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CENA8 r' YE GÖRE Tt RKIVE SELÇUKLULA RI

CENABl' NIN HAYATI
Tam
Haşirni

el

adı

Muhammed Mustafa b. Hasan b.$inin Ahmed el-Hüseyn i

el· Hanefi el Cenibi el-Ames! olan Cenabi. XVi. yüzyılın önde
şa ir ve tarihçilerinden biridir. Amasya'da doğan müellifin doğum

Kureşi

gelen Osmanlı
tarihi kesin olarak bilinmemektedir, Bir çok Alim ve bilgin yet iştirmiş Niksarlı
bir seyyid ailesine mensup olan Cenabi Efendi' nin Babas ı Emir Hasan
Efendi'nin (o. 1568)1 Haleb, Mekke,Bursa ve son oLarak da Edirne bdılığı
yaptılı

bilinmektedir.z

Şev va1 999 ' da (Temmuz

1591) ölen kardeşi Su'udi Mehmed Efendi de

meşhur bir şair idi. Ccn1bi İstanbul'da öırenim görmüş,devrin me şhur ! Iim ve
aynı zaman da Ş eybü 'I ·ls!am' l olan Ebu's-Suud Efendi (13. 1574)' den de ders
almıştır. Tahsil h ayatını daha sonra Bursa ve Edirne'de tamam layan müeltif.
Safer 981'de (Haziran 1573) Davud Paşa Medresesi'ne; Cemirlyelevvel 984'de
( Mayıs- Haziran 1576) Kariye Medresesi'ne ;Rebi' l11ahir 98S'de (HaziranTemmuz 1577) Bursa'da Sultaniye Medresesi'ne; Rebi' ülevvel 988 'de (NisanMa)1s 1580) ıstanbul 'da Sahn Medres esl'ne; SevvU 994'de (Eylü l-Ekim 1586)
Edirne Selimiye Medresesi'ne mOdern s olarak tayin edilmiş ve hayatının i)
yıluu ( I S73. 1586) müdenislik yaparak geçirm i ştir.

IS86 'da Remzi-zad e' nin Kudüs'e tayini üzerine boşalan Haleb
kad ıhıına getirilmiştir. IS88' de) görevinden ezledilerek yetiae 1Ca."tl~i S ~' üd:
Mehmed Efendi tayin edi lmiştir.
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Cena bi ı Muharrem 999'da (30 Ekim 1590) Halcb 'de vetit etmiştir.e
Kchhl lc ve Zirileli' on un kadılıktan aziedildikten sonr a Diyarbakır 'da ôldü!ünll
kaydederler se de kaynaklardaki bilgi lere göre bu doÇu değildir.
Cenibi Efendi pek çok ilimle meşgul olmakı. birlikte: daha ziyade:

Arab Edebiyatı ve tarih ilmiyle uğraşmışt ır. Tarih sahasındaki şöhre1ini Arapça
olarak yazmış oldulU tl· '.Aylemü'z-zôhir fi ahvali 'f evdif vf' 'J~ıih iT adh eserine
borçludur. Bunun dışında da yine tarihle: ilgili çeş idi eserleri vardır.

'"

ile ıynı dönemde yaşamış olan Kınah-zlde: ve Beyini,onun için "l ler sözO Allah
için

olup,dopuıulctan şa.şmayan,devle:t adamım

oLan biridir,"

etmiştir.

yaptıılı

ve vezlrler le irribat içerisinde:

demişlerdir,"

CcMbi Efendi'den sonra da bu aile ilim adam ı yctiştirmeye devam
0llul lanndan Mebrned Efendi (Ö.ı O I 4/ L 605. 1 606) Salın müderrisliği

gibi bunun

oğlu

Ahmed Efendi de ilmiye: sını fından

idi.ıo

ES ER LERI
Cenibi Efendi Ilç dilde şi ir yazmıştır. Tarleçe şi irleri güzeldir. Bunun
yanında

Arapça yazılmış şiirleri de usta bir Arah ,amnin şiiri kadar
sanatkAranedir.' .şiirlerinde einini mablııs ırn da kullarum, olması onun B ursalı
Mustafa CinAni(l!. I S9S) ile kanştınlmasına sebep clmuştur. Çok belendiği ve
einini mahlasmı kullanarak yazd ı!. bir divinım III. M urad'ı arlettniştir.
Yaşadı!ı devirde pe k çok şair ve devlet adamının (Mcsela,Cenibi Ahmet Paşa
bunlardan biridir.) kutlanmış olduğu Cenibi mahluıylı şöhret bulmuştur. Bazı
milellit1c:r Cenibi nisbesini Cennabi olarak telaffuz ederlerse de,bu yanlıştır.
Çünkü yaptığımız tetkiklerd e Cenibi Efendi'nin lran 'daki Cennabc şehri ile
herhangi bir ilgisine rastlayamadık . Cenibi nisbesi bllZl müellifler tarafından
Cennabi diye okunup kitap lanı da o şek ilde kaydedilince daha sonnılriler bu
hatayı

devam ettirmişlerdir. (lana bazıları. da onwı.bu yanlış olarak kul lanı lan
Cennabl nisbesinden hareketle [ran'h olduğunu yazarlar.'
Rumeli Kazaskerlilli Rüzoamçe Defte rlm 'nde n'
göre,müellif
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akçeli bir mc:drcsc: de:

kendi
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Efendi Medresesi) 20

ve Emir-zade olarak da anıl an Cenibi Mustafa

ıı.h1i kl ve düriistlüıl\i

lby10ıddicı

lDürr-i meknun ve s ırr-ı

masWı

(Gülşen -I tevarilı)

CenAbi Mustafa Efendi' nin NiJl(iyetü 'I-me"dm
tarafından yapılmış

adlı

:

eserinin kendisi

Türkçe tereümesidü.ıa

3Fu"JamdlPle :
Cen.libi'nin Tl1rkçe olarak yaıd ıllı bir eserdir.u

4.el-Hazf~tü 'l·lıazre-

ve ·1·lıaJikatü 'lı -nazre :

Ccn5.bi Efendi' nin tarihle ilgili bir eser idir.te

anlaşı ldıılını

yaptumış ı ır.

FaIırü 'l-müdmisin

Efendi, fazile:ti,gI1zc:l

adııu taşıyan (Ceııibi

I .Cev4Jıiru 'l-gardib l l :

Zirikli,d-d '_,

K.cıIılı.alo,Mo ·~~~ı,ı.6.

SI9JJ.6, ... sla; loıaıılıul MIU\1lIIlIG AJ1M,

iloynıl

5.Nihdyew'l-merdm w

balıru uvdlıirj 'l· keldlPl

:

Bu eser Cc:nibi'nin Arapça olarak: yazmı ş oldullu el- 'Ay/em ıi 'z·ZJilıjrfi
eserine yine: kendisi tarafından Arapça olarak

alı vdli'l-n'lii/ w 'l-ewilıir adlı

ihtisar edi lmiş

şc:k1idir, U
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6.Risd/efi biJıd 'I AYWUhl1

kaynak olarak

ı'e hıl 'ati KoJta"tlllJ»~16 :

'a;'/crı lı ~. ta;yd'

CcnAbi Mustafa Efendi'nin dctiJik bir eseri gibi gOsrmlmekle beraber
"'ıUWr

el. 'Ay/emii ·z·:alı;r 'jn Tıirkçc muhwanyla (Dü"" 1 mebııiıı w
yada ~f1.j 1n'4n1ı adıyla bilinir) aynıdır".
7.n&b ·v)-J~

$''''-/

:

tım- i kl)'lfet'tc::ı (iıaanm d~ ,oıı:ınf.Jü

ve f('klinc bakarak onun ahlik
ve tabiatı bakkmda bir kanaale yarına) ve fıruenen bahseden bir kitaptır.U
S .Tarihlı

bi/ddi '/.Magrib :

Eserin adınilim da an laşıldıp üeere Kuzey Afrika ıarihinden bahseden
kitaptır.l '

bir

Bu eserlerin dışında CC':1ibi' yc aiı oLarak g6stai ıen~ 8ed4yI 'Iı '/-IU,u

ii lInddirl 'ı...llikdyıit adlı bir eKI' daha. , ardır ki,bu eser muhtemden kendisi ilc
ıynı devirdc yaşaın.tt olan mql:ıw" pir Buru11 Mustafa Cin1n.I'yc aittir.2 1
EL-' AYLEM O'Z-1.A IIIR

rt AIIVA LI'L-EVAI L VE'L-EVAIIIR

ıöhtetini

borçlu oldulu,en Onemli e5eridir. EL.
w·/-n.,v,jr,e/.Hajilii 'I-\.Wir w '/...ıylem ü 'z.
,dhir el. ",ıJıil,e/-Balı nı 'z-ulıJıdr ,~ ".ayUtflll t.to"";" ,e1.Balı,., 8dJı~
tllfl, Tdn1ııl'I.Ce,.,aı,,-..-eya CAıtObi Tarihi p bi ~ isimlerle bydcdilmiştir.22
eenibt Efendi'nin

'Ayle-lPl ü 'z-zdlıir

ii

alıvd1I'/~il

Ancak eser daha ço k Centibi Tarilıi ve ~l. 'AylrMii 'z-zti/ıiT fi alıvtili'l

eva;/

t'r 'l-ewilıir adlanyla meşhurdur. Fakaı Kitip Çe lebiFnlde' yi yazarken
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Cen ibi'nin bu eserinden

el·Balırv 'z-zelılıti,

w ·l·

olarak söz eder.ar

el- 'Ay/emii 'z·:ahtr ,bemen hemen bUtün IslAm devlcth:rinin tarihinden
bahseden Arapça bir umümi tarih ol up iki bUyilk dinen ibarettir.
Ha devkt,hinc:din veya beylik için bir böl üm (bib) tahsis edilc-n eser
bir m" k. Mj lJlC' ve 86 bibdm olUJUf_ Hz. Muhamm ed devri olaylannı anlatan
bölüm, ~ Kitib .. başlıp altında verilerek bu 86 b!b içerisine dah il edilmemiştir.
d- 'AYleı"lii ':ı-zdJıir' de daha ziyad e Müslı1manı:kvlet: vc hanedanimn tarihi
hakkında bilgi verilmelde bir likte Islam ' dan önce ~amış meşhur kabile ve
milletle rin tarih ine de yer veril m iştir. Peygamber ler tarih i ile başl ayan eserin son
bölümünü Sa fevller leşkil eder. Osman lı tarihine ayrılan kısım eserin en bacimli
b610mOnü o luŞtUrup,devletin kurulu, und an müe ıı ifin zamanına (991158 1589) kadar gelen olay lan içine alır.

Cenlbi

~lıatafa

Efendi,eserinde Ade bir diJ kul.laıımı"yeri

ıeldilcçe

veyabuı bölo.m IOl1 lannda,kul landl!ı kaynaklan kaydetmiştir. Genellikle
kaynaklarda yer alan rivayetlerden en dopu buldutunu kaydetmeye
çalışm",,zaman zaman doğnı ola bilecek ber iki rivayeti de escrine a1m ı",ır.
Tarihi olaylan anlanrken pc:k sık olmasa da bazen kendi fikrini belirtip eleştiride
bulunduğu Jj:örillo.r. Milellif aynı zamanda , air oldutu için eserinde olıylan
an latuken , iirlere yer vermiştir, Okuyucu,Cenibi'nin siyast olaylan an lıtırlı:en
u.tır aralarına yerlq tirditi ,iıner,y aptı p yorumlar.aye:tlerle getirdili izah tanı
..e lnıllIDdıp sade dil sebebiy le clı lmaz. Cenibi Mustafa Efendi,.lc:itabwı
Osmanlı PadiJihlanndan III.Murad 'a (1574-1595) itb.af..-e takdim e:tıniştir.
Güııo.müze kadar ulapmayan pe k çok "e kıymetli eseıdm faydalımıllılk
yazılm", olmuı d· 'Ayleıoıii 'z-z<ilıir'in deterini bU- bt daha arttınnalttadır .
Eser,Mısırl ı edip Alımed Zeki Paşa 'nın da dikkatini çekmiş ve Mısır 'dı
basılması için gayret sıufetm iştir.2 ~

Arapça olarak kaleme ılınan e/-'Aylemii ':ı-ztih i,' i n tamamı daha sonra
mOcllili tarafından Osmaıili TttrIcçesi'ne Ç('\'Tilmiş sonra yine mo.e-lliflll'tıfındaıı
ihtisar edilmiştir. Altmış bab (blıUlm) O larak G ıet:lencn bu esete INn-i ,.,,!'obuiıı
t't' JırN ma.rıUı
veya GiU#'Iı.ı te,..<in1ı1J isimleri verilmiŞtir. Aynca ~/-

n
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'Ayleııtii ', -:dhir ' m N~tii 'J·Mndtrt ~ INJJıN ~ini 'ı..teıa..t16 adıyla aıuiarı
ınuhruan vardır.11

Türkçe muhWM bQyQk: bir ihtimalle bu
NjlıJ~ ·I.mertiJrf ·ın tcmlmc:sidir.ı ı Bıı eserter isimlerindeD dolıyı genellikle
CenAbl'nin başka eserleri olenk gösterilm iştir. Osmanlı tarihiyle ilgili MUim
Tllıkçc'ı inde, Ar apça aslından dahı ıa!si l_tlı ve geniştir. TUrlr:çe muhlasarda
I stanbul'wı ve Ayaso fyı'nın efsaııcvt bir tasviri de yer .. lmaktadır.
el- ''''yk "," ', ·Ulrir'jn Istanbul kiltüphane lerinde pek çok nOshası
bir de Arapça

buluıı.maktadır.

M erlıwn

Nihad M.Çetin ve Mclımc1: CanaI&r,UZUD Idreo
çallfmalan neticesinde bu DUshaludan SlUeymamyc KGttıpbanesi.Ycni
Cami.8l1 Dum.arada kayıtl ı eserin müc Uif nilshası. oldııfuıı.... tesbit etmişlerdir.
Yalnız ikinci cildi ı:nevaıı olan bu ml1ellif nüslwuwı birinci aldinin Dmdc
oldutu kesin olanık bilinmemektedir. Ancak BUIU11 Mdımed Tahir,müellif
hattıyla yanlan birinci cildin mlUveddesinin a aldaılı ı smail Pqa'nın
IcilNplwıesindc oldulwıu

KııramAnf, Mchmed b. Mehm ed Edim evl,Kitip Çeleb i,Süheyll Çelebi, ııezatfen
lI üseyin Efendi.,\filneccimbaş ı A brned Dede Efendi gibi ıarihçiler tarafından
olaıa.k kullanılmıştır.

Kilip Çelebi,

Kqfıı 'z.zıurWr 'da

eJ- 'Ayl_ ii 'tZıi/rir'in hOkılmdaılar wihini ihtivı eden ıilzcl bir kitap oldutunu söyler. Bir
bafb cQmIcsindc ise "Ben onu [el-'Ayi_ ii 'z-zıiJıir 'il Fczk~ isimli tarih
kitabımda 6zerlcdim ve ı so hiDCdina tamam ladtm diyor.)O
EJ- <A)'wd'ı .:4lV 'la

BOlilm (Bib)

Peygamber ler Tarihi

(51-1 ii)

Bölüm (Bab)

Bız ı

(211-21 b)

Mi llellerm Tarihi

3.

BOIOm (81b)

İran Hükümdarlannm Tarihi

(12b-3 Ia)

••

BOlüm(Bib)

yunan

(311-351)

-,........

H üküm dart annın

26 ...... w--.ı T-"''' ''.m. ''.

21
29
)o

~ C..aı:ır-.iIı ~ '"" . . . . . . ..
a.."ı, ~ T

Kq ç.wu•

..,ı,29 1 .

t

"

,m,~.

Tarihi

' h ı...tG.-. --..ı

.. ;a.s.,.ı.ı.a..." •.,ıı.~J1.

"-..nı.

h_ı Moıo.o.I T

BOlüm (Blb)

Bcnl lsıiil llükıımdarlannın Tarihi (83b-851)

ı.

8öIOın (B!b)

SAm vc BAm OtuUanndan M ıs ır
(S51· 105b)

s.

Bölüm (Blh)

Ad Kavm inin Tarihi

(I05b-I06I)

••
10.

BOIOm (81b)

Yemen Kabilclerinin Tarihi

(I06a-I13I)

Bölüm (lUb)

Enblr vc Hire'deki

LahmIlcriı:ı

Tarihi
ıı.

Bölüm (BAb)

12. B6lüm (Blb)

(113...1151)

Suriyc' deki

0assinı1criı:ı

Hicaz tl ilki1ındarIarı

Tarihi

CGrbftını1crin

Tırihi

(116b-1I7b)

Bölüm ( Bib)

KindcHUkümdarl armın Tarihi

( 117b- 118b)

1<4 .

Bölüm (BAb)

Aralı

(tı Sb- II 9b)

Kabilderinin Tarihi

KITAP Hz. Muhammed'(n .v.) in Savaşlan ve Bazı OzeUikleri(I I9b-172b)
15.

Bölüm (BAb)

Dört Dayak Halife ve Oniki l miın (172b-206a)

16.

Böhlm (B!b)

Kıs&ca Aslıib-ı Kiriın,Ve flt

(106a-2l81)

Erne" H.l1ifelerinin Tarihi (2lSa-ıı 5b)

11.

Bölüm (Bib)

Şim 'dati.

ıs,

Bölüm (BAb)

Abbbi H.l1ifclcrinin Tarihi

i•.

