N~KSAR-TOKAT-GÜMENEK VE KAYSER~-PALAS'TA ÜÇ
K~TABE
MEHMET ÇAYIRDAG
I. Niksar'da Süleyman ~ah Kitabesi
Anadolu Selçuklu sultanlar~ndan II.Süleyman ~ah'a ait, daha önce
Niksar Kalesi üzerinde iken kaleden dü~erek Melik Gazi Türbesine, oradan da Tokat Müzesine al~nan kitabe, bugüne kadar okunu~~ve tarih olarak farkl~~ ~ekillerde yay~nlanm~~t~r. Kitabeyi ilk defa ~smail Hakk~~ (Uzunçaml~), 1927 de kale üzerinde görerek ve yüksekte oldu~u için pek iyi
okuyamad~~~n~~ belirterek a~a~~daki ~ekilde tesbit etmi~tir'.
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y~l~ nda Paul Wittek, kitabenin yukar~ da geçen ne~rinde, tarihi
hâdiselere göre senenin birler hânesinin iyi okunamam~~~ oldu~unu,
n~n
olmas~~ gerekti~ini, kitabede sultan lakab~~ olan "eddünya ve'd-din" yerine melik lakab~~ olan "ed-devlete ve'd-din" yaz~l~~olmas~ndan Niksar'~n Süleyman ~ah taraf~ ndan melikken al~nm~~~olmas~~ gerekti~ini, fakat kitabe dikkatli bir tetkikten geçirilmeden kati bir netice elde
edilmeyece~ini ifade etmi~tir'.
1935

Ayn~~ kitabeyi Tanju Cantay 1981 y~l~nda baz~~ okunu~~farklar~~ ve tarihindeki de~i~iklikle tekrar yay~nlam~~t~r 3. O'na göre de:
y.I
~smail Hakk~~(Uzunçar~~l~), Kitabeler I, ist. 1927-1345, s.64, 65.
2 Paul Wittek, Bizanshlardan Türklere geçen yer adlar~, Selçuklu Ara~t~rmalar~~ dergisi,
1-1969, Çev. M.Eren, Ank.1970, 5.203, No. 19. Makalenin esas~~ Byzantion X, 1935 te yay~ nlanm~~t~r.
3 Tanju Cantay, Niksar K~ rkk~zlar Kümbeti, Sanat tarihi Y~ll~~~~IX-X, ~st. 1981, s• 84,
85. Bu ve a~a~~daki kitabenin resimlerini gönderen Dr. Tanju Cantay'a te~ekkür ederim.
Belleten C LVII, 6
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olmu~, ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ll'ya nazaran tarih yirmi y~ l önceye, 594 y~l~~ Muharrem ay~ ndan, 574 y~ l~~ Zilhicce ay~ na inmi~tir.
Niksar'a 1987 y~l~~ ba~~nda giderek, Melik gazi Türbesi içerisinde bulunan 6oX6o cm ebad~ nda koyu esmer renkte ta~~üzerine, aralar~~ çizgilerle ayr~lm~~~be~~sat~ r olarak sülüsle yaz~lm~~~ayn~~ kitabe, taraf~m~zdan da
a~a~~daki ~ekilde tesbit edilmi~tir:
•••
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Kitabenin bu hali ile ~öyle tercümesi yap~labilir: "Yapan Kara...(?)
o~lu Cemaleddin Yunus. Bu yap~(n~ n) yap~lmas~ n~~ K~l~ç Arslan o~lu, kahredici melik, devlet ve dinin rüknü, muzaffer Süleyman ~ah 94 senesinin
Zilhicce ay~n~n ortas~ nda emretti". 94 senesinin 594 senesi olaca~~~aç~kt~ r
ve bu senenin Zilhicce ay~n~n ortas~~ MiladI olarak r 198 y~l~n~n Ekim ay~n~ n ortas~ nda tekabül etmektedir. Burada onlar hanesi olan doksan say~s~ ,
kitabede yer darl~~~~sebebi ile divanI > rumuzu ile yaz~lm~~t~r.
