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ÖNSÖZ 

 

İnsan toplulukları tarihin değişik dönemlerinde çeşitli sebeplerle yerleştikleri bölgeleri 

terk ederek kendilerine yeni yurtlar aramak zorunda kalmışlardır. Tarih boyunca göçleri kabul 

eden mekânlar incelendiğinde, Anadolu’nun ayrı bir öneme sahip olduğu görülmektedir.  

Anadolu üzerine kesintisiz olarak devam eden göçebe akınları Roma’yı çaresiz bırakırken, 

Doğu Roma’nın meydana getirilmesini sağlamıştır. Doğu Roma ise yaşadığı sürece bu 

akınlara değişik çözüm yolları bulmaya çalışmış, fakat bu çabalarında başarılı olamamıştır.  

 

Tarihin değişik dönemlerinde İranlılar ve Araplar Anadolu’nun büyük bir kısmına 

sahip olup, uzun yıllar bu coğrafyayı ellerinde tutmuş olsalar da, bu hâkimiyet kalıcı 

olamazken, Türklerin Anadolu’daki fetihleri yerleşme karakterli olduğundan daha etkili 

olmuştur. Başlangıçta Türk kütleleri Bizans kontrolünde Anadolu’ya yerleştirilmiş olsa da bu 

sınırlı bir şekilde olabilmiştir. Türklerin Anadolu’daki iskânında asıl yoğunluk Abbasi 

halifelerinin idaresinde gelişen, daha sonra Tuğrul ve Çağrı Beylerle devam eden Türkmen 

akınlarıyla başlamış, Malazgirt Zaferi sonrasında Doğu ve Orta Anadolu’da büyük Türkmen 

kitlelerinin göçlerle bir araya gelmesiyle şekillenmiştir. Doğu ve Orta Anadolu’da meydana 

getirilen siyasi teşekküllerin oluşumuyla Anadolu toprakları Türk vatanı haline getirilirken bu 

coğrafyanın daimi mekân haline dönüştürülmesine Miryakefalon zaferiyle başlanmıştır. 

Anadolu coğrafyasının Türk vatanı haline dönüştürülmesi ise, XIII. yüzyıldaki Türkmen 

göçleriyle tamamlanmış ve kesin bir değişim gerçekleştirilmiştir.       

 

 Çalışmamıza XIII. yüzyılda Anadolu’daki bu değişim sürecini konu edindik. Konuyu 

üç ana bölümde inceledik. I. Bölümde XIII. yüzyılda meydana gelen göçleri, sebepleri 

yönüyle ele alıp konuyu askeri, siyasi, sosyal, dini, idari ve ekonomik etkenler olarak 

sorguladık. II. Bölümde bu dönemde meydana gelen göçleri sınıflandırarak Sarı Saltık, Tokat 

ve çevresi, Kayseri ve Kırşehir çevresi, Aksaray ve Ereğli çevresi, Malatya ve çevresi, 

Amasya ve çevresinde meydana gelen hareketlikleri tespit etmeye çalıştık. III. Bölümde ise 

bahsettiğimiz göçlerin sonuçları çerçevesinde Batı, Kuzey ve Güney uçlarında meydana 

getirilen Türk Beyliklerini, bu Beylikler vasıtasıyla Türkmen nüfusun uçlara taşınmasını, 

buralarda Türk kültür ve medeniyetinin nakşedilmesini verilere dayanarak ortaya koymaya 

çalıştık.   
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Tezin Adı XIII. Yüzyılda Orta ve Doğu Anadolu'dan Batı 
Anadolu'ya Göçler 

 

 

ÖZET 

 

Anadolu en eski devirlerden başlayarak doğudan ve batıdan istilalara maruz kalmış ve 

değişik medeniyetlere beşiklik etmiştir. XIII. yüzyıl öncesinde Türkmenler Doğu ve Orta 

Anadolu’da devletler meydana getirmişlerdir. Daha çok askeri maksatlı olan bu yerleşmeler 

dışında Anadolu’ya asıl Türkmen göçü XIII. yüzyılda Moğol istilaları sonucu gerçekleşmiştir.  

 

Babai isyanlarının zemin hazırladığı Moğol istilası Doğu ve Orta Anadolu’dan Batıya 

doğru yeni bir göç hareketini başlatmıştır. Moğol istilasının şiddetiyle Anadolu’nun uç’larına 

doğru gerçekleşen Türkmen göçü Batı Anadolu’yu bir çok yönden değiştirmiştir. Türkmenler 

kendilerine ait bir çok özelliği buralara taşıyarak yeni bir devri başlatmışlardır.        
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SUMMARY 

 
Anatolia has been invaded from East and West  since the prehistoric ages and it has been the 
craddle of civilization for different nations. Before the XIIIth Century The Turcoman people 
founded many states in the East and Central Anatolia. Except for these habitations which 
mostly had military aims, the main Turcoman migration occured in XIII th Century as a result 
of The Mongol Invasion. 
 
The Mongol Invasion, which was triggered by Babai revolts, started a new migration wave 
from East and Cenral Anatolia to West Anatolia. The Turcoman invasion through the borders 
of Anatolia, which occured  due to the severity of  The Mongol Invasion, changed West 
Anatolia in many aspects. The Turcoman People carried many specifications of themselves to 
these regions and started a new age.   
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GİRİŞ 

 

I. İnsanlık tarihi kadar eski olan “göç” kavramı, genel olarak, insan ve insan 

topluluklarının bulundukları bölgelerden, geçici veya sürekli olmak üzere başka 

bölgelere gitmeleri ve yerleşmeleri suretiyle meydana gelen “yer değiştirme 

hareketi”dir. Göç; coğrafi bakımdan bir iskân ünitesinden ayrılan kişilerin, başka bir 

yerde hayatlarını devam ettirmeye karar vermeleri ve bu kararı uygulamalarıyla 

ortaya çıkan hadisedir. Bir topluluğun yerini yurdunu terk ederek evi ve ağırlıklarıyla 

başka bir yere gitmesi, yer değiştirmesi oldukça geçerli sebeplere dayanmak 

zorundadır. Çilesi, gailesi, eşyası ve hayvanları ile yağmur altında, çamur ve fırtına 

içinde, bu yolculuğun niçin göze alındığı elbette merak konusu olmaktadır. 

Toplulukları harekete geçirebilecek ölçüde olmayan hareketlilikler ise sadece 

maceradan ibaret olacaktır. Göçün gerçekleşeceği sahalar tamamen boş ve sahipsiz 

olamayacağından göç toplulukları, yerli topluluk veya devlet hâkimiyetlerine karşı 

mücadele gerçekleştirmek ve başarılı olmak zorundadır. Dolayısıyla göç hareketi 

yerli halka hâkim olmayı veya onlarla mücadele etmeyi gerektirmektedir1. 

Hayatlarının idamesini göç esasına dayandıran toplumlarda yaşayabilmenin kuralı, 

kendileri için gerekli kaynakları elde etmek, avcılık, toplayıcılık  ve çobanlığa 

dayanan, mevsimlere göre sürekli yer değiştiren, toprağa yerleşmemiş bir hayat tarzı 

olarak göçebeliği zorunlu kılmaktadır. 

 

Göç hareketlerini, ortaya çıkış sebepleri, cereyan ettiği mekânları, katılan insan 

sayısını dikkate almak suretiyle tasnif edebiliriz. Göçler genellikle “iç göçler” ve “dış 

(uluslar arası) göçler” diye ikiye ayrılmaktadır. Beşeri coğrafya ilmi, uluslar arası 

göçleri münferit-kitlesel, kademeli-kademesiz, serbest ve mecburi şeklinde tarif 

etmektedir. 

 

Göçebelik konusunda ilk fikir yürütenler arasında eski Yunan filozofu Eflatun 

bulunmaktadır. Eflatun Yunanlıların uzak ülkelere göçmelerinin sebeplerini izah 

                                                 
1 Salim Koca,“ Türklerin Göçleri ve Yayılmaları”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.I, Ankara, 
2002, s.654. 



 

 

2

ederken, bölgedeki arazinin darlığından, sık sık meydana gelen iktidar ve parti 

mücadelelerinden, iktidardan düşen ve tasfiye olan toplulukların bir önderin peşinde 

daha iyi bir hayata kavuşmak için göç ettiklerinden söz etmektedir. Bu şekilde 

meydana getirilen şehirlerin, ana şehirden bağımsız olmakla beraber birçok yönden 

(dini inanış, hukuk, yönetim, kültür, takvim, vs.) benzerlik gösterdiği ifade edilerek 

göçebeliğin ilkel bir hayat tarzı olduğu, medeniyete ancak yerleşik kültürle 

ulaşılabileceği üzerinde durmaktadır2.     

İbn Haldun ise Mukaddime’sinde, göçü ve göçebeliği geçici bir süreç olarak 

görmekte ve medeniyeti bedeviyet üzerine inşa etmektedir. Ona göre; göçebe ve 

şehirli olarak iki cemiyet tipinde yaşayan insanların, hayat tarzlarının doğuşuna, 

bölgenin şartları da yön vermektedir3. Nehir vadilerinde tarıma elverişli yerlerde 

oturanların zirai hayata kolayca uyum sağladıkları görülürken, geniş otlakları 

bulunan bölge insanlarının da hayvancılık yapması gerektiği aşikardır.    

 

Tarihçiler tarafından göçebelerin yağmacı olarak görülmesi anlayışının İngiliz 

tarihçi A. Toynbee’yi de etkilediği görülmektedir. Kanun ve düzen içerisinde 

olmayan, tesadüfi bir yaşantıya sahip göçebelerin gözlerini arkada bırakabilecek 

herhangi bir bağlarının olmaması onlara sınırsız bir gücü bahşetmektedir4. 

Tarihçilerin, göçebe hayat tarzındaki insicamı müşahhas bir şekilde tespit 

edemeyişleri, onların tarihlerinin olmadığı şeklindeki değerlendirmeleri ortaya 

çıkarmıştır. Diğer taraftan çöl bedevileri ile bozkır topluluklarının yaşantı cihetiyle 

birbirine benzemesi kavram kargaşasının yaşanmasına sebep olmuştur. Lindner ise 

bu kavram kargaşasına tarihçilerin neden olduğu fikrindedir. Nitekim göçebeler ile 

ilgili malumat mecburen yerleşiklerin eserlerinden veya kendi sözlü anlatımlarından 

çıkarılabileceğinden göçebeler yağmacı olarak görülmektedir5.   

 

Göçebelik konusundaki kavram kargaşası Türklerin göçebeliği konusunda da 

devam etmekte bilim adamları farklı izahlar getirmektedirler. Çöllerle bozkırların 
                                                 
2 A. Müfit Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara, 1984, s. 29-58. 
3 İbn Haldun, Mukaddime I, Çev. Z. Kadirî Uğan, MEB. Yay. İstanbul, 1989, s. 303-304.  
4A. Toynbee - P. Kenneth Kirkwood, Türkiye -İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni-, 
Çev. Hülya Karaca, İstanbul, 2003, s. 25.  
5 R. P.Lindner, “What was a Nomadic Tribe?”, Comprativ Studies in Society and History, 24 
(1982), s. 689-90,  M. Said Polat, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası, İstanbul, 2004, s. 22-23. 
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birbirine benzediği fikrinden yola çıkan İbn Haldun, bozkırda yaşayan Türk 

topluluklarının medenî olamayacaklarını öne sürmektedir. W. Barthold ise, Türklerin 

medenî hayat ile ilgileri konusunu, izâhı karmaşık meseleler arasında görmektedir. 

Türklerin medeni kavimlerden olan doğudaki Çinliler ile batıdaki diğer kavimlerin 

etkisinde olmalarına rağmen, çoğunlukla göçebe hayat yaşadıklarından söz 

etmektedir6. Burada ilim adamlarını şaşırtan hadise göçebe oldukları halde Türklerin 

medeniyetler meydana getirebilmeleri hadisesidir.             

 

Kafesoğlu,  kanunları ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olan teşkilatçılığı 

sayesinde birçok devletler meydana getiren Türk topluluklarının, nomad (göçebe) 

sayılmasının mümkün olamayacağını belirtmektedir7. Türklerin meydana getirdikleri 

yüksek medeniyet hakikatinden yola çıkan Kafesoğlu ise kavramı tamamen kabul 

etmemekle, medeniyetle göçebeliğin bir arada olamayacağını ifade edenlere karşı bir 

duruş sergilemiştir. Yüksek Türk medeniyeti bir vakıa olduğuna göre, o halde 

Türklerin göçebe olmaları ile medeniyet meydana getirebilmeleri konusunda farklı 

izahlar getirmek gerekmektedir. 

 

Bu konudaki farklı yaklaşımları Ziya Gökalp ve Zeki Velidî Togan’da 

görmekteyiz. Gökalp, medeniyetin (şehirli olmak), sadece yerleşik olmakla 

açıklanamayacağını belirtirken konuyu farklı bir mecraya taşımıştır. Buradan göçebe 

kabilelerinde düzgün devlet teşkilatı kurabilmelerinin mümkünlüğü 

anlaşılabilmektedir8. Togan ise, Türklerin fethettikleri mekanları benimsemeleri 

konusuna dikkat çekmektedir. Bu cihetle Türkler bir nevi yerleşik medeniyeti 

meydana getirmektedirler. Göçebelikten kaynaklanan cevvaliyetle fetihlerde başarılı 

olan Türkler, kazandıkları yerleri sahiplenerek bu toprakları vatanlaştırmışlardır9.     

 

Tabiat ve iklim şartları Türklerde göçebe bir hayat tarzını ve dünya görüşünü 

zorlamıştır. Türklerin bulundukları bölgelerde tabiat ve iklim, besicilik yapmaya 

daha geniş imkan tanırken tarımın gelişmesine engel olmaktadır. Bu ise Türk 

                                                 
6 W. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Dersleri, Ankara, 2004, s. 36. 
7 İbrahim Kafesoğlu, , Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1994, s.34.  
8 Ziya Gökalp,  Türk Medeniyet Tarihi, İstanbul, 1995, s. 13-14. 
9 A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, s. 106. 
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topluluklarında başlangıçta konar göçer bir hayatı mecbur kılmıştır. Bu tarz bir 

yaşayış, Türk bozkır kültürünün doğmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu kültürün 

idamesi ise ancak at ve koyun sürülerine her mevsimde taze ot ve su bulabilmek için 

devamlı yer değişikliğini gerektirmektedir. Bu yüzden göçebelerde hayat, kışlak ve 

yaylak arasında, siyasi anlaşmazlıklarda kuvveti, nüfus artışları ve ağır iç ve dış 

baskılarla hareket ve sürati gerektirmektedir10.  

 

II. En eski devirlerden itibaren Türk göçleri, başta Anadolu tarihi olmak üzere 

Avrupa tarihinin de en önemli konularından birini teşkil etmektedir. Dolayısıyla 

tarihin her devresinde sürekli şekilde Türk göçleri meydana gelmiştir. Milattan 

önceki zamanlarla ilgili elde geniş bilgi ve belge bulunamamasından dolayı bu 

dönemler tam olarak aydınlatılamamaktadır11. Milâttan sonraki zamanlarda meydana 

getirilen Türk göçleri hakkında ise daha somut verilere ulaşabilmek mümkündür.  

 

En eski çağlardan itibaren Türk akınlarının hedefi durumunda olan Kuzey Çin 

istikameti, güneye doğru gerçekleştirilen Türk göçünün ve yayılmasının birinci 

basamağını teşkil etmektedir. Güney yönünde gerçekleşen söz konusu göçlerin ve 

yayılmaların diğer basamağını ise, Kuzey Hindistan coğrafyası oluşturmaktadır.  

 

Orta Asya’dan çıkan belli başlı dört ayrı göç yolu olduğu bilinmektedir. Birinci 

ve büyük göç yolu, Hazar Denizi’nin kuzeyinden, Rusya bozkırları üzerinden 

Avrupa’ya gitmektedir. İkinci göç yolu ise, Hazarın güneyinden, Arabistan 

yarımadası ve Anadolu’ya varmakta,  buradan Ege adaları ve Balkanlar’a oradan da 

Yunanistan’a ulaşmaktadır. Üçüncü istikamet, Afganistan üzerinden Hindistan’a; 

dördüncü istikamet ise, Doğu Türkistan üzerinden Çin ve Güneydoğusuyla 

buluşmaktadır.  

 

İlk göçler olarak nitelediğimiz Avrupa’ya yönelik bu insan ve topluluk 

hareketliliklerini, Anadolu ve Arabistan yarımadası istikametindeki diğer göçler 

takip etmiştir. Bu şekilde tarihin değişik dönemlerinde değişik sebeplerle meydana 

                                                 
10 Koca, “ Türklerin Göçleri ve Yayılmaları”, s.654-655. 
11 Koca, agm. s.657. 
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getirilen bu göç dalgaları, diğer göçleri hareketlendirdiğinden, belli dönemlerde hızlı 

nüfus hareketlilikleri meydana gelmiştir12.                        

 

Türk göçleri ve yayılmasının, asıl olarak batı istikametinde meydana geldiği 

görülmektedir. Bu istikamette gerçekleştirilen göçlerde iki yol kullanılmıştır. 

Türklerin batıya doğru göçlerinde ve yayılmalarında,  Karadeniz’in kuzeyinden Orta 

Avrupa’ya ve Balkanlar’a ulaşan kuzey yolu önemlidir. Bu yol, Türklerin 

Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda, Balkanlar’ da ve Orta Avrupa’da hâkimiyet 

kurmalarını sağlamıştır. Orta Asya’daki siyasi hâkimiyetlerini kaybettikten sonra 

Karadeniz’in kuzeyinde görülmeye başlayan Hunlar, bölgedeki Ostrogot ve Vizigot 

hâkimiyetlerini çökertmiş ve Kavimler Göçü’nü başlatmıştır. Kavimler göçü, 

dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Roma İmparatorluğu’nu temelinden 

sarsarken Avrupa’nın etnik yapısının değişmesine yol açmıştır. Batıya doğru süratle 

ve topluca gelişen bu hareketlilik, batıdaki kavimlerin büyük korku ve panik içine 

girmelerine neden olurken ya onların hakimiyetleri altına girmek veya önlerinden 

kaçmak şeklinde bir takım sonuçları ortaya çıkarmıştır. 

 

Batı istikametinde hızla yayılan ve birbirini takip eden dalgalar halindeki Türk 

göçleri, Ortadoğu’da yayılmaktan daha ziyade, Bizans’a ait Anadolu’nun fethini 

gerçekleştirecek olan Orta yol üzerinde devam etmiştir. Bu yol, tarihin değişik 

dönemlerinde değişik kavimler tarafından defalarca zorlanmış, fakat bölgedeki 

Bizans ve Sasani engeli bir türlü aşılamamıştır. Göktürkler ve Bizans’ın 

sıkıştırmaları karşısında zayıf düşen Sasani Devleti’nin Araplar tarafından 

çökertilmesi ve bölgenin güçlü devleti Bizans’ın içeride ve dışarıda devamlı 

yıpranması, göçleri engellenen Türk topluluklarının önünü açmış ve yeni bir göç 

yolu daha kazanılmıştır13.   

 

Türk göçleri ve yayılması öncelikle, fetihlerle vatan kurma karakterini 

taşımaktadır. Bununla birlikte Türk iskânlarında büyük fetihlerin dışında bazı 

kalabalık boy parçalarının, ailelerinin veya sağlam yapılı gençlerin, yabancı 

                                                 
12 Kamuran Gürün,  Türk ve Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 1984, s. 32-38. 
13 El- Belâzûrî, Fütûhu’l Büldân, Çev. M. Fayda, Ankara, 2002, s. 364-401. 
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devletlerde hizmet almaları şeklinde de farklı bir uygulama karşımıza çıkmaktadır. 

Yeni katıldıkları topluluklar içerisindeki askeri kuvvetler de veya siyasi yapıda 

hâkimiyet kurmaları, sızmalar şeklinde olmuş ve bu çok kere üstün başarılar 

göstererek gerçekleşmiştir.   

 

XII. Yüzyılda yaşayan bir Haçlı müellifi; “Türkler ve Türkmenler aynı 

soydandır. Hayvanlarını otlatmadıkları hiçbir memleket kalmamıştır. Bir yerden 

başka bir yere göçmek istedikleri zaman boylarıyla birlikte hareket ediyorlar, 

akrabaları olan bir reisin idaresinde bulunuyorlar, emirlerine itaat ediyorlardı. 

Göçleri ise at, koyun, sığır, servet ve hizmetçileriyle birlikte gerçekleşiyordu. 

Çiftçilik yapmıyorlar, ihtiyaçlarını hayvanları ve mahsullerini değiştirmekle 

gerçekleştiriyorlardı. Bir yerde bulundukları ve otlaklara ihtiyaç duydukları zaman 

beylerini hükümdara gönderip bir otlak veya bölge alarak oraya göçüyorlardı.” 

şeklindeki ifadeleriyle Türk göçlerinin karakterini, göçerlerin hayatını, idarelerini  

açıkça ortaya koymaktadır14.           

 

Koyunlarıyla yaşayan, atlı göçebelerden oluşan Türk askeri gücü, kendi 

dayanışmasını kendisi içerisinde doğal ortamlarda gerçekleştiriyordu. Nitekim bu 

şartlar altındaki ordular için iyi yetişmiş generallere fazla ihtiyaç kalmayacaktır. 

Bunun yanında başına buyruk hareketleri bazı durumlarda çok sıkıntılar çekmelerine 

de sebep olmuştur. Nitekim göçebe hayat süren Türkmen Beyleri, tarım alanlarının 

yüce hükümdarı ve vergi toplayıcısı haline geldikleri zaman, geçimini hayvancılıktan 

sağlayan göçebeler, otlatmaya elverişli görünen yerlere gitmeye başladılar. Beyleri 

ise onları geri çevirebileceği halde durdurmaya cesaret edemediler15.                  

 

Diğer yandan meydana getirilen bu göçler, belirli gayelerden yoksun ve sonu 

bilinmez bir macera hareketi olmayıp bizzat hükümdar aileleri tarafından belli bir 

disiplin içerisinde idare edilmişlerdir. Hükümdar ailelerinin kutsal sayılması onlara 

karşı saygı ve bağlılığı gerektirmektedir. Bu bağlılık ve güven duygusu uzun yıllara 

                                                 
14 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 1998, s.78.   
15 M.G.S. Hodgson, İslam’ın Serüveni, Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih, C.2, İstanbul, 
1995, s. 45. 
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ve çetin şartlara rağmen ortaya çıkan dayanışmayı kuvvetlendirmiş, zorlukları 

birlikte göğüsleme imkanı vermiştir.  

 

Bizans’ın kötü yönetimi ve devamlı süregelen istilalar Anadolu’yu terkedilmiş 

bir görüntü içerisine sokmuştur. VIII yüzyıldan itibaren Balkanlara doğru inmeye 

başlayan Bulgar, Peçenek, Kuman ve Uzlardan oluşan Türk kitleleri, değişik 

zamanlarda Bizans tarafından Anadolu’ya geçirilmiş ve burada iskanları 

sağlanmıştır16. Türk göçleri Anadolu’ya doğru yönelmeye başlayınca, yerli halkın bir 

kısmı hayatlarının tehlikede olduğu zannıyla Balkanlara ve Adalara yeni ve tersine 

bir göç hareketini başlatmışlardır.     

 

III. Bu süreçte Türklerin dışında diğer kitlelerinde ilgisi Anadolu’ya 

yönelmeye başlamıştır. Sasani Devleti’nin çökertilmesi İslam ordularına Anadolu 

fütuhatının yolunu açmıştır. Belazuri, Bizans imparatoru Heraklios’un, İslam 

coğrafyası ile Bizans’ı birbirinden ayıran Suriye ve Anadolu sınırında, Hz. Ömer 

zamanından itibaren bir takım değişiklikleri gerçekleştirdiğinden bahsetmektedir. Bu 

değişikliğin amacı, sınırlardaki şehirlerin tahribi ve insanların tehciri ile, 

Müslümanların bu bölgeyi kullanarak Anadolu içlerine geçişlerini zorlaştırmaktır. 

Diğer rivayetlerde ise geriye dönüşün daha kolaylıkla olabileceği fikrinden yola 

çıkarak Antakya, Misis, İskenderiye ve Toros dağları arasındaki bölgede meydana 

getirilen tahribatların Araplar tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir17.   

 

Emevi Halifesi Muaviye zamanında gerçekleştirilen gazaların ağırlık merkezini 

yine Anadolu oluşturmaktadır. Bu dönemde yılda bir veya iki defa mutlaka 

Anadolu’ya seferler gerçekleştirilmektedir. Bizans sınırlarına yerleşen mücahitler 

katıldıkları gazalarda Orta Anadolu’nun önemli şehirlerini yağma ve tahrip 

etmişlerdir. Stratejik bakımdan önemli olan yol kavşakları ve Toros geçitlerine 

hakim olan Tarsus, Adana, Misis, Maraş ve Malatya şehirleri, sınır bölgelerindeki 

Arap askerlerinin üsleri haline getirilmiştir18. Bu dönemde Anadolu’ya ve Bizans’a 

                                                 
16 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler, Çev. Y. Moran, İstanbul, 1979, s. 81.       
17 E. Honigman, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Çev. F. Işıltan, İstanbul, 1970, s.37; Şahin Uçar, 
Anadolu’da İslam Bizans Mücadelesi, İstanbul, 1982, s. 59.   
18 Uçar, age, s. 59.   
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karşı gerçekleştirilen askeri harekatların en önemlisi İstanbul kuşatmalarıdır. 

Emeviler döneminde İstanbul’a karşı ilk askeri harekât 668 yılında olmuştur. İslam 

orduları, Malatya, Kayseri, Eskişehir yolunu takip ederek Kadıköy’e ulaşmış ve 669 

yılı ilkbaharından itibaren boğaz geçilerek muhasara başlatılmıştır. Kışın 

başlamasıyla birlikte kuşatmaya son verilmiş;  674 yılında ise İstanbul’a karşı ikinci 

askeri harekat başlatılmış,  fakat kış mevsimine kadar herhangi bir sonuç 

alınamayınca ara sıra kuşatmalar devam etse de 680 yılında kuşatma tamamen terk 

edilerek geri çekilmek zorunda kalınmıştır.  

 

Muaviye’den başka diğer Emevi halifelerinin de mutlaka Anadolu fetih 

politikaları olmuştur.  Halifeler Anadolu’da gelişigüzel yayılmaktan ziyade, her ne 

kadar başarılı olamasa da, planlı ve muntazam bir şekilde İstanbul’u fethetme 

siyasetlerini uygulamaya çalışmışlardır19.     

 

İslam dünyasında Emeviler’in yerine Abbasiler’in yönetime gelmeleriyle idari, 

askeri, siyasi ve ilmi sahalarda çok büyük değişiklikler olmuştur. Abbasi Halifesi 

Ebu Cafer Mansur, devleti’nin iç problemlerini hallettikten sonra Bizans ile yaklaşık 

bir asırdan beri sınır savaşları şeklinde devam eden mücadeleleri kontrol altına 

alabilmek için Malatya ve Adana gibi stratejik bakımdan önemli olan uç vilayetlerini 

yeni baştan inşa etmiştir. Bu bölgeler bağımsız bölge statüsüne getirilerek askeri bir 

üs şekline dönüştürülmüştür.  Sınırların istihkamının kuvvetlendirilmesi Mehdî 

zamanında da sürmüştür. Abbasi ilerleyişi Hasan b. Kahtaba ve Harun 

komutasındaki ordular ile devam etmiştir20. Abbasi orduları bu şekilde Anadolu’yu 

boydan boya dolaşmış, Boğaziçi sahillerine yanaşmıştır21. Bizans sınırlarında sayıları 

oldukça kalabalık ordular ile gerçekleştirilen mücadeleler sonucu, Abbasi ordularının 

İç Anadolu’ya kadar ulaşarak bazı kalelerin fetihlerini sağladıkları görülmektedir.       

 

                                                 
19 İbrahim Hasan,  İslam Tarihi, Siyasi, Dini, Kültürel, Sosyal, Müt. İ. Yiğit, Y. Çiçek, S. Gümüş, 
A. T. Aslan, H. Aktaş, C.3, İstanbul, 1992, s. 54. 
20 İbnü’l Esir, El- Kamil Fi’t-Tarih adlı eserinde yukarıda sözü edilen harekâtla ilgili 95993 kişinin 
katıldığından, Bizans sınırlarında bir hayli ilerlenildiğinden ve Bizans’ın bozguna uğratıldığından 
bahsedilmektedir. İbnü’l Esir, age, s. 64.  
21M. Şemsettin Günaltay, Türk İslâm Tarihine Eleştirel Bir Yaklaşım -Maziden Atiye- Yay. Haz. 
A. Gökbel, D. A. Aykut, Ankara, 2003, s. 134. 
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Bizans hakimiyetinde bulunan Anadolu’ya özellikle Abbasiler devrinde, 

Türkistan ve Horasan’dan Anadolu’ya getirilerek Bizans’a karşı gazalarda gönüllü 

olarak mücadele eden Müslüman Türkler yerleştirilmiştir. Bizans hakimiyetindeki 

Suriye, El-Cezire, Doğu Anadolu ve Azerbaycan topraklarının İslam ordularınca 

fethi, İslam Bizans mücadelelerini hızlandırmıştır. Abbasi halifesi Mehdi, İslamlar 

tarafından fethedilmiş olan Türkistan, Harizm ve Horasan’dan, başta Müslüman 

Türkler olmak üzere İran, Soğd ve başka milletlerden çok sayıda gönüllü kuvvetler 

Tarsus, Misis, Anazarba, Adana, Haruniye, Bagras, İskenderun, Maraş, Kemah, 

Samsat, Adıyaman, Harput, Amid, Silvan, Erzen, Malatya, Bitlis, Malazgirt, Ahlat, 

Erciş, Kalikala gibi askeri bölgelere yerleştirilmişlerdir22.              

Bizans’la hemen her yıl yapılan savaşlara Halife Harun Reşit zamanında da 

devam edilmiş, 790 yılında Antalya açıklarında Bizans donanması mağlup edilmiştir. 

797 yılında ise, Harun Reşit’in Orta Anadolu’ya akınları sırasında Ankara , Niğde, 

Aksaray’ın fetihleri sağlanmıştır. 803 yılında daha önce yapılan antlaşmanın Bizans 

tarafından bozulması üzerine Heraklea ( Ereğli)’ya akınlar yapılmıştır. Ereğli, otuz 

gün muhasara sonrasında fethedilmiş ve şehrin halkı ise esir alınmıştır. Bizans 

ülkesine yapılan bu akında 135 bin maaşlı asker, gönüllüler ve divana kayıtlı 

olmayan belli sayıda kişiler katılmıştır23. Harun Reşit, 806 yılında Ereğli’nin fethi 

sonrasında Orta Anadolu’ya kadar ilerleyerek bölgedeki bir çok yerin fetihlerini 

gerçekleştirirken24; bazı kaynaklarda onun Bilecik’e kadar ulaştığı ve burayı 

fethettiği, fakat daha sonra buranın yeniden Bizans’ın eline geçtiği şeklinde bilgiler 

bulunmaktadır25.            

Memun ve Mutasım zamanlarında Türk ülkelerinden getirilen askerlerin hilafet 

ordusuna alınması Türklerin nüfuzunu artırmıştır.Bu dönemlerde Türklerden 

meydana getirilen ordu ve şehirler inşa edilmiştir26. Türklerin, Abbasi siyasi ve 

askeri hayatında tesirli olmaya başlamaları bir takım rekabetlerinde başlangıcı 

                                                 
22 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, Selçuklular Dönemi, (Başlangıçtan 1086 ‘ya kadar), Ankara, 
1988, s. 15-16.   
23 İbn Kesir, age, s. 478-487. 
24 İbnü’l Esir,  age, s. 177.  
25 Şükrullah, Behcetü’t-Tevârîh, Haz. Nihal Atsız, Osmanlı Tarihleri I, İstanbul, 1949, s. 52.   
26M.Şemsettin Günaltay, “Abbas Oğulları İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükselişinde Türklerin 
Rolü”, Belleten, C.VI,  Sy, 23-24, Ankara, 1995, s. 193-194. 
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olmuştur. Özellikle siyasi çalkantı dönemlerinde Türk komutanlar Anadolu 

akınlarına memur edilmişler ve sugur vilayetlerinde bırakılmışlardır. Harun Reşit, 

Me’mun, Mutasım ve özellikle Mütevekkil zamanında hilafet ordusunun 

çoğunluğunun Türklerden oluşması, askeri garnizon şehirlerinin idarelerinin Türk 

komutanlar tarafından yürütülmesini sağlamıştır. Abbasi idaresi, bu askeri iskanlarla 

bir taraftan Türk komutanların Bizans’ı kontrollerini sağlarken diğer taraftan devlet 

siyasetinde etkili kişileri merkezden uzak tutarak, merkezi otoriteyi güçlü tutmaya 

çalışmıştır. Karinoğlu Fazl, Ferec et-Türkî, Amaçur et- Türkî, Bilgeçur, Ferganalı 

Halef, Toganoğlu Ahmet, Ebu Said et- Türkî, Yazman, Busr Afşinî, Kayıoğlu 

Ahmet, Burduoğlu Rüstem, Bilgecûr, Vasif et-Türkî, bu dönemde öne çıkan 

komutanlardan bazılarıdır27. Abbasiler döneminden itibaren sayıları hızla artan 

Müslüman Türklerin İslam kuvvetleri içerisinde Anadolu’ya gelerek askeri alanda 

büyük başarılar elde etmesi ve ardından Selçuklu akınlarının gelmesiyle birlikte, 

Bizans toparlanma fırsatı bulamamış, sınırlarını iç kısımlara çekerek yerini 

Türkmenlere bırakmaya başlamıştır.         

IV. Özellikle Karahanlılar ve Gazneliler’in Oğuzlara karşı yürüttükleri güven 

vermeyen politikalar Oğuzları bölgede rahatsız etmiştir. Türkmenlerin hareketli ve 

zor insanlar oluşları, Karahanlılar ve Gazneliler’in onlara karşı yürüttükleri 

politikalarda tesirli olduğu gibi Oğuzların istekli ve istem dışı göçlerinden her zaman 

mutlu olmuşlardır28. Bu süreçte Oğuzlar’ın bir kısmı, çok ızdırablı ve maceralı 

göçlerle  Horasan’a geçirilip Gazne ordusunda isdihdamı sağlanırken, diğer kısmı ise 

devamlı baskı altında tutulmuştur. Gazneli Mahmud’un izniyle Samanlılar’dan Emir 

Ahmed b. İsmail zamanında Irak Türkmenler’i ( Balkhan Türkmenler’i) Horasan 

bölgesine yerleştirilirken29, Gazneliler tarafından İran içleri kontrol altında tutulmuş 

ve nüfuzlarının bölgede daha tesirli olması sağlanmıştır30. Oğuzlar üzerinde 

Karahanlı ve Gazneli baskıları Selçuklu ailesini, Maveraünnehr  bölgesinde zorlu bir 

hayata sevk ederken yeni yurt arayışları da mecburi bir hal almaktadır. Selçuklu 

ailesinin bu yeni yurt arayışlarında en gözde mekan Anadolu olarak görülmektedir. 

                                                 
27 Sevim, Anadolu’nun Fethi,  s. 16.   
28 Jean Paul Roux, , Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, İstanbul, 1999, s. 257. 
29 M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi ( Selçuklular Devri ), İstanbul, 1944, s. 35.   
30 Togan, age, s. 188. 
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Anadolu, Müslüman Türk Gazilerin uzun yıllar Bizans’a karşı mücadelelerini 

gerçekleştirdikleri mekan olması sebebiyle bilinen bir coğrafyadır. Anadolu’ya olan 

aşinalık zor günler yaşayan Selçuklu ailesini bu yöne doğru hareketlendirirken, bu 

keşif harekatıyla Çağrı Bey görevlendirilmiştir31. Çağrı Bey’in Anadolu akınları, 

Bizans hakimiyetinin çürümüş bir bina gibi çökmekte olduğunu, kendilerine karşı 

koyacak hiç kimsenin Anadolu’da bulunmadığını gösterirken, yersiz yurtsuz kalan 

Selçuklu Beyleri’ni ümitlendirmiştir. Aynı zamanda bu akınlar Anadolu hudutlarını 

aşan Türk göçlerini yoğunlaştırmıştır. 

 

Daha kuruluşundan itibaren muhaceret meselesi ile meşgul olan Selçuklu devleti,  

ırkdaşlarına yurt ve geçim sağlamak gibi vazifelerle karşı karşıya kalmıştır. Yersiz 

yurtsuz kalan Türkmenler, Selçuklu idarecileri tarafından istihdam edilemedikçe 

İslam topraklarındaki rahatsızlıklar artmıştır. Bu rahatsızlıkları gidermek için 

Türkmenler Anadolu topraklarına yönlendirilmişlerdir. Anadolu’ya akın akın gelen 

Türkmenler buralarda yaylaklar ve kışlaklar meydana getirmişlerdir32.      

  

Selçuklu Devleti’nin, Dandanakan (1040)’da İstiklal savaşlarını kazanarak 

Horasan’da müstakil bir devlet olarak kurulmasına kadar olan dönem içerisinde, 

Anadolu’daki Türkmen hareketleri sadece bir akın ve istila niteliği taşımaktadır. 

Dandanakan zaferinden sonra devletin kurulmasıyla, “Büyük Oğuz Göçü”, Selçuklu 

ailesinin başkanlığında planlı ve programlı bir şekilde Türk kitlelerinin Anadolu’ya 

yöneltilmesi şekline dönüştürülmüştür33. Bu ise Anadolu’nun baştan başa açılmasına 

ve bir Türk diyarı haline gelmesine sebep olmuş, önemli sonuçlar doğurmuştur.   

 

Anadolu’ya yönelen Türkmen akınları Sultan Tuğrul döneminde artık 

Selçuklu ordularınca bizzat gerçekleştirilecek olan fetihler haline getirilecektir. 

Anadolu’nun fetih harekatını bizzat yeni başkent Rey’den idare etmeye başlayan 

Tuğrul Bey, Selçuklu komutanlarının emirlerine kalabalık Türkmen kuvvetleri 

                                                 
31 Sevim, Age, s. 19. 
32 Veled Çelebi, Divan-ı Türki-i Veled Çelebi, Mus. Kilisli Muallim Rıfat, İstanbul, 1341, s. 109.  
33 Kafalı Mustafa, “Anadolu’nun Fethi Ve Türkleşmesi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.6,  
Ankara, 2002, s.178. 
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vererek başarılı neticeler almaya çalışacaktır. Bizans kaynaklarının 100 bin kişi 

olarak belirttikleri büyük bir Selçuklu ordusu İbrahim Yinal ve Kutalmış 

komutasında harekete geçerek 1048 yılında Anadolu topraklarına girmişlerdir. 

Türkmenler Van gölü yakınlarından Trabzon’a kadar sahada yayılmışlardır34. 

Selçuklular’ın Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zafer olan Pasinler zaferi sebebiyle 

Bizans İmparatoru Monomakhos Tuğrul Bey ile anlaşmaya mecbur olmuştur35.  

 

Sultan Tuğrul Bey, bir koldan kuzeyde Kafkaslar’a, batıda Canik 

ormanlarına, güneyde Tercan, Hanzit ve Erzincan’a ilerlerken, diğer koldan Oltu 

yöresinden geçip Çoruh ırmağı vadisinin ötesindeki şehirleri istila etmiştir. Geri 

dönüşte ise ise Bayburt yöresinde, ücretli Frank askerleriyle çarpışmış, fakat geri 

çekilmiştir. Kars yönünde ilerleyen diğer Selçuklu birlikleri ise, Bizans’la girdikleri 

mücadelelerde Bizans’ı ağır yenilgilere maruz bırakmışlardır. Tuğrul Bey tarafından 

Erzurum yöreleri hatta doğuda Ugumi’ye kadar olan bölgeler ele geçirilerek kuzey 

Doğu Anadolu harekatı tamamlanmıştır. Tuğrul Bey daha sonra güneye inerek 

Malazgirt’i kuşatmış fakat kış şartlarının olumsuzluğu nedeniyle kuşatma kaldırılmış, 

harekât yolu üzerindeki Adilcevaz fethedilmiştir.  