Bölom (BAb)

Mekke,n if ve Yenbıı 'daki Hasaniye

Baliim(BAb)

21 .

(236&-2711)

(I na-2801)

Medine-i Mdncvvere'deki Hü.seyniye

Devleti'nin Tarihi

.

(I15b-ıı 6b)

IL.

'O.

,..
.... .......

(J51-83b)

Hükümdarlannm Tarihi

Devleti'nin Tarihi

(s üryanncr, Yahüdilcr,Nasrlnner)

n

6.

Tarihleri ve Yerleri
( 11-51)

,.

Roma lfı1k1ımdarlaruıuı Tarihi

BGlümkn :

Mukaddimc ve fihrist
ı.

BöIOm (81b)

söyler)9

et- 'Aylemü ',.ıdlıi",Oclib olul lı M uşıı f. AIi.Ah mcd b. Yusuf elkaynak

,.

(18Ob-181a)

ZiyidilCl" (Zi~)

(282a-181a)

ll. Böhlm. ( B!b)

Ncdb.ncr (Na::ih otuJ lan )

(182a.1831)

23.

Mehdiler (Mcbdiotullan)

(1831-1831)

24. Bölom (Bib)

ResUltler (Rcsülotull an)

(1831-186&)

zs,

Zcydi İmlm laıı (Yemen)

(2861-188b )

Bölüm (Bib)

BöIQm(BAb)

Bölilm (BAb)

lrıll"H.Uk&l

220
2s. BölOrn (Bib)
21. BölQm (Bib)

C&'iAııht GOU TCULYE sn(,ı.:nı:ı..uı

UStk

EndU.lils EmC'Vileri

(288b-29Oaı)

l2. Böliim (B1b)

Endü!üs'tc MQlükü'l·T. vii f

(290&-291')
(Z911-29Ib)

".
LL.
,..
".
".

28.

Bölüm (Bl b)

M.gıi b- i

29.

BöIQm (Bab)

IlammOdiler (H amınl'idopıılan)

(291 1>-292&)

ıo.

BölümeBAb)

AglebOer

Bölüm( BAb)

_Ian

(2921·2931)

sanhace Berberl Kabilesinden

JI .

Akd'da [drisiler

(29J.-293b)

32.

BöIO.m(Blb)

Endülüs'le Mudbıtlar (MiUessctni.D) (2931.2951)

33.

Böıum

Sici lyı'da

(Bib)

H . B6!Om (Bib)

Beni Kr Ib HIiküındarlan

Muvahhidler

Hafsller

Bölüm (Bib)

VltWiler

(ı loı,.J ll b)

BöIQm (Batı)

Fu,Merake.. Sas ve Diğer

37.
38.

Mıllm

(Bs'b)

Yerterdeki

Şeritler

Bölüm (Blb )

Tabiriler

(4121>-4131)

54. Bölüm (Dlh)

Sa fflıiler

(4131-41 5&)

LO.

(Bdb)

(Jll b-JI Sı)

ve Yemen'de Tab!ııbli ler

Bölüm ( Blb )

Horuan 'da Aleviyye Devleri

(4 IS1-4 ISb)

Bölüm (Blb)

Sim1nner

(41 Sb-417b)

Bölüm (B1b)

Gımeliler

(4 17b-t lOb)

BöIl1m(Bib)

Gu""'"

(4 Z0b-422a)

61 . Bölilin (Dlh)

Büveyhner

(424b-430a)

.2. Bölüm (Bib)

Büyillc Selçuklular ve

...,.

Irak Selçuklulan

(430a-4411)

Kirman Selçuklulan

(44Ia -44 l b)

Bölüm ( B1b)

Suriye Selçuklulan

(44 i b-444b)

Bölı1m

Din i.$meadliler ...e
Hilkümdarlan

63. Bölüm (Blb)
(Bib)

(3ISI-316a}

' 0. M ilim (Bib)
. 1. Bölüm (Bib)

Tutcotu 11an

(ll 6rı-lI 7I)

66.

Fitımner

(l I71-324b)

Böllim (Bib)

Bazı

Anadolu
(4471-4S3b)

. 7. Bölilm (Bib)

lUonm>notullan

(4SJb-4S4b)

HirizmJ1b.lu

(45S1-4S7b)

B6111m (Bib )

Eyyiıb il er

(l 24b-366b)

ss,

43.

Bölüm( Bab)

MemlUkh1ler

(336b-J9SI)

••• Bölüm (S i b)

44 .

Bölüm(BAb)

Hamddnller

(l951-3981)

Merviniler

(3981-399a)

Böhlm (Blb)

Kirman ll iikümdarlanndan
Kutl u4lıan llf

(457b-45Sa)

70. Bölüm (SAb)

Moj ollar

(4S81-464b)

46.

Bölllm (Bab)

Ukayliler

(3991-399b)

71 . BaIQm (B1b)

Kert

47.

Bölüm (Blb)

Meyzı:diler

(399b-4OOb)

72.

Amtıı;yc&n Hükümdarları

Miıdisı1er

(400b-401i)

Musul Atabeıleri Zengiler

(40II-406b)

Anukoğul lan

(406b-409b)

49.

Bölllın

(Bib)

'0. BOlllm (Bab)
LI .

BOI(im (Bib)

(Mardin)

han'da I mıl. ililer

(409b-411a)

(444b-«71)

Anadolu Selçuklulan

42.

48. B6lüm (Bib)

(41.51-41 51)

(4221ı-424b)

Tulwıoıwı.ı

4l. Bölilm (Bab)

Kı1fe

Ziyarikr

39. Bölüm (BlIı)

Devleti

Boı am

« 29SbolOl b)
(306b-310b)

BöIQm ( Bib)

(4 i 11-412b)

60. Bölüm (Bib)

Metinna' Devlcti

LL.
l s,

Fars Aubegleri Salgurtular

(29Sa- ı9S b)

(303b-J06b)

22'

Bölüm( Blb)

lI llli1nıdat lan

(464b-46S1)

(Emir Çoban'm Ah... ldı)

(4651-466b)

73. Bölüm (B1b)

Yeıd'de

(466b.....)

74

Bölüm (BAb)

".

Allin lii1kümdarlan

(4681-469b)

Bölüm (B! b)

ulayirliler

(469b-472a)

MuuJreriler

'23
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Bölüm (BAb)

<>mwW'"

77.

Sö[Qm( Bib)

Altın arda

78.

BaI1lm(B!b)

S<ybaruıa

(S991-60 l b)

79.

Bölüm (Bib)

TImurlular

(601b-62Ob)

Kısaca

Topltapı Sanı.yı

yukanda sınIadılJ.mız nOsha1ardan ba$ic& d. 'AykIl'Iıi 'z-ıMı ir'jn yurt
bir çok ni1sbaA mevCUttur) 1

(620b-626b )

1bı:ııı'l

<C'.Kimjl fi ' [-tiribl

Kanlr:oyunlu Devleti

(626b-628b)

82.

B6lüm ( Bib)

Akkoyun.lu Devleri

(628 ~3I b)

83.

Böınm (B1b)

DULLadLıOğUIbn

(611b--6341)

86 10m(Bab )

lUmumotulbn

(6341-6351)

BöIOm (Blb)

ş",-",,",

(6351-636b )

S&fevila

(636b-6]8b)-

86. B6IOm (Bib)

A ·Arıpcj

KOpn1H1

Kiltiplllllıeim mlzd e

BUI. alD Niis.....n

tbna'l Esir Ebu'l-Hasan lzzeddin Ali b. Ebi' I·KCTem Muhamıned et'
Cemaziyelevvel SSS (13 Mayıs 1160) tarihinde dQııyaya

ıelıni.f olup,M usul,Bafdat,Şam,Halcp

630 (1232) tarihinde veflı:

etıniştir.

!bnQ'I·Esir'in en 6nemli ve en bOyOk eseri e'·Kd1tıil )f1-ıoiriJlJı adlı
umı1mt !S1lm tarihidiı. Eser bilkanen 628 ( 1230) yı..iı.nın sonuna kadar cereyı.n
eden olayım anIanr.. llk tenkitli neşri CJ . Torutıc:re tarafuıdan 1851·1876 yıUan

Klitilphanc:si Dr. 3098) 099-3LOO,J 101·3102
98 3,985 -986

Sl11eyminiyc KÜtilphanesi.Ayasofyl

ıır.

Süleymıniye Ko.n:ıphanesi,lIamidiye

nt. 896

3033

Süleymıniye Kütüphanesi, Reislllkütıib nı.

608-609

Slllcymaniye Kl1tilphancsi,Yeni cami nı.S ll ,8ı ı
Topkapı Sarayı

Avrupa dillerine ve

TQrkçıe'yc

de tertOıne

edilmişrir,n

(s1 .MuhtaıN

nr.lOll · IOl2

Rlgıp paşa KQn1plıanesi nt.

ve Kudüs 'te çqilli lIimlc:rdC'n dm
burada csc:rIerini lulc:me almq ve

a1ıp,6mri1nilıı son yıllanna Musul' da ıeçilerdc

fbu,'I· FidI

Mwwi Molla KQrQpbancsi nr.1429·1430,1454
Nu.ruomwıi.ye

Kayalıkla n

şeyb1ııi eı-cezut.4

A3I1 Nılıh ı!aıı :

KIltüphaı::ı csi

IUJlDln

Elir

aıuında yapılm el.KıiJılil,ı;qitli

[I.'AyltlDi'z.d blr'lo.

3097,3107

dışında da

Tarihi

B61f1m (BAb)

nı.

KO,tüphanesi nı R. 1136,H.1607

Tud meshıl Yıpbtı mıı

sı .

SS.

NunlO5mAnjyc K11tüphancsi

(S93b-S99I)

l.kvIeti

Ban Hinı Hük6mdarlannm

80. B6lam (Blb)

".

B·1lirl:" Muhtasar Iqcı1mC Nllıh.!an 

(472a·S9:Jb)

76.

Kütüphanesi nt. A.29S8,A.2966

ti

riritıj 'l.bag)

[bu' I·F idl e\.Melik11'I-Mfieyycd lmAdı'Min 1smai.1 b. Ali b. Mlhmud
el-E)')'\1bl.J4 671 yılı Cem1ziyelC'VVd' inde (Kuun·Ara1.ı.k 1273) DıInqk 'ta
doidu. 5elab aMi ıı-i EyyObi'nin ye:eni Hama hllimi Tak:ıyQddiıı Ömer' in.
ahfad ırıdandıL Haçlılara k.aq ı düzenlenen birçok scfere katıldı , 25 Rebi' u1ihir
712 (30 Atustos 1312) tarihinde el · Melikıl's-Sa1ih lakabı.ylı Hami meliki oldu.
Melikliti d6nc:miııdc iyi bir yönetim sergileyen Ebu'I -Fidl, 23 MulwTc:m
132'de (26 Ekim 1331) Hama'da venı etti. e/- "Ayw",ü ',.ıtiJıir' in bynaldan
IfUInda ya alan eseri el-MıJıılUiIT fi tJrilıi'l-bqn (e/-" uJıwrP' ji dAh4ri"·
ıı

ilk.

e.t Bmek+ _

~., ~ lı_, ı..;Mı

u

19J7, D,

].17 ; ...u~ GAL.,

.... ~ 19l" 11,411... lı;Corcıi ~ 7..... ~""'--7~,..".19aı,
D, J I9-ı1O; a.ı..,. &6 ,.... I :ıı.

.ıo,; '

T_..

ocmw)', Iı~. .
~, ı....w
U4:1-1)19, .. 147. 160; Bı rl .... _ a.u., i, ı45 ;.....u; s..p,I. , i, s......
)) ........lkciID Oa)'llaı, Jıu. T.nAI, ı..ı..ı 19U. I9I1.
)4 a.ı f"ldl'. . ı.yaıı
difcr - ' a i ı..kkmcla"b~ai ~ 1rıIF.. JUıiP (:Mb~ -1-,. n,146S; 0Iıuıi 1ll)',
"-1-. .... ıoı-uo, flrocl<
G.4L, n, 5s.n, HA.J.. Oiblı, ·.ıUıoı·wıa~, u . (""ıl, 11'"11•.
ı.tAOLIif n_ lYkkıDo:lI ı-iJbiIıi ~ bIı. ~

T

'24

eDiABI'YEGÖRE TCıt.KIYE

ıacı:nı.'ı..uı

22l

bq~ Tdrfhw Ebi'/-FiJtJ) yaratılıştan 729 (1329) yılına kadar gelen limOml bir
tarih olup ilk defa 1286 ( 1870) ıstanbul'da iki ci lı (dört cQ.z) halinde

ilc tanınmıştır, Divan katipli~dctl:rr eminl ili,n:isO 'I·iı;(Jttiblık ve nişarıcılık
vazifelerinde bulunan Ramazan ·zAde Mehmcd Çelebi,979'da (l H I) vetlı

yayuı1anmıftl1.

etmiştir.~

ıbn Kesir

alrwü·i

ltl-B jdbc yc'o -njbAyc)

Tarihçi ve badisçi olarak tanınan ıbn Kesit (İsmail b. Ömer cd·
Dımaşk O m. 1302 yılında Dımaşk 'ta dotmuştuf. Bir $Üre den: okuttuktaıı ıonn.
uyamıı. ilmi ve tarihi anştım:ıalarla geç irmiş Ye h. 174 ( 1372) yılında veflı.
etıni$tir. ~/-8~ W" Il.,.j~J' adl ı umümi tarihi yaratılıştan baş layarak h. 738
( 13 ~7) yılın kadar meydana gelen tarihi olaylan ihtiva eder. Ccnibi"nin
kaynaklm 1fU1~ yel" alan d .BMa.w W '".lfüıaye' ııin yazma ve lam bir nCshuı
Viyana KQIüplıancsi'ndc bWunmakudır. Eser ~ olupU.Mahmud b.
Muhammed b. Dilşld tarafindan TerMtldW 'l-b idıiye w ·"./IiM)'e' vey.. Tm-eıoıe
i tdnlt-t IM Kni,. adıyla TIlrlı;çe'yc çevrilmiştir.

Eser 937 (1530-1531)

yılında ~tustl f.

firisi

wafuıdan MalıbübM

EI. 'A.."e"'Ii':.oA1r'v'lD K .)'n.k Oldup Eurfer

Ali Çelebi

Osmanlı

devlet

ıdarm

CAhbW' d- ı!üVC!

ve tarihçisi olan Mehmed Çelcbi Mcrrifonlu

olup,daha ziyade "Ramazan-zide" ve muasın Koca N~ unviııı. ilc mC1hur
olan Celll-zlde M lJ5ıaf. 'd.an .yurnak için kullanılan " Küçük NişaııCl" lıkaplan

Eo. .... lIIIırIIıf lıOICkmd& bL

<JIııoIır.y• • 'S '~ .. 'J9.J'O; carl ~_ -ıı... 1C..ır"', IA ~
hııı K..ır. M.~ ", '.........w,... ı.ı .... m ll . 9)ı, I·XU.

)1 a.bi......" . ,,..10,
$h)'y.. q.,~ lll, 1S4.
)'1 o.u,l»Ili.,iıl bk. A)U DOrııirOtJU, "BoIı<.e.ı·H.vlıDı.~, DıA., V, )49..] ' 6.

Asü adı Mustafa b. Ahmed b. Abdullah olup) MubarTem 948 (28
Nisan 1S41) tarihinde Gelibol u' da dotmuşıur. omwılı Devleti'nin bizmetinde
olarak bir çok yeri gezip ,6rme imkinı bulmuştur.6t 1599' da Ciddc'cSc vetlı
etmiştir . 1593·1 599 pUan arasında yazdılı. genel
bi.r dünya tarihi
sayılabilecek eseri
KunJru '1...ı:ı/ıbJr' ın kaynaklan aru mda " . 'Ayl~u 'z·
ı.iJıir de bulımrnalctadır. 4 '
Ebu' I--Abba:s Ahmed b. YQsuf d ·KMaminI

Iırib -j Siı;uıı; ı

Molırı*

Cenibl Musufa Efendi wafuıdın el. ""'y iemu 'z.zdlrv'de kaydedilmiş
olan bu ıni1c:llifvc eseri hakkında beriı&ngi bir bilgi bul.madık.

(K Ü:ı I.j1 ' I -ıl: b!r)

Ramazan·zide Mehmed Çelebi , KQçUk Nişan<: ı

LI

Ca-şmQ

( BCbed 'ı-teylrth)

hJılbi 'l-4riflıı adıyla Tı1ıkçc 'yc [erdlınc edilmiştir.

ıs

Alicddin el·Acemi

Gelibolulu

bilginlerinden oıupı7,fltih Sultan Mehmed tanfuıda.n elçilik vazifesi ilc
K.-nmanotullan Beyi'oe g&ıderil miştir.lI 864 (1459-1460) yılında ıstanbul 'da
"dil eden $QkrüIlah, Belacena ıt'\o'liPihJ' adı ilc tanınan Fança uml1ml bir tarih

U

Adcm'dcrı başl.yarak çeşitli milletlerden ve bilbU1l Mi1sIOmID devleclc:rdr:n
bahseden bir umümi taribdir.4J Eser,biri ıs Mulwrem 1279 (13 Temmuz 1862)
diJcri 1290,1.) da olmak üzere Imnbul'da iki defı bası lmıştır.

ŞQlaQI'"

Tam adı ŞQknlllah b. ImAm Şibibe:dcfuı Ahmed b. 1m1m zeyrıcddin
zeld'dir. II. Mur&d (1421 -1451) ve IL Mehmed (1451-1 481) devri

yamı ıştır.

