TÜRKIYE SELÇUKLU SULTAN! II. KILIÇ ARSLAN'IN
ISTANBUL'U ZIYARETI VE TÜRKLER'IN TAR~HTEK~~~LK
UÇU~~DENEMESI
(1162)
MUHARREM KES~K*
Türkiye Selçuklu Sultan~~I. Mesud'un 1155 y~l~ nda ölümü üzerine tahta
o~lu II. K~l~ ç Arslan geçti. Bu olay, Türkiye Selçuklular~~kar~~s~nda kaybetti~i
topraklar~~geri almaya çal~~an Dâni~mendli Ya~~basan'~~harekete geçirdi. Ya~~ basan, Bizans imparatoru Manuel Komnenos'un Sultan II. K~l~ç Arslan
aleyhinde kurdu~u ittifaka da kat~ larak imparatorun yard~m~n~~ temin etti.
Bizans imparatoru Manuel Komnenos, Musul Atabegi Nureddin Mahmud
Zengi, Dâni~mendli beyleri Ya~~ basan, Zülkarneyn ve Zünnf~ n, Sultan II. K~ l~ç Arslan'~ n karde~i Ankara ve Çank~r~~Meliki ~âhin~âh gibi Türkiye topraklar~nda hâkimiyet icra eden hükümdarlar~n olu~turdu~u ittifak kar~~s~nda,
tahtm~~ korumakta zorluk çeken Sultan II. K~l~ ç Arslan, bu birli~i mutlaka
da~nmallyd~ . Aksi takdirde bu ittifaka kar~~~ba~ar~~kazanmas~~ mümkün de~ildi. Sultan K~l~ç Arslan s~k s~k kendi topraklanna sald~ran ve son olarak da
nikâhl~~ kar~s~~Erzurum Meliki izzeddin Saltuk'un k~z~n~~kaç~r~p zorla ye~eni
Zünnf~n ile evlendiren Sivas Meliki Dâni~mendli Ya~~basan üzerine yürüdü.
Bizans kuvvetlerince desteklenen Ya~~ basan, Sultan II. K~l~ç Arslan'~~ ma~lubiyete u~ratt~ . Zor durumda kalan sultan, Ya~~ basan ile bir mütâreke imzalamaya mecbur kald~ '. Sultan II. K~l~ ç Arslan Anadolu'daki rakipleri ve özellikle de Ya~~basan'a kar~~~kesin bir üstünlük kurabilmek için Bizans imparatorunun tarafs~zl~~~n~~ sa~lamak zorunda idi. Bu nedenle o s~ rada yan~nda
bulunan Bizansl~~Christopher'i imparator Manuel'e göndererek istanbul'a
gelmek istedi~ini bildirdi'. Bu iste~i Manuel Komnenos taraf~ndan kabul
* Dr., ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
I Bu konu hakk~nda geni~~bilgi için bk. Osman Turan, Sekuldular Zaman~nda Türkiye.
~stanbul 1993, s. 197-201 ; Abdillhaluk Çay, Il. K~hç Arslan, Ankara 1987, s. 24-39.
2 Süryani Mikhail, Khronik, (n~r. ve trc. J.B. Chabot), Chronique de Michel le Syrien,
Patriarche jacobite d'Antioche(1116-99), Paris 1899-1924, (trc. Hrant D. Andreasyan), Su~yani
Patrik Mihail'in Vekayinâmesi 1042 - 1195, Ankara 1944, II, ( TTK.'da henüz yaynnlanmam~~~
tercüme), II, 190. Siiryani Mikhail (bk. ayn~~yer), Christopher'in sultan~ n divan reisi oldu~unu
kaydeder.
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edilip, sultan~ n güvenli~i hususunda yeminli teminat verilince K~l~ç Arslan
1162 3 y~l~nda müttefiki ve ayn~~zamanda Musul atabegi Nureddin Mahmud
Zengi'nin karde~i olan Emir-i mirân Nusretüddin'i de beraberine alarak4
1000 ki~ilik' bir süvâri kuvveti ile Istanbul'a do~ru hareket etti.
Sultan Istanbul'a ula~t~~~ nda imparator Manuel, Bat~'da Macarlar üzerine düzenledi~i seferden henüz dönmü~tü.