Genel olarak Tuğrul Bey devrindeki Selçuklu akınları, Gökçegöl sınırlarından 

başlayarak Anadolu ortalarına doğru ırmak ve vadiler boyunca gelişmiş ve 

Kızılırmak’a kadar ulaşılabilmiştir. Reşidü’d-din, Karaman, Eşrefoğulları ve diğer 

Türkmenlerin 20.000 çadır halinde kalabalık bir kitle olarak Anadolu’ya bu dönemde  

geldikleri belirtilmektedir36.  Anadolu’ya gelmeden önce ise Amuderya, İlkyalık ve 

nehrin batısındaki Balkhan dağlarında yaşadıkları ve eşkiyalık yaptıkları, hatta 

Ahmed Yesevi’nin oğlunu öldürdükleri ve bu yüzden beddua aldıkları kaynaklarda 

belirtilmektedir37. Karaman tarihçisi Şikari ise Karamanlıların Moğol istilası ile 

                                                 
34 M. Altay Köymen, Selçuklular Devri Türk Tarihi, Ankara, 2004, s.163. 
35 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1992, s.24. 
36 A.Z.Velidî Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi ve Tahlili, İstanbul, 1982, s. 77. 
37 Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 320.  Bu konuda diğer kaynaklardan Yazıcızade Ali, Afşar 
kolunu oluşturan bir Karaman boyunun 1228’de Ermenek vilayetine Ala’eddin Keykubad tarafından 
yerleştirildiğinden bahsederken, Neşri, Karamanlıların Moğol istilasından kaçarak batıya geldikleri ve 
Ermenek civarına yerleştiklerini bahsetmektedir. İ. H. Uzunçarşılı da aynı konuya parmak basmakla 
birlikte Karaman oğullarının bir kısmının Maveraünnehir bir kısmının da Azerbaycan taraflarında 
bulunduklarını bildirmektedir. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Ve Akkoyunlu, 
Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1988, s.1. 
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Sivasa geldiklerini, bu bölgede Babai isyanına katıldıktan sonra Ermenek Mut 

bölgesine yerleştirildiklerini bahsetmektedir. Aynı zamanda bölgede I.Alaaddin 

Keykubad zamanında Türkmen yerleşmelerinin olduğu da bilinmektedir.38  

 

Malazgirt Zaferi, Türk ve dünya tarihinde dönüm noktalarından birisidir. İslam 

tarihçileri bu galibiyetin Anadolu kıtasının açılmasına sebep olduğunu düşünerek bu 

zaferin adını bundan önceki dönemlerde Müslümanlığın Asya’da ve Akdeniz 

havzalarında gelişmesinde etkili olan Kadisiye ve Yermük savaşlarıyla beraber 

zikretmişlerdir39. Malazgirt galibiyeti yalnız Müslümanlar ve Bizans üzerinde tesir 

bırakmamış aynı zamanda Avrupa’da bile akisler meydana getirmiştir. Galibiyeti 

müteakip birkaç sene içerisinde Hıristiyan alemi telaşa düşmüş ve 1074’te Papa VII. 

Gregoire bütün Hıristiyanlar’ı Bizans lehine ve Türkler aleyhine silahlandırmağa 

başlamıştır.  

 

Alparslan’ın Doğu Anadolu’ya doğru gerçekleştirdiği akınlar bu bölgedeki 

Ermenilerin Aras havzasından ve Doğu Anadolu’dan toptan göç etmelerine Güney 

Anadolu’ya ve özellikle Çukurova’nın doğu bölgelerine yerleşmelerine sebep 

olmuştur. Ermenilerin boş bıraktıkları yerlere ise Göçebe Türkmenlerin yerleşmeleri 

sağlanmıştır. Bizans’ın sahip olduğu müstahkem kale ve şehirler muhasaralarla alınıp 

müdafaa hatları kırılmış, Kızılırmak’ın batısında kalan Orta Anadolu vilayetlerine 

akınlar düzenlenmiş, Bizans’a dayanak olabilecek yollar ve şehirler tahrip edilmiştir.                         

 

Malazgirt Zaferiyle Alparslan, Bizans’ın tertip ettiği büyük maddi imkanlarla 

donatılmış orduyu bozguna uğrattığı için, Selçuklu göçerleri hiçbir direnişle 

karşılaşmadan Anadolu içlerine doğru çok büyük kalabalıklarla hareket edebilme 

imkanı bulmuşlardır40.  Türklerin yeni göç sahaları olan Anadolu’da Grek ve Roma 

kültürü ile bütünleşmiş olan Hıristiyan hakimiyeti mevcuttur41. Anadolu’nun üç 

tarafının tabii engellerle çevrili olması ve yerleşik medeniyete sahip Bizans engelinin 
                                                 
38 Faruk Sümer, “Karamanoğulları”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul, 2001, 
s. 454-455.  
39 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 33.   
40 M. Altay Köymen, Selçuklular Devri Türk Tarihi,  s. 280. 
41 Salim Koca, “Anadolu’nun Türkiye Haline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü”, II. Yörük- 
Türkmen Büyük Kurultayı Ve Bilim Şenliği, Ankara, 2008, s. 128   
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aşılamaması, Türk göçebelerini, Anadolu içerisinde sıkışmaya zorlamıştır. Gerek 

tabii ve gerekse siyasi askeri engeller, Türk göçebelerin Anadolu’da nüfus ve nüfuz 

açılarından iskanını bir taraftan sağlarken diğer taraftan alınan daimi göçlerle bu 

iskan güçlendirilmiştir 42. Türk topluluklarının Anadolu’daki mücadelelerini yeni bir 

vatan tutma yolunda hızlandırmıştır. Böylece Türkler, bu coğrafyada hem siyasi 

istiklallerini hem de milli kültürlerini bütünüyle korumuşlardır 43.  

 

Bu kez amaçları istila ve yağma değil, yerleşmek olmuştur. Zaferden sonra 

Erzurum ve çevresinde Saltuklular (1072-1202), Ahlat ve Batı Azerbaycan’da 

Ahlatşahlar veya Sökmenoğulları (1110-1207), Erzincan ve Divriği çevresinde 

Mengücekler (1080-1228), Orta ve Kuzey Anadolu’da Danişmendliler (1080-1178), 

Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğulları (1084-1393), Diyarbakır’da Yinaloğulları (1098-

1183), Harput’ta Çubukoğulları (1085-1113), Hasankeyf, Mardin, Harput merkez 

olmak üzere Diyarbakır ve Mardin yöresinde Artuklular (1102-1409) adları ile çeşitli 

beylikler kurulmuş ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük bir misyon 

üstlenmişlerdir44.    

 

XI. yüzyılda Selçuklu hanedanı idaresinde İran’da bir devlet kuran Oğuzlar 

1071’den itibaren Bizans’ı kesin bir şekilde yenilgiye uğratarak Anadolu’yu yurt 

tutmaya başlamışlardır. 1085 tarihinden itibaren Avrupa’da Anadolu’nun Turquie 

olarak anılması da bu yoğunluğun ne derece olduğunu ortaya koyması açısından 

oldukça önemlidir. Fakat göçebe Türklerin Anadolu’ya gelişleri kısa bir zaman 

zarfında olmamış yaklaşık iki asır devam etmiştir45.        

 

Türkmen akınlarının Melikşah’ın iktidarda olduğu süre içerisinde Anadolu’ya 

yoğun bir şekilde yönelmeye devam etiği görülmektedir. Selçuklu idarecileri, gerek 

Türkistan’da ve gerekse Horasan ve İran’da çeşitli şehzadelerin etrafında toplanarak 

isyana ve karışıklıklara sebep olan Türkmen gurupların teskini için Anadolu 

coğrafyasını yaylak ve kışlaklar olarak göstermişlerdir.  

                                                 
42 Koca, agm. s.662. 
43 M. A. Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, Ankara, 1992, s. XVI.  
44 Mikail Bayram, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Konya, 2003,  s. 22. 
45 Faruk Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi”, Belleten, Sy. 89, s. 574.  
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Anonim Selçuknâme’de, Süleyman Şah’ın, Horasan Türkmenleri de 

beraberinde olarak 70.000 kişiyle Anadolu’ya geçtiği öncelikle Konya’yı, Gavele 

kalesini ve birçok müstahkem kaleleri ele geçirdiği ve 1075 yılında İznik’e kadar 

olan bölgeyi hiçbir direniş ile karşılaşmadan zaptettiği belirtilmektedir. 

Gerçekleştirdiği bu fetihlerle İznik’te Türkiye Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman 

Şah’ın, Bizans’ın içinde bulunduğu buhranlı durumdan ve İmparator Mikhail’e karşı 

çıkarılan isyanlardan faydalanarak Marmara Denizi’ne kadar harekatta bulunarak 

bütün Anadolu’nun ele geçirilmesi yönünde planlar yürüttüğü görülmektedir. 

Osmanlı tarihlerinde ise Osmanlıların, Anadolu’ya ne zaman ve hangi sebeplerle 

geldikleri izah edilirken Süleyman şah hakimiyetine kadar Anadolu’da ağırlıklı 

olarak Arap nüfuzunun tesirli olduğundan bahsedilmektedir. Arap hakimiyeti 

karşısında ezilen İran Sultanları’nın, Türkleri kendilerine dayanak yaparak, onları 

Anadolu fetihlerine hazırlamakla kendi topraklarından gönderilmelerini de 

sağlamışlardır. Süleyman Şah’ın bu şekilde 50.000 Türkmen ve Tatar ile birlikte 

Anadolu’ya geldiği ve altı yıl buralarda fetihlerde bulundukları fakat göçebe 

Türkmenlerin hayvanlarının zarar görmeleri sonucunda ise Fırat ırmağı önlerine 

yöneldiklerinden ve Süleyman Şah’ın da bu esnada vefatından bahsetmektedir. 

Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı kaynaklarında farklı mülahazalar, uyuşmazlıklar ve 

olaylar arasında tam olarak bir bağlantı kurulamamış olsa da, bu dönemde Süleyman 

Şah ile birlikte önemli sayıda göçebe Türkmen’in Anadolu’ya geldiği ortadadır46.                     

 

Bizans komutanlarının hakimiyet mücadelelerinde Süleyman şah ve Selçuklu 

göçebelerinin etkili olmaları Türkmenlerin hakimiyet sahalarını Karadeniz, Marmara, 

Akdeniz sahillerine kadar genişletmelerini sağlamıştır. Daha önceden Anadolu’ya 

gelmiş Türkmenler ile yeni gelenlerin toplanarak bir araya gelmesi Anadolu’daki 

Türk nüfuzunu artırmıştır. Bu nüfuzun artması ise, Türkistan’dan ve İran’dan 

ilerleyen Türkmen akınlarını hızlandırmıştır. 1080 yılından itibaren Azerbaycan’dan 

                                                 
 Mükrimin Halil Yinanç Türkiye Selçuklularının İznik’ten önce Konya’yı başkent olarak 
kullandıkları konusunu, olayların cereyanına ve eski tarihçilerin nakillerine bağlarken; Osman Turan 
ise, Konya şehrinin her ne kadar 1068’de Türklerin eline geçse de, Bizanslılar tarafından geri 
alındığını bildirmekte ve İznikten önce Konya’nın başkent olduğu fikirlerini yanlış tahmin etme 
olarak kabul etmektedir. Konya’nın bu dönemde başkent olduğu konusu tam vuzuh bulmadığından 
çalışmamızda Türkiye Selçuklularının ilk başkenti olarak İznik kullanılmıştır.   
46Aşık paşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, Haz. N. Atsız, Osmanlı Tarihleri I, İstanbul, 1949, s. 92-93.   
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kalabalık Türkmen kitleleri akmaya başlamış, Anadolu’da Türk nüfusu hızla 

artmıştır. Bizans’ın kötü idaresine ve Rumlaştırma siyasetine maruz kalan yerli halk, 

Türk istilasına karşı durmamış veya çok az mukavemet göstermiş, Türkmen emir ve 

komutanlarının himayesine girerek varlıklarını devam ettirmeğe çalışmışlardır. 

Anadolu’da Türk devleti’nin kuruluşundan itibaren çok az bir zaman geçmesine 

rağmen yerli halkın gelen emirlere, komutanlara ve yeni devlete ısınması, isyan 

etmeyerek devlete bağlanmasında Bizans’ın gaddarca tavrını da görmek 

gerekmektedir. Bu bağlılığı hak eden Türkmen emir ve komutanlar ise, devletin 

mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkan veren Miri toprak sistemi içerisinde 

toprakları köylülere dağıtıyor ve sakinlerini huzura kavuşturuyordu.                                      

 

Süleyman Şah ile birlikte Anadolu’da kalıcı olarak ilk Türk devleti kurulurken, 

Horasan ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya sevk edilen kalabalık Türkmen kitleleriyle 

buradaki Türk yerleşmesi de geniş ölçüde gerçekleşmiştir47. Anadolu’ya yerleşen 

göçebe topluluklar, geldikleri yerlere ait isimleri buraya taşıyarak buradaki isimleri 

kendi anladıkları şekillerde benimseyerek değiştirmişlerdir. Özellikle Orta 

Anadolu’dan Ege kıyılarına kadar bölgede yerleşerek Karadeniz ve Akdeniz 

istikametinde yayılmışlardır.    

 

Süleyman Şah’ın ölümünden sonra Anadolu’da müstakil beylikler meydana 

gelmeye başlamıştır. Bu dönemde İzmir ve çevresinde Çaka tarafından bir beylik 

meydana getirilmiştir. Çaka, Anadolu’ya doğru meydana getirilen Türk akınlarında 

başarılı mücadelelerde bulunmuştur48.  

                                                 
47 Hadîdî, Süleyman şâh ile Anadolu’ya gelen Türkmen ve Tatarlardan müteşekkil topluluğun yirmi 
bin hane olduğunu şu cümlelerle ifade etmektedir. 
 “Süleyman şâh o kavmin hânı imiş  
 Göçer evlülerin sultânı imiş 
 Dil-ü cândan gazâya niyet eyler 
 Okur âkılları cem’iyyet eyler 
 O yer Türkman evi yigirmi bin var 
 Kimi Türkman idi kimisi Tâtâr”. 
Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman ( 1299-1523), Haz. N. Öztürk, İstanbul, 1991, s. 22-23. 
48 Danişmendnameye göre Malazgirt savaşını takip eden yıllarda Turasanın maiyetinde bulunan Çaka 
Bey, Kara Tona ve Hasan Hoşavendi ile birlikte Kayseriden İstanbul’a kadar akınlar yapmışlardır. 
Çaka Bey Bizansla olan mücadelelerine denizlerde de devam etmiş muhtemelen bu savaşlar esnasında 
Bizanslı kumandan kabalika Aleksandır’a esir düşmüştür. Mücteba İlgürel, “Çaka Bey”, İslam 
Ansiklopedisi (TDV), C.8, İstanbul, 1993, s. 187.   
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Bizans’ın ciddi rakibi durumuna gelen ve Gelibolu ve Trakya bölgesinde 

nüfuz kurmaya çalışan Çaka Bey, diğer taraftan Bizans’ı uğraştıran Peçenekler’le 

temasa geçmiştir49. Oğuzlar’ın tazyiki ile göç eden Peçenekler, Balkanlarda 

nüfuzlarını artırmışlar ve 1087-1089 yılları arasında Bizans’ı büyük bir mağlubiyete 

uğratmışlardır. Mathieu, bu dönemde burada yerleşen Peçeneklerle ilgili olarak 

arabaları, hayvanları ve aileleriyle birlikte 600.000 rakamını zikretmektedir50.      

 

Peçenek baskıları karşısında varlık gösteremeyen Bizans, Kumanlar’ı 

Peçenekler’e karşı tahrik ederek nüfuzlarını kırmaya uğraşmış, aynı zamanda Çaka 

Bey’e karşı kuvvetler toplamaya çalışmıştır51. Çaka Bey’in tüm çabalarına rağmen 

oluşturulamayan Peçenek birlikteliği, 1091’de oluşturulan Bizans –Kuman ittifakı ile 

iyice çıkmaza girmiş ve Peçenekler’in bozgunu ile sonuçlanmıştır. Bizans’ın 

buradaki hassasiyeti sadece boğazlardaki korsanlığı önleme faaliyeti değil İstanbul’u 

tehdit eden Peçenek Türkleriyle, Çakanın ittifakını önlemek amacına yöneliktir. 

Çünkü bu ittifak 14. yüzyıl Batı Anadolusu’nun görüntüsünün daha bu tarihlerde 

sergilenmesini sağlayacaktır52. Bu bozgunla Balkanlardaki Peçenek nüfuzu, Bizans 

ve Kumanlar tarafından dağıtılmış, bir kısmı kılıçtan geçirilirken diğer kısmı ise 

Vardar nehrinin batısına yerleştirilmişlerdir. Peçenekler’in imha ve iskanı sonrasında 

kalan son bakiyeleri ise, Trakya’yı istila etmişler fakat burada da Bizans hileleriyle 

bozguna uğratılmışlardır. Kalanlardan bir kısmı askerlik hizmetine alınırken bir 

kısmı ise boşalan İzmit topraklarına yerleştirilmişlerdir53.   

 

Midilli, Sakız, Sisam, ve Rodos’ta hakimiyet kuran Çaka Bey’in, fetihlerini 

Çanakkale boğazı istikametinde genişletmesi Bizans’ı tedirgin etmiştir. Gerek 

Türkiye Selçukluları ve Anadolu’daki diğer Türkmen gurupları,  gerekse Balkanlarda 

bulunan Peçenekleri bir araya getirmeye çalışarak büyük ideallere öncülük eden 

Çaka Bey, bölgede ilk Türk yerleşmesini gerçekleştirmiştir. Bu yerleşimle Çaka Bey, 

                                                 
49 Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklularının Sosyal Ekonomik Tarihi, İstanbul, 2004, s. 79.    
50 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,s.92-93.  
51 A.Nimet Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1992, s.63. 
52 Claude Cahen,  Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 12. 
53 Turan, Age, s. 93.  
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kendisinden sonraki süreçte bölgede diğer Türkmen gurupların yerleşimlerine zemin 

hazırlanmıştır.   

 

Uç’lardaki bu gelişmeler henüz tam olarak kuvvetlenip kökleşmeden Anadolu 

batıdan gelen büyük bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. 1097 yılında I. 

Haçlı istilasında Anadolu’da üç büyük meydan savaşı verilmiş ve bu savaşların hiç 

birisinde Haçlı durdurulup imha edilememiştir. Bu savaşlarda mükemmel 

savunmalar yapılmış olsa da başta Türkiye Selçuklu başkenti İznik olmak üzere 

bütün sahiller Bizans’a ve Haçlılara kaptırılmıştır. Hakimiyet sahası daralan Türkiye 

Selçuklu Devleti İç Anadolu’ya çekilerek bir kara devleti haline gelmiştir.  

  

Türkiye Selçuklularının bu durumu Bizans İmparatoru Manuel’i 

cesaretlendirdiğinden Miryokefalon savaşında karşı karşıya gelinmiştir. Bizans’ın 

Türklerin Anadolu’dan atmak için başlattığı bu adım başarısız olmuş tersine 

Anadolu’nun bir Türk vatanı olduğu fikrini kabul etmek zorunda kalmıştır54. Bu 

zaferle birlikte Bizans’ın Batı Anadolu’daki güçlü durumu tamamen çökmüş, 

özellikle sınırlarda bekleyen Türkmenlerin önü açılmıştır. Anadolu’da siyasi birliğin 

sağlanmasıyla Türkmenler uç’lara doğru yönelmiş, Batı Anadolu ve sahillerin 

Türkleştirilmesine uygun bir zemin hazırlanmıştır. Sebeplerini, yönlerini ve 

sonuçlarını alacağımız XIII. yüzyıl göç hareketleriyle ise, Anadolu’nun tamamen 

vatanlaşması sağlanacaktır.                        

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Koca, “ Anadolu’nun Türkiye Haline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü” , s. 136.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

XIII. YÜZYILDA ORTA VE DOĞU ANADOLUDAN 

BATI ANADOLUYA YÖNELEN GÖÇLERİN SEBEPLERİ 

 

Selçuklu devleti’nin kuruluşundan itibaren Orta ve  Doğu Anadolu’da meydana 

gelmeye başlayan Türkmen oluşumları sadece bu bölge ile sınırlı kalmamış, uç’larda  

kısmen de olsa Türkmen yerleşimleri başlamıştır. Çalışmamızın giriş kısmında bu 

konulara yer vermiştik. XIII. yüzyıldan itibaren ise Anadolunun Moğol istilasına 

uğramasıyla birlikte Türkmenler değişik sebeplerden dolayı uç’lara doğru hızla 

yönelmişlerdir. Bu bölümde Türkmenleri yoğun bir şekilde uç’lara yönelten sebepler 

üzerinde durulacaktır.          

 

1.1. Askeri sebepler 

 

İslam dünyasını kasıp kavuran Moğol tehlikesinin Anadolu’ya doğru yaklaşmakta 

olması Türkiye Selçuklu Sultanları’nı endişeye düşürmüş, bu konuda tedbirler alma 

ihtiyacı hissetmişlerdir. Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubad yaklaşan tehlikeyi 

bertaraf edebilmek için ilk adım olarak, sınırlarda güvenlikli bir hat meydana 

getirmeye çalışmıştır. Selçuklu sınırlarını zorlayan tehlike, sınırlarda güvenliği 

mecburi kılarken, aynı zamanda devlet içersinde de bir takım düzenlemelerin 

yapılmasını gerektirmiştir. Bu çabalar ancak yaklaşan tehlikenin, en az zararla 

atlatılmasını sağlayabilecektir.  

Bu cümleden olmak üzere, Eyyubilerle bozulan ilişkilerin iyileştirilmesi, Güney 

sınırlarını güvence altına alırken, Ermenek, Mut, Gülnar, Anamur ve Silifke 

yörelerinin Selçuklu sınırlarına katılması bu güvenceyi artıran önemli adımlardandır. 

Selçuklu Sultanı güneydeki fetihlerini, bu topraklara Türkmenler’in 

yerleştirilmeleriyle desteklemiştir55. Kuzeyde ise Moğol tehdidi Kırım sahillerinde 

bir takım nüfus hareketliliklerini beraberinde getirmektedir. Soğdak şehrinin 

Selçuklu donanması tarafından ele geçirilmesi, bölgenin güvenilirliğini artırmıştır. 

                                                 
55 Faruk Sümer , “ Keykubad I. ”, İ. A. ( TDV ), C.25, Ankara, 2002, s. 358.   
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Selçuklu fütühatı öncesinde Moğolların Kırım sahilerindeki Soğdok’a hücumları 

bölgedeki insanları tedirgin etmiş insanlar bu kıyılardan kaçarak Karadeniz kıyılarına 

sığınmak zorunda kalmışlardır. Bölgedeki insanların endişesi ve Karadeniz 

kıyılarının güvenliği ancak Selçuklu müdahalesiyle sağlanabilmiştir.  

Sınırlarda güvenliği sağlayabilmek için bu anlamda faaliyetler yürütülürken 

istilanın kendi topraklarına sıçraması ihtimali Selçuklu idarecilerini 

telaşlandırmaktadır. Bu yüzden şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Fakat bütün bu 

çabalar Selçuklu topraklarına Moğol istilasının bulaşmasına engel olamamıştır. 

Celaleddin Harezmşah ile yapılan Yassı Çemen savaşı, Moğollarla Selçuklular’ı 

karşı karşıya getirmiştir. 1232 yılından itibaren Moğol akınlarının birbirini takib 

ederek ilerlemesi bölgenin dirlik ve düzenini tamamen bozmuştur. Özellikle Moğol 

akınları dolayısıyla Eyyubilerin bölgeyi terk etmesi, Moğol baskısını daha da 

artırdığından şehirler tamamen terk edilmiştir. Bunu üzerine Selçuklu Sultanı I. 

Alaaddin Keykubad, bölgenin kendi idaresi altına  alınıp düzenin sağlanması 

konusunda çalışmalar başlatmıştır. Bu çerçevede Harezm aşiretleride Selçuklu 

hizmetine alınmış, muhtemel Moğol saldırıları bunlar vasıtasıyla kırılmaya 

çalışılmıştır.  

Topraklarını genişleten ve bir çok hükümdarı kendisine tabi kılan I. Alaaddin 

Keykubadın vefatından sonra aynı mücadele devam ettirilememiştir. Tahta geçen II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev devlet içerisinde nüfuzunu tam olarak kuramadığı için 

saltanatını etkileyecek unsurlarla mücadeleye başlamıştır. Daha çok Harezmli ve 

Türkmen aşiretlerle Selçuklu otoritesi arasında cereyan eden bu mücadeleler, 

bölgede devletin tesirini dahada zayıflatmıştır. Meydana gelen otorite boşluğu, 

yağma ve tahripleri dahada artırdığından bölgedeki siyasi ve içtimai yapı 

bozulmuştur. Bir taraftan Selçuklu idarecilerinin nüfuz kurmaya çalışması, diğer 

taraftan Harezm ve Türkmen aşiretlerinin bağımsız hareket etmeleri burada yaşayan 

insanların zarar görmelerine sebep olmuştur. Sözkonusu hassas ortam Babai 

isyanlarına zemin hazırlamıştır. İbn-i Bibi, Babai isyanları sırasında Germiyan 

topluluklarının  Malatya ve çevresinde olduklarından bahsetmektedir. Germiyan 

toplulukları bu süreçte Selçuklu idaresiyle birlikte hareket etmiş ve gelişen isyanı 
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bastırmak üzere bir takım faaliyetler içerisinde bulunmuşladır56. Bu isyanlarda 

devletin yetersiz kalması ve isyanları bastırmaya yönelik çabalarında sert tavırlar 

içerisinde olması hadiseyi daha da derinleştirmiştir. Nihayetinde bu hadiseler 

Anadolunun Kösedağ gibi bir mağlubiyeti yaşamasına sebep olmuştur. Bu 

mağlubiyetin neticesinde bölgede Moğol baskısı giderek artmış, Selçuklu 

idarecilerinden özellikle Moğol istilasına taraftar olanlar iktidarda bırakılarak, 

Moğolların tam olarak tatmin edilmesi sağlanmıştır. Moğollar’ın tatmini ise, 

Türkmenler’in mallarına el koymakla ve vergilerini artırmakla mümkün olacağı için 

bu bölgeden uç’lara doğru kaçışları beraberinde getirmiştir.          

Kösedağ yenilgisi sonrasındaki Moğol istilası, Malatya ve çevresinde büyük 

hareketlilikler başlatmış bunlardan bir kısmı Suriye taraflarına göç ederlerken, diğer 

kısımları ise uç’lara doğru yönelmişlerdir. Moğolların Sivas ve Kayseride meydana 

getirdikleri zulümler halkta büyük bir endişeyi başlatmıştır. Hadisenin cereyan ettiği 

esnada Malatyada yaşayan Ebu’l Ferec, istilanın insanlar üzerinde bıraktığı tesirden 

eserinde geniş olarak bahsetmektedir57. Muhtemelen Germiyan ve Harezm aşiretleri 

de  bu esnada uç’lara doğru göç etmişlerdir.  

Kösedağ mağlubiyeti Selçuklu Sultanları’nın bağımsız hükümdarlıklar meydana 

getirememeleri noktasında bir başlangıçtır. Türkiye Selçuklular’ın da bundan sonraki 

süreç, Moğol hükümdarlarının emriyle saltanata sahip olunan bir dönem olarak 

hatırlanacaktır. Moğol hükümdarlarının gölgesindeki Selçuklu idarecileri, kendi 

nüfuzlarını halk nezdinde kabul ettirebilmek için daha baskıcı bir idareyle, daha fazla 

vergi yolunu tercih etmişlerdir. Nitekim kendilerinin de iktidarda kalabilmeleri yine 

bu şartlara bağlı olarak  mümkün hale gelebilmektedir.      

                   

1.2. Siyasi sebepler 

 

            1.2.1. Moğolların Anadolu’yu işgalleri  

 

Ögedey, Cengiz Han’ın önemli komutanlarından olan Curmagun Noyan’ı 

yakın komutanlarıyla birlikte, 30-40 bin kişilik ordu ile Celaleddin HarezmŞah’ın  

                                                 
56 M. Çetin Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi, Ankara, 1974, s. 9-10. 
57 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasaru’d-düvel, Çev. Ş. Yaltkaya, İst. 1941, s. 20. 
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üzerine göndermiştir. Bu harekatla birlikte büyük bir göç dalgası yeniden 

başlatılmıştır58. Bu ordunun önemli bir kısmının “Terme Çerisi59” şeklinde meydana 

getirilmesi ordunun geri dönmeyerek açılan yerlerde daimi olarak yerleştirileceği 

anlamına gelmektedir. Bundan dolayı askerlerin belli bir kısmı aileleriyle birlikte 

götürülmektedir. Bu ise Moğol baskısının tesirini kuvvetlendirmekte ve göç 

dalgalanmasını hızlandırmaktadır.  

Curmağun Noyan’ın Moğolistan, Türkistan, Doğu ve Orta İran’dan geçerek 

Azerbaycan’a kadar başarılı bir şekilde gelmesi, bunun karşısında gerekli dayanma 

ve direnmenin gösterilemeyişi, Celaleddin HarezmŞah’ın  ordusunu Moğol 

İmparatorluğu’na kattığı gibi Harezmşahlara tâbi olan küçük devletleri de Moğol 

hakimiyeti altına sokmuştur.   

Moğol askeri sisteminin gereği olarak, işgal edilen bölgelerde yerleşileceği 

için otlakları ve suları bol olan Mugan ve Erran ovaları iskan için tercih edilmiştir. 

Fakat bu tercih her iki bölgede kalabalık olarak yaşayan Türkmenler’i yakından 

ilgilendirmektedir. Reşidü’d-din’in ifadesiyle “Teme Çerisi” şeklinde gelen Moğol 

askerleri, bölgede çok kalabalık olarak yaşamakta olan Türkmenler’i Anadolu’ya 

doğru göçe zorlamış ve büyük bir hareketlilik başlamıştır60.    

Anadolu’ya doğru göçün hızlandığı bu dönemlerde bu coğrafyada Türkiye 

Selçuklular’ı hüküm sürmektedir. Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad zamanına 

rastlayan bu dönemde Türkiye Selçuklular’ı hızla sınırlarını genişletmeye çalışırken 

Ortadoğu’da en güçlü devlet durumunda gözükmektedir. 

Moğol tehlikesi Anadolu sınırlarına dayandığı zaman Alâeddin Keykubad 

şehirlerin etrafını surlarla çevirip, gerekli askeri tedbirleri almış olmasına rağmen 

derin bir kaygı ve korku içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim 1235 tarihinde 

Ögedey’in tâbiiyet fikrini hemen kabul edip ona her yıl belli miktarda hediyeler 

göndermesi bunun bir sonucu olarak gösterilebilir. Anlaşılıyor ki Selçuklu Sultanı 

karşı koyma noktasında yeterli gücü kendisinde göremediğinden siyasi bir takım 

çözüm yollarıyla tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Kanaatimizce Sultan 

                                                 
58 Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihangüşa, Çev. M. Öztürk, Ankara, 1998, s. 585. 
59 Reşidü’d-din, Terme Çerisini, savaşmak için gittikleri ülkelerde aynı zamanda yerleşmeleri istenen 
askerler olarak tanımlamaktadır. Naklen; Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, SAD., I, Ankara, 
1970,s.2.     
60 Faruk Sümer, “ Moğollar”, SAD, I, Ankara, 1969, s. 2-3. 
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Alâeddin Keykubadın Harezmlilere teveccühünde Moğollardan duyduğu endişenin 

yeri olsa gerektir. Harezm Beyleri’ne en fazla gelir getiren vilâyetlerin dirlik olarak 

verilmesi de61  olası saldırılar karşısında onların Moğollar karşısında tecrübelerinden 

yararlanılarak tehlikenin ber-taraf edilmesi şeklinde değerlendirilebilir. Harezm 

Beyler’inden bu şekilde yararlanma mümkün olurken onlara gösterilen teveccüh 

Anadolu –Suriye sınırlarında denge unsuru haline gelmelerini sağlamıştır. Harezm 

Beyler’i bölgedeki anarşi ve asayişsizlik ortamından istifade ederek Eyyubi 

idarecileri arasında hükümranlığı elde edebilme malzemesi olmuşlardır. Moğol 

tazyiki ile Anadolu’nun doğusu ve Suriye’nin kuzeyinde yığılan Türkmenler’le 

birlikte etraftaki ülkeleri yağmalayan Harezmler bölgede ciddi karışıklıklar meydana 

getirmişlerdir. 

Eyyubi sınırlarına Selçuklu iskan siyaseti gereği önceden yerleştirilen 

Türkmenler’in yanında, yeni guruplarında katılmalarıyla bölgede yoğunluk artmış ve  

siyasi dengeleri değiştirebilecek seviyelere getirmiştir. Memluklu devleti’nin 

kurulmasında da bu yoğunluğun tesirinin bulunduğu söylenebilir.   

İbn-i Bibi, Moğolların Anadolu’yu işgallerinde kumandanlarının askeri 

güçlerini göstermek isteklerinin tesirli olduğundan bahsetmektedir. Kanaatimizce bu 

yönelmede güç ispatından ziyade, şartların onları zorlaması etkili olmuş bundan daha 

önemlisi karşılarında durabilecek herhangi bir gücün bulunmayışı onları 

cesaretlendirmiş ve dolayısıyla kendilerini ispata çalışmışlardır.  

İbnü’l Esir, Moğolların Diyarbakır ve El-Cezire bölgesinde meydana 

getirdikleri, karşılarındaki gücü ortadan kaldırma ve halkı sindirme politikalarını 

çeşitli örnekleriyle izah etmektedir.  Bu örneklerden birinde Moğolların Nusaybini 

işgalleri,  buradan kurtulabilen bir köylünün ağzından anlatılmaktadır. Samanlıkta 

saklandığı için kendisini görmediklerini belirten köylü, bütün köy halkının “Allah 

                                                 
61 İbn Bibi, Harezm Beylerinden Kayır Han’a Erzincan, Berke Hana Amasya, Yılan Boğa’ya Niğde, 
Küşlüsengüm’e Larende’nin ikta olarak verildiğini söylemektedir. Naklen; Müneccimbaşı Ahmed b. 
Lütfullah, Câmiu’d- Düvel, Selçuklular Tarihi II, Anadolu Selçukluları Ve Beylikler, Yay. Öngül, 
Ali, İzmir, 2001, s. 33-34. Bu süreçte iyi bir konumda olan Harezmli komutanlar, Alâeddin 
Keykubadın ölümü üzerine bu konumlarını kaybetmişlerdir. Tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev 
idarede çok etkin olamadığı için devlet idaresinde Saadeddin Köpek etkili olmuştur. Saadeddin Köpek 
ise tehlikeli gördüğü Harezm beylerini hapsetmiş diğerleri ise bu durum karşısında memleketi terk 
etmişlerdir. Bunların yeniden dönmeleri ile ilgili girişimler meydana getirildi isede sonuçsuz kalmışve 
devletin istilayı önleme kudreti biraz daha sarsılmıştır.              
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için, Allah için” yakarışlarına rağmen tamamen kılıçtan geçirildiğinden, 

bahsetmektedir. Köyün kadınlarını esir, mallarını yağma eden Moğol askerleri kendi 

aralarında insanların yakarışlarını tekrar ederek alay ediyor ve kalanlar  üzerinde de 

yoğun bir baskı meydana getiriyorlardı62.  

Cesaretsizlik, korku ve endişe öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki, Moğollardan 

bir tek asker bir köye veya derbende girse orada kalabalık bir insan gurubu olmasına 

rağmen tek başına üzerlerine saldırır, bunları tek tek öldürdüğü halde hiç kimse elini 

kaldırıp da Moğol atlısına vurmaya cesaret edemezdi.  

İbnü’l Esir,  1231 senesine ait olayları anlatırken Moğol ordularının toplumda 

meydana getirdiği cesaret kırıklıkları ve korkuyu örneklendirmektedir. Bitlis-Ahlat –

Bargiri bölgesinde geçen bir hadisede, elinde kesici aleti olmayan bir Moğol askeri 

yakaladığı kişiyi öldüremeyince, yakaladığı kişiye “başını şuraya koy ve sakın 

hareket etme” şeklinde azarlamış, adam da başını söylenen yere koyup hiç 

kıpırdamadan beklemiş, Moğol askeri gidip bir yerden kılıç bulup getirerek adamı 

öldürmüştür. Aynı yıllara ait bir başka örnekte ise bir Moğol atlısının kalabalık bir 

guruba nasıl emirler yağdırdığı ve onları öldürecek olmasına rağmen kalabalık 

guruptan herhangi bir itirazın gelmemesi uzun uzun anlatılmaktadır63.       

1242 yılında Erzurumun zaptıyla Anadolu’yu işgale başlayan Baycu, 1243’te 

Ermeni ve Gürcülerin de katılımıyla otuz –kırk bin kişilik yeni bir ordu meydana 

getirmiştir. Bunun üzerine Türkiye Selçuklular’ı’da elli- altmış bin kişiden meydana 

gelen bir ordu oluşturmuş, fakat bu ordunun yirmi bin kişilik kısmının Moğol 

ordularınca bertaraf edilmesinden sonra Selçuklu orduları tamamen dağılmışlardır. 

Kösedağ mağlubiyeti olarak ifade edilen bu savaşta Moğollar, Selçuklu ordularından 

pek çok ganimet elde etmişlerdir. Moğollar Anadolu’nun bütün şehirlerine doğru 

yürümeye başlamışlar, ilk olarak Sivas şehrine girmişlerdir. Ahalinin canına bedel 

olarak mallarına el koymuşlar, şehri elde ederek suru yıkmışlar, buldukları savaş 

aletlerini yakmışlardır. Daha sonra Kayseri şehrine giren Moğollar ahaliyi kılıçtan 

geçirmişler, zenginleri, mallarını meydana çıkarmaları konusunda türlü işkencelere 

maruz bırakmışlardır. Genç kadınları ve çocukları esir etmişlerdir. Ebu’l Ferec, 

                                                 
62 İbnü’l-Esir, age., s.463. 
63 İbnü’l-Esir, age, s.464. 
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Moğolların Kayseride meydana getirdikleri zulümlerin Malatyada’da yankı 

bulduğunu tüm halk gibi kendi ailesininde bu süreçte nasıl kaçmaya çalıştıklarını 

“Şehirden ailesiyle birlikte kaçmak isteyenlerden biriside benim atam idi. Katırlara 

eşyalarımızı yükletmekte iken bu hayvanlardan birisi kaçmış, yakalamak için 

arkasından koşarlarken ayak takımından bir bölük gençlerin şehrin kapılarını tutup 

çıkmak isteyenlerin mallarını yağma etmekte oldukları işitilince atam şehri terk 

etmekten vazgeçip, bütün müslüman ve hristiyan toplanıp birbirlerine hainlik 

yapmadan ayak takımının fenalık yapmasına meydan vermeden, geceleri şehrin 

surları üzerinde geceleyerek şehri korumak icabında Moğolların suyunca akmak 

hususlarında andlaştılar” cümleleriyle ifade etmektedir64.             

  

Kösedağ yenilgisiyle birlikte yakındoğunun en güçlü devleti olan Türkiye 

Selçukluları Moğollara vergi vermeye mecbur edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde 

bu barış geçici olarak düşünülmemiş ve her fırsatta bu bağlılık yenilenmiştir65. 

İdaredeki zaafiyet ikinci, üçüncü şahısların devlette kuvvetlenmelerini sağlamıştır. 

Elde edilen bu nüfuzun korunması ise ancak Moğol idaresine yakınlıkla mümkün 

olacağından tâbiiyeti sağlamak için devlet adamları birbirleriyle yarışmışlardır. Bu 

bağlılık bu kişilerin Moğollarca Selçuklu ülkesine hâkim tayin edilmelerini 

sağlamıştır.  

Baycu, 14 Ekim 1256 Sultanhanı galibiyetinden sonra, Türkmen isyanlarını 

bastırabilmek için Türkmenler’in kendisine rağbet gösterdiği Keykavus’a yaklaşmak 

istemiş, onun buna yanaşmaması sonrasında Rükneddin Kılıçarslan, Selçuklu tahtına 

getirilmiştir. İbn-i Bibi Baycu’nun bundan sonra Mogan’a66 gittiğini ifade ederken 

Reşidü’d-din ise, onun Hülagü ile görüşmelerinden bahsetmektedir. Reşidü’d-din’e 

göre bu görüşmede Hülagü, Baycu’yu azarlayarak pasif kalmakla suçlamıştır. 