TariJı~i Ramazan ·ıaIÜ. TariJı-1 ,\'~cl ve Siyu-i ~tıbiyd-I Wllt w'
lrııl4ô.j b'rdm \'li! menah bol1 1-/ OJma /f41 adlarıyı. bi l ineıı eseri, Hz.

V, 761.

ye b5ıN' I ·Ü\'dl

Ahmed b. YQsufel-Karamlni Şam'da do~ 29 Şevva! IOl9'da ( 13
Ocak 16 11) yine bu ,ehirde vefiı clmiştir. 46 Muharrem 1008 (rcmmuz-Atuıtos

40 ıt.y .. Iıaidımd&..m.boIar;ç... bk. $oedfco!o!ııı 'fIMOı2, ~ 1.4, tx. 61(1.611.
41 ıı. iIoaı.-iıı aodadıodıı. 8 l<. Kl:ıpÇol olııi, . 6., [, J95-)llı
41 Eo. Wi<bodıı-lıdıi içiıı blo.1hnoIı ı.ı.ı.-l Tabir, "e.·lU) ); 8 .......6 •.,I..1I5-11'41 BIı. 1looı>uaD.ddııı M.ı.-I(AIobi. T"""4 ....4.-< M.ı.-J,..... ı-nı 191C1.
44 BIı. s.ıım,.. .. ı· . ... 141 >od.
., AI ç.w .... -'cri la&kkmdıı blo. A_ Jıt B~~ IOrabııI l%&, Bob KfıfGUtlu,
ı.ı .....r. Ef....ı.-. DU, Il, 414-416.
~ ıwıuı,.. q .• ~ t . 1S1.

-Au

c:a;AııI 'YE Gö RE T'CRXlYf; SElÇt :XLl..' U.RI

22.
1599) wihindc,Cenlbi Mustafa Efendi' nin eL. 'Ay/enı;; 'z-za!ıi,' inin Arapç a bir
özetini yapmış sonra bu çal ışmasına bazı ilavelerde bulunmuştur. EllibeJ bölüm
üzerine düzenlenen A/ıbdrv 'd-diive/ ve aJanı 'l·Üvcl lı S l'de Mısır'da
basılmışur. Osmanlılara ait kısmı I. Ahmed devrine kadardır.41

Mchmcdb. Mchmed Edimev'i

adlı

oldukça büyil1c bir wnüm i ıarih yazan Sabeyli Çelebi,Osmanlı
onceki devletler için başlıca el- 'Ay lemü'z.zJ},ir,Tarih.i güztde
(Hamdullah Müstevfi · i Kazvini) ve Cihan.ara 'yı (Gatnri) kaynak olarak
kullanmıştır, ~4 B ursalı Mehmed Tahir es erin adını (Tarih.j ŞQlu) . olarak
biıncdinından

kaydenniştir}'

Hw rfen Hüseyi n Efendi

Nubbı;W't-u:vkib Ye' I·a bb4r

Edirncli olup divin h opIili göreviade bulunduktan sonra ı stanbul 'da
mOderriılik yapmış ve IDRebi'ulevvel 1050 (30 Haziran 1640) tarihinde yine
bu şehirde vefit etmiştir." Nuhbetiit·~ vdriJı vC '/-f'Jıbdr adlı eserinin başlıca
el. 'Ay/enıü 'z-zJJıjr' idir. Mehmed b. Mebmcd bu eserin de
islamiyetin dotuşundan kendi zaman ına kadar gelen halife ve M lLsl o.mın
k ıyııatı Cenibi'nin

hükQmdarlann tarihini yazmışnr.49
Kitip Çe lebi

CIeokih.j leyArih-j mülOk)

Il ezirfen Hüseyin Efend i' 6 Istank öy'IÜ olup,il k ögrenim ini
memleketinde gi5nnl1ş İ stanbel 'a giderek ömrüniln son una kadar orada Ir:a.lnuştır.
24 Eylül 169 151 tarihin de İ stanbul'da vefat eden Heziıfen HOscyin, ban
eserlerinden yararlanarak Helas,Roma ve BiZanli'dan bahseden ilir: Osman lı
tarihç isidir. 5I Bir ı;olr: eseri vardır}9 el- 'Aylemü 'z.rdJıir' den de fayda lanar alc
ya.ıd ıtı eserinin adı Teııkfh·j tevarih· j müluk'dÜl, lIezarfen Hüseyin Efend i,
dokuz kısım ve bir Mlimeden oluşan bu eserini ı v, Mehrned 'e sunmuştur.

(fez! ekrnı ' t· teyArihl

Ml1ncccimbaşl

Asıl ıdı Mustafa olup zilkidc 101 7 (Subat 1609) tarih inde İstanbul 'da

(Çimi!l'd -düyel)

doğmuştur, Daha ziyade KAtip Çelebi yada Hacı Halife (Hacı Kalfa) adıy la
tanınır. Osmanlı Ordusu'nun diiıen led iti çeşid i seferlere katıldı ve böyleee bir
ço k yeri gezip gôtme imkAnın a sahip olurken bilgisini de amınlı , yaznuş oldugu
eserler bGynk bir yem tutar.50 Bunlar arasında Fez/dı!tüt-tf!'l'ariJı (Fez/eketü
atv61i 'l.a"y6r ii i/mlt· tarih ve ·l.a"bar)51 a dlı eserinde Cen ibi'nin e/o
'Aykmü ·z·zd/ıjr' inden özetle aldıp sekseniki hilkı1ındar siUllesine ilaveler
yaparak yüzclli hincdiııın tarihini yazmı:ştll.5l

Sühcyli Çe lebi
(PurrdJ)

Asıl adı Ahmed b. Lufullah olup, IV. Mehmed zamanında bir süre
(i 089·1099) MQneecim 8aşı ' hkta bulunduğu için bu isimle meşhur olmuştur,
Omrüniln son yıllarını SiirgOn olar ak Med ine ve sonra da Mekke'de gcçinniş.29
Ramazan 11 13 (27 Şubat 1702) yılınd:ı. yine bu şehirde ve rat etm.iştir.60
Müneccl mb aşı, yaratı l ıştan 1083 (1672 · 1673) yılına kadar gelen (Camiü 'd_
düvel) adlı iki ciltlik bir umÜJni tarih yazmıştır, Ml1neecimbaşı,camiü 'ddüver j61 yazarlcen Arapça, Farsç.a ve Türkçe bir ço k kaynaktan faydalanmıştır.
Bunlar arasında Cen lbi'nin el· j4y/emii ·z·rilhir·i de vardır,

Eser (ın rin d e Yapılan Çalış maıa r

tkO'l-mnı jıkl

Asıl adı Ahmed b. Hem dem olan Sühcyli Çeleb i'nin bayatı bakkında
pek fazla bilgi yoktur, Genellikle ıV. Murad zamanmda (1623·1640) yaşarııış
SOhcyli mahlaslı bir başka miiellif ile kanŞtınlnu şhr,SJ DurretU tôd1'I-miiMk

ı.
54

ss
47

Bınoıı Malı. . Tob, ..

4' _..,., .. ~, ..~ .. 200.

49 1kruI, M-.....ı T
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Dili ve

EhfJ ••Aayb Hallıı>d.o~. K4r1p ÇNbLH.,.." ... EnrIm HslJ....u

J-w-In.Azbra 1991. .. 'N.
aı-ıı ~ ı n,

69. SI1Xyl1'ııiıı diJ.'"'_ lcri içiıı iı:ı:. • .z...~ ın, 61.

sli Hııoeyiıı nı.. CıJ. ~ q-Şdılr lıj·Hulrfaı (8ıırWı MelııDcd TaIıir, ..,...~ ll L, 24J.2U).
57 Bım.ııI , MoIııı>cıcI TIIı.ir 10&9 (1671-1679) yılıııda vtfıı wtmi ka)'de<\Cl' (as- ..ıı ""'/hlleri. n i, 1U).
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22.

~bir'b Bölümü 'nde Egem~ TÜ~ek tarafından bıı eserin mukı ddimesi ile II,
Selım ve III. Murad dônemlc;nne aıt kısmın Irnkitli metni meıun """" 1••

ol.vak hazırl~.62

~~A DO LUS[ LÇU KL US ULT~~LA ~

1,_- Ç&"'ima-ı

. 2. ISWlbut Oniversitesi Edebiyar: Fakdltesi.Arşivcl lik Bölümü 6 trttirn
Ür elennden Doç. Dr. M elımet Canaııır da eserin. O smanlı Tarihi ile ·1 T
klSımlannın tcnkitli metnini doktora tezi oLarak lıazırlaml~tır.
i gı i

3. MlIItaplı&e Filü lIu.seia AJger.alıii ıestiJ Timurlmkii seı.ı Tamerlaniı
opusc;uJum Tun;:. -Anı.b. · Pcrsicwn. Latine ~dditurn i lo o ........_..~ - (vi
1680).
. -Y~ n.. ......... ıenna
.
• . B. Oom.M\lhammedaniscbe Qı:cllcn. .. (Arabilclıe, Pcnisdıc und
TQrlWclıe Tcuc) 4 Th. st Pc:tmtnı:g.1 8.so- 1 8 ~ 8. "
S. E. Faınan eserin !\.lı~b ve Ispanya' nın coğnfyasıylı ilgili
kısımlarını 6zet halinde Ingilizce'ye çevirm iştir.M

(26 b) Anadolu Selçuldul,," ' wn ilki KutalnııJ: b. lmil b. 5clçuk'tur.
Kutl.lmı, b. [AnlaDı Im.it.Anadolu' )"1 ıirip birçok yeri (~etti,$01lfII da
amcasının oilu Sufwı. Thtrul Bey' in yanına döndıl Sultan Tutrul Bey vefit
edince, bilJdlm.dar olmak isted i. TIlrkrnenleri toplayarak Sultan Alp Anl ıUı ile
"vaşıı .

Alp Arslan da tıpkı TuWuI Bey gibi ODun amClZldelninden idi.
ve atınıD llzerinckn düşerek öldü. Otıu Emir
Mansl1r Anadolu'ya yWelerek,burada.ki (27 a) şehirleri fethetti. M elikşah
hQldlm<bf olunc. M&nJÜl' un etindeki yerler için vergi koydu . Sonra Emir
Porsu.k I,Mdikşah 'ıan Anadolu'daki yer lerin vergisini topl ama yetkisini ıldı .
Porsuk ordusuyıı Anadolu'yı van p, MansOr b. Kutıl mı" ı öldilrm1 ve
Anadolu'yu istilı etti. Emir porsuk, Mansür b. Kııtalm.ıfı öld\iı'ttı1t(1nde onun
Kıaalmıt.Alp Arılan', ycı:ı.ildi

kardeş i SOleyın.an b. Kutalm ~ henüz daha ~. S01eyman,büy(ldlllü nm.an
lznik' i istill etti ve .,ıbeyi M ınsm 'un el indelci şeh irlere blkim oldu..

TIlrCncnIer de ona itaat ed ince dunırou daha da ıüçl endi. Birçok AıWolu
fethetti. 4n (10&4)yılında Antakya berine )'1ri1cil. [Bu sırada) Antaky.
Rum lar' m elinde idi . Rumlar, A nıaky. 'yı 358 (9681969) yı lında hlkim
olmuşlarciL M asılimanlar ilk lsl1m fetihleri s ıras ında bu şehri ele gcçinnişlcrdi.
14 (635J636) yı lında EbüUbeyde b. cerdh onlara eınitı. vercrclc,crginlik çatıNI
u1aşa.ıı. hcrkcstt:ı:ı. ı dinar cizyc atmak 5UrCtiyle banş yaptı.. [Sonra) tdıir harııb
oldu ve R wnIar antlaşmıyı bozdular. Bunun üaenne llab ib b. Mcs leme el·fihri
ve Asım b. Ammlr,şclıri sulh yo lu ilc tekrar fethettiler ve önetici aııtlqnıayı
göre banJ yapı lıar. Fakat d.ala sonra Rwn lar bunyı telaar ele geçirdiler.
SQlcyrnan b. Kı.ııa!nıl.f,Aııtakya lhcrine y(ln1dillG zaman şehrin blkimi Pab'Ü.
Philarctos idi. Philareıos,Anl&kya 'd.ın Anadolu'daki fCbirlere gittiti zaman
(ken di yerine) bir şıhnc2 görevlend irdi. Pb.ilaretos)ıalka ve ordusuna gerçelcten
çok köl'i1 davruıırdı . $ıhn e ile P!ıilaretos 'w:ı o!lu,lmik bikimi SOlcyrnan b.
Kı.ıt&lrnış 'ı mektup yazdılu. ÇOnW Pbilarctoa .oııunu hap$edip ona eziy et
şebrini
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CENABI'YE(lORET'CRKlYE SELÇI.,'Kl t.II.ARI

etmiş ti.

Süleyman 280l seçme slivan ile kendisini adeta Phi lııretos davet
yola Çıktı. 27 Receb (29 K as ım 1084) gecesi Mıaky.')'. vardı. El.
Omriniye-4 adıyla bilinen araz i sahi ple rini öldan1p, surların burçl arın.
mızrak larla ip anı lar. Sonra birisi burçlan çıktı ve Firis kapısı nın sürgils!1nü
kal dın p kapı yı açtı . Süleyman b. Kutelrrnş ve mai yyeti şehre girip kapıyı
kapattı lar. 27 Recebs (29 Kasım 1084) Cuma günü seher vaktinde askerler hep
birlikte nara attılar. Onlar bunun ı. Allahu Teil l 'nın sanki, Anıakya balJcı
haklruıdaki ş u b uyruğunu kastediyorl ardı. "(Onlan helak eden) Korkunç seliten
etmişcesirıe

başka bir şey deg ild i. Birden bire söm1verdiler.' \\

Ask erler şehre hücum. edinc e ,şehi r hallcı kısa bir süre mukavemet
ettiler, sonra mağlup oldular, Bir kısm ı kaleye kaçtı ve bazı lan da kendilerini
surdan attıl ar. Siileyman,daha sonra gelen Müslüman askerleri n yardım ıyla iyice
güçlendi. Şehri ele geçirdi. S Ş aban'da (7 Ara lık 1084) Antakya'da Cuma
namazını kl l dı . 1 Sonra kaleyi mubasarays devam etti. i 2 Ramazan 477'& (1 2
Ocak 1085) iç kaleyi fethen i ve halka emin verdi. Yan larındaki malları ve
l evazamı ele geçirdi. Böylece Melik Süleyman,muazzam miktarda mal ele
geçirdi ve ordusuyta burayı teslim aldı . [Sonra] civardaki diller kaleleri de
fetheni. Böylece IstanbuJ' dan Trab lus 'ı kadar olan sahada hakimiyet lcun.ıp
bütün kaleleri ve kasabalan adamlarına ve maiyyetindekiler e ikta' eni.

Melik SU1 eyman,gı1zel ahl aklı, cöm ert ve asil bir insandı . (27 b)
Antakya'ya tanııı.men yerleşince,aralannda çıka n bir ihtilaf sebebiyle savaşmak
için Haleb ve Musul bilimi Ş ere fii' d-Oc v le MUslim b. K ureyş el·Ukayli' nin
üzerine yürü dü. Rivayere göre Müslim,Süleyma n ', elçi göndererek,
Philaretos'tan almakta olduğu vergiyi istedi. Süleyman' da ona Phi!aretos 'uu
kJo fu oldugı.ınu,bu Y'hden hem kendisinin hem de halk ının ciayesini ödemekle
mükellef olduğunu fakal kendisinin Allah' a şükrederek mü' min oldullu için
böyle bir soruml uluk teşrmadığun bildirdi. Bunun üaerine Ş erefü 'd-Devle
MUslim b. Kureyş, Antakya e lvarı nı yallm.a ladı . Buna klUl l lık Süleyman b.
~

Ali StYiııL, M~ yokm\Atı ... ""'"" s~~.$dıR YakIqmtf ol&otıı Iıııbcriı:ıil:ı doı)"lhıp
)'I)"ı!muuı, 6ıLJemdL .... doIı.)1t:1)'la kaııi koloyco. rc ~ _ıyı. bu )'1ir.ı. LıLıIı.ııı.U
YOriJIi
lıeli ıl~tımil t!mıiniyı çd'llı'iDckk i in.....laııo hquilıi öldo1ıımaf ... pıliN
_
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~ ~ T<rriJl( ADWr. In9, .. 1(9).
Iboll'WWbı.ısi (by«; l6rLIıi ~ ıııı. H. f . Amooılroz. Bcyn.I I9OI, ..117) " llbd'l Adım { z"u"
U,&6} il $ol>a:ı ~n ( Il Aralık 1(14); Azı.... (I·IC " ... li) .. n.aı.'I-&lr (. I.K4" , x,ı m şotı.ı. 411
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KUlalnuş da lI a1 eb yöresini yağm aladı. Bu yüzden aralannda savaş çıktı . 24
Safer 478 (20 lI aziran 1085) Cuma giinü karşı karşıya geldiler' ierefU' d.Oevle
ve adamlan bozguna uğradı . Huzurunda Haleb abdbından 400 gulAm9
(j ldüriil dükıe n sonra kendisi de kat1cdildi.Sonra Süleyman harekete geçti ve bu
galibiyen en hemen sonra lI aleb d ışında konakladı. Yanında götürdıilü $erelU'd
Devle'uin cesedini lIaleb kap ıs ı önünde defuem. Süleyman şehrin teslimini
istedi. Kaledekiler bunu kabul etmediler. Aralann da anılaşma yapmaya karar
verdiler. Sonra Melik SÜleyman,bir askeri birliğini Arap lan takibe gönderdi.
çetin bir savaşa tutuştular fakat hiçbir ş eyelde edemediler.

