SULTAN I. ~ZZEDD~N KEYKAVUS ~LE MELIK
ALikEDD~ N KEYKUBAD ARASINDA GEÇEN OTORITE
MÜCADELESI
Dr. SALIM KOCA
1211 y~ l~ nda Ala~ehir (Philadelphia) ovas~, Türk tarihinde s~ k rastlanan bir gaflete sahne olmu~tur: ~~ Selçuklular, Miryokefalon'dan sonra
(Eylül, 1176) Bizans'a kar~~~burada ikinci büyük zaferi kazanm~~lar, k~sa
sürede Iznik Rum ordusunu darmada~~n etmi~lerdir. Fakat, zafer sarho~lu~una kap~lan Selçuklu ordusu, Sultan I. G~yâseddin Keyhüsrev'in ~ahsi
emniyetini adeta ihmal etmi~, ya~maya dalm~~t~ r. Keyhüsrev'in yaln~z
kald~~~n~~ gören bir Frenk askeri, dikkati çekmeden sinsice Sultan'~ n yan~na yakla~m~~~ve onu ~ehit etmi~tir. Keyhüsrev'in ~ehadet haberi Selçuklu
ordusu aras~nda ~ok tesiri yapm~~, panik dalga dalga yay~lm~~~ve zafer birdenbire bozguna dönü~mü~tür. Seyfeddin Ayaba gibi baz~~ komutanlar esir
dü~erken, baz~ lar~~ da Sultan'~n naa~~ n~~ yanlar~ na almay~~ bile dü~ünmeden,
süratle Konya'n~n yolunu tutmu~lard~ r 2.

Konya'da (Dârü'l-Mülk) toplanan devlet büyükleri ve komutanlar, bir
an önce otorite bo~lu~unu giderebilmek için, ~ehit Sultan'~ n o~ullar~ndan
Malatya meliki izzeddin Keykâvus, Tokat meliki Alâeddin Keykubad ve
Koyluhisar meliki Celâleddin Keyferidim'clan hangisinin tahta ç~ kar~ lmas~~
hususunda aralar~ nda görü~tüler. Mara~~sahibi Ibrahim o~lu Nusratuddin
Hasan, taht için büyük o~ul ~zzeddin Keykâvus'u aday gösterince, devlet
büyükleri di~er ~ehzadeler üzerinde hiç durmad~lar, onun teklifini oybirli~i ile kabul ettiler ve hiç vakit kaybetmeden de, Konya'dan Kayseri'ye
' Türk devlet adamlar~ n~ n en büyük kusurlar~ , ~ahsi emniyetlerini daima ihmal etmeleridir. Türk tarihi, aç~ klanmas~~ güç ihmaller yüzünden öldürülmü~~devlet adamlar~ n~n
isimleri ile doludur. Kapgan Ka~an, Bilge Ka~an, Attila, Sultan Alp Arslan, Sultan Meliksah,
Sultan Celdledin Mengüberti, Sultan L Glyitseddin Keyhüsrev, Sultan L Aldeddin Keykubad, L Murad, Fatih Sultan Mehmed, IL Osman, IIL Selim gibi büyük devlet adamlar~~ bu gafletin en

büyük kurbanlar~d~ r.
2 Sava~~hakk~nda bilgi almak için bkz. 0.Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ist.
197 8.288-290; Alexis G.C.Savvides, Byzantium in the Near East, Selanik, 1981, s.loo-104.
Ara~t~ rmas~m sadece Bizans kaynaklar~~ ile Bat~l~~ yazarlar~ n eserlerine dayanarak yapan Savvides, tarafs~z kalamam~~, kendinden önceki ara~t~rmac~lar~ n hatalar~ n~~ tekrarlam~~t~r.
