TÜRKIYE SELÇUKLU SULTAN! II. GIYASEDD~N MESUD
HAKKINDA BAZI GÖRÜ~LER
ZERRIN GÜNAL ÖDEN
1246 y~l~nda onbir ya~~nda Türkiye Selçuklu tahuna ç~kan II. ~zzeddin
Keykavus'un salatanat y~llar~~karde~leriyle mücadele içinde geçti. Özellikle
karde~i K~l~ç Arslan'~n faaliyetleri kar~~s~nda ülkesini terk etmek zorunda kalan II. ~zzeddin, ömrünü 17 y~l sürecek olan bir gurbet hayat~~ile noktalad~.
1261 y~ l~ nda Istanbul'da lâtin hâkimiyeti sona ermi~, VIII. Mikhail
Palaiologos (1259-1282) yeniden Istanbul'da Bizans tahuna kavu~mu~tu.
Daha önce Konya'ya giderek Keykavus taraf~ ndan iyi kar~~ lanm~~~olan
Mikhail, bu kez yan~na gelen Keykavus'a hayli itibar gösterecektir'.
II. ~zzeddin Keykavus, 27 ya~~nda iken 1261 y~l~~ k~~~nda annesi, kar~s~,
çocuklar~~G~yaseddin Mesud ve Rükneddin Geyümers, Ali Bahad~r ve U~urlu
gibi yak~n adamlar~2, H~ ristiyan daplan Kir Hâye ve Kir Kedid, baz~~ emirler
ve maiyyeti ile birlikte Antalya'dan bir gemiye binerek Istanbul'a gitti.
Selçuklu sultan~ n~~ çok büyük bir itibarla misafir eden imparator, onun
Istanbul'da istedi~i gibi ya~amas~na, muhafizlanyla dola~mas~ na ve hükümdarlara mahsus k~ rm~z~~ayakkab~~ giymesine izin verdi. Onun Bizans'a s~~~nmas~ndan bir süre sonra yan~nda bulunan Türkler, ~ehir hayat~n~n kendilerine uygun olmad~~~~gerekçesiyle ta~rada ikamet etmek istediler. Bu talep
üzerine imparator Mikhail, Dobruca'y~~onlara malikâne olarak verdi~i gibi,
II. ~zzeddin'e Selçuklu tahun~~ ele geçirebilmesi için yard~m vaadinde de bulundu'. Nitekim, Sar~~ Saltuk önderli~inde 12.000 Türkmen ailesinin
1 O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye Tarihi, Istanbul 1984, s. 497; Ayn.mlf., Türkiye
Selçuklular~~Hakk~nda Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s.4; Ayn.m1f., Keykavus mad., IA, VI, s.644.
2 E.Merçil, "Bizans'ta Selçuklu Hanedan Mensuplar~", Xl. Türk Tarih Kongresi'nden ayr~~
bas~ m, Ankara 1994, s. 718 not 31.
3 N.Gregoras, Byzantina Historia, 1, (CSHB), Ed.L.Shopen, Bonnae 1855, s.82; Al~zarayi,
Müsâmeretül-ahbâr, n~r., O. Turan, Ankara 1944, s.70; ~ bn Bibi, Tevârih-i Abi Selçuk,
Yaz~c~o~lu Ali ut., n~r., M.T.Houtsma, Leiden 1902, s.297; 0.Turan, Türkiye Tarihi, s.497;
B.Spuler, Iran Mogollar~, Ankara 1987, s.64-65.
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Üsküdar yoluyla Istanbul'a geli~i sultan ~zzeddin'in Selçuklu taht~n~~ elde
etme ümidini daha da kuvvetlendirdi4.
Ancak ~stanbul'da ya~anan bu dostluk havas~~ fazla uzun sürmedi.
Yak~ ndo~u siyasetindeki de~i~im konusunda ~lhanl~~hükümdar~~ Hülagu'nun
bask~s~~imparatorluk merkezinde hissedilmeye ba~lad~. Böylece imparator,
Selçuklu sultan~ na kar~~~dostane siyasetini de~i~tirdi5. Keykavus, planlar~n~~
gerçekle~tirmek için Sar~~Saltuk Türkmenleri ile kendi hassa askerleri kumandan~~Ali Bahad~r'~n yard~m~na güvenmekteydi. Ama sultan~n bu dü~üncesi ve adamlan ile birlikte imparatoru öldürerek taht~ n~~ele geçirmek istemesi, onun imparator taraf~ndan ailesi ile birlikte Enez kalesine hapsedilmesine yol açt~~(1262). imparator, sultan~n ileri gelen emirlerini de Ayasofya'ya
getirerek, orada H~ristiyanl~~~~kabule zorlad~. H~ristiyanl~~~~kabul etmeyerek
direnen Emir "Ahur U~urlu zehirlendi6, Ali Bahad~r katledildi. Geri kalan askerlerin ço~u H~ ristiyanl~~~~kabul ederek Bizans ordusundaki Türkopoller
s~n~f~na kat~ld~lar'. ~mparatorun bu davran~~~~gerçekte ~lhanl~~ hükümdar~~
Hülagu'dan çekinerek ona yaranmak amac~ndan kaynaklanmaktayd~. Zira
sultan ~zzeddin, Bizans taht~n~~ele geçirecek bir durumda de~ildi8. Ancak sultan~n Enez'deki hapis hayat~~uzun sürmedi, 668/1270 y~l~nda Alunorda Har~l
Berke Han'~n gönderdi~i kuvvetler taraf~ndan kurtar~larak K~r~m'a götürüldüg. Burada kendisine verilen iktacla 677/1278-79 y~l~na kadar ya~ayan
sultan ~zzeddin, hayat~n~n sonuna kadar Selçuklu taht~n~~yeniden ele geçirme ümidini kaybetmedi. Hatta çocuklar~ n~~ da bu amaç için yeti~tirdim.
4 0.Turan (Türkiye Tarihi, s.581 ve not 47).a göre, Sar~~Saltuk Türkmenleri 662/12631264de Sinop'tan gemilerle Dobruca'ya geçmi~tir. Ayr.bkz., P.Wittek, "Yazijio~lu 'Ali on the
Christian Turks of the Dobruja", BOAS, XIV (1952)s.648; E.Merçil, a.g.m., s.718.
5 0.Turan Türkiye Tarihi, s.498-499; Ayn.mlf., (a.g.e., s.498 not 69) Bizansh tarihci
Pachymeres'in imparator Mikhail'in Tatarlar~~dü~ünerek ~zzeddin'e yard~m edemedi~ini ve bo~~
ümidlerle Istanbul'da tuttu~unu kaydetti~ini de belirtmektedir.
6 0.Turan (Türkiye Tarihi, s.499 not 71). U~~~rlu'nun gözlerine mil çekildi~ini yazar.
7 N.Gregoras, I, s.100-101; Aksarayi, s.75; ~bn Bibi, s.297; 0.Turan, Türkiye Tarihi, s.499500.
8 ~bn Bibi, s.297-298; Aksarayi, s.75; N.Gregoras, I, 5.101; 0.Turan Türkiye Tarihi, s.499500; Ayn.mlf., Keykâvus mad., ~A, s.644.
9 Aksarayi, s.76; N.Gregoras, I, s.137; 0.Turan, Keykavus mad., ~A, s.645; E.Merçil, a.g.m.,
s.718-719.
~ o 0.Turan. Keykavus mad., ~A, s.645; Hammer,
Devlet-i Osmanlyye Tarihi, I, trc., M.Ata,
Istanbul 1336, s.55-56), Berke Han ~n sultan ~zzeddide Sulcad ve Sudak nahiyelerini malikâne
olarak verdi~ini ve k~z~n~~onunla evlendirdi~ini yazarak, sultan~n ilk kar~s~ n~~ Karaferye'de
imparatorun hükmü alt~nda b~rakt~~~n~, burada hâlâ "Ana Kap~s~" denilen bir yer oldu~unu,
sultan~n bu ilk kans~mn ~ehir kap~s~ na yak~n bir kalede, sultan ~zzeddin.in öldü~üne dair ald~~~~
yalan bir haber üzerine kendini kaleden at~p öldürdü~ünü yazmaktad~r (667/ 1269); bkz.,
P.Wittek, a.g.m., s.660.
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Gerçekten de o~ullar~ ndan II. Mesud, babas~ n~ n hayalini gerçekle~tirerek
Selçuklu taht~ na ç~ karken, ayn~~zamanda Selçuklu saltanaun~ n son temsilcisi
de olacakt~ r.
II. Mesud, babas~yla birlikte K~r~ m'a kaçm~~t~. Sultan ~zzeddin'in di~er
o~lu Istanbul'da kalm~~~ve H~ ristiyanl~~~~kabul ederek Melik Konstantin ad~n~~
alm~~t~. Sultan~ n Istanbul'da kalan ve H~ ristiyan olan bir de k~ z~~ bulunuyordum.
II. ~zzeddin Keykavus'un o~ullar~ ndan ilk önce Melik Siyavu~~(AlâeddinCimri) Selçuklu 'taht~~ için mücadele etti. Sultan ~zzeddin'in ölümünden
sonra büyük o~lu ve veliahd~~ G~yaseddin Mesud'a di~er karde~leri ve emirler
biat ederek, Selçuklu tahun~~ ele geçirmek üzere Anadolu'ya geçmeye karar
verdiler. Öte yandan, ~zzeddin'in o~ullar~ ndan Rükneddin Geyümers
Karadeniz'i a~arak Amasya taraflar~ na gelmi~, ancak yakalanarak Kastamonu
kalesine hapsedilmi~tir. Daha sonra bu ~ehzade Çobano~ullar~ 'ndan
Muzaffereddin Yavlak Arslan taraf~ ndan Sinop'a gelen II. Mesud'a teslim
edilmi~, G~yaseddin Mesud, Kastamonu beyi Yavlak Arslan'~ n yard~ m~yla
Selçuklu tahum ele geçirmeyi ba~arm~~t~r (1284)°2.
Bizans tarihçisi Pachymeres13, eserinde Melek Masour (Melik Masur)
adl~~bir Selçuklu ~ehzadesinden bahseder. Melik Masur'un II. Mesud ya da
karde~i Rükneddin K~ l~ç Arslan oldu~u ~eklinde görü~ler mevcut oldu~u
gibi, bir ba~ka görü~e göre II. ~zzeddin Keykav~~s'un Mansur ad~nda ba~ka bir
o~ludur".
0.Turan, Keykav~~s mad., ~A, s.645.
~ bn Bibi, el-Evâmirül-'Alâi>ye
haz. A.S.Erzi, t~ pk~ bas~ m, Ankara
1956, s.739-740; Sultan Veled Divan~ 'na göre (Divan-~~Sultan Veled, n~r. F. Nafiz Uzluk, 1941, s.
49, 53, 224) Il. Mesud'un Konya'ya geli~i 25 Rehiülah~r 680/13 A~ustos 1281'dir. Ayr. bk. O.
Turan, Türkiye Tarihi, s. 586.0.Turan, Resmi Vesikalar, s.10; IL~ zzeddin'in vefat' üzerine
Alunorda hükümdar~~Mengü Timur, sulta~~~~~~ o~lu Mesud'u üvey annesi Orbay Hatun ile Mo~ol
âdeti gere~i evlendirmek istemi~, Mesud bu teklifi kabul etmeyerek Anadolu'ya geçmi~tir. Bu
konuda bkz., Cennâbi, el-'Aylemü'z-zâhir fi
ve'l-evâhir (Anadolu Selçuklular~~ile
ilgili k~sm~n~n tenkidli metin ne~ri)(Y.lisans tezi), haz. Muharrem Kesik, ~stanbul 1994, s.24,
v.42a; M.Kafal~, Altmorda Hanl~g~ 'n~n Kurulu~~ve Yükseli~~Devirleri, ~stanbul 1976, s.61;
M.Behçet, Kastamonu, ~stanbul 1341, s.24.
13 G.Pachymeres, De Michaele et Andronico Palaeologis, II, ed.I.Bekker (CSHB), 1835,
s.327-329; Ayr.bk., 0.Turan, Türkiye Tarihi, s.583.
0.Turan Türkiye Tarihi, s.613; Z.V.Togan, Un~umi Türk Tarihine Giri~, ~stanbul 1981,
s.325; Y.Yücel, Çobanogullar~~Candarogullar~~Beylikleri, Ankara 1980, s.47; P.Wittek, a.g.m.,
s.664; C.Cahen, "Questions d'Histoire de la Province de Kastamonu au XIIIe siecle", SAD, III,
Ankara 1971, s.155; E.Zachariadou, "Pachymeres on the Amourioi of Kastamonu", Byzantine
and Modern G~-eek Studies 3., Oxford 1977, s.66.
11