Melik Süleyma n, M a'arralÜ' n· N u'm.in ı O ve KefCftab 'all yürüdü ve
ve civarına hareket edip orayı vergiye bağladı . Ardından
lI ınıs 'a (H unıus) yöneldi ve orada bir gece kaldı . Fakat orayı ele geçisemedi ve
Latmin' e l) döndü. Buradakilerle sav aşarak Latmin ' j teslim aldı . Bur. y.
ordusundan bir kıı 'a asker bırakarak Antakya' ya döndü. Orada bir süre kaldıktan
sonra askerleri ni toplayıp lI aleb üzerine hareket ederek şeh ir önlerinde
konakladı ve orayı muhasara edip sıkışurdı , Melile Sül eym an,Kınnesrin l~
kalesini tamir ettirdi. Sonra oraya doğru yöneldi. Haleb kumandan ı U, Dı maş k
hakimi Ticil'd -Devle Tutuş b.Alp Arslan'a haber gönderip ondan Süleyman'a
karşı askeri yardım istedi. E ğer bizzat kendisi ge1irse,kaleyi ona teslim etmeyi
vaa detti. Tutuş,bunun üzerine Dıınaşk'tan yola çıkı p Haleb ' e ballh Na' Qnı 'ya 1 lt
ulaştı. Melile Süleyman ona karş ı koydu. Böylece iki ordu Safer 47911 (Mayıs
Haziran 1086) tarihinde karşı karş ıya geldi. Melik: Sül eyman 'ın ordusu yenilgiye
ullra dı . Sü leyma n öldürül dü . Bir nvaye te göre de.eslr d üşeceğin i
teslim
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CESABI' YEOOR.! TC&KtYE 5ELCll tU:U Rl

anlayıııu . Tunıf un

söylenir.

zulmün ü 'V e şiddetin i bildiii için kendini Oldürdil.tü

Tutuş,Sil.leyman'm cesedini bir .kefenin içerisinde ve bir kanr 11-

•

d

'.'
'Werın c
önderdi I' T •. b- •
.. '
. ıp~ ı.. ır nce... sene Sa !cyır.an'ın MüsJim'j lildürQp Haltb

'ka~ıı.ııı:ı.tı:ılı~nı

~cditi ıibi,Tuıuş'da Saıeyman'ı öldan1p IbIdı kalesinin

teshmmı ıstedı. Bu ışleri takdir eden Allah.. nolaan sıfatlardan mOnezzehdir.
.

SllIcyman öI~~nadolu 'daki ülkesi sahipsiz kaldı. Bunun

üzerıne Urfa ~Ruha) ~~i .1~iD Bozanlt,5u1ran Melikşah'ın emri le
orıyı yöneldı V~ J~ık ı ıstıla cttjıo. Müslümanlann ve Si1lcymarı:m
çoeuic:ı nın el~dtki hetlt)'i aldı, Silleym.a:ı'm oılu. [I.] Kılıç Arılan')
YabJ. ve 485 de (1092) Sultan Mclikpb'ın yanına goodndiu. Md~

/:lIdütfi zaman otlu Sultan 8erİYarUk, Babu
'
.
Arslan' . .
.
utın ülkesmc gıtmesi için Kı.l ıç
i ızm " erdi. O, AnAdoıu). g::da-kcn yanında hiçbirJey olmadı,! gibi
bay(l.k .J~ıntılarlıı da karfılaştı. Yolda TidI..I· Millk Ebu'I-GMiim21 için
taşınan iki YQk I'lmI1JIe kaı'Jl 1.aJt1 (28 a) onlara cl koydu. soın da Iznik'c dotru

yol aldı. Babasının mıllk'QnQ dı:vr&ldıkun sonra ............
.lo - -"- lu'··
..... onwı

-

yerıne

J

UI tan
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oldu. Bir çok yı:ri fethetti . Uzun süre hülcümdar lLlr: yapıı. Devri huzur ve refah
içerisinde geçti . DinişmendoAul lan 'nın elinde bulunan Malaıya' yı aldı. Bu
olayın tarihi 497 (1 10311104 ) d ~. H

SOO (1106111 07) yılmm ba.şında [ Kılı ç Arslan] istanbul'daki Bizans
Uııparatonl. [Alexlosr dan

ondan

melctup

a1dl . l mpaıator bu melctubunda baç lı!ara karl ı

yardım

istiyor du. Haç lıla:ın lideri Bobcmund ' un büy(lk bir ordunun
yard:m etme k
üs ere bir askeri birlik gônderdi. B6yI« e haçlı lan lstanbul' da ymilıiye
ujratblar24. Bohemund beıtaraf edi ldi. Kı lıç Anı bu olaydan sonra Karaman
watlanna yöneldi ve orayı ele geçirdi. Sonra ~t l.lSuI'. hareket eni ve orayı dJ.
teslim aldı, Anca.k. orada ôldünildiL Allah izin verirse ileride yeri gd dip zaman
başuıda hareket ettiğini söylüyordu. Kılı ç Arı lan, ımparator 'a

..."

aıı1ataeaıız,

Antakya ~-ine gelince,.\ fd ik Sllleyman' dan sonra orayı Sultan
Mel iqah 'uı emriyle Emir Yag:~2' teslim aldı ve oıwutt y6ııerimini ele
geçirdi. Yatıbasan zamanında Antak) a'dJ, 4S4 yılının 19 Şen.a1 Pazartesi (4
Aralık 1091) gecesi büyii..lc bir aelzele oldu. O gün Tqıin·j evvel' tn 6, gününe (6
Ekim) mQu.difdir. Zelzele balkta.." pe kçok insanın 6ldmQne ve evleri nin
yıkılınasına sebep oldu. A)T1Cl ıurlarm 70 burcu da yıkıldı. Zd zd enin Suriye'de
yaptılı tahribat daha büyQktü.. 485 (109 2) yılında Sultan Metikp.b. Antakya
II

Dıoı'ı.f_ (AbıILw.... T ~S)

~ ~

2<c

L

~

"'AAb:>ı.199O, i, 109; · """

.Ou,.ı.."1'h'

ıı.-ı..--AIoloıMo_~ pmıtq>oıi 8
~

~)O

........

1 E,III 1106'. . . . .

.ha dti o..;'do

~

N<' OLA. vm, ' 10.

t

'

........

)...,.M.. ı.ı,..-.

Anı. ·. ~ T'/Iıdı: ~ )"O'doa ~8

b

-....

ı.ı-"ı·do dqOI,

AMLIOIııı ~
...

s.._

ıs 0aIIı ~. k
ı

!

·.t .....tı.ı bD ~ SCIçOOIdıı $.ı-

( 1016) ....... M~

.ı.yo çok.ı

-

.. 0

_ LUWı Mdilı:i

lor&!ııı4ııc

~

Kq. S -

S~ ... ıı::IdIImq'",

""'*>-.'l- wlli LI)'III ediIıIı. s.ıı. ıı.w.q.lı'"" 6IIıııI ;ı"

y . ,.; ....... l'a>ıt... ıonfılllll.t.,........

\ldv:a,' .

L

,.....,.,...-.~. . .ııı

ı.ıJ . . . . . n-:ıı a d ım". (9 Ekım 1107) >"'f"Wı. ak. ....ı..&tr.oi-u-.. X.'2S-oI2ıl,
---.1hfIı MfnWt T~ _ . fj lgw( . . . . .1. kık.- 19". n.~ :ı.

..

aı '

iIıO.

li4 WooçoI. ~ T"" ıı..w:.... .. 2S<'; .... ~ ""' ".r....,.

~ ,........

_

_

<CPM - - . _

-.;

by kwqı~ ( 109!) .........

er ..' " .........,..

ile-ı.nııdalci

......... KaWt
~wdri Ce" Io!ıdo .I. Htooyiıı·; u:iodıııa KaIel!'" PSOCOıt '*- btnı:'ııı ~ po!ı.. Itl9'I'o!c
~ .. A:ııak)'a)o ia" ...... k "
bit kaç _
is. .,...-, ..... Et-b yaiuııl..... JddiIıı
_
~ w4ı ..,;,w ıs.-ı. S",.". W FıJurM, .. 1 )Q,16!- 1.ı,1U,1". 170"1"'11l
ı u.ı:ıı ~ A>:ImL (....,..... .. n. ırc... .. ı 1), _
)OlIdo .....nıatlı.ıı dııloyı lIidıIı-; uffab Ma-. ( . , .. ..
.. 1'7). Itmt'l-blt (,,-, .•...x.v5)
Elnoı,,_ (.-z . , tt. )l') A.o~'_ kaçart.
)'Oldo
~ .ıo.ı.,ı. )'_ ~
.ı4.ımlon Iı!n f...... do _
.ı.ı._ .,..... ı.uıı- boı u~ )'.do ~1iW laralıııdq
knoı...ır. 6l&1i1~o. ~. IUJ. sowtao, .".~ .. ı u.
Yoj:ıııyaa'ııı um; byııaidordo. 40tiıik ....ilI ....ı. )"'-tll:ıııı,ıır. lbııaı.ıı::.ı.a... (. , .., .. ı n •.1), AZLLrıI
vw-ı Ta-iA( .. ıl) ... Ih.ı6ı-MIııı (z.a.ı., .. 101) OWd, !bııo.'ı.ur (CI.XL.-ı, X. 1'....215) ..
.........d ,k - , . . . ile ................

......... k.oydıııdıoo

DooIuık ·

..

Lı*iıIıi

2lS

234
surunun yıkılan kısımlannın tamir edilmesini ernretti. Tamir sırasında sorun

baçlı1arnı

a ltında bristiyan resi mleri ve silahlan bulundu. Yağıbasan bunların tekrar
gömülmesini ve o !duıu gibi bırakilmas ım ernretti. Keşke böyle hareket

topladı

ve şehrin etrafına yerteşnn. Kendisi de Antakya'ya gir di. Antakya 'daki

bütün işleri düzc:tıc koydu. An takya ' daki Hristiyanlan şehirden d ışarı ç ıkardı.

etmese ydi!

490 Şevval

490 (1096/ 109 7) yı lında haçlı lar Istanbul Botan ' nı geçtiler. Bu,

Birinci Haçlı seferiydi. Bu olay Hama sahibinin taribiıu:W 6 de anlaulenşur,
Haçhlar; Kılıç Arsian'ın ülkesine ulaştılarH , K ılıç Ars lan onların hareketlerini
kesin olMak ö ğrenince Türkmenler' den ve kardeşi Davud'un askerlerinden bir
ordu teş kil etti. Ordunun kumandam yak ın arka daşı Emir Hasan idi. Davud'un
yaşının küçükıatil sebe biyle orduya Emir Ilasan komau ediyordu. lznik 'c asker
ve silah yığdılar. Sonra haçl.larl a savaştılar. Ilaçlılann ")'lS1 Kılıç Arslan 'ın

ordusundan kat kat fazla idi. Buna rağmen ~l üslümanlar onlan mağlup ettiler. ı •
Kılıç Anlan zafer stresmda kardeş inin askerin den korkarak onlardan ayrıldı . Bu
durum üzerine haçlı lar tekrar Kı lıç Arslan'ın üzerIDe yürüdü ler ve askerinin
ÇOğllIlU öldüldiller. K ıl ıç Ars lan bozgun halinde az sayıdaki adamıyla geri
çekildi. Tarkınmler de aynı şeki lde geri çekildiler, haçlılar onlara ait pek çok
hayvanı ganimet a ldılar. ızn ik önüne;geldiler ve burayı bir giinde eman ile ele
geçirdiler. Sonra sad erinde dunnayarak onlara hainlik ve zalimlik yaptıl ar.
Kadın

ve çocukları esir aldı lar.
Ilaçlı lar ele geçirece kleri ilk şehri Bizans'a te slim ermek üzere

Imparator ile anla.şmış lardı . Ancak İ zni k ' i istila ettikleri zaman antlaş ma
şartlarına u)madılar Bizans Imparatoru esir lerden biiyük bir kit leyi satın aldı ve
onları İ stanbul'a

göndadi 29 •

10 Receb 490 'daıo (23 IIaziran 1091) Imik alındı . Yağıbasan [ zruk ' İ n
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haçlılar,B agras ' ll2 işgal

ettiler,

sonra da Bagris eivaruıa yayı ld ı lar. Haç lıl ar An18kya'yı muhasara ettiler. Etrafa
adı

3000 kadar

gônderdiler ve oralarda her türlü yağma ve kaııihnlarda

bulundular. Haçlılar, Antaky a şehri ni n karşısına indiler. Antakya askeri nin kendi
üzerlerine düzenledikleri

baskınl ar

yüzünden kendileri ile Antakya

arasında

bir

hendek kazdılar. 1 Receb 49 p ı (4 Haziran 109 8) Perşembe gecesi haçlı lar kale
eivannda.ki dağ larda ve şehir dış ın da yaşayan bir grup cani ile birlikte şehre
.saldırd ılar.

Bu dağlı caniler haç lılardan al dıkl an mallar kuşıhtında onların
dag tarafınd aki burçlanndan birini ele geçinnelerini sağladıl ar.

Anıakya şehrinin
haçlılar

Boylece

ele geçirdikleri bu

burçda.rıJt şafak

vakti naralar atarak

şehre

girdiler. Yağıbasan yeniid i ve ne olduğunu anl ayamadan bir grup askerle
şehirden

dışart

çıkt ı .

Ermeniz'al $ geldiğin de Anrakya' da bıraktı ğ ı
onlara ~tüsınmanların başlarına gelen belayı

ailesini,ço luğunu çocuğunu,

hatırladı .

Üzüntüsünün

kalmadı,soMl

ş iddetind en

bu ürilnrüdcn do l ayı öhl

hayvan
olanıJı:

yere

üzeri nde

dumıaya

tikaı i

düştü.se

Il aç lılar

Antaky a halkından pek çok insan öldürdüler ve onlardan
büyük bir tepluluğu esir aldı l ar.
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Mu.sul ve cl-Çeı:i:re37 bilcimi Emir Kürbolın, f lfll ' ı ıeçerek

Maı:idibık'ınl9 kuzeyinc ulaştı. orada Dımaşk me liki Dubk 40,sokman b.
ArturU ve Caıih:ü'd-Ocvle Huan 41 ile bul uştu. Onlar Antakya halkmm
yardımını gidcTtcrt4J haçlılann Antakya'yı işgal ı:ttikleri Iı.ııberi kendi lerine
ulaştı. Bu habere çok ilzWdü1tt,sonn hep birlikte kesin olarak Antakya o.zerirıe
yQrümı:ye karar verdiler ~e Antakya'y. ıeldiler. Haçlılan matlup edere k ldırc
kadar ulaştılar. lIaçWar bazıun halinde şehre dCndüIer. H IÇbIar Aııtakya'yı ele
1eçirdiktc1ı 26 giin'" sonra M iislilına.IıW orayı muhasara ettiler. Şehir ele
ıeçirilmek üzere iken haç lı lar

data

Çıktılar. Müs!fiman1ar'ın wm nı aıqc:

verdiler. Miis lQmanlar.tam baç lı l an n kaqısın da mevzilenm iJler di. Il açlı
ı\lvlrileri Müslümanların arkasından Kilıboğa' lUn askcrlerini ele ıeçirdiler ve
Tüılanrnler ' in mallMUlI yatrnalayıp cnlan esir ettiler. H açlılar bu durum
üzeri ne {ınatı gan imc:t bilm:k MQs1ilman lann üzerinc bücum etti ler ve onlarla
1iddc:tli bir şeki lde savaştı lar. Kürbollı' nın ordusu ycn ildi,fak at Kürbollı savaşa
dc vam etti. Öğleden sonraya kaJ;ıı dayand ı ancak sonra ycnildi ve geri çekildi.
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Jlaçlılar kaçan lan takip ederek onlardaıı bazılannı öldürUp.bazılannı "ir aldıl ar.
Müslümanlardan pek çok ki1iyi öldürdlllcT, çok miktanfa sa~ araç ve ım:çleri
ve malllanimc:t olarak aldılar. Ancak hüküm Allab·mdır.

lçkale haçlılara karşı mukaı~ devam ediyordu. Kafirlc:r k&r$ ısında
Müs!Qmanlarul' yeniidilini gördCkleri urnan 49 1 yılı şaban ı)ında (Temmuı:
Afustos 1098) onlar da res.linı oldular.
Hııçit1a:r so nra Urfa-'. M ı' ana ve KudUs'll {IS Temmuz 1099] %apı
ettiler. 00tLLn sahil boyunu da ele ıeçirdi lc:r. Camiieri ve mcscidlc:ri yıkt ıbr. Ele
,eçirdi.kleri kişileri öldürdüı n. Haçh korlc\ı$u Amid, Suriye ve Mısır' . ulaştı.
AUah MüsıümanIan.Sc!çu.klu Sultanı Mllhammcd (Tapar] ve ondan SOlU'1 da
Nureddin Mahm ud b. Zcngi"6, Salahaddin ve Mısır Mcmlük IllZilcri ile

dc:stckkmiJ olmasaydı neredeyse 1 s11m ' ın kökO. kazınacakt ı.