                                                 
64 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, Çev. Ş.Yaltkaya, İst., 1941, s. 20.  
65 Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev, Moğollarla savaşmak için mücadele başlatmış fakat bu mücadele 
Kösedağ mağlubiyetiyle sonuçsuz kalmıştır. Moğollara karşı koymaktaki aczini gören Sultan onlarla 
barışmak için elçiler göndermiştir. Böylece Moğollara her yıl mal, at, kumaş ve başka nesneler ve 
belirli bir para verilmek suretiyle barışıklık sağlanmıştır.  Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, s. 21.  
66 Ebu’l Ferec, Mogan’ı Erdebil ile Tebriz arasında bir yer olarak göstermektedir. Türkmenler burayı 
hayvanlarını otlatmak için kullanmaktadır. Bu vilayetin pek çok köyleri ve ovaları bulunmaktadır. 
Bkz. Ebu’l Ferec, age, s. 27.  
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Neticede Baycu yapmış olduğu faaliyetler hakkında Hülagü’ye bilgi vermiş ve 

Anadolu’ya dönmüştür.  

Türkmenler tarafından destek verilmeyen Rükneddin Kılıçarslan Konya’da 

kendine yer bulamadığı için Baycunun yanına çekilmek zorunda kalmıştır. Moğollar 

Kılıçarslan adına hareket eder görünerek yağma ve zulumlerle Anadolu’da 

nüfuzlarını kurmaya çalışmışlardır. Anadolu’da Kılıçarslanın hakimiyetini 

tanımayanlara karşı baskı harekâtı başlatan Moğollar, özellikle Kayseri, Sivas, Tokat, 

Amasya, Maraş, Malatya bölgesinde faaliyetlerini hızlandırmışlardır. Ebu’l Ferec 

Moğolların Elbistan yöresinde yedibin kişiyi öldürdüklerini, genç erkek ve kızları 

esir edip götürdüklerini bildirmektedir67.   

Aksarayî, Anadolu topraklarının idaresinin Moğollarca Keykavus ve 

Kılıçarslan arasında paylaştırıldığını kaydetmektedir. Buna göre Kayseri sınırından 

Antalya sahiline kadar olan yerler Keykavus’un idaresine verilecek ve başkent olarak 

Konya kullanılacaktır. Sivastan Sinop ve Samsuna kadar olan yerler ise Kılıçarslanın 

idaresine verilecek ve başkent olarak Tokat  kullanılacaktır68. Bu durumun ortaya 

çıkmasında görünürdeki en önemli neden Keykavusun Baycu ile olan 

mücadelelerinden dolayı çekinerek Hülagü’ye kendisini affettirme çabası olarak  

gösterilmiş olsa da, Moğolların aradaki tefrikalardan yararlanarak vergi miktarını 

artırma çabaları olarak da değerlendirilecektir.  

Baycu döneminden itibaren daha süratli bir şekilde  Moğol askerlerinin 

aileleriyle birlikte Anadolu’ya gelip burada yerleşmeleri, Doğu, Güneydoğu ve Orta 

Anadolu’nun doğu bölgelerindeki Türkmenler arasında büyük ölçüde göç 

hareketlerini başlatmıştır. Bunlardan bir kısmı kuzeyde ve güneyde dağlık bölgelere 

çekilmişler asıl önemli kısmı ise Bizans sınırlarına doğru yönelmeye başlamıştır. İbn-

i Şeddad, bu süreçte Türkmen göçlerinin Memluk ülkesine de yapıldığını, Sultan 

Baybarsın Anadolu’dan gelen yaklaşık iki yüz bin Türkmen’i Gazze ile Antakya 

arasında yerleştirdiğinden bahsetmektedir. Bu Türkmenler, Memluklu Devleti’ne 

askeri destek olmasının yanında, Orta Anadolu’da ve Çukurova’da yeniden tutunarak 

yeni kurulacak olan beylikler vasıtasıyla önemli görevleri üstlenmişlerdir69.         

                                                 
67 Ebu’l Ferec, s. 563-565; Naklen; Faruk Sümer, “Moğollar”, s.32.             
68 Aksarayî, Müsâmeretü’l- ahbâr, s. 46. 
69 Faruk Sümer, Oğuzlar ( Türkmenler), İstanbul, 1992, s. 134. 
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1258 Bağdat seferinden sonra Hülagü, Anadolu’daki Moğol kuvvetlerinin 

başında bulunan Baycu’yu öldürtmüş onun yerine Alıncak Noyanı bu göreve 

getirmiştir. Baycu’nun oğulları ise Anadolu’da yaşamlarını sürdürmüşlerdir.  

Hülagü, İzzeddin Keykavus’a Kayseriden Bizans sınırlarına kadar olan 

bölgenin hükümdarlığını vermiş olsa da bu durum Keykavusu rahatsız etmektedir. 

Keykavus, Moğollara yaranmanın, sonu gelmez isteklerini karşılamanın mümkün 

olmayacağını düşünmektedir. Bundan dolayı Moğol hakimiyetinden kurtarmaları 

karşılığında bazı yerleri verebileceğini belirterek Memluklarla anlaşmıştır. 

Keykavusun Konya yerine Antalya’da oturması Uç Türkmenler’iyle birlikte 

etrafında bir isyan hazırlığı olarak görüldüğünden Alıncak’ın destekleriyle 

Kılıçarslan Konya tahtına oturtulmuştur. Muinü’d-din Pervane, İlhanlarla kurduğu 

irtibatlarla Anadolu’da sadece kendi nüfuzunu kurabilmek için, Kılıçarslanıda devre 

dışı bırakmış devletin yegane hakimi durumuna gelmiştir. Fakat bu hakimiyet, 

tavizler üzerine kurulduğu için Anadolu’daki Moğol boyunduruğunu artırmıştır. 

Hülagü’nün vefatından sonra İlhanlığa Abaka getirilmiştir. Abaka 

Anadolu’nun idaresi ile kardeşi Acay’ı görevlendirmiştir. Bu dönemde Moğollara 

bağlılıkta her yolu deneyen Pervane, Moğol istekleri karşısında sıkıntıya girmiş, 

onlardan kurtulabilmek için Memluklarla anlaşma yollarını aramıştır.   

Bu dönemde Anadolu’nun siyasi ve ekonomik parçalanma süreci hızla devam 

etmiş, İlhanlar Anadolu’daki gelirleri, değiştirdikleri idareciler vasıtasıyla 

denetlemeye çalışmışlardır. Bu açıdan Abaka, Acay’ın yerine Toku’yu Anadolu’da 

görevlendirmiş, ona gelirleri yeniden tespit ettirerek, buradaki nüfuzunu 

güçlendirmeye çalışmıştır. Memluklardan bir çare bulamayan Pervane, bu defa siyasi 

evlilikler meydana getirme çabasına girmiştir. Hatiroğlu Şerefü’d-din isyanının 

sonuçsuz kalıp, otuz bin tatarın Anadolu’ya gelmesiyle daha da bunaltıcı hale gelen 

Moğol baskısı, onlarla yeniden iyi geçinme siyasetini gerekli kılmıştır. 

Sultanların zayıf şahsiyetlerinden yararlanarak Türkiye Selçuklular’ına 

tamamen hakim olmak ihtirasına kapılan Pervane, hükümdarları tasfiye edip 

memleketin hakimi olmuş, fakat bu hareketiyle devletin nüfuzunu Moğollar yanında 

hiçe indirmiştir. Moğolların memuru durumana inen şahsiyetsiz politikaları özellikle 

Acay döneminde, sonu gelmez para ve mal taleplerini artırmıştır. İsteklerinin yerine 

getirilmemesi durumunda daha sert davranışlar meydana getirilmiş ve nihayetinde 
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Pervane dahi Moğolları tatmin edemediğinden 2 Ağustos 1277 Ağustosunda naibleri 

ile birlikte öldürülmüştür70. Aksarayi, Pervanenin Moğolların Anadolu’daki 

zulümlerine engel olduğu kanaatini belirterek, onun ölümünden sonra uç’lardaki 

Türkmen isyanlarının alevlendiğini belirtmektedir71.   

Abaka, 1277 Eylül ayından itibaren kardeşi Kongurtayı Anadolu’daki 

isyanların bastırılması konusunda, Vezir Cüveyniyi ise, Anadolu’nun gelirlerinin 

Moğol mali sistemine uyarlanması konusunda görevlendirmiştir.  

Pervanenin öldürülmesinden sonraki bu süreçte Türkmenler geniş çaplı 

faaliyetlere girişmişlerdir. Özellikle Karamanlılar Anadolu’nun siyasi hayatında söz 

sahibi olabilmenin yollarını aramaya çalışmaktadırlar. Kongurtay bu yüzden 

Anadolu’da ilk iş olarak Karaman nüfuzunun kırılması için mücadele başlatacaktır. 

Kongurtay ilk olarak Aksaray’ı kuşatmıştır. Aksarayî, bu kuşatmada Mültezim Kızıl 

Hamid askerlerinden öldürülen ve esir edilenlerin sayısını altı bin olarak 

vermektedir72. Kongurtay daha sonra Karaman bölgesine gelmiş, burada pek çok 

insanı esir edip, öldürmüş, mallarını yağmalamıştır. Kongurtayın bu harekatı 

esnasında Türkmenlerden, saklananları öldürmek veya esir etmek için ormanların 

dahi yakıldığı bildirilmektedir73.             

Kongurtayın Anadolu’daki tahribatı Ahmed Tekudar zamanındada artarak 

devam etmiştir. Dehşet verici yağmaların yanında kadın ve çocukların esir edilip, 

alınıp satılmasının yansımaları, Mısırda dahi derin bir tesir bırakmış ve Memluklu 

Sultanı Kalavun’un şikayetlerine sebep olmuştur.    

Ahmet Tekudar’dan sonra Argun döneminde Konya bölgesindeki 

Türkmenler’in isyanlarını bastırabilmek için büyük çabalar sarf edilmiş 20.000 
                                                 
70Aksarayî, age, s. 90. 
71Aksarayî, age, s. 91. 
72 Aksarayi, bu kuşatmayı kıyamet gününe benzeterek şu şekilde tasvir etmektedir. “ İkindi namazı 
sırasında ordu şehrin sağını solunu, güneyini kuzeyini ve dağı tuttu. Böylece şehir ve Kızıl Hamidin 
ordusu çepeçevre sarılmış oldu. Velhasıl o olayın korkusu kıyamet günü kalabalığından sayılmakta; 
onun dehşeti, cehennem ateşinden iz taşımaktaydı. ( Eğer hamile kadın, rüyasında ne doğuracağını 
görseydi, onu doğurmaktan hemen vazgeçerdi. İnsanları sarhoş gibi görürsün , oysa sarhoş 
değildirler. Sadece Allahın azabını çetin olamsındandır.Kur’an-22/2) Aksarayi, kuşatmayı böylece 
tasvir ettikten sonra sonuçlarını ise şu şekilde belirtmektedir. “ Bu olayda halka kurtuluş yolu 
kapandı. Hakim, mahkum, zalim, mazlum, alim, malum hepsi aynı ceza ipine dizildi . Güçlü, zayıf bazı 
kimseler, yok olma ve hüsran; bazıları  ise esaret bağına tutuldular, zamanın cevr ve cefasının 
ayağının altında ezildiler. Sonunda o uğursuzu bulmak için şehrin yağmalanması kararı çıktı. 
Müderris Burhaneddin, Nasırü’d-din Abdu’l-Cabbar gibi alim ve şeyhler esir edildiler. Fazilet sahibi 
kimseleri on –onbeş dirheme sattılar. Bkz. Aksarayî, age, s. 98-100.                    
73 Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s.54.            
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kişilik Moğol ordusu Geyhatu kumandasında Konya bölgesine gönderilmiştir. 

Bölgedeki Moğol baskısı, Geyhatunun kendi iktidarı döneminde artarak devam etmiş 

özellikle Karamanlılar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde Geyhatu Ereğli ve 

Larende bölgesinde büyük katliamlar ve yağmalamaları başlatmıştır. Bu katliam ve 

yağmalamalar sadece burayla sınırlı kalmamıştır. Geyhatu, komutanlarından Tegin 

Timur’u İçel  bölgesine göndererek buradaki Türkmenler üzerinde nüfuz kurmaya 

çalışmıştır. Bölgede çok sayıda Türkmen öldürülmüş, kadın çocuk ve delikanlı 

olmak üzere yaklaşık 7.000 kişi ise esir edilmiştir. Geyhatu’nun  Türkmenler’in 

üzerindeki baskıları Denizli, Muğla istikametindede artarak devam etmiş, buralarda 

da acımasız yağma ve kıyımlar yaptırmıştır. Geyhatu, Karaman ve Eşrefoğlu 

bölgelerinde kalmış olduğu on sekiz gün içerisinde bölge insanına on sekiz yıla 

değecek zulüm gerçekleştirmiştir74. Aynı yıl içerisinde Rükneddin Kılıçarslanın 

uçlarda ayaklanması üzerine Geyhatu, Kastamonu tarafına yönelmiş buradaki 

isyanları, katliamlara başvurarak bastırmıştır. Rüknneddin Kılıçarslanın isyanına 

Hüsameddin Çobanın torunu Alp Yörük’ün oğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan 

destek verdiği için Geyhatu tarafından onun emirliğine de son verilmiştir75. 

Nihayetinde Geyhatu elde ettiği bol ganimetle Anadolu’dan ayrılmıştır.  

Makrizi, Gazan Han döneminde Diyarbakır –Musul arasındaki Uyratların 

Memluklu Devleti’ne sığındıklarından bahsetmekte ve bunların sayılarının 18.000 

çadıra yakın olduğunu haber vermektedir. Makrizinin ifadesi abartılı kabul edilse de   

kayda değer bir nüfus göç ederken kalabalık bir çoğunluğunda burada kaldığı 

görülmektedir. Bilindiği gibi Uyratlar, Gazan Hanın değil Baydu’nun tarafında yer 

aldıklarından Gazan Han tarafından öldürülmek endişesine düşmüşlerdir. 

Anadolu’nun güneyindeki bu Moğol yerleşimleri Gazan Han öncesi dönemlerdeki 

Türkmen nüfusun uçlara göçlerinde tesirlerinin olduğu muhakkak görünmektedir.             

Hanedan üyeleri arasındaki taht çekişmeleri Gazan Handan sonra Anadolu’da 

kendisini fazlasıyla hissettirmeye başlamıştır. Özellikle Moğol iktidarının zayıf 

olduğu bölgelerde, bir taraftan Türkmen isyanları meydana gelirken diğer taraftan 

                                                 
74 Reşidü’d-din, Baku, s. 302-307,; Aksarayi, s. 189-196; Naklen; Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, 
SAD, Ankara, 1970, s.63.              
75 Aksarayî, age, s. 137. 
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Moğol komutanlarının isyanları özellikle Batı Anadolu’yu Moğolların kontrolünden 

çıkarmıştır.           

Moğollar Anadolu’da dirlik ve düzenin kurulmasından ziyade iptidai bir idare 

tarzını uygulamışlardır. Anadolu’da özellikle zalim valileri görevlendirmişler, 

tahsildarları halkın üzerine musallat ederek mallarını ellerinden aldırmış, şehirleri 

yağmalatmışlardır. Memurların yaptıkları gasp ve müsadereler Türkmenler’i 

yoksullaştırırken memleketlerini de harap bir hale getirmiştir. Bu ise kendilerine yeni 

yerler arama ihtiyacını doğurmuştur.                               

Moğollara tâbiiyetin devamlılığı Anadolu’ya gelen Türkmen guruplara 

hakimiyeti güçleştirmiştir. Bu guruplar uç’lara gönderilerek devletin içerisinde 

meydana gelebilecek karışıklıklar önlenmeye çalışılmıştır. Bu tarz bir uygulama bir 

taraftan da sınırlarda önemli bir Türkmen kuvvetini teşkil ettiğinden yeni fetih 

sahalarının açılmasını sağlamıştır. Bu husus Anadolu’nun ırki yapısını da değiştirmiş 

olmalıdır ki, artık bu coğrafyadan Türkiye, Türkistan olarak bahsedilmeye 

başlanmıştır.    

 

            1.2.2. Anadolu’ya ağır vergilerin yüklenmesi 

 

Moğollar istila ettikleri bölgelerde askeri ve mülki anlamda yerli halka ihtiyaç 

duymamışlardır. Yazı, takvim, gelenek ve vergi sistemlerinde tamamen kendi 

kurallarını uygulamaya çalışmışlardır. Moğolların istila tarzları, Moğol oymakları 

arasında Türk unsurlarının da bulunmasını büyük oranda gerektirmektedir. Anadolu 

istilalarında bazen süreçte uzamalar olmuş isede, onların bu konularda ne kadar 

başarılı oldukları ortadadır. Moğollaın istila tarzlarının farklılığı, hızla şehirleri 

yağmalamaları, Selçuklu devlet adamlarını ürkütmüş, bir taraftan devlet içerisinde 

istikrar bozulmuş diğer taraftan idareciler Moğollara şirin gözükerek onların 

nazarında makam ve mansıp kazanmaya çalışmışlardır. Bu yüzden Moğollara karşı 

askeri çözümlerden ziyade siyasi çözüm arayışlarına gidilmiştir. Nitekim Kösedağ 

bozgunundan hemen sonra Sivas kısmen, Kayseri tamamen yağmalanmış, 

Amasya’ya kaçan Vezir Mühezzibü’d-din Ali, Baycu’nun arkasından Mugan’a 

giderek diğer devlet adamlarıyla herhangi bir istişare yapmadan vergi vermek 
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karşılığında Moğollarla barış yapmıştır. Faruk Sümer, bu süreçte Moğollara 

verilmesi gereken vergi miktarını dört yüz bin dinar olarak belirtmektedir76.     

Baycu’nun Anadolu’ya gelişiyle birlikte Türkiye Selçuklular’ı, Moğollara 

tâbi bir devlet olmanın ötesinde önemli bir Moğol kuvvetini topraklarında 

barındırmaya başlamış ve onların daimi mekanlarından biri haline gelmiştir. Bu 

durum Anadolu topraklarına, bu askerlerin masrafları ve Moğol komutanlarının sonu 

gelmez isteklerini karşılama müeyyidesini getirmektedir. Masrafların ağırlığı, 

isteklerin sonunun gelmemesi on üç yıl sonra Baycu’ya karşı direnişi ortya 

çıkarmıştır. Fakat Türkmen direnişi istilayı bitirmemiş Türkmenler, 14 Ekim 1256’da 

Sultan hanı yakınında ağır bir bozguna uğramıştır. Baycu ise kazandığı bu zafer 

sonrasında Konya’ya yönelmiş ve Kızıl vİran’da bir ordugah kurmuştur. Şehir 

yağmalanmaktan ancak yüklü miktarda para ödenmesi karşılığında kurtulabilmiştir.     

Baycu, Ekim 1256’da kazandığı zaferi Hülagü’ya bildirmek için Anadolu’dan 

ayrılmış, bunu fırsat bilen Keykavus ise Konya’ya gelerek  Türkmenler’i etrafında 

toplamıştır. Baycu’nun Anadolu’ya gelmesiyle Kılıçarslan onun yanına çekilmek 

zorunda kalmıştır. Bu süreçte Moğollar, Kılıçarslanın hakimiyetini tanıttırmak 

suretiyle kendi nüfuzlarını kurmaya çalışmışlar ve bu sebeple pek çok kan 

dökmüşlerdir. 1257 sonlarında ise Baycu Bağdat seferine katılmak için Anadolu’dan 

ayrılmış Keykavus ise bundan faydalanarak Orta Anadolu’nun doğusuna hakim 

olmuştur. Anadolu’daki bu hakimiyetine rağmen mevkiini koruyabilmenin yolu 

olarak Hülagü ile irtibatı zaruri görmüştür. Muinü’d-din Pervanenin bağlantıları 

neticesinde Anadolu toprakları iki kardeş arasında paylaştırılmıştır. Aksarayi, 

Moğolların zoruyla gerçekleştirilen bu ittifaktan ve bundan sonraki süreçte yeniden 

düzenlenmiş olan vergilerin ne  şekilde ödeneceği hakkında geniş bilgiler 

vermektedir. Buna göre Sultanlık görevine getirilen Keykavus ve Kılıçarslan’a 

İlhanlık hazinesinden borç para verilmiştir77. Her iki hükümdar bundan sonraki 

süreçte ödenecek yıllık vergiyi ise şu şekilde üstlenmişlerdir78.  

                                                 
76 Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 33.             
77 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, da alınan borç para ve bu paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili “İki 
kardeşin hassa ve hadem-ü haşem ihtiyaçlarını karşılamak için kendi hazinesini nukud-ı ecnas sarf 
ettikten sonra Padişah hazinesinden borç olarak altın ve gümüş balişler ( Moğollarda para birimi)  
aldılar. Bunların çoğunu Anadolu işlerinde havâs-ı hazret ve tümen beylerinin takabbülâtı için 
sarfettiler” şu bilgileri vermektedir. Bkz. Aksarayî, age, s. 46. 
78 Aksarayî, age, s. 46. 
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a. Yirmi tümen nakit, ( Tümen İlhanlılarda Baliş’ten yüksek para birimidir. 

Genel olarak 10 bin dinar karşılığında kullanılmaktadır.)79   

b.  Beşyüz parça ecnas: Antalya kumaşı ve renkli kumaş, 

c.  Üç bin altın işlemeli kap kacak, 

d. Beşyüz baş iğdiş at, 

e. Beşyüz baş katır.        

Moğolların Anadolu’da uyguladıkları vergi politikası sınırsız bir sömürmeyi 

getirmektedir. Bu yaklaşım, mutlak idareciler dışındaki diğer idarecilerede söz sahibi 

olma yetkisi vermektedir. Dolayısı ile, Sultanlar dışındaki diğer idareciler Sultanları 

atlayıp Moğol idarecilerle aracısız muhatap olarak Sultanların üzerinde bir takım 

yetkileri kullanmaya başlamışlardır. Bu ise devlette yönetim krizi meydana 

getirirken, aynı zamanda vergilerin ve hediyelerin artması anlamına gelecektir.  

Sultanların üzerinde yetkiler kullanmaya çalışan idarecilere en güzel örnek 

olan Muinü’d-din Pervane, Keykavus ve önde gelen Beyler’ini ber-taraf ettikten 

sonra  kuzey ticaretinin en işlek limanı olan Sinop’u Moğol askerleriyle birlikte 

kuşatmış zaferden sonra burayı kendisine temlik etmesi konusunda Kılıçarslanı ikna 

etmişti. Pervane, bu kazanımıyla dahilde ve Moğol idaresi nezdinde nüfuzunu 

arttırmıştır. Bundan sonraki süreçte kendisine ayak bağı olan Kılıçarslan’ı tamamen 

devre dışı bırakıp, Selçuklu devleti’nin yegane hakimi durumuna yükselmeyi 

hedeflemektedir. Bu amaçla, Kılıçarslanın İlhan’a isyan için Memluklularla anlaştığı 

şeklinde dedikodular ortaya atmış, Sultan’ın öldürülmesiyle alakalı Yarlığ 

çıkarttırarak bunun gerçekleşmesini sağlamıştır. Devlete hakimiyetinin hukuki 

zeminini de II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in karısı Gürcü Hatun’la evlenerek sağlayan 

Pervane, isteklerine bir bir ulaşmıştır. Fakat gerek kendisi ve gerekse Selçuklu 

devleti Moğol nüfuzu altına daha da fazla girmeye zorlanmıştır. Moğollar, 

Anadolu’da Pervanenin nüfuzunu artırırken ondan ve Devleti’nden daha fazla 

yararlanmaya çalışmaktadırlar. Pervane’nin  iktidarda kalması karşılığında daha çok 

sayıda Moğol askeri Anadolu’da görevlendirilirken, Moğol Han ve Beğlerine daha 

sıklıkla armağanlar gönderilmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.   

                                                 
79 Bertold Spuler, İran Moğolları, Çev. Cemal Köprülü, Ankara, 1987, s. 332.   
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Hülagü’nün ölümünden sonra yerine büyük oğlu Abaka 1265 yılında İlhan 

seçilmiştir. Abaka ise kardeşi Acay ve Samağar’ı Baybars’ın Anadolu akınlarını 

kontrol altında tutabilmek için Anadolu’ya göndermiştir. Bu şekilde düzenli olarak 

İlhana gönderilen armağanlar ve vergilerde her hangi bir kesinti söz konusu 

olmayacaktır. Bununla birlikte Abaka, Pervane’nin zaaflarını iyi tesbit ederek, 

Anadolu’nun gelirlerini kontrol altına almış, kendi kontrolünde memuriyetler 

meydana getirerek, Anadolu’ya yeni vergiler yüklemiştir80.       

Acay’ın Anadolu’ya gelişi Pervanenin Anadolu’daki nüfuzunu kırmıştır. Bu 

dönemde Anadolu’dan talep edilen hediyeler ve  miktarları artarak devam etmiştir. 

Acay’ın istekleri karşısında bunalan Pervane, Moğolların Anadolu’dan atılması 

konusunda Baybars’la ittifak girişimlerini başlatmıştır. Aralarında yapılan mutabakat 

gereği Baybars sonraki yıl Anadolu’ya girecek, Pervane ise Anadolu’yu Moğollardan 

kurtarması karşılığında Baybarsın askerlerinin burada yerleşmelerine izin verecektir.  

İlhanlar Anadolu’ya göndermiş oldukları idarecilerini devamlı denetim 

altında tutmuşlar, gelirlerinin kontrolünü bizzat sağlamışlardır. Hülagü’nün 

Baycu’yu öldürüp mallarını müsaderesi örneğinde olduğu gibi, kontrolsüz mal ve 

nüfuz edinme rahatsız edici boyuta ulaşmış, değişiklikler yoluyla bunu sağlamaya 

çalışmışlardır. Bu doğrultuda 1274-1275 yılında Abaka Anadolu’dan Acay’ı çekmiş 

onun yerine Celâyir Toku Bitikçi’yi göndermiştir. İlhan Abaka, Celâyir Toku 

Bitikçiye ilk iş olarak Anadolu’nun gelirlerini yeniden tespit ettirmiştir. Abaka, 

Toku’nun Selçuklu idarecileri yanında belli bir yer edinmesini sağlayarak onun 

Anadolu’dan topladığı malları rahatlıkla kendisine gönderebilmesinin yolunu 

açmıştır. Pervane ise, Abakanın yanında kaybetmiş olduğu itibarını yeniden 

kazanmak için farklı yakınlık metotları uygulamaya başlamış ve bununla ilgili olarak 

kız kardeşi Selçuk Hatun’u Argun’a gelin götürmüştür.  

Yeni idari görevler ve bunların İlhanlarca tanınması vergi artırımları şeklinde 

Anadolu’ya dönmekte ve yeni düzenlemeleri gerektirmektedir. Moğolların Anadolu 

idarecisi Toku’nun, Fahrettin Ali’nin vezirliği ve oğullarının emirliklerini temini, 

Anadolu’dan her yıl İlhan’a gönderilen eşyanın nakli için yedi yüz at ve Abaka’ya 

her yıl ikibin baliş vergi ödenmesi karşılığında gerçekleştirilecektir.  

                                                 
80 Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s.44.             
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Baybars’ın 1277 Nisanında Moğolları çok ağır yenilgiye maruz bırakması 

üzerine Abaka, büyük bir Moğol kuvveti ile Anadolu’ya gelip Türkmenler’e karşı 

büyük bir katliam ve yağma hareketine girişmiştir. Vezir Şemsü’d-din Cüveyni’nin 

çabalarıyla Sivas şehrinin bir kısmı ve bazı şehirler Abaka’dan satın alınmak 

suretiyle yağmalanmaktan kurtarılabilmiştir. Abaka, Pervaneyi öldürttükten sonra 

kardeşi Kongurtayı, Anadolu’da dirlik ve düzeni temin için, Vezir Şemsü’d-din 

Cüveyniyi ise, Anadolu’nun gelirlerini Moğol mali sistemine uyarlamak için 

görevlendirmiştir.      

Abakadan sonra Ahmed Tekudar döneminde de Kongurtayın Anadolu’daki 

yağmaları devam etmiştir. Argun’un tahta geçmesiyle birlikte Anadolu’ya Hülecü ve 

Geyhatu gönderilmiştir. Gönderilen Moğol şehzade ve ordularının masraflarının 

Selçuklu hazinesinden ödenmesi, Anadolu ekonomisini oldukça sarsmış ve büyük 

güçlüklerle karşılaşılmıştır. Selçuklu Veziri Fahrü’d-din Ali bu güçlükleri  borç para 

bularak yenmeye çalışmıştır81.   1289 yılında Fahrü’d-din Ali’nin vefatından sonra 

yerine Fahrü’d-din Kazvinî getirilmiştir. Kazvinî çok sayıda İranlı hemşerilerini de 

beraberinde Anadolu’ya getirmiştir. Göreve gelir gelmez bu makama getirilmesi 

karşılığında Moğol idaresine vermiş olduğu taahhütlerini yerine getirmeye başlamış, 

halka kaldıramayacakları ölçüde vergiler koymuştur. Bu vergileri özellikle 

Kayseri’nin batısındaki bölgelerde uygulamaya girişmiştir. Kazvinî’nin bu 

uygulaması Türkmenler üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. Çok sayıda Türkmen 

yurtlarını terk ederek uç’lara doğru göç etmeye başlamıştır.  

Reşidü’d-din, Argun’un vefatı sonrasında iktidarı ele geçiren Geyhatu’nun  

Konya ve Kastamonu bölgelerindeki Türkmen isyanlarını bastırırken bol miktarda 

ganimete sahip olduğunu bildirmektedir82. Aksarayî ise, Geyhatunun Anadolu’dan 

ayrılırken idareyi Sultan Mesud ve emirler arasında paylaştırdığını belirtmektedir. Bu 

ise Moğol ve Müslüman emirler arasında görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmış ve her 

biri bir yerde vergi toplamaya başlamıştır83.         

                                                 
81 Faruk Sümer, agm, s.60.             
82 Reşidü’d-din, Baku, s. 302-307; Aksarayi, age, s. 189-196; Naklen;  Faruk Sümer, agm, s.63.              
83Aksarayî, age, s. 144. 
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Gazan Han ile  birlikte başlayan yeni süreçte Moğol hanedan üyeleri 

arasındaki taht çekişmeleri daha da hızlanmıştır. Bu dönemden itibaren Moğollar 

ancak Orta Anadolu’nun doğu bölgelerinde hakimiyet kurabilmişlerdir. Bu 

karışıklıkları fırsat bilen Türkmenler Batı Anadolu bölgesinde gittikçe güç 

kazanmışlardır.                    

 

            1.2.3. Selçuklu idarecileri ve Moğolların baskıları karşısında 

                         Türkmenlerin direnişleri 

 

Selçuklu hükümdarları Türkmenler’e sadece sınırlarda yurt vermişler, fakat 

bunu daha çok iç huzuru temin maksadıyla yapmışlar, fakat onları tatmin etme 

yoluna hiçbir zaman gidememişlerdir. Bu durum yeni gelen Türkmenler’in 

memnuniyetsizlikleri şeklinde netice vermiştir. 1240 yılındaki Türkmen 

ayaklanmasının da asıl sebebini teşkil eden bu ilgisizlik bir takım karışıklıklara 

neden olmaktadır. Uç’lardaki Türkmenler, Bizans’a karşı akınlar meydana getirerek 

belli bir tatmini sağlarken diğer Türkmenler ise otlak sıkıntısı çekmekte, yoksul 

durumda bulunmaktadırlar.  

Selçuklu Sultanları’nın ve devlet adamlarının israf içinde hayatlarını devam 

ettirmeleri Türkmenler’i tahrik ederken, ilgisizlik isyana sevketmektedir. Baba İshak 

söylemlerinde, Sultan’ın, dine ve ahlaka mugayir yaşadığını propaganda ederek 

taraftar toplamıştır. Malatya bölgesinden Amasya bölgesine kadar hızla yayılan bu 

isyan hareketi, Kırşehir bölgesinde çok kanlı bir şekilde bastırabilmiş ama 

Türkmenler’in Moğollara ve Selçuklu yönetimine olan kızgınlıkları bir türlü 

söndürülememiştir.  

1243 yılında Kösedağ bozgunundan sonra uç’larda yaşayan Türkmen 

topluluklarının ihtiyaçlarının giderilememesi devlete karşı isyanlarının daha da 

artmasına neden olmuş, menfaatleri çerçevesinde hareket etmeye başlamışlardır. İbn 

Bibi, Isfahanlı Vezir zamanında Türkî Ahmed adlı birisinin isyanından 

bahsetmektedir. Türkî Ahmed, Alâeddin Keykubadın oğlu olduğu iddiasıyla Denizli 
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taraflarında isyan başlatmıştır. Eserde uç bölgelerde Yavtaş ve Arslan Doğmuş 

tarafından bastırılan başka isyanların da olduğundan bahsedilmektedir84.  

Kösedağ savaşı sonrasında meydana gelen boşluk ortamında Türkiye 

Selçuklular’ı’nın Türkmenler’e olan genel  ilgisizliği, Ermenek uç bölgesine 

yerleştirilen Türkmenler’i de rahatsız etmiş, Moğollara karşı çetin mücadeleler 

vermişlerdir.  

Malatya, Maraş havalisinin ova ve ormanlarında yaşayan, Babai 

ayaklanmasını çıkaran Ağaç Eri’ler, bu ayaklanma şiddetli bir şekilde bastırılmasına 

rağmen bölgeden tamamen silinemediğinden Kösedağ bozgunu sonrasında tekrar 

etkili olmaya başlamışlardır. Devlet tarafından ihtiyaçlarının temin edilememesinden 

kaynaklanan problemlerinden dolayı kervanları vurmak, yolcu kafilelerini soymak, 

baskınlar yapmak şeklinde asayişi bozucu davranışlar meydana getirerek halkı 

tedirgin edip bölgedeki ticareti sekteye uğratmışlardır.   

Moğol ordu sistemi gereği Anadolu’ya aileleri, göçleri ve hayvanlarıyla 

birlikte yerleşmeye gelen Baycu’ya yaylak ve kışlak temin edilerek Anadolu’nun 

daimi Moğol mekanı yapılması Türkmenlerde büyük rahatsızlık meydana 

getirmektedir. Çünkü bu işgalle birlikte Türkmenler ilk defa bu kadar çok Moğol 

kuvvetini topraklarında görmüşlerdir. Bu askerlerin masraflarını ve Beyler’inin 

isteklerini karşılamanın güçlüğü onlara Baycu ile yeniden savaşma fikrini vermiştir. 

Moğollara karşı Konya da toplanan asker güruhunun önemli kısmını göçebe 

Türkmenler teşkil etmektedir. İbn Bibi, Selçuklu ordusunun Konya- Aksaray 

arasındaki Sultan-Hanı mevkiinde ağır bir yenilgiye uğradığını haber vermekte ve 

Türkmenler’in bu savaşta çok fazla kayıplar verdiklerini belirtmektedir85.   

Moğol idarecileri Anadolu’da artan huzursuzluk ve ayaklanmaları nüfuzları 

açısından engel görmüşlerdir. Bu amaçla istedikleri Selçuklu Sultanları’nı tekrar 

iktidara taşıyarak ülkenin idaresine bu şekilde tam sahip olabilmeyi amaçlamışlardır. 

Moğol idarecileri Selçuklu hükümdarlarını kendilerine tam tâbi görmüşlerdir. 

Anadolu bozgununu gerçekleştirdikten sonra Konya’ya yönelen Baycu, Kızılviran’da 

                                                 
84 İbn Bibi, age, s. 583-584; Naklen; Faruk Sümer, agm, s.28.             
85 Faruk Sümer, agm, s.29-30.             
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ordugah kurmuş, Keykavus’un yanına getirilmesini istemiştir. Onun bu isteğindeki 

etken Denizli dolaylarında etrafında Türkmenler’in bulunduğu Keykavus’un 

cezalandırılması değil, ona sultanlığının tekrar verilerek onun vasıtasıyla Türkmen 

ayaklanmalarının önünün kesilmesidir. Fakat Keykavus Moğol kumandanın 

çağrısına uymamış bunun üzerine kardeşi Rükneddin Kılıçarslan Selçuklu tahtına 

çıkarılmıştır.  

Rükneddin Kılıçarslan, Baycu’nun Anadolu’dan çekilmesinden sonra 

Türkmenler’in de kendisine tavır almalarıyla, Baycunun yanına çekilmek zorunda 

kalmıştır. Keykavus, etrafında Türkmen kuvvetlerin varlığını hissederek başarılı 

mücadeleleri başlatmış olsa da, bunu Anadolu’daki nüfuzu açısından yeterli 

görmemiş ve sonuçta Hülagü’ya bağlılığını bildirmiştir. Keykavusun intisabı 

sonrasında Anadolu Baycu tarafından iki kardeş arasında taksim edilmiştir.  

Keykâvus, Kayseriden Bizans sınırlarına kadar olan bölgede Moğol 

muvafakatı ile hükümranlığını ilan etmiş olsa da, Moğolların sonu  gelmez istekleri 

onu rahatsız etmiştir. Özellikle kardeşinin veziri Süleyman Pervane’nin kendi 

nüfuzunu artırmak için Moğollara yakınlaşması onu daha da üzmüş ve Moğollara 

yaranmanın mümkün olmayacağını anlamıştır. Bunun üzerine Keykâvus, Moğol 

hakimiyetinden kurtulabilmek için Memluklularla işbirliğini düşünmüş, fakat bunu 

sağlayamamıştır. Bunun üzerine Kılıçarslan, Pervane ve Moğol askerlerinin başında 

Alıncak olmak üzere Konya’ya gelmiş ve tahta oturmuştur. Keykavusun 

kumandanlarından Ali Bahadır’ın direnişlerine rağmen pek fazla varlık 

gösterilemediğinden İstanbul’a gidip Bizans’a sığınmaktan başka çare kalmamıştır.   

Keykavus, Bizans’a sığınmış olsa bile,Moğollara karşı elinden gelen direnişi 

gösterdiğinden Anadolu’daki Türkmen nüfus üzerinde tesirini hissettirmektedir. 

Nitekim İstanbul’dan verdiği bir emir üzerine Ali Bahadır yeniden Konya önlerine 

gelerek Kılıçarslan ve Pervane’ye karşı bir savaş başlatmıştır. Bu mücadele 

Moğolların müdahaleleriyle başarılı olamamış ve İstanbul’a Keykavusun yanına 

kaçmak zorunda kalmıştır86.  Hakimiyet sahası genişleyen Pervane ise, bundan 

sonraki dönemde herhangi bir başkaldırıya meydan vermemek için Keykavus 

taraftarı devlet adamlarını Moğollara teslim etmiştir. Bu kişilerin öldürülmeleri 

                                                 
86 İbn-i Bibi, age, s. 642; Naklen; Faruk Sümer, agm,  s. 36.          
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üzerine halkta büyük bir infial meydana gelmiş, bunun üzerine Moğollar gizli ve 

açıktan bir çok kişiyi öldürmüşlerdir. Eflaki, Ahi Evren Şeyh Nasıru’d-din ile 

Sadru’d-din Konevi arasında mektup getirip götüren zengin tâcir el-Hâc Tâcü’d-din-i 

Kâşi’nin bu hengamede Moğollar tarafından bir gece baskını ile öldürüldüğünü 

belirtmektedir87. Uzunçarşılı, bu olaylarda öldürülenler arasında 

Germiyanoğullarından olduğu kabul edilen Kerimüdin Ali-şir’in ismini de 

zikretmektedir88. İbn-i Bibi, bazı Türkmen Beyler’inin dirlik tahsisi ve emâretler 

verilmek suretiyle Moğollar tarafından tatmin edildiğini ve bu şekilde isyanlarının 

önlendiğini bahsetmektedir89. Bu dönemde Karamanoğlu Mehmed Bey’e dirlik 

tahsisi, Bunsuz’a, Emir-i Candarlık, Keykavus taraftarı Şah Melik’e Emir-i Alem’lik, 

Subaşılık görevlerinin verilmesi bu bakımdan ayrı bir önem taşımaktadır. Bu şekilde 

bir kısım Türkmen kitleleri sindirilerek bir kısmı ise tatmin edilerek muhtemel 

isyanların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  Netice olarak, II. İzzeddin Keykavus ile 

IV Rüknü’d-din Kılıçarslan arasındaki mücadele Moğolların desteği ile geniş çaplı 

katliamlara sebep olmuştur. İsteklerine cevap bulamayan ve zulümlere maruz kalan 

Türkmen kitleler ise kendilerine yeni yer ve yurtlar aramaya başlamışlardır.  

