SULTAN RÜKNEDDIN TU~RUL BIN ARSLAN
VE SEYFEDDIN GAZI II'YE AIT MUSUL BASKISI
BIR DINAR
HASSO PFEILER ve NUREDDIN IMRE
Kopenhag sikke kabinesinde (Münzkabinett) J. Ostrup taraf~ndan kifayesiz, k~smen de yanl~~~tan~mlanm~~~Musul bask~s~~dikkati
çeken bir dinar bulunmaktad~r'. Dinar E. V. Zambaur'in de dikkatini
çekmi~~ve srDstrup'un okuyu~unu "Rûkn aldunya waddin Tugril"
olarak tashih etmi~~ve görü~ünü a~a~~daki ~ekilde ifade etmi~tir :
"El Nas~r'~n saltanat~~zaman~nda Tu~rul ad~nda yaln~z bir hükümdar vard~, o da Iran Selçuklular~ndan Ikinci Tu~rul bin Arslan'd~.
Onun bilinen tek sikkesi de (224 N. 119) Mughiseddunya waddin
Abulfath Tugril olarak isimlenlmi~~ve bu ~üphesiz Musul'da bas~lm~~t~r. Kopenhag'taki sikkenin hakikaten Musul'da H. 590 da bas~lm~~~
oldu~unun resminden tespiti mümkün olamamaktad~r. Nas~reddin'in
Musul bask~lar~~(575-622) hemen hemen hepsi bizce malt~m (mesela
196, 8-9) oldu~una ve Zengi hükümdarlar~n~n isimlerini ta~~d~klarma
göre, bunun Musul'da bas~lm~~~olmas~~ihtimali yoktur. Böylece ~imdilik
bir tek izah yolu kal~yor, o da bu alt~n~n eski bir arka bask~y~~havi
526-529 H. Cebel'de hüküm süren Iran Selçuklular~ndan Tu~rul
II bin Muhammed'in bizce tamamiyle meçhul bir paras~~kar~~~m~d~r.
~imdiye kadar bir defa ne~redilmi~~Selçuklular~n 529 ar-Rayy bask~s~~(?)
olan bu paras~~için Miles 135, N-25o bak~n~z. Arka yüzü ayr~~bir
metin ihtiva etmektedir (Bildirilen yerdeki Miles'in notuna göre 221
dlu manuel do~rulanmaktad~r) ancak böyle dü~ünmek de bizi yan~ltabilir. Çünkü 6o senelik arka yüz damga kal~b~n~n kullan~lmas~~
olas~~ de~ildir 2".
1 J. östrup, Catalogue des Monnaies Arabes et Turques du Cabinet Royal
des M6dail1es du Muse National de Copenhag-ue, Copenhague 1938, s. 56. Nr.
656 und pl. ii.
2 Eduard von Zambaur, Die Münzprögungen des Islams, zeitlich und örtlich
geordnet, I. Band, herausgebeben von Peter Jaeckel, Wiesbaden 1968,5. 252, Anm. 21.
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Müellifin ricas~~üzerine Kopenhag sikke kabinesi ~efi bay Prof.
Otto Mörkholm sikkenin büyütülmü~~yeni bir resmini gönderdi.
Resim I çal~~mam~za mesnet olan bu sikkenindir.
Hakedilmi~~yaz~lar~n dikkatle okunmas~~a~a~~daki neticeyi verdi:
Ön yüzü:
Sikkenin orta sahas~ nda 575/118o ilâ 622/1225 senelerinde Ba~dat'ta hüküm süren Abbasi halifesi el Nas~r'~n nam~~ ve ünvan' bulunmaktad~r. Sol sahada amudi olarak Muazzam, sa~~sahada aynen el
Adil okunamaktad~r. Darb mahali iç dairevi dizisinde vaz~h olarak
el Musul okunmaktad~r. El Musul'i hemen, sene kelimesi kullan~lmaks~z~n, sene rakkam~~ takip etmektedir. Alt~~ve yetmi~... , be~yüz
kelimesi okunmamaktad~r 3.
östrup, yaz~s~nda, yan sahalardaki amudi yaz~lardan bahsetmemi~~ve tarihi de yanl~~~okumu~tur. Bizim okudu~umuz ~ekil Istanbul
Arkeoloji Müzesi Islam sikkeleri bölümü ~efi say~n Ibrahim Artuk
taraf~ndan da do~rulanm~~t~r.