496 ( 110111103) yılında Kılıç Anları ile ıbn Diiııişırıeool1 ihtilıfa
~l~ ve kll1~ karşıya geldiler. Kılıç An lan,l bn DAnişmend'i matlup ederek
M alatyı 'yı bir müddet kuşam .
(29 aL 497 (1 104) yılındı haçlı hOJcümdarlanndan biri 50 .000 uker le
Istanbul Boııan 'ndan geçti. Bun un üzerin e Sultan Kı lı ç Arslan Anadolu'daki
Ml1sIQman bilkilmdarlan topl adı . Muhammed ıbn Dinişmc:nd de Ofdusuylı ona
katıldı. SultanKılıç Ar5lu askeriyle pusuda kaldı. ıbn Dinişmc:nd ise haçlı
Ofdusu ilc kaq ı!aştı. AraIannda 10$1 süren bir "vaştan sonnı ıbn Dirıitmend
geri çdtildi. Bundan sonra haçblarm him iyice a:m ve İbn Dinişmc:nd'i takip
e:tme:ye bqladılar. B uıı\ll1 üzerine Kılıç An\aı:ı askeriyle haçlılann geri kalan
itısmın.a saldırdı. Onlan kılıÇWl geçirdi ve matlubiycte ~ H açlıl. ve ıbn
D1nişmend ıeri döndiiklcrindc:n haçlı ordusunun savaşacak gücQnım kalm am"
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w çoiunun öldüriUrııQş oldufunu gördüıer,bozgun lıal.inde ,eri çekildiler. Tlirk
ku\'VCtlC'ri onları takip ederek çotunu ö ldürdü.
Il aç lılardan kurtulabiten kimseler Istanbul tarafına geri döndO.ler.
B izans ' lı lar

baçhlardan pek çok ~c:yi ele ııcçirdiler. Kı lıç Arslan ülkesine döndü.
Muhammed de ~ aıat)'a 'ya döndii ve o rayı emJın ile RumIann

D inişmend oRLu
elin den aldı .

499 ( 11 05111 06)

)ılında

büyük bir haçlı reisi 300.000 askerle Ii larn

ülkelerini de geçirmek için Istan bul 8ojlZı 'nı geçti. Binns I mpanıoru.Kıl ıç
Arslan'. haber lönderCtt~durumu bildirdi. A)nca impan.ıor.Kıhç Ars lanlı',
baçlılarbı kCiinlilcle ",vqa ıirmq'ip,su kaynaklannı bpmnasmı ve ekinim
yakm&stnı tavs:iye etti. Kıl ıç

Arslan dı

imparaıonın

tavsiyesine uydu. "&Çlılann

TNi ve beraberindeki şC)'Wl ordusu,I.s11m ülkelerine ula:ttıklanDda,.sulan azaldı
ve yiyeıc:ekleri tükendi. H ~1ı &Siemeri büyük ,ıkınn1arl. karşıı~ııar. Kıl ıç
Arslan, TD.rltmc:nlcr ' dcn gOciinün yen i)i kadar asker topl ad ı . O ,haçlı lan
yakından takip ediyordu. Açlık ve susuzluk şiddetini amırdıjında,h.açhlar
gerç ekten gl1çsı1z d14tüler. Ne zaman yiyece k için adam g ônderseler,

MÜ$lilmanlar onlan yakal ayıp öldUrdiller.
Haçlılann sıkıntılan amnca \iderleri yakl aşı k yirmi kişilik bir grupla
beraber çıktı . Hileyle Ivtnı yililaınak imf pbiydi. N iJıaye1 Jilçsü;z ve Per4.In
bil n ziyene Antakyı hlkimirı in yın ina ulIŞtl.. Tıırkmenler bu o[ıyı hIber
aldıkjannd. kifirlcn: hllcum etti ler ve onIan kılıçtan ,eçirdiler. onların
Ylnlanndl bulunan he~ gantmet a1dlllt. Alllh'l lwnd - a seni olsun.
Rivıyete gör e ldı geç en bu. haç lı rcisinin bop.ıı geçtilinde YIL1Utd.a Sl VIŞ
ılctIc:ri ve eşyIlan.ıı d~mdI 700 yük mal vwrt9.

Büyük Selçuklu SULtanı. Muhammed [Tlp&rJ
Haleb NA ibi Aksun gur el.. Ror5uki ' nin ~ mcml aJd1 olan çavlı Saka 'y a'! [Sak_vul
çö ldlrmaş 'QnS2 elinde buluna n Musul " e buraya b a~lı yer leri i ktı' etti. Bunun
üze rine Çıvh ,M usuJ'1 yt1n1yerek Çökı1mıi4: ile saVaştl ve onu esir etti.

SOO (l 10611007)
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Ç~tQrm~

idi . Ç_vb on u bir sedye içi nde Mus ul ettıfınd.
dolaştırvak,halkı F bri teslim etmelerini emretti. Fakar tcbir balkı bu. emrikabul
etmedi. Bu ıır &da ~künn~ vetit etti. Ç~IdlnnQş, &erı~ bir ıahada bilrimiy et
tesis etmişti . Adamlan onun yer ine ol lu Zen gi b. Ç~kürrnaş ' ü geçirdiler. Soııra
Musul hılkı Sultan Kıl ı ç Ars lan'a bir mektup yazarak onu Musul'a davet ettiler.
Sunun llzerinc Sultan Kılıç Ars 1an,MusuI' u ele geç innek üzere yolı çıktı .
Nuuybin' e vudl lında.Çavlı korlcusundarı Musul ' u terkederek Rabbc'yeSı gitti.
Kıl ıç Ars lan da MusuI' l ulaşn ve orayı 2S Receb SOO' de (22 Man i 107) teslim
ıl cb.. sonra Musul' da yerine , o mada II yaşında ol an ollu EbU. Said Mes ' Qd b.
Kılıç Arslan'ı bıraktı. Kılıç Arslan, bir emIrin.i de OtlUIIUD i.ş.Icrini yQriItınekle
16«'vlendirdi Bundan lmL1I Sultıı:ı1 Kılıç Ars lan, Rahbe ' yi ÇaVh' lllD elinden
kurtamıak için harekete geçti . çıvlı 'nın çok Q)'lda askeri var dı. H_Ieb blkimi
Rıdvan dası; dipleri ile birlikte ona katılmıştır. Kılıç An.IID biraz yol aldılmda,
Rah be ' nin Çıv b tarafından ıbndılın ı 6irendi ve Çıvlı ile Sıv~aktan
çek inmk günl erce bulunduıu yerde klldı. Çav lı, lUltan ın kerıdisine doğru
ıeldi'ini işitince Kı lıç Ars lan', karşıl amak için Rahbe ' den çıkarak ona daha
yak ın bir yere indi . O,Kılıç Arılan 'tn kendis iyle s.av aşnıak isıemedilini
an1ayuıea,Musul tarafına yOneidi . Bu d urumda Kılı ç Ars lan onunla s.a vaşmak
zorunda kaldı. Çavlt ile Kılıç Arslan arasıııdaki bu "'\'1$ SOO yılının Şcn l!
aymdaS S(Mayu.. Hazinn Il O7)meydanı. geldi . Kılıç Anlaı:! matlup oldu v('
ordusu geri dOndıl Kı lıç Anlan,ltabı.ıı nehrine düştü ve botuldu.1ıri p sonra
~iü olarak bUIı.ındU. ceso:fi Meyylfinkin'~ gôtün11Cf'C'k orada dcfncdildi.
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hastıı

Çavlı MusUı' a yQriIyerek, burayı emin ile tes lim ıldı . Kı lıç ArJlan' ın
ollunu yakalayıp, Büyük Selçuk lu S ultanı Muhammed [Taparl'in yanına
gönderdi, Sultan' m yanından ıyrılmasınl karar veril ineey e kadar orada kaldı .
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Sonra S03 ( 110911 ı 10) yılında Babasının memleketi olan Anadolu'ya döndü ve
oraya Iıllim oldu. O,Sultan Mes' öd b. Kılıç Arslan b. Süleyman ' dır. Sultan
Mes' üd adalet ile hareket etti. I nsa l1ı, iyi balli ve cömert biri idi. Alim ve salih
kişileri n ileti gelenlerini himaye ederek.onlen yakınlan arasına aldı ve
memuriyedere tayin eni. Ulcmi ve sulehi için ri baı j 7 ve bankahlar
yapnrdı.Mescidleri.camileri.köprüleri tamir ettirdi. Aııah yoluna sülOJ: edip

Ir:Afirlerlc cibad etti. Birçok (cıili ler yaptı. Bir rivayeregöre B abasının Musul'da
bıraktığı ve orada
şahsın M elikşah
geçtiği

söylenir.n

yakalanan daha sonra da Anadolu' ya gelerek Sullan olan
b. Kı lıç Arslan olduğu ve bu M cs'ı,id ' un ondan sonra tahta
Doğrusunu

Allah bilir.

537 (1142/1143) yılında Malatya ve uc bölgeleri bileimi Muhammed b.
vefat etti. Sultan Mes'fu1 da harekete geçerek: onun bazı şehirlerini

defnedildi. (Mezmnın] üzerine bir kümbet yapıld ı . Sultan ~ es 'tld, türbesinde
kendisine Kur'in okuyacak kimseler için gelirler ve vazifeler tayin etmişti. Bu
durum günümüzde de devam etmektedir.
Mes' üd'dan sonra oğ lu İzzeddin K ı lıç Arslan b. Mes'üd b. Kı lıç
Arslan [II. Kılıç Arslan], sultan olarak tahıa oturdu. Adaletle bükmetri. Çok
güzel ahlaklı bir bükümdar idi. Izzeddin Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu tahtına
oturmak için Abbisi Halifesi Nisır Lidinillab'lan izin istedi. Halife de ona izin
verdi. Halife NasIT Lidinillah, İzzeddin Kılıç Arslan 'ın kızı Selçüka Hatun ile
evlendi. Selçüka Hatun daha önce Hisn-ı Keyfi 61 bilimi Muhammed b. Kara
Arslan 'ın 6 1 hanımı idi. Muhammed b. Kara Arslan Hısn-ı Keyfi 'da vefi t
edince,o da Halife Niııl1 Lidinillah ile evlendi.

D anişmend

ele geç irdi. Sonra Sultan EM. Said Mes' üd b. Kı lıç Ars lan Amasya
yakınlarmda.güzel bir şehir kuru lm asım emretri. Böylece orada mescid ve cami
ilc fakirlcr, ilıtiyaç salıipleri ve yolcular için evıer yapıldı ,sular getirildi. O,bu
şehre Simeress adını verdi. Simere bugün harabe halindedir. Oranın yalnnında
Kedekara isimli bir kasaba kaldı .

(11 56)
"

Anadolu Selçuklu Sultanı Ebı1 Said M es'üd b. Kılıç Arslan 551 60
veBt etti, (Amasya yakınlannda] yaptırdıp Simere şehrine

yılında
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560(I 164/1 165) yılında Kenya ve çevresindeki diğer şehirlerin hAkimi
Arslan b. Mes'ü d ile Malatya ve civarının hakimi Yatıbasan b.
aras ında şi ddetli şavaşlar meydana geldi. Yağıbasan orada Kı lı ç
Arslan'a karşı zafer kazandı. An cak tam bu sırada vernt etti. Yağı hasan ' dan
sonra kardeşinin oğlu ı brahim b. Muhammed b. Danişmend Malatya'ya Iı:ikim
oldu. Zünnün b. Muhammed b. D ani şmend Kayseri 'yi işgal eni. Kılıç Arslan'ın
kardeş i Şahinşah b. Mes' dd da Ank ara ' yı hakim oldu. Daha sonra bu konuda bir
olan

Kılıç

Danişmend 63

antlaşma yapıılar.

(29 b) j67 (1171111 72) yılında Sultan Kılıç Arslan b. Mee' üd,
D anişm endotuilannın ülkesine hücum etti. Danişmendliler 'in bazı toprak larım
işgal etti. ı bn Danişm endM Dımaşk w imi Nureddm Mahmud eş Şebid 'den
yard ım istedi. Nureddin Mahmud da [harekete geçerek) Kılıç Arslan ' ın elinde
bulunan bazı yerleri işgal etti. K ı lıç Arslan b. Mes'Od, Nureddin Mahmud'dan
bu seferden vaz geçmesini istedi ve barış talebinde bulundu. Nureddin Mahmud
ancak Kı lıç Ars lan 'ın M alatya'yı ı bn Dani şmend' e vermesi şartıyla barış yaptı ,

61 Diclo ............ .., kaıa:mda. Oıynwr ile Ci... ........ıa.-ı<i .... bı lb _ ~ miilı im fC/ıri ohıp,
...... ycr1ııdc Man1iıı yil1y_iıı. Gctod, ı..u....ııı lıqllbı. ııabiY=ll ırıerI<cıi olı.ıp, H&wıkcyf~ iıir
k6y WlIııımııiıllodu(Bnı ııı Darlu>r, '1i'1Il Kcıyfa" lA,V.4'2-454).
62 MII1ı.ammod b. 1c&ra Anlaıı (!621 1L67-' l lll ı I5). Anu1d lllanı:ı Hı_ It<yfl kolııı:ıa mmoup olan
falueıld.iıı Kanı ArIIaIl '... opı. oLııp. 561 de 11l 67) babuoııııı ....fl b - . . . ı:ıcuı:ı ycriı>o JOili . 5' I 'dot
(IlIS ) ...nt rili. BIL &ı>or H""ipııarıIl. '"S1If'Oddı .. MuIwıımDd"',
tıC, 361_361; Cotk-.ıı:ı Alplckiıı,
"AmıklWaı", DU. nı, ~
63 Dtııi~i bllkllı:ı>dan Moıhl< Mu.lı.........,ı.·iıı. 41=11 ~. ı:ınaya Ç<I:&ıı ıalıt l<aYPIanı:ıO. bnpro.i< SiYU
,.arma lı.I.Iı:im eıI l1p ,bunda ~ıLIdIDı Mlrırıilf \li . DlIlif'llCOl'!li lIIOlikidir. Aııadol .. SCIçUI<LU Sulllırı , n. 1W,ç
Anın iı.1ıZ\IIl ..:lnı mG<adırle i w 4 Atusroo I l M pG ...llt 0LmiJtir (O.. y4ııı, "t)Iı:ı;~l«",
vuı, 471-471).
61 Bında ırNdb ~ ıı, 1bı:ı ~ <Uslll<.oyddli li kiJi ı ..... tıı b . MIIloamıDı:ıo!'&r ( Ozaydııı, LI--IIl-.
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vdlı
etti. Keyht1srev de Konya'ya geri dönerek babasını burada defnetti.
B öylece her bir kardeşbulunduk l erı yerlerde hilkümdar olarak kaldı lar. Kı lıç
A rslan' ın ve fitı IS Şaban 588 (26 A ğustos 1192) gününe rast1adı.

Konya ve oraya bağlı yerler, Aksaray, Kayseri, Ankara, Sivas,
Malatya, Tokat.Amasyl ,Siksır, Maraş.Elbista,n.B cbisni ve diger bazı şehirler
K ılıç Arslan 'ın hakimiyeti altında idi. Kılı ç ArsJan.29 )'1168 bükümdarhk yaptı .
Allah rahmet etsin. Güzel siyaset sahibi,çok heybetli ve çok .abII, biri
olup.Bizans İ mparator luğu ile bir çek SI\"IIŞI oldu. Aksaray şehrini kurarakkendi
devrinde ilisanian n buraya yerl eşmesi ni sağ l adı. e/· K6mWde de böyle
denilmiştir.
K ı lıç

Arslan'm öl ümün den sonra

oğullanndan

Sives ve Aksaray

hi lc.imi Kurbc:dd in,h4kimiyeıi alt ındaki şehirlerin birinden diğerine giderken
yolu üzerinde olmadığı halde kasten yolunu değiştirere k.Kayseri'd e ki kardeşi
Nureddin Mahmud ' un

yanına uğrar

oldu. Böylece

kardeş i

Nureddin Mahmud'u

gibi görün üyor ama için den onun için bir hainlik düşünüyordu.
Mahm ud da Kutbeddin' in ziyaretine gider ve on unl a görüşürdll. Bir keres inde

çek

seviyormuş

adeıi

üzere kardeşi Kurbeddin'I

karşılamak

için şehir dış ına Çıktı. Ama redbirsiz

davrandığı

için Kurbeddin onu öldl1rm1 ve başını da adam larına atarak,onlardan
~ alımud ' un sah ip olduğu toprak lann teslimin i istedi. Mahmud'un adamları

Kutbedd in' in bu isteğine karş ı ç ıktılar, Fakat sonra aralarında kararlaştırı lan
şarta

uygun ola rak şehri ona teslim ettiler.