12

Belleten C. LXI, 19
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Pachymeres'in Masur hakk~ nda yazd~ klar~~ ~öyle: "Melek Masour, taht~ ndar~~olan babas~~ II. ~zzeddin Keykavus ile ayn~~kaderi payla~arak onunla birlikte Enez'den K~nm'a gitmi~ti. Babas~ n~ n ölümünden sonra Karadeniz'i a~arak Kastamonu (Thymaenam)'ya geldi. Mo~ol hakan~~ Argun Han'a hediyeler sunarak, onun teveccühünü kazanmay~~ba~ard~ . Böylece Melek Masour,
babas~ n~ n geçmi~te sahip oldu~u yerlere hakim oldu. Bölgenin Türk emirlerini kendi r~ zalar~ yla ve zor kullanarak itaat alt~ na ald~ . Amourious
(Muzaffereddin Yavlak Arslan) ise Mo~ollar ile görü~erek, onlardan askeri
yard~ m temin etti ve Masour'a kar~~~mukavemete ba~lad~ . Bu durum kar~~s~ nda Masour, kar~s~~ ve maiyyeti ile birlikte kaçmaya mecbur kalarak, Bizans
imparatorundan s~~~ nma talebinde bulundu. Masour, ilk önce Ere~li
(Karadeniz Ere~lisi)'ye oradan da Istanbul'a geldi. Fakat bu s~ rada Nif te bulunan imparator, Masour'dan yan~ na gelmesini istedi. Bunun üzerine
Masour, kans~ n~ 's Istanbul'da b~ rakarak, ~mparator'un emrindeki bir memurun refakatinde Nif e do~ru yola ç~ kt~. Ancak yar~~ yolda Edremit'te iken imparatorun yan~ na gitmesinin hiçbir olumlu netice vermeyece~ini anlad~ . Bu
sebeple ülkesine geri döndü ve hatta eski gücünü fazlas~yla elde etti (1292)
Bu geli~meler kar~~s~nda Amourios, Masour'a kar~~~mukavemetin bo~una ve
tehlikeli olaca~~n~~ dü~ünerek, beraberinde yedi o~lu ve hediyeler ile birlikte