Niketas'~n kayd~ ndan 6 Manuel'in Sultan II. K~l~ç Arslan'~~ ~stanbul d~~~ nda kar~~lad~~~~anla~~lmaktad~r. imparator, sultan gelmeden önce onu kar~~lamak ve ~stanbul halk~n~n sevinç ç~~l~klar~~aras~nda II. K~l~ç Arslan ile birlikte ~ehre girmek için bir kar~~lama ve ~ehre giri~~töreni haz~rlatm~~t~. imparator bu konuda hiçbir masraftan da kaç~nmam~~, düzenlenecek törenin en
ince ayr~nt~lar~~ bile dü~ünülmü~tü. Ancak K~l~ç Arslan'~n Istanbul'a ula~t~~~~
s~ralarda meydana gelen deprem ve sonras~nda ortaya ç~kan ~iddetli f~rt~na,
düzenlenecek "muhte~em kar~~lama merasimi"nin fiyaskoya dönü~mesine
neden olmu~ tur. Çünkü Istanbul'da depremle beraber birçok bina y~k~lm~~~
ve ~ehir halk~~ depremin meydana getirdi~i ölüm korkusu ile can derdine
dü~mü~tü. Bir di~er Bizans tarihçisi Kinnamos ise 7, imparatorun saraydan
Ayasofya Kilisesi'ne kadar uzanan mesafede bir tören yürüyü~ü plânlad~~~n~~
fakat Lukas ad~ ndaki din adam~n~ n buna kar~~~ç~kt~~~n~~ve nihayet gece meydana gelen depremin her~eyi altüst etti~ini kaydeder.

3 Papaz Grigor ( Urfal~~Mateos Vekayi-Nân~ esi (952 - 1136) Ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136
-1162), trc. Hrant D. Andreasyan ,Ankara 1987, s. 334), bu olay~~Ermeni takviminin 610. y~h ( 9
~ubat 1161 - 8 ~ubat 1162) olaylar~n~n sonunda zikretti~i için bunun 1162 y~l~nda gerçekle~mi~~
olabilece~ini söyleyebiliriz. Süryani Mikhail, 11,190; Ebu'l - Ferec, (Bar Hebraeus), AbC~ 'l-Farac
Tarihi, (çev. Ömer R~za Do~rul), Ankara 1987, II, 399. Kr~. Turan, s. 201, n. 12; Çay, s. 38;
Cahen, Pre-Ottoman T~~rkey. A general survey of the material and spritual culture and histoly
1071-1330, London 1968, ( çev. Y~ld~z Moran ), Osmanhlardan önce Anadoluda Türkler,
~stanbul 1984, s. 114; Erdo~an Merçil, Müslüman - Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1993, s.
125. ~ bnü'l-Esir (~ zzeddin Ebu'l-Hasan Ali b. Ebu'l-Kerem Muhammed b. Abdülkerim b.
(n~r. C.J. Tornberg), Beyrut 1979, XI, 317, (trc.
Abdülvâhid e~-~eybani, el-Kâmil
Abdülkerim Ozayd~n ), ~stanbul 1987, trc., XI, 258), bu tarihi 560/ 1164-1165 olarak kaydeder.
Ancak Papaz Grigor ve Süryani Mikhail, ça~da~~kaynaklar oldu~u için 1162 tarihinin daha do~ru
oldu~unu kabul ettik.
mirân'~~rehin ald~~~n~~kaydeder.
4 Papaz Grigor(s. 334), Sultan K~l~ç Arslan'~ n
Süryani Mikhail, II, 190; Ebu'l-Ferec, II, 399.
6 Historia, (çev. Fikret I~~ltan), Ankara 1995, s. 81.
7 Historia, Epitome Historiarum, CSHB., (n~r. I. Meinecke), Bonn 1836, s. 206, trc. I~~n
Dernirkent, loannes Kinnamos'un Historia>s~~( 1118 - 1176), Ankara 2001, s. 150.
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Müslüman bir hükümdar için, ba~tan sona H~ ristiyan motifleriyle bezenmi~8 bir tören yap~lmas~na kar~~~ç~ kan din adamlar~~bu depremin kendi
inançlar~nca "kâfir" sayd~ klar~~ K~l~ç Arslan'~n yüzünden meydana geldi~ini
iddia ettiler. Onu kar~~lamak için bir tören düzenlenmesinden dolay~~Tanr~ 'n~n gazaba gelerek kendilerini deprem felâketi ile cezaland~ rd~~~m öne
sürdüler9 ve bu dü~ünceye imparatoru da inand~rmaya çal~~t~lar.