Bu arada Pervane, Keykavus’u Türkmenler’i isyana teşvik ettiği bahanesiyle 

devre dışı bırakırken, Kılıçarslanı da Memluk Sultanı ile isyan için işbirliği içerisinde 

olmakla suçlayarak bertaraf etmiş, Türkiye Selçuklu devleti içerisinde önemli bir 

nüfuz kazanmıştır. Bu nüfuzun kazanılmasında asıl etkinin  Moğol otoritesi 

olduğundan, bu daha fazla moğol askerinin Anadolu’ya yerleşmesi anlamına 

gelmekte, bu ise siyasi ve ekonomik olarak Moğol boyunduruğunu daha da fazla 

zorlamaktadır. Nihayetinde Anadolu’daki Moğol idarecilerinin Pervane üzerindeki 

baskıları onu bunaltmış, Moğollardan kurtulma çabaları içerisine girmiştir. Pervane 

bir taraftan Baybars’la irtibat kurmaya çalışırken diğer taraftan Anadolu’da 

güvendiği adamları vasıtasıyla isyan faaliyetlerini teşvik etmektedir90. Pervanenin 

kendisine makam ve mansıp verdiği Beğler beği Hatiroğlu Şerefü’d-din Baybarsın 

yardımına güvenerek Moğollara karşı isyan etmiştir. Kayseri’de başlatılan isyan 
                                                 
87 Mikâil Bayram, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren- Mevlana Mücadelesi, Konya, 2005, 
s.166.        
88 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 40. 
89 İbn-i Bibi, s. 688; Naklen; Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 36.       
90 Bertold Spuler, İran Moğolları, ( Siyaset, İdare, Kültür), İlhanlılar Dönemi, 1220-1350,  
Anakra, 1987, s. 84-85.  
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hareketi Baybars’tan herhangi bir haber gelmeyince akamete uğramış, Abakanın 

kardeşlerinden Mengü Temür ve Suldus Tuda Noyan otuz bin tatar ile birlikte 

Anadolu’ya gelmişler Hatiroğlu Şerefü’d-din ile birlikte bazı emirleri ve bir çok 

Türkmen Bey’ini öldürmüşlerdir.    

Buna rağmen Pervane, Moğol baskılarından kurtulabilmek için Memlukluları 

sürekli Anadolu’ya çağırmaktadır. Bu amaçla 1277 yılında Baybars Anadolu’ya 

gelmiş Elbistan ovasında Moğollara karşı büyük bir galibiyet elde etmiştir.  Bu 

savaşta  Moğol ileri gelenlerinden Tuda’un91 ve Toku başta olmak üzere binlerce 

kişinin öldürüldüğünü kaynaklar ifade etmektedir92. Baybars, kazandığı başarıdan 

sonra Pervaneye kendisini tekrar eski mevkiine kavuşturacağını bildirmiştir93. Fakat  

Pervane, Memluklular ile  ortak hareketten ziyade, Baybars ile Abaka’yı birbirleriyle 

savaştırarak, en azından her iki düşmanının da zayıflamalarını planlamaktadır.  

Moğollarla başa çıkabilmek için uygulamaya koyduğu bu plan çerçevesinde 

Anadolu’daki Baybars kuvvetleriyle ortak hareket etmeyerek Moğolların karşı 

taarruzunu beklemiştir. 

Baybarsın Anadolu’dan çekilmesinden sonra Abaka, otuz bin atlı ile 

Anadolu’ya girmiş Moğollara karşı olan memleketin ileri gelenlerinden ve 

Türkmenlerden çok sayıda kişiyi öldürtmüştür. İbn Şeddad, Abaka’nın bu dönemdeki 

katliamlarıyla ilgili olarak,  Kayseri- Erzurum arasında beş yüz bin kişinin, sadece 

Kayseri’de ise iki yüz bin kişinin öldürüldüğünün rivayet edildiğini belirtmektedir.   

1276 yılında Hatiroğlu Şerafeddin isyanı ile birlikte Ermenek subaşılığının 

Karamanoğullarına verilmesi onların bölgedeki güçlerinin artmasına sebep olmuştur. 

1277 Ağustosunda Pervanenin Abaka tarafından öldürülmesinden sonra ise, 

Türkmenler Moğollara karşı geniş çaplı isyan faaliyetlerini başlatmışlardır. Bu 

süreçte özellikle Karaman Türkmenler’i Moğollara karşı Anadolu’nun savunucusu 

olmuşlardır94.   

                                                 
91 Moğol komutanın ismi Ebu’l Ferec tercümesinde “Tenavun”, Aksarayi tercümesinde “Tudavun” 
şeklinde  ifade edilirken F. Sümer Tuda’un şeklinde belirtmektedir. Kanaatimizce “Ayn” harfinin 
okunuşundan kaynaklanan bir farklı okuma sözkonusu olmuştur. Biz bu konuda F. Sümerin 
kullanışını tercih edeceğiz.      
92Aksarayî, age, s. 88. 
93 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, Çev. Ş.Yaltkaya, İst., 1941, s. 50.  
94 Karamanoğullarnın bu bölgeye ne zaman geldikleri hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte 
F. Sümer, bu Türkmenlerin Moğol istilası üzerine Arran ve Muğan taraflarından Anadolu’ya gelmiş 
olabileceklerinin, hatta Baba İshak ayaklanmasında bulunmuş olabileceklerinin tahmin edilebileceğini 



 

 

40

Özellikle yeni gelenlerle birlikte Türkmen nüfusunun artması üzerine 

Germiyanlar kuvvetlenmiş Eşref ve Karaman oğullarıyla birlikte Moğol 

tahakkümüne karşı koymaya çalışmışlardır. Diğer taraftan Karamanlılar, siyasi 

mücadele başlatarak Melik Alaeddin adına hutbe okutuyor, onun nüfuzunu kurmaya 

çalışıyorlardı. Bu ise Konya bölgesinde istikrarsızlığı artırmakta idi. İstikrarsızlığı 

meydana getiren guruplar birbirleriyle mücadele edip ortak hareket etmedikleri 

sürece Moğolların ilgilerini çekmezken aksi durum Anadolu’dan yeterince 

faydalanamamayı gerektireceği için karışıklıkları bir an önce gidermeye 

çalışmışlardır. Bu sebeple Abaka’dan sonra han seçilen Ahmed Tekudar buna bir 

çare bulabilmek için ilk iş olarak kardeşi Kongurtayı kalabalık bir çeri ile 

Anadolu’ya göndermiştir. Kongurtay’ın Konya civarına gelmesiyle bu direniş 

kırılmış, Türkmenler’in desteklediği Melik  Alaeddin, Bizans’a sığınmıştır. 

Anadolu’da Moğol nüfuzunun azaldığı dönemlerde Türkmen toplulukları 

harekete geçerek Moğolların kontrolündeki Selçuklu idaresine baş kaldırmışlar ve 

karışıklıklar çıkarmışlardır. Argun hanın vefatından sonra onun yerine geçen 

Geyhatu da,bu karışıklıklardan endişe duymuş ve tam olarak yerini 

sağlamlaştırmamış olmasına rağmen, kalabalık bir ordu ile Anadolu üzerine 

yürümüştür. Onun Anadolu’ya gelişinde Sultan Mesudun Geyhatuya göndermiş  

olduğu ve onu Anadolu’ya davet ettiği mektubunun da etkili olduğu söylenebilir. 

Nitekim Sultan Mesud, Türkmen başkaldırılarını önleyemeyince, Geyhatu’nun 

Anadolu’ya gelip sükuneti sağlamasını istemektedir.   

Moğolların Konya bölgesindeki baskıları Argun’un tahta çıkmasıyla da 

devam etmiştir. Bu dönemde Geyhatu 20.000 kişilik orduyla bölgeye gelmiş ve 

Sultan Mesud’u Konya’da yerleştirmiştir. Bu arada batıya doğru aralıksız devam 

eden yoğun Türkmen göçleri nüfus olarak Germiyanlıları güçlendirmiştir. 

Türkmenler siyasi otoriteye karşı her fırsatta başkaldırmışlar kendi 

iktidarlarını kurmaya çalışmışlardır. Fakat bu Moğol hanedan üyeleri arasındaki taht 

çekişmelerinin ortaya çıkmasına kadar pek mümkün olmamıştır. Geyhatu’nun 

iktidara geçtiği süreçte Moğol idaresindeki muhalefet başta Karamanlılılar olmak 

                                                                                                                                          
bahsetmektedir. Karaman Beğ Keykavus taraftarıdır. Pervane, Karamanoğullarını makam ve mansıb 
vermek suretiyle tesirsiz bırakmaya çalışmıştır. C.Cahen, Karaman Beyin, Ermeni kralı Hetum ile 
yaptığı savaşta ölmesinin Pervane’ye nüfuzunu kurma noktasında fırsat verdiğini belirtmektedir. 
Naklen; Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”,s. 50-51.         
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üzere Türkmenler’i sevindirmiş, fakat Geyhatu’nun Anadolu harekatı bu sevincin 

kısa sürmesine sebep olmuştur. Bu harekat Karaman ve Eşrefoğulları’na  çok 

pahalıya mal olmuş, özelikle Ereğli ve Larende bölgelerinden uçlara doğru göçlerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır.                

Gazan Han ile birlikte şiddetlenmeye başlayan taht çekişmeleri Anadolu’da, 

da kendisini göstermeye başlamıştır. Anadolu’da Moğol nüfuzundaki kırılmalar, Orta 

Anadolu’nun batı bölgelerinde bulunan Türkmenler’in, şehirlerde zulümlerde 

bulunan görevlilere karşı durabilmelerini sağlamıştır. Bunun bir neticesidir ki, 1297 

yılında Konya’nın idaresi, Ahilerin eline geçmiş halka kötü davranan “şahne” 

şehirden kovulmuştur.  Konya dahil Orta Anadolu’nun batı bölgeleri Moğolların 

kontrolü dışında kalmıştır. Bu bölge her ne kadar geniş ölçüde harap edilip bir takım 

kargaşaları yaşamış olsa da nihayetinde Türk beyliklerinin teşekkülünü sağlayacaktır. 

        

            1.3. Sosyal ve dini sebepler 

 

1.3.1. Baba İshak hadisesinin Türkmen göçlerine tesiri                                           

 

XIII. y.yılın ilk yarısında Anadolunun Doğu ve Güneyinde ciddi bir kargaşa 

ortamı hakimdir. Bu ortamın en önemli sebeplerinden birisi Moğol istilası önünden 

kaçan Türk boylarının Doğu Anadolu ve Anadolu- Suriye sınırlarında 

yerleşmeleridir. Burada Müslüman Türkmenler,  Hristiyan topluluklar, Pavlakiler 

bulunmaktadır95. Bunun yanında aynı süreçte bu toprakları Harezmlilerde 

paylaşmaktadır. Harezmliler daha önceden I. Alaü’d-din Keykubad tarafından 

Anadolu içlerine doğru yerleştirilmişlerdir96. I. Alaü’d-din Keykubad’dan sonra 

yerine geçen oğlu II.Gıyaseddin Keyhüsrev, nüfuzunu kurabilmek için Harezm 

Beğlerini ber taraf ederek kendi iktidarını güçlendirmeye çalışmıştır.  Bu sebepten 

Harezm Beğleri daha önce iskan edildikleri bölgelerden ayrılarak Urfa, Harran, 

Suruç, Resuleyn bölgelerine gelmişler ve buralarda askeri beylikler meydana 

getirmişlerdir. 

                                                 
95 Osman Turan , Selçuklular Zamanında Türkiye,  s. 421. 
96 I. Alaü’d-din Keykubad Harezm Beğlerini Erzurum bölgesine yerleştirmek istemiş fakat Beğlerin 
Moğol baskılarından maneviyatları sarsıldığı için Erzincan, Amasya, Larende ve Niğde bunlara ikta 
olarak verilmiştir. Bkz. Turan , age, s. 378.     
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II.Gıyaseddin Keyhüsrevin memleketi idaredeki beceriksizliği, devlet 

içerisindeki diğer görevlileri ön plana çıkarmıştır. Babai şeyhlerinin artan şöhreti, 

çoğalan müridlerin siyasi kudreti Selçuklu idarecilerini endişelendirdikçe Türkmen 

kitleler üzerinde baskılar artmış ve canlarından bezdirilmişlerdir97. Saadeddin Köpek, 

iktidarda gözü olduğu için kendisine rakip olabilecek bütün devlet adamlarını 

ortadan kaldırmıştır. Bu esnada Ahi ve Türkmenler’e yakınlığı ile bilinen devlet 

adamlarıda öldürülmüştür. Ahi ve Türkmenlerden ileri gelenler işkencelere maruz 

bırakılmışlardır. Bölgede devlet otoritesinin hissettirilememesi ve Türkmenler’in 

ihtiyaçlarının giderilememesi isyan için gerekli ortamı kendiliğinden oluşturmuştur. 
98. Bir taraftan Türkmen Beyler’i, diğer taraftan Harezm Beyler’i bazen kendi 

başlarına bazen de birlikte hareket ederek bölgede yağma faaliyetlerine girişmişler 

bu ise  bölgenin ziraat ve ticaretini önemli ölçüde engellemiştir.           

İfade etmeye çalıştığımız bu kargaşa ortamı devlet kuvvetleri tarafından 

bastırılmaya çalışıldıkça memnuniyetsizlikler de artarak devam etmiştir. Türkmen 

unsurların memnuniyetsizliklerinin artmasında Selçuklu hükümetinin kendilerine sırt 

çevirmesi önemli rol oynamaktadır. Söz konusu kitleler devlet idaresi açısından ciddi 

uğraşlar gerektirmektedir. Bunun yerine İranlı veya yerleşik unsurların tercihi 

merkezi otoritenin işini kolaylaştırırken kendisine karşı sert tepkileri ortaya 

çıkarmaya başlamıştır99.   Bu da bir taraftan bölgede nizamı sağlayamadığı için 

kitleleri, devlete karşı düşman etmiştir.  Türkmen ve Harezm kabileleri, 

yağmacılıktan hayatlarını devam ettirmeye çalıştıkları için, bölgede nüfuzunu 

kurmaya çalışan Selçuklu idaresi daha da yıpranmıştır.    

Bu kargaşa ortamı ve devletin kurmaya çalıştığı otorite, insanları farklı 

arayışlara itmiş, kitleler hayatlarını devam ettirebilmek için yeni yer ve yurt aramaya 

başlamışlardır.  Meydana gelen farklı arayışlar ise siyasi, sosyal ve dini sonuçlar 

meydana getirmiştir. Bu arayışların en önemli adımlarından birisi, Baba İlyas-ı 

Horasanî ve fikirlerinin Türkmen çevrelerinde hızla yayılmasıdır. Baba İlyas-ı 

Horasanî, Selçuklu sultanı Alaü’d-din Keykubad zamanında Amasya bölgesine 

yerleşmiş ve burada faaliyetlerine devam etmiştir. Baba İlyas-ı Horasanî, fikirlerini 

                                                 
97 A. Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, İstanbul, 1996, s.124. 
98 Mikail Bayram, “Baba İshak Hadisesinin Gerçek Sebebi ve Ahi Evren ile İlgisi”,  Diyanet Dergisi,  
Mart –Nisan 1979, C.18. s. 2. 
99 A.Yaşar Ocak, age, s. 142 .  
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etrafa gönderdiği halifeleri vasıtasıyla yaymıştır. Bu doğrultuda Baba İshak da 

Türkmenler’in yoğunlukta bulunduğu Samsat Kefersut bölgesine gönderilmiştir100. 

Bölgedeki siyasi – iktisadi ve sosyal zorluklar onun nüfuzunun hızla yayılmasını 

kolaylaştırmıştır.        

Türkmenler’in hayatlarındaki zorluklar ve devlete karşı memnuniyetsizlikleri, 

Baba İshak hadisesinin başlıca sebeplerinden biri olmuştur. Baba İshak bu 

huzursuzlukları sorgulamış, çareler getirmeye çalışmıştır. Hadisenin dini 

perspektiften sunulması Türkmenler’in kabulünü kolaylaştırmıştır. Bu açıdan kitleler 

Türkmen babaların fikirlerini kolayca kabul edebilmişlerdir. Baba İshakın  dini 

telkinleri onun şöhretini artırmış ve kitleleri ardından koşturabilmiştir101. Bu hareket 

her ne kadar dini formattan sunulmuş olsa dahi göçebe Türkmenler’in siyasi 

otoriteye karşı baş kaldırışlarıdır102.   

Devrin kaynakları Baba İshakın Türkmenler üerindeki nüfuzu konusunda 

mutabıktırlar. İbn-i Bibi, onun başlangıçta Türkmenler üzerindeki tesirlerinden 

bahsetmiş, onun şöhretinin bölgedeki bütün topluluklar üzerinde etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Ona göre Baba İshak, göz boyayarak, büyü yaparak cahil köylüleri 

etrafında toplamıştır. Türkmenler her türlü sıkıntılarında ona başvurur olmuşlardır103. 

Ayrıca İbn-i Bibi, onun propagandasının Türkmenler’le sınırlı kalmadığını, Harran 

ve Urfa taraflarında bulunan Harezmlilerin de kendisine ilgi gösterdiğini ifade 

etmektedir104. Ahmet Yaşar Ocak Elvan Çelebiye dayanarak, Moğollarında Babai 

propagandasının tesirinde kaldıklarından bahsetmektedir. Menakıbu’l Kudsiyenin 

halifelerle ilgili kısmında Babai halifelerinin Moğollarla ilişkilerinden 

bahsedilmektedir105. Bu ise siyasi otoritenin Türkmenler üzerindeki baskılarını 

göstermesi açısından önemlidir. Türkmenler kendilerine hedef olarak siyasi otoriteyi 

almışlardır.     

                                                 
100 A.Yaşar Ocak, “ Babailik” , İslam Ansiklopedisi (TDV),  C.IV, İstanbul, 1991, s. 373-374  
101 Köprülü, Fuat, Anadoluda İslamiyet, s. 51. 
102 A.Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, s. 151 
103 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye fi’l- Umûri’l- Alaiye ( Selçuk nâme) C.II, çev. M. Öztürk, 
Ankara, 1996, s.49-50.  
104 İbn Bibi, age, s.50.  
105 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l Kudsiyye fi Menâsıbi’l Unsiyye, ( Baba İlyas-ı Horasanî ve 
Sülalesinin Menkıbevî Tarihi), Hz. İsmail Erunsal, A.Yaşar Ocak, Ankara, 1995, s. XXXV.    



 

 

44

Babai propagandacıları başlangıçta başlıca iki bölgede faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. Bunlardan birincisi, Baba İlyas zaviyesinin bulunduğu Amasya, 

Tokat, Çorum, Sivas ve çevreleridir. Hareketin hızla yayıldığı ikinci bölge ise Maraş, 

Kefersud, Malatya, Elbistan ve çevresidir. Bu bölge yukarıda ısrarla izaha 

çalıştığımız Ağaçeri, Döger ve Bayat Türkmenler’inin yerleşim alanlarıdır. Aynı 

zamanda bölgede Selçuklu ordusundan büyük darbeler yiyerek dağıtılmış olan 

Harezmlilerin bulunması, bölgedeki çeşitliliği ve karmaşayı daha da artırmaktadır.  

Bölgedeki bu karmaşa ve memnuniyetsizlik Baba İlyas’ın işini kolaylaştırmıştır. Bu 

durumdan  yararlanan Baba İlyas etraftaki Türkmenler’i yanına çekmek için bölgeye 

halifeler göndermiştir.  

Baba İshak’ın başlattığı, Türkmenler’in destek verdiği bu isyan Kahta , 

Adıyaman bölgelerinde hızla yayılmış önüne geçilemez bir hal almıştır. Malatya 

Subaşısı Muzafferü’d-din bu isyanı bastırmaya çalışmışsada muvaffak 

olamamıştır106. Selçuklu yönetiminin isyanı bastırmadaki bu başarısızlığı Babaileri 

daha da cesaretlendirmiş ve etrafındaki Türkmenler’le birlikte Sivasa doğru 

yöneltmiş, ve buraların ele geçirilmesini sağlamıştır.    

İsyanın hızla büyümesi Türkmenler’in maneviyatını yükseltmiş, Tokat ve 

Amasya taraflarında da ilerlemeye devam etmişlerdir. İsyanın Amasya bölgesine 

gelmesi ve hızla ilerlemesi Selçuklu idaresini endişeye sevk etmiş olmalı ki Sultan 

Konya’yı terk ederek Kubadabad’a sığınmıştır. Selçuklu idaresi Amasya Subaşısı 

Hacı Armağan Şah vasıtası ile Baba İlyasın öldürtülek Türkmenler üzerinde yeniden 

bir denetim kurmaya çalışmış, fakat bundan bir netice alınamadığı gibi Armağan Şah 

bunu canıyla ödemiştir107.    

Amasya subaşısı Armağan Şah’ın girişiminden her hangi bir sonuç 

alınamaması Türkmenler’i daha da cesaretlendirmiştir. İbni Bibi Türkmenler’in bu 

hengamede malları ve sürüleri ile  birlikte büyük bir kalabalıkla Kırşehire 

ulaştıklarını haber vermektedir. Selçuklu Sultanı bu ilerleyişin saltanat merkezine 

doğru ulaşmasından endişe ederek Erzurum sınırlarında bulunan askerleri 

Türkmenler üzerine yönlendirmiştir.                  

                                                 
106 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye, s.50.  
107 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye, s.51.  
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İbni Bibi, Emir Necmü’d-din Behramşah Candar, Zahirü’d-din Şir  ve Frank 

Fardahla komutalarndaki askerlerin Kırşehir’de gerçekleştirdikleri harekâtı çok geniş 

bir şekilde anlatmaktadır. Bu harekâtta “dört bin Türkmen öldürülmüş, sağ kalanlar 

ise kurtlara ve çakallara yiyecek, akbabalara ve yırtıcı kuşlara yem yapılmışlardır”. 

Türkmen kadınları, çocukları, malları eşyaları ise savaşa katılanlar arasında pay 

edilmiştir108.       

Babai isyanları nedeniyle Türkiye Selçuklular’ı Devleti iktisadi, siyasi ve 

sosyal yönlerden sarsılmıştır. Bu sarsıntı Moğol istilasını kolaylaştıran en önemli 

nedenlerdendir. Bu isyanlarda dini duygular ön plana çıkarılarak siyasi emellere 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Çok güç durumlarda olan ve talepleri yerine getirilmeyen 

Türkmenler, II. Gıyaseddin Keyhüsrevin iktidarını sonlandırmak istemişlerdir. Bu 

talepler Selçuklu idaresi ve resmi tarihçilerince “ Harici”, “Batınî”, “Rafızî” 

yaklaşımlar olarak nitelendirilmiş ve Baba İshak’ın peygamberlik iddiasında olduğu 

özellikle propaganda edilmiştir. Söz konusu eserlerde bu topluluklar “ Etrâk-ı bi-

dîn”, “Ba-baiyan-ı haricî”, “ Taptukiyân-ı mübahî” ifadeleriyle tarif edilmişlerdir109.  

Buna karşılık Elvan Çelebi, Aşıkpaşazade, Şikarî, Taşköprülüzade ve diğer menkıbe 

yazarları ise bu isyan hareketini masumane bir hak arayışı olarak görmüşler ve 

Peygamberlik iddiasından bahsetmemişlerdir110.              

 

            1.3.2. Moğol istilasının Anadolu’nun dini yapısına tesiri 

 

XIII. yüz yılda Moğol istilasının meydana getirdiği büyük göç dalgaları, 

Anadolunun bir çok yönden değişmesine sebep olurken dinî  yapısında da çok 

önemli oluşumları beraberinde getirmiştir. Bunlardan bazıları yüksek aristokrasi ve 

yüksek ve orta burjuvaziye dayanan tarikatlar meydana getirilenlerdir. Söz konusu 

oluşumlar siyasi ve sosyal düzeni muhafazaya çalışmıştır. Aristokrasiye hitap 

edemeyen diğer oluşumlar ise, ayakta kalma mücadelesi içerisine girmişlerdir. Bu 

zümrelerin siyasi yapıya karşı koyabilecek güçte olmaları ve onu sorgulayan 

                                                 
108 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye, s.53. 
109 Mikail Bayram, “Baba İshak Hadisesinin Gerçek Sebebi ve Ahi Evren ile İlgisi”,  Diyanet Dergisi,  
Mart –Nisan 1979, C.18. s. 2. 
110 Bayram, agm, s. 2 . 
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tutumları, iktidarları her zaman rahatsız etmiş ve her fırsatta bastırılmaya 

çalışılmıştır.   

XIII. y.yılda Moğol istilasıyla Anadolu’ya yerleşip daha sonra kuvvetlenmeye 

başlayan ve siyasi iktidarla iyi ilişkiler içerisinde bulunan dini oluşumların başında 

Celaliye, Rifaiye, Halvetiye ve Kalenderî hareketleri gelmektedir.  

XIII. y. yılın önemli dini oluşumlarından Mevleviliğin mimarı olan Mevlana 

ailesi, Moğol istilasıyla Belhi terk edip Anadolu’ya gelmişler ve Konya’ya 

yerleşmişlerdir. Mevlanaya izafeten başlangıçta Celâliye olarak isimlendirilen bu 

hareket, ailenin Konyaya iskanlarıyla başlamış fakat onun hayatı boyunca sistemli bir 

tarikat halini alamamıştır. Mevlananın vefatından sonra ise belli bir sistematik 

içerisinde hızla yayılmaya devam ederek “Mevleviye” olarak isimlendirilmiştir. 

Mevleviliğin sistemli hale getirilmesi ise oğlu Sultan Veled’in postnişinliği 

dönemine rastlamaktadır.     

Mevlevilik gibi şehirli kültürde yayılan Rifaiye veya Ahmediye tarikatıda 

XIII. yüzyılda Anadolu’da yerleşmeye başlamıştır. Köprülü bu tarikatın Türk –

Moğol Şamanlığının tesirinde kaldığından bahsetmektedir. Özellikle XIV asır 

sonrasında Anadolunun çeşitli kentlerinde tekkeleri hızla çoğaldığı görülmektedir111.     

Moğol istilası sonrasında Anadolu şehirlerinde,  özellikle Ahiler arasında  

hızla yayılmaya başlayan dini oluşumlardan birisi olan Halvetiye tarikatı XIII. asrın 

sonlarında Niğde bölgesinde kurulmuştur. Kurucusu Ahi Yusuf Halvetî’dir112. 

Ahilerin  Moğolların siyasi nüfuzlarında yaşamaları zor olduğundan bu dini oluşum 

hızla yayılmıştır.      

Muhtemelen XIII. yüzyılda Moğol istilalarıyla Anadolu’ya geldiğini 

düşündüğümüz İshakiye tarikatı ise, özellikle XIV asırda Osmanlı Devleti’nde çok 

büyük bir önemi haiz olmuştur. İranlı mutasavvıf Ebû İshak Kazerûnî’nin kurduğu 

bu tarikat büyük olasılıkla büyük Moğol tufanı esnasında Anadolu’ya gelmiştir. 

Köprülü, Aksaraylı bir İshakî şeyhinin 1348 yılında Haleb’te meydana getirdiği bir 

zaviye kitabesinden yola çıkarak bu tarikatın Moğol istilasıyla birlikte Anadolu’ya 

yerleştiği tahmininde bulunmaktadır.   

                                                 
111 Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1988, s. 96. 
112 Köprülü, age, s. 96. 
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XIII. yüzyılda Moğol istilası sonucu ortaya çıkan göçlerle birlikte, şehirlerde 

aristokrat tabakaya hitap eden dini yapılanmaları bu şekilde izah ettikten sonra, şimdi 

de aynı asır ve aynı sebeplerle göçebe Türkmenler’in meydana getirdikleri dini 

yapılanmalar üzerinde durmaya çalışalım.       

XIII. yüzyılda Moğol istilasıyla büyük dalgalar halinde Anadolu’ya göç eden 

Türkmenler, elbette sağlam ve samimi bir inanışa sahip olmuşlardır. Göçlerle gelen 

bu yoğun kitlelerin en dikkat çekici tarafları, merkezi idareye karşı koyabilecek 

şartlar ve gücü bünyelerinde taşımış olmalarıdır. Söz konusu kitlelerde böyle büyük 

bir potansiyelin bulunması ise, üzerlerinden dini ve siyasi tesiri hiçbir zaman eksik 

etmemiştir. Göçebe Türkmenler’in dini hayatlarını tanzim eden Türkmen dervişler 

ise bu kitleler üzerinde son derece tesirli olmuşlardır.                        

Anadolunun kültürel yönden fethini sağlayan Yesevi dervişlerdir113. Mutedil 

Sünni anlayışın temsilcisi olan Yesevilik, yalnız  Orta Asyanın Türk halkları için 

değil, bütün Türk dünyasının kültürel yapılanmasında çok büyük bir öneme 

haizdir114. Yeseviliğin göçebe Türkmenler arasında yayılması, öğretilerinin de 

onlarla birlikte yayılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Yeseviliğin manevi iklimi sadece 

Doğu ve Batı Türkistanla sınırlı kalmamış Türkmen göçleri vasıtasıyla ile 

Azerbaycan, Anadolu ve Rumeli’ye gelen Türkmenler bu coğrafyalarda da 

irtbatlarını devam ettirmişlerdir. Bu dervişler, savaşçı olarak geldikleri bu 

coğrafyalarda çeşitli yerleri fethederek büyük kalabalıklar halinde buralara 

yerleştirilmişlerdir115.  

Yeseviliğin Anadolu ile irtibatını sağlayanlar ilk olarak Babai Türkmen 

dervişleri olmuşlardır116. Anadolu’ya gelip yerleşen pek çok derviş, aynı iklimi 

Anadolu’da da devam ettirmiştir. Bazı tarihçiler, Yesevi anlayışın İsmaililiğin 

tesirinde kalarak gayri-sünni anlayışın içerisinde bulunduğunu zikretmişlerdir117. 

                                                 
113 Yesevilik adı Hace Ahmed Yesevi’ye izafeten verilmiştir. Türkistan’da etrafındaki göçebe 
Türkmenlere islamı anlatan Yesevî, Batı Türkistan’da Çimkent şehrinin doğusundaki Sayran 
kasabasında doğmuştur. Bkz. Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevî”, İ. A. C. II, İstanbul, 1989, s. 159-161.  
Yesevî tahsiline Yesi’de başlamış burada Arslan Baba adlı bir Türkmen şeyhinden ilk dersini almış 
daha sonra Buharaya gelerek burada eğitimine devam etmiştir. Şeyh Ebu Yakub Hamedani’ye intisab 
eden Yesevî, onun yanında büyük mertebe kazanarak şeyhinin vefatından sonra onun yerine geçmiştir.         
114 Fuat Köprülü,  Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul,  1980, s. 193-194. 
115 Fuat Köprülü,  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s. 48. 
116 Köprülü,  Osmanlı Devletinin Kuruluşu,  s. 98. 
117 A.Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik : Kalenderiler, Ankara, 1992, s.61.  
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Bazıları ise başlangıçtan beri Sünni dairede olan bu toplulukların faal ve dinamik 

yapılarının, haksızlıklar karşısındaki reaksiyonlarının resmi kanallarca “ Harici”, “ 

Batınî”, “ İbahi” olarak nitelendirildiği kanaatindedirler118. Biz onların inanışlarından 

ziyade Anadolu’ya gelmeleriyle ilgilendiğimizden bu konu üzerinde durmayacağız.           

Yesevî anlayışın Anadolu’da hızla yayılmaya devam etmesi, bu dönemde 

başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere Sarı Saltuk, Bâli Sultan, Baba Afşar, Pir Dede, 

Baba Sultan, İskender Baba Sultan, Ali Baba, Resul Baba Çelebi ve diğerlerinin 

çabalarıyla mümkün olabilmiştir119.  

Hacı Bektaş Velî Anadolu’ya Dulkadir ili Bozok’tan girmiş 

Sulucakarahöyükte ise yerleşmiştir120. Orta Asyadan gelen Horasan Erenleri ve 

Yesevilerin hasletleri bu şekilde Aandoluya girmiştir121.  Hacı Bektaş’la birlikte  

Yesevî anlayış Orta Anadolu’da filizlenmiş ve buradan yine göçler kanalıyla Sarı 

Saltuk vasıtasıyla Rumeliye ulaşmıştır. Nitekim Evliya Çelebinin Rumeli 

seyahatinde karşılaştığı Hacı Bektaş müridlerinden “Derviş Ali Sünnetî”’nin 

kendisini Hace Ahmed Yesevî tarikatından olarak tanıtması bunun en önemli 

delillerinden olsa gerektir.      

XIII. yüzyıldaki göçler vasıtasıyla Anadolunun dini yapısındaki değişikliklere 

sebebiyet veren oluşumlardan diğerleri ise Kalenderî ve Haydarîlik akımlarıdır. Bu 

akımlar, şehirlerden ziyade köylerde ve göçebeler arasında yayılma imkanı 

bulmuştur. Bu dönemde özellikle Moğol istilasının meydana getirdiği bedbin hava, 

İslam memleketlerinde çok farklı dini oluşumların meydana çıkmasına neden 

olmuştur.    

Göçler vasıtasıyla Anadolu’da da yayılmaya başlayan Kalenderilik, kaynağını 

melametiye denen zümreden almış, Suriye, Mısır, Irak, İran, Hindistan, Orta Asya ve 

Anadolu’da yayılmış, farklı yaşayışları ve ahlaki anlayışları yönüyle çok 

eleştirilmişlerdir. Kalenderiler zamana göre farklılık göstermelerinin yanında yalnız 

yaşama, fakr, dilenme esasına dayalı bir anlayış sergilemişlerdir. Kalenderiler, 

saçlarını, kaşlarını, sakal ve bıyıklarını traş edip kalabalık zümreler halinde gezerek 

hayatlarını devam ettirmişlerdir. Çok az sayıda da olsa tekkeleri mevcut olmakla 

                                                 
118 Mikail Bayram, “ Babailer İsyanı Üzerine ”,  Hareket Dergisi,  Mart 1981, s.18. 
119 Köprülü,  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 46-86. 
120 Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Veli Ve Makalat, Ankara, 2002, s. 24-27. 
121 H. Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi,  İstanbul, 1982, s. 312.  
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birlikte daha çok gezerek faaliyetlerine devam etmişlerdir. Onların sosyal nizama 

karşı isyankar tutumlarını bazı tarihçiler şii temayüllere bağlarken122, bazıları ise 

siyasi otoritenin kendilerine baskılarının yansıması olarak görmüşlerdir. Ebu’l Ferec, 

Moğol ordularında Kalenderî dervişlerin bulunduğundan bahsetmektedir. 

Kalenderilerin buralarda istihdamı ve Kalenderi tekkelerin onların kontrolünde hızla 

yayılması muhtemelen Moğolların farklı mizaçta bulunan Kalenderi dervişlerinden 

korkmaları ve onlardan etkilenmeleri ile alakalı olsa gerektir. Bir diğer açıdan 

Moğollar bu uygulamaları ile Kalenderi dervişlerden bu şekilde emin olabilmişlerdir.             

XII. asrın sonunda Horasan’da Kudbu’d-din Haydar tarafından kurulan 

Haydarîye tarikatıda XIII. asırdan itibaren Anadolu’da özellikle göçebe Türkmenler 

arasında görülmeye başlamıştır. Moğol istilasının meydana getirmiş olduğu göç 

dalgası bu zümreyi de Anadolu’ya taşımıştır. Dönemin siyasi yapısına göre bu 

dervişler bazen siyasi hakimiyetin nüfuzu altında ezilirlerken bazende siyasi nüfuza 

tesir edebilir hale gelmişlerdir. Bilindiği gibi Selçuklu Sultanı Rüknü’d-din’in,   

Türkmen Şeyh Merendi’nin tesiri altına girmesi Mevlanayı üzmüş, bu olay ise 

Menâkıbu’l arifîn’de uzunca anlatılmıştır123. Bu Türkmen dervişlerin hitap ettiği 

kitlelerin azımsanmayacak derecede olması, idarecileri bunlara karşı himayekar bir 

tutum içerisine sokmuş iktidar mücadelelerinde denge unsuru olarak zaman zaman 

kullanılmışlardır.             

            

            1.3.3. Moğol işgaliyle tekkelere  el konulması                                                                       

 

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaü’d-din Keykubadın çabaları ile Ahilik bütün 

Anadolu’da hızla yayılabilmiştir. Tahminen Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evren’in 

Konya’ya yerleşmeside yine bu Sultan’ın iktidarda olduğu döneme tekabül 

etmektedir. Ahi Evren, Konya’da bulunduğu süre içerisinde “ Hanigâh-ı Ziya” ve 

Hânigah-ı Lâla’nın müderrisliğini yürütmüştür. Eflâki, onun Konya’da çok sayıda 

öğrenci yetiştirdiğinden bahsetmektedir124.     

                                                 
122 Ocak, age, Ankara, 1992, s.61. 
123 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Çev.T.Yazıcı, İstanbul, 1987, C.I, s.17. 
124 Eflâkî, age, II, s. 133. 
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Ahi Evren’in Konya’daki eğitim hizmetleri II. Gıyasü’d-din’in, babası I. 

Alaü’d-din Keykubadı öldürmesine kadar devam etmiştir. Sultan I. Alaü’d-din 

Keykubadın öldürülmesi Ahileri II. Gıyasü’d-din’e karşı direnişe geçirdiğinden, 

Ahilere ve kurumlarına karşı yıldırma politikasını başlatmıştır. Bu politika 

Moğolların Anadolu’ya girmesiyle dahada şiddetlenmiş, Moğol iktidarlarına direnen 

Ahi teşkilatları Anadoluınun her tarafına dağıtılmışlardır.  

Moğolların isteği çerçevesinde iktidara getirilen II. İzzü’d-din ile IV. 

Ruknü’d-din kendi aralarında taht mücadelesine düşünce, Moğolların desteği IV. 

Ruknü’d-dini tek başına iktidara getirmiştir.  IV. Ruknü’d-din, dahildeki asayişsizliği 

giderebilmek için bir ferman çıkartarak Ahilerin ellerinden medrese ve zaviyelerini 

almaya başlamıştır. Eflâki, dönemin önde gelen idarecilerinden Tâcü’d-din Mutez’in 

Sultan IV. Ruknü’d-din’den böyle bir ferman alarak, Ahilere ait olan Hanigâh-ı Ziya 

ile Hânigah-ı Lâla’nın Hüsameddin Çelebiye verildiğinden bahsetmektedir125.   

Medrese ve tekkelerinin ellerinden alınması Ahilerin isyanlarına yol açmış  

olmalıdır ki, Ahilerin Ahi Çoban, Ahi Kayser, Ahi Muhammed Sebzvari idarelerinde 

ayaklandıkları bilinmektedir. Elbette siyasi otoriteye tabi olmak zorunda kalan 

Ahilerde mevcuttur126. Siyasi otoriteye karşı koyamayan Ahiler, mecburen 

bulundukları yerleri terk ederek uç’lara yönelmişlerdir.   

Ahilere ait müesseselerin ellerinden alınmasının daha çok Pervane Süleyman 

ve Sahip Ata tarafından da gerçekleştirildiğini Mevlana’nın mektuplarından 

öğrenmekteyiz. Bu süreçte Nusratu’d-din Hanigâhı’nın,  Şeyh Hamidu’d-din’e, Ahi 

Gühertaş Tekkesinin, Şeyh Cemalu’d-din’e, Karatay Medresesinin, Efsahu’d-din’e 

verilmesi, Selçuklu idaresinden talep edilmektedir127.  

İktidarı elde tutabilmek için siyaseten gerçekleştirilen müesseselere el koyma 

hadisesi, Ahilerin birleşip isyana kalkışmaları endişesine dayanmaktadır. Bu ise 

onlara karşı baskıyı artırmaktadır. Bu endişe sadece müesseseye el koymakla 

giderilememiş, bunun yanında isyana sebebiyet verebilecek müderrislerin şehirleri 

                                                 
125 Eflâkî, Age, II, s. 133. 
126 Eflâkî, age, s. 133. 
127 Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991, s. 118-119. 
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terk etmeleri istenmiştir. Eflâki, Sivas’taki Hoca Münir Hanigahına nasıl el konulup, 

Ahilerin lideri Erzurumlu Hocanın şehirden nasıl kovulduğunu bahsetmektedir128.    

Ahilerin medrese ve tekkelerine karşı girişilen el koyma harekâtı sadece 

Konya ve Sivas’la sınırlı kalmamış Aksaray, Niğde, Denizli ve Tokat’da da benzer 

olaylar meydana gelmiştir. Müesseseleri ellerinden alınan Ahi ve Türkmenler güçleri 

yettiği ölçüde Uç’lara göç etmeye çalışmışalr, göç edemeyenler ise iktidarın 

karşısında boyun eğmek zorunda kalmışlardır.                               