15 Masour'un Istanbul'da b~ rakt~~~~kar~s~~ bir süre sonra yan~ na gönderilmi~, fakat k~z~~
Istanbul'da kalm~~t~ r. II. Andronikos onu bir rehine olarak al~ koymu~, daha sonra melik ~shak
ile evlendirmeyi planlam~~ur. Melik ~shak, bir görü~e göre (P.Wittek, a.g.m., s.664) muhtemelen
Karasili bir Türk emindir. Bir di~er görü~e göre ise (G.Finlay, Histo~y of the Byzantine and
Greek Empire (f~-om MLVII to MCCCCLIII), Edinbu~-g and London 1854, s.502) Selçuklu
sultanlan neslinden gelmekteydi. O, Bizans'~ n yard~m~yla Selçuklu tahuna oturmak ve bu amaç
için sultan Mesud'un k~z~~ ile evlenmek niyetindeydi. Bizans imparatoru II. Andronikos, Il.
~zzeddin'in o~lu melik Konstantin'i II. Mesud'un k~z~~ile birlikte Biga'ya gönderdi ve burada
~shak ile evlendirdi. Ayr~ca ~shak'a Biga prefectli~ini (valilik) verdi (1307). Melik ~shak'~ n
Katalanlar, Turkopoller ve Bizans ile olan tehlikeli ili~ kileri onun Katalanlar eliyle
öldürülmesine sebep olmu~tur (1312). öte yandan melik ~shak ile evlenen Selçuklu hanedan
üyesinin II. Mesud'un k~z~~ oldu~unun aç~ k bir ~ekilde belirtilmesi, Il. Mesud'un ~stanbula
geldi~inin bir i~areti de say~ labilir. Bu konuda bkz., Pachymeres, Il, s.591, 609, 611-613;
P.Wittek, a.g.m., s.664-665; V.Laurent, "Une famille turque au senice de Byzance: Les Melikes",
Byzantinische Zeitschrift, 49/2 (1956) s.360-367.
16 II.Andronikos 1290-1295 tarihleri aras~ nda Anadolu'da bulunuyordu. O, ilk önce
Sakarya istihkamlar~ n~~tefti~~etmek amac~yla Bitinya bölgesine gitmi~, daha sonra Iznik ve
Ulubat'~~ ziyaret ederek Nife gelmi~tir. Bu ~ehirde de iki y~ l kalm~~ t~ r. bkz. A.A.Laiou,
Constantinople and the Latins, s.79; E.Zachariadou, a.g.m., s.62. Bu bak~ mdan Masour'un
Bizans imparatorunun yan~na gitme te~ebbüsü 1292 tarihinde gerçekle~mi~~olmal~d~r. Muralt
(Essai de Chronographie Byzantine (1057-1453) s.458), Melik Masoud olarak kaydetti~i bu ~ahs~~
1290 y~l~~ olaylan içinde zikrederek bu tarihte Karadeniz Ere~lisi'nde bulundu~unu belirtiyor.
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Masour'un huzuruna giderek itaatini arzetti. Fakat Masour, hediyeleri kabul
etmesine ra~men, eski kinini hat~ rlayarak onu ve ailesini hemen orada öldürttü. Amouiros (M. Yavlak Arslan) Masour'un ayaklar~~ önüne dü~erek yuvarland~". Pachymeres'in eserini ne~redenler taraf~ndan düzenlenen kronolojiye göre M. Yavlak Arslan 1293 y~l~nda öldürülmü~tür37. Aksarayi" ise
onun ölümünü 691/1291-92 y~l~~olaylar~~içinde kaydetmektedir. Pachymeres,
Amourios'un ölümünden sonraki olaylar~~ da ~öyle hikâye eder: "Melek
Masour taraf~ndan ailesi k~l~çtan geçirilen Ali Bey, intikam almaya karar
verdi. Bunun için birçok Türkle birle~erek bir asi gibi Masour'un topraklar~n~~tahrip etmeye ba~lad~. Masour, Ali'ye kar~~~harekete geçti. Fakat ikisi aras~nda yap~lan teke tek mücadelede Ali Bey, at~ndan dü~en Melek Masour'u
k~l~c~yla öldürdü. Bu olay Amourionlu Ali'nin ~öhret ve itibar~n~~artt~rd~. Ali
bundan sonra ismine ek olarak babas~n~n ad~yla an~lmaya ba~lad~". Y~ne eserin kronoloji cetvelinden bu olay~n 1295 y~l~na tarihlendi~ini görüyoruz".
Görüldü~ü gibi Pachymeres, aç~k bir ~ekilde Melek Masour'un Ali Bey taraf~ ndan öldürüldü~ünü yazmaktad~ r. Ancak O. Turan20, bu cümleyi melik
Mesud, muharebede sultan ~zzeddin'in o~lunu öldürünce, Umur (Amur)'un
cesareti artt~" ~eklinde aktarmaktad~r. Bu hüküm bir yanl~~~anlamadan kaynaklanm~~~olmal~d~r. O. Turan, burada ad~~ geçen Melek Masour'u melik
Mesud olarak kabul ediyor ve onun II. ~zzeddin'in o~lunu öldürünce
Umur'un cesareti artt~~diyor. Burada, neden Umur'un cesareti arts~n? sorusu
akla gelmektedir. Üstelik O. Turan, Melek Masour'u melik Mesud olarak kabul etti~inden, Pachymeres'in kay~ tlar~n~~da pe~inen kabul etmi~~say~lmal~d~ r.
Yani Umur'un o~lu Ali taraf~ndan öldürülen ~ah~s melik Mesud'dur. Zira
Pachymeres'e göre, II. ~zzeddin'in o~lu melik Mesud, Ali taraf~ ndan öldürülünce Ali'nin bu sebeple itibar ve cesareti artm~~ur. Öte yandan, O. Turan'~n
bu konuda yani Melik Masour'un kimli~i hususunda de~i~ik de~erlendirmeler yapt~~~nda görüyoruz. O, ayn~~ ~ahsi (yani Masour) Mesud'un karde~i
Feramurz olarak kabul eder ve onun at~ ndan dü~erek öldü~ünü, bu durumda melik Feramurz'un Istanbul'da kalan o~lu Alaeddin Keykubad'~n
Anadolu'ya gelerek sultan Mesud'un yerine geçti~ini yazar. Bu yorum kar~~s~ nda ~u soru akla gelmektedir. Ölen ki~i Mesud de~il, Feramurz ise neden