Kitabede ismi geçen K~l~ ç Arslan o~lu Süleyman ~ah bilindi~i üzere
Anadolu Selçuklu Sultan~~ II. Rükneddin Süleyman ~ah't~r. II. K~l~ç Arslan büyük bir ihtimalle 1189 y~l~nda memleketi ii o~lu aras~ nda taksim
edip onlar~~ vali-yan müstakil hükümdar olarak ülkenin çe~ itli bölgelerine
tayin etmesi esnas~n~da ikinci büyük o~lu Süleyman ~ah'a Tokat, Nas~reddin Berkyaruk ~ah'a da Niksar ve Koyluhisar dü~mü~tü'. Karde~ler gittikOsman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, 1st. 1971, s. 217. Ilg~n'~n Tekke
Köyü Mescidinin 576 tarihli kitabesinde hem K~l~ç Arslan'~n ve hem de Keyhüsrev'in, sultan ve velihat olarak isimlerinin geçti~i belirtilerek bu taksimin bahsi geçen y~lda veya daha
önce yap~ld~~~~ileri sürülmü~tür, bak~n~z, ~brahim Artuk, Abbasi Selçuk, Artuk ve Burcu
Memluklanna ait nadir sikkelerden birkaç~, V. Türk Tarih Kongresi Tebli~leri, s.219, 220.
Kitabe taraf~m~ zdan da yerinde kontrol edilmi~tir. Buna göre Keyhüsrev'in veliaht olarak
tayini belki de taksimden önce vukuu bulmu~tur.
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leri yerlerde müstakil hükümdar gibi hareket ederek para bast~nyorlar,
yapt~rd~klan binalara, adlar~na kitabeler yazd~nyorlar, kom~u yabanc~~
ülkelerle sava~~veya bar~~~yapabiliyorlard~. Ancak sultan unvan~n~~ de~il
melik unvan~n~~ kullan~yorlar, yaz~larda da isimlerini buna uygun olarak
geçiriyorlard~.
K~l~ç Arslan'~n bu taksimle birlikte küçük o~lu G~yaseddin
Keyhüsrev'i velihat olarak tayin etmesi üzerine buna en büyük o~lu Sivas
ve Aksaray Meliki Kutbeddin Melik~ah itiraz etmi~~ve ba~~ehir Konya
üzerine yürüyerek buray~~ alm~~sa da daha sonra K~l~ç Arslan'la Keyhüsrev
~ehri tekrar geri alm~~t~r. K~l~ç Arslan kendisine kar~~~gelen büyük ve Kayseri Meliki olan di~er o~lu Nureddin Mahmud Sultan~ah'Ia, küçük o~lu
ile birlikte yapt~~~~mücadeleler esnas~nda çok ya~l~~ olarak 1192 de vefat
edince Konya'da tahta I.G~yaseddin Keyhüsrev ç~km~~t~r. Bu arada Melik~ah H.593, M. 1196 y~l~nda Kayseri Meliki karde~i Nureddin Sultan~ah'~~
ortadan kald~r~p buray~~ kendisine ba~l~yarak Kayseri'de 593 tarihli sikkesini bast~rm~~t~r 5 .
Melik~ah'~n Kayseri'yi ald~~~~ y~l ölmesi üzerine yine ayn~~ y~l bir
küçük karde~i Süleyman ~ah, Tokat, Kayseri, Aksaray yolu ile Konya
üzerine yürüyüp karde~i Sultan I. G~yaseddin Keyhüsrev'den ba~~ehri alarak saltanat~~ elegeçirmi~tir. Böylece Keyhüsrev'in birinci saltanat~~ dört y~l
sürdükten sonra sona ermi~~ve o~ullan ile birlikte, a~abeyi'nin müsadesi
ile Bizans'a s~~~nm~~t~r. Keyhüsrev'in 592 ve ifade edildi~ine göre 593 y~llar~nda Konya'da, Süleyman ~ah'~n da 593 y~l~nda Konya ve Aksaray'da
bas~lm~~~sikkeleri bulunmaktad~r6. Böylece saltanat de~i~ikli~inin 593,
~~96 y~l~nda yap~ld~~~~kesin olarak ortaya ç~kmaktad~r.