         

            1.3.4. Sosyal zümrelerin ve ilmi çevrelerin Batı Anadolu’ya göçleri  

 

            1.3.4.1 Ahilerin Batı Anadolu’ya göçleri 

 

XIII. y.yılın başlarında Fütüvvet teşkilatının Anadolu uzantısı olarak kurulan 

Ahilik, Anadolu’ya siyasi, sosyal, kültürel, sanayi ve ticaret anlamında geniş 

açılımları sağlayan esnaf ve sanaatkarlar kuruluşudur. Teşkilat içerisinde iş, iş ahlakı, 

usta- çırak ilişkisi ibadet ruhu içerisinde verildiğinden azami bir disiplini 

gerektirmiştir.  

Şeyh Mecdü’d-din İshak, I. Gıyaseddin Keyhüsrevin ikinci saltanatının 

Abbasi halifesine bildirilmesi için görevlendirilmiştir. Kendisi Bağdat dönüşünde 

Ana doluya bir çok ilim adamını beraberinde getirmiştir. Ahi Evren Şeyh Nasırü’d-

din Mahmud’da muhtemelen bu gelen kafile arasındadır129.  

Fütüvvet teşkilatına mensup bu seçkin sınıf Anadolu’da ilmi ve fikri 

hareketliliği artırmıştır. Selçuklu Sultanları’nın bu seçkin sınıfı himayesi Fütüvvet 

ülküsünün Anadolu’da yayılmasını sağlamıştır. Özellikle büyük şehirlerde, bu 

şeyhlere tekke ve zaviye tahsisi, Anadolu’da yer edinmelerini kolaylaştırmıştır. Bu 

dönemde Anadolu’yu her yönüyle tanzim eden bu oluşumlar Türkmen halkın rehberi 

olmuş, beraberce çeşitli sosyal ve kültürel kurumlar meydana getirmişlerdir.     

Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurulmasını sağlayan kişi olarak kabul 

ettiğimiz Ahi Evren Şeyh Nasırü’d-din Mahmudun, Anadolu’ya geldikten sonra 

Kayseri’ye yerleştiğini ve Ahilik teşkilatını burada kurduğunu Vilâyetnâmede 

                                                 
128 Eflâkî, age, s. 180-182. 
129 Bayram, Age, s. 82. 
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görmekteyiz130. Teşkilatın Anadolu’da yayılması ise I. Alâü’d-din Keykubadın 

Ahiliği himayesi ile mümkün olabilmiştir. I. Alâü’d-din Keykubadın bu 

düzenlemeleri çerçevesinde Sultan’ın isteği ile Konya’ya gelen Ahi Evren burada 

müderrislik vazifesini yürütmektedir. Eflâkinin Mevlana zamanındaki büyük şeyhten 

kastı muhtemelen Ahi Evren’dir. Nitekim Ahi Evren Hanikâh-ı Ziya ile Hânikâh-ı 

Lâla’nın şeyhidir. Bilindiği üzere bu eğitim kurumlarının kontrolü Ahilerin eliyle 

gerçekleştirilmektedir131.   

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in iktidar mücadelesine girip babası Alâü’d-din 

Keykubadı öldürtmesi Ahi ve Türkmenler’in tepkisini çekmiştir. II. Gıyaseddin ise  

1240 yılında iktidara tam olarak sahip olduktan sonra nüfuzuna engel olan Ahi ve 

Türkmenler’i cezalandırmaya başlamıştır.  Ahi Evren ve pek çok Ahi ileri gelenleri, 

bu kargaşada tutuklanmışlardır. Elvan Çelebi, Baba İlyasın da bu esnada 

tutuklandığını belirtmektedir.         

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in iktidar mücadelesi Ahilerin ve Türkmenler’in 

devlete karşı isyanlarını başlatmıştır. Ahi ve Türkmen isyanları bastırılmaya 

çalışılırken, 1243 yılında Baycu komutasındaki Moğol ordusu Anadolu’ya girmiş ve 

Kayseri’ye kadar ilerlemiştir. Moğol ordusu Kayseri’de on beş gün Ahi direnişi ile  

karşılaşmış sonunda şehre girmeyi başarmıştır. Moğollar Kayseri’de Ahilere ait ev 

işyerlerine saldırıp yağmaladılar. Pek çok Ahi’yi katlettiler veya esir alıp 

götürdüler132. Muhtemelen Baba İlyas’ın müridlerinden bazı ileri gelenler bu süreç 

içerisinde uç’lara doğru göçenler arasındadır. Menâkıbnâmede Muhlis Paşanın 

halifesi Şeyh Affan ile birlikte bir cemaatin Bergama dolaylarına yerleştiği 

anlaşılmaktadır133. Vilayetnameden  Hacim Sultan ve müridanının iskanı için 1277 

sonrasında Germiyan Bey’inden yer taleb edildiği ve kendilerine de  Susuz ismiyle 

                                                 
130 Ahi şecere-nameleri ve fütüvvetnameleri’nin aksine M.Bayram Ahi teşkilatının kuruluşunun 
Kayseri’de gerçekleştiğini belirtmektedir. Bayram, Baycu komutasındaki Moğolların Kayseri’de 
gerçekleştikleri katliamı ve yağmayı belirterek Moğolların baskıları hiçe sayılarak Selçuklu 
yönetiminin Ahileri himayesinin  mümkün olmadığını belirtmektedir. Bu açıdan Bayram’ın ifadeleri 
daha akla yatkın gelmekte ve teşkilatın kuruluşu biraz daha eskiye ve kurulduğu şehir ise Kayseri 
olarak kabul etmekteyiz. Bkz. Hacı Bektaş Velâyetnâmesi, s. 30, Naklen; Mikail Bayram, Age, s. 82. 
131 Ahmed Eflâkî, Age, II, s. 133. 
132 Menâkıb-ı Şeyh Evhadü’d-din, s. 158, Naklen; Mikail Bayram, age, s. 84. 
133 Manzum Hacı Bektaş Veli Menâkıbnâmesi, Hacı bektaş Ktp. Yp.108b.Yp.183b-187b. Naklen; 
Mikail Bayram, Age, s. 123. 
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anılan yerin verildiği anlaşılmaktadır134. Ayrıca manzum vilayetnâmede, Batı 

Anadolunun değişik yerlerinde Hacı Bektaşın Halifelerinin müritleri ile 

yerleştiklerinden bahsedilmektedir135.        

Bu yağma, esaret ve katiller Ahi ve Türkmenler’i Kayseri’den ayrılmaya 

zorlamıştır. Moğollar bu şekilde Kayseri’de mevcut bulunan askeri ve ekonomik 

gücü yıkmışlardır. Bu durum Ahiler açısından büyük bir felaketin başlangıcı olmuş 

ve teşkilatları tamamen dağıtılmıştır. Buradan kaçan Ahi ve Türkmenler Uç’lara 

doğru kaçmaya başlamışlardır. Böylece Kayserideki Ahi nüfusu büyük oranda 

dağılmış ve azaltılmıştır. Özellikle Denizli civarlarına yoğun bir Ahi ve Türkmen 

göçü yaşandığı söylenebilir. Bu durum II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümüne kadar 

devam etmiş, Ahi ve Türkmenler’e karşı hasımane yaklaşımlar II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in ölümünden sonra bir müddet sonra sona ermiştir. Hapiste olan Ahi ve 

Türkmenler serbest bırakılırken; Vilayetnâme’de Ahi Evren’in Denizli’den Konya’ya 

çağrıldığı hakkında bilgiler verilmektedir136. Tahminen Ahi Evren, tutukluluk süresi 

sonrasında Ahilerin yoğunlukta bulunduğu Denizli’ye davet edilmiş ve bir müddet 

burada kalmıştır.    

Ahi nüfusunun yoğunlukta olduğu merkezlerden biriside Kırşehir’dir. Bu 

yoğunluk saltanat rekabetlerinde belirelyici unsur olarak bazı durumlarda 

kullanılmıştır. II. İzzü’d-din ile IV. Rüknü’d-din Kılıçarslanın iktidar 

mücadelelerinde II. İzzü’d-din, Ahilere güvenerek mücadeleyi başlatmıştır. Ancak 

Sultanhanı yenilgisiyle yeni bir süreç başlamış, IV. Rüknü’d-din Kılıçarslan tek 

başına iktidarı ele geçirmiştir.  II. İzzü’d-din taraftarı olan, Ahi ve Türkmenler’i 

destekleyen devlet adamları Alıncak Noyan tarafından öldürülmüşlerdir. Sultanhanı 

yenilgisi sonrasında ortaya çıkan bu durum birçok Ahi ve Türkmen’in Uç’lara doğru 

gitmesini sağlarken Memluk-Türkmen ilişkilerinin iyi derecede olması Memluk 

ülkesinin de Türkmen göçlerine ev sahipliği yapmasını kolaylaştırmıştır.   

Ahilere ve Türkmenler’e karşı meydana getirilen öldürme ve yağma 

hareketleri onların yönetime karşı ayaklanmalarına sebep olmuştur. Nureddin 
                                                 
134 Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, Çev. B. Noyan, İstanbul, 1996, s. 392.  
135 Bergama civarlarında, Sandıklı Honaz arasında Homa dağlarının kenarlarında, Akşehir merkez ve 
köylerinde, Balıkesir ve çevresinde, Uşak ve çevresinde, Eskişehir çevresinde, Kütahya Hisarcık, 
Altıntaş çevrelerinde yerleşmelerinin olduğu söylenebilir. Bkz. Hacı Bektaş-ı Veli Manzum 
Vilâyetnamesi, s. 214-427.  
136 Velâyetnâme, s. 50-51,  Naklen; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 85. 
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Caca’nın şehre sokulmamasıyla başlayan bu ayaklanma Ahi ve Türkmenler’in 

kılıçtan geçirilmeleriyle son bulmuş ve Kırşehir Emirliği Nuru’d-din Caca’ya 

verilmiştir137. Bu isyanlar sırasında öldürülenler arasında muhtemelen Ahi Evren 

Şeyh Nasıru’d-din Mahmud’da bulunmaktadır.    

Başta Ahi Evren olmak üzere pek çok Ahi’nin Kırşehirde öldürülmesi büyük 

kitlelerin “ Uç”’lara doğru yönelmelerini sağlamıştır. Muhtemelen bu esnada 

Kırşehir’den Uç’lara göç edenler arasında Edebali, Geyüklü Baba, Abdal Musa’da 

bulunmaktadır138. Ahi Evren’in ölümünden sonra Uç’lara doğru gerçekleşen bu 

göçlerin sonucu olarak Ahilik kurumu Kırşehirde önemini yitirirken, meslekle 

özdeşleşen “tabaklık” sanatıda bu şehirde sona ermiştir139. Mesleğin şehirde 

tamamen yok olması göçün ne denli tesirli olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

Moğol hakimiyeti Anadolu’da Ahi ve Türkmenler’le Selçuklu idaresini karşı 

karşıya getirmiştir. Ahi ve Türkmenler’in yoğunlukta olduğu Kayseri ve Kırşehir 

‘den başka Aksaray ve Niğde bölgesindede halka acımasız bir tavır takınılmıştır.  

Niğdeli Kadı Ahmed bölgede Taptuk Emreye bağlı dervişlerin tamamen 

öldürüldüklerinden bahsetmektedir140. Bölgede bu olayın meydana getirdiği infial 

Ahi ve Türkmenler üzerinde çok büyük bir tesir meydana getirmiş olmalıdır ki, 

Uçlara doğru belli bir hareketlenmeyi sağlamasının yanında uzun müddet bölgenin 

asayişi düzene sokulamamıştır.      

Kayseri, Aksaray, Kırşehir bölgelerinde yoğun olarak bulunan Ahi ve 

Türkmenler, baskılar neticesinde şehirlerde barınamamışlar ve Uç’lara yönelmek 

zorunda kalmışlardır. Ahiler, yeni yerleşim bölgeleri olan Uç bölgelerinde 

sistemlerini yeniden ve gecikmeden meydana getirerek Batı Anadolu’daki yeni 

oluşumlara katkı sağlamışlardır. Batı Anadolunun en ücra yerlerinde dahi Ahilik 

teşkilatından söz etmek bu vesile ile mümkün olabilmiştir. Ahilik Batı Anadolu’daki  

oluşumların en güçlülerindendir. Nitekim XIV. yüzyılın ilk yarısında batı 

                                                 
137 Aksarayi, Müsameretü’l ahbar, s. 56. 
138 Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 122. 
139 W. Ruben, “ Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri”, Çev. A. İtil, Belleten,  C. XI, Sy. 44, 
Ankara, 1947, s. 637.    
140 El-Veleledü’ş-şefik, yp. 103 a,  Naklen; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 126. 
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Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta Ahi zaviyelerinde misafir edilmiştir141. Osmanlı 

Devleti’nin kuruluşunda da Ahilerin desteklerinin olduğu muhakkaktır142.    

 

            1.3.4.2 Etnik ve dini grupların Batı Anadolu’ya göçleri 

 

Anadolu’da XIII. yüzyıl hareketliliklerinin en önemli aşamalarından biriside 

etnik ve dini gurupların göçleridir. Değişik sebeplerle özellikle Moğol baskısıyla ve 

topraklarının istila edilmesi sonucu göçe maruz bırakılan kitleler Uç’lara doğru 

yönelerek buralarda yerleşmişlerdir. Etnik unsurlardan Germiyanlu, Kayı ve Kara 

İsalılar söz konusu dönemde en dikkat çekici dalgalanmaları meydana getirmişlerdir. 

Bu dönemde yüksek aristokrasiye hitap eden dini guruplar siyasi ve sosyal düzeni 

muhafaza etmeye çalışmışlardır. Bu oluşumlar rahat yayılma alanı bulabilirken, hitap 

edemediği halde siyasi yapıya karşı koyabilecek güçte olan dini oluşumlar ise 

iktidarları rahatsız ettiklerinden her fırsatta bastırılmaya çalışılmıştır.  

Bu dönemde etnik unsurlardan Germiyan ismiyle ilgili olarak, Osmanlı 

tarihçileri bunun bir şahıs ismi olmayıp kelimenin “Germiyanlu” şeklinde bir aşireti 

adlandırdığı konusunda hem fikir olmuşlardır. Germiyanlu toplulukları Moğol 

istilasının tesiriyle Fars ve Kirman bölgelerinden Harezmşah hükümdarı Celalü’d-din 

Mengüberti’nin himayesinde kaçarak Doğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir143. 

Tahminen Doğu Anadolu’daki ilk seyirleride aynı hükümdarın himayesiyle 

olabilmiştir. Aşiretin Doğu Anadolu’daki yerleşmeleri ve sonraki güzergahları ile 

ilgili olarak dönemin kaynaklarından ilk edindiklerimiz I. Alaaddin Keykubad 

zamanında  Malatya ve çevresinde yerleştirilmiş oldukları  şeklindedir144.  

Aşiretin ismini tarihçilerce tesbitini kolaylaştıran önemli gelişmelerden birisi 

Baba İshak hadisesidir. Bölgedeki kargaşalar esnasında Germiyanlu Alişir oğlu 

Muzaferü’d-din Türkiye Selçuklular’ına bağlı olarak isyanı bastırmaya çalışmış fakat 

bu çabasında başarılı olamamıştır145. İsyanın şiddetlenmesi Germiyanlu 

Türkmenler’inin Malatya yöresini terk etmelerini gerektirmiştir. Aşiretin izine 
                                                 
141 İbn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz. İ. Parmaksızoğlu, İstanbul, 1993, s.7-10. 
142 Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 90-93. 
143 Köprülü, age s.35. 
144 Şehabeddin Ahmedü’-Nesevî, Siretü Sultan Celâleddin Mengübertî, Ter. Necip Asım, İstanbul, 
1934, s. 96-131.  
145 Varlık, M. Çetin, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 9-10.  
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bundan sonraki süreçte Konya çevresinde rastlamaktayız. Nitekim İbn-i Bibi, IV. 

Kılıçarslan zamanında İzzeddin Keykavus taraftarı oldukları için Alıncak Noyan 

tarafından Konyada öldürülenler arasında Kerimü’d-din Alişir isminden 

bahsetmektedir146. Bu bilgiye ilaveten Gölpınarlının, Sadreddin Koneviden “ 

Camiu’l usul fi ehadisu’r- Resûl” adlı eseri dinleyenler arasında Seyfeddin Alişir b. 

Yakubu  zikretmesi bölgede bulunduklarını göstermesi açısından önemli 

sayılmalıdır147.  

Germiyanlu topluluklarının Kütahya, Afyon ve Denizli civarına ne zaman 

geldikleri hakkında kesin bilgiler mevcut olmasada söz konusu toplulukların cimri 

olayı esnasında bu bölgelerde bulundukları kaynaklarda bildirilmektedir148.    

Bu süreçte Germiyanlu topluluklarından başka etkili etnik dalgalanmalardan 

bir diğeride, Balıkesir ve Çanakkale taraflarında yerleşmiş olan Karasioğullarıdır. 

Aşiretin ismi konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Netice olarak “ Karaşi, 

Karesi, Karasi, Karaizi, Kara İsa, şeklinde yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. İfade ilk 

Osmanlı kaynaklarından bazılarında Kara olarak gösterilirken sonraki yazılan 

kaynaklarda ise Kare şeklinde belirtilmektedir.  

Karasi Beyler’ini, Yazıcıoğlu Selçuknamesi, Neşrî, Kemal Paşa zade ve 

Müneccimbaşı Selçuklunun önde gelen emirlerinden biri olarak zikretmektedirler149. 

Tokatta bulunan bir mezar taşı Karasi ailesinin Danişmend sülalesine dayandığı 

konusunda fikirler vermektedir. Danişmendlilerin Gazilik ananeleri, Karasi’nin 

misyonuyla örtüşmektedir. Wittek, kitabelerde geçen ve Gregoras’ta zikredilen 

Karesinin babasının  adı olan Kalem Bey’in isminin bu yakınlığın en önemli 

delillerinden olduğunu kabul etmektedir150.       

XIII. yüzyılın başlarında Selçuklu Sultanları’nın Uç’lardan aldıkları haraçlar, 

buralarda çok fazla toprak edinmeyi geciktirmiştir. Bizans’ın bütün kötü durumuna  

rağmen buralarda çok fazla toprak kazanılamamıştır. Bunun yanında bölgedeki Uç 

Beyler’inin nüfuzu Selçuklu Sultanları’nı rahatsız etmiş, devamlı olarak kendi 

iktidarlarnı kurmaya çalışmışlardır. Aynı yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise 

                                                 
146 İ.Hakkı, Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 40. 
147 A.Gölpınarlı, Mevlana Celâleddin, İstanbul, 1999, s.232. 
148 Ç.Varlık, age, s. 17.  
149 Z. Günal Öden, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 4.  
150 P.Wittek, Menteşe Beyliği, Çev. O.Ş. Gökyay, Ankara, 1999, s. 20. 
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Moğolların Selçuklu Sultanları üzerinde hakimiyet kurmalarıyla Uç’lardaki 

faaliyetler umera tarafından hızla devam ettirilmiştir.          

Danişmendoğulları devleti’nin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte 

Danişmend Beyler’i Selçuklu Sultanları’nın hizmetinde bulunmuşlardır. Böylelikle 

Selçuklu Devleti kendileri aleyhinde oluşabilecek herhangi bir girişime izin 

vermezken Beyler’in Uç’lara doğru yönlendirilip buralardaki Türkmenler üzerinde 

de Selçuklu nüfuzunun sağlanması noktasında faydalı olmuşlardır. Moğol 

hakimiyetinin Anadolu’da istikrarı bozmasıyla Uç’lardaki hareketliliklerde o oranda 

artmıştır.  

İbn-i Battuta, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde Kalem ile oğlu Karasi 

Bey’in yoğun bir Türkmen iskanını gerçekleştirdiklerinden bahsetmektedir151. Bunun 

yanında Karesi bölgesindeki Türkmen iskanlarıyla ilgili olarak Hacı Bektaş 

Vilayetnamesinde, Moğol istilası sonrası Kırşehir ve özellikle Sulucakarahöyükte 

bulunan Çepni taifesinin Karesi, Manisa ve Kütahya’ya yerleştirildikleri ifade 

edilmektedir152.     

Anadolu’da XIII. yüzyılda meydana gelen göç dalgalarının etkin 

aktörlerinden olan Kayılar, yaygın kabule göre Oğuzlar heyetine dahil 

bulunmaktadır153. Aşiretin Anadolu’ya gelişleri ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bu görüşlerden birisinde Kayıların, Selçuklularla birlikte İrana 

geldiği, Moğolların baskıları sonucu batıya doğru yönelerek Harezm kuvvetlerinin 

arasında Doğu Anadolu’da Ahlat taraflarına yerleştirildikleri şeklindedir. Diğer bir 

görüşe göre ise aşiretin bu iskan öncesinde Artuklularla birlikte Artuk coğrafyasına 

yerleştirilmişlerdir. Bu konuda Ali Emiri, İsmail Galib’in Artuklu paralarını konu 

alan  “ Meskukât-ı Türkmaniye” adlı eserinden yola çıkarak bu paralar üzerinde Kayı 

boyuna ait damgaların bulunduğunu öne sürmüştür. Osman Turan bu konuda 

benzerliklerin bulunduğunu fakat Artuk coğrafyasında Kayılara rastlanılmadığını 

savunurken, M.H.Yinanç, F. Köprülü ve Uzunçarşılı paralar üzerindeki işaretlerin 

Kayı boyu işareti  olduğuna özellikle vurgu yapmaktadırlar. Dolayısıyla böyle bir 

kabul yukarıda bahsettiğimiz tarihlerin öncesinde Artuk coğrafyasında Kayıların 

                                                 
151 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 97.  
152 İsmail Hakkı, Karesi Vilayeti Tarihçesi, İstanbul, 1925, s. 76.  
153 İ.Hakkı Uzunçarşılı,. Osmanlı Tarihi I, Ankara, 1988, s. 98.    
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iskanının gerçekleştirldiği fikrini ortaya koymaktadır. Fakat biz Kayıların 

Anadolu’ya ilk geliş süreçlerinden ziyade Uç’lara doğru yerleşmeleriyle 

ilgilendiğimizden bu tartışmalar üzerinde durmayıp, aşiretin Bizans sınırlarına doğru 

ilerlemesiyle ilgilenmeye çalışacağız.  

Anadolu’da bu süreçte meydana gelen siyasi nüfuz boşluğu, aşiretlerin top 

yekün hareket etmelerine fırsat vermemiştir. Muhtemelen Kayılar bu süreçten 

etkilenerek parçalanmışlar, farklı yerlerde iskan edilmişlerdir. Nitekim Hadidî, 

Kayıların Ahlat’a yerleştikten sonra Erzurum, Erzincan ve daha sonra Amasya’ya 

yöneldiklerinden bahsetmektedir. Aşıkpaşazade ise, Kayıların bir kısmının 

Çukurovaya yöneldiğini, buraya gelenlerin bir kısmının ise Erzurum civarına 

Sürmeli çukura yerleştiklerini ifade etmektedir. Aşiretin buradaki sayılarıyla ilgili 

olarak yine aynı eserde Ertuğrul ve kardeşi Dündar Bey’in dörtyüz çadır halkı ile 

burada yerleştikleri belirtilmektedir.    

Moğol akınları, Kayı aşiretini Orta Anadolu’da iskana zorlarken kaynaklar 

aşiretin Bizans sınırlarına gelme tarihini 1230’lı yıllar olarak belirtmektedirler. Bu 

tarihler Moğol istilasının Anadolu’ya ulaştığı yıllardır. Tahminen Kayılar Moğol 

istilasının zararlarından emin olabilmek için bölgeyi bu süreçte terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Nitekim Behçetü’t-Tevârih’te Kayı reislerinin I.Alâüdddin Keykubada 

başvurarak yurt talebinde bulunduklarından söz edilmektedir. Şükrullah’a göre 

Kayılar bu süreçte Celaleddin Harezmşahla yapılan savaşlardan sonra artan Moğol 

baskıları neticesinde Orta Anadolu’ya Karacadağ bölgesine yerleştirilmişlerdir154. 

Uzunçarşılı, Kayıların Orta Anadolu’ya gelmeleri sürecini I. Alaaddin Keykubadın, 

Artukoğullarının Harput şubesine son vererek burayı sınırlarına dahil etmelerine 

bağlamaktadır155. Aynı süreçte Anadolu birliğini sağlayabilme düşüncesi Selçuklu 

Sultan’ına  Kayıları Orta Anadolu’ya sevkettirmiştir.                                               

Hadidi, Tevârih-i Âl-i Osman’ında Kayı boyunun önemli ölçüde uç’lara 

çekildiğini fakat onlardan Ertuğrul Bey haricindekilerinin yeniden eski yurtlarına 

şarka döndüklerini ifade etmektedir.  

Yazıcızade’de ise, Sultan Alaaddin’in Uç’ların yönetimini Kayılara bıraktığı 

şeklinde bilgiler bulunmaktadır. Müellif, eserinde Sultan Alaaddin’in Tatarların 

                                                 
154 Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih,  s. 51. 
155 Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi I, s. 99.  
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geldiği haberini alınca Konya’ya döndüğünü ve uç’ların idaresini Kastamonu Bey’i 

Hüsameddin Bey ve Kayı Beyler’i Ertuğrul, Gündüzalp ve Gökalp’e bıraktığını 

belirtmektedir156.  

Her ne kadar farklı şekilllerde izah edilmeye çalışılmış olsada Kayıların 

Ankaranın batısındaki Karacadağa yerleşmeleri kaynakların hem fikir oldukları 

konulardandır. Aşiretin daha uç’lara doğru yerleşmeleri ise bundan sonraki bir süreç 

olarak görünmektedir. Behçetü’t-Tevârih’te Sultan Alaaddin’in kafirlerle mücadele 

ederken Ertuğrul Bey’le irtibatta olduğu ve Karacahisarın fethedildiği 

belirtilmektedir. Diğer taraftan Sultan Moğollarla mücadele ettiğinden uç’lardaki 

fetihlerle meşgul olamadığı ve buradaki fütuhatı Kayı Beyleri’ne bıraktığı 

belirtilmektedir. Eserde Kayı Bey’inin başarılı fütuhatı neticesinde Söğütün ele 

geçirildiği ifade edilmektedir157.    

Aşıkpaşazade ise aşiretin Söğütte iskanını, Sultan Alaaddinin kendilerine yurt 

göstermesine bağlamaktadır. Müellife göre Ertuğrul Bey, oğlu Savcı Bey’i yurt 

temini için Sultana göndermiş, kendilerine Söğüt yurt olarak verilirken, Domaniç ve 

Ermeni beli yaylak olarak verilmiştir. Feridun Bey Münşeatında ise, Söğüt ve 

havalisinin Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey’e ikta olarak 

verildiğinden bahsedilmektedir.   

Moğol istilası sadece etnik guruplar için bir göç sebebi olmamış aynı 

zamanda siyasi otoriteyle anlaşabilen dini guruplarda istekli, anlaşamayan guruplarda 

ise istek dışı bir takım göçleri meydana getirmiştir.  

Moğol istilasının Anadolu’ya getirdiği ve Anadolu’da siyasi otorite ile iyi 

ilişkiler içerisinde bulunan dini oluşumların başında Celâliye gelmektedir. Bu 

hareket Mevlana’nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled’in Postnişinliğinde sistemli 

hale getirilmiştir. Özellikle siyasi otoritenin himayesi, Mevleviliğin Anadolu’nun 

değişik yerlerinde hızla yayılmasını kolaylaştırmıştır.   

XIII. yüzyılda Anadolu’da hızla yayılan dini hareketlerden Rifaiye ve 

Halvetiye akımları da Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yoğunlaşarak kurumlarını 

oluşturmaya çalışmışlardır. Özellikle Ahiler arasında yayılma fırsatı bulan Halvetilik, 

                                                 
156 Z. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihne Giriş, s. 324. 
157 Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih, s. 52. 
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Ahilerin Moğolların siyasi nüfuzuna dayanamamalarından dolayı Uç’lara doğru hızla 

yayılarak en küçük yerleşim birimlerine dahi bu vesile ile girebilmiştir158.    

Anadolu’da bu yüz yılda özellikle göçebe Türkmenler arasında etkili olan 

Yesevilik sadece Anadolu’da sınırlı kalmamış Rumeliye’de intikal ederek kitleler 

üzerinde son derece tesirli olmuştur159. Mutedil bir anlayışın temsilcisi olan bu 

ekolün Anadolu’da hızla yayılmasında Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltık, Bâli Sultan, 

Baba Afşar, Pir Dede, Baba Sultan,  İskender Baba, Ali Baba, Resul Baba Çelebi ve 

buna benzer din büyüklerinin büyük rolü olmuştur.  

Söz konusu hareket başlangıçta Orta Anadolu’da müntesip bulabilirken daha 

sonra Moğol istilasından kaynaklanan göçler sebebiyle Uç’lara yayılmıştır. Sarı 

Saltık ise bu hareketi Rumeliye taşıyarak hareketin manevi ikliminden insanların 

yararlanmasını sağlamıştır.  

Bu yüzyılda Moğol istilasının meydana getirdiği kasvetli yapı farklı 

mizaçlarda bir takım dini anlayışlar meydana getirmiştir. Bu anlayışlardan olan 

Kalenderilik Moğolların himayesinde olduğu köylerde ve göçebeler arasında hızla 

yayılabilmiştir. Ebu’l Ferec, Kalenderilerin daha çok kalabalık zümreler halinde 

gezerek faaliyetlerini yürüttüklerinden ve olağanüstü bir takım davranışlarından 

dolayı Moğolların ilgilerini çektiklerinden bahsetmektedir.            

                

            1.3.4.3. İlmi çevrelerin Batı Anadolu’ya göçleri 

 

XIII. yy.’da Anadolu’ya yoğun Türkmen göçlerinin yanında ilim 

adamlarınında değişik vesilelerle göç ettikleri görülmektedir. Başta Moğol istilası 

olmak üzere değişik sebeplerle başlayan bu kişisel hareketlilikler, Anadolunun farklı 

yerlerinde özelikle Malatya, Kayseri, Tokat’ta  belli zamanlarda yerleşimleri 

sağlamış olsa da genellikle devrin başkenti Konya’ya ulaşmışmıştır. İlmi vealimi 

himaye genelllikle Selçuklu Sultanları’nın ilgileriyle gerçekleşmiştir. 

Huzursuzlukların meydana geldiği durumlarda ise bazen başkentin dışına, bazende 

tamamen Anadolunun terkedilmesi şeklinde yeniden bir hareketliliğin yaşandığı 

görülebilmektedir. Çalışmamızın bu aşamasında öncelikle Anadolu’ya, bu yüzyıl 

                                                 
158 Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu,  s. 96. 
159 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 46. 
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içerisinde meydana gelmiş ilmi göçleri ele alırken, hemen akabinde yine aynı yüz yıl 

içeisinde, Anadolu içlerinden değişik sebeplerle uç’lara doğru yönelen ilmi 

hareketlilikler üzerinde durmaya çalışacağız.          

 

            1.3.4.3.1. XIII. yüzyıl Anadolu’sunun ilim adamlarını himayesi  

 

            1.3.4.3.1.1. Şems-i Tebrizî  

 

İlk eğitimini Tebriz’de Şeyh Ebubekr Selebaf Tebrizî’den almıştır. Şems, 

Tebriz’den sonra Türkistan illeri ve Suriye’de bulunmuştur. Makalâttan 

öğrendiğimize göre Şems, Anadolu’da Konya’dan önce Doğu ve Orta Anadolu’da 

bazı şehirlerde hocalık vazifelerinde bulunmuştur. Eflâki, onun Erzurum’da 

bulunduğunu haber vermekte ve burada bulunduğu süre içerisinde Erzurum 

melikinin oğluna hıfz eğitimi verdiğini belirtmektedir160.  

Şems’in Konya’ya geliş tarihi 26 Cemadü’l-ahir 642/ 8 Ekim 1244 olarak tespit 

edildiğine göre muhtemelen bu tarihten 5-10 sene öncesinde Erzurum da 

bulunmuştur. Daha sonra Erzincan istikametiyle Konya’ya ulaşmış, önceden tanışmış 

olduğu Mevlana ‘yı bulmuştur. B. Füruzanfer, Şems’in Konya’ya geldiği zaman 60 

yaşlarını aşmış olabileceğinden bahsetmektedir161.         

Şems-i Tebrizî’nin Konya’ya gelişi ve Mevlana’nın ona karşı muhabbeti, 

müridleri arasında Şems’e karşı husumeti başlatmıştır. Firdevs-i Rûmî, bu husumeti 

şu şekilde ifade etmektedir. “ Molla Hünkarın şakirdleri, yaranları, ahbapları ve 

şehrin sair ulema ve sülehası, Molla Hünkarın bu halini görüp dile aldılar ki, bir 

zındık derviş gelüb bizim ulemamızı baştan çıkarub bu hale koyub, âleme rüsva 

olmak değildür. Bu dervişin çaresin görmek gerekdür”162. Kendisine karşı başlatılan 

bu husumet cereyanı üzerine Şems, Konya’yı terk edip Şam’a gitmiştir. Şems, 

Mevlana’nın ısrarlı talebi ve Sultan Veled’in elçiliği ile Konya’ya geri dönmüştür. 

Şems’in dönüşü Mevlana tarafından muhabbetle karşılanmış olsa bile  müridlerinin 

                                                 
160 Ahmed Eflâkî, Age, II, s.101. 
161 Elnur Nesirov, XIII. yy. başlarında Anadolu Azerbaycan İlişkileri, Basılmamış Doktora Tezi, 
Konya, 2003, s. 146. 
162 Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Vilâyet-nâme, Haz. A. Gölpınarlı, İst. 1995, s. 94.    
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ve Ahilerin  ona karşı husumeti önlenemediği için Konya’yı tekrar terk etmiş, 

yeniden çağrılan Şems’e husumet katlanarak devam ettiğinden öldürülmesine kadar 

gitmiştir.     

 

            1.3.4.3.1.2. Bedrü’d-din Tebrizî 

 

Bedrü’d-din Tebrizî tahminen Moğolların Azerbaycan’a düzenlemiş oldukları 

ilk akınlar sırasında Anadolu’ya gelmiştir. Hayatı boyunca Matematik, Geometri, 

Astronomi ve Simya ilimleri ile meşgul olmuştur. Eflâki onun Mevlana’ya olan 

ilgisinden bahsetmektedir163. 

 

            1.3.4.3.1.3. Burhanû’ddin Ebu Nasr b. Mes’ud Anevî 

 

Anide doğmuş, büyümüştür. Abhaz askerlerinin burayı kuşatmasıyla on sekiz 

yaşında iken Anadolu’ya gelmiştir. Burhanü’d-din Anevî, küçük yaşlardan itibaren 

ilimlerle meşgul olmuştur. Nitekim kaynaklarda onun Anadolu’ya geldiğinde ilmi 

yeterliliğe ulaştığından bahsedilmektedir164.     

Burhanü’d-din Anevî, 1161 Gürcü istilasında esarette kalmış daha sonra 

Konya’ya gelerek Selçuklu hükümdarı İzzü’d-din Keykavus’un hizmetine girmiştir. 

Bilinen eseri olan Enîsü’l Kulûbunu Selçuklu Sultan’ına ithaf etmiştir165.  

 

            1.3.4.3.1.4. Hüsameddin Hasan Çelebi Urmevî 

 

Ailesi aslen Urmiyeli’dir. Konya’nın nüfuzlu ailelerindendir. Babası 

Muhammed’in Konya’da nüfuzlu bir Ahi olduğu belirtilmektedir166. Hüsameddin 

Çelebi ise küçük yaşta babasını kaybetmiş ve kendisi Konya’lı Ahilerin himayesinde 

büyümüştür.  

Eflâkî onun Mevlana’ya olan intisabı hakkında bilgiler vermektedir. Mevlana’nın 

ölümü sonrasında ise, onun soyundan olmadığı halde onun yerine geçen ilk ve tek 

                                                 
163 Ahmed Eflâkî, Age, I, s. 159. 
164 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1993, s. 11.  
165 Turan, age, s. 12. 
166 Abdulbaki Gölpınarlı,  Mevlana Celalettin Hayatı Eserleri Felsefesi, İstanbul, 1999, s. 39-40 
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kişi olmuştur. Postnişinliğinde Mevlevilik, bir takım yeni kurallarla donatılarak daha 

teşkilatlı bir yapıya kavuşturulmuştur167.       

 

            1.3.4.3.1.5. Mecdü’d –din Merendî 

 

Anadolu’ya gelişi hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Sipahsalar, Baba 

Merendî’den “Buzağu Baba” olarak bahsetmektedir. A. Yaşar Ocak onun, 

Anadolu’ya gelmeden önce  Halep civarına yerleşmiş olduğundan bahsetmekte ve 

“Buzağu” isminin de buradan kaynaklandığını belirtmektedir. Muhtemelen   Halep 

yakınlarındaki Buza’a kasabası ona bu ismi vermiştir168.     

Kaynaklar Baba Merendî’nin Konya, Aksaray ve Kırşehir’de bulunduğu  

hakkında bilgiler vermektedir. Aksarayî, Baba Merendi’nin bir ara Aksaray 

kadılığında bulunduğunu haber verirken169, Ahi Evren ile Sadru’d-din Konevi 

arasındaki mektuplaşmalar ise Baba Merendi’nin Kırşehir ve çevresinde bulunduğu 

hakkında bilgi vermektedir170.    

Baba Merendî, Anadolu’ya geldikten sonra devrinin iktidar sahiplerini nüfuzu 

altına almayı başarmıştır. Mevlevi kaynaklar bu yüzden Merendî’den hoşlanmamış 

ve ondan “ insan yüzlü şeytan” olarak bahsetmişlerdir171. 

 

            1.3.4.3.1.6. Şemsü’d-din Ömer Tiflisî 

 

Babası Ahmed Tiflisî, ticaret ile uğraşmış aynı zamanda müderrislik vazifesinde 

bulunmuş fakat genç yaşta hayatını kaybetmiştir.  Şemsü’d-din Tiflisî ise eğitimli ve 

tüccar bir aileye mensubiyetinden dolayı ilim aşkı ve ticareti babasından miras 

edinmiştir. Muhtemelen Anadolu’ya gelişi de ticaret vesilesiyle olmuştur. Babasının 

vefatından sonra amcasıyla ticarete devam etmiş Anadolu’ya gelip Sivas’a 

yerleşmiştir.   

                                                 
167 Ahmed Eflâkî, Age, II, s.22. 
168 A.Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, s. 195.  
169 Aksarayî, age, s. 247-248. 
170 Mikail Bayram, “Sadru’d-din Konevi ile Ahi Evren Şeyh Nasıru’d-din Mahmud’un 
mektuplaşması”, S.Ü.F.E.F. Edebiyat Dergisi, S.2, Konya, 1983, s. 58.  
171 Ahmed Eflâkî, Age, I, s.161. 
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Muhtemelen İran’dan aldığı ticaret mallarını Sivas bölgesine getirmiş ve burada 

satmıştır. Gülşehrî, Feleknâmesinde onun zengin bir tüccar olduğundan 

bahsetmektedir172. Evhadu’d-din-i Kirmanî ile tanışmaları da onun ticaretle 

meşguliyetinden dolayı olsa gerektir. Menâkıbname, kendisinin Evhadu’d-din-i 

Kirmanî’ye mürid olduğundan bahsetmektedir.      

 

            1.3.4.3.1.7. Şıhabeddin Ömer Suhreverdî 

 

Abbasi halifesinin elçisi olarak Anadolu’da bulunmuştur. Ailesi fütüvvet 

ehlinden olup kendiside bizzat mürşitlik vazifesinde bulunmuştur173.  En-Nasır li-

dinillah döneminde onun en yakın müşavirlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. 

En-Nasır li-dinillah Şıhabeddin Ömer Suhreverdî’yi diplomatik vazifelerde 

kullanmasının yanında Bağdat Şeyhu’ş-şuyuhluğuna tayin etmiş ve fütüvvetnâme 

düzenletmiştir174. Şıhabeddin Ömer Suhreverdî’nin Anadolu’ya gelişi I. Alâü’d-din 

Keykubadın Selçuklu tahtına oturmasından sonradır. Kendisi, 1221 yılında Sultana 

fütüvvet üniformasını giydirmek üzere Konya’ya gelmiştir175.   Eflâki,  Şıhabeddin 

Ömer Suhreverdî’nin Konya’da iken devrin ileri gelenleri ile görüştüğünü haber 

vermektedir.   