Deprem nedeniyle ortaya ç~kan karga~a ve ~iddetli f~ rt~na geçit töreninin
yap~lmas~na engel oldu~undan bu merasim iptal edildi m. Manuel, Sultan K~ l~ç Arslan'~~ onun tahmin etti~inden daha da iyi kar~~lad~. Bu durum K~l~ç
Arslan'~~son derece sevindirdi ve Ya~~basan kar~~s~nda u~rad~~~~ma~lubiyetin
moral bozuklu~unu az da olsa unutmas~ n~~ve imparatorun yapaca~~~yard~mdan emin olmas~n~~sa~lad~. imparator, sultan~~sanki eskiden beri aralar~nda
hiçbir sava~~ve husümet bulunmam~~, y~llard~ r Türkler'le iyi ili~kiler içinde
bulunuyormu~casma dostça ve son derece s~cak kar~~lad~. Ayr~ca Manuel sultan~n rahat etmesi ve bütün isteklerinin yerine getirilmesi için elinden gelen
gayreti gösterdi11.
Sultan K~l~ç Arslan, Bizans imparatoru ile görü~tükten 12 sonra Bizans saray~ nda kendisine ayr~lan odaya yerle~ti13. Kinnamos" Sultan K~l~ç Arslan'~n
~stanbul'da kaç gün kald~~~ndan bahsetmez. Niketas15, onun ~stanbul'da
8 Niketas,

s. 81.
Niketas, ayn~~yer; Kinnamos, s. 206, trc., s. 150.
1° Abdulhalük Çay (s. 39), deprem ve f~rt~nadan hiç söz etrneyerek törenin iptalini sadece
din adamlar~n~n hükümdara yapt~~~~bask~ya ba~lar.
ll Niketas(s. 81), imparator Manuel'in, Sultan II. K~l~ç Arslan'~~etkilemek için elinden
gelen her ~eyi yapt~~~n~~ çünkü onun, sultan~n geli~i ile Bizans ~ mparatorlu~u'nun Do~u'daki
durumunun düzelece~ini ve kendi gücünün daha da artaca~~ n~~ dü~ünmekte oldu~unu
kaydeder.
12 Kinnamos(s.205-206, trc., s. 149-150), bu görü~me s~ras~nda imparatorun oturdu~u
taht~, üzerindeki elbise ve mücevherleri uzun uzad~ya anlat~r ve bu muhte~em taht üzerinde
oturan imparatora nazaran Sultan K~l~ç Arslan'~n mütevaz~~bir tabureye oturdu~unu kaydeder.
13 Prof. I~~ n Demirkent (trc. 150, n.8), Sultan K~l~ç Arslana sarayda tahsis olunan yerin
Mukhrutas ad~yla tan~nan Selçuklu mimarisi ve süslemesiyle 1150 y~l~ ndan önce Selçuklu
ustalar~~taraf~ndan in~a edilen, büyük taht salonunun yan~ndaki müstakil bina olabilece~ini
kaydeder. Bu konuda daha geni~~bilgi için bk. I~~n Demirkent, "Türk Ya~am~n~n Bizans'a
Etkilerinden Birkaç Örnek", Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Ara~urma Merkezi, ~stanbul 2001, s. 148-152.
14 Historia, s. 207, trc., s. 151.
18 Ayn~~ yer. Çay, sehven olsa gerek Niketas'~ n Sultan K~l~ç Arslan'~n Istanbul'da 80 gün
kald~~~ n~~kaydetti~inden bahseder(s. 39, n.79). Ancak biz Niketas'da böyle bir kayda
rastlamad~ k. Bk. s. 81-83.
9
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uzun bir süre kald~~~n~~kaydederse de herhangi bir rakam vermez. Sultan, ~stanbul'da Süryani Mikhail'e ore~s 80 gün, Ebu'l-Ferec'e göre17 8 gün
kalm~~ t~ r. Ferdinand Chalandon's bu sürenin 24 gün oldu~unu kabul
ederken Georg Ostrogorsky16, üç ay kald~~~ n~~ kaydeder. Osman Turan" ve
Erdo~an Merçi12 ' Süryani Mikhail'in kayd~ n~~ kabul ederek sultan~ n
Istanbul'da 80 gün kald~~~ n~~belirtir. Sultan II. K~l~ç Arslan devri üzerindeki
çal~~mas~yla tan~d~~~m~z Abdülhalük Çay ise22, 80 günlük sürenin oldukça
uzun bir zaman oldu~unu belirterek 24 günlük sürenin daha muhtemel
oldu~u dü~üncesindedir. Bize göre de bu 80 günlük süre oldukça uzun
görünmektedir. Ebu'l-Ferec'in 8 gün kald~~~ na dair kayd~~ daha mant~kl~~
geliyor. Çünkü K~ l~ ç Arslan'~n taht~mn tehlikede oldu~u bu dönemde
Konya'dan bu kadar uzun bir süre ayr~~kalmas~~uzak bir ihtimaldir.