Arka yüzü:
Dini yaz~lar~~takiben son iki sat~rda hükümdar~n ismi Rükneddünya veddin Tu~rul gelmektedir. Arka yüzde iki amudi yaz~~
mevcuttur :
Sa~da: Seyfeddin
Solda: Gazi el
Son bahsetti~imiz yaz~lar~~da östrup yanl~~~okumu~tur.
Terkip (Sentez):
Ön ve arka yüzdeki mühürler ayr~l zamana aittir ve usulüne
göre kullan~lm~~t~r. Sikke yan sahalar~nda 4 amudi yaz~~ ta~~makta
olup bunlar~n mecmuu ~öyledir :
Seyfeddin / Gazi el / Muzazzam / el Adil.
Arka yüzde ismi geçen Rükneddin Tu~rul, ~rak Selçuklular~n~n
son hükümdar~~olan Rükneddin Tu~rul II bin Arslan'~n kendisidir.
3 Burada tespit edilen hadise, tarihin sene kelimesi kullan~lmadan yaz~lm~~~
olmas~d~r, buna Kutbeddin Mevdud ve Seyfeddin Gazi'nin muhtemelen Musul'da
bas~lm~~~olan bak~r parçalar~nda da tesadtif ettik. Ghalip Edhem, Catalogue des
Monnaies Turcomanes, Costantinople 1894, S. 87 ff. bak~n~z.
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Çünkü yaln~z onun hüküm sürdü~ü devirde H. 571-590 Musul'da
Seyfeddin nam~nda bir atabey vard~ . O da H. 565-576 seneleri aras~nda Musul atabeyi olan Seyfeddin Gazi II bin Mevdud'du 4.
Tefsir :
Bu sikkenin bir anlam~~vard~r. O da Musul'un ~rak Selçuk ülkesine eklenmesi veya daha iyisi Seyfeddin'in son ~rak Selçuk hükümdan
olan Rükneddin Tu~rul II ile ittihad~n~n vesikas~~oldu~u o zamanki
politik durumun k~sa bir t~hlili ile tebellür eder:
Nureddin'in 569/1 174 te vuku bulan vefat~~Zengi'lerin Suriye
ve M~s~ r üstündeki hakimiyetlerinin çökmesini takip etti. Henüz bir
sabi olan o~lu Melik el Salih Ismail'in naibi Gümü~ tekin, Selâhaddin'in
hücumlar~na kar~~~Halep'i güçlükle korty3rdu. Bu sava~larda Salih
Ismail'in amcazadesi olan Musul atabeyi Seyfeddin ve Kudüs'ün
Frenk kral~~Baudouin Halep'in müttefiki olarak ortaya ç~km~~lard~.
Selâhaddin Eyyubi taraf~ndan kurulan yeni M~s~r-Suriye büyük
devleti, ayn~~ ~ekilde, Suriye Filistin sahilindeki Frenk devletleriyle
Zengi devletlerinden arta kalan Halep ve Musul'u da tehdit etmekteydi. Suriye cephesinde mü~ kil kuvvet muvazenesi Selâhaddin'in 571/
~~76 da Halepteki zaferiyle Halep Musul kuvvetleri aleyhine ehemmiyetlice bozuldu. Ayn~~senenin 29 Haziran~nda (572 ba~~) Selâhaddin
Halep ve Musul ile mütareke yaparak Frenk dü~man~n~~tecrit etti.
Birçok seferler sonunda Baudouin'i kat'i bir ma~lubiyete u~ratarak
May~s ~~~~8o (575 in son ay~) ona 2 senelik bir mütarakeyi kabul ettirdi.
Böylece 576 senesinde Halep'e kar~~~bir sald~r~~için Selahaddin'in
arkas~~emniyette idi 5.
Daha Nureddin hayatta iken ~arkta yeni bir vaziyet has~l olmu~tu.
Arslan'~~Azerbaycan'daki ~ahs~na ait olan feodal kuvvete dayanan
~rak Selçuk taht~ na oturtan veziri (Atabeg el Azam) el Deniz'in basiretli ve kuvvetli politikas~~ile Selçuk devletinin y~k~lmas~n~~bir müddet
daha geciktirmi~~oldu.