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süratle hareket ettiler. Kayseri'de aralanndan birini, babas~n~n ~ehadet haberini vermek ve kendisini tahta davet etmek üzere Malatya'ya izzeddin
Keykavus'un nezdine gönderdiler. Üç günlük yas âdetini yerine getiren
Keykâvus, maiyeti ile birlikte hiç zaman kaybetmeden Kayseri'ye hareket
etti. Be~~günden daha az bir sürede Kayseri'ye ula~an Keykavus'u, devlet
büyükleri ve komutanlar ~ehrin yak~ nlar~nda bulunan Gedük adl~~ bir kasabada, matem elbiseleri giymi~~olarak kar~~lad~ lar. Konya'dan sonra devletin ikinci önemli ~ehri olan Kayseri'de', ilk tahta ç~ k~~~(cülus) töreni icra
edildi. Resmi yas töreninden sonra genç Sultan, orada haz~r bulunan devlet büyüklerinin ve halk~ n taziye ve tebriklerini kabul etti; onlar~n makam,
~kta ve emlak men~urlann~~ yeniledi; yeni ~ktalar ve emlâklar da~~tt~. Bu
arada devlet büyükleri ve komutanlar da Sultan'a türlü hediyeler sundular.
~~— Kayseri'de Geçen Alticadek:
Kayseri'de i~lerini bitirmi~~olan genç Sultan ~zzeddin Keykâvus, tam
ba~kent Konya'ya hareket etmek üzere idi ki, karde~i Alâeddin Keykubad'~ n toplad~~~~bir ordu ile üzerine gelmekte oldu~u haberini ald~~ ve aradan çok geçmeden de çepeçevre ku~at~ld1 4. Genç Sultan haz~rl~ks~z yakalanm~~, daha saltanat~n~n ilk günlerinde hayat~~ ve taht~~ tehlikeye
dü~mü~tü. öte yandan, planl~~ bir ~ekilde hareket eden Melik Alaeddin
Keykubâd, Erzurum hükümdan amcas~~ Mugiseddin Tu~rul~ah'~~ bu
mücadelede ittifak~na ald~~~~gibi, türlü vaadlerde bulunarak Ermeni kral~~
Leon (Lifon)'u da yard~ m~na ça~~rm~~t~r. Ayr~ca, daha önce babas~n~ n
ikinci defa tahta ç~ kmas~nda ba~l~ca rol oynam~~~olan eski uc beylerinden
Zahireddin ~ li de önemli bir kuvvetin ba~~nda kendisine kat~lm~~t~r.
Ku~atma uzam~~ , iki taraftan da epeyce insan ölmü~tür. ~ehir halk~~
aras~ nda s~ k~nt~~ ba~~göstermi~, çaresiz kalan genç Sultan da ümitsizli~e
dü~mü~tür.
Di~er taraftan, daha önce kendisine büyük iyiliklerde bulundu~u Zahireddin ili'nin, ümidinin hilaf~na, kar~~~tarafta yer almas~, genç ve duygulu Sultan'~~ pek ziyade üzmü~tür. Keykâvus, vefa yerine cefa gördü~ü Za' Kayseri ~ehri hakk~nda bilgi almak için bkz. Halil Edhem, Kaysenyye ~ehri, ist. ~~ 334.
Anadolu ile ilgili haberleri uzaktan alan Arap tarihçileri, izzeddin Keyltvus'un
Kayseri'de de~il, Sivas'ta ve sadece amcas~~ Mugiseddin Tu~rul~ah taraf~ndan ku~auld~~~n~~
yazm~~lard~r. Bundan dolay~~ baz~~ tarihçiler, eserlerinde iki ayn ku~atmadan söz etmi~lerdir.
Sivas ku~atmas~~ olmay~p, hata bir isim yanl~~l~~~ndan ileri gelmi~tir.
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hireddin ~li'ye duygular~n~~ anlatan bir dörtlük yaz~ p, kendisine göndermi~~
ve sitemde bulunmu~tur 5.
Harran ve Ruha (Urfa) meliki Adil o~lu E~rerten istemi~~oldu~u yard~m~n
da bir türlü gelmemesi', ~zzeddin Keykavus'un ümitsizli~ini büsbütün art~rm~~t~r. Keykâvus, Malatya'da meliklik zaman~ nda hizmetinde bulunmu~~
olan Mübârizeddin Çavl~, Zeyneddin Be~âra ve Mübârizeddin Behrâm~ah
gibi komutanlar~, durumu görü~mek üzere huzuruna davet etti. Onlara,
gece yar~s~~ kaleden ç~k~ p, süratle Konya'ya ula~may~~ ve orada uc beylerinin ve askerlerinin yard~m~~ ile taht~n~~ kurtarmay~~ dü~ündü~ünü söyledi.