 

            1.3.4.3.1.8. Veliyü’d-din Tebrizi 

 

Hakkında çok fazla bilgi olmamakla birlikte isminden yola çıkarak 

muhtemelen Tebrizli olduğu, onun veya ailesinin henüz tespit edemediğimiz bir 

sebeple Anadolu’ya geldiği söylenebilir.    

 

           1.3.4.3.1.9. Fakih Ahmet Tebrizî 

 

                                                 
172 Nesirov, age, s. 140.  
173 Nesirov, age, s. 141.    
174 Çağatay Neşet, Bir Türk Kurumu olarak Ahilik, Ankara, 1989, s. 17-20. 
175 Ahmed Eflâkî, Age, I, s. 36.  
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Anadolu’ya Şeyh Evhadü’d-din Kirmani ile birlikte gelenler arasındadır176. 

Danişmendânı Azerbaycan adlı eserde Fakih Ahmed, Baba Hasan Veli Sorhâbi 

Tebrizî’nin müridlerinden  70 Baba’nın arasında zikredilmektedir. Muhtemelen 

Fakih Ahmed, XIII.yy. başlarında Anadolu’da faaliyet gösteren Babai şeyhlerinden 

biridir. Hayatının önemli bir kısmını Konya’da geçirmiştir177. 

 

          1.3.4.3.1.10. Efzalü’d-din Ebû Abdullah Muhammed b. Nâmâver b. 

Abdü’l Melik    Hûnecî 

 

Muhtemelen 1200’lü yıllarda Anadolu’ya göç etmiş olmalıdır. “Hûnecî” 

künyesinden yola çıkılarak Azerbaycan Hûnecli olduğu kanaatine varılabilir. I. 

Alaü’d-din Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde uzun süre 

Anadolu’da bulunmuştur. 

Hûnecî, ilim tahsilini Kahire’de tamamlamış, Fıkıh, Tıb ve Felsefe alanlarında 

öne çıkmıştır. Claud Cahen Hunecinin, Mısırdan el- Kamil tarafından gönderildiğini 

zikrederken, kendisini fukahanın başı olarak tavsif etmektedir178.  

1243 Kösedağ savaşı sonrasında Anadolu’da meydana gelen Moğol nüfuzunun 

da tesiriyle buradan ayrılmış Kadu’l Kudatlık vazifesiyle Mısır’a yerleşmiştir179. Bir 

müddet sonra ise burada vefat etmiştir.    

 

           1.3.4.3.1.11. Esirü’d-din Ebherî 

 

Azerbaycan’ın Zencan vilayetinin Ebher kasabasındandır. Ölüm tarihi hakkında 

araştırmacılar 13. yy. ikinci yarısında farklı rivayetler ortaya koymuşlardır180.     

Ebherî, eğitiminin belli bir kısmını memleketinde sürdürürken, devamı için 

Zencan’dan Bağdat’a gelmiş, Nizamiye medresesinde fıkıh tahsilinde bulunmuştur. 

                                                 
176 Sertkaya, O. Fikri, “ Ahmed Fakih” İ.A. ( TDV) C. II, İstanbul, 1989, s. 65. 
177 Sertkaya, O. Fikri, agm, s. 66. 
178 C. Cahen , Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 213. 
179 Çağırıcı, M. “ Hunecî”, İ.A. (TDV), XVIII, İst. 1998, s. 375.  
180 Bingöl Abdulkuddus, “ Ebherî”, İ.A.(TDV), C.X, İst. 1994, s. 75-76. 
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Daha sonra Erbil’e gelerek burada Daru’l Hadis medresesinde müderrislik 

yapmıştır181.   

Kendisinin 13. yy. içerisinde Anadolu’da olduğu konusunda bilgilere 

rastlanılmaktadır. Türkiye Selçuklular’ı ile ilgilenen müelliflerden Aksarayî ve İbn-i 

Bibî Müneccim lakablı “Esirü’d-din” adlı bir şahıstan bahsetmektedirler. 

Kaynakların ifade ettiği Müneccim lakablı Esirü’d-din ile bahsetmeye çalıştığımız  

Esirü’d-din’in aynı şahıslar olduğunu tam olarak ortaya koyamamaktayız. Aksarayî 

bu şahıstan sitayişle bahsederken182, İbn-i Bibi ise söz konusu şahsı yermektedir183.     

Bazı araştırmacılar Afyon’un Çay İlçesi yakınlarındaki bir yerleşim yerinin ismi 

olan “Eber” ile “Ebher” arasında ilgi kurmaya çalışmışlardır. Bazıları ise bunun 

sadece bir ses benzerliği olduğunu ifade etmişlerdir184. 1278 yılında Çay’da inşa 

edilen kubbeli medresenin ve kervansarayın185 Ebheri ile ilgisi varmıdır bilemiyoruz.   

Hakkı Önkal Ebheri’nin ölüm tarihini 1264-1265 olarak tespit etmektedir186. Bu 

durum  medrese ve kervansaray belki Ebherî’nin hatırasına yaapılableceği sorusunu 

akıllara getirmektedir.                 

Ebherî’nin Anadolu’ya nasıl ve ne şekilde geldiği tam olarak belirlenememekle 

birlikte Kösedağ mağlubiyetinden önce gelmesi ihtimal dahilindedir. Nitekim Ebheri, 

Irakta iken yaklaşan Moğol tehlikesi onu Suriye’ye yönlendirmiş ve kanaatimizce 

oradan Anadolu’ya gelmiştir. Bu esnada kitleleri daha çok Anadolu’ya yönlendiren 

bir baskı söz konusudur. Kösedağ savaşının cereyan ettiği süreçte böyle bir geçiş 

mümkün olamayacağı için bu geçişin 1243 öncesinde gerçekleşmesi kuvvetli bir 

ihtimal dahilinde gözükmektir.     

Esirü’d-din Ebherî, Anadolu’da astronomi, geometri, felsefe alanlarında 

çalışmalarda bulunmuş, eserler te’lif etmiştir.  

           1.3.4.3.1.12. Safiyü’d-din Hindî 

 

Ailesi ile muhtemelen XIII.yüz yılda Anadolu’ya gelmiştir. Safiyü’d-din, 

Kadı Sirâcü’d-din Ebu’s-senâ Urmevî’den ders almıştır. Safiyü’d-din Hindî, 
                                                 
181 Elnur Nesirov, XIII.yy. başlarında Anadolu Azerbaycan İlişkileri, s. 146.  
182 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 69. 
183 İbn-i Bibi, el-Evâmiru’l alâiye II, s.131. 
184 Bingöl Abdulkuddus, “ Ebherî”, İ.A.(TDV), C.X, İst. 1994, s. 75-76. 
185 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1993, s. 140.  
186 Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996, s. 116 
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Mısırdan sonra Anadolu’da yerleşmiş, Pembefuruşân medresesinde müderrislik 

görevinde bulunmuştur187. Safiyü’d-din Hindî’nin 1286 yılında Anadolu’yu terk edip 

Suriye’ye gitmesi onun Anadolu’da siyasi ve dini ortam ile barışık olmadığı 

düşüncesini akla getirmektedir.  

 

          1.3.4.3.1.13. Necmü’d-din Nahcuvânî 

 

İbni Bibi, kendisini alim ve ariflerden olarak tavsif ederken, onun iç 

çekişmelerde ara bulucu olarak gönderildiğinden bahsetmektedir188. İsminden dolayı 

Nahcuvanlı olduğunu düşünmekteyiz. Kendisinin  Anadolu’ya geliş süreciyle ilgili 

henüz kesin bilgiler bulunmamaktadır. 

 

           1.3.4.3.1.14. Siracü’d-din Urmevî 

 

Mısırdan Anadolu’ya geldiği Menâkıb-ı Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmanî’de 

bahsedilmektedir. Bu durum I. Alaü’d-din Keykubad dönemine rastlamaktadır.  

Siracu’d-din Urmevî’nin Anadolu’ya geliş gayesi muhtemelen Şeyh Evhadü’d-din-i 

Kirmanî’nin etrafında olabilmek düşüncesiyle bağlantılıdır.   

Anadolu’ya gelen Siracu’d-din Urmevî, Malatya’ya yerleşmiş, I. Alaü’d-din 

Keykubad’ın emriyle Cuma camiinin karşısındaki medreseye müderris tayin 

edilmiştir. Kendisini Malatya’dan sonra Konya’da görmekteyiz. IV. Rüknü’d-din 

Kılıçarslan devrinde Konya Kadılığında bulunmuştur189. Aksarayi , onun döneminde 

dünyanın her tarafındaki fazıl kişilerin onun meclisine yöneldiklerini vefatıyla ise 

bütün alimlerin dağıldıklarını ifade etmektedir190.        

İbni Bibi, bir taraftan ulemanın ve hukemanın önde gelenlerinden olarak 

bahsederek, “ Kadıu’l-Kudat”, “Melikü’l-Ulemâ”, “Sultanü’l-Eimme”, “Şârihu’z-

Zaman”, “Ebu’l-Muluk ve’s-Selâtin”, “Hüccetü’l-İslam” olarak tavsif etmiş ve onun 

ilmi cihetini ortaya koymuştur. Diğer taraftan Cimri olayındaki rolünü ve Selçuklu 

                                                 
187 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, s. 275. 
188 İbni Bibi, el-Evâmiru’l alaiye II, s. 123.  
189 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 171. 
190 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 94. 
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Sultan’ının kendisini taltifini belirterek siyasi maharetini ortaya koymuştur191. Eflâki 

ise Sirâcü’d-din Urmevî’nin Mevlevilerle iyi ilişkiler içerisinde olmadığından  

bahsetmektedir. Sirâcü’d-din Urmevî, 1283 yılında Konya’da vefat etmiş ve burada 

defn edilmiştir192.   

 

           1.3.4.3.1.15. Ekmelü’d-din Nahçivânî 

 

Tahminen ailesi  Nahçıvan bölgesinden Anadolu’ya gelmişlerdir. Hekim 

olarak tanınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nde Ser-tabiplik görevinde 

bulunmuştur. Eflâki onun doktorluk cihetini övmekte, fakat daha çok Mevlana ve 

Mevleviliğe ünsiyeti açısından ilgilenmektedir193. Onun ve ailesinin Anadolu’ya ne 

zaman geldiği hakkında kesin bilgilerimiz bulunmamaktadır.   

 

           1.3.4.3.1.16. Tacü’d-din Hoyî 

 

Anadolu’ya geliş süreci ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmasak ta akli ve dini 

ilimlerde Anadolu’da çok önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz194.   

Anadolu’da merkezi otoritenin kaybolduğu dönemlerden olan III. Gıyaseddin 

Keyhüsrev döneminde Karahisar kadılığına atanmıştır. İbni Bibi kendisini Abaka’nın 

idam ettirdiği195 Selçuklu idarecileri arasında saymaktadır.      

 

           1.3.4.3.1.17. Emir Bahâuddin Ahmed b. Mahmûd-î Kâni- yi Tûsî 

 

Hayatı  hakkında  Kelile  ve  Dimne  adlı  eserinin  yanında  Eflâkînin  Menâkıbü’l 

Arifin  adlı  eserinden  de  bilgiler  edinebilmekteyiz.  Tûsî,  Horasan’ın  Moğollar 

tarafından  alınışıyla  Harezmşahlarla  birlikte,  daha  sonrasında  ise  yalnız  olarak 

                                                 
191 İbni Bibi, el-Evâmiru’l alaiye II, s. 212. 
192 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, s. 24. 
193 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 149. 
194 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 69, 94. 
195 Bilindiği gibi Sultan Bundukdar, Türkmenler tarafından Anadolu’ya çağırılmış, Elbistan’da Moğol 
ordusu büyük bir hezimete uğratılmıştır. Abaka Han bunun üzerine Anadolu’ya gelerek yeni vergiler 
ve halka zulümlerin yanında Selçuklu idarecilerini de öldürtmüştür.      
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gerçekleştirdiği  göç  hikayesini  ve  Anadolu’da  Konya’ya  ve  Selçuklu  sarayına 

yerleşmesini eserinde şu şekilde anlatmaktadır.  

 

 “ Dünya Moğollardan dolayı savaşla ve ıstırapla doldu; 

           Gökyüzüne doğru bir uğultu yükseldi. 

 

 

O ünlü ordunun gücü karşısında, 

Harezmşahlar yenilgiye uğradı. 

 

Ben, o günlerde Horasan’da idim; 

Günlerim mutlu ve rahat idim. 

 

Ben Horasan’da aman dilemedim; 

Kaçarak Hindistan’a gittim. 

  

Oradan hemen Rum memleketine ,  

Bu bayındır ülkeye geldim, mutlu bir şekilde”196. 

 

Konya’da Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubâd ( 1220-1237) ile 

görüşmelerini ve“Meliku’ş-şu’ara” ünvanı  saraya kabulünü ve Keykubad sonrasında 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev ( 1237-1246) dönemindeki hizmetlerini ve Selçukname’yi 

meydana getirişini ise şu şekilde anlatmaktadır.  

  

              “ O çaresizlik içinde idim, bir anda mutlu oldum,  

   Cihan hükümdarı ( Alâeddin) Keykubad’ı görünce.   

  

 ……. 

 Anadolu’nun her yerinde meşhur oldum . 

 …… 

                                                 
196 Kan’i-yi Tûsî, Kelile ve Dimne-i Manzûm, s. 48, Değirmençay, Veyis, Kani’i Tûsî ve Kelîle ve 
Dimne’de II. İzzeddin Keykâvus’a Methiyeleri, Erzurum, 2005, s. XIII- XVI.  
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 Adil şahların adı benimle yaşadı,  

 Cihan hükümdarı Keyhüsrev ve Keykubad. 

 ….. 

 Aslı toprak ve su  olan hiç kimseden  

 Utanç duymam Selçuknâme ile. 

 

 Bizzat kırk yıl tamam oluyor ki,  

 Ben, hala Selçuklular’ın methiyeciliğini yapıyorum. 

 

     

Kâni’i, II. İzzeddin Keykavus zamanında da hizmetlerini sürdürmüştür. 

Menâkıbu’l –ârifîn’de onun II. İzzeddin Keykavus , IV Rükneddin Kılıçarslan, III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde yaşadığı Selçuklu sarayındaki hizmetlerinden 

başka olarak Mevlana’dan istifade eden müritlerden olduğu belirtilmektedir. Eflaki, 

Kâni’inin Meliku’ş-şu’ara olduğundan bahsederek onu büyük İran şairi Şirvanlı 

Hakanî’ye benzeterek kendisini Hâkânî-yi zaman olarak kabul etmektedir197.        

 

         1.3.4.3.2. XIII. yüzyıl Anadolu’sunda  ilim camiasının uçlara yönelmesi  

 

           1.3.4.3.2.1. Şeyh Nasîrü’d-din Mahmûd ve Ahiler 

 

Ahi Teşkilatının kurucusu olarak bilinmektedir. Mikail Bayram, Ahi Evren 

Şeyh Nasîrü’d-din Mahmûd’un memleketinin “Hoy”’olduğunu bildirmektedir. 

Bayram’ın bu kanaate varmasında, onu yakından tanıyan Konyalı Ali b. Süleyman b. 

Yunus’un, onun ölümünden bir sene sonraya tekabül eden künyesindeki “el-Hoyî” 

ifadesi tesirli olmuştur. Hoy, Azerbaycan’ın bir kasabasıdır. Bilindiği gibi 

Azerbaycan coğrafyası Sultan Tuğrul Bey zamanında Selçuklular’ın askeri yığınak 

merkezi olmuştur. Bu açıdan Hoy ve çevresi Türkmen yerleşim bölgesidir. 

Muhtemelen Nasîrü’d-din Mahmûd, tahsilinin ilk yıllarını memleketinde 

                                                 
197 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 200. 
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tamamlamıştır. Daha sonra Horasan ve Maveraünnehire giderek buralarda eğitimine 

devam etmiştir198.     

Nasîrü’d-din Mahmûd’un Sadru’d-din Konevi ile olan yazışmaları onun 

muhtemelen 1202-1204 yıllarında Bağdat’ta olabileceği fikrini akla getirmektedir199. 

Menâkıb-ı Evhadü’d-din Kirmani’den anlaşıldığına göre söz konusu tarihlerde Şeyh 

Evhadü’d-din Kirmani Bağdat’ta bulunmaktadır. Muhtemeldir ki Nasîrü’d-din 

Mahmûd, Şeyh Evhadü’d-din Kirmani ile burada tanışmış ve bu şekilde Fütüvvet 

teşkilatına girmiştir200.  

1216 tarihli bir vakfiyede Kayserili Ahi Eminü’d-din adlı bir zatın isminin 

geçmesi bu kurumun bu tarihlerden önce tahminen 1200’lü yılların başında 

Kayseri’de kurulmuş olabileceği fikrini bize vermektedir201. Nitekim Anadolu 

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin ikinci defa tahta çıktığında Abbasi halifesine cülusunu 

bildirmek için Sadru’d-din Konevi’nin babası Mecdü’d-din İshak’ı Bağdat’a 

göndermiştir. Mecdü’d-din İshak ise halifeyle görüştükten sonra Anadolu’ya 

dönerken beraberinde bir çok bilim adamı ve meşâyih ile birlikte Anadolu’ya 

dönmüştür202.  1200’lü yılların başında Kayseri’de kurulduğu düşünülen Vakıf ile,  

Mecdü’d-din İshak’ın Bağdat dönüşü Anadolu’ya getirmiş olduğu bilim adamları 

beraber değerlendirildiğinde muhtemelen Şeyh Nasîrü’d-din Mahmûd’da bu kafile 

ile Anadolu’ya gelmiş olmalıdır.  

Ahi Evren’in hocası Evhadü’d-din ile birlikte Kayseri’ye gelip yerleştiği 

ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Nitekim Hacı Bektaş velayetnamesinde Ahi 

Evren’in Kayseri’de bir debbağ atölyesi kurduğu bildirilmektedir203. Yine 

muhtemeldir ki Ahilik teşkilatının temelleri Kayseri’de atılmış, devletin himaye ve 

                                                 
198 Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991, s. 80 
199 Mükâtebât, Ayasofya ( Süleymaniye) ktp.nr. 2412, yp. 95 b, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve 
Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 80 
200 Menâkıb-ı Şeyh Evhadü’d-din, s. 158, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 81 
201 Bak. Sur les traces de premiers Akhis, Köprülü Armağanı, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve 
Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 82 
202 Du menba’ berâyı futuvvet, Rah-numa-yi kitab, XVI, 413; N. Keklik, Muhyi’d- din İbnü’l-Arabi, 
s. 152; Muhyi’d-din, İA. V, 538-540. Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 82 
203 Velayetname, s. 50, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 82 
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desteği ile bir sanayi sitesi inşa edilmiştir204. I. Alâü’d-din Keykubadın tahta 

geçmesiyle Ahi teşkilatı bütün Anadolu’ya yayılmıştır205. Muhtemelen 1227-1228 

yıllarından sonra Ahi Evren, I. Alâü’d-din Keykubadın isteği ile Konya’ya 

yerleşmiştir. Burada bir taraftan sanatını icra ederken, diğer taraftan Hanikâh-i Ziya 

ile Hânigah-i Lâla’nın müderrisliğini yapmıştır206. 

Elvan Çelebi, Menâkıbu’l kudsiyesinde I. Alâü’d-din Keykubadın 

öldürülmesi sonrasında, II. Gıyaseddin Keyhüsrevin kendi iktidarına karşı oldukları 

gerekçesiyle Ahi ve Türkmenler üzerinde sindirme politikası uyguladığını 

belirtmektedir. Ahi Evrende bu süreçte tutuklanmış olmalıdır. II. Gıyaseddin’in 

ölümü sonrasında Celaleddin Karatay’ın saltanat naibliğine getirilmesi Ahi ve 

Türkmenler üzerinde bir rahatlama sürerci başlatmış ve tutuklu bulunan Ahi ve  

Türkmenler serbest bırakılmışlardır207.   

Ahi Evren hapisten çıktıktan sonra Denizliye gitmiş fakat burada kalmamıştır. 

Konya’ya döndükten sonra Mevlana’nın hocası Şems-i Tebrîzî’nin Ahiler tarafından 

öldürülmesi hadisesi meydana gelmiştir. Bu hadise, şehirde emniyet ve asayişi 

derinden etkilemiş olmalıdır ki, Ahi Evren Konya’dan uzaklaştırılmış ve Kırşehir’e 

yerleşmesi temin edilmiştir.  

Ahiliğin Anadolu’da hızla yayılmasını sağlayan en önemli sebeplerden birisi 

yukarıda zikrettiğimiz şekilde Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubadın 

politikaları olurken diğeri ise Moğol istilasıdır.  Moğol istilasının kendilerinde  

meydana getirdiği tahakküm Ahilerin Uç’lara doğru yönelmesini sağlamıştır. Bu 

şekilde mesleğin yöntem ve prensipleri en ücra yerlere dahi ulaşabilmiştir.  

            

1.3.4.3.2.2. Mevlanâ-i Rûm ve Mevleviler 

 

                                                 
204 Letaif-i hikmet, yp. 91 b; Menâkıb-ı Evhadü’d-din-i Kirmani, s. 158, Krş. Baciyan-ı Rum, s. 37-
38; Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 82 
205 Anonim, Tarih-i Al-i  Selçuk, s. 139, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 83.    
206 Menâkıbü’l-arifin I, s. 188-190, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 83. 
207 Menakıbu’l kudsiye, s. 56-58; medh-i fakru zemm-i dünya, Fatih ( Süleymaniye) Ktp. Nr. 5426, 
yp.2296, Naklen; Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 84.    
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Mesnevide ismini Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el- Belhi olarak 

zikreden Mevlanâ-i Rûm, Celâleddin lakabıyla anılmaktadır208. Mevlana ve çevresi 

ile ilgili bilgiler genellikle oğlu Sultan Veled’e ve torunu Ulu Arif Çelebi’nin müridi 

Ahmed Eflaki’ye dayandırılmaktadır. Helmut Ritter, ailesinin Belhi terk edişini 

Harezmşah Sultanı ile arasının açılmasına bağlamaktadır. Bahaddin Veled’in 

Harezmşah Muhammedi eleştiren vaazları yöneticilerle ailenin arasını açmıştır209. 

Harezmşah Muhammedin baskılarıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalan Mevlana 

ailesi, Belhten Hicaza doğru yönelmiştir. Ailenin Belhi terk etmesinde Moğol 

istilasının rolünün olup olmadığı konusunda ise Sultan Veled istilanın o yola 

çıktıktan sonra gerçekleştiğini ifade ederken, Hellmut Ritter, Reynold Alleyne 

Nicholson, onun Belhi terk edişinde istilanın tesirinin muhakkak olduğunu 

vurgulamaktadırlar210.  

Mevlana ailesinin Anadolu’ya geliş güzergahı ve tarihleri konusunda 

kaynaklar arasında tam bir mutabakat sağlanamamaktadır. Bu konuda genel kanaat 

ailenin Bağdat, Kufe yoluyla Hicaza ulaştığı ve buradan dönerken ise Şam, Malatya, 

Sivas, Erzincan, Karaman ve daha sonra Konya’ya yerleştiği şeklindedir211. Mevlana 

babasının vefatından sonra  tahsil için Şamda bulunmuş olsada yine Konya’ya 

yerleşmiştir. Mevlananın sağlığında belli bir sistematik içerisinde bulunmayan 

öğretileri vefatı sonrasında oğlu Sultan Veled’le birlikte ele alınarak düzenlenmiştir. 

Sistemli bir tarikat haline gelen Mevlevilik özellikle siyasi ve sosyal düzeni 

muhafazaya çalıştığı için siyasi iktidarları rahatsız etmemiş Anadolunun en ücra 

yerleşimlerinde bile tekkeler kurmalarına müsaade edilmiştir.       

 

           1.3.4.3.2.3. Hacı Bektaş Ailesi ve Bektaşiler 

 

XIII. yüz yıl Anadolusu’nun dini ve sosyal yapısının şekillenmesinde büyük 

rolü olan Hacı Bektaş Veli’nin, tam olarak ne zaman doğduğu ve hangi tarihlerde 

Anadolu’ya geldiği kimlerden eğitim aldığı kesin olarak bilinememektedir. Kendisi 

                                                 
208 B. Firuzanfer, Mevlâna Celâleddin, Çev. F.N. Uzluk, Konya, 2005, s. 49. 
209 H. Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul, 1999, s. 261. 
210 Reşat Öngören,  “Mevlana Celaleddin-i Rumî”, İslam Ansiklopedisi, ( TDV), C. 29, Ankara, 
2004, s. 441.   
211 A. Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin Hayatı Eserleri, Felsefesi, İstanbul, 1999, s. 41. 



 

 

74

ve çevresinin devamlı vurgulamaya çalıştığı Yesevilikle irtibatlarıdır. Ahmed Yesevi 

ile Hacı Bektaş aynı dönemde yaşamamışlardır. Hacı Bektaş Veli, Lokman 

Perende’nin himayesinde Yesevilik öğretilerini kazanmıştır212.  

Yapısı itibariyle Vefailik Yeseviliğe çok benzemektedir. Özellikle XIII. 

Yüzyılda, bu tarikatın Selçuklu merkezi yönetimine karşı meydana getirdiği Babai 

ayaklanmasıyla müntesipleri Uç’lara doğru dağılmışlardır. Uç’lara doğru gerçekleşen 

bu yerleşmede Vefai tarikatına mensup Baba İlyasın müridi olan Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin de büyük rolü olmuştur213.  

Hacı Bektaş’ın Babai ayaklanmasından itibaren Anadolu’da bulunduğu ile 

ilgili bir diğer kaynak ise Aşıkpaşazade’dir. Müellif, Hacı Bektaş Veli’nin kardeşi 

Menteş ile birlikte Horasandan gelerek Babai ayaklanmasında bulunduğunu 

belirtmektedir214. 

Baba İlyas Horasanî’nin öncülüğünde meydana gelen Babai isyanı 

Anadolu’da Kalenderî, Haydarî ve Yesevî guruplarca benimsenip desteklenmiştir. 

Selçuklu idaresinin baskısından kurtulan Kalenderi, Yesevî, Haydari  dervişler 

tekkelerini en ücra yerlere kadar taşımışlar ve buralarda faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. Özellikle Uç’lardaki Türkmen Beyler’inin desteğini siyasi bir takım 

sebeplerle alan bu guruplar Orta ve Batı Anadolu’da süratle yerleşmeye 

başlamışlardır. Babai hareketinin en kuvvetli temsilcisi Hacı Bektaş Veli’dir. Bu 

açıdan guruplar arasındaki ortak özellik aralarında Hacı Bektaş geleneğinin 

olmasıdır.  

İsyanın sonuçları Kösedağ yenilgisini doğurduğundan bölgede şiddetli bir 

şekilde Moğol tazyikatını başlatmıştır. Bölgede Moğol tazyikatının artması ise, 

buralarda kalan Babai müntesiplerininde Uç’lara doğru yönelmelerine neden 

olmuştur. Selçuklu idaresinin baskısından kurtulamak şeklinde başlayan Uç’lara 

doğru yerleşme Moğol baskısıyla devam etmiştir.    

 

           1.3.4.3.2.4. Karaca Ahmed ve Müridânın Uç’lardaki faaliyetleri 

                                                 
212 Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, s. 19.  
213 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l Kudsiyye fi Menâsıbi’l Unsiyye, ( Baba İlyas-ı Horasanî ve 

Sülalesinin Menkıbevî Tarihi), Hz. İsmail Erunsal, A.Yaşar Ocak, Ankara, 1995, s. XXVI  
214Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 237.     



 

 

75

 

Ruh hastalarını tedavi eden bir doktor olduğuna inanılan Türkmen derviş 

Karaca Ahmet’in Anadolu’ya gelişi ile ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Hacı 

Bektaş Vilayetnamesinde, Anadolu’ya geldiğinde Karaca Ahmed’i burada bulduğu 

şeklinde zikredilmektedir. Saruhanoğullarına ait bir vakfiyede ise Karaca Ahmedin 

1371  yılında hayatta olduğu belirtilmektedir215. Hacı Bektaşın Babai isyanları 

sırasında Anadolu’da olduğu göz önüne alınırsa vakfiyedeki kayıt ile Vilayetnamade 

belirtilen kayıt tutarsızlık içerisindedir. Türkmen dervişin hayatındaki diğer olaylarla 

kıyaslamaya gidildiğinde daha çok Saruhanoğulları zamanında yaşadığı konusu 

ağırlık kazanmaktadır.  Muhtemelen Orhan Gazi zamanında yaşamış, Rumelideki 

fetihlere katılmış ve buralarda tekkeler meydana getirmiştir. Tekkelerdeki müridleri 

vasıtasıyla Uç’ların İslamlaşmasına büyük katkı sağlamıştır.  

 

           1.3.4.3.2.5. Sadrettin Konevî ve Ekberîlerin Uç’lara göçü 

 

Ebu’l- Me’ali Muhammed b. İshak ( Şeyh Sadru’d-din Konevî) Malatyada 

doğmuştur. Ailesi Selçuklu hükümdarları yanında kabul görmüştür. Sadru’d-din 

Konevi’nin ailesinin Malatyadan Konyaya gelmesi muhtemelen I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev zamanına rastlamaktadır216. Nitekim I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci defa 

tahta geçince Malatyalı meşhur Şeyh Mecdü’d-din İshak’ı ( Sadru’d-din Konevi’nin 

babası) culusunu Abbasi halifesine bildirmesi için Bağdat’a göndermiştir. Mecdü’d-

din İshak Bağdattan dönerken beraberinde bir çok mutasavvıf ve ilim adamlarını 

Anadolu’ya getirmiştir. Bunlar arasında Muhyiddin İbnü'l-Arabî, Evhadüddin-i 

Kirmanî, Ebu Ca'fer Muhammed el-Berzaî, Seyh Nasırü'd-din Mahmud (Ahi Evren) 

bulunmaktadır.  

 

Kendisinin küçük yaşta iken babasını kaybettiği kaynaklarda belirtilmektedir. 

Konyada Şeyhu’l-Ekber Muhyiddin Arabi’ nin himayesinde eğitimini tamamlamıştır. 

Muhyidin Arabi’ye nisbet edilen Ekberilik diye bildiğimiz fikri cereyan Sadru’d-din 

                                                 
215 H. M. Eravcı, M. Korkmaz, Saruhanoğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Manisa’da 
Yaşayan Kültürel İzleri, Manisa, 1999, s. 131.  
216 H. Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul, 1999, s. 241.   
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Konevi ile birlikte şekillenmiştir. Ekberilik bu dönemde Anadolu insanını 

teşkilatlandırmakla kalmamış kültürel ve siyasi bir kadrolaşmayıda beraberinde 

getirmiştir. Dolayısıyla zaman zaman mevcut siyasi iktidarlarla çatışmalar meydana 

gelebilmiştir. Bu çatışmaların sonucu olarak Sadru’d-din Konevi’nin telkinleri ile  

Ekberi müntesiplerinin merkezi terk ederek Uç’lara doğru dağıldıkları görülmektedir. 

Konevi vasiyetnamesinde “ Genç olanlar bir an önce diyar-ı Rum’u terk 

etsinler”demektedir217. Meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Fenari’nin tasavvuf 

fikirlerinin şekillenmesinde Ekberiliğin tesiri büyüktür. Fenari ailesi aynı zamanda 

Ekberiye mesleğinin görüşlerini temsil etmeye devam etmişlerdir. Tahminen Bursa, 

Yenişehir, İnegöl, Fenar bölgesine gitmek zorunda kalan Ekberi müntesipler  

Sadru’d-din Konevi’nin eserlerini Fenari ailesine okumuş ve Ekberiliği onlara telkin 

etmiş olmalıdır218.        

 

          1.3.4.3.2.6. Kadı Burhaneddîn Ailesi 

 

Esterebadi’ye göre Kadı Burhaneddin’in ailesi muhtemelen XIII. yüz yılın 

başlarında Moğol istilasıyla Harezm’den göçerek Kastamonu civarına 

yerleşmişlerdir. Muhtemelen I. Alaaddin Keykubadın bu süreçteki iskan politikası 

gereği yerleştirilen aile daha sonra Kayseri çevresine göç etmiştir. Kaynaklarda 

ailenin Oğuzlar’ın Salur boyuna mensup olduğu belirtilmektedir219.  

Eretnaoğlu Mehmed Bey’in öldürülmesinden sonra Karamanoğlu Alaaddin 

Bey’in Kayseri’yi ele geçirmesi, aileyi Kadılığın yanında siyaset ve askerlikle de 

uğraşmaya mecbur etmiş önce “vezirlik” daha sonra ise idari ve askeri yetkileri 

elinde toplayarak melikü’l-umeralığa yükselmişlerdir.        

 

          1.3.4.3.2.7. Evhadü’d-din-i Kirmanî ve Evhadiler 

 

                                                 
217 “Konevi’nin Vasiyeti”, Şarkıyat Mecmuası, İstanbul, 1958, II, 82-83. Naklen; Bayram, M. Ahi 
Evren- Mevlana Mücadelesi, Konya, 2006, s. 219 
218 Tahsin Görgün,  “ Molla Fenârî” İslam Ansiklopedisi, ( TDV), C. 30, İstanbul, 2005, s. 245. 
219 Esterebadi, Bezm-ü Rezm, Çev. M. Öztürk, Ankara, 1990, s. 52. 
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Şeyh Evhadüddin Kirmanî, Abbasî Halifeligi tarafından, Anadolu'ya Şeyhu'ş- 

şuyûhi'r- Rum olarak gönderilmistir. Kendisi I. Giyasüddin Keyhüsrev ve oglu I. 

Alaüddin Keykubad zamanında iktidarın destek ve himayesini kazanmıstır. 

Evhadü’d-din-i Kirmani Fütüvet teşkilatını Anadolu’da meydana getirmeye çalışan 

kişidir. Dolayısıyla Anadolu’da, Kayseri ve çevresinde meydana getirilmeye çalışılan 

Ahi ve Bacı teşkilatlarının oluşumunda tesiri büyüktür.    

Evhadü’d-din-i Kirmani Kayseride bulunduğu süre içerisinde Türkmenler 

arasında geniş bir çevre edinmiştir. İrşad faaliyetleriyle etrafında sevilmeye 

başlamıştır. Anadolu’da bulunduğu süre içerisinde gerek devlet adamlarından ve 

gerekse halktan büyük bir ilgi görmüştür. Anadolu’nun bir çok yerinde defaatle 

bulunduğu için müntesiplerinin sayısı Kayseri’den başka özellikle Sivas, Malatya ve 

Konya’da giderek artmaya başlamıştır.    artmaya başlamıştır. Meydana getirilen 

Evhadi hareketi Anadolu’nun siyasi, sosyal ve dini açıdan şekillenmesinde oldukça 

etkili olmuştur.         

Evhadi dervişler Moğol istilasına karşı oldukları gibi Moğol taraftarı Selçuklu 

yöneticilerine de karşı olmuşlardır. Bu yüzden değişik zamanlarda iktidarlara karşı 

meydana getirilen Türkmen isyanlarının içerisinde olmuşlardır.   

Evhadi hareketin Anadolunun değişik yerlerinde hızla yayılması buralara 

tayin edilen halifelerin faaliyetleriyle mümkün olabilmiştir. Mikail Bayram, 

Evhadü’d-din-i Kirmani’nin Konya Ereğlisinde iki halifesinin bulunduğundan 

bahsetmektedir. Bunlar Ahlatlı Hace Mevdud’un oğulları Şeyh Bedrü’d-din Yaman 

ve Sıhabü’d-din Çoban’dır. Muhtemelen bu aile Ahlattan gelerek Ereğli’de 

yerleşmiştir. Geyhatu’nun Ereğli katliamı sonrasında Kayseri, Aksaray, Ereğli 

bölgesindeki Evhadi dervişlerin bir kısmı Osmanlı topraklarına göç ederken bir kısmı 

ise Suriye taraflarına göç etmişlerdir220. Evhadi hareket dilden dile nesilden nesile 

yaşatılmaya devam edilmiştir. Meşhur Hacıvat tiplemesi de bunun ürünü olsa 

gerektir. Nitekim Evhadi dervişler Şeyhleri Hacı Evhad’ı bu şekilde gönüllerinde 

yaşatmaya devam etmişlerdir.          

 

           1.3.4.3.2.8. Geyikli Baba 

                                                 
220 Mikail Bayram,”Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadi Dervişler”, Türkler Ansiklopedisi, C7, 
Ankara, 2002, s. 320-327.   



 

 

78

 

Kaynaklardan Abdalan-ı Rumdan bir Türkmen Şeyhi olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhtemelen Geyikli Baba onun lakabıdır. Asıl isminin Hasan veya Ulvi Baba 

olduğu konusunda fikirler öne sürülüştür221. Bazı rivayetlerde Azerbaycan ( 

Hoy)’dan gelip Bursa taraflarına yerleşen bir bir derviş olarak belirtilmektedir. 

Aşıkpaşazade onun Orhan Bey’ le olan görüşmelerinden bahsetmiştir. Bu görüşmede 

Geyikli Baba kendisini Baba İlyas Müridi ve Seyyid Ebu’l Vefa tarikinden olarak 

tanıtmıştır222. Bu ifade bize onun, bahsimizi konu alan yıllar içerisinde Moğol 

istilasının tesiriyle uç’lara doğru göç etmek zorunda kalan bir Türkmen dervişi 

olduğu yönünde fikirler vermektedir. Bundan sonraki süreçtede Anadolu’da Geyikli 

Baba Sultan cemaati şeklinde topluluklara rastlanmaktadır.            

 

           1.3.4.3.2.9. Edebali Ailesi 

 

Kaynaklarda Şeyh Edebali’nin Vefaiye tarikatına mensup olduğu ve Ahi 

teşkilatının reisliğini yürüttüğü belirtilmektedir223. Hüsameddin Bey Amasya 

Tarihinde künyesini İmadü’d-din Mustafa b. İbrahim b. İnac el- Kırşehrî olarak 

belirtmektedir.       

Muhtemelen Edebali ailesi Kayı aşireti ile birlikte hareket ederek Osmanlı 

topraklarına yerleşmiştir. Hüsameddin Bey’in Amasya Tarihinde Edebali’den 

bahsetmeside bu yüzden olsa gerektir.  

Alaaddin Keykubad Harezm umerasını ve aşiretlerini değişik yerlerde iskan 

ederken Emir Hüsameddin Berke maiyetindeki Kayı aşiretinden bir gurubuda 

Amasya’ya getirmiş ve burada Mecidözü’nün Kara Yakub nahiyesinin Kayı 

karyesinde yerleştirmiştir224. Amasya bölgesi Babailik hareketine zemin hazırlaması 

açısından önemlidir. Ailenin vefailikle ilgisi bu yüzden olmalıdır. İsyanın başlaması 

bölgedeki büyük Türkmen gurubunun Kırşehir taraflarına yönelmesini sağlamıştır. 

Muhtemelen Kayı mensupları ve onlarla birlikte Edebali aileside Kırşehire bu vesile 

ile gelmiştir. Edebali’nin künyesindeki “ el- Kırşehrî” ifadeside bu yüzden olsa 

                                                 
221 A. Yaşar Ocak,  “ Geyikli Baba”, İslam Ansiklopedisi, ( TDV),  C. 14, İstanbul, 1996,  s. 46.  
222 Aşık paşazade, Tevârih-i Âl-i Osman,  s. 234-235. 
223 Kemal Şahin, “ Edebali”, İslam Ansiklopedisi, ( TDV),  C. 10, İstanbul, 1994, s. 393. 
224 Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, İstanbul, 1929, s. 366.    
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gerektir. Aile daha sonra Bilecik ve çevresine yerleşmiş, Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunda önemli rol oynamıştır.       

 

          1.3.4.3.2.10. Aşıkpaşa’nın Ataları 

 

Elvan Çelebinin Menakıb-ı Kudsiyesinde dedesi Ebu’l-Beka Şeyh Baba İlyas 

b. Ali’dir olarak belirtilmektedir. Aile XIII. yüz yılda Horasandan gelerek 

Anadolu’ya yerleşmiştir. Menakıb’a göre Aşık Paşa’nın babası Muhlis Paşa, Baba 

İlyasın en küçük oğludur.  Elvan Çelebiye göre Aşıkpaşanın babası Babai isyanı 

sırasında henüz bebektir. İsyan esnasında köyleri ateşe verildiğinden Şerefeddin 

adında birisi babasını kurtarmış ve beraberinde Mısır’a götürmüştür. Bir müddet 

Mısırda kalan Muhlis Paşa Anadolu’ya döndüğünde hapsedilmiştir. Kaynaklarda 

Muhlis Paşanın Osman Gazi dönemlerinde halen hayatta olduğu belirtilmektedir225.           