Süleyman ~ah sultan olur olmaz di~er karde~leri Nasreddin Berkyaruk~ah'tan Niksar ve Koyluhisar'~ , Nizameddin Argun~ah'tan Amasya'y~~
alm~~t~r'. Niksar'~n al~n~~~n~n, bahis konumuz lcitabeye göre 594, 1197 y~l~~
Osmanl~~ ferit Sa~lam, ~imdiye kadar bilinmeyen islâmi iki madalya ve birkaç sikke,
V. Türk Tarih Kongresi Tebli~leri, s. 203, 204; ~brahim Artuk, Orta ve yeni ça~a sikke ve
ni~anlar, VI. Türk Tarih Kongresi Tebli~leri, s. 243, 245.
Ismail Gâlib, Takvim-i Meskükât-~~ Selçukiye, ist. 1309, 5.9, No. 6; Ahmed Tevhid,
Meskükât-~~ Kâdeme-i ~slârniye katalo~u, K~sm-~~ râbi, list. 1321, No. 154-156; ~brahim Artuk-Cevriye Artuk, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Te~hirdeki IslâmI Sikkeler Katalo~u, ist.
1971 C. I, s• 354, 355, No. 1074, 1076. I. Keyhüsrev'in 593 y~l~nda Konya'da bas~lm~~~bir
sikkesinin de görüldü~ünü Halil Edhem kaydetmi~tir, bak~n~z Kayseri ~ehri, yay~nlayan
Kemal Göde, Ank. 1982, s. 39, No.19.
Türan, a.e., s.247; Claude Cahen, Osmanl~lardan Önce Anadolu'da Türkler, Çev.
Y~ld~z Moran, ~st. 1979, s.125.
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içinde vukuu bulmu~~oldu~u anla~~l~yor. Kitabede herhangi bir yap~~ (imaret) kelimesinden ba~ka bir isim geçmemesine ra~men Uzunçar~~ l~ 'mn bunu kale üzerinde gördü~ünü ifade etmesinden, imaret kelimesinden kalenin kastedildi~i anla~~lmaktad~ r. Süleyman ~ah herhalde Niksar'~~ al~ r almaz eski kaleyi onarm~~~ve baz~~ ilaveler yapt~ rm~~t~ r. Kitabede dikkat çekici bir husus ta kitabenin, Süleyman ~ah'~ n sultan olmas~ ndan bir y~ l sonra yaz~lm~~~olmas~ na ra~men burada sultanl~ k unvanlar~~ ile de~ilde meliklik ünvanlar~~ ile an~ lm~~~olmas~ d~ r. Süleyman ~ah, Tokat ve civar~ na tayini
ile birlikte di~er karde~leri gibi melik unvan~ n~~ alm~~~ve bast~ rd~~~~paralarda bu unvan~~ yazd~ rm~~t~ r. Bir yüzünde süvari tasviri olan bu devirde bast~rd~~~~bak~ r paralar~n~ n di~er yüzünde
)./6
yaz~l~d~ r. Niksar kitabesinde, bu tarihte sultanoldu~u halde melik unvan~~
ile ve yine Rükneddin ismi de, devrinin âdeti gere~ince sultanlar için yaz~ld~~~~ ~ekli ile "Rükn'ed-dünya ve'd-din" olarak de~il de melikler,
hükümdar ailesinden olanlar ve yüksek devlet adamlar~~ için kullan~ lan
"ed-devlete ve'd-din" ~eklinde yaz~lm~~t~ r. Halbuki Sultan~ n bu dönem paralar~ nda ve kitabelerinde sultanl~k unvanlan yaz~ lm~~t~ r'. Öyle anla~~l~yorki Niksar kitabesindeki hatay~ , onun bu civardaki meliklik dönemine al~~~k