Zambaur'in tahmin etti~i sultan Rükneddin Tu~rul 529 da ölmü~tü bile,
onun için sikkedeki Seyfeddin hiç bir suretle 541-544 senelerinde Musul'da hüküm
süren Seyfeddin Gazi I bin Zengi olamaz. ~rak Selçuklular~n~n son hükümdarm~n
Rükneddin ismini ta~~d~~~~inkar edilemez.
Bak.: Sadrud-Din Ebul Hasan Ali ibn Nas~r ibn Ali el Hüseyni: Ahbârüd
devleti Selçukiyye. Necati Lugal taraf~ndan Ankara 1943, s. 120 ff.
5 Suriye'deki politik geli~meler hakk~nda. Bak.: Steven Runciman, A History
of the Crusades, Vol. II, London 1965 2 (Penguin Books), 2 S. 403 ff.
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Selçuk devletinin yeni prestiji ve tekrar kazand~~~~kudret Seyfeddin'in babas~~Kutbeddin Mevdud'a el Deniz'in Sultan Arslarun Musul'un
sahibi olarak kabul ettirmesinde muvaffak oldu. Pehlivan Muhammed
babas~~el Deniz'in iktidar mevkiine tevarus etti. Muhalif sultan Arslan'~~
bertaraf ederek yerine henüz 7 ya~~nda bir çocuk olan o~lu Tu~rul'u
tahta ç~kard~~571 i~~~~76 ve Selçuk devletinin politikas~n~~582/1186 °ya kadar yönetti. 576/1180 senesi ba~lar~nda Zengi sülâlesinin büyü~ü
Seyfeddin Selâheddin'in kuzey Suriye'de bir hücuma geçmesini
dü~ünerek Pehlivan'~~yeni bir müttefik olarak buldu. Pehlivan da
Seyfeddin gibi Selâhaddin'in kuzey Suriye'ye tecavüzünün Van rrunt~kas~ndaki ç~karlar~n~~tehditten korkuyordu 7.
~~te bu dinar Seyfeddin'in kritik zaman~ nda Pehlivan ile Selihaddin aleyhine bir ittifak yapt~~~n~n delilidir. Pehlivan'~n yard~m~n~n
kar~~l~~~~Musul üzerine Selçuk hakimiyetinin kabulüdür, esasen babas~~
el Deniz de zaman~nda bir müddet muvaffak olmu~tu. Seyfeddin
hükümranl~~~ndan vazgeçerek paralar~n~~Selçuk sultaru Rükneddin
Tu~rul narruna darb ettirdi.
Burada Rükneddin'in ismi, ünvans~z zikredilmektedir. ~üphesiz
sultan ünvan~n~ n normal protokola uyulmaks~z~n zikredilmemesi ~ayan~~dikkatir. Zengrnin ismi de protokola ayk~r~~olarak k~salt~lm~~~ "el
Malik" ve "Atabeg" ünvanlar~~zikredilmeden paran~n ön ve arka
yüzündeki tali derecedeki yerlere konmu~tur.
Seyfeddin'in üç ay sonra vuku bulan vefat~~(29. 6. ~~~~8o .576'nm
3. ay~) ve Salâhaddin'in, Pehlivanla Seyfeddini i~birli~i yapmaya karar verdiren birlikte ya~ama politikas~n~n muvakkaten hafiflemesi,
Musul Zengi prenslerinin Pehlivan'la olan ittifak~n~~o an için bozdu 8.

Sultan Arslan ve Sultan Tu~rul II nin saltanat zaman~ndaki siyasi ili~kiler
hakk~nda. Bak.: C. E. Bosworth, The Political and Dynastic History of the Iranian
World (A. D. 1000-1217) in: The Cambridge History of Iran, Vol, V, The Sabuk
and Mongol Periods, edited by.J. A. Boyle, Cambridge 1968, S. 177 ff.
Ibrahim Kafesoglu, Harzem~ahlar Devleti Tarihi, Ankara 1956, s. ~ o8 ff.
7 Bosworth, . a. a. o. s. 171.
Runciman, a. a. o. s. 421 ve Bosworth, a. a. o. S. 171.