Komutanlar bu hareket tarz~ n~~ tehlikeli buldular; Sultan'a da güvenilir bir
çözüm yolu bulununcaya kadar sabretmesi laz~ m geldi~ini söylediler. Birkaç gün sonra durumu duymu~~olan Kayseri ~ahnesi Celâleddin Kayser,
Sultan'~ n huzuruna ç~k~ p, Alâeddin Keykubad'~n ittifak grubunu türlü vaadlerle birbirinden ay~rarak gayeye ula~~labilece~ini belirtti. Sultan bu teklifi uygun buldu ve bu i~~için de teklifi yapan Celâleddin Kayser'i görevlendirdi. Bu hususta kendine göre bir plan yapan Celâleddin Kayser, Sultan'~ n k~zkarde~inden temin etti~i 12 bin M~s~r alt~ n~~ de~erindeki "destarçe”yi bu i~te kullanmak üzere yan~ na alarak, gece vakti kaleden ç~ kt~~ ve
Ermeni kral~ n~n karargah~ na gitti. Önce onu ittifaktan ay~rmaya çal~~acakt~. Zira, eskiden beri Ermeni kral~~ Leon ile aralar~nda sa~lam bir dostluk
vard~. Celâleddin Kayser, bu dostluktan yararlanarak, kolayca Ermeni kral~n~n karargah~na girdi ve onunla gizlice görü~tü. Celâleddin Kayser bu
görü~mede krala hitaben, "Tekfur biliyor ki, kendisinin Selçuklu ülkesinde hiçbir
~ekilde geliri, hissesi ve ortakl~~~~yoktur. Melik Mugiseddin karde~inin mü lkünü,
Melik Aldeddin Keykubâd babas~n~n taht~nz istiyor. Bu münaka~a ve aray~~ta,
Tekfurun maksad~~bana malâm de~ildir. Kulu, sevgisinden ve dostlu~undan dolay~~
seMmeti, kendisini bu faydas~z vartadan kurtar~p, ülkesinin Icethtidalz ~a~~ve kendi
i~i, gücüyle me~gul olmakta göri~yo~'', dedi. Celâleddin Kayser, yapt~~~~ bu
mant~kl~~ ve yerinde de~erlendirmeden sonra, yan~ nda getirdi~i 12 bin M~s~r alt~n~~ de~erindeki "destarçe"yi kral Leon'a teslim etti. Celâleddin Kayser, ayr~ca ittifaktan ayr~l~p, memleketine dönmesi halinde kendisine 12
bin mudd mudd ~ oo veya 120 kg.) bu~day gönderme vaadinde bulundu.
5 ~bn Bibi, e1-Ez~tin.mi~"1-`Aliiiyyt fi'1-Urniiril-511iiiyyr, t~pk~~ bas~m, Ank. 956, s.112-114;
tenkitli bas~m, Ank. 1957, s.160-163; Osm.trc. Yaz~c~o~lu Ali, n~r.Th.Houtsma, III. Tarih-i
Al-i Selçuk, III. leiden, 1886, s, s.97-99; Alm. trc. H.W.Duda, Die Seltschukengeschichte
des Ibn Bibi, Kapenhagen, 1959, s.50 vd.
6 ~ bn Vas~l,
fi Ahbar Beni Eyyub, c.~~ I, n~r. M.Sayyal, Kahire, 1960,

5.217.
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Celâleddin Kayser bu te~ebbüsten sonra istedi~i sonucu almakta gecilcmedi: Kral Leon, Sultan'~n bütün saltanat~~boyunca ülkesine dokunmayaca~~na dair bir antla~ma imzalamas~~ halinde ittifaktan ayr~l~p, hemen
memleketine dönece~ini bildirdi. Celâleddin Kayser, böyle bir antla~ma
metnini temin etmek ve Leon'a ula~t~ rmak için ayn~~gece kral~n elçisi ile
kaleye döndü. Yap~lan te~ebbüsün olumlu sonuç vermesine sevinen Keykâvus, kral~n istedi~i anla~may~~ hemen imzalad~~ ve hiç vakit geçirmeden
de elçi ile Leon'un karargah~na gönderdi. Ermeni kral~~ Leon, antla~ma
gere~ince ertesi gece ordusunu ve bütün a~~rl~klann~~ alarak, gizlice sava~~
meydan~n~~terk etti ve gün do~madan da Develi s~n~r~ndan ülkesine girdi.