Mahmud 'un yanında bü)iik bir emir vardı. Ona daima Kurbeddin' de n
sakınmasını tav siye ederdi. Fakat Mahm ud onu dinlemed i. Mahm ud ' un
ölümünden sorıra da Kutbeddin hastalandı ve öldil. [Kutbeddin' den sonra da ]
onun kardeşi Tokat hikimi e:s·Su1tanü ' I· Kihir Rülmed din Süleyman b. Kı lıç
Ars lan orduyu Sivas'e sevketti ve Sivas '. hilim oldu . Sivas ona komşu idi.
Rükneddin Kıl ıç Ars lan sonra Stves'ran Kayseri 'ye yürüdü ve orayı ele geçi rdi.
Bütün kardeşlerinden daha kuvvetli bir duruma geldi. Tokat,Si\'as.,Kayseri ve
A ksara y onun hikimiyeti altı n a girmişti. Sonra Rilkn eddin ile kardeşi
Gıyiseddin'in aral arı bozu ldu. Sultan Rükn edd in Silleyman Konya' ya yUn1dil
ve: orayı muhasara etti. Gıylsc:ddin' e eman verdikten sonra. Konya ' yı da de:
6. CcD1b1Efcııdı'ıııı,
lIkJilll
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geçirdi. Gıyba1din ' C' Konyl ' y ı karşılık Elbistan '! va dil!'. Gıyaseddin orada bir
müddet kalılıktan ıonra kardeşi RCkncdd;n 'i;n kendis ine Zaı1U" "ermesindm
korkarak. lI a1 eb lı1ltimi d- M dikil'ı:-Z!hir Gui b. Salahaddin ' in (3 0 a) yanınıı
kaçtı. Fakat onun yanında. iyi karş ılarıraadı ve kabul görmedi. Gıybeddin de
oradan aynlarak Istanbul'. gitti. oıada Bizans in:.p an.lorurnian iknm ve iyilik
gördü. 601 ( 120411 205) yılında salıanatı de ge çitineeye kadar orad. kaldı .
597 yı lının RAınuan' Ulda (Huinn·Temmuz l ıOI) Sultan Rilkncdd in
Süleyman.kardq j Muineddin K-,.)'serşi!:ı 'ın hlki.:n oldutu ~1a1 "1-.·)-1 Y(1ri1dU.
M alaty a 'yı ,<!nICftt muhasara etti ve orayı ele geçirdi. !\Iuiueddin Kayscrşih
da MIJIl h.llriıni d · Mclik '! .Adil'in yanını gitti ve orada kaldı.

Sonra Sultan Rllieddin SllIeyman Erzurum '. yüriidii. Orada
Saltuk ' un ot lu Mulwrv-ned hQJdlmdar idi. Saltı.:kofullan çok eski bir aile olup
Em.::um' da
uzun bir m\lddet blıkem sürdüler. Rilieddin SÜLe)1IWL ara)-.
yQn1yüp yaklaştılın da, Erzurum b..ü:i.mi M uhamımd b. Saltuk, Rilkncd in' in

ông6rdCtQ. şart lar üeerine onunla bir L"ltlaş:na yap:n.ak aır. acıyla ( Riikneddi ı:ı 'in
kendisine bir teY yap ınayac:atuıı zarınederek } ~ dışarı çıktı . Faka%
Rüknedd in Süleyman,
Erzunım 'ıhikim

M uhamıned ' j )'akalım

ve sonra da onu

tutukladı .

oldu ve orayı kardeti TuıÇu1şah b. Kılıç Ars!a., 'ı tes lim etti.

Rükneddin.,Ar.akara':un dl$ır.d3 ka:d:şlerinin bütün millkil..,ü ele
bir fehir owtutu için alınması çok zor idi. Ankara
Rıllı:neddi n'in k ard~i M uyh idd ia b. Kı lıç Arsla.ı.'ın elinde idi. Anc:a k
Rilkneddin, Ankara ' )1 yaz·kıJ üç 5CTIC boyıaıca muhasara altında tuttu ve 600
(1 203/1204 ) yılLılda tthri teslim aldı . KardtŞi Muhyiddin ve ailesome c:min
\ -c:rerc:k onlara Ankara' yı klflll ık bazı yOrd trin idaresini verdi. Fu l t
Muybiddin iki çocutu ilc: birlikte JChirdm çıkınca Rii.k:ntddin on lara hainlik
yaptı ve bcps ini öldilrnü. Bu olayın üurinden btş gü., geçmeden ROkneddin de
Inı.lunç hasta1ltma )'akalaıw-ak öldü. Allah rahmet ctsin. Bü)iik.güçıü \-c:
hükümdarlılında çok ıc:dbirl i ..daleti st\'m, halkına karşı insafl ı biri idi. Ancak
AnkL~ müstah1::ı:nı

gtÇird i.

insanl ar onu itikadınııı bozuk olnwı ilc: itham tdiyorlardı . R üknı:ddin' in fe: lse fi
düşünc:eye inandı !ı söyleni)'ordu, Fel sefi düşünceyi be nim seyenler ona
sıtınırdı. Sultan Rükntddin Sül,,>man da kı:ndi s ine: sı tman ııife:)'e: ço k iyil ik
yıpardl. Ancak o,akı ııı biri idi. Ha lkm lıi:endisinden r:efret ı:tmc:mesi için bu
ina.ı.cını gizlerdi. Halife S ıSlr LidiniUab ona ~es · S ulıanü' I- K!hir" likıbın ı
vcnnişli.

...

xıı. to. 200). ElN·I......., (A"' 1-FrtIC T<ıMi. n. 4741. ıı.. Illbl("'-E..ı.wo;.,.
AU,"", .. l 2. l6) ... _ o ı ~, (fcno!ıııı S.fo, t:z1;Liı, .UıHt>Itı s.~ ~WfI T..../,
Aı:kaı'a 1952, i 41, ~ , .. 27),. "" ilu kar4qı:ı. ı::iıCOıkkIiDdC L:a!ıICaDdCriıı nlmca RWiaıo6diıı
5ı.ioynı.o:ıf&!ı·u. KOIlya·~. kaıldait C;,yb<oıSdm KO)'h'.iIlfC" " Elbi....', verdJpıı&:ıı blllHllnnlcr,

~. n.ın·Eslrl:."

Rüknedd in Süleyman ' ın ) aptı~ pc:l iş ler hakınndaki ri vıycdcn1cn
biri de şudur: Rükncddin' in Ayaz ad ında bir kölesi vard ı. Bu köle çok
yakışıklt,son derece anlayışlı ve ıcrbiyel i biri idi. S ulta:ı Rl1kncddin de ona ilgi
duyar ve çok severdi. Ayaz bazı gün ler Sultan ilc ava çıkardı. Işte bunlardan
birinde A)"az yoru lup,.susad:p bir sırW yaş lı bir kadına rastlaytp,on dan elinddci
.ynnı alıp içti ve kadına da h içbirşey vermedi. Sultan Rı1Ic:nc:ddin avdan
dönuııce,yaşlı kadın onun huzuruna çıbrak,Ayaz 'dan $ikayetçi oldu. (Fak. tl
-"yaz yaptıı: şeyi inkar cdcre k.."ııah adına yemin ed;p SUÇSUZ oldulunu sO)"ltdi.
SulWI Rükncddin (bu cevaptan wmin olmışllU ) doictoriara.Ayaz'a Inı.sı:uıucu
madde içinne[erini emrem. Ayaz da b6y lc:c:e içti ii aynnı kustu. Rükncddir.
Sülcyman,diter zilimleR: ibret olması için, iş lcdi f. suçun cczası Oıarak Ayaz'ın
61dün11me$iııi eeıreeı,

Rükncddırı Sillcymaıı 'c\arı sonrıı yerine oilu Kı lıç Arılan b. Rıikr:eddi.,
b. Kılıç Arılan

[lU. Kılıç A..'slan) geçti. Kılıç Arı lan daha henılı II yaşında bir
60 1 (1204) yılının bir bölü:T.\lııde hakümdarlıkıı kaldı.. HamidoAuJlan
bölges inde bulunan Ağras onun zamanında fcthedildi. sona etrafdaki büyU.k
emIrlcrdcn bazıl an daha önce Rflaıeddin'in ıulmu.ı.de:ı korktuiu için Biza.'1$
impaRtorumm )'anlnl sı tman Oı)"bcddin Ktyhüs,"('\' b. Kılıç Arılan '. haber
çoaıktu.

gi5nıkrip,hükü::ndar ol-..r.ası için onu marla l1Ikesinc çaıı-ırouar. Bu" un üzerin c
Keyhüsrev memleketine doğru Iwd :etc geçti. 601 yılının Ce:n1Liyclihir'iadc
(Ocak- Şubat

1205 ) 1l1.Iı:esirıe ulaştı. so:ıra Kon)". 'y . )"Öneldj

\ '1,' burayı

muhasara

etti, Rilkneddi.n S1l1C)man'm oııu Kı lıç An [arı (III . Kıl ıç Arı lan) ve ord usu
orada bulunuyordu. Konya'dakiler Ofdud:ı:ı bir kı!'. asker çıkardılar. Gıyiseddm

Key hüsrcv ilc sa vaşnla: \ "1,' onu hezimcte uinıttılar. Gıybcddin ner eye
gidccqini ş.aşınp hayrer içerisinde: kaldı . Konya yakmında In1çUlc bir beldeye
(lw.abayı) yöneldi. ~oksan sıfaılanian milncuch olan A llah'ın takd iri ki.bu
sırada Alcsanıy hal1."l kendi valilerinin ilzerine salıhnp onu ş.chirden çıkardılar vc
G ıylsc:d d in ' j hilkılmdar

ilin eniler. Bunu Kon ya'daid Ier du) unc:a " Biz
·baş ımlZ a- S ult an yıp ma )'a onlardan daha
Ilyıtız, Ç(irı1dI geçmiştc bizim ı::aıco.mdanmız idi ve bizc . d,.ktle muamelc
c&p ,güze l bir hayat yıışatmışu ." diyerc:k tı pkı Aksaray halkının yaptl Aı g:ibi
on lar da Gıyaseddin di yc batırdı ! ır. S onnı ken di idarec iltrini şehirden
çılwatak,Oıylscdd:nKC)"ı::üsn:v'j çaııntı lar. G ı)' utddi n Kcyhüsrev de on lann
y ınına ıderek Sultan GIyiseddin KC)'ilfis,"('\' b, K ılı ç Arı [Ml [I. Gı yiseddin
Keyhüsr ev 1olarak hükümdarlık tahtına otur du \ e: Konya şchrinc: hakim oldu.
Oruı ülken in baş k enti idi . Kardeş i Rükncddin Silleym&l\ 'ın o~ıu Kı lıç Arslan 'ı
vc yanında. bulunanlan yakalattı. Al1lh.mcmleke::in tama mının idaresini bir saaı
içeriJinıic Sultan Gıyisc<idin'c verd i. .ŞUphcsiz. BUran noksanlık lardan &nnm ı,
olan Allah.bit şeyin olmasını diledig:inde onun scbeplcrini de hazırlar. Aşaılıdaki
şiirde dc aynı ttma işlenmektcdir.
G ıyiseddin

K cyhüsrı:v ' j
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N'AZM
Allalı,kuluna yardım
Düşmenlarını

etmek isterse,

ona dost yapar.

Onu bir felaketten kurtarmak isterse,
Ateşin

içinden nehirler akıtır.

Akıllann

O

kişi

bunu anlamaktan aciz kaldığım görürsün,

için dikeni

çiçeğe çevirdi ğ ini

görürsün.

Gı)' as edd in Keyhüsrev,sultan olarak lahla yericşince.Sümeysaı iO
hilkimi Erdal Ali b. Salatıaddin onun yanına geldi. SuJıan G ıyiseddin onu
Kayseri ' de karşı lad ı. Efdi l Ali onunla birlik oldu ve onun adına butbe okutt u.
Sonra Siirneysaı' a
döndü. Bundan sonra Harpurt bileimi Niıimeddln b.
Kara Arslan da aynen Erdil Ali' nin yaptığı gibi sulıanm yanma gelerek onun la
müttefik oldu. Bu olaylar Sultan Gıyiseddin' in Onünil arttırdı ve durumunun

gm

güçlenmcsirıi s ağladı,

Bu senenin (601) Şab an ayında (Mart-Nisan ı 20S) .Amid hilcimi olan
:'\' .is ıreddin ~ alımud b. Muhammed b. Kara Arslan, Harput 'u kuşam . Ceztre

bölgesinin ordusu ile birlikte el .Melildl'l-fşref72 de onun yanında yer aldı.
Bunl ar kuşattlkl :!.:: ş ehrin kenar mahallelerini teslim aldılar. Harput h:ikimi
l"iz i meddin ise Sultan G ıybedd i:ı 'den yardım isredi. Sultan Gıylseddin, Efdal
b. Salahaddin ' in idaresinde 6000 kişiden oluşan büyük bir ord u ile yard ım
göndererek, l'izameddin'in isıe ğine cevap ver di. Bu ordu Malatya' ya
ulaşnğmda Harput'u kuşatmakta olan Amid hM:imi N!sıreddin Mahmud ve
beraberindekiler.Harput'dan ayrıl arak ülkelerine döndüler.
603 (1206<1 207) yılında Sultan GıyAseddin Keyhüsrev halka emin
vererek Antalya şebrine hikim oldu. Antalya Akdeniz kıyısında bulunan bir rum
şehri idi. Sultan Gıyaseddin A ntalya 'yı bu tarihden (603.1 20611207) bir müddet
önce muhasara ermiş "e orayı ele geçirmişti. Fakat şehirdeki rum lar, Kıbns
Frank lan'ndan yardım istediler. Kıbns Franklan 'nın yardımı oraya ulaş ınca.

CE." ABI'YEGÖRE1'UIKlYE SElCL.:Ul'LARI

Sultan Gıyiseddin ordusundan bir grup askerini Antalya yakınında bırakarak
şehirden ayrıldı . Sultaiı.ın bıraktıgı bu birlik şehre erzak ulaşmasını engelledi. Bu
y\lıden,ş ehirdekilerin işleri güçle ş ti. Sonunda rurnler.Kibns Frankl an ' nın
şehirden çıkarak müsliiınanlan defetmelerini istediler. Franklar da rumların
kendilerini şehirden ç ık armak istediklerini zarmemler. Bu sebepten dolayı
aral arında ihtilaf meydana geldi ve birbirleri ilc savaştılar. Antalya' daki rumler.
Müshimanlara bir elçi gönde rip . şehri on lara tesllm etmek istediklerini
bildirdiler. Müs lümanlar.rumlar a ulaşnklart zaman to plandılar ye K ı b ns
Frankları ile savaşmak konusunda Müslümanlarla işb irliği yaptılar. Franklar
hezimete uğradı ve Antalya'daki kaleye: kapandı lar. Bu arada Müslümanlar
Sultan Gıya.seddin 'e haber göndererek, gelmesin i istedi ler. Oiaskerlen nden bir
grup ile Konya'dan Anta lya 'ya süraue hareker ederek yola koyuldu. (30 b)
Şiıban ayımn ikinci gün ü (603- 4 Mart 1207) oraya ulaştı Ye: şehri teslim aldı .
Sonra iç kaleye sı ğ ınnuş olan K ıbns Franklan ' m muhasara etti ve onları da
teslim aldı . Kalede bulunan bütün Franklar 'ı esir etti. Atlah' a şl1kürler olsu n.

605 (120811209) yılın da Sultan Gıyiseddin K eyhüsrev.JI,laraş · a ulaştı
ve Ermeni ıbn Lecn' unta ülkesine yöneldi. İ brı Leoa'un alkesine girerek onu
yakaladı . Yatma hareketlerinde bulundu. Kirkos74 kalesi olarak bilinen kaleyi

fethctti.
608 (1 2ןiı1 2 1 2) yılında Anadolu Sultanı G ıyiseddi n Keyhüsrev
leşken'nin [Lukaris))" ülkesine yünidü,onunl a savaştı ve onu hezim ete uğrattı.
Sayıl amayacak kadar çok ganimet ele geçirdi. Bu s ı rada Sultan s av aş
meyd an ında durwkc:n,asker de yağma ve düş manı kovma işiyl e meşgul
ikc:n,anidc:n bir Frank gelerek mızrak ile sultarıa öyle: bir vurdu k i.Gı yiıseddin
Keyhüsrev o darbe ile ölda. Allah ü Teali ona rahmet etsin.
d- Melikü ' I-Efdil b. Salahaddin,Sulta n

71 XiX. Y'i<) ,ı.. üdoı Dop AııadoI~'1IUIl ~'" 1<\lIll1r ı;oert czl.<riDdaı olaıı wılıl bu ....rrdir, Elazıl
..,ııriı:i: ;r..... ·I"'· R"J an ",u.u. i<; lIrıCtı>iıı.i kll)'bd!i (lle.inı Donol, ' "H&rJNl"'. f.l, V, 2%-299).

72 Errlbl !l'frllmdon [60'l l ıl0.6l 11ıııO], Dk. c.E. Boı.....uı,.ls/61rr. ~_l'Iırllrf . (Ç<'V. E. Mef{ i1!>i. !;>sirlij. I!It&IltNI 1980, •. 76; C .H. Boc:<cr, "Eşno l"'. lA, ıv, J9 5.

Keyhüsrev

8ınıl1 boIııi pçeıt Enııııo; \ı:nolı,ll , Loo~·dllJ. Bit:. o-.ııı 1\ınıl . '"KC)'b ~ i~, fA... \1. 617. Corı1br
E/oz>4ı. aıy1seddi:ıı ~GJm'iı:ı Eımaıi ~ Ib~ Uı<ıı:ı'~ )"Ol<al.aJıP:u your. AL>I:aLı Oı)'bcd<lio
"~'iı:ı yakaladı" k,~
(c..ı&bl,. Kırb>s olarak~) LWeSi ILllci cıi .... F.tmtn; ~
ı.-'u:ıı oııu Kri:ı:ı. (Gr<ıoino) dıır (oımıoı TInı:. "Keyiıdır ... i~, LA. VI, ~ 1 7}.

r_

70 s~~ s..m...ı ohıp,Mıy_ villyctiıı. baJlı bir i<ou ......ı<eııdi. (lıııı Demıril ... 1,

.XI.2J2.2J61.