Kinnamos'un kayd~na göre23, Bizans imparatoru Manuel Komnenos,
Sultan K~l~ç Arslan'~~Istanbul'un güneyindeki Büyük Saray'da gezdirerek, at
yar~~lar~, s~v~~ate~~gösterileri ve ad~na tertip etti~i yemeklerle büyülemeye çal~~t~.
Istanbul'da kald~~~~sürede sultana her gün alt~n ve gümü~~tabaklar
içinde iki kere yemek gönderiliyor ve yemek yedikleri bu kaplar kendisine
hediye ediliyordu". Bizans imparatoru Manuel bunlar~n d~~~nda saray~n salonlar~ndan birinde sultana vermek üzere, birçok alt~n ve gümü~~para, birbirinden güzel giysiler, gümü~~vazolar, alt~n kadehler, de~erli kuma~lar ve mücevherler haz~ rlatt~. Daha sonra da bunlar~~ sultana hediye etti25. Sultan ~stanbul'da kald~~~~son gün imparatorla ayn~~sofrada yemek yedi. Yemekten
sonra da sofrada bulunan bütün tak~m ve tezyinat e~yas~~ve çe~itli hediyeler
K~l~ç Arslan'a takdim edildi26. Bizans imparatoru yaln~zca sultana hediyeler
16

Vekayinâme, II, 191.
Tarihi, II, 399.

17 Abül-Farac
18 s. 464.

19 Bizans Devleti Tarihi, ( trc. Fikret I~~ltan ), Ankara 1991, s. 361.
20 Türkiye, s. 201.
21 "Bizans'da Selçuklu Hanedan Mensuplar~", XL Türk Tarih Kongresi, Ankara 1994,
s. 713.
22 IL K~l~ç Arslan, s. 39 n.79.
23 s. 207, trc., s. 150-151.
24 Süryani Mikhail, II, 188; Ebu'l-Ferec, II, 399.
25 Kinnamos, s. 291, trc., s. 209; Niketas, s. 83; Ebu'l-Ferec, II, 399. Kr~. Merçil, "Bizans'da",
s. 713.
26
Süryani Mikhail, II, 191; Ebu'l-Ferec, II, 399.
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vermemi~ti, ayn~~zamanda sultamn beraberinde gelen 1000 ki~ilik maiyetine
de çe~itli hediyeler sundu27. K~l~ç Arslan, imparatorun bu yard~m~na çok sevindi. Tabii bu yard~mlar kar~~l~~~ nda imparatorun istekleri do~rultusunda,
her iki taraf aras~ nda bir antla~ma da yap~ld~.
1162 pl~nda28 Türkiye Selçuklu Sultan~~II. K~l~ç Arslan ile Bizans imparatoru Manuel Komnenos aras~ nda imzalanan antla~mamn ~artlar~~~öyle idi:
1)Sultan K~l~ç Arslan, ölünceye kadar Bizans'~ n dostlar~ na kar~~~dostça
davranacak; dü~manlar~ n~~ kendi dü~man~~olarak kabul edecek ve bunlarla
mücadele hususunda Bizans'a yard~mc~~olacakt~. Yani gerekti~inde imparatorun emrine askeri kuvvet gönderecekti.
2)Sultan, önemli ~ehir ve kaleleri Manuel'e verecekti.
3)Manuel'in bilgisi olmadan ba~ka devletlerle bir antla~ma imzalamayacak, Avrupa'da oldu~u kadar Anadolu'da da Manuel'in yapt~~~~seferlere yard~ mc~~kuvvetler gönderecekti.
4)Türkiye Selçuklu Devleti'ne ba~l~~ Türkmen a~iretlerinin Bizans topraklar~ na yapt~klar~~ak~nlar~~önleyecekti29.