devlet adamlar~~ yapm~~t~ r. Bu ~ekilde de~i~ik bir istisnai durum da Karde~i Kayseri Meliki Sultan~ah'~ n Kayseri'de veziri Hoca Hasan'~ n yapt~rm~~~
oldu~u medrese kitabesinde bulunmaktad~ r. Orada da Sultan~ah melik oldu~u halde "ed-devlete ve'd-din" ~eklinde de~il de sultan gibi "Nure'ddünya ve'd-din" ~eklinde an~ lm~~t~r. Onun bu ~ekilde yazd~ rmas~ n~ n sebebi de yukar~da belirtildi~i gibi babas~~ ile aras~ n~ n aç~ k olmas~ ndan ve onu
tan~ mamas~ndan dolay~~ olsa gerektir. Nitekim kitabede babas~n~ n ad~~ hiç
an~ lmam~~t~ r
Süleyman ~ah'a zaman~ n Abbasi Halifesi Nas~r Lidinullah'~ n vermi~~
oldu~u ifade edilen "Kâhir" unvan~n~~ melikli~i zaman~ nda da kulland~~~ na
göre, Halife Ona bu ünvan~~ daha melikli~i s~ ras~ nda Bizans'la mücadele
ederek ülkeyi Karadeniz k~y~ lar~ na kadar geni~letmesi üzerine vermi~tir denilebilir '°.
Kalenin mimar~~ Cemaleddin Yunus'un da ismi yaz~ l~~ olan kitabede,
Süleyman ~ah ismi, ayr~~ ve "Süleyman" elifsiz olarak yaz~ lm~~ t~ r. Onun
"Süleyman~ah" olarak birle~ik yaz~ lm~~~para ve kitabeleri bulunmaktad~ r ".
Mehmet Çay~ rdag, Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler dönemine ait baz~~ kitâbe ve mezartaslar~ , Tarih Dergisi, XXXIV. ~stanbul Edebiyat Fakültesi 1984, 5.501-503.
Edhem, a.e., 5.43, No.31.
"I Turan, a.e., s. 21 9.
" Eöhem, a.e., s. 38, N. ~~ 6, s. ~ .
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II. Tokat-Gümenek'te Gazan han~ n ismi geçen türbe kitabesi.
Tokat Gümenek'te bir türbeye ait iken, buradan Tokat Müzesine getirilen 6ox6o cm. ebad~ nda mermer üzerine mükemmel sülüsle yaz~lm~~, en
üstteki "Gazan Han" ismi dahil be~~sat~ rl~ k kitabede:
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yaz~ l~d~ r. Resim 3. Buna göre kitabenin tercümesi ~öyle olacakt~ r: "GAZAN HAN, merhum, ma~fur, aliflerin kutbu, Allah'~ n velisi Sultan Mahmud'un -Allah kabrini nurland~ rs~ n- bu türbesinin yap~lmas~ n~~ ~ark ve
garb~ n sultan~, büyük hâkan, çok büyük padi~ah, insanlar~n s~~~ na~~-Allah
saltanat~ n~~ devaml~~ eylesin- (Gazan Mahmud Han) zaman~ nda, zay~ f kul
Allah'~ n rahmetine muhtaç ve onu dileyen Abdullah o~lu Hoca Nas~ r -Allah sonunu hay~ r eylesin- yediyüzün ba~~~tarihinde emretti."