17 Pachymeres, II, s.842.
18 Aksarayi, s.170-171.
19 Pachymeres,
20

II, s.330, 844.
0.Turan, Türkiye Tarihi, s.613.
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sultanl~~a Feramurz'un o~lu davet edilsin? Zira o s~rada Selçuklu tahunda
Mesud bulunmaktad~r.
O. Turan'a göre2', II. G~yaseddin Mesud'un birinci saltanat~~1284-1296
y~llar~~aras~ndad~r. 1296-1298 y~llar~~aras~nda Selçuklu tahu bo~~kalm~~t~r.
1298-1302 y~llar~nda Feramurz'un o~lu III. Alaeddin Keykubad, Selçuklu
tahunda yer al~r ve 1302-1310 y~llar~nda II. Mesud ikinci defa Selçuklu sultanl~~~~yapar. Dolay~s~yla müellif, II. Mesud'un Selçuklu saltanatma iki defa
geçti~ini, özellikle yerli kaynaklara dayanarak ileri sürerken, onun bu konuda yine de devam eden ~üphelerinin zaman içinde kendisini ayn~~konuda
de~i~ik yorumlar yapmaya itmi~~görünmektedir. Nitekim O. Turan, Melik
Masur hakk~ndaki fikrini üçüncü kez de~i~tirmi~tir. Türkiye Sel çuklular~~
Hakk~nda Resmi Vesikalar22 adl~~ çal~~mas~nda II. ~zzeddin Keykavus'un
Mesud, Geyümers, Ferâmurz, Siyavü~~ve K~l~ç Arslan olmak üzere be~~o~lunun yan~~ s~ra bir de ~stanbul'da kalarak H~ristiyan olan melik Konstantin
ad~nda bir o~lunun oldu~unu belirttikten sonra, yukar~da bahsedilen iddias~n~n aksine (yani Pachymeres'de ad~~geçen Masour'un melik Feramurz oldu~u görü~ü), bu ki~inin K~l~ç Arslan oldu~unu yazar. O. Turan'a göre
"Siyavü~, henüz biraderi Mesud tahta ç~kmadan III. G~yaseddin Keyhüsrev'e
kar~~~cenupta Karamanl~~Türkmenlerle harekete geçti~i gibi, K~l~ç Arslan da
~imalde Kastamonu havalisindeki Türkmenlerle sultan Mesud'a kar~~~~iddetli
bir mücadeleye giri~ti (691/1291-92) ve neticede K~l~ ç Arslan ile birlikte
Türkmenler müthi~~bir ma~lubiyete u~rad~lar. Bu hususta tafsilat veren
Aksarayi, bu ~ehzadenin ak~ betinden bahsetmez". Müellif, "Pachymeres,
ad~n~~vermeden (aksine isim verilmektedir: Masour) melik unvamyla bir ~ehzadenin Kastamonu havalisindeki Türkmenlerin ba~~~bulunan Umur tarafindan ma~lup edilerek Istanbul'a gidip birçok maceralar geçirdi~ini yazarken, "~zzeddin Keykavus'un yine melik unvarnyla zikretti~i bir ~ehzadesinin
de sultan Mesud taraf~ndan öldürüldü~ünü söyler ki, bunun K~l~ç Arslan
olmas~~iktiza eder" kanaatindedir. Halbuki Pachymeres'in eserinde melik
unvanl~~bir ~ehzadenin sultan Mesud taraf~ ndan öldürüldü~ü kayd~~yoktur.
O. Turan, bu ~ehzadenin melik Feramurz iddias~ ndan herhalde
Müneccimba~fmn eserinde yer alan bilgilere dayanarak vazgeçmi~~olmal~d~r.
Zira müellif, Müneccimba~~23'n~n "Feramurz'un Bizans imparatorunun hap21 0.Turan Türkiye Tarihi. 5.690.
22 0.Turan Resmi Vesikalar, 5.10-12.
23 bkz. H.F.Turgal. Mü' neccimba~i ya göre Anadolu Selçuklulart, 1940, 5.48; Ali öngül.
Müneccimba~i Ahmed Dede Efendi'nin Ca•miii'd-Düvelfnin Tenkitli Metin Ne~ri ve Tercümesi
(Selçuk)ular re Anadolu Beylikleri), 'stanbul 1986 (Basilmann~~doktora tezi), s.151;

a.g.m., 5.720.
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sinde öldü~ünü, o~lu Keykubad'~ n 695/1295-96'da imparator taraf~ ndan
~lhanl~~ hükümdar~na gönderildi~ini ve bu suretle amcas~~ Mesud'un yerine
Selçuklu tahuna geçirildi~ini" yazd~~~ n~~belirterek, "bununla beraber bu malumaun kayna~~~ve mezkûr melik oldu~u henüz meçhul kalmaktad~ r" demektedir.
Gerçekten de, Pachymeres'de ad~~ geçen Melek Masour'un kimli~ini
do~ru ve kesin olarak tespit etmek, bu konudaki kaynak yetersizli~inden
meydana gelen zorlu~a ra~men, Selçuklu saltanat ~eceresini24 tan~~ve do~ru