Çay", Sebasteia (Sivas)'n~ n Dâni~mendli hâkimiyetindeki Sivas de~il bugün U~ak'a ba~l~~Sivasl~~ilçesi oldu~unu iddia eder. Burada kastedilen ~ehrin
neden Sivas olmad~~~ n~~ aç~ klarken "Sivas ~ehri çok önceden bir Türk ~ehri
olmu~~ve sultan sulh için ~stanbul'da bulundu~u s~ rada bu ~ehre Dâni~mendli Ya~~basan hâkim bulunmakta idi. Sivas çok sonralar~~ Sultan
Arslan'~ n eline geçecektir(1175). Bu durumda iadesi istenilen Sebasteia(Çay, Sebast olarak kaydeder) ~ehrinin bugün U~ak iline ba~l~~Sivasl~~
olmas~~gerekir" diyerek buran~n neden Sivas olamayaca~~n~~ aç~ klar. Ancak
Sultan II. K~l~ç Arslan'~ n hangi nedenle ~stanbul'a gitti~ini dü~ünmedi~i anla~~l~yor. Sultan II. K~ l~ç Arslan, ~stanbul'a Dâni~mendliler'e kar~~~yapaca~~~
mücadelede Bizans imparatoru Manuel'in yard~m~n~~sa~lamak için gitmi~ti.
Kald~~ki, istedi~i yard~ m~~al~r almaz ilk olarak Sivas'~~ hâkimiyeti alt~nda tutan

27 Ebu'l-Ferec,

II, 399.
bu antla~maya konu olan maddeler 1161 y~l~nda Sultan K~l~ç Arslan taraf~ndan
Bizans imparatoru Manuel'e teklif edilmi~~ancak yaz~ya dökülmemi~ti. Bk. Kinnamos, s. 201,
trc., s. 146.
29 Kinnamos, s. 207-208, trc., s. 151; Niketas, s. 83. Kr~. Çay, s. 40-41.
30 //. K~l~ç Arslan, s. 40, n. 80.
28 Asl~ nda
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Dani~mendli Ya~~basan'~n üzerine yürümü~tür31. Niketas'~n kaychndan32, Sebasteia'y~~imparatorun istedi~inden de~il, ald~~~~hediyelerden ve gördü~ü
ilgiden dolay~~çok memnun olan sultan~n menumniyetinin bir ifadesi olarak
imparatora vaad etti~i anla~~l~yor. Sultan ku~kusuz böyle davranmalda imparatorun ho~una gidecek ~eyleri söylemeyi ve Manuel'den daha fazla maddi
yard~m elde etmek istiyordu. Niketas'~n33 "Manuel onun bu vaadini sevinçle
kabul ederek, sözünde durdu~u takdirde ona ba~ka hazineler de vermeyi vaadetti. Barbarm sözünden dönmesini önlemek ve demiri kag~nken dövmek
için de etti~i vaadi k~sa sürede yerine getirdi. Konstantinos Gabras'~~birçok
de~erli hediyeler, türlü sava~~araçlar~~ile birlikte sultan~n arkas~ndan yola ç~kartt~" kayd~~bu dü~üncemizi do~rulamaktad~r34.
Sultan Istanbul'a Ya~~basan'a kar~~~yard~m temin etmek üzere gitmi~ti.
Sultan ile imparator aras~nda büyük ihtimalle Ya~~basan ve hfficimiyeti alt~ndaki topraklar üzerinde pazarl~k yap~lm~~~olmal~d~r.
Kinnamos33, imparator ile sultan aras~nda yap~lan anda~madan büyük
bir terlirginlik duyan ittifak üyesi Türk hükümdarlar~mn imparatorun huzuruna Istanbul'a elçiler göndererek sultan ile bar~~mak istediklerini kaydeder.
Bu nedenle Manuel, elçileri sultan ile görü~türmü~tür. Yine Kinnamos'un
kayd~na göre, sultan elçilerin isteklerini kabul etmi~tir.
Kinnamos, ve Niketas37 Sultan K~l~ç Arslan'~n Istanbul'dan ayr~ld~ktan
sonra imparator Manuel ile imzalad~~~~bu antla~maya sad~k kalmad~~~n~~kaydederler. Asl~nda Bizans imparatoru Manuel ile Sultan K~l~ç Arslan'~n babas~~
Sultan I. Mesud aras~nda 1146 y~l~nda bir anda~ma yap~lm~~, sonra Sultan
Mesud'un ölümüne (1155) kadar bir daha iki hükümdar aras~nda herhangi
31 Niketas, s. 83. Kr~. Turan, s. 202; özayd~n, "Dâni~mendliler", ~slâm Tarihi, ~stanbul
1994, VIII, 65.
" Historia, s. 83.