Ermeni kral~n~n gizlice sava~~meydan~n~~ tertetmesi, Alâeddin Keykubad ve müttefikleri üzerinde ~ok etkisi yapt~. Melik Alâeddin bir tertip
kar~~s~nda oldu~unu hemen anlad~~ ve hakl~~ olarak endi~eye kap~ld~. Zira,
türlü vaadlerle bir araya getirdi~i irtifak grubu da~~lmaya ba~lam~~t~ . Ertesi
gün de amcas~~ Erzurum meliki Mugiseddin Tu~rul~ah, karde~inin topraklar~na sald~rmaya haz~rland~~~~ ~eklinde haberler ald~~~n~~ bahane ederek, o
da sava~~meydan~n~~ terk etti ve memleketine döndü. Alâeddin Keykubad'~n müttefik ordusunun da~~ld~~~n~~gören Kayseri kalesinin askerleri,
gayrete gelerek davul ve boru sesleriyle kaleden ç~k~ p, hücuma geçtiler.
Keykubad'~n geriye kalan ordusu da da~~ld~. Daha do~rusu, müttefikleri
olmaks~z~n Alaeddin Keykubad'~n bir hiç oldu~u anla~~ld~. Alâedden Keykubad, mücadeleyi ~imdilik kaybetti~ini, can~n~~ kurtarmaktan ba~ka çare
kalmad~~~n~~ anlad~~ ve has adamlar~yla birlikte Ankara istikametine kaçt~.
Çünkü, Ankara'da s~~~nabilece~i, sarp kayalar üzerine kurulmu~, al~nmas~~
güç sa~lam bir kale vard~. Melik Keykubad, karde~inin Selçuklu ülkesinde
henüz iktidar~n~~ yerle~tirememi~~olmas~ndan yararlanarak, Ankara kalesini
kolayca ele geçirdi; buraya yerle~ti ve savunma tedbirleri ald~.
Komutan Zahireddin ~li de, ayn~~amaçlarla kendi birlilderini al~p,
Ni~de'ye kaçt~~ ve burada Alâeddin Keykubad ad~na savunma tedbirleri ald~. Ancak, adamlar~n~n ~ehri ayak tak~m~n~n sald~r~s~na u~ramas~~üzerine
endi~eye kap~larak ~ehri terketti. Bundan sonra Ululc~~la (Lülüe) kalesine
giden Zahireddin ~li, burada da tutunamad~; Kozan (Sis) üzerinden Suriye'e geçti ve Halep yak~nlar~nda Tell-ba~ir denilen yerde hastalanarak
öldü 7.
ibn Bibi, t~pk~~ bas~m, s.115- ~ g/tenkitli bas~m, 3364-167; Yaz~c~o~lu, Osm. trc.
s. too- to7; Duda, Alm. trc. $.52-55.
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Böylece, taht~n~~ ve hayat~n~~kurtarm~~~olan ~zzeddin Keykâvus, karde~i
Melik Alâeddin Keykubad'~~ takip etmeyi bile dü~ünmedi; bu meseleyi
daha sonraya b~rakt~ . Esasen, o zaman böyle bir takibi yapacak gücü de
yoktu. önce, Selçuklu ülkelerinde iktidann~~ kurmas~~ ve yerle~tirmesi laz~m
geliyordu. Gerçi, Ermeni kral~~ Leon'un bir antla~ma ile, Erzurum Meliki
Mugiseddin Tu~rul~ah'~ n da kendili~inden Alâeddin Keykubad'~n ittifatondan ayr~lmalar~, bir bak~ma kendisinin hükümdarl~~~n~~tan~ma anlam~na geliyordu. Fakat, o daha bütünü ile Selçuklu ülkesine hakim olamam~~,
Keykubad meselesini halledememi~ti. Bundan dolay~, o, Kayseri'delci i~leri
süratle tamamlay~ p,Konya'ya gitmek istiyordu. Bu dü~ünce ile, orada haz~r bulunan devlet büyülderine te~rifler ve hil'atler da~~tt~; yeni tayinler
yapt~. Ba~ar~l~~ te~ebüsü ile kurtulmas~nda ba~l~ca rol oynayan Celâleddin
Kayser'i "Pervane" lik makam~na getirdi. Ni~de'yi Zeyneddin Be~ara'ya,
Malatya'y~~ Hüsameddin Yusuf' a, Elbistan'~~da Mübarizeddin Behram~ah'a ~kta olarak verdi. Bunlardan Zeyneddin Be~ara, kendisine verilen
Ni~de'ye gitti ve ~ehri ~zzeddin Keykavus ad~na teslim ald~. Bölgede genç
Sultan ~zzeddin Keykavus'un iktidann~~ yerle~tirdi, i~leri düzenledi. Buradan Ermeni kral~~ Leon'a bir elçi gönderen Be~âra, ~zzeddin Keykavus'un
otorite mücadelesinden galip ç~kt~~~n~~ ve Selçuklu ülkesine hakim oldu~unu bildirdi. Kral Leon da, henüz Kayseri'den ayr~lmam~~~olan Sultan'a,
Zeyneddin Be~âra vas~tas~yla türlü hediyeler gönderdi 8.