Kitabede birinci sat~ rda ismi iri harflerle yaz~lm~~, sat~ r~ n bo~~kalan
sa~~ve solu rumierle süslenerek doldurulmu~~ve metin içerisinde de
yüksek unvanlarla an~lm~~~bulunan Gazan han, Cengiz imparatorlu~unun
parçalar~ndan olup ~ ran, ~rak ve Anadolu'da, hânedandan Hülâgü taraf~ ndan kurulan ~lhanl~~ Devletinin büyük hükümdarlar~ ndan olup, 1295
(H.694)-13o4 (H.703) tarihleri aras~ nda hanl~k yapm~~t~ r. Kendisinden
önceki hanlar zaman~ nda idaresi ve maliyesi bozulan devleti düzeltmi~,
kuvvetli otorite tesis etmi~~ve mo~ollar~ n eski dinini b~ rak~ p islamiyeti kabul ederek devletinin kesin olarak bu dine girmesini sa~lam~~t~ r. Ancak
Anadolu'ya gönderdi~i valileri s~ k s~ k kendisine isyan etmi~~olduklar~ndan,
Anadolu'daki asayi~sizlik ve emirlerin halka yapt~ klar~~ ~iddetli zulüm bunun zaman~ nda da devam etmi~tir. Kitabenin yaz~lm~~~oldu~u 7ooH.,
13o1 M. y~ l~ nda Anadolu Selçuklu taht~ nda Feramurz o~lu III. Alaaddin
Keykubad bulunuyordu, ama bu dönem Selçuklu sultanlar~~ Mo~ollar
elinde oyuncak, kukla ~ah~slard~. Nitekim konumuz olan kitabede ismi dahi geçmemektedir.
Türbede yatan ve sultan unvan~~ ile an~lan evliyadan Mahmud hakk~nda malumat bulamad~ k. Enteresand~ r ki Gazan Han'~ n da islami ismi
Mahmud'tur ve kitabede bu ismi geçmemektedir. Türbeyi yapt~ran Hoca
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Nas~r bin Abdullah'~n, Selçuklu Sultan~~ II. Mesud'un 1290 y~ llar~ nda
maliye i~lerine bakan, Mo~ollar yan~nda da itibar sahibi olup Gazan'dan
önce ilhan olan Geyhatu (~rincin Türçi)nin yak~n~~bulunan Yavlak Arslan
o~lu Hoca Nas~reddin 12 olmas~~ ihtimal dahilindedir.
III. Kayseri'nin Sano~lan ilçesine ba~l~~ Palas Kasabas~ ndaki Çe~me
Kitabesi.
Kayseri'nin Tuzla gölü kenar~ ndaki ovada bulunan Palas Kasabas~nda 13 eski camiin" avlu kap~s~~ üzerine sonradan yerle~tirilmi~~birçe~me tamir kitabesi bulunmaktad~r. Dört sat~r ve mermer olan bu kitabede:
LLit~~
....

yaz~l~d~r. Resim 4. Kitabenin baz~~ bölümleri ve k~ r~k yerleri okunamam~~t~r. Ancak eksikler isim, unvan ve tarihte bir noksanl~k meydana getirmiyecek tali ifadeler olmaktad~r. Okunan k~sma göre tercüme ~u ~ekilde olacakt~r: "Bu mübarek çe~menin yenilenmesi Mevlevi Atabek Muhammed'in o~lu Mahmud'un o~lu, zay~f kul, Allah'~n rahmetine muhtaç Muhammed taraf~ndan yediyüz yirmi iki senesinde oldu. (Kitabeyi) resmeden
(yazan) ~zzeddin'in o~lu Ali'dir."
Kitabede çe~meyi H.722, M.1322 y~l~nda yeniden yapt~ran Muhammed'in babas~~ Mahmud'dan ba~ka Atabek ve MevleVi olarak me~hur olan
dedesi Muhammed'in de ismi yaz~lm~~t~r ki bu ~ah~s Anadolu Selçuklulann~n son hükümdarlanndan III. Keyhüsrev'e atabek olan Erzincanl~~ Mecdeddin Muhammed olmal~d~r. Daha önce maliye naz~r~, vezirlik gibi
görevlerde bulunan Mecdeddin, IV. K~l~ç Arslan'~n Mo~ollar ve Pervane
Muineddin Süleyman taraf~ndan öldürülmesi üzerine küçük ya~ta sultan
olan III. G~yaseddin Keyhüsrev'in atabekli~ine 1274 y~ l~nda tayin edildi.