 

           1.4. İdari Sebepler 

 

           1.4.1. Moğol idari yapısının Anadolu’da uygulanması 

 

Moğol idaresinde devlet bütçesini, genel olarak istila edilen topraklardan 

alınan gelirler ve savaş ganimetleri teşkil etmektedir. Moğollarda tamga, baç, kopçur 

ve kılan olmakla birlikte yirmiden fazla verginin olduğunu, bunun dışındada bir 

takım vergilerin ilave edildiğini  kaynaklar belirtmektedir226. Anadolu bu yapılanma 

ile Moğol merkezi idaresinin gelir ve askeri kaynağı haline gelmiştir. Bunun yanında 

Moğol elçilerinin geliş gidiş masrafları Anadolu’ya yıkılmış, tam manasıyla zulüm 

ve soygun devri başlamıştır. Bu süreçte Anadolu mali ve idari olarak iki kısma 

ayrılmıştır. Aandolunun bu şekildeki taksimatı Türkmenler üzerindeki baskıyı daha 

da artırmıştır227.    

Anadolu Moğol merkezi yönetiminin gelirlerinin esasını teşkil ettiği için çok 

sıkı takibe alınmış, gelirleri ve askeri tertibatı devamlı bir şekilde kontrol altında 

                                                 
225 Elvan Çelebi, Menakıbu’l-Kudsiye, s. LV. 
226 Abdulkadir Yuvalı, İlhanlılar Tarihi, I,  Kayseri, 1994, s. 155-157.  
227 Osman Turan, Selçukular Zamanında Türkiye, s. 593. 
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tutulmuştur. Moğol merkezi idaresi Anadolu‘da disiplini sağlamakla görevli kişiler 

tayin etmiştir. Vergi vermeyenlarin borcuna karşılık çocuklarına el konulmuştur228.   

Anadolu’daki haraç ve vergilerin sıhhatli bir şekilde toplanmasını temin  

Moğol merkezi idaresi, bu gelirlerin merkeze daha hızlı ve güvenli bir şekilde 

ulaşabilmesi için  teşkilatlar meydana getirmiştir.  

Anadolu’daki Moğol idarecilerinin merkez idareciler nezdindeki değerleri 

Anadolu’dan topladıkları vergiler ve tahsilat çokluğu ile kıyaslanmaktadır229. Bu 

yüzden Anadolu’da görevlendirilen Moğol idareciler, merkezdeki büyük idarecilerin 

katındaki yerlerini koruyabilmek için vergi getirecek en küçük ayrıntıyı dahi gözden 

kaçırmamışlardır. Merkezi idare Anadolu’daki görevliler değiştikçe nüfus sayımları 

yaptırtarak bunlardan alınan “Baş Vergisini” güncelleştirmeye çalışmıştır. Orduya ait 

atların ihtiyacı için bütün çayır ve meraların kullanımı yasak edilmiş bu şekilde bir 

çok hayvan telef olmuştur. Nitekim Anadolu’da yüksek miktarlarda vergi ve haraç 

ödemeye mecbur bırakılan insanlar yurtlarını terk ederek geçimlerini sağlamak için 

uç’lara doğru yerleşmeye başlamışlardır.                        

 

           1.4.2. Türkmenlerin mallarının müsadere edilmesi 

 

1243 Kösedağ yenilgisiyle Moğollar Anadolu’yu baştan başa işgale 

koyulmuşlardır. Sivas, ilk işgal edilen vilayetlerdendir.  Sivas ahalisi canlarına bedel 

olarak mallarını ortaya koyduklarından bu süreçte canlarını kurtarabilmişler fakat 

şehirlerinin işgal edilip, surlarının yıkılmasından ve savaş aletlerinin yakılmasından 

kurtulamamışlardır. Kösedağ sonrası Moğol işgallerinin ikinci aşaması Kayseri 

şehrine gerçekleştirilmiştir. Moğollar Kayseri ahalisini kılıçtan geçirmişler, mallarını 

müsadere edebilmek için özellikle şehrin zenginlerini her türlü işkenceye maruz 

bırakmışlardır. Kösedağ mağlubiyeti sonrasında Moğolların Kayserideki zulümleri 

etraftaki şehirlerde tedirginlik meydana getirmiş ve korkudan şehirlerini terk etmeye 

başlamışlardır. Ebu’l Ferec, 1243 yazında Moğolların Kayseri’ye girip ahaliyi 

                                                 
228 Aknerli Grigor, Moğol Tarihi (Çev. Hrand Andreasyan) İstanbul 1954, s. 27. 
229 Abdulkadir Yuvalı, İlhanlılar Tarihi I- Kuruluş Devri, Kayseri, 1994, s. 155-157.  
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kılıçtan geçirmeleri üzerine ailesinin Suriye’ye sığınmak istediğini fakat bu mümkün 

olmayınca Frenklerin elinde bulunan Antakya’ya yerleştiklerini ifade etmektedir230.  

Hülagunun Baycu’yu öldürtüp yerine Alıncak Noyanı görevlendirmesi 

Anadolu’daki yağma faaliyetlerini durdurmamış yağma aynı hızla devam etmiştir.  

IV. Rüknü’d-din Kılıçarslanın iktidarının ilk yıllarında II. Keykavus’u destekleyen 

devlet adamları öldürülmüş, çıkan olayların bastırılması için bir çok kişinin canına 

kıyılmıştır. Eflâki, el-Hacc Tacü’d-din Kâşi adlı kişinin Moğollar tarafından 

öldürülüp malının ise yağmalandığından bahsetmektedir231.    

Anadolu’da Moğol valileri tarafından devamlı abartılan vergi tahsili ve 

yağmalar sadece Anadolu’da bir takım çözülmelere sebep olmamış Moğol 

aristokrasisininde kısa zamanda dağılmasına sebep teşkil etmeye başlamıştır. Ermeni 

tarihçi Kiragos, Curmagun Noyandan sonra Baycunun gelmesini enteresan bulmakta 

ve daha kabiliyetli Noyanların bulunduğunu ifade etmektedir. Fakat Baycu’nun 

Anadolu’daki başarılı faaliyetleri kıskanılmaya başlanmış, neticede yasaya 

çaptırılarak mallarına el koyulmuş daha sonrada öldürülmüştür. Baycunun 

öldürülmesinde, Hülagü’nun ona karşı beslediği kıskançlık hissinin yanında, onun 

Anadolu’dan kazandığını düşündüğü mallara göz dikmesi büyük ölçüde tesirli 

olmuştur. Moğol idarecileri kendi mutluluklarını başkalarının felaketlerinde 

aradıklarından yabancılara yaptıkları sertlik,gaddarlık, vefasızlık örneklerini kendi 

kavimdaşlarına da fazlasıyla göstermişlerdir. Bu ise Moğol asilzadelerinin bir 

çoğunun  kısa zaman içerisinde yok olup gitmesine sebep olmuştur.    

Özellikle Pervane’nin Anadolu’da devletin yegane hakimi durumuna 

gelmesiyle Selçuklu devleti’nin siyasi ve mali bütünlüğü bozulmuş, devlet Moğol 

boyunduruğu altına daha fazla girmeye başlamıştır. Anadolu’da malların müsaderesi 

sadece Türkmenler’le sınırlı kalmamış, mesala, Pervanenin naibleri ve diğer ileri 

gelen bir çok kimseler  dövülerek mallarına el konulmuştur. Bunun üzerine Pervane 

Anadolu’daki Moğol  idarecilerinin rekabetlerinden de istifade ederek, İlhan 

Abaka’ya Acay’ı şikayette bulunmuştur.                 

                                                 
230 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, s. 1.  
231 Mikail Bayram, Ahi Evren, s. 94. 
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1277 yılında Baybars’ın Anadolu’ya gelerek, buradaki Türkmenler’le birlikte 

Moğol ileri gelenleri de dahil olmak üzere yaklaşık yedibin kişiyi öldürmesi Abaka 

üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. Otuz bin atlı ile Anadolu’ya gelen Abaka, 

duymuş olduğu derin öfke ile Kayseri ile Erzurum arasındaki bölgede Moğollara 

düşmanlık gösteren Türkmenler’in mallarının yağmalanmasını, kendilerinin ise 

öldürülmelerini emretmiştir. İbn Şeddad, Vezir Şemseddin Cüveyni’nin buradaki 

yağmalamaları önlemek için Abakadan para karşılığında Sivasın yarısı ve bazı 

şehirleri satın aldığını ve bu şekilde ileri gelenlerden yüz dört kişinin hayatını 

kurtardığını belirtmektedir.     

Aksarayî, Pervane’nin öldürülmesinden sonra Anadolu’da geniş çaplı 

Türkmen faaliyetlerinin başladığından bahsetmekte ve onun ölümünden itibaren 

Türkmen isyanlarının alevlendiğini belirtmektedir. Müellif, İbn-i Bibi’de de 

nakledilen bir şiire eserinde yer vererek; “ Uc’un saba’dan çıkışını gördüğüm zaman 

bu aklı ve dini olmayan güruh hakkında , daha önce söylenmiş olan şu sözü 

üzüntülerimle kaleme aldım: Süleyman gitti, şeytanlar çözülüp serbest kaldılar”  

ifadeleriyle Süleyman Peygamberin ölümü sonrasında ortaya çıkan karışıklıklar ile 

Pervane’nin ölümü sonrasındaki Türkmen isyanları arasında ilgi kurmuştur. Onun bu 

benzetmesi dönemindeki Türkmen isyanlarına bakış açısını ortaya koymakla birlikte, 

isyanların boyutunu da tespit açısından önemlidir232.    

Pervane’nin ölümünden sonra Abaka, Anadolu’daki Türkmen isyanlarını 

bastırması için kardeşi Kongurtayı görevlendirmiştir. Kongurtay, Anadolu’da dirlik 

ve düzeni Moğollar lehinde temin etmeye çalışırken, Vezir Cüveyni ise Anadolu 

gelirlerini Moğol sistemine göre yeniden düzenlemeye çalışacaktır. Bu tedbirler ile 

Anadolu, kargaşa ortamından bir an önce kurtarılacak ve yeniden düzenli bir şekilde 

vergilerini vermeye devam edecektir. 

Abaka’nın ölümü sonrasında Ahmed Tekudar han ilan edilmiştir. Diğer 

hanlarda olduğu gibi Ahmed Tekudar’da ilk iş olarak kardeşi Kongurtayı çok 

kalabalık bir ordu ile Anadolu’ya göndermiştir. Kongurtay,  yanında Gıyaseddin 

Keyhüsrev olduğu halde Konya bölgesine gelmiştir. Kongurtay’ın Konya bölgesine 

gelmesiyle bölgede uzun yıllar akıllardan silinemeyecek yağma ve tahriplerde  

                                                 
232 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 91. 
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başlatılmış, ve bölgede pek çok Türkmen öldürülmüştür.  Bu katl, yağma ve 

tahribatın sınırları İçel, Ermenek ve Mut bölgelerine kadar ulaşmıştır. Kongurtayın 

bu öldürme, tutsak, yağma ve tahribatı, kendisinin Ahmed Tekudar tarafından 

çağrılmasına kadar devam etmiştir.         

Kongurtayın, Konya bölgesinde yapmış olduğu baskı ve zulümler Mısırda 

dahi derin bir üzüntü bırakmış, Memluk sultanı Kalavun,  Kongurtay’ın Anadolu’da 

kadın ve çocukları  esir alıp sattırdığını ve dehşet verici yağma ve zulümlerde 

bulunduğunu Müslümanlığı kabul etmiş olan İlhan Ahmed’e bildirmiştir.  Tepkilerin 

uluslar arası boyuta taşınması Ahmed Tekudarı tedirgin etmiş olmalıdır ki bir 

taraftan Anadolu’da idareci değişikliğini gerçekleştirirken diğer taraftan burada iki 

başlılık meydana getirerek nüfuzunu daha tesirli bir şekilde sürdürmeyi planlamıştır.    

Moğollar, Argun’un tahta çıkmasıyla Geyhatu vasıtasıyla Anadolu’da 

yeniden baskı kurmaya başlamıştır. Anadolu’ya gönderilen Moğol ordularının tüm 

masrafları Selçuklu hazinesinden ödendiği için Selçuklu Veziri Fahrü’d-din Ali zor 

durumda kalmış ve ödünç para bulmak suretiyle Moğol gazabını uzaklaştırmaya 

çalışmıştır. 1289 yılı başlarında Fahrü’d-din Ali’nin vefatı sonrasında Fahrü’d-din 

Kazvinî vezirlikle görevlendirilmiş ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Kazvini, 

Anadolu’ya gelirken kalabalık sayıda İranlı hemşerilerini de beraberinde getirmiştir. 

Fahrü’d-din Kazvinî kendisini iktidara taşıyan Moğol Hanına karşı taahhütlerini 

yerine getirebilmek için halka taşıyabileceğinden çok ağır vergiler koyarak bu 

müeyyideleri Kayseri’nin batısındaki bölgelerde uygulamaya başlamıştır. Bu 

tatbikatında kendisine Moğol askerleri ve Emir İci Tutgavul destek olmuşlardır. 

Onların haddi aşan vergi toplamaları bölge insanı üzerinde derin sarsıntılar meydana 

getirmiş ve çok acı günler yaşanmıştır. Kayseri’nin batı bölgelerinde yaşayan pek 

çok Türkmen  bu sebepten yurtlarını bırakıp uç bölgelerine gitmek zorunda 

kalmışlardır233.     

Argun Handan sonra Geyhatu’nun iktidarı ele geçirmesi bazı muhalefetlere 

rağmen gerçekleşmiştir. Bu ise Anadolu’da Türkmen topluluklarını cesaretlendirmiş 

her tarafta karışıklıklar çıkarmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Geyhatu Karaman 

Türkmenler’inin başını çektiği isyanları önleyebilmek için Karaman ülkesine 

                                                 
233 Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s.61.             
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yönelmiş özellikle Ereğli ve Larende bölgelerinde büyük yağma hareketi başlatmış 

bu hareketini İçel, taraflarına doğru genişleterek Karamanoğlu ve Eşrefoğlu 

ülkelerinden yaklaşık yedi bin kişiyi esir etmiştir. Denizli, Muğla bölgelerinde de 

yağma faaliyetlerine devam eden Geyhatu, bu seferlerinde bol ganimetler elde 

etmiştir.  

Şerefü’ddin Osman, Geyhatu Han zamanında Anadolu’da kendine ayrılan 

bölgenin mali işlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Aksarayi onun Niğde ve 

Kırşehir yörelerinde vergi tahsilinde binbir hileye başvurduğunu, halkın elindeki 

mahsulunu almak için zulümleryaptığını zikretmektedir. Aksarayi,   Şerefü’ddin 

Osman’nın hırslı bir fıtrata sahip olduğunu, Niğde bölgesinde pek çok insanın bütün 

düzenini bozduğunu, meydana getirdiği zulümlerden dolayı pek çok insanın çiftini 

çubuğunu bozmak zorunda kaldığını, pek çok insanın aç ve çıplak kaldığını onun ise 

sadece kendisini doyurmakla meşgul olduğunu belirtmektedir234.   

Şerefü’ddin Osman’ın zulümleri Kırşehir bölgesinde de devam etmiştir.  

Maiyetindeki vergi memurlarıyla birlikte şehir harap edilmiş, bir çok insan yersiz ve 

yurtsuz bırakılmışlardır. Kırşehir halkına yüklenen angarya ve ilave vergi 

yüklerinden dolayı şehrin ileri gelenlerinin bile sağ elinden sol eline verecek 

herhangi bir şeyinin kalmadığı belirtilmektedir. Adeta halkın damarlarındaki ve 

iliğindeki kan çekilmiş ve Anadolu haraBey’e dönmüştür235.        

Gazan Han iktidara geldiğinde Anadolu’daki otoritesini pek çok görevliyi 

azletmek suretiyle sağlamaya çalışmış ve onların yerlerine yenilerini tayin etmiştir. 

Gazan Han Cemalü’d-din Desgirdâniyi Divan-ı sahipliğe, Muinü’d-din Muhammed 

Beği pervaneliğe, Cemalü’d-din Muhammedi vezirliğe, Kemalü’d-din Tiflisî’yi 

saltanat naibliğine, Şerefü’d-din Osman’ı divân-ı istifaya getirmişti236.  Aksarayi, bu 

değişikler esnasında göreve getirilen Kemâlü’d-din Tiflisî’nin Amasya ve Samsun 

bölgesinde halaka ağır vergiler ve müsadereler uyguladığından uzun uzadıya  

bahsetmektedir. Küttab ve naibleriyle birlikte Amasya’ya giren Tiflisî, henüz hasat 

mevsimi olmamasına rağmen ağır vergiler yüklemiştir. Bölge insanı bu vergileri 

                                                 
234 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,   , s. 180. 
235 Aksarayî, age, s. 180. 
236 Aksarayî, age, s. 168. 
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kaldıramayacaklarını anlayınca tarlada tahıllarını bırakarak yurtlarını terk etmek 

zorunda kalmışlardır237.      

Kemâlü’d-din Tiflisî, müsadere ve halka yeni vergi yükü getirmeye 

Samsunda’da devam etmiş daha sonra buradan Aksaray’a ulaşmıştır. Aksarayın ileri 

gelenleri ondan “zararlı hayvandan kaçar gibi” saklanmışlar, fakat zenginliklerinden 

kendilerine sadece duvar hasırları kalabilmiştir238. 

Kemâlü’d-din’den sonra kardeşi Cemâlü’d-din döneminde’de aynı 

uygulamalar devam etmiş bir çok Türkmen bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Aksarayî onun ruh haletini “ Müslümanların kanına hırs dişini biledi” şeklinde 

özetlemektedir239.       

Moğol komutanların yanında Anadolu’ya  tayin edilen İranlı memurların 

Türkmenler’e karşı gerçekleştirdikleri gasp ve müsadereler Türkmenler’in yurtlarını 

harap bir duruma getirmiştir. Türkmenler ise yurtlarında geçimlerini 

sağlayamadıklarından uç’lara doğru göç etmek zorunda kalmışlardır.      

 

           1.4.3. Türkiye Selçuklu Sultanlarının Batı Anadolu politikaları 

 

Türkiye Selçuklu Devleti’nin coğrafi konumu, devletin en başından itibaren 

Batı Anadolu siyasetlerinin oluşmasını mecburi kılmıştır. Türkmen Beyler’inin 

uç’lara peyder pey yerleştirilmesi suretiyle Bizans’ın yıpratılması sağlanmış, Bizansa 

kaşı mukavemet kazanılmıştır. Ege ve Marmara kıyılarında Haçlı seferleri öncesinde 

Çaka Bey’in faaliyetleri görülmektedir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Melikşah 

zamanında Anadolu’ya gelmiş, etrafında toplanan Türkmen aşiretleri ile Bizans 

sınırlarında fetihlerini devam ettirmiştir. I. Kılıçarslan’la birlikte Bizans’a karşı Çaka 

Bey’ le ortak hareket edilmeye çalışılmıştır. I. Kılıçarslan ve Çaka Bey’in bölgedeki 

hızlı ilerleyişlerini kendileri açısından tehlikeli gören Bizans, Türkmenler’in uç’larda 

yerleşmelerini değişik şekillerde önlemeye çalışmıştır. Türkmen aşiretlerinin Batı 

Anadolu’daki iskanları, Bizans’ın çabaları ve Haçlı seferlerinin başlamasıyla sekteye 

uğramıştır. İznik, Ege ve Marmara kıyılarında kazanılan topraklar kaybedilmiştir. Bu 

                                                 
237 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,   , s. 177. 
238 Aksarayî, age,  s. 178. 
239 Aksarayî, age, s. 179. 
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gerileme, Eskişehir – Antalya hattına ulaşmıştır. Çekilmek zorunda kalan uç’lardaki 

Türkmenler, bundan böyle bir süre iskanlarını daha çok Orta Anadolu’da 

gerçekleştirmiş ve buralarda güçlenmeye çalışmışlardır240.     

Sultan I. Mesud, ülkeyi üç oğlu arasında taksim etmiş büyük oğlu II. 

Kılıçarslanı Konyada sultan ilan edip tahta çıkarmıştır. Selçuklu Sultan’ının nüfuz ve 

itibarının artması etrafında bir takım ittifakların oluşmasını sağlamıştır. Başarıları 

özellikle Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u telaşlandırmış ve Sultan’ın 

uç’larda ele geçirdiği yerleri geri almıştır. Selçuklu karşıtı ittifakların meydana 

getirilmesi, Selçuklu Sultan’ını zor durumda bırakmış ve İmparatora barış teklifinde 

bulunmuştur. Bu süreçte Bizans İmparatorunun Selçuklu Sultan’ından talep ettiği en 

önemli maddelerden birisi de uç’lardaki Türkmen akınlarının durdurulması olmuştur.  

Daha sonra II. Kılıçarslan, etrafındaki ittifak çabalarını bozmuş ve 

Anadolu’yu tamamen hakimiyetine alma faaliyetlerine girmiştir. Malazgirte benzer 

bir zaferin  neticesinde Anadolunun önemli bir kısmı hakimiyeti altına girmiştir. Bu 

başarılar gerek Selçuklu Sultan’ının ve gerekse etrafındaki Beyler’in uç’larda 

Bizans’a karşı yeniden toprak kazanmalarını sağlamıştır241. Sultan’ın Anadolu’da 

rakibsiz hale gelmesi Bizans İmparatoru Manuel’i rahatsız etmiş ve İmparator 

anlaşmalarının gereği olarak uç’lara doğru gerçekleşen Türkmen akınlarının 

durdurulmasını istemiştir. Selçuklu Sultanı Bizans İmparatoru’nun isteklerini yerine 

getiriyor gibi görünse de, gerçekte Türkmenler’i desteklemiş ve onlar vasıtasıyla 

Bizans’ı sarsmaya devam etmiştir.  

Türkmen saldırıları karşısında aciz kalan Bizans, 1176’da Fransız, Alman, 

İngiliz, Macar, Sırp, Gürcü, Kıpçak ve Peçenekler’in yer aldığı bir ordu ile 

Anadolu’ya geçmiştir. Bizans kuvvetleri ile II. Kılıçarslanın ordusu göller bölgesine 

inmiş olan Bizans ordusunu Karamık beli denilen yerde kuşatmıştır. Türkler’in ani 

saldırıları, Bizans ordularını şaşırtmış, devam eden hücumlarla Bizans ordusu 

tamamen imha edilmiştir242. Bizans bu yenilgi ile dahada perişan olmuş, Türkmen 

ilerleyişi uç’larda devam ederken Bizans kabuğuna çekilerek elindekileri 

muhafazaya çalışmıştır. Bu süreçte Haçlı seferlerinin ortaya koyduğu olumsuz 

                                                 
240 Demirkent, Işın,  “ Kılıçarslan I”, İ.A. ( TDV), C. 25, Ankara, 2002, s. 396-398. 
241  Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 43. 
242 Salim Koca, Sultan I. İzzettin Keykavus ( 1211-1220), Ankara, 1957, s. 7.  
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sonuçlar bertaraf edilmiş, Ege kıyıları müstesna Anadolu’da tam bir hakimiyet 

sağlanmıştır.  

Bu tarihten sonra Türkiye Selçuklular’ında bir zihniyet değişikliği meydana 

gelmiştir. Göçebe unsurların hakim olduğu devlet, yerleşik toplumların tesirine 

girmiştir. Önceki dönemde devlet tarafından bizzat desteklenen Türkmenler bu 

süreçte dışlanmaya başlamıştır.  Devlet yapısındaki bu değişim uç’larda bir takım 

yeni oluşumları beraberinde getirmiştir243.  

II. Kılıçarslanın devleti hanedan üyeleri arasında paylaştırması sonucunda 

küçük oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e Uluborlu ve Kütahya bölgesi verilmiştir. I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev Meliklik göreviyle uç’larda bulunan Türkmenler’i organize 

ederek Bizans İmparatorluğu’na ve Haçlı ordularına ağır kayıplar verdirmiştir. I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev ilk iktidarında kardeşlerinin birbirleriyle mücadelelerinden 

istifade ederek saltanatını koruyabilmiş ve Menderes nehrine kadar uzanan Bizans 

topraklarını fethetmiştir. Selçuklu Sultanı fethettiği Bizans topraklarındaki ahaliyi 

değişik yerlerde iskân ederek üretici duruma getirmiş, böylece uç’lardaki Bizans 

şehirlerinin kendiliğinden boşalarak Selçuklu ülkesine yönelen göçlerin meydana 

gelmesni sağlamıştır. Fakat bu başarılı çalışmalardan sonra Sultan’ın nüfuzunun 

hızla genişlemesi kendisi ile kardeşleri arasında saltanat mücadelesini artırmış ve 

Sultan Bizans’a sığınmak zorunda kalmıştır. Selçuklu Sultanı Bizans’ta mülteci 

durumda iken İmparator tarafından Manuel Mavrozomes’in kızı ile evlendirilmiştir.  

Kardeşi II. Rükneddin’in ölümünden  sonra küçük yaştaki II. Kılıçarslan’ın 

hükümdar yapılması Danişmend emirlerini harekete geçirmiş ve sığıntı durumundaki 

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtına yeniden oturtulmuştur. Sultan’ın ikinci 

iktidarında kendisini bekleyen en önemli tehlike Asyadan gelip Karadeniz ve 

Avrupaya uzanan ticaret yolunun tehlikeye düşmesidir. Nitekim Haçlıların 

İstanbulda Latin devletini kurmaları sonrasında Theodora Laskaris’in İznik 

civarında, Aleksios ve David’in’de Karadeniz kıyılarında devlet kurmaları buna 

zemin hazırlamaktadır. Özellikle Aleksios’un Samsunu işgale çalışması Sultanı 

harekete geçirmiş ve bölgeyi yeniden sınırlarına katmıştır. Böylece ticaret yolunun 

güvenliği de sağlanmıştır. Selçuklu Sultanı İznik ve civarında devlet kuran 

                                                 
243 Özaydın, Abdulkerim, “ Kılıçarslan II”, İ.A. ( TDV), C. 25, Ankara, 2002, s. 399-403. 
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Laskaris’in nüfuzunu da kayınpederi Manuel Mavrozomes’le kırmaya çalışmıştır. Bu 

sebeple Denizli ve çevresi Mavrozomes ailesine bırakılarak uç’larda farklı bir takım 

politikalar izlenmeye başlanmıştır. Bu politikalarla bir taraftan Bizans kontrol altında 

tutulurken diğer taraftan devletin bölgede tutunması sağlanmıştır. I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in Antalyayı fethetmesi, Türkiye Selçuklular’ının milletler arası ticarette 

yer edinmesini ve ekonomik olarak devletin güçlenmesini sağlamıştır.   

Türkiye Selçuklular’ının ekonomik olarak rahatlaması I. İzzeddin Keykavus 

zamanında da devam etmiştir. Özellikle kuzey ve güney ticaret limanlarının kontrol 

altına alınması, devletin Bizans karşısında güç ve itibarını daha da artırmıştır244.     

Anadolu sınırlarına doğru yaklaşmakta olan Moğol tehlikesi Selçuklu 

Sultanları’nı bu konuda tedbirler üretmeye yöneltmiştir. Sultan I. Alaaddin 

Keykubad olası Moğol istilasına karşı komşu devletlerle ittifak kurabilmenin 

yollarını aramış ve bozulan ilişkileri düzeltmeye çalışmıştır. İlk olarak Eyyubilerle 

iyi ilişkiler kurmaya çalışan Selçuklu Sultanı, bu ilişkileri siyasi evliliklerle 

kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Selçuklu Sultanı, Moğolların Karadeniz kıyılarnda 

Kırım sahillerindeki Suğdok’a saldırmaları üzerine Kastamonu Bey’i Hüsameddin 

Çoban’ı buraya fethetmekle görevlendirmiş ve bunda başarılı olmuştur. Soğdak’ın 

fethiyle Karadeniz sahillerinin güvenliğini sağlayan I.Alaaddin Keykubad, güneyde 

sınırlarını tehdit eden Ermeni ve Frankların üzerine giderek buralarda güvenliği 

sağlamıştır. Bu süreçte Moğol istilasından kaçan Türkmenler sınırlara yerleştirilmiş, 

bu şekilde  “uç”larda tampon bölgeler meydana getirilmiştir. Ermeni sınırlarında 

yerleştirilen Boz-ok ve Üç.-ok Türkmenler’i bu şekilde iskan edilmişlerdir. Mut, 

Silifke, Gülnar ve çevresinde bazı kalelerin fethedilmesi ve buralarda bir takım 

iskanların gerçekleştirilmesi  güneyde Selçuklular’ın güvenliğini daha da artırmıştır.  

Selçuklu Sultanı Anadolu birliği adına Artuk ve Mengücekoğullarını idaresi altına 

almış olsa da Trabzon Rumlarını tesirsiz hale getirememiştir.  

Yassı Çemen savaşıyla Celaleddin Harezmşah’ın  ortadan kaldırılması 

korkulan tehlikenin gerçekleşmesine sebep olmuş, Selçuklular ile Moğollar karşı 

karşıya gelmişlerdir245. Selçuklu Sultanı Moğol istilasının Selçuklu topraklarında 

hissedilmesiyle birlikte, bozulan dirliğin yeniden  sağlanması için Kemaleddin 

                                                 
244 Koca Salim, Sultan I.İzzettin Keykâvus(1211-1220), Ankara, 1997, s. 30-35. 
245 Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihan güşa, Çev. M. Öztürk, Ankara, 1998, s. 369-377. 



 

 

89

Kamyar’ı görevlendirmiş ve başarılı çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçte 

komşu devletlerin Selçuklu idaresi altına alınmaları sağlanırken bölgenin imarıyla 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. Selçuklu idaresi Moğollara karşı tecrübelerinden istifade 

edebilmek ve Doğu Anadolu’da nüfuzu tamamen kontrolüne geçirebilmek için 

Harezm Beyler’ini himayeleri altına almıştır.  

Alaaddin Keykubadın vefatından sonra II. Gıyaseddin Keyhüsrevin tahta 

geçmesini kabule yanaşmayan bazı devlet adamları ve Harezm Beyler’i, bu 

hareketleri ile kendilerinin Selçuklu Sultanı tarafından güvenilir görülmemesine 

zemin hazırlamışlardır. Tahta geçen Selçuklu Sultanı kendi iktidarından endişe 

duyduğu için Harezm Emiri Kayır Hanı zindana attırmıştır. Selçuklu hizmetindeki 

Harezmliler, emirlerine yapılan davranıştan dolayı devlete olan bağlılıklarını sona 

erdirmişlerdir. Kaynaklar başı boş hareket etmeye başlayan Harezmlilere bir takım 

Türkmen guruplarınında eklendiğinden bahsetmektedir. Harezmli ve Türkmen 

guruplardan meydana gelen kitleler bu süreçte Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

bağımsız olarak hareket etmişler, Selçuklu otoritesini ber taraf edebilmişlerdir. 

Bölgede bir taraftan Harezm aşiretlerinin diğer taraftan göçebe Türkmenler’in yağma 

ve tahripleri bölgenin siyasi ve içtimai yapısını bozmuştur. Bu ise bölgeden geniş 

çaplı göçlerin meydana gelmesi sonucunu doğuracak olan Babai hadiselerine zemin 

hazırlamıştır. Babai hadiseleri Anadolu’da Kösedağ felaketinin yaşanmasını 

kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. Kösedağ mağlubiyetinin neticesindeki  

Moğol istilasıyla, başta Selçuklu Sultan’ının Antalya’ya çekilmesi olmak üzere 

Türkmenler akın akın batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Kösedağ 

mağlubiyeti Türkiye Selçuklular’ının merkezi hakimiyetlerini kaybetmelerine yol 

açmış, kendilerine bağlı krallıklar ise Moğol vassallığını kabul etmişlerdir246.    

Kösedağ mağlubiyetinden sonra Anadolu’daki Moğol baskısı dahada 

artmıştır247. Selçuklu idarecilerinden Moğol yanlısı olanlar özellikle iktidarda 

tutulmaya çalışılmıştır. İstila sürecinde Moğol komutanları kendilerine taraftar olan 

idarecilerden geniş ölçüde faydalanmışlardır. Moğol yanlısı olan Selçuklu idarecileri 

II. Gıyaseddin’in vefatından sonra müşterek bir iktidar temin ederek kendi 

nüfuzlarını korumaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda II. Keykavus tahta çıkarılmış, 

                                                 
246 J. Paul  Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, 2001, s. 301. 
247 Gerard Chaliand, Göçebe İmpaatorluklar, Çev. E. Sunar, İstanbul, 1995, s. 114. 
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üçlü idarenin diğer iki tarafına da diğer kardeşleri IV. Kılıçarslan ve Alaaddin 

Keykubad oturtularak kollektif bir iktidar başlatılmıştır. Bu iktidarda 

hükümdarlardan ziyade Selçuklu idarecileri söz sahibi olmuşlardır248. Bu idareciler 

kendi nüfuzlarını koruyabilmek için  Moğollara gönderdikleri vergi ve hediyeleri 

artırarak devam ettirmişlerdir. Dönemin vezirleri Celaleddin Karatay ve Muinüddin 

Pervane’nin, devlet idaresinde buldukları bu kollektif metodla muhtemel iktidar 

kavgaları önlenebilmiştir. Fakat bu süreçte Moğollara karşı teslimiyetçi yaklaşımlar 

ve dirayetli bir idarenin ortaya konulamaması farklı bir takım problemleri ortaya 

çıkarmıştır. Nitekim Moğolların tatmin edilmesi Türkmenler’in mallarına el 

koymakla ve vergilerini artırmakla mümkün olacağından, üstesinden gelinemeyecek 

yükler Uç’lara doğru yeni kaçışları beraberinde getirmiştir.  

Anadolu’da bitmek bilmeyen Moğol tahakkümü, II. Keykavus’u  iktidarı 

süresince devamlı rahatsız etmiştir. Selçuklu Sultanı Uç’larda tutunmaya çalışan 

Türkmenler’e dayanarak Moğolları Anadolu’dan çıkarmak istemiştir. II. Keykavus 

bu yüzden Türkmen nüfusunun çoğunlukta olduğu Orta Anadolu’da faaliyetlerini 

yoğunlaştırmıştır. Bu arada Türkmenler saltanat rekabetlerinde ağırlık merkezi kabul 

edildiklerinden iktidarın diğer mensupları tarafından tehlikeli görülmüşler ve 

baskılara maruz bırakılmışlardır. Baskıların tahammül sınırlarını aşması ise 

Türkmenler’in Uç’lara doğru hareketlenmesini sağlamıştır. Yani hem Moğol baskı 

ve zulmü hem de Selçuklu iktidar mücadeleleri uç’lara yığılmayı hızlandırmıştır.  

II. İzzü’d-din, IV. Rüknü’d-din Kılıçarslan’la iktidar mücadelesinde Türkmen 

nüfuzuna güvenerek mücadeleyi başlatmış ise de, Sultanhanı yenilgisi  yeni bir 

başlangıç olmuş, IV. Rüknü’d-din Kılıçarslan tek başına iktidarı ele geçirmiştir249. 

Bu süreçte II. İzzü’d-din taraftarı olan ve Türkmenler’i destekleyen devlet adamları 

Moğol komutanları tarafından öldürülmüşlerdir.  Özellikle Sultanhanı yenilgisi 

birçok Türkmen’in Uç’lara doğru göç etmesini zorunlu kılarken, bu süreçte Memluk-

Türkmen ilişkilerinin iyi olması Türkmenlerden bazılarının  Memluk ülkesine göç 

etmelerinde tesirli olabilmiştir.    

Kollektif iktidarın diğer temsilcisi olan  Sultan Alaaddin’in etrafındaki bazı 

devlet adamları, onun babası tarafından veliaht tayin edildiğini ve saltanat hakkının 

                                                 
248 Faruk Sümer,“Keykâvus II”, İslam Ansiklopedisi, (TDV), C.25, Ankara, 2002, s.355. 
249 Faruk Sümer,“Kılıçarslan IV”, İslam Ansiklopedisi, (TDV), C.25, Ankara, 2002, s.404. 
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sadece ona ait olduğunu savunmuşlardır. Söz konusu idarecilerden Seyfü’d-din 

Torumtay, Şucaeddin Abdurrahman ve Lala Bedrü’d-din Muslih,  Moğolların para 

ve mala karşı duyarlılıklarını değerlendirmeye çalışıp bu süreçte önemli makamlara 

gelebileceklerini düşünmüşlerdir250. 

Gerek Sultan Alaaddin’in ve gerekse iktidarı beraber yürüttüğü diğer 

Sultanların etrafındaki devlet adamlarının, Moğol yanlısı tutumları ve nüfuzlarını 

devam ettirebilmek için, Moğollara artarak devam eden bağlılıkları, Türkmenler’e 

daha çok zulüm olarak yansımıştır. Kaldırılamayacak durumdaki baskı ve zulümler 

ise Türkmenler’in yer ve yurtlarını terk ederek yeni yerleşim mekanları aramaları  

sonucunu  vermiştir.  

Selçuklu Devleti’nin kollektif idaresinin yürütüldüğü bu süreçte 

Türkmenler’in üç farklı güzergaha doğru yönlendikleri görülmektedir. 

Türkmenlerden bazıları ve hatta büyük çoğunluğu kendilerine karşı uygulanan baskı 

ve zulümlerden Uç’lara doğru kaçarak, bazıları ise Memluk ülkesine sığınmak 

suretiyle kurtulmuşlardır. Türkmenlerden Sarı Saltık idaresindeki on iki bin kişilik 

bir gurubun ise, Bizans’a sığınmak zorunda kalan Selçuklu Sultanı II. İzzü’d-din’in 

çabalarıyla Dobruca ve çevresinde yerleştirildikleri kaynaklarda belirtilmektedir251.   

Muinüddin Süleyman Pervanenin nüfuzu IV. Kılıçarslan’ın öldürülmesinden 

sonrada devam etmiştir. Tahta geçen III. Gıyaseddin’in çocuk yaşta olması bu nüfuzu 

kuvvetlendiren en önemli etkenlerdendir. Selçuklu Veziri başlangıçtan itibaren kendi 

nüfuzunu kuvvetlendirebilmek için Moğol komutanlarına yakın olmaya çalışmış, 

fakat artan baskılar zamanla kendisini de rahatsız etmeye başlamıştır. Özellikle 

Abaka Han’ın kardeşi Acay Noyan ve komutanlardan Samagar Noyan’ın baskıları 

Muinüddin Pervaneyi rahatsız etmiştir. Selçuklu Veziri bu baskılardan kurtulabilmek 

için Memluk Sultan’ından Anadolu’ya müdahelesi şeklinde yardım istemiş fakat 

Abaka Handan korktuğu için bu yardım gerçekleştirilememiştir. Aksine Abaka Han, 

Toku Noyan’ı Anadolu’da görevlendirmiş ve onun izni dışında Anadolu’da herhangi 

bir işin yapılmamasını bildirmiştir252. Bu ise Anadolu’dan talep edilen vergi ve 

hediyelerin artarak devam etmesi anlamına gelmektedir. Anadolu’ya gönederilen 

                                                 
250 Faruk Sümer,“Keykubad II”, İslam Ansiklopedisi, (TDV), C.25, Ankara, 2002, s.360. 
251 Turan,   Osman,  Selçuklular zamanında Türkiye, s.581.   
252 Ali Sevim,“Keyhüsrev III”, İslam Ansiklopedisi, (TDV), C.25, Ankara, 2002, s.351. 
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idarecilerin denetimini titizlikle yapan İlhanlı hükümdarları gelirlerin kontrolünü 

bizzat sağlamışlardır. Nitekim Acay’ın çekilip onun yerine Toku ‘nun 

gönderilmesiyle Anadolunun gelirleri yeniden tespit edilmiş, Anadolu’dan toplanan 

malların merkeze doğru akışı rahatlıkla sağlanabilmiştir.  

Moğol istilası karşısında mutlak tehlike durumunda olan Türkmenler’in 

öldürülmesi, mallarına el konulması, artan vergilerden duyulan rahatsızlık, onları 

Uç’lara doğru yönlendirmiştir. Bu süreçte Karamanoğlu Mehmed Bey Türkmenler 

üzerinde nüfuzunu artırmıştır. Karamanoğlu Mehmed Bey, Uç Türkmenler’inin ve 

Hatiroğlu’nun bertaraf edilmesinden sonra iktidar mücadelesini meşru bir zemine 

oturtabilmek için Alaaddin Siyavuş’u Selçuklu tahtına oturtmuş, elde ettiği  

başarılarla hakimiyet sahasını Ege kıyılarına kadar genişletebilmiştir.      