Kayseri'de gerekli devlet i~lerini tamamlayan genç Sultan ~zzeddin
Kaykavus, devlet erkan~~ ile ba~kent Konya'ya gitmek üzere ~ehirden ayr~ld~; Aksaray'da ~ehrin "i~di~"leri ve ileri gelenleri taraf~ndan kar~~land~; burada birkaç gün dinlendikten sonra tekrar yola ç~kt~. Konya ile Sultanhan~~
aras~nda Obruk denilen yerde Konya'n~ n ileri gelenleri, büyükleri, hocalan ve "ahrleri taraf~ndan çalg~c~lar, mehter tak~m~~ ve seyyar kö~kler ile
kar~~land~; sayg~~ ve sevgi gösterileri aras~nda Konya'ya götürüldü; tahta ç~kar~ld~. Bunu di~er devlet törenleri tak~p etti: Devlet büyükleri birer birer
gelerek Sultan'a ba~l~l~ k yemini (biat töreni) ettiler; hediyelerini sundular.
Sultan da devlet büyüklerinin emlak, iktâ ve makam men~urlann~~ yeniledi; onlara "hil'atler giydirdi. Adet gere~ince, Konya halk~~yeni Sultan'a
türlü hediyeler (hakk-~~ kudum) sundu. Bir hafta süren cülus töreninden
sonra, genç Sultan devlet i~lerini tanzime koyuldu. O, mahpuslar için ç~kard~~~~genel bir afla yeni bir devir ba~latt~. Ba~ka bir ferman ile tahta ç~k~~~haberini memleketin her taraf~na ve kom~u ülkelerin hükümdarlanna
8

~bn Bibi, s. ~~19/s. 17o; Yaz~c~o~lu, s. ~~o7; Duda, 8.55.
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resmen duyurdu. Uc beyleri, "süba~~"lar ve di~er beyler birer birer Sultan'~ n huzuruna geldiler; itaatlerini arzettiler; hediyelerini sundular. Sultan da herbirinin makam ve beylik men~urlann~~ yeniledi; yeni emlak ve
~ktalar da~~tt~~9.
2—

Ankara'da Geçen Mücadele:

~zzeddin Keykavus, devlet adamlar~ n~ n yard~m~~ ile Kayseri tehlikesini
atlatm~~, Konya'da Türkiye Selçuklu Devleti'nin taht~na ç~km~~~ve devlet
i~lerini tanzim etmi~~olmas~na ra~men, iktidar~~ hala, Ankara kalesine s~~~nm~~~olan güçlü ve muhteris karde~i Melik Alâeddin Keykubad'~ n tehdidi alt~nda idi. Her~eyden önce Keykavus'un, bu tehlikeden kurtulmas~~ ve
taht~ n~~ emniyet alt~ na almas~~ laz~m geliyordu. Bu dü~ünce ile hareket
eden genç Sultan, durumu görü~mek üzere devlet büyüklerini ve komutanlar~~ huzuruna davet etti. Toplant~da karar~n~~ onlara ~u sözlerle aç~klad~: "Karde~im müstahicem b~r yer olan Ankara'da böylece kalchkça, bizim if~n tam
bir huzur kalmam~~t~ r. Bu fitnen~n kökünü kat'i olarak kaz~mak, memleket ve saltanat i~lerinin en gereklisid~r. Bu hdd~seden tamamen kurtulmad~kça, ba~ka bir i~~
yapmak, ba~ka bir i~e ba~lamak asla do~ru de~ildi?".