" Bk. ayn~~yer.
34 Sf~ryani Mikhail (II, 191), Bizans imparatoru Manuel'in Sultan II. K~hç Arslana
Ya~~basan ile yapaca~~~mücadelede ona yard~m için kendi ordusundan ve Türklerden kiralad~~~~
birçok asker verdi~ini kaydeder. Müneccimba~~~(trc. Ali öngül, Câmiu'd-Diivel, Selçuklular
Tarihi, Anadolu Selçuklulan ve Beylikler. ~zmir 2001, II, 19), imparator Manuel'in II. K~hç
Arslan'~n yard~m~na bir ordu gönderdi~ini kaydeder. Ancak Sultan K~hç Arslan'~n Istanbul'a
gitti~ine dair bir bilgi vermez. O, sadece sultan~n Ya~~basan'a kar~~~imparatordan yard~m
istedi~ini kaydeder.
36 s. 208, trc., s.151.
36 Bk. ayn~~yer.
37 Historia, s. 207, 291-292, trc., s. 150, 209.
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bir sava~~meydana gelmedi~i gibi kar~~likl~~yard~mla~malar da devam etmi~ti.
Örnek vermek gerekirse, Bizans imparatoru çe~idi hediyelerle ve yüklü miktarda paralar gönderdi~i Sultan Mesud'dan Kilikya'daki Ermeniler üzerine
askeri bir sefer düzenlemesini ve onlan cezaland~rmas~n~~istemi~ti. Bu iste~i
kendi siyasetine de uygun bulan Mesud, 1153 y~ l~nda yan~na dâmâd~~Ya~~basan'~~da alarak Kilikya üzerine yürümü~tü. Ard~ndan Bizans imparatorunun
yeniden hediyeler ve paralar göndermesi üzerine ikinci bir sefer daha düzenlemi~tim. Ancak Sultan Mesud'un yerine o~lu II. K~l~ç Arslan geçince durum
de~i~ti. Türkiye Selçuklu tahu üzerinde hak iddia eden karde~leri ve Selçuklu topraldanndan pay almaya çal~~an Dâni~mendli melikleri ile çetin bir
mücadeleye girmek zorunda kalan K~l~ ç Arslan'~n ve dolay~s~yla Türkiye Selçuklu Devleti'nin durumundan faydalanmak isteyen imparator daha önce
yapt~~~~anla~may~~bozarak Türkiye Selçuklu Devleti ve II. K~l~ ç Arslan aleyhine güçlü bir ittifak kurmu~~ve bu ittifaka Dâni~mendli melikleri ve II. K~l~ç
Arslan'~n karde~lerinin yan~s~ra Musul atabe~i Nureddin Mahmud Zengi'yi
de dahil etmeyi ba~arm~~t~.
Gerçekte ilk kar~~~harekete geçen K~l~ç Arslan de~il imparator Manuel
olmu~tu. O halde ~imdi Sultan K~l~ç Arslan'~n, rakipleri ile ittifaklar kurmak
suretiyle tahun~~ve devletini tehlikeye sokan Bizans imparatoru Manuel'den
yapt~klar~n~n hesab~n~~sormak istemesi son derece normal ve beklenen bir
hareket olmal~d~ r.
Böylece sultan, Bizans'~n yard~m~ yla önce kendi milletinden olan ama
saltanauna kar~~~ç~kan Dâni~mendliler'i ortadan kald~rm~~ , daha sonra da
babas~~zaman~nda imzalanan bar~~~antla~mas~ m bozan Bizans imparatorunu
cezaland~rmak yoluna gitmi~ti. ~~te bu nedenle Niketas'~ n "...~mparatora
kar~~~yükümlü oldu~u hürmet ve riâyeti silkip att~ . Bir zamanlar güçlükler
içinde kald~~~ nda imparatora göstermi~~oldu~u bütün sayg~~ve itibar~~art~k
kendisi ondan bekler oldu. Barbarlara özgü bir davran~~la, durumu ile beraber tavr~n~~ da de~i~tirdi. ihtiyac~~oldu~u zaman gerekti~inden fazla itaatkâr
idi. Yükseli~e geçince en yükse~e ve de hemen uçmak istedi. Terazideki ~ans
kefesi a~~r basmaya ba~lay~nca hemen tutumunu de~i~ tirdi. Çiviyi çiviyle sö38 Sultan Mesud'un bu seferleri hakk~nda geni~~bilgi için bk. Mehmet Ersan, Türkiye
Selçuklular~~Zaman~nda Anadolu'da Ermeniler, (bas~lmanu~~ doktora tezi ), ~zmir 1995, Ege
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 31-33; Muharrem Kesik, Sultan L Mesud Devri Türkiye
Selçuklular~~Tarihi 1116-1155), (bas~lmam~~~doktora tezi), ~stanbul 1999, ~stanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 88-90.