24

Belli ba~l~~baz~~ara~t~rmalara göre Selçuklu saltanaumn son y~ llar~~~öyle s~ralanmaktad~ r:
Ede Zambaur, Manuel de Genealogie et de Chronologie pour l'histoira del'~slam,
Hanovre 1927, s.143.
681... II.G~yaseddin Mesud (I. defa)
683... Il!. Alaeddin Keykubad (I. defa)
683... II. Mesud (Il. defa)
III. Keykubad (II. defa)
II. Mesud (II!. defa)
700... III. Keykubad (III. defa)
702... II. Mesud (IV. defa), 704'de vefat etti.
704... III. Keykubad (IV. defa)
707... III. G~ yaseddin Mesud (II!. Keykubad'~ n o~lu)
Halil Edhem,
~slâmiyye, ~stanbul 1927, s.217.
682/1283... II. G~yaseddin Mesud
?698/ 1298-701/ 1301...111.Alaeddin Keykubad
703/1303-708/ 1308...II.G~ yaseddin Mesud (II. defa)
C.E.Bosworth, ~slâm Devletleri Tarihi (kronoloji ve soykütügü elkitab~), çev.E.MerçilM.~p~irli, ~stanbul 1980, s.164.
681/1282... G~yaseddin II.Mesud (ilk hükümdarl~ gi)
683/1284 III.Alaeddin Keykubad (ilk hukümdarl~g~ )
683/ 1284... II.Mesud (ikinci hükümdarl~g~ )
692/1293... III.Keykubad (ikinci hükümdarl~g~ )
693/ 1294... II.Mesud (üçüncü hükümdarl~~~ )
700/1301... III.Keykubad (üçüncü hukümdarl~~~ )
702/1303... II.Mesud (dördüncü hükümdarl~ gi)
704/1305... !!!.Keykubad (dordüncü hükümdarl~g~ )
707/ 1307... G~yaseddin 111.Mesud
0.Turan, Selçuklular Zaman~ nda Türkiye Tarihi, Istanbul 1984, s.690.
1284-1296... II.G~yaseddin Mesud (I.defa)
1296-1298... Selçuklu talum~ n bo~~kalmas~~
1298-1302... III.Alaeddin Keykubad
1302-1310... II.G~ yaseddin Mesud (II.defa)
1310-1318... V.K~l~ç Arslan
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olarak düzenleme hususunda oldukça önem ta~~ maktad~ r. P. Wittek, C.
Cahen gibi bat~l~~ara~urmac~lar25, bu ~ahs~ n Mesud oldu~u görü~ündedirler.
~slam kaynaklar~ nda bunu teyid edecek bir bilgi ise bulunmamakta, günümüzde yukar~da belirtildi~i gibi, konu ~imdilik ~üpheli bir görü~le aç~ klanmaktad~ r.
Dönemin olaylar~ n~~ yak~ ndan takip eden bir ba~ka Bizansl~~tarihçi de N.
Gregoras'd~ r. O, Roma Tarihi26 adl~~eserinde isim vermeden Melekus ad~ nda
birinden bahseder ve ~öyle devam eder. "Melekus imparatorun yan~na gitmekten vazgeçerek, Türklerin yan~ na döndü. Onlardan babas~ndan kalan
sultanl~~~n kendisine verilmesini talep etti. Bundan sonra çok ya~amad~~öldü.
Baz~~katiller taraf~ndan düzenlenen suikast neticesinde öldürüldü. Bundan
sonra Türklerin talihi ters döndü, ülke parçaland~ . Hatta, birçok s~ radan ve
soylu ki~iler bile etraf~ na adam toplayarak haydutluk yapmaya ba~lad~ lar.
Silahlar~~sadece ok ve yayd~. Bunlar dar geçitleri tutarak Roma ~ehirlerini s~ k
s~ k taciz ettiler". N. Gregoras'~ n eserinin Bonnae ne~rinin II. cildinde verilen
notlarda", Gregoras'~ n yukar~da anlaulan kay~tlar~ na ~u aç~ klama getirilmektedir. "Pacymeres, Amourio (Yavlak Arslan)'yu Konya sultan~ n~ n o~lu
Meleco'nun öldürdü~ünü anlat~r. Halis (Ali) Türkleri etraf~ na toplad~~ ve
Melec'i sava~ta öldürdü. Bundan sonra Ali'nin -ki o zaman Amurii ismini
kendi ad~ na ilave etmi~ti- gücü artm~~t~~ve Roma bölgelerini ak~ nlarla taciz
etmeye ba~lad~. Ayn~~eserde verilen bir ba~ka notta, ~u aç~ klamaya yer verilir:
"Konya Sultan~~Meleco taraf~ ndan öldürülen Amur'un o~ullarmdan sadece
Ali (Halis) ya~am~~t~r. Buna da Amurius ad~~verilmi~tir. Bu Amur taraf~ ndan
Melecus öldürülmü~tür"28.
Pachymeres ve Gregoras'~ n eserlerinde ad~~ geçen Melek Masour ya da
Melecus'un II. Mesud olabilece~i görü~ünden yola ç~ karsak, onun Selçuklu
tahuna sadece bir defa ç~ kt~~~ n~~ ve 1295/1296 y~l~nda öldü~ünü kabul etmemiz gerekir. Olaylar~~Aksarayi'ye dayanarak de~erlendiren O. Turan,

