ALA EL -DIN KEYKUBAD'IN MELIKLIK
DEVRI SIKKELERI
IBRAHIM ARTUK
Ala el-Din Keykubad I. G~ yas el-Din Keyhusrev'in ortanca o~lu
ve I. Iz el-Din Keykavus'un halefi ve karde~idir. Onun devri Anadolu
Selçuklu Imparatorlu~unun en ~a'~a'al~~ ve mes'ut zamanlar~ndan
birini te~kil eder. Zaman~n~~iki devreye ay~ rmak mecburiyetindeyiz:
~ . Meliklik
2. Sultanl~k
Biz burada Ala el-Din Keykubad'~ n, sadece Meliklik devrinde
bas~lan Sikkelerinden söz edece~iz.
Istanbul Arkeoloji Müzesi Islami Sikke Kabinesinde ve baz~~
husus'. kolleksiyonlarda Keykubad'~n, a~a~~da izah edilecek olan
tipte, bak~ r bir Sikkesi görülmektedir. Bu sikkenin kesim yeri ve tarihi yoktur. 30 mm. kutra ve 9,85 gr. a~~rl~~a maliktir.
On yüzünde:
Ba~~~haleli, sa~a dönük bir süvari sa~~taraf~nda bulunan bir
arslan~~m~zrakla vurmaktad~r. Ba~~n~n bir taraf~nda «
./..JJ,.01.:11 « di~er taraf~nda
ibaresi,
Arka yüzünde ise:

Jrr z

Nak~~~
okunmaktad~r 1). (Resim ~~).
S. Lane - Poole, Catalogue of oriental Coins in the British Museum, London
1877, Vol. III, s. 78, No. 176; Ahmed Tevhid Meskûkât-1 Kadime-i islâmiye Katalogu, K~sm-~~rabi', Kostantiniye 1321 , s. 146, No. 2 ; ~brahim Artuk — Cevriye
Artuk, ~stanbul Arkeoloji Müzeleri Te~hirdeki ~slami Sikkeler Katalo~u, ~stanbul
1971, C. I, S. 359, No. 1092.