846

MUHARREM KESIK

kerek imparatorun kar~~s~nda susmu~~ve bir süre ona sad~k kalm~~t~. Bu
arada ona imparator taraf~ndan hiçbir kötü muamele yap~lmam~~t~. imparator ona kendisini "o~lu" olarak görmek ~erefimi bah~etti~i cihetle üzerine
hatta imparatorluk parlakl~~~mn akisleri vurmu~tu. Birbirlerine yazd~klar~~
mektuplarda imparator ona "o~lum" diye hitap ediyor, sultan da imparatora
"baba" diyordu. Ama bütün bunlara ra~men birbirlerine gerçek dostlukla
ba~l~~de~ildiler. Resmi ittifaklara riayet edecek kadar bile de~il. K~l~ç Arslan
yata~~ndan ta~an bir ~rmak gibi Bizans Devleti üzerine yay~ld~~ve önüne ç~kan
her~eyi beraberinde sürükledi. Zehir saçan bir ejderha gibi a~z~n~~bizim ~ehirlerimize do~ru açarak bunlara kötülü~ünün zehirini fi~k~rth. Ancak imparator Manuel aç~lan yar~klar~~sular~n çarparak geriledi~i, ordusunun a~~lmaz duvanyla kapad~. Yahut da canavar~~alt~n gücüyle sakinle~tirdi ve onun
gözlerini bar~~severce yumarak ya~ma h~rs~n~~bir kenara b~rakma= ve etraf~~
yalup rkmamas~n~~sa~lad~" sözleriyle sultana yöneltti~i ele~tirilerde tamam~yla haks~zd~r. Çünkü Türkiye Selçuklu Devleti'ni zarflatmak için elinden
gelen her ~eyi yapan bu ki~iye kar~~~Sultan II. K~l~ç Arslan'~n ba~ka türlü davranmas~~beklenemez.
Bu antla~ma Sultan II. K~l~ç Arslan'~n aleyhine hükümler ta~~mas~na
ra~men neticeleri incelendi~inde Türkiye Selçuklu Devleti'nin yarar~na
oldu. Bizans'a gönderece~i yard~mc~~kuvvetler kar~~l~~~nda sultan, Anadolu'daki rakiplerine kar~~~serbestçe hareket etme imkan~~buldu". Bizans engeli
ortadan kalk~nca da rakiplerine üstünlük sa~lad~.
Türklerin Gerçekle~tirdi~i ilk Uçu~~Denemesi
Sultan Istanbul'da kald~~~~süre zarf~nda imparator Manuel'in kendisi
için düzenledi~i ziyafetlere ve gösterilere kat~ld~. Bunlar içinde en fazla ilgi
gösterdi~i Roma ~mparatorlu~u'na has bir gelenek olan "Araba
(At)Yar~~lar~" olmu~tur. Bu yar~~lardan birinde çok ilginç bir olay meydana
gelmi~tir ki, bu olay Türk ve Dünya Bilim Tarihi aç~s~ndan son derece
önemlidir. Ne yaz~k ki, bu döneme ait eser yazm~~~ara~t~rmac~lar bugüne kadar bu konu üzerinde durmam~~lard~r4°. Birazdan aynnt~lar~n~~da görece~imiz üzere kaynaldara akseden bilgilere göre, Türklerin bu ilk uçu~~denemesi
39 Cahen,

s. 114; Çay, s. 41, n.81; Merçil, "Bizans'da", s. 714.
Osman Turan ( Türkiye, s. 201-202; a.mlf., "K~l~ç Arslan II", L4., VI, 690), bu olaydan
hiç bahsetmezken Abdulhalûk Çay ( s. 39 n. 79) da bu olay~~iki üç sat~r ile dipnotuna ta~m~~~
fakat ayr~nt~~ve önemi üzerinde durmam~~ur. Ferdinand Chalandon, Alexis Cort~nne.Les
Comnne, Jean II Con~nne et Manuel I Con~nne, Paris 1910-1912, II, 464.