Devlet büyükleri ve komutanlar ~zzeddin Keykavus'un fikirlerini yerinde buldular ve oybirli~i ile kabul ettiler. Bundan sonra, memleketin
her taraf~nda bulunan "süba~~nlara fermanlar gönderilerek, emirlerindeki
askerlerle süratle Konya ovas~ nda toplanmalan emredildi. ~zzeddin Keykâvus, k~sa sürede Konya ovas~nda toplanan ordunun ba~~na geçerek, yakma
(neft) ve y~ kma (manc~ n~ k) silâhlanyla birlikte Ankara'ya hareket etti m•
Öte yandan, Sultan ~zzeddin Keykavus'un büyük bir ordu ile üzerine
gelmekte oldu~unu ö~renen melik Alâeddin Keykubad, kaleyi onartt~ ; asker toplad~~ ve Ankara halk~~ ile daha önce yapt~~~~anla~malar~~ yeniledi.
K~sa sürede Ankara'ya ula~an ~zzeddin Keykavus, kuvvetlerini kalenin
önünde saf saf dizdi ve ~ehri çepeçevre ku~att~. öyle ki, askerlerin heybeti,
görenleri ve ak~l sahiplerini ~a~k~nl~~a u~ratacak derecede idi.
~lk gün taraflar aras~nda teketek kar~~la~malar (mübareze) yap~ld~:
Melik Alâeddin Keykubad'~n saf~nda bulunan komutan Mübarizeddin Isa
lbn Bibi, $.1 20 vd./s.17o vd.; Yaz~c~o~lu, s.107 vd.; Duda, s.55.
'U Ankara ~ehri hakk~ nda bilgi almak için bkz. Paul Wittek, .ur Gesch~chte Angoras ~m
M~ttelatter. Festchrift für Georg Jocal, zum Siebzigsten Geburstag, Leibzig, 1973, 5.329-354;
Aynca bkz. Mübarek Galip, Ankara. c.1, Il, ~st. 1341 / [928.
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ile Sultan ~zzeddin Keykâvus'un hizmetinde olan emir-i candar Necmeddin Behrâm~ah aras~ nda tâ küçük ya~ta, okul s~ralar~ nda ba~layan rekabet,
burada da kendini göstermi~, iki rakibi kar~~ kar~~ya getirmi~tir. Komutan
Mübârizeddin ~sa karde~i ile birlikte ortaya ç~ k~p, meydan okuyunca,
Necmeddin Behrâm~ah da Sultan ~zzeddin Keykâvus'dan izin alarak er
meydan~na ç~kt~. ~ ki rakip, önce m~zraklarla dö~ü~e ba~lad~lar. M~zraklar
parçalan~nca, bu defa ellerine a~~r gürzler ald~ lar. Gürzlerle, âdeta demircinin örsünü dö~dü~ü gibi birbirlerinin kalkanlar~n~~ dö~düler. Bu silahlarla da yeni~emeyince, ellerine k~l~ç ald~lar. Fakat, Melik Alâeddin Keykubad'~n çavu~lar vas~ tas~ yla komutan Mübârizeddin ~sa'y~~ geri ça~~rmas~~
üzerine, çarp~~ ma yenen ve yenilen belli olmadan sona erdi. ~zzeddin
Keykâvus, kendi ad~na dö~ü~en emr-i candar Necmeddin Bahram~ah'~~ ba~ar~l~~ mücadelesinden dolay~~ "hil'at"lerle ödüllendirdi; makam~ n~~ ve rütbesini yükseltti.
Çarp~~malar, ~ zzeddin Keykâvus'un Konya'dan getirdi~i manc~n~klann
kaleyi aras~ra dö~mesiyle devam etti. Fakat, ~zzeddin Keykâvus, kalenin
sava~~yoluyla dü~ürülmesini de~il, d~~anyla irtibat~n~~ kesip, kendili~inden
teslim olmas~n~~ istiyordu. Esasen, sarp bir tepenin üzerinde kurulmu~~olan
Ankara kalesinin sava~~yoluyla dü~ürülmesi oldukça zor idi. Bundan dolay~, ~zzeddin Keykâvus, k~~~~geçirmek üzere ~ehrin önüne binalar ve barakalar in~a ettirdi. Keykâvus, bu binalar~~ karargah olarak kullanmak, kale
dü~ünce de vak~fla i~leyen bir medrese haline getirmek istiyordu. Nitekim,
o kale dü~ünce bu binalar~~ bir medrese haline getirmi~tir.