G ıya seddin

hakkuıda ş unlan söyl r:miştir;

73
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NAZM
Gıylseddin ' in gilneşi

Ootuyu ve

O g\lneş

öldilmil.. On un l, beraber olan emirlerin çot unu da kılıçtan geçird i, Kardq i
Al!eddinKeykı.ıb1d · 1 da öldilrtm ek istedi ancak Izzeddin Keyk.hus ' Wl hocası
M«deddin77, A I'eddin Keykı.:bid·, ,daaıçi old u. iızeddin Keyk1vus da onu

tam dogdugu anda,

baı:ıyı aydınlarnp ılfada.

a!feni ve hapishanede bıraktı.

battı.mıZrU: yıIdızınuı PMLı:ııasıy la,

A)dınlıp

Sulwı. larddin Kc:yk!vus,6 11 (1 2 14/ 12I S) yılında La5karis (Lqkeri)

g'".zIenm JÜLLq görInedim,yıldızla.

A llah rahmC1: etsin Oıyaseddin büyiilc bir s ultan idi. Olmert,hayırsever.
d inder.ileri g~Jil,Allab yolund a kafırlerle c ihid eden, fikir ve iıikıdı düz&ün
biri idi.

Ondan sonn yerine çok genç yaştaki otıu ~eı ikil ·ı.Qi1ib Sultan
lzzeddin KC} U vus (I. w eddin Ke)U vus] geçti. Çok Iıcybctli,haşmetli ve ulu
bir kişi idi. Aıni d ..c Hısa-ı keyfi hüimi).brdin h.iki:niJ h:put hil:imi \ 1:
Sı.imeysat bikimi kendi m elerinde onun adına budıe olruttu1ar ve ona ituı
etmek hususunda anlaştlilif. A)TIca onun adına. para bastırdılar.
609 (121211 21l ) yılında E=
hikimi Tu!nıl şab b. Kılıç Arslan'In
durum u güçlendi. Tupu lşah büyük bir ordu ile kar dqinin ogıu Keyklı \'us'U
Sivu'~ muhuarı etti ve onu oradıı sıkıştırdı. Eımenistan hilimi ıbn Lcon
Tu~ ile berabttdi. b Min Kı:ykivus., Eşref b. AdiJ'den yvdım istedi.
SWtaı:ı

Keykiı vus ' un a:J1CU ı Tutru4ab onduı korktu ve ind.aıı
uzaklaştı. KeykuWd b. Kı lıç Anlan76 da A.-ıbıa' ya YÜrUdU l C' orayı isti1lı mi.
Ankaııı. onun kardqi KeyU vus ' un topratı idi. meddin KC}'k1vus , mulwan
tehlikesinden lcunulunca, )'6nünli K eykubid' ı çevirerek, onunla Mvaşmaya
vıkiı bu ldu. Sultan [zzed din KeyU vus, ordul anyla yürüdu ve çadınnı Ankara
önlerinde leurdurdu, Ankara ' yı şiddet le muhas.ara etti, A lleddin Keykubld,
k~i ile aralarında b.n, sallamak için Haleb H ilkiimdarı el·Mdildl'z·

d iye bilinen Bizans impuatonına karşı za fer kaz&Ddı.. O, babuı Gıybeddin
Keyhüsrev'in katili id i. Izzeddin KeyklVWi onu 6 ldürmeye karar verdi. Fakat

Lukari. (Leşkm) ona çok mıl vermeyi aynca çeşitli kale ve şehirleri de Sultan
Izzc:ddin Kc:yki vus', teslim etmeye sOı verdi. S ultan meddin Kc:yk.lvus.
ke:ndis ir.de:ı önce, Mllslilman.lL"tD fe:thedemed ikleri fdıirleri de teslim aldı.
6 12 (1 2 15112 16) y utnda Fra nk lar.S ultan Izzedd in KeyU \I\lS' un

hAkimiyeti altında bulunan Anta ly l 'yı el e: ,eçirdiler. Orada bu lunan
MÜSlü manlan ka llettillCT, İzzeddin Ke) kivus onlann üzeri ne )'ül"Ü)ere:k
Anıalya 'yı Franklar' dan ıarı. geri al dı . Bu yıl (6 12- 1215112 16) Sultan İzzeddin

Keyk&VWi. Ermeni topraklarında bulunan l ü' lIk "
fetetti. ıbn Leon ıullandan çok korlmJ..
,c:çimıc:k

yılında

S ultan

İzzed din

77
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Erdi! b, Salabaddin de onwıla bc:rabc::r idi.
,eri döndü. S ultan

$0)* ... bdı cıt.ıı:ı ~ lalık.A:.odob~ O:ıL:WOnı:ııLıı t Oıy. . . . ~
0ıYI000idi:a. ~ ikia<ıi ıWıı

~

KeyU vus. am eas l

T~'. katlı za fer kazandı, Tuınıışaıı'ın lUkesini e le gc:çirerc:k

Yt1rML.

Izzeddin Keyklvus,savq alellerini seçmede kusur ettikleri ve: savaŞl a da
ihmalleri o l du~u için suçl adıtı ord usundan bir grup askeri bir evde ateşe verdi19,

"-ıp

(121 311214)

niyetiyle bı.ır:aya

Falcıı Sultan &mlIarıııı tam olarak gerçekleştiremedm

seslen di.
6 10

kaleyi

6 ı 5 (12 18/1 219) yılındı Sultan Izzc:ddin Kc:yki \-llS., Haleb te hrini ele

izzedddin

Z1b.ir'den tav~ bulımması."l.ı istedi. el. MeliJcü'z.:zalıir,on!an banştırm&k
için bir e lçi ıöndrnli . Fa.k.u bir Ddia: altnlflladı.. l zuddin KeykiV'US, Ankara 'yı
ele geçitiııceye kadar muhasanyı ~ Orayı e le geçirince kardeşi A lleddi. n
Keykub1d'1 yakaladı . Sonra onu tutukladı ve bir kaled&: hapsetti. sonra onunla
beraber olan emirlerin sakal lannı kestird i ve onlan atlara bindirerek çarş ı larda
ve askerin arasında dolaşardı. Su ltan a hainl ik yap anın cezas ı ışte budur d iye

adındaki müstalıkem

71 Ila.-'
lJıııoıl

19
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616 (121911 220) yılında el· Mdikü' l-GlI ib lzzeddiıı Keyiel vus b.
Keyhüsrev b. Kı lıç Ars lan.cl.Mclikü' I.E,rcf'in Wieesine yöneldi. Amid
lI ilidimdan Sisıreddin \1; ErinI lIiLkQmdan Muza!faeddin80 onunla beraber

idi. İzzedin Keyldvus. el-M elik\1' I.Eşref in Musul h1lcimi Bedrcddin (LO.lil]' c
yard:m için Musul şehıiııe gitmesi ne enget olmak sayesiyle Malatya'y ' yüıüdd.
Belki de Muzatrereddi n.M uslıl ' ı.. ilgili arzulanm gerçekleşrirecekti , Sultan
lucddin Kc)'ki vus verene yakalandı ve yolda bmıhAı , iddctlenince doktorlar
ona Karam an ülkesinde bulunan Vıranşehir' in havas ını tavsiye ettiler.
Sultan lueddin Kc)tivus.Ma.1aryl 'dan geri döndü \ '1; VU'anŞ('Iıir 'de
vcBt etti. Vasiyeti Ilz erir.e Sivu ' ta kendi yaptırdıp 0in1nifa' om yanındalci.
türbesi r.e defuedi ldi. Aııah rahmet euin. GÜÇlu, Allah'ın te'yidine mazıw.
olmuş, düşmanlan üzerine muzaffer olan.iyi huylu bir bilkümdar idi. Güzel şiir
yazardı. Türbeıindeki kemeriri üzerine şu beyitler yazıld ı.
Geniş

saraylardan dar kabirlere gon1rO.ldil.k.

Mallanın

bana fayda \'cm1fifi...

Saltanııun

elden gittil l.

Ahim yoı cuıutuna ç ıkacattmlZ apaçık belli oldu.
4

Şevval

617 (2 Aral ık

ettiıi

ı:ırirdip

de

ve

lıalka kardeş ini

sultan olarak deste kleyeceklerine d!ir yemin

söylenmiştir.

A1leddin Ke)'lcuhid.sultan oldutı.;nda el·Melik\l' I·E.ş!t'f üe antlaşma
inızaIadı. Aralanndaki Iwıtnlıklan W\umıak,yardıml'4mak üzere anlaştılar.
Sınnyet yoluyla akrabalı.k leurdular. Böylece Sultan AIlc:ddin Keykubld, el
M ı:1 ikü ' I .Eşre r in kızkanlc:şi,el.M elik\l 'I·Adil'in kızı ile evlendi . Ondan ç ocu~
oldu.

622
(3 i a) ve

(I 225)yıImda

Sulta:, A1ieddin Keykubid,el-euire' yi istill etti
elinden büyük bir m mlIU aldı .

e1·~e1ikd'I·K.lmi 1 Mı.:harnmed'in

Sultan AI1edd:n KC)hıbid 623 ( 1226) yılında Amid tarafına y{in1dil..
hükiimdan Arıuklul u ' dan Melik ~ c:s ' ı1d b. e!· Melik 's-Silih idi. Sultan,
Mcs ' ı1d' W\ memleketinden olan H isn- ı Manstir'4 ve Kahta ( K ihtc:yn)'yı istiLi
etti. e1· Melikd' l·qref.Amid hı1kümdanna yardım için kuvvet gönderdi. Fuıı
suitanm ordusu onlın kartı koyarak hezimc:ıe u,pnı. EB-tc:likü' l Eşref de
Harran ' a eekildi, Savaşta Amid hikimi de, el· Melikü' l Eşref gib i &tu bir
bazıuna updı . Emirlerinden büyiUc bir kumı esir alındı .
Oranın

(1230) y ılında Sultan All edd in Keykub4d,Ce l4leddin
H irizmşa.lı1S ile savaşma.k için 20.000 kadar asker ıopladı. ÇQnkO Su lıan
Alieddiıı Keykubid 'ın, amcazidesi olan Erzurum H üki1nıdan ona dı1şnwı
oldu.p için,~Weddin'in iıaatine pttek,orıunla AhlaI ' IIM mubasanı altını
almış lar ve sonra orayı fethetmişlerdi. IF e bu )'Ü2dc:n Sultan Alieddia
Keylrubid,~l lleddin ' in Anadolu'ya yönelip,burayı al ıp bir ktsmını adı geçen
amcasının oğluna [Erzuru m Hükümdarına] vermes inden korktu ve el· Melikl1' l·
Eşrerden yardım istedi. O da 5.000 süvari ile sultanı yardım etti. iki taraf
Erzincan'da kaıtıl.a.JnLu. Cellleddin H ~ apr bir hezimete utrdı "e
adamlan datıldı ", Bu yenilgiden sonra ~[lIeddin kendini bir dahaJıiç
627
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IzzNdin Keyldvus'ta."1 sonn kardeşi c:I.Mc:likü' I.Adil Sultan [I.)
Alleddin Keykubid b. Keyhüsrev b. KlIıç Anlan hükWndar oldu. Yubndaı
zikren itimiz gibi İzzeddin Ke)U vus,onu hapsetmişti. Sultan lueddin
Keyidvus veBt emtinde tahta geçdıile-uk bir çocutu yolcru.. Bu durumda devlet
ileri gelen leri, ALieddin KeykubW'1 hapisten ç1katuak sultan yaptı lar. " Bir
kimse zulme utrarsa,muhakkak ki onun yardımcısı Aııah' dırU .
Bir rivayetc: , Ore de: hastalıp ann ıındın Izzc:ddi.n Keyldvus ' u.-ı. oııu
kendi yanma getir.cek.ht1kümdarlıtı Alleddin Keylcubid ' a

çıkarıp

hap isten

vasiyet

ıoparlayanwlı .
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631 (123311 234) yıbnda Sultan Alieddin Ke) kubld, Ahlat ' m buı
, ebirlerini istil' etti . Melik Kbıil de ordusuyı. M ısır 'dan harekete geçti. Ham.
Iı!lcimi, ılımı bilimi, A)'ntab (An:ep) ve Kerek haki..ni gibi kendi bincdinına
mens up olan 16 hilkCmdaı" top landı. Ana do lu smınndalti en·Sehrü ' l-el:r'l.k
(Gö k:su) sabiline indil er. Sultan Ali e<1din Keykubid,adanı.l any l a ve
sav~ılanyla geç itieri muhafaza altına alm ıştı . Bu nedenle d· M diıca' l·
Kimil' in en·~ebrü 'l·arak: ıa.,fır.dan Ana dolu 'ya girmC$i m~ olıtadı .
Yola çılop Fuar' ı geçti ve Sı1\-eyda'ya 8 8 ulaştı. Hama Iı.llimi d · Mdikiı'J.
~I uıaffd" Mahmud ik beraber yaklaşık 2500 kadar atlıyı6ncı1 olarak 80ndmli
el· MelikO'I· MUlatTer emrindelı;i ku vvetleriyle Harput ' a yürüdıl. Anadolu
Sultanı A l'eddin KeykubJ.d oraya yürüyenk,el.Melikırı.MuzatTer' in
kuvvetleriyle AV. ve onlan hezimete uğram. sonra ordusundaıı bir grup ilc
el·M elikll. 'I·~l uzaffeı: ' i Harput'ta muhas.a.-a etti . Sultan onları şiddetle muh.uara
etti. lIı1künıdarlar aruındak:i ihti laf ve
kanşıklık yüzünden d -Me likO'l •
K1miI'in Slh"cy da ' dan Harput 'a !weket etm esi mı1mlı:fin olmadı ve Alleddin
Kcy kubid H.-ma hı1kO.mdan d·Melikü 'J. Muzaffeı:'i muhasaraya devam C1ti.
Hama hücim i d -MdikO.' J·MuzatTer emin isıemek zorunda kaldı.. S ultan
AliNdin Kcy kubid da ona emin verdi, e ı-~lelikil.'I-Mıızaffer SWtanın bll2UtUlllo
çıktı. Sutwı. ona ikramda buhmdu ve bil'at giydi.rdl. lıri gün boyunca onunla
sohbel: eni. sonra KTbeSt bıraktı ve HafP'-1 ' U ormıın LıaICimindetı teslim aldı .
Haıput hlkimi ArtuIduı.:r'dandı ve yukarıda zikmtigimil: scnrnin sonunda
(631-1233/1 234) el·Md ik\1' I· Kimil ' e itaat a:zrımişı:i..
Ke)'kubid' a kıııı
birleım4 olan hı1kOrndarLar dağıldı lar ve ülkelerine gitti ler. Sulwı. Al.ltddin
Keykubid, lıa:rek:ete geçti ve lI amın ile Ruhi (Uıfa)'yı istillı etti.

631 (1234/1235)

yılı

girdilinde Sultan

AlJıeddin

AliNdin Krylwbid, 634 ( ı 237) yılında vefat ett i. O,adaletli,trilyiik bir
idi. Alleddin Keykubld b. Keyhüsrev b. K ı lıç Ars lan b. M es 'ı1d b.
Ars lan b. SlIleyınan b. Kutalm ış.Anadolu ve diller yerlerin sultanı idi.

hakı1nıda;r
KılıÇ

Bir rivayere göre ,ollu Gıybeddin Keyhüsrev tarafından zehirlenere k
ıildiltO.lm(lştür. DoR.nısunu Allabü Teaia bilir. Allah :rahmet rtsin,bilgil~akılıı.
c ömen.cesw ve yipt bir bi1küında:rdI . Alimleri, şeyhleri ve seyyi dleri yak:ınlan
arasınaalır onlara ihsanl uda bulunurdu. A llıeddin Kcy kubid, güzel abllk "hibi,
adaleıli,fJJcir ve muhtaçIm yardımda bulunan biri idi.Hiç ,üpbes iz o, ülkesini

adaletle tamir etti, davranışlannın güzelliii ile halkının emniyetini Atl adı . Onun
zamanında zihid!ik, hıızu:r ve sı1k11net yaygmlqtl. Insanlar. ilim ve kü ltür
tahsiline :ralbel: ettiler. Her taraftan iyi ve erdem li k:4 iler, Suhan A1icddin
K cylrubid' ın yanır.a gelmeye başladılar. Şe)'b ve lıIim M evıw BahJ.II'ddin el"
Belhi19 ve onun asil.fazil~ ve irfL"1. sah ibi ollu Cellıl cddin er·Rılmi,zı1lıd ve
ilim sa!ıibi,dürllsı insan Mev llıu Sadreddin d -Konevı"90.fuileı sahibi ve edi b
KIıdı. e1·Urmevı"' 1 ve di ğer bazı fazilet sahibi k:i,iler ve şeyhler S uhan AlAeddin
Keylrubid' m yanına geldiler.
Sultan Alkddin Kcyh:bid,n"batla:r,k(lprilJer, mescu ler ve med:"esc:[er
Bir çok: feıihlerde bulundu. Daima muzaffer idi.

yaptırm.ıştıt.