12 Turan, a.e., s.603, 604, No. 86.
13 ~stanbul Devlet Osmanl~~ Ar~ivinden Hicri 906 tarihli ve 33 numaral~~ Kayseri tahrir
Defterinin 7 ve ~ o7-~~~ . sahifelerinde, Kayseri livas~ n~n merkez kazas~na ba~l~~ Palas Köyü,
divanisi hükm-i pacli~ahi ile Alaüddevle Beg (Dulkad~ro~lu) mülkü olup divani mülk has~l~~
~~ 1888, hassa-i padi~ah 20000 olarak kay~tl~d~r.
Hüdavendigar Akmaydal~, Kayseri Sar~o~lan Palas Köyü Camii, Vak~flar Dergisi,
XVIII, s. 1 75-18g.
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O ayn~~ zamanda me~hur Selçuklu devlet adam~~ Pervane Muiniddin Süleyman'~n da damad~~ idi. Yine Onun Erzincan valili~i ve müstevfilik yapm~~~
Kutbeddin Mahmud isminde karde~i de bulunmakta idi. Mo~ollar'a kar~~~
Hatiro~lu isyan~na zorlai~tirak eden Mecdeddin bu isyan~n bast~nlmasindan sonra Mo~ollann cezaland~rrnas~ndan güçlükle kurtuldu. Daha sonra
Anadolu'yu Mo~ollardan kurtarmak için düzenlenen büyük Türk Memluklu Sultan~~Baybars'~n Anadolu seferi ve bu sefer sonunda Mo~ollar'~n,
Baybars'la birlik oldular diye ba~ta Pervane Muineddin Süleyman olmak
üzere birçok Selçuklu devlet adam~n~~ve çok miktarda günahs~z halk~~katletmeleri ve böylece de devlet i~lerinin kar~~mas~~ üzerine 1277 y~l~nda
üzüntü içerisinde Sivas'ta hastalanarak öldü 15. Ancak Ona III. Alaaddin
Keykubad ve Gazan Han zaman~nda da Atabeldik görevinin verildi~ine
dair mevlevi kay~tlar~~bulunmaktad~r". Ayn~~zamanda sad~k bir Mevlana
mensubu olan Mecdeddin'e Mevlana'n~n, O'nun da Mevlânâ'ya mektuplar~~ bulunmaktad~r. O'nun hakk~nda kaynalclar, çok iyi hesap bildi~ini,
güzel yaz~~yazd~~~n~, ~iir söyledi~ini, Arapça ve Farsçaya çok iyi vak~f ve
son derece hay~rsever bir insan oldu~unu yazarlar. Mevlana O'na büyük
vezir, adil, melek huylu ve ediblerin t:ki diye hitap etmi~~ve çok dualarda
bulunmu~tur
Kaynaklarda bu ~ekilde geçen ve ancak isminde ve has:liselerde baz~~
tereddütler bulunan Muhammed Atabekill-Mevlevî'nin, Palas Köyü çe~me kitabesinden Mahmud isimli bir o~lu (karde~inin ismi gibi) ve yine
Mehmed (Muhammed) isimli bir de torununu oldu~unu ö~reniyorz.
Böyle bir çe~menin burada yap~lmas~, bu köy ve civar~nda bunlara ait ya
tekke gibi bir eserlerinin bulundu~u veya bu ~ekildeki eski bir yap~y~~ ihya
ettikleri yahut da buralann o ailenin vakf~~ oldu~unu dü~ündürmektedir.
Bu köye yak~n bir yerde, Tuzhisar Sultanhan~~ köyünde, Kayseri-Sivas yolu
üzerinde I. Alaaddin Keykubad'~n yapt~rd~~~~ve ayn~~ zamanda vakf~~ olan
Han'n~n bulundu~unu da burada belirtelim.
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