Sultan ~zzeddin Keykavus, bütün k~~~~ordusuyla ~ehrin önünde in~a
ettirmi~~oldu~u bina ve barakalarda geçirdi H. Öte yandan, d~~anyla irtibat, kesilmi~~ve hiçbir yerden de yard~m alamam~~~olan Melik Alâeddin
Keykubad, Halep Eyyfibl hükümdan Melik Zahir'e ba~vurarak, karde~i
ile aras~nda bar~~~n kurulmas~~ için ~efaatte bulunmas~n~~ istedi. Melik Zahir, bu maksatla ~eyh Takiyüddin Ali b. Ebu Bekir el-Herevi'yi elçi olarak Sultan ~ zzeddin Keykâvus'a gönderdi. Son derece kararl~~ olan genç
Sultan, Eyyubt elçisinin bar~~~teklifini ~iddetle reddetti 12. Di~er taraftan,
Melik Alâeddin Kaykubad'~ n Papa nezdinde ümitsizce destek ve yard~ m
arama te~ebbüsleri de, hep sonuçsuz kald~~
" ~bn Bibi, s.133-136/s.190-195; Yaz~c~o~lu, s.114-118; Duda, s.58 vd.
~bn Vas~l, III, s.218.
13 M.A.Köymen, Abieddin Keykubad ve Zaman~, henüz ne~redilmemi~tir.
12
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1212 y~l~n~n ilkbahar~nda ba~lam~~~olan ku~atma, 1213 y~l~n~n ilkbahanna kadar devam etmi~, kale halk~~aras~nda s~k~nt~~ ba~~göstermi~tir. Sonuna kadar direnmek azminde olan Melik Alâeddin Keykubad, toplan~p
teslim olma karar~~ alan ~ehri ileri gelenlerinin müracaat~na uymak zorunda kald~~ ve Sultan Keykâvus'a gönderdi~i elçiler vas~tas~yla kendinin ve
kale halk~n~n can~na dokunmamak, ~ehirde müsaderede bulunmamak
~artlanyla teslim olaca~~n~~ bildirdi. Esaret hayat~ndan yeni dönmü~~ve
sürgün vaktinde her iki karde~e atabeylik yapm~~~olan, fakat o s~rada ~zzeddin Keykâvus'un saf~ nda bulunan Seyfeddin Ayaba, taraflar aras~ nda
arabuluculuk yapt~ . Sultan izzeddin Keykâvus, Melik Keykubad'~n ~artlar~n~~ kabul etti; uc beyler~ nden (Melikü'l-Ümerâ) Hüsameddin Çoban ve
Seyfeddin K~z~ l, komutan Seyfeddin Ayaba, pervâne Celâleddin Kayser'in
haz~r bulundu~u bir toplant~ da bir ahidnâme düzenleyerek, kaleden gelen
elçilere verdi. Bundan sonra, Seyfeddin Ayaba'n~ n nezaretinde kalenin teslim i~lemleri ba~lad~: Saltanat sanca~~~kalenin burcuna çekildi. ~ehrin saray~ndan al~nan Melik Alâeddin Keykubad, "i~di~ ”lerden birinin evinde
göz alt~na al~nd~; ba~~na muhaf~zlar kondu. Halk~n daveti üzerine birkaç
gün sonra genç Sultan törenle ~ehre girdi; gerekli tayin ve düzenlemeleri
yapt~~H.

Sultan ~zzeddin Keykâvus, rakip tan~ maz her liderin yapt~~~~gibi karde~i Melik Alâeddin Keykubad'~~ öldürmek istemi~tir. Fakat hocas~~ ~eyh
Mecdeddin ~shak'~n müdahalesi ile bu dü~ üncesinden vazgeçmi~tir. Ancak, Keykubad'~n yan~ nda yer alan komutanlar, cezaland~nlmaktan kendilerini kurtaramam~~lard~ r: Sultan'~n emri ile saçlar~~ ve sakallan t~ra~~ettirilen bu komutanlann herbiri bir ata bindirilip, ~ehirde gezdirilerek halk~n
tahkirine hedef edilmi~~ve bu arada önünde ve arkalannda yürüyen iki
ki~i de kendilerini kamç~lam~~lard~r. Tellâllar da, "Sultan'a ihanet edenin cezas~~budur" diye ba~~rm~~lard~r ~ s. Bu, ayn~~ zamanda, Sultan'~n otoritesini
en etkili bir ~ekilde gözler önüne seren ender bir sahnedir.