Sultan Allıeddin Kcylrutıad. Konya ve oraya ballı bulunan ymer ile
Aksaray, Kayseri, Aydın. Menteşe, Saıı.ıh.an. U aınid, Gc:nniyaııotwlan'nm
ll1keleri9'l-Geredc:, K.astamonu.Anka:ra.MalatYa. ~araş,Elbi.stan,Tobt,Amasya,
:'Ii iksa:r, Erzincan, Sinop ve diAer şehirlere hak:im olmuştur.
O, Saltanatının ilk yıllannda Konya şdırine AtJam \ 'e yilks("k: bir sur
O zam ana kadar Konya' ya sur yapılmanuştı. Suru.n yapımı
tamaınlandığında,adaletli sulwı,.Alirddin Ke)'kubid"m emriyle fdırin kapısı
Ilzerine arif şeyb..Me vlini Cellıleddin er·RlllrJ ' nin gönderdili şu ynı
ıı.akşedildi " Bu ~
ına."l.i 01.."1. ve yarışan Marileri c:ıısdleycn bir
daircdir.. Lakin bnmI.ık gecede ansızın gelen felaket e fayda vcrmeı."
yaptırdı.

senere

AIieddin Ke)'kubid,S ivas şehrini imAr edip,Çc:ın işk:rzdı: ve Erzincan'ı
da feıbc:tmiştir. Sonra Erzincan'a da güzel bir wr yaptırmışlD".

18 yıl sıircyIc se rerde ve hazarda Sultan A1Aeddin K.e)·kubid'ın
hizm etin den bir an olsun a)T1.lmamı.ş olan,Ar.adolu Se lçuklu emirlerini n
bQ~ lcrindeı:ı Celaleddin K.a:ratıyfl sulwı.m uzun ve kııa geçci erde ymlının
"
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üzerinde bir saa tten razlı uyutnıdı tınl,g\l.n boyı.ınca \'aktini aslr;ı:ri ve ilWi
iflerı:,.Iı.alkın faydasına oLan şey lere ıyınfı juu,ltimlerlc sohbet ederek tarihi
olaylan ,geçmiş dönemlerde yaşamış idi l hükümdarlanı ait haberleri mQzakm
ederek geçirdiimi söyler. Yaptıklan işler bakımından hilktlmdarlaı arasında en

çek Mahmud b. Sebo.ktegin ve Klbus b .Vcşrn gir 'jU beğ enirdi , (3 Ib) Şlnı
bi1yt1k. !l·j·ccnib. güzel ahlikh, ldil ve cömert olduklarından dolayı geçmiş
bu iki hı1kümd.n helenirdi. Onun meclisinde bol JCyler konuşulmu,bilaki.s
ö nem li işl er konuşulur,faziletli ve gllzel JCYler sohbet konusu edilirdi.

Swtan Alleddin KcykubW,Im1m Ebd IIlmid el· Gazz1li·nin'~
Saldcl""K ve v('Zir N iı lmı1lm Wk'Qn "Siyeri1 · I· M~hik","
[Siyasctna.'1le] adlı kitaplannı de\-amlı oInordu.. Allah rahmet etsin,abdestsiz

" Kim yA-yı

hükı1m

"c menşürlan imzaIamazdı.

()nd.an sonrı bllkılınd.ırltk tahtını o jlu Sulwı Oıyiseddin Keyhüsrev
[II. Oıyheddin Keyhilmvl oıurdu.. Sulıan Gıylseddin KeyiıllŞre ...
b. KC}'lrubid 635 (1131/1138 ) yılında Haleb bük1llndan cl· Mc1iku' [·Aziz
Muhammed'in kızı ilc evlendi. SonB kız kardeşini de Haleb hiki mi d · Melilcl1' (·
Aziz Mubammfi!'in oAlu el·Mc:lilı.ll ' n·~!Sır Yılsur a nikihlad ı ve G ıyAseddi n
Keyhüsrev için Haleb'de huıbe okutuldu.

b.

Keylnıbid

sonra Amasya'dı. kBabI "'1 denilen bir adam ortıya çıktı. Peygamber
oldutunu iddi! ederck.aeayip şeyler ~ylemeye lnşladı . Cahiller ona a1dandl ve
böylece etrafında birçok kişi toplandı. Oyıe lci,bunlann Ayısı yayalar hariç
olmak üaere 6.000 rilviriye u\aş:nu,a.yak1aııdılar ve kendilerine muhalefet
edenlerle uuşnlar. Şehirleri ve k6ylcri y~alayıp onlanb bQyQk fcsad
çılr::ardı lar.Buııuı:ı Qzerine Sultan Gıylsedd:n Keyhüsrev onlar için hazırlık yaptı
ve lON"a onlarla Avaş ıp isyancılan berimele uğrata:rak.güçlerini yok eni. Baba
ve onuı:ı hılireti olan 1ShaJr::99 esir edi ldi,50ıını. da başlan kesilerek oldün1ldıl l OO .
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6S4 ( l ıS 6 )loı yı lında Anadolu Selçuklu Sultam Gıy iseddin
Keyhüsrev b. Keylrubid vcn t etti. O,Tanus üzerine bir ordu go ndermişti. Bu
ordu Tarsus'u mubasara etti ve oradaki halkı sık l ştırdı tam Tarsus fethedilmek
üzereyken Sultan Gıyisedd in Keyhüsrev'In ölüm haberi askere ulaştı . Bu
nedenle oradan döndüler.
G ıylseddin

Keyhüsrev eğ:lencC)'e,zC'-k f1 5Cfaya dil$kaıı idi. GUrcfl
ile evlenmiJtj. "anımını se" gisi bü)üIctQ. Bundan dolı)"
kendisinin ve hanımının adına ,iklte bastınlmuını emmıi Device ileri gelenleri
onu bu yapnit şeyden do layı uyardılar. fakal o bUDdan vazgeçmedi. Bazı
kimseler onu para ıizerinc,kendisme (Sulan'a) işaret olarak l1Slan.arslanın başı
tizerine de hanımına iJaret olaralc bir giirıq resmi nalqettimıeye teşvik ettiler. O
dı bunu bbul ettilo... Anadolu Selçuklu Devleti zam.anında ya.şamış olan
,eyhlerden barı lerı paralann üzerinde gördükleri şekilleri anlatırlar .
hilkQmdannın km ım
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641 (1243) yılında MOi oUar,Oly1seddin KeylıQmv b. Ke)itubW'ln
ülkesine yöneldiler. S ultan.emı fına haber gOnderip her taraftan &5ker ıopladı .
Erzincan y6resinde ~ oAollar' laı ka1ll laştL Fakat Gıy1scddin Keyhüsrev' in
askerinin içine korku ve boııunluk girince.Allah u TdU 'nın takdiriyle kISa
süren bir savaştan sonra Sulıaıı G ıyisedd in Keyhüsrrv 'in ordusu hezimete
utradı l Ol . (O esnadalkimS( kimseye bakarnaı hale geldi. Moiollar.bu durwn
üzerine ,üpheye düşerek Oıyhc:ddin' in ordusunun kaç ışım bir hile zannettiler ve
bir gUn yerlerinde kaldılar. sonn işi:! iç y(lzı:lnü a:ı11)·L~ şeh irlerde fCNd
çıkardılar ve oralara hl1kmcn iler. .4.mid ve Ahlat' ) inil ' ettiler. Gıybeddin
KC)'hÜSfev bir kaleye kaça. son:-a Molollar '. haber g~k emin diledi ve
onla."1lI iwı ine p tii. O giinderı socııa Anadolu Selçııklu Devleti zayıfladı.
(Ancak) hOküın Alla!:ı ' lndır.
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Sonra Oly1seddin Keybil.srev'in yerine iki küçük oAhl RWrneddin

K" 'ı Arslan b. Keyhüsrev b. ~~id [IV. Kılıç Arslan) ilc İ zzeddin Keykb us
(II. ızcddin K~k1vusl geçti
. Gıyiscddin K~·bü.srev·in ölümüyle gerçekte
Anadolu Selçuklu Devleti sona erdi. Çünlcü ondan sonraki hükümdar!ar sadece

ismen sultan idiler.
657 (1258/1259) yı lı nda Rılkncddin ve Izı cdd in.H üllgu 'nUD
lıizmctinc &iderek bir müddet onun yanında kaldılar. Sonn bu iki karık,
ülkelerine geri döndüler. Moto! bilklımdırı. onlarla birlikte ülkenin yönetimi için
Muincddin Süle yman e!. Pet"o'inc·y i l O6 gônderdi. Iki kardef aralannd.
anlaşmazlık çıkınca)' kadar, Anadolu Sclçcl::lu Devleti'nde müşt~1ı: hüküm.
sllıdü ttt. Rllkneddin Kı lıç Arslan kardeşi [zzeddin Keykh us ' u mallup
edince.İzzeddin kaçmak zorundıı lı:a1d~. [Onun kardeşi] Riik::ıcdJin Kılıç Arslan
ise tck başına Anadolu Sclçuldu Sultanı. oldu..
Mczkur Keyö HlS ise lsunbul'. gitti. Bizaıa Imıw-a1oru [VIII.
Mikhail Palaiologos 1259-1282J Izzeddin Keykivus'. ' "C yanındaki emirlm: i)i
dln. nm. On lar o:ada bir müddet kaldılar. sonra KI:)'~vus ilc bcnberilldcki
devlet .damlan ' "C dii erleri 8 iu ns inıparatorunu öldUn1p Istanbul'. hiicim
olmalı: istediler. Ancak bu haber hükü.-r.dMa ulaşınca onları yalı:ala:arak
tutuldatn. Izzeddin Keykfıvus 'u da bir b lede haps<:tti. Istanbul' u ele Seçinr.ck
niyetindc olan cmirkrin ve adamIannm gözlerine mil çckilerek kör edildi. Bu
olay 662 ( 126311 264) )11ı nda oldu.

666 (1267/1268)107 yılında Muincddin Pcr.irıc,.dcvlet Wı.."JIlan ile
KılıÇ Arslan b. Keyhı.'i.sttv b. Ke)'kıobid ' ı turukladılAf.
sonra ıb ~totol hill..11mdaruun [Abaka Ha.'1] emriylc onu bo~dular. Onun yerine
de beniU 4 yaşında olan oJlu Gıyisedd in KC) hG..5m' b. Rilkneddin Kılı ç AnlL'I'1
[III.
Gı ybedd in
Keyhüsrev}
olU.:mılar.
Muineddin
Süleym ın
Pen'ine ,G ıy beddin ' in annesi ile evleadi ve bôylece Aııado lu Selçuk lu
Devleti' nde yönetime tek baş ına bakim oldı. Gıyiseddin KcyhÜ$lC\' ise sadece
anlaştı

ismc:n

ve Rükncddin

bi1kı1m dardı.
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675 (127611 277) yılında Motol HilIcfundan Abaka Han tu ..\t ısır
gcrdçaiy1c ~t uinc: ddin Pı:rv w 'yi kölelerinden ve
)akınlannda.n 30 icüsur k4i ile birlikte öldiirttü. Muiııeddin Sil\eyman Pervfıne
hayırscver,d indar. zd ü ve tedbirli bir kiş i idi. YOnetimi tamamen eline
bükıım danna meylenip

geçirmişti.

6n (127

1279) yılında lueddin KC)'ki vus' un (321) vC'!iıııubn 5O&nI
KC)-k.ivus' un otlu Sultan Mcs'(id b.
lzzeddin Ke)'Icfı \ltlS ile n'1cndinnc)ı: niyet etti. Babasının banunı ile evlenmek
istemC)'en M eş ' O,d b. Izzeddin Key kil"us. Anadolu'ya lcaçtı. Motollar onu
Abalc ı b. Hüli gu' ya görCrdü! er. Abalı:a Han ona ihunda bulunqı Sivu,Er-Lurum
ve Erzincan ' nı idaresini ' erd i. Adı geçen yerler Mn ' Qd b. lueddin
Keykivut ' \::1, yönetiminde kaldı .
~1e:ıgUtimur,on\::1, ba.:ıun:nı İzzeddin

68 1 ( 128211 283) yılında Mot ol H UJcıımdan Arıun b. Abm m
d(lşllW\ı olan Kınm ll iiidimdan 'llI meyleniji için Anadolu Sultanı Gıyiscddin
Keyhllırev b. Kıl ıÇ Arslan b. KC)'hiisrev b. K C)·kubAd · l ll ldürnıl. Argun b. AbUı
ile K ınm hiikUmdan arasmda kök ıli bir düşmanlııc \'Vdı.
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668(1 269/1270) yı lında kuzey belde lerinm Mot ol hl1kümdan
Mengütimu: b. Toga.....I08 ile BitlIlS imparaıorunun aru ı açı l dı. MenlÜtimur bir
Mot ol ordusunu donaııp ,lsıanbul üzerine gönderdilO". Bu Motol ordusu oraya
u laşıncı 11llccde kuışı ldık llr çıkardı lar. lu edd in Ke)·Uwı ' un tutu klu
bulundulu kaleye updılar ve onu hapisten kuıtararak Mengıltimu:r 'un yanına
gö:ürdüler. Mer.gütimurJz-Lcddin Keyki vus ' ı ihsarıda bulunup onu evlendirdi,
lneddin Keyk.lvus 617 (127811 279) yılında Sanış ll O şehrinde el ünu ye iuldar
Mot ol Hı1kl1nıdan ~1 e:ıgU:imu:r ' un )antr:da i kimeı etti.
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Argun b. Abaka

Gıyaseddin

Keybüsrev'I öldürttük tcn sonra Anadol u

Selçuklu tahuna G ı yasedd in Mes' üd b. Izzc:ddin Keykivııs b. Keyhüsrev b.
K eykubid ' ı

[II. Mes' l1dJ oıumu. O nun zaman mda Anadolu'daki Selçuklu
Bu dwurndan faydalanan her emir bir bölgeyi istila eni.
Sultan Gıyiseddin Mes' Qd ise fakir bir duruma düştü. Han a alacaklılann ondan
sürek li olarak para lanm istemelerinden dolayı zehir içerek ö ldüğU söy len ir.
sarsıldı .

hAkimiyeti

M oğal hiiktimd:ı.n

[Atgun) Han Anadolu'da büyük bir kanşıkl ığın

meydana gddiğini gôrUnce oğull arı ndan birin i, akı llı bir emir olan Hsce
Muhammed el· M iisıcvfi ll 3 ilc beraber s altanatın ve ülkenin durumunu
düzeltrnek için Anadolu'ya gönderdi. Adı geçen Fahreddin ülkede meydana
gelen kanşıkhkIara son vermek için gayret etti.

Sultan Gıylseddin Mcs' l1d b. Key ki vus ö ldüğü zaman M oğol
bühiimdanmn (Gazan Il an) yardımıyla Sultan Alieddin Keykuboid b. Feramürz
b. Keyklvus b, Keyhüsrev b. Keykubid [ III. A lieddin Keykubid ) onun yerine
geçt i, O, Sultan Mes'üd' un kardeş inin oğludur. Bu Sultan AlAeddio' in ş ôhreri
biiyüdü ve Selçuklu Devleti' nin par lak de vrini ye niden ihya eni. 700 114
( 13001130 1) yılı civarında ôlün ceye kada r Moğollar' lı savaşn ve kifuler le
cih!d etti, 20 yıl 30 ay 13 gün11 S hükı1rndar lıkta k aldı , Bu bined.inın blğım51Z
olarak hQlcümdarbiını sürdüren en 50n sultan ı idi. Sonra onlann hanedan1an
çöktü.

JlA ll eddin Ke)'ku bld Il6 bu devl etin en son hükümdan olarak bilinmektedir.
Gerçek durum u Allah bilir.
Sultan Alleddin zamanında O smanlı padişahl annın atas ı Sultan
[Gazi) anaya çıktı, Aııah on lara yardım ets in ve düşmanlanna karşı
onları galip kılsın. Bir çok şehri ele geçirdi. Sultan Al5.eddin vefat ettikten sonra
uç beylerinden Aydın, Saruhan, Menteşe ve Germiyanoğulları gibi yönetic iler
etrafa saldırıp , Selçuklu to praklarım ele geçirm eye baş lad ılar. Su ltan
AI5.eddin'in as kerin in ve emirlerinin çoğu Sultan Osman 'uı yanında toplandıl ar,
Sonra Karaman ' m başkenti Konya 'yı Aksaray, Kayseri, Dareade, Kırşehir,
A laşehir ve diger yer leri ele geç irdiler.
Omıan

Bu bilgileri alırken Tarih·i ıbn-i Kesir ll1,Tarih-j Sahib-i Hama,Tarih-j
Behcer u e, Tarih -i Niş liıı.i 1l 9 ve Alaeddin eı-Acemt'eın eş-Şerif adlı eserinin
tercümesinden istifade ett im.
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Th e study gives information about Ortoman H/storian Djandbi
Mustapha life and his books. This srudy alsa contains Turkish translation of
Chapter of "A sian Minor Saljuqids " oflıu book "al.Aylam Ol-zaMr ",

Sel çuk luiann so n hiUcllrn darl an nın Ame ddin 'i n oğ lu Gıyiseddin
III, Mes' ud) olduğu da söylenir. Gıyiseddin zorba ve zalim biri idi.
K ısa bir milddeı sonra devlet adam lan ona karşı ayak lana rak onu öldiitdiller,
H ükümdari ı li kısa siirdüğü için biç tanınmayan bir hükümdardır. Bundan dolayı
(Gıyasedd in

D<-vk<i YUiri SIo!ıIp Ala f'o/moılot;Q Al;'~iıı oliiuıt ( ııllll) a.- llbaahı. un/"mo$aıı
oLoralı ,...sonlm f&Oted.dııı KaMıı l (M-ıtı. >'erlt\i iı ~D<C (12..... 1291),.
h ollr. taıl otu ~ o1arU, lıOy!IIı ıı.ı/QQı >oc 4iı;coder yapwıııı ıcır,
f aUl _ımd.i ArJIIZI }f." Y&!ı.ıdr
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