266

~BRAHIM ARTUK

1196 da babas~~Keyhusrev istanbura gitti~i zaman Iz el-Din
Keykâvus ve Keykubad'da beraberinde bulunuyordu. En küçük
~ehzâde Celâl el-Din Kayferidûn henüz do~maffl~~t~. Bu itibarla
babalar~~ G~yas el-Din Keyhusrev 6o ~ -6o8 (1205-12i ~~) 2 bu ikinci
cülûsunu 6o~ , 602 senesinde gösteren müverrihler vard~r. Mamafi
kendisinin 6ot senesinde Konya ve Kayseri'de bas~lm~~~sikkeleri
bulundu~unu göz önünde tutarak cülüsunu 6o~~senesinde kabul
etmek zaruridir 3.
Konya'da saltanata geçince 6o 1 (1205) senesinde çocuklar~n~~
selçuk ananesine uygun olarak birer eyalete göndermi~tir. Büyük
~ehzâde Iz el-Din Keykâvus'a Malatya'y~~ve ortanca o~lu Ala el-Din
Keykubad'~~evvelce Süleyman ~ahin Melik bulundu~u Tokat ile
beraber bütün Dani~ mend Iline Melik nasbetti 4.
Fakat ne varki Sultan~ n yapt~~~~bu tayin vaktiyle II. K~l~ç Arsla'n~n çocuklar~na bah~etmi~~oldu~u geni~~salahiyet ve tasarruf mahiyetinde de~ildi. Genç ~ehzadeler tayin olunduklar~~yere sadece sultan ad~ na bir idare salâhiyetine sahip olabileceklerdi. Bunlar~ n kendi
adlar~na hutbe okutup sikke bast~rmalar~, hatta kom~u devletlerle
de harp ve sulh yapmalar~~salâhiyetleri d~~~nda idi.
2 ~ bn el-Esir, el-Kamil fi'l-târih, Bulak 1303, C. 12, s. 77 G~ yas el-Din Keyhusrev'in cülüsunu 601 senesi Recep aymda; Ebu'l-Fida 601 senesinde cülüs etti
diyor, Ebu'l-Fida, Tarih el-Muhtasar fi ahbar el-Be~er, ~stanbul 1286; ~bn Vâs~l,
Müferric el-Kurub fi ahbar beni Eyyub, M~s~r 1953, C. III. S. 166; ~bn Kesir, elBidâye ve'l-nihâye, M~s~r 1358, C. 13, s. 41; ~bn-i Bibi ise G~yas el-Din Keyhusrev'in
Konya'ya geli~inin 602 senesi Recep ay~nda oldu~unu bildirir, ~bn-i Bibi, Farsca
Muhtasar Selçuknâmesi tercümesi, Feridun Uzluk basmas~ , Ankara 1941, S. 41;
Müneccim - ba~~~Ahmed ise 602 senesini kabul ediyor, Sahâ'if el-ahbâr, ~stanbul
1285, C. 2, S. 563; Anonim, Târih-i Al-i Selçuk, Na~iri Feridun Uzl~~k, Ankara
1958, s. 41 de Konya'da cülüs tarihi olarak 6o1 senesini buluyoruz; Prof. Dr.
Osman Turan, Selçuklular zaman~nda Türkiye, ~stanbul 1971, s. 274. Ayn~~Müellif,
Keyhusrev I, ~ slam Ansiklopedisi C. 6, s. 615; Prof. Dr. ~. Kafeso~lu, Selç~~klular,
Islâm Ansiklopedisi C. ~ o, s. 382.
3 Ahmed Tevhid, Meskukât-1 Kadime-i ~slâmiye Katalo~u k~sm-~~rabi',
s. 129; ~smail Galip, Takvim-i Meskükât-1 Selçuk~ye, ~stanbul 1359, s. 19.
4 ~bn-i Bibi, El-Evâmir el-Alâ'iyye
el-Alâ'iyye, Türk Tarih Kurumu
1956, s. go, 93; ~bn-i Bibi, Necati Lugal - Adnan Erzi, Ankara 1957, C. I, s. 131,
135; Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklu Devletinin ~nhitat~n~n ~dare mekanizmas~n~n rolü, k~s~m I, s. 132, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih Ata~r~ trnalar~~
Dergisi, Ankara 1966, C. II, S. 2-3.
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6o8 (Haziran 1211) senesinde Keyhusrev'in ~ehadeti üzerine
toplanan devlet erkan~~ ~ehzadelerden hangisinin tahta ç~kar~lmas~~
meselesini müzakere ettikleri s~rada Mara~~Meliki Nusret el-Din en
büyük ~ehzade üzerine durunca onu saltanata geçirme~e karar verdiler 5.
Bunun için Iz el-Din Keykavus Konya'dan Kayseriye gitti. Bu
yolculuk be~~gün sürdü. Devlet erkan~~onu Gedük'te kar~~lad~. Bu
suretle iz el-Din Keykavus 6 sefer 6o8 (21 Temmuz 121 ) de merasimle tahta ç~kar~ld~~6 .
Sultan Konya'ya gidece~i esnada Tokat Meliki el-Melik el-Mansur Keykubad ötedenberi s~k~~münasebetlerde bulundu~u amcas~~
Erzurum Meliki Mugis el-Din T~rul ~ah~~ve eski uç beylerinden
Zahir el-Din ~li'yi Ermeni Kral~~II. Leon'u ittifak~na alarak Kayseri'ye gelip ku~att~. Çok nazik ve mü~kül bir durumda bulunan Keykâvus, Mubariz el-Din Çevl~, Zeyn el-Din Ba~ara ve Mubariz el-Din
Behram~ah gibi emirleri isti~areye ça~~rd~. Sultan bunlara, gece yar~s~~