25 C.Cahen, a.g.m., s.153, 155-156; Ayn.mlf., Osmanhlardan Önce Anadolu'da Türkler,
trk.Y.Moran, ~stanbul 1984, s.287; P.Wittek, a.g.m., s.664.
26 N.Gregoras, 11,5.137-138.
27 N.Gregoras, IL s.1178 not 137/13.
28 N.Gregoras, II, s.1200 not 215/1.
29 Aksarayi, s.170-171; 0.Turan, Türkiye Tarihi, s.611-612; Y.YUcel, a.g.e., s.46; M.Behçet
(Kastamonu, s.25), isyan eden Rükneddin K~l~ç Arslan'~n atabeyi olan ~aho~lu ~ brahim Bey'in
Kastamonu'da Muzaffereddin mahallesinde Yavlak Arslan'~~ basarak öldürdü~üne dair bir
rivâyeti naldetmektedir.
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konu ile ilgili ~u bilgileri aktar~r. "1291 y~l~ nda Argun Han ~ n ölümüyle meydana gelen Mo~ol taht kavgalar~~ Anadolu'da da kar~~~ kl~ k yaratm~~ t~ .
Nitekim, II. ~zzeddin Keykavus'un okullar~ ndan Rükneddin K~l~ç Arslan,
karde~i II. Mesud'a kar~~~ayakland~". II. Mesud belki de bu isyan kar~~s~ nda
Bizans'a gitmeyi planlam~~~olmal~d~ r. Fakat onun bu te~ebbüsünden
Pachymeres'den ba~ka bir kaynakta bahsedilmemektedir. "Geyhatu (12911295) ~lhanl~~ hükümdar~~olduktan sonra Anadolu'daki kar~~~ kl~~a son vermek amac~yla Konya'ya geldi~inde (691/1291-92) II. Mesud, Kastamonu
ucuna giderek karde~ine kar~~~mücadeleye giri~ti. Geyhatu, Karaman, E~ref
ve Mente~e Beylikleri üzerine seferler düzenledikten sonra Rükneddin K~l~ç
Arslan üzerine de bir ordu sevketti. Bu ordunun ba~~ nda II. Mesud bulunuyordu. II. Mesud'un ba~~ nda bulundu~u Selçuk-Mo~ol ordusu, K~l~ç ArslanYavlak Arslan kuvvetleri kar~~s~nda önce yenilerek geri çekilmi~~ve beraberindekileri kurtararak Osmanc~ k'a çekilmi~lerdir. M. Yavlak Arslan bu çarp~~ma s~ ras~ nda ölmü~tür. Selçuk-Mo~ol ordusu Kastamonu Beyi'nin ölmesine ra~men bu ~ehri i~gal etmemi~lerdir". O. Turan'a göre bu durumdan
galip ile ma~lup aras~ nda fazla bir fark olmad~~~~anla~~lmal~d~r.
Pachymeres'in Masour'un Bizans'a gidi~-geli~i ile ak~beti hakk~ nda verdi~i bilgiler d~~~nda Masour ile II. Mesud aras~ nda Bizans ve Do~u kaynaklar~ nda birbirine paralellik gösteren olaylar mevcuttur. Bunlar~ n birincisi,
Mesud'un babas~yla birlikte Enez'den K~ r~ m'a gitmesi ve oradan
Kastamonu'ya geçi~i ile Selçuklu tahtma oturmas~, ikincisi ise, Çobano~lu M.
Yavlak Arslan'~ n Mesud ile yapt~~~~mücadele neticesinde öldürülmesidir. M.
Yavlal( Arslan'~n ölümü, Pachymeres'in kaydetti~ine göre mücadeleden vargeçerek itaat etmek için Mesud'un huzuruna geldi~i s~rada, Aksarayi-ye göre
ise Mesud'un ba~~nda bulundu~u Selçuk-Mo~ol ordusunun ani bask~ nlyla
meydana gelen çarp~~malar s~ ras~ nda gerçekle~mi~tir. Her ne ~ekilde olursa
olsun M. Yavlak Arslan'~ n ölümü II. Mesud ile alâkal~d~ r. Bu bak~mdan
Pachymeres'de ad~~geçen Masour'un II. Mesud olmas~~ oldukça muhtemel
görünmektedir. Ayr~ca II. Mesud, II. ~zzeddin Keykavus'un Istanbul'da bulundu~u s~ rada yan~nda bulunan o~ludur. Öteki o~ullar~~Feramurz, Siyavü~~
ve K~l~ç Arslan K~ r~m'da geçirdi~i hayat~nda ikinci evlili~inden olmu~tur. II.
Mesud, herhalde Bizans'~~tan~mas~~sebebiyle zor an~nda, karde~lerinin de bulundu~u Istanbul'a gitmek istemi~tir. Öte yandan, daha önce belirtti~imiz
gibi O. Turan, Melik Masour'un Feramurz oldu~u görü~ünden vazgeçip,
onun K~l~ç Arslan oldu~u kan~s~ n~~vurgulam~~t~. Fakat bu durumda, Yavlak
Arslan'~ n o~lu Ali'nin neden babas~ n~n intikam~ n~~almak u~runa ayn~~amaç
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için sava~m~~~olan K~l~ç Arslan'~~öldürdü~ü ve neden müttefikini öldürünce
itibar ve cesaretinin artt~~~~sorusu akla gelmektedir. Yavlak Arslan'~n ölümüne sebep olan ki~i Mesud ise, ona kar~~~mücadele edip, öldürmesi daha
mant~kl~~ de~il midir? Nitekim Bizansl~~tarihçiler Pachymeres ve Gregoras'a
göre de böyle olmu~tur.
Aksaray£30'ye göre II. Mesud, Mo~ol emin Baltu'nun isyan~ nda
(696/1297) zorunlu olarak taraf olunca, tahttan indirilerek Gazan Han'~n
yan~na gönderilmi~, Hemedan'a sürülerek, peri~an bir hayat sürmü~tür.
Yerine ye~eni (amcas~~ Feramurz'un o~lu) Alaeddin Keykubad getirildi.
Ancak hemen sonra 698/1298-99 y~l~nda Sülemi~'in isyan~~ba~gösterdi. Bu isyan s~ras~nda ~lhan'a sad~k kalan Alaeddin Keykubad, onun huzuruna gitmi~~
ve Hülagu'nun k~z~~ ile evlendirilmi~tir. III. Alaeddin Keykubad, Gazan
Han'~n ikinci ~am seferinden sonra (700/1300) Anadolu'ya döndü. Daha
sonra hakk~ndaki ~ikayetler üzerine hükümdarl~ktan azledilerek Isfahan'a
gönderilen Alaeddin Keykubad, çok geçmeden orada adamlar~ndan biri taraf~ ndan öldürüldü. 701 y~l~~ sonu 702 y~l~~ ba~~nda (1302) Selçuklu tahu
Hemedan'da bulunan II. Mesud'a verildi. Mesud, yine eskisi gibi varl~~~~ile
yoklu~u bir ~ekilde silik bir hayat geçirdi. 703/1304 y~l~nda sultan Mesud,
Anadolu ~lhanl~~ emin Abu~ka ile birlikte Cah~o~lu'nu ku~atuklan s~ rada
Gazan Han'~n ölüm haberi geldi ve ku~atma kald~nld~. Gazan Han'~n vefat
tarihli 703 y~l~~~ewali/May~s 1303dür. Aksarayi, II. Mesud'un vefat tarihini
vermez, fakat Olcaytu Han'~n cülüsu s~ ras~nda hasta olan II. Mesud'un, bir y~l
kadar bu hastal~kla mücadele ettikten sonra vefat etti~ini kaydeder.
O. Turanm, Selçuklu hanedan~ n~n inkiraz~~üzerinde bir ara~t~rma yap~lmad~~~~için bugüne kadar sultan Mesud'un ölümüne dair Ni~deli Kad~~
Ahmed32'in verdi~i 708/1308-1309 y~l~n~n münaka~as~z kabul edildi~ini ve
Selçuklu hanedan~n~ n sonu da bu tarih say~ld~~~n~~ ifade etmektedir. Ona
göre bu ça~da~~müellif, II. Mesud'un ölüm tarihini vermekle birlikte tabutunun Simre'ye götürülüp luzkarde~inin yan~na defnolundu~unu sand~~~n~~tereddütle ifade etmektedir.
3<) Aksarayi, 5.196-208, 278-291, 294; F.Siimer, "Anadolu'da Mogollar", SAD, 1, Ankara 1970,
3.66-67, 70-71; B.Spuler (a.g.e., s.95 ve not 33)'e göre 11.Mesud takriben 1304/1305 tarihindeki
ölümüne kadar hâkimiyeti çok defa ar~zaya ugram~sur. bkz., I.Haklu, Kitabeler, ~stanbul 1927,
s.10 ve not 12; 0.Turan, Türkiye Tarihi, 3.618, 622, 634.
31 0.Turan, Türkiye Tarihi, s.644; F.Sümer (a.g.m., s.75 ve not 65)'e göre sultan
11.Mesud'u son Selçuklu hiikilmdan olarak kabul etmek yerindedir.
32 (Nigdeli) Kad~~Ahmed, el-Veled C~~-~efik, Fatih ktp., No.4519, v.151b.
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Öyle anla~~l~yor ki, sadece Aksarayrnin verdi~i bilgilere dayanarak II.
Mesud'un saltanat y~llar~~ve alubeti hakk~nda ve sadece Kad~~Ahmed'in verdi~i 1308 tarihine dayanarak, hayli kar~~~k bir manzara arzeden bu dönem
içinde Selçuklu saltanaun~n sonunu kesin olarak tayin etmek oldukça iddial~~
ve belki de yanl~~~sonuçlar~n ortaya ç~kmas~na neden olacakt~r. Zira bu konuda ortaya ~üpheli bir sonuç ç~kmaktad~r. Yani yerli kaynaldara itibar edersek II. Mesud'u iki defa Selçuklu tahtnda görüyoruz ve 1308 y~l~na kadar takip edebiliyoruz. Bizans kaynaklar~ na bakarsak, II. Mesud'un hayat~~
1295/1296 y~l~nda sona ermi~tir.
Di~er kaynaklarda ise II. Mesud hakk~nda kesin verilere ula~mak pek
mümkün görünmüyor. Ancak baz~~kaynaidarda II. Mesud ve III. Alaeddin
Keykubad hakk~nda verilen tarihleri gözden geçirirsek, yine de 1308 tarihi
ile çeli~en baz~~bilgilerin mevcut oldu~unu görmekteyiz.
II. Mesud'un vefat tarihini 708/1308-1309 y~l~~olarak veren tek kaynak
olan el-veled-ü~-~efik adl~~eserinde Ni~deli Kad~~Ahmed33'in kaydetti~ine
göre, III. Alaeddin Keykubad 698/1298-9934 y~l~nda ilk defa Mesud'un yoklu~-unda ve hattâ kendi babas~n~n vefat' dolay~s~yla çekti~i ac~~henüz taze iken
tahta geçmi~tir. 700/1300-1301 y~l~~sonu 701/1301-1302 y~l~~ba~~nda yine
Mesud'un yoklu~unda ikinci defa saltanata geçen Alaeddin Keykubad, kendi
emirlerinin entrikalan sonucu 701/1301-1302 y~l~nda tekrar tahttan indirilerek Isfahan'a gönderildi. Onun tahtta kal~~~süresi "~arap üzerinde köpü~ün
durmas~~kadar" olarak de~erlendirilmi~tir. Kad~~Ahmed'e göre sultan Mesud
Selçuklu saltanaun~n sonuncu sultan~d~r.
Öte yandan Ahmed bin Mahmud'un Selçuknâmess'sine göre II. Mesud,
697/ 1297-1298 tarihinde ölmü~tür. Yerine karde~inin o~lu Keykubad b.
Feramurz, Gazan Han ferman~~ile Selçuklu tahuna geçmi~tir.
Anonim Selçuknâme"'de ise II. Mesud'un akibetinden söz edilmeden
694/1295 tarihinde âlemin birbirine kar~~t~~~, herkesin kendi ba~~na emir
33 Kad~~Ahmed, v.150b, 151a-b.
34 R.Naf~z-~.Haldu (Sivas ~ehri,