4°

TÜRKLERIN TAR~HTEK~~~LK UÇU~~DENEMESI
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~imdiye kadar kabul edilen bilgileri de de~i~ tirecek mahiyet arz etmektedir.
Çünkü ~imdiye kadar tarihimizde ilk uçu~~denemesinin Osmanl~~Padi~ah~~IV.
Murad zaman~ nda (1623-1640) Hezârfen Ahmed Çelebi41 taraf~ndan gerçekle~tirildi~i kaydedilmekte idi.
Sultan II. K~l~ ç Arslan ve imparator Manuel Istanbul'da bir at yar~~~~izledi~i s~rada yar~~~meydan~ nda bulunan sütuna ç~ kan Türklerden biri stadyum
üzerinde uçaca~~n~~hayk~rd~. Bizansl~ lar önce onun bir sihirbaz oldu~unu
zannettiler. Ancak sonradan üzerindeki giysilerden ve uzun uzad~ya beklemesinden sihirbaz olmad~~~n~ n fark~na vard~ lar. Bu Türk, belki de Bizanshlar'~ n kendileri için sergiledikleri ilginç gösterilere kar~~l~k kendi hünerlerinden örnek vermek istiyordu. Stadyumda bulunan yüksek bir kaleye ç~kan
bu Türk, Niketas'~n kayd~ndan42 anla~~ld~~~~kadar~yla çok uzun ve bol, içine
tak~lan çemberlerle ~i~irilmi~~beyaz bir elbise giymi~ ti. Bu kay~ttan onun bugünkü para~üte benzer bir k~yafet içine girdi~i anla~~l~yor. Adam, öne do~ru
e~ilmi~~vaziyette rüzgânn uçu~~için müsait yönde esmesini beklemekte iken
a~a~~daki kalabal~k, bu mucit Türk'e kar~~~sab~rs~zl~ k göstererek "Haydi uç",
"Haydi yelkeni aç", diye ba~~nyorlard~. Baz~lar~~da "Bizi daha ne kadar bekleteceksin", "Rüzgar~~daha ne zamana kadar ölçeceksin" diye ba~~nyordu. imparator Manuel ise, bu arada bir adam~n~~ görevlendirerek Türk'ü bu niyetinden va-zgeçirmeye çal~~m~~~ise de bunu ba~aramam~~ur. Niketas'~n kayd~na
göre," izleyiciler aras~ nda bulunan sultan da bir taraftan bu adam~~ için endi~e ediyor, di~er taraftan da gururlu bir beklenti içinde sonucu görmek istiyordu. Yukar~da bir ku~un kanatlar~n~~ ç~rpmas~~gibi kollar~n~~ a~a~~~- yukan
do~ru hareket ettiren Türk bir süre sonra kendini bo~lu~a b~rakt~. Ancak bu
uçu~~denemesi ba~ar~ya ula~amad~~ve adam a~a~~~dü~erek öldü. Sultan K~l~ç
Arslan, hem bu cesur Türk'ün ölümünden hem de Bizanshlar'~n huzurunda
yap~lan bu uçu~~denemesinin ba~ar~s~zl~~a ula~mas~ndan dolay~~ büyük bir
üzüntü duydu. ~stanbul halk~~ise, bu ba~ar~s~z uçu~~denemesini hat~rlatarak
çar~~ da pazarda ve her yerde Türklerle alay ediyorlard~. Bu durum imparatorun kula~~na gidince sultan~n kalbinin k~r~ld~~~n~~anlayarak bu tür küstahl~klara son verece~i konusunda ona teminat verdi. Görüldü~ü gibi Türklerin,
XVII. Yüzy~lda Osmanl~lar zaman~nda de~il daha XII. Yüzy~lda Selçuklular
zaman~nda uçu~~denemeleri yapt~ klar~~anla~~l~yor. Tespit edilebildi~i kada41 Hakk~ nda

bilgi için bk. Mustafa Kaçar, "Hezarfen Ahmed Çelebi", D~A, XVII, 297.
Historia, s. 82.
43 Historia, ayn~~yer.
42
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r~yla bu ilk uçu~~denemesini yapan Türk'ün daha önce ba~ar~l~~oldu~u, burada sadece bir gösteri yapmak için uçtu~u anla~~l~yor. Uçu~~için yeterli rüzgâr~n olmamas~~veya ba~kent halk~n~n hemen atlay~~~~gerçekle~tirmesi konusunda aceleci davranmas~~da bu denemenin ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanmas~na
sebep olmu~~olabilir.