~ehri b~rakarak Konya'ya gitme~i, orada uç beyleri ve askerleri toplamay~~dü~ündü~ünü söyledi. Ad~~geçen bu emirler bu teklife itiraz
ederek yolda yakalanabilece~ini söylediler. Kayseri Valisi Celal
el-Din Kayser müttefikleri birbirlerinden ay~rman~n mümkün oldu~unu ve ilk olarak Ermeni Kral~n~~bu ittifaktan ay~rman~n mümkün
oldu~unu ve ilk olarak Ermeni kral~n~~bu ittifaktan ay~raca~~n~~söyledir. Onun bu fikri kabul edildi. Celal el-Din Sultandan Kral II.
Leon'a verilmek üzere çok k~ymetli hediyeler ve alt~nlar alarak gece
yar~s~~Kral~n karargah~na gitti, hediyeleri takdim ederek Kral~n
sava~~sahnesinden çekilmesini temin etti. Ertesi gün Erzurum Meliki
Mugis el-Din Tu~rul~ah dahi biraderzadesine haber vermeden çekilip gitti. Keykubad art~k muvaffak~yet imkan~~kalmad~~~n~~anlad~~~ndan, ordusunu alarak Ankara'ya çekilmi~ti 7.
Mahalli darb~~ve tarihi bulunmayan bak~r sikkenin bu zamanda
kesilmi~~olmas~~muhtemeldir.
5 Nusret el-Din Hasan b. Ibrahim Mara~~vilâyetinin irsI valisi idi. Ad~na
yaz~lm~~~kitabelerde
veya •Ii.V1 ,!-11.• ~eklinde geçer. Mükrimin Halil Y~nanç, Mara~~Emirleri, TTEM, sene 14-15 s. 347.
Prof. Dr. O. Turan, Selçuklular zaman~nda Türkiye s. 294.
7 ~bn-i Bibi, El-Evknir el-Alâ'iyye.., s. ~~ 4 ve devam~ ; Halil Edhem, Kayseriye ~ehri, Istanbul 1334, s. 36.
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Zahir el-Din ~li'de bu s~ralarda kendisinden ayr~larak Ni~de'ye
geldi. Ala el-Din nam~na mukavemet haz~rl~klar~na giri~ti. Karde~i
Keykâvus devlet i~lerini ve d~~~ili~kileri (münasebet) yoluna koyduktan sonra kendisine bir engel te~kil eden karde~i Keykubad'~~ art~ k
itaate alma~a azm etti. Bunun için Sultan Konya'da sava~~haz~rl~klar~na ba~layarak Ankara üzerine yürüdü. Karde~i Ala el-Din Keykubad kale ve surlar~~tahkim ederek müdafaa tedbirlerini ald~. iz
el-Din Keykâvus ~ehri ku~at~p kaleyi manc~n~klarla dö~dürdü~ü halde
sukutu mümkün olam~yordu. Bununla beraber Sultan muhakkak
surette bu i~i halletmek istiyordu. Bu sebeple yakla~makta olan k~~~
için, ordusuna ve hayvanlar~na, ~ehrin istihkâmlar~~haricinde meskenler in~a ettirdi. Bu arada ~ehrin kar~~s~nda bir medrese bina ettirerek
ona vak~flar yapt~, muhasara s~ras~nda medreseyi kendisine karargâh
ittihaz etti 9.
Muhasaran~n uzamas~~sonucunda ~ehirde k~ thk ba~lam~~t~. Ala
el-Din Keykubad, Halep Eyyubilerinden el-Melik el-Zahir'in tavassutunu istedi. Sultan el-Zahir'in elçisi Taki el-Din Ali'ye teslimden
ba~ka bir hal sureti mevcut bulunmad~~~n~~söyledi. Bu durum kar~~s~nda Ala el-Din Keykubad ~ehir halk~na ve kendi hayat~na dokunulmamak ~artiyle teslim oldu. Bir iki gün sonra O Malatya nevahisinde bulunan Min~ar kalesine gönderildi 9 .
Ibn-i bibi vak'an~n y~l~n~~vermiyor, Müverrih Ebu'l - Fida ve
~bn Vas~l vak'ay~~609 senesinde gösteriyorlar 1°.
Keykubad bilahare Kezerpirt kalasinde hapsedildi. Melik elMansur Keykubad'~n yukar~da ta'rif etti~imiz sikkesinden ba~ka
6o8 senesinde Tokat'ta bas~lm~~~ayn~~tip gümü~~sikkesi mevcuttur.
Sikke ~erafeddin Erel ve Yap~~Kredi Bankas~~ (~stanbul) taraf~ndan
ne~redilmi~tir. 24 mm. kutrunda ve 2,95 gr. a~~rl~~~nda olan bu sikkenin ön yüzünde, ba~~~haleli ve sa~a müteveccih bir süvari, sa~~
taraf~nda bulunan bir arslan~~ m~zrakla vurmaktad~r. Yukar~da ve
8 ~bn-i Bibi'den Ala el-Din Keykubad'~n sultan olunca bu medreseyi y~kd~rd~~~n~~ ö~reniyoruz: ~bn-i MM ~~34-135.
ilt:J.1
° . 1W1
,:,...2.- jm .., L.....t.;JI 4.; 3.1.! ,5:01
Yak~it el-Hamevi, Mu'cem el-Buldan, Leipzig 1869, C. 4, s. 661.
10 Ebu'l-Fida, C. III. s. 120; Cemal el-Din Muhammed b. Salim b. Vas~l,
Mufarric el-kurüb fi ahbâr beni Eyy~lb, Na~iri Cemal el-Din ~eyyal, Kahire C. III,
s. 217-218.
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maktad~r.
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ibaresi okun-