~stanbul 1928, s.53), Alaeddin Keykubad'~n 697/ 1 297-98
tarihli Erzincan'da Gazan Mahmud Han ad~na kesilmi~~bir sikkesinin dikkate al~narak, onun
ciilüsunu 697 olarak kabul ettiklerini belirtirler. Ayr.bkz.. H.Edhem, a.g.e., s.212.
35 Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nüme, I, Haz.E.Merçil, ~stanbul 1977, 5.156.
36 Tarih-i Al-i Selçuk der Anadolu, Anadolu Selçuk! ulan Devleti Tarihi, III, yay. ve trk.çev.,
F.N.Uzluk, Ankara 1952, 5.66-67. Hamdullah Kazsini ( Tarih-i Güzide, n~r. Abd el-Hilseyn Nevi,
Tahran 1336-1339, s.480) de II. Mesud'un 697/1 297-1298'de Anadolu'da bulunmad~~~n~~ve
karde~inin (Alaeddin Keykubad) saltanata geçti~ini zikreder.
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oldu~u, düzen kalmad~~~~ifade edilerek, Alaeddin bin Feramurz'un
698/1298 tarihinde Konya tahuna oturdu~u kaydedilmektedir.
Cennâbi" de konu ile ilgili olarak ~u bilgileri verir: II. Mesud zaman~ nda
Anadolu'daki Selçuklu hâkimiyeti sars~ lm~~u. Bu durumdan faydalanan her
emir bir bölgeyi istilâ etti. Sultan G~yaseddin Mesud ise fakir bir duruma
dü~tü. Hattâ alacakl~lar~n ondan sürekli olarak paralar~ n~~ istemelerinden dolay~~ zehir içerek öldü~ü söylenir. Cennâbi, II. Mesud ölünce yerine
Feramurz'un o~lu Alaeddin Keykubad'~ n Selçuklu tahuna geçti~ini yazarken
II. Mesud'un vefat tarihini vermez. Alaeddin Keykubad'~n ise 700/1300-1301
y~l~~civar~ nda öldü~ünü beyan eder. Cennâbinin, Alaeddin Keykubad'~ n II.
Mesud'un ölümü üzerine tahta geçti~i kayd~ ndan II. Mesud'un sadece bir
defa Selçuklu tahunda bulundu~u anla~~l~yor. Ayr~ca, Cennâbi, Selçuklular~ n
son hükümdar~ n~ n Alaeddin'in o~lu G~yaseddin (G~yaseddin III. Mesud?)
oldu~unun söylendi~ini kaydederek, zorba ve zalim biri olan G~yaseddin'in
kendisine kar~~~ayaklanan emirler taraf~ ndan öldürüldü~ünü yazar.
Hükümdarl~~~~k~sa sürdü~ü için hiç tan~ nmayan bir hükümdard~ r.
Mehmed Ne~rim ise eserinde sultan Mesud'un 1300/1301'den sonra öldü~ünü ve baz~lar~n~n dedi~ine göre Mehmed Hudabende Olcaytu Han zaman~ nda kendi nefsini depeledi~ini, ondan sonra devletin y~ k~ld~~~ n~ , bunlar
için hutbe ve sikke kalmad~~~n~~ kaydederek, 700/1300-1301'de G~yaseddin
Mesud, Malatya ve Sivas ve Harput sultan~~ iken karde~inin o~lu Keykubad
bin Feramurz bin Keykavus'un bilâd-~~ Konya ve sevâhil ve Engüriyye sultan~~
oldu~unu yazmaktad~ r. Ona göre, Osman Gazi, bunlar~ n zaman~ nda sultan
Alaeddin Keykubad bin Feramurz'dan k~ l~ ç ku~anm~~ ur. Ayr~ca Ne~ri,
Osman Gazi'nin
Selçuk'tan idrâk etti~i ki~inin Mesud bin Keykubad bin
Feramurz ibn-i Keykavus oldu~unu ve buna dahi sultan Alaeddin denildi~ini,
bunun da sultan Alaeddin-i sâni oldu~unu kaydetmektedir. E~er Ne~ri'ye itibar edecek olursak, burada ortaya bir III. Mesud ç~kmaktad~ r ki, bu Alaeddin
Keykubad'~n o~ludur. Öte yandan ~. Artuk39, 700/1300-1301tarihli Bulgurlu
(Uluborlu)'da bas~ lm~~~bir sikkenin III. G~yaseddin Mesud'a ait oldu~unu
yazmaktad~ r.