Melik Alâeddin Keykubad, göz alt~nda tutuldu~u "i~cli~"in evinden
al~ narak, Seyfeddin Ayaba nezaretinde, maiyetiyle birlikte Malatya yak~nlar~nda bulunan Min~ar kalesine gönderilmi~tir. Seyfeddin Ayaba, Keyku-

~bn Bibi, s.136- 4o/s.195-~~98; Yaz~c~o~lu, s. ~~~~8- ~~2 ~~; Duda, s.6o vd; Müneccimba~~,
Cannii'd-Ddve4 `Karethan~dar ve Anadolu Sekuklulan"k~sm~ , trc. H.F.Turgal, ~st. '939. s. ~~7.
'5 ibn Vas~l,
S.218 vd.
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bad'~~ kale komutan~na teslim etti~ine dair oradaki beylerden ald~~~~hüccet
(delil) ve senetlerle geri dönmü~tür 16.
Sultan ~zzeddin Keykâvus, "kökü mutlaka kaz~ nmas~~ gereken bir fitne" olarak vas~ fland~ rd~~~~tehlikeli karde~inden böylece kurtulmu~, Selçuklu ülkelerinin tek ve rakipsiz hükümdar~~ haline gelmi~tir. Melik Alâeddin
Keykubud için de endi~ e ve korku dolu uzun bir mahkâmiyet hayat~~ ba~lam~~t~ r. Bir ara Min~ar malesinden al~ nm~~, yine ayn~~ çevrede olan Gezerpirt kalesine nakledilmi~tir.
Bu konuya ~unu da eklemeliyiz: ~zzeddin Keykâvus Selçuklu taht~ na
ç~ karken Koyluhisar'da oldu~u san~ lan küçük karde~i Celâleddin Keyferidân'da bir hareket görülmemi~tir. CI. Cahen, Anonim Sekuknâme'de bulunan bir kay~ da bakarak, onun bu s~ rada Antalya'da bulundu~unu, ~ehri
ele geçirmek isteyen Franklar~ n yard~ m~n~~ sa~lad~~~ n~, fakat Keykâvus'a yenilerek küçük bir sanca~a sürüldü~ünü ve orada herkesten uzakta
öldü~ünü ileri sürmü~tür '7. Cahen'in iddias~n~~ destekleyecek hiçbir delil
bulunmad~~~~gibi, kaynakta, Keyferidân'dan de~il, Melik ~brahim ad~ nda
birinin faaliyetlerinden söz edilmektedir. O. Turan bu Melik ~brahim'in
de Mara~~beyi Hüsameddin Hasan'~ n o~lu ve Nusratuddin Hasan'~ n da
babas~~ oldu~unu tahmin etmektedir 18. Öyle anla~~l~yor ki, küçük karde~i
Keyferidün CI. Cahen'in sand~~~~gibi ne Antalya'da faaliyet göstermi~~ve
ne de Keykâvus'un saltanat~~ için bir tehlike olmu~tur.

16 ~ bn Bibi, s.141/s.199; Yaz~c~o~lu, S.I22; Duda, s.61; Abu'l-Farac, Abu'l-Farac Tarihi,
trc. O.R.Do~rul, II. ank. 1950, s.491. Abu'l-Farac Tarihinde Alâeddin Keykubad'~ n hapsedildi~i kalenin ad~~ "Masa~a"olarak kaydedilmi~tir.
17 Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, London, 1968, 5.I20 vd.; ayn~~ yazar, La Turqui
Pre-Ottomane, ist. 1988, s. 69; Anonim Sekukndme, (Anadolu Selçuklu Devleti) n~r. ve trc.
F.N.Uzluk, Ank. 1952, s.28.
'8 Osman Turan, a.g.e., 5.311 ve ~ oo numaral~~ not.