Arka Yüzünde:

.3
(Resim 2) H.
~stanbul Arkeoloji Müzesi, Ahmed Tevhid Bey Kolleksiyonunda
buna benzer bir gümü~~sikke de mevcuttur. A~a~~~yukar~~24 mm.
kutrunda, 2,95 gr. a~~rl~~~nda bulunan bu sikkenin ön yüzünde:
ba~~~ haleli ve sa~a dönük bir süvari, sa~~taraf~nda bulunan bir
arslan~~ m~zrakla v-urmaktad~ r. Süvarinin ba~~n~n bir taraf~ndal
JJI di~er taraf~nda
ibaresi okunmaktad~r.
Arka yüzünde:

j-)J16 "~p

tO

~•-.)

jil
(Resim 3) Burada gördü~ümüz her iki Keykubad
dan ba~ka j;z1iU

iU

unvamm da almaktad~r. Bu unj
van Anadolu Selçuklu Meliklerinde görülen ilk unvand~r.
y

11 ~erafeddin Erel, Nadir Birkaç Sikke, ~stanbul 1963, S. 5, No. 6; Yap~~ve
Kredi Bankas~, Selçuklular~n nadir Paralar~ndan baz~lar~~ve Cimri Sikkeleri,
~stanbul 1972, s. 7, No. 8.
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6o8 tarihli sikke babas~n~n ölümü senesinde Tokat'ta kesilmi~tir. Keykubad'~n saltanat iddias~na ra~men henüz hukuken ve fiilen bu makam~~elde edemedi~i için, Sultan de~il, sadece ji..a.;.1.1 JU
3k. unvaniyle iktifa etti~ini görüyoruz.
609 y~l~nda bas~lan gümü~~sikkesi ise, karde~i iz el-Din Keykâvus'un saltanat~ n~n 2. y~l~na raslamakta ve hatta tevkif tarihine kadar
Tokat'~n uhdesinde kald~~~n~~ tesbit etmi~~bulunmaktad~r.
Bu sikkeler, ayn~~zamanda, Keykubad'~n büyük babas~~ 2. K~l~ç
Arslan'~n on bir o~luna müstakil birer Meliklik tan~m~~~oldu~unu
göstermesi bak~m~ndan da önemlidir.
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