37 Cennâbl,

v.42a, 5.24-25.
Ne~ri, Kitât~-~~Cihan-nümâ, Nesli Tarihi, I, yay.F.R.Unat-M.A.Köymen, Ankara

38 Mehmed

1987, s.49-53.
39 ~ .Artuk-C.Artuk, ~stanbul Arkeoloji Müzele~-i Te~hirdeki ~slâmi Sikkeler Katalo~~~,
~stanbul 1971, s.384.
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Sonuç olarak, kaynaklar~n yetersizli~ine ra~men, Türkiye Selçuklu sahanaumn sonunu tayin etmesi bak~m~ ndan önem kazanan II. Mesud'un vefat
tarihi olarak yayg~n bir biçimde kabul edilmi~~olan 1308 tarihine ~üpheyle
yakla~man~n gereklili~i ve II. Mesud'un Selçuklu tahuna belki de sadece bir
defa geçti~inin, daha kuvvetli bir olas~l~ k olmas~~sebebiyle Selçuklu saltanat
~eceresinin yeniden gözden geçirilmesinin yerinde olaca~~~ifade edilebilir.
Buna göre, Selçuklu saltanat kronolojisi ve ~eceresinin ~u ~ekilde düzenlenebilece~i kanaatindeyim:
Mesud'un saltanat~... 1284-1295/1296
Selçuklu tahun~ n bo~~kalmas~... 1295/96-1297/ 98
Alaeddin Keykubad'~n saltanat~... 1297/98-1301/1302
III. Mesud (II!. Alaeddin Keykubad'~n o~lu)'un saltanat~?...1303?-1308?
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II. ~zzeddin Keykavus

I
II. G~yaseddin
Mesud 4°

i

I

Melik
Konstantin42

Ri~kneddin
Gestiuners

I

Rükneddu~~
K~l~ç Arslan

I

i

Fe~a~muz

Siyav~is
(Alaeddin-Cin~ri)

I
III. Alaeddin Keykubad
I

Taceddin Alt~nbas41
(Gazi Çelebi)
(Zambaur, s. 144)

I
~brahim
(Zambaur,
s. 144)

I
III. G~yaseddin Mesud
(Zambaur, s. 144)

K~z
(bliz. not: 15)

I
I
Mesudsah (Çelebi) Keykubad

I
Alp Arslan

I

I

(Mo~ol emin
ile evlendi)
K~z
(Nik.sar'da yetisti)
X
(Kad~~ Sirae-eddin
ile evlendi)

I
Keyhusrev
~emseddin
Mehmed

I

I
Rukneddin
K~l~ç Arslan
(Sivas'ta Eratnao~lu naibi)

1

K~z '3 K~z44 K~z
X

I
Abdülmelik

I
Said

Kad~~Burhaneddin Ahmed 45

40 Eserinde verdi~i bilgiler hakk~nda ço~u kez kaynak göstermedi~i için de~erlendirmeleri ihtiyatla
kar~~lanan H.HC~sameddin (An~ asya Tarihi, III, s.23)'e göre, II.Mesud'un han~ m~~ ve Taceddin Altunba~'~~~~
annesi Tokat'ta Ahmed Pa~a Camii ve Sümbül Baba tekkesi kap~lar~~ üzerinde bulunan kitabelerden anla~~ld~~~~
üzere Muineddin Süleyman Penane'nin k~z~~idi ve ad~~ ~ldihond hatundu. ~ .H.Uzunçars~l~~ (Kitaheler. s.11) ise
Sümbül Baba zaviyesinde bulunan kitabede II.Mes~td'un han~m~ n~n isminin yaz~ l~~ olmad~~~n~, sadece
Muineddin Pervane'nin k~z~~ oldu~unun belirtildi~ini, Ahmed Pa~a mescidinde ise bu han~m hakk~ nda "fi
eyyüm-~~ meleketül-untazzama" tabirinin kullan~ld~~~n~~ belirtmektedir.

Il

Taceddin Altunba~~ve o~ullar~~ hakk~nda Uz., H.Hilsameddin, Amasya Tarihi. II. s.469, III. s.12 ve not
9, 23vd.. 83; Ayn.mlf.. "Sultan Altunba~", TOEM, XV/11 (88), s.305 vd.
42 Zambat~r (s.144), ~nelik Konstantin'in ölümünü 682/1283-1284 olarak gösterir. Ancak melik
Konstantin, karde~i 11.Mes~ld'un k~z~ n~~ melik ~shak ile evlendirmek üzere Biga'ya götürmü~tür (1307). Daha
sonra Bizans ordusunda kurulan Türkopol birli~inin ba~~ nda Trakya'ya geçen Konstantin'in görevi, KatalanTürk ittifak~n~~ bozmaku. Fakat çok geçmeden o da bu ittifak içinde yer alarak Bizans'a yüz çevirdi. 1309
y~l~nda Katalanlardan aynlarak beraberinde 1000 atl~~ Ve 500 piyade ile birlikte S~rp kral~~ Stephan Milutin
(1282-1321)'nin hizmetine girdi. Ancak S~rp kral~~ belki bir tedbir olarak onun bütün adama ve silahlanna el
koymu~tur. Pachymeres. Il. s.612; N.Gregoras. I, 5.248, 254; The Catalan Chronide of Francisco de Moncado,

trans. F.Hernandez. Texas 1975, 5.221-222; E.Merçil, a.g.m., s.719 not 37. Melik Konstantin hakk~nda bundan
sonra bilgi edinemiyoruz. Fakat Pachymeres (II, s.633), melik ~shak'~n Katalanlar taraf~ndan ismini vermedi~i
bir karde~iyle birlikte katledildi~ini yazarken, Hammer (I, s.148) ayn~~ esere dayanarak bu ismi Konstantin
olarak zikretmektedir. Melik Konstantin neslinden gelenlerin en son temsilcisi olan "Mathieu Asans
Pakologue Raoul Wlik6" 1497'de ölmü~ tür. Bu konuda bkz. P.Wittek, "La descendance chrtienne de la
dynastie Seldjouk en Mac6cloine", Echos d'Orient, 37/176 (1934). s.409-412; Ayn.mlf., "YazijiogIt~". 5.662-667;
V.Lat~rent, a.g.m., s.363-367.
0.Turan (Keykavus mad., IA, s.645), bu k~z~ n Istanbul'da kalarak H~ ristiyan oldu~unu kaynak
göstermeden belirtmektedir.
Zambaur (s.144), bu k~z~n Karamano~lu Mehmed Bey ile evlendi~ini kaydeder.
45 Aziz b. Erde~ir-i EsterübüdVnin Bezn t. Rezn~~ (Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990. s.54) adl~~ eserine
göre Kad~~ Burhaneddin Ahmed'in nesli babas~n~ n annesi taraf~ndan Il. ~zzeddin Keykavus'a, dolay~ s~ yla
Selçuklu hanedan~na ba~lanmaktad~r. Ayr.bkz., ~.H. Un~nçar~~l~. Kitabeler, s.49 not 1, 2; Ay~~.mlf.. "Sivas ve
Kayseri hilki~mdan Kad~~ Burhaneddin Ahmed" Belleten, XXXII/126, Ankara 1968, s.192-194; Y. Yücel.

Anadolu Beylikleri Hakk~nda Ara~t~rmalar, Eratna Devleti, Kad~~ Burhaneddin Ahmed ve Devleti.
M~ntahharten ve Erzincan Emirli~i, II, Ankara 1991, s.38-39 ve not 27, 28.