Göstermelik bir saltanata sahip olan III. Gıyaseddin döneminde, Anadolunun 

doğu bölgeleri Moğolların nüfuzu altına girmiştir. Selçuklu idarecilerinin kendi 

makamlarının  İlhanlılarca tanınması yolunda verdikleri tavizler Anadolu’da yağma 

ve vergilerin artması anlamına gelmektedir. Bu ise Kayserinin batısında yaşayan 

Türkmenler’i göçe zorlarken Uç’larda bulunanlarıda istiklal mücadelelerine 

yöneltmiştir.      

Karamanoğlu ve Eşrefoğlunun Uç’lardaki  nüfuzu III. Gıyaseddin’in 

öldürülmesinden sonra tahta geçen II. Mesudu rahatsız etmiştir. Özellikle Beyşehir 

ve çevresinde Oğuzlara mensup değişik Türkmen boylarının bulunması ve Konya’yı 

baskı altında bulundurmaları  başkentin buradan taşınıp Kayseri’ye nakledilmesine 

neden olmuştur253.   

Karamanoğlu ve Eşrefoğlu Beyleri’ne bağlı Türkmenler’in Konya ve 

çevresinde etkili hale gelmeleri III. Gıyaseddin’in annesi, torunlarını Konya’da 

hükümdar ilan ettirmeğe çalışmış, fakat Selçuklu siyaseti hızlı davranarak bu durumu 

kısa sürede sona erdirmiştir254. Selçuklu siyasetinin Moğol istilası lehinde hareket 

ederek Türkmenler üzerinde baskı kurması bölgedeki Türkmen nüfuzunu kırmıştır. 

Eşrefoğlu Beyler’i Türkmenler’i harekete geçirecek davranışlardan vazgeçerek daha 

çok kuzey istikametli açılımlara başlamışlardır. Selçuklu idarecilerinin ve Moğol 

komutanlarının baskıları bundan sonraki süreçtede devam etmiş,  hamisiz kalan 

                                                 
253 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, Türkler, Yeni Türkiye, C.6, Ankara, 2002, s.715. 
254 Sait Kofoğlu,  “Eşrefoğulları”, İslam Ansiklopedisi, (TDV), C.11, İstanbul, 1995, s. 484. 
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Türkmenler kendilerini himaye edebilecek UçBeyler’i arayarak onların etrafında 

toplanmaya çalışmışlardır.        

 

           1.4.4. Selçuklu Sultanlarının Uç Beyleriyle ilişkileri 

 

Türkiye Selçuklularnda merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemlerde Uç’larda 

Sultan’ın izni dışında arazi elde etmek mümkün görünmemektedir. Selçuklu 

Sultanları’nın bu bölgelerden aldıkları haraçlar buradaki fetihlere engel olmaktadır. 

Ancak devletin gücünün hissedildiği dönemlerde Uç’larda daha kontrollü ve sınırlı 

olarak toprak kazanımları olabilmiştir. Selçuklu Sultanları Türkmen Beyler’ini kendi 

nüfuzları altında eritmeye çalışmışlar, iktidarları için kuşkuya düşürecek gelişmelere  

izin vermemişlerdir. Türkmen Beyleri’ne verilen bu sınırlı izinlerle onların Türkmen 

aşiretler üzerinde nüfuzları sağlanarak Selçuklu iktidar ve istikrarı korunmuştur.  

Selçuklu Sultanları, bölgede yeteri kadar Türkmen nüfusun olmasına ve Bizans’ın 

dağınık halde bulunmasına rağmen nüfuzlarını kaybedecekleri endişesiyle Uç 

Beyler’ini toprak kazanma noktasında sınırlamışlardır. Fakat Moğolların Selçuklu 

Sultanları’nı hükümsüz sayarak Vezirleri muhatap kabul etmesiyle bu sınırlandırma 

tesirsiz kalmış ve Türkmen Beyler’i  Uç’lardaki varlıklarını daha fazla hissettirmeye 

başlamışlardır255. Bu süreçte Danişmendiye vilayetinin uç’ları Balıkesir ve 

Çanakkale bölgelerine kadar ulaşmıştır.                

Uçlardaki Türkmen yerleşmeleri ve bunların bölgedeki nüfuzları Türkiye 

Selçuklular’ında iktidar mücadeleleri açısından büyük önem taşımaktadır. Uçlardaki 

bu iskanlar özellikle Moğol akınlarından sonra daha büyük bir öneme sahip 

olmuştur. Muhtemelen Kayıların Bizans sınırlarına yerleştirilmelerinde bu akınların 

tesiri görülmektedir. Kayı Reisleri, Celalaeddin Harezmşahla yapılan mücadeleler 

sonrasında  Moğol baskılarının şiddetlenmesi üzerine I. Alâüddin Keykubada 

başvurmuşlar ve münavebeli olarak Orta Anadolu’ya yerleştirilmişlerdir. Nitekim III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev Cimri hadisesini bastırmak için Uç’lara doğru yöneldiğinde 

kendisini karşılamak için gelenler arasında Kayı Beyler’ide bulunmaktadır. Genel 

olarak Osmanlı kaynakları, Kayıları  Selçuklular’ın himayesinde ve onun muhafazası 

                                                 
255 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I , İstanbul, 1995, s. 86-87.   
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için çalışan bir  aşiret olarak göstermektedir256.  Selçuknamede ise, Devletin son 

dönemlerinde Selçuklu Sultanı Alaaddin’in uç’ların yönetimini Kayılara bıraktığı 

hakkında bilgiler bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı, Moğol tehlikesi karşısında geri 

çekilerek uç’ların idaresini Kastamonu Bey’i Hüsameddin Bey ve Kayı Beyler’i 

Ertuğrul, Gündüzalp ve Gökalp’e bırakmıştır257.               

Moğolların isteği ile iktidara gelen hükümdarlar rakiplerinin Uç’lardaki 

Türkmenler’le birlikte hareket etmelerine izin vermeyerek kendi iktidarlarını daha 

uzun ömürlü kılmaya çalışmışlardır. Aksi takdirde Türkmenler’in bölgedeki nüfuzu 

buna izin vermeyecektir. Bu sebepten I. Gıyaseddin’in Uç bölgelerinde Türkmen 

çevrelerle olan münasebeti kardeşi Rüknü’d-din Süleyman Şahı rahatsız etmiştir258. 

Rüknü’d-din Süleyman Şah, kardeşinin Uç’larda ve Bizans sınırlarındaki Türkmen 

Beyler’i ile değilde, Doğu ve Güneydeki Bey’ lerle irtibat içerisinde olmasını 

sağlamaya çalışmıştır. Fakat bu bölgede beklediğini bulamayan Selçuklu Sultanı 

İstanbulda dayılarına sığınmak zorunda kalmıştır. İstanbul sürgünü esnasında 

Uç’lardaki Türkmenler’in desteğine önem verdiğinden onlarla irtibatını devam 

ettirerek iktidar mücadelesinde desteklerini almaya çalışmıştır. Selçuklu Sultanı 

Uç’lardaki Türkmen Beyler’inden aldığı desteklerden dolayı çok memnun kalmış ve 

bu memnuniyetini Danişmend ailesinden Yağıbasan oğlu Zahirü’d-din İli’yi 

Pervanecilik görevine getirmekle göstermiştir259. Diğer taraftan Uç’larda yaşayan ve 

kendisini destekleyen Türkmenler’e teşekkür amacıyla Seyyid Battal Gazi adına bir 

mahallin meydana getirilmesi bu minnettarlığın bir sonucu olarak gösterilebilir260.          

I.Gıyaseddin, iktidar mücadelesini sadece Türkmen unsurlardan faydalanma 

politikasıyla sınırlandırmamış, ayrıca nüfuzunu bir takım dengeler üzerine kurmaya 

çalışmıştır. Nitekim Uç’lardaki Türkmen nüfuzunu, Bizans ile yapmaya çalıştığı 

ailevi ve siyasi yakınlığı ile desteklemiş ve bu doğrultuda iktidarını meydana 

getirmiştir. Bunun yanında idari sistemde bir takım değişiklikler yaparak ilk defa 

yöneticisi hrıstiyan olan merkeze bağlı Meliklik oluşturmuştur.  Denizli ve 

çevresinde meydana getirilen Melikliğin başına Kayınpederi Manuel Mavrazemos’u 
                                                 
256 Neşri, Kitab-ı Cihannümâ, Yay. F. Reşit Unat, M.Altay Köymen, C.I, Ankara, 1987, s. 71. 
257 Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 324. 
258 Mikail Bayram,“Türkiye Selçukluları Uç Beği Denizlili Mehmed Beğ” Türkler, Yeni Türkiye, 
C.6, Ankara, 2002, s.294-297. 
259 İ.H., Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 96.   
260 P. Wittek,  Menteşe Beyliği, s. 8.   
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getirmiştir. Sonradan Denizli Beyliği’ni oluşturacak olan bu Meliklik bölgedeki 

Türkmenler’in hamisi durumuna gelmiştir. Bu Meliklikle I.Gıyaseddin zamanında iyi 

ilişkiler yaşandığı gibi ondan sonrada ilişkiler devam ettirilmiş, özellikle Alanya ve 

İçel’in fetihleri sırasında büyük yararlılıkları görülmüştür. Melikliğin Türkmenler’i 

himaye etmesi Uç’larda yoğun bir Türkmen nüfusun oluşmasına yol açmıştır. Arap 

coğrafyacısı İbn-i Said bu devirlerde Denizli ve Menderes havzasında yaklaşık 200 

bin çadırlık Türkmen nüfusun bulunduğundan bahsetmektedir.      

Uç’larda hızla oluşmaya başlayan Türkmen nüfus  bundan sonraki 

dönemlerde dikkat çekici bir hale gelmeye başlamıştır. Türkmenler, Selçuklu 

Sultanları’nın taht mücadelelerinde en çok üzerinde durulması  gereken bir oluşum 

olarak izlenmiş ve Sultanlar Uç politikalarını bu doğrultuda oluşturmuşlardır. IV. 

Rüknü’d-din Kılıçarslan ile II. İzzeddin Keykavusun taht mücadelelerinde bu durum 

açıkca görülmektedir. Bu süreçte Denizlili Mehmed Bey etrafındaki Türkmenler’le 

birlikte II. Keykavusu desteklemiş, fakat mücadelenin sonuç vermemesinin ardından 

Selçuklu Sultanı Bizans’a sığınmak zorunda kalırken etrafındaki Türkmenler IV. 

Rüknü’d-din Kılıçarslan tarafından zulümlere maruz bırakılmışlardır.  

Moğollar Anadolu’da kendi kontrollerinde olabilecek bürokratları tercih 

ederken bu kişilerin, görevlendirdikleri valilere tabi olmalarını istemişlerdir. Denizli 

ve çevresinde Türkmenler’in Pervane ve Alıncak tarafından zulme maruz 

bırakılmaları Denizli Beyler’ini siyasi çözüm arayışlarına yöneltmiştir261.  Moğollar 

ise Uç’lardaki Türkmenler’in idaresinin zor olacağını bildiklerinden bunları dolaylı 

olarak kontrol altında tutmak istemişlerdir262.    

Uç bölgelerinin en önemli beyliklerinden olan Germiyanlıların, Batı  

Anadolu’ya gelişlerinde Baba İshak hadisesi ve sonrasındaki Kösedağ 

mağlubiyetinin büyük tesiri olmuştur. Kösedağ mağlubiyeti, Moğol istilasının 

sonuçlarının Anadolu’da yoğun olarak yaşanmasını sağlamıştır. Germiyan 

topluluklarıda bu vesile ile Batıya doğru yönelmişlerdir.  

Selçuklu Sultanları başlangıçta Germiyan Türkmenler’ini devletlerinin ana 

çizgileri etrafında tutabilmeyi başarabilmişlersede, Selçuklu nüfuzunun azalıp, 

Germiyanlıların bölgede tutunmaya başlaması aralarında bir nüfuz mücadelesini 

                                                 
261 Nejat Kaymaz, Muinü’d-din Süleyman Pervane, Ankara, 1970, s. 94.  
262 A. Zeki Velidi  Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 327. 
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başlatmıştır. Germiyanlılar,   Batı Anadolu’ya geldiklerinde ilk olarak SahipAta 

Oğullarının emrinde bulunmuşlar, bölgedeki nüfuzlarının artmasıyla birlikte güçlü 

bir beylik haline gelmişlerdir.   Kaynaklar Cimri’nin Germiyan nökerleri tarafından 

Selçuklu Sultan’ına teslim edildiği ve bu hadisenin gerçekleştiği tarihlerde 

Germiyanlıların Batı Anadolu’da bulundukları hakkında bilgiler yer almaktadır.   

Kösedağ mağlubiyeti sonrasında Moğol tahakkümünün Anadolu’da fazlasıyla 

hissedilmesi Türkmen Beyler’ini ve aşiretlerini Batı Anadolu’ya ve Bizans’a doğru 

hareketlendirmiş ve bu bölgelerde bağımsızlık mücadelelerini başlatmışlardır. 

Anadolunun içerisinde bulunduğu bu kargaşa ortamından Germiyanlılarda zaman 

zaman  yararlanmaya çalışmışlardır. 1286 yılındaki karışıklıklar onlara Beyşehir ve 

çevresine sahip olma noktasında fırsatlar vermiş, bu amaçla bölgede yağma ve 

tahriplere girişmişlerdir. Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud, Moğol ve Selçuklu 

kuvvetlerinden meydana getirdiği bir ordu ile Germiyanlıların üzerine yürümüş, 

onların bölgedeki varlıklarını sona erdirmeye çalışmıştır. Fakat Germiyanlılar ansızın 

gerçekleştirdikleri bir baskınla Sultan’ın ordusunu dağıtıp esirlerini 

kurtarabilmişlerdir263.  

Selçuklular ile Germiyanlılar arasındaki husumet daha fazla devam etmemiş, 

anlaşmazlıklar giderilerek dostluklar yeniden başlatılmıştır. Germiyanoğlu Alişir’in 

kızından torunu Bedreddin Murad’ın anlaşma yapmak için 1288 yılı içerisinde 

Konya’ya geldiğini kaynaklar bildirmektedir. Fakat bu barış süreci oldukça kısa 

sürmüş Selçuklularla Germiyanlılar arasında yeniden nüfuz mücadelesi başlamıştır. 

Germiyalıların Batı Anadolu’da etkili hale gelmeleri Selçuklularda iktidar zaafiyeti 

şeklinde algılandığından  rahatsız olmalılar ki, devamlı bir şekilde bu nüfuzu 

kırmaya yönelik mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Selçuklular’ın bu mücadelesini 

sürdürdükleri ve bunda da başarılı olduğu 1299 tarihli Ankara Kızılbey camii minber 

kitabesinden anlaşılmaktadır264. Her ne kadar bu kitabede Germiyanlıların 

Selçuklular’a tabi oldukları belirtilmiş olsa da bu tabiiyet Germiyanlıların çabalarıyla 

sona ermiş ve 1300’lerden itibaren bağımsızlıklarını kazanmışlardır265. 

Germiyanlıların bağımsızlıklarını kazanmaları Batı Anadolu’da siyasi istikrarı 

                                                 
263 M.Ç. Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 28-29. 
264 İ.H, Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 41. 
265 M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları Tarihi, s. 32. 
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sağlamasının yanında bölgedeki diğer beylikleri de nüfuzları altına almaları 

açısından önemlidir266.   

Türkiye Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyıl sonlarından tamamen Moğol 

nüfuzu altına girmesi Uç’larda bulunan diğer Türkmen aşiretlerinde olduğu gibi 

Eşrefoğulları, Hamidoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Çobanoğullarını’da 

harekete geçirmiş ve kendi idari yapılanmalarını meydana getirmişlerdir. Bu 

beylikler özellikle XIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren uçlarda teşkilatlanmaya 

başlamışlardır. Uç’lar’daki bu teşkilatlanmayı kolaylaştıran en önemli etkenlerden 

biriside bu coğrafyada yoğun bir Türkmen nüfusun bulunmasıdır267. Aynı zamanda 

bölgedeki bu Türkmen nüfus, III. Gıyaseddin’in öldürülmesinin ardından yerine 

geçen Selçuklu Sultan’ına başkenti Kayseri’ye taşıması konusunda zorlayıcı 

olmuştur. Gerek Moğol istilasının meydana getirdiği ağır baskı ve gerekse Selçuklu 

idarecilerinin siyasi manevralarıyla baskılar altında kalan Türkmen Beyler’i ayakta 

kalma mücadelesi vermişlerdir.    

 

           1.4.5. Batı Anadolu’ya gerçekleştirilen tehcir siyaseti 

 

Türkiye Selçuklu Devleti daha önceki dönemlerde olduğu gibi XIII. Yüzyılda 

da kendi nüfuzunu tam manasıyla kurabilmek için idari anlamda bir takım politikalar 

uygulamaya çalışmıştır. Özellikle Batı Anadolu’daki Türkmen Beyler’inin serbest 

tavırları onları rahatsız etmeye başlamış ve ülkede birliği sağlamaya yönelik çabalar 

içerisine girmişlerdir. Türkiye Selçuklular’ı, bir yandan onlara unvanlar vermek, ele 

geçirdikleri bazı kalelerdeki egemenlikleri kabul etmek suretiyle onlarla iyi 

geçinmenin yollarını aramaya çalışırken, bazen de Moğollara dayanmak suretiyle 

onlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu durum Anadolu’da bazı 

dönemlerin buhranlar içerisinde geçmesine yol açarken, Anadolu’da bazı yerlerin 

yakılıp yıkılmasına, Türkmenler’in de kitleler haline öldürülmelerine ve göçe 

zorlanmalarına sebep olmuştur. Anadolu’da belli bir döneme kadar Haçlı 

savaşlarının meydana getirmiş olduğu sıkıntılı ortam, daha sonra ise buna ilaveten 

                                                 
266 Akdağ,  Mustafa, Türkiyenin İktisadi ve İçtimai Tarihi, s. 89.   
267 Salim Koca,“ Anadolu’da Türk Beylikleri”, Türkler, Yeni Türkiye, C. 6, Ankara, 2002, s. 715.   
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Moğol endişeleri şeklinde büyük bir kaosun  çıkması Türkiye Selçuklu idaresini 

değişik dönemlerde  bu problemlere ciddi çözüm yolları aramaya yöneltmiştir.   

1095' de yüz binlerce kişilik Haçlı kuvvetleri Türkiye topraklarına girmiş 

bunun üzerine, İznik' i muhasara eden haçlılara karşı şiddetli mücadeleler yapılmış 

fakat düşmanın devamlı takviye alması I. Kılıç Arslan’ın işini zorlaştırmıştır. Bu 

durumda I. Kılıç Arslan ordusunu geri çekmek zorunda kalmıştır. Gerek haçlılarla 

olan mücadeleler, ve gerekse Bizans’ın entrikalarıyla Çaka Bey’in saf dışı edilmesi 

Batı Anadolu’daki Türkmen iskanını sekteye uğratmıştır. İznik ve Batı Anadolu 

Bizans’a terk edilerek devletin başkenti Konya’ya taşınmak zorunda kalmıştır. 

İznik' in kaybından ve Birinci Haçlı seferinden sonra I. Kılıç Arslan, 

Anadolu’daki  Türkmen Beyler’ini etrafında toplamaya, Türkiye Selçuklular’ının 

siyasi nüfuzunu yeniden kurmaya çalışmıştır. 

II. Kılıç Arslan, Anadolu’da büyük ölçüde siyasi birliği sağlamış,  

Eyyubi Devleti ile antlaşma yaparak Halep Türkmenler’ini Kilikya bölgesine 

yerleştirmeye çalışmıştır.  Bu şekilde Çukurova Ermenilerinden bazı yerler alınmış 

ve sınırlar Silifke’ye kadar genişletilmiştir. Söz konusu sınırların batısındaki 

bölgelere de pek çok Türkmen yerleştirilerek Uluborlu, Eskişehir ve Kütahya 

Bizans’tan alınarak bu dönemde Türkiye Selçuklu sınırları Denizli’ye kadar 

genişletilmiştir. Denizli bölgesindeki Türkmenler’in II. Kılıçarslanın isteği dışında 

III. Haçlı seferinde Frederik Barbaros ile savaştıkları kaynaklarda belirtilmektedir268.  

I.Alâeddin Keykubat zamanında Antalya-Sinop hattının batısındaki bölgelerin 

Rumların elinde kalması, diğer taraftan Tarsus, Kozan bölgelerinde nüfuzunu devam 

ettiren Ermeni krallığı Türkiye Selçuklular’ı için tehlike arz etmektedir. Bu 

tehlikelerin ortadan kaldırılmasında Türkmen unsurlarının sınırlara yerleştirilmek 

suretiyle çözüm yolları arandığı, “uç”larda bu şekillerde tampon bölgeler meydana 

getirildiği görülmektedir. Özellikle Moğol istilasının sebep olduğu buhran ortamında 

Maverünnehir ve Horasandan gelen Türkmenler çoluk çocukları ve sürüleri ile 

birlikte uç teşkil etmek üzere iskan edilmişlerdir.   

Bu dönemde Ermeni sınırlarında ve “uç”larda yerleştirilen Boz-ok ve Üç.-ok 

Türkmenler’i bu guruplardan olarak zikredilebilir. Bu Türkmenler Türkiye Selçuklu 

                                                 
268 M. Çetin Varlık, Germiyan-Oğulları Tarihi, s. XII.    
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Sultanı tarafından çok iyi karşılanmış, 1228’de Üç-ok Türkmenler’inden bir kısmı 

Ermenek bölgesine yerleştirilmişlerdir. Boz- ok Türkmenler’inden bir kısmı  

Kastamonu ve Eskişehir bölgesine yerleştirilirken, Boz-oklardan kabul edilen 

Kayılar ise, aynı bölgeye bu guruplarla birlikte gelerek daha sonra Söğüt, Domaniç, 

Karacadağ, civarlarına yerleştirilmişlerdir.  

           Moğol tehlikesinden endişe duyarak bu doğrultuda tedbirler geliştirmeye 

çalışan I. Alâeddin Keykubad, bölgede Eyyubiler ve Harezmşah Celaleddin’le ortak 

hareket etme planlarını uygulamaya çalışmıştır. Moğol istilâsına uğrayan ülkesini  

terk etmek zorunda kalan  Celaleddin Harezmşah, Doğu Anadolu bölgesine 

gelmiştir269. Fakat kendisini Büyük Selçuklular’ın vârisi gördüğünden, Türkiye 

Selçuklular’ı’nın teklifini kabul etmeyerek onları hâkimiyetleri altına almak 

istemiştir.  

İki  ordu Erzincan yakınlarındaki Yassı-çemen mevkiinde karşılaşmıştır. 

Ordusunun büyük bir kısmını kaybeden Celaleddin Harezmşah, bu acı 

mağlûbiyetten  sonra Trabzon Rumlarına sığınmak zorunda kalmıştır (1230). 

Celaleddin Harezmşah’ın  yenilmesiyle artık Selçuklular ve Moğollar komşu 

olmuşlardı. Harezmşah ordusundan geriye kalanları da hizmetine alan Keykubad, bir 

yandan Doğu Anadolu’da tedbirleri artırırken, öte yandan Moğollarla anlaşma 

yapmak istemektedir270. Doğu Anadolu’yu tamamen ele geçiren Keykubad, 

buralarda Türkmen nüfusu yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Harezmliler, her ne kadar 

Erzurum havalisine yerleştirilmek istenmişse de Moğolların Harezmlilerde meydana 

getirdiği manevi çöküntü onların iç kısımlara yerleştirilmesinin daha uygun olacağı 

fikrini vermiştir. Keykubad, kendisine katılan Harezmlilere Erzincan, Amasya, 

Larende, ve Niğde’yi ikta olarak vermiştir. Selçuklu Sultanı   yeni iktalar vermek 

suretiyle “uç”larda söz sahibi olarak bölgedeki Türkiye Selçuklu nüfuzunu 

kuvvetlendirmeye çalışmaktadır271.  

                                                 
269 Şehabeddin Ahmedü’n- Nesevî, Siretü Sultan Celâleddin Mengübertî, Ter. Necip Asım, 
İstanbul, 1934, s. 141. 
270 Osman Turan, Selçukular Zamanında Türkiye, s. 376-377.  
271 İ. H. Uzunçarşılı, Germiyan aşiretinin Harezm boylarından olduğunu kabul etmekte ve Yassı 
Çemen sonrasında bu aşiretin Malatya taraflarına yerleştirildiklerinden bahsetmektedir. Kütahya 
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Türkiye Selçdevleti’nin merkezi otoriteyi tam manasıyla kuramadığı 

dönemlerde hükümdarlar etrafındaki idaricilerin tesirleri altında kalmışlardır. Devlet 

içindeki otoritenin paylaşımı bir takım idari kırılganlıkları ortaya çıkarmıştır. Daha 

önceki dönemlerde Anadolu’da uygulanmaya çalışılan politikalar meydana 

gelebilecek hadiselerin önüne geçiyor ve Anadolu’daki Selçuklu nüfuzunu 

kuvvetlendiriyordu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev ise bu doğrultuda hareket edemediği, 

idarecilerinin tesirinde fazlaca kaldığı için döneminde bir çok hadiselerin çıkmasına 

engel olamamıştır. Moğolların önünden kaçan Türkmen guruplara, daha önceden 

Anadolu’ya yerleştirilen daha sonra küstürüldükleri için Doğu Anadolu istikametine 

yerleşen Harezmliler eklenince Doğu Anadolu’da anarşi ortamı meydana gelmiştir. 

Siyasi ve iktisadi yapıyı olumsuz yönde etkileyen bu ortam yeni göç dalgalarını 

meydana getirmiştir. Bu dalga Türkmenler’i uç’lara doğru yönlendirirken 

Harezmlileri ise Suriye ve Mısır’a doğru yeniden hareketlendirmiştir. 

         1.5. Ekonomik ve ticari sebepler  

 

Anadolu’nun ticaret yolları üzerinde köprü durumunda olması Selçuklu 

Sultanları’nı bu konuda daha planlı davranmaya itmiştir. Coğrafyanın kendilerine 

tanıdığı bu ayrıcalık her hükümdarın çabalarıyla devam ettirilmeye çalışılmıştır. 

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz limanlarının fethiyle birlikte buralara tüccar ve 

sermayeci Türkmenler özellikle nakledilmiştir.  

Bu doğrultuda Süleyman şah zamanında gerçekleştirilen Karadeniz fetihleri 

sonrasında, Bizans’ın Amisos şehri yakınlarında Türkmen iskanı gerçekleştirilmiştir. 

Yeni yerleşime açılan bu yer Samsun olarak isimlendirilmiştir. Buraya yerleşen 

Müslümanlar ile Amisos halkı arasında meydana getirilen güzel münasebetler ortak 

ticari menfaatleri meydana getirmiştir272.   

Karadeniz’de bu şekilde ticari üsler meydana getirilirken Akdeniz’de de 

Antalya’nın fethedilmesi Kıbrıs, Suriye ve Mısırla deniz ticareti yapılmasına imkan 

                                                                                                                                          
merkez nahiyesinde  “Horzom Aşire-i Ovacık”, Malatya adlı köylere, Alaşehir merkez nahiyesinde 
Horzom Alayaka, Horzom Sazdere, Horzom Keserler, Horzom Enbelli, yerleşim merkezlerine dikkat 
çekerek bunların Harezm’den bozma olabileceklerini belirtmektedir. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı,. 
Anadolu Beylikleri, s. 39.      
272 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,  s. 279.  
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tanımıştır273. Özellikle Hıristiyan alemi ile olan ticaret, bu vasıta ile yapılmaya 

çalışılmıştır.     

Bu ticari menfaatlerin gereği olarak limanlarda ilgili müesseseler meydana 

getirilmiş, ithalat ve ihracat kolaylaştırılmıştır. Ticari faaliyetlerin artırılması için 

vergi indirmelerine gidilerek ticaret teşvik edilmiştir. Ticarete devlet garantisi 

getirilerek hareketlilik daha da artırılmaya çalışılmıştır. Karada eşkıyanın kervanlara 

ilişmesine, denizde ise ticaret gemilerine korsanların musallat olmalarına müsaade 

edilmemiş veya olması durumunda zarar tazmin edilmiştir. Türkiye Selçuklular’ının 

ticaret hayatı üzerindeki bu teşvikleri, ticari güzergahlarda iktisadi ve sosyal 

canlanmayı meydana getirmiştir. Bu yerleşim yerlerinde veya yakın mahallerde 

geçici veya devamlı surette bir çok iskanın gerçekleşmesi sağlanmıştır.    

XIII. y.yılda bölgedeki siyasi sarsıntılar ve sınırlar dışında gelişen bir takım 

olaylar Karadeniz ticaretini sıkıntıya sokmuştur. Rum, Kıpçak, Rus vesair ülkelerden 

gelen Kara ve Deniz ticaretinin kesildiğini anlatmaktadır. Bu süreçte El-cezire, 

Suriye, Mısırdan Kayseri ve Sivas yoluyla Samsun ve Sinop’a ulaşmaya çalışan 

kervanlar, Sivas’ta kalabalıklar halinde yığılmışlar ve yol açılmadığı için sıkıntılara 

uğramışlardır. Moğolların Kıpçak ülkesine yaptıkları seferlerle Karadeniz ticaretinin 

emniyeti iyice sarsılmıştır. Buna, Ermeni kralı Leon’un ölümünden sonra yerine 

Hetum’un geçmesiyle daha da sertleşen güneyden gelen tüccarların tecavüze 

uğramaları eklenince güney yolunun güvenliği iyice tehlikeye girmiştir274. Ticari 

ilişkileri önemseyen Selçuklu Devleti bu güvensiz ortamı giderebilmek için kuzey ve 

güney istikametli seferler başlatmıştır. Bu sebeple 1224 yılında Kastamonu bölgesi 

Uç Bey’i Kırım seferine memur edilmiştir. Bu sefer sonuçlandıktan sonra ise güneye 

yeni bir sefer başlatılmıştır. Bu sefer sonunda ele geçirilen İsauria topraklarına 

Türkmenler yerleştirilmişlerdir. Türkmenler’in iskan edildikleri bu yerleşim yeri “İç 

İl” olarak isimlendirilmiştir275.   

Selçuklular, Anadolu’yu uluslararası ticarette etkin kılabilmek için başlıca iki 

yolu kuvvetlendirmeye çalıştılar. Bu yollar Batı-Doğu ve Kuzey- Güney 

istikametleridir. Antalya ve Alaiye limanlarından gelen ana yol Konya üzerinden 

                                                 
273 İsmet Parmaksızoğlu, İbn-i Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul, 1971, s. 5.   
274 İbn-i Bibi, el-Evâmiru’l-alaiye, s. 16. 
275 İbn-i Bibi, el-Evâmiru’l-alaiye, s. 16. 
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Aksaray- kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden İran ve Gürcistana, bu yolun 

Sivastan güneye ayrılan bir kolu Malatya , Diyarbakır , Mardin, Musul üzerinden 

Bağdat ve Basraya, İstanbul, İzmit, İznik, skişehir, Akşehir, Konya , Ulukışla, Adana 

Halep, Şamdan Mısır’a, Antalyadan gelen bir kol ise Ankara Çankırı Kastamonu, 

Sinop üzerinden Kırıma uzanmaktadır276.         

Bizans idaresindeki Anadolu’da toprak yönetiminin bir arazi aristokrasisine 

dönüşmesi  devletin topraklarının zenginlerin özel malları haline dönüşmesini 

sağlamıştır277. Bu durum Bizans’ı, ilerleyen dönemlerde siyasi parçalanmışlığın 

içerisine sokmasının yanında buralarda Türkmen iskanının oluşmasına büyük katkı 

sağlamış olmalıdır. Feodal tarzda gelişen yapının iç mücadeleleri ortaya çıkarması 

Uç’lardaki Türkmen nüfus ve nüfuzunu artırmış, bu ise Anadolu’nun Uç 

bölgelerinde iktisadi hayatı Türkmenler lehine geliştirmiştir. Selçuklu yönetimi bazı 

durumlarda göçebelerin iskanını bizzat sağlarken bazı durumlarda ise bunu 

sağlayamamış ve Türkmenler kendi başlarının çaresine bakmışlardır.                         

XIII. yüz yılda Anadolu’nun iktisadi hayatına canlılık getiren unsurlar çok 

değişik olmakla birlikte Göçebe Türkmenler’in sürekli uğraşıları olan tarım  ve 

hayvancılık, uç’larda ilk yerleşmelerden itibaren canlılığını korumuştur278. Uçların 

bakımlı ve zengin topraklara, otlaklara, bahçelere, sulama sistemlerine sahip olmaları 

bu canlılığın en önemli sebeplerinden birisini teşkil etmekte ve göçebe Türkmenler’i 

buralara doğru yönlendirmektedir. Göçebe Türkmenler’in sürekli uğraşılarından olan 

hayvancılığın Uçlarda daha kolay yapılabilecek olması buralara  olan ilgiyi artıran en 

önemli sebeplerden sayılabilir.  

XIII. yüzyılda Uçlarda oluşan Türkmen iskanları bölgeye değişik yönleriyle 

damgasını vurmaya başlamıştır. Bu göçlerle özellikle hayvancılığa dayalı bir 

ekonomik anlayış belirginleşmiştir. Türkmenler kendi yetiştirdikleri hayvanların 

yünlerini işleyerek dokumaya  dayalı bir ticaretin gelişmesini sağlamışlardır. 

Türkler’in geleneksel mesleği olan Halıcılık batıya olan göçler vesilesiyle Uçlara 

doğru yayılmıştır. Bilindiği gibi halı ve halıcılığın ana vatanı Orta Asya’dır. Moğol 

                                                 
276  Mustafa Akdağ, Türkiyenin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I, s. 30.   
277 Mustafa Akdağ,  Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, s. 81. 
278 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi,  s. 102. 



 

 

103

istilası sonrasında meydana gelen Türkmen göçleri özellikle Batı Anadolu’da çok 

önemli halıcılık merkezleri meydana getirmiştir.  

Halı sanatı XI. Yüzyıldan itibaren Selçuklularla birlikte batıya doğru 

yayılmaya başlamış olsada bu konuda esas yayılma XIII. y.yılda gerçekleşmiştir. Bu 

tarih Türk halıcılığının gelişmesinde önemli bir zaman dilimidir279. Bu dönemde 

Doğu ve Orta Anadolu’dan Uçlara doğru  gerçekleşen Türkmen göçlerinin izlerini bu 

şekilde takip edebilmek mümkün görünmektedir. Anadolu’da Moğol döneminin 

başlangıcından itibaren önemli bir şahit olarak kabul edebileceğimiz kişilerden Saint- 

Quentin, Türkmenler’in ürettikleri kırmızı külahlardan bahsetmektedir. Marco Polo 

ise, Anadolu’da çok güzel halıların üretildiğini belirterek Erzincan kumaşlarına 

dikkati çekmektedir. İbn-i Batuta ise aynı şehrin kumaşlarından bahsetmesinin 

yanında Aksaray’ın yün halılarına değinmektedir280. Mağribli coğrafyacı İbn-i Said 

Anadolu’nun uç bölgelerinden bahsederken Türkmenler’le birlikte Türkmen 

halılarından bahsetmektedir281. İbn-i Said’in tespiti, bu dönemde Anadolu’nun 

batısında “Türkmen-Halı” ifadelerinin tamamen özdeşleştiğini göstermesi 

bakımından önemlidir.    

Erzincan ve çevresinden başlayıp Sivas, Kırşehir’de devam ettirilen 

dokumacılık ve halıcılık Batı Anadolu’da Uşak, Kula Isparta, Denizli, Burdur, 

Gördes, Muğla, Dikili, Bergama,  Ayvacık ve Ezine çevrelerine kadar uzamaktadır. 

Görülen odur ki, Moğol baskısı sonucu uçlara göç etmek zorunda kalan Türkmenler 

uğraşlarını da beraberlerinde getirmişlerdir. Bahsi geçen şehirler ve çevrelerinde aynı 

faaliyetlerin bu gün dahi yürütüldüğü gözlenmektedir.           

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1993, s. 342. 
280 Cahen, Claud, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 299. 
281 Faruk Sümer, Çepniler, İstanbul, 1992, s. 9-10. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

XIII.YÜZYILDA ORTA VE DOĞU ANADOLUDAN 

BATI ANADOLU’YA GÖÇ DALGALARI 

 

XIII. yüzyılda meydana gelen göç dalgalarında ana çizgi Moğol istilasıdır. Moğol 

istilası öncesinde gerçekleştirilen göç hareketlerinde daha çok idari düzenlemeler 

etkili olmuştur. I. Alaaddin Keykubad dönemi bunun en önemli örneklerindendir. 

Fakat bu dönemde sınırlar dışında bile olsa, Moğol endişesini görebilmek 

mümkündür. Nitekim Celaleddin Harezmşah’ın mağlubiyeti sonrasında bu korku 

fazlasıyla hissedilmeye başlamıştır. Fakat Anadolu’daki asıl hareketlilik Babai 

isyanının zemin hazırladığı, Kösedağ mağlubiyetinin kapı açtığı Moğol istilası 

sonrasındadır. Bu dönemde uç’lara doğru gerçekleştirilen nüfus hareketliliklerini 

aşağıdaki başlıklar çerçevesinde incelemeye çalışacağız.      

 

2.1. Sarı Saltıklıların meydana getirdikleri göç dalgaları   

 

 2.1.1. Sarı Saltık göçlerini hazırlayan sebepler   

 

Türkiye Selçuklular’ı Babai isyanları sonrasında güç ve kudret olarak büyük bir 

zafiyet göstermeye başlamıştır. Türkiye Selçuklu idarecilerinin isyanları bastırmada 

yetersiz kalması, akabinde gelen Moğol istilalarını kolaylaştırmış ve Selçuklular 

mukavemetlerini koruyamamışlardır. Türkiye Selçuklular’ı 1243 Kösedağ 

muharebesiyle fiilen Moğollara yenik düşmüştür. Bundan sonraki süreçte iktidara 

getirilen Selçuklu idarecileri devamlı surette Moğolların siyasi nüfuzları altında 

kalmışlardır. Türkiye Selçuklular’ının üzerinde siyaseten Moğol baskılarının 

hissedilmesi hanedan üyelerini iktidara sahip olabilmek maksadıyla Moğollara 

yaklaştırmış hatta birbirleriyle yarıştırmıştır. Bu süreçte iktidarda bulunan II. 

Gıyaseddin’in dirayetsiz tavırları bir taraftan Moğol istilasının önünü açarken diğer 

taraftan iktidara sahip olma noktasında hanedan üyelerinin birbirleriyle mücadeleleri 

hükümranlık anlayışında farklı çözüm yollarının düşünülmesini gerekli kılmıştır. 

Nitekim II. Gıyaseddin’in kendisinden sonra küçük oğlu Alaeddin’i veliaht tayin 
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etmesi dönemin devlet erkanı tarafından uygun bulunmamış ve Sultan’ın vefatından 

sonra her üç oğluda tahta oturtularak adlarına dirhem, dinar sikkeleri basılıp hutbe 

okutulmuştur282.  

Vezir Celâleddin Karatay’ın gayretleri ile kardeşler arasındaki husumet 

giderilmeye çalışılmıştır. Vezirin hayatının sonlarına kadar devam ettirilmeye 

çalışılan ittifak ölümüyle birlikte ihtilafa dönüşmüştür. Nihayet Sultan II. İzzeddin ve 

IV. Rükneddin anlaşmazlığa düşüp aralarında düşmanlığı başlatmışlardır283. 

Aralarındaki savaşlardan sonra İzzeddin galip, Rükneddin ise mağlup olmuştur. IV. 

Rükneddin Burdur’da hapsedilirken beraberindekiler uç’lara gönderilmişlerdir284. İbn 

Bibi Rükneddin’in tahttan uzaklaştırılmasında  Sultan II İzzeddinin Hristiyan 

dayılarının tesirinden bahsetmekte ve onlarla birlikte birlikte sefih bir hayat 

sürdüğünü haber vermektedir. Bu durum IV. Rüknedini destekleyenlerin sayılarını 

artırırken, İzzeddin’in etrafında kopmaların meydana gelmesini sağlamıştır. Bir 

taraftan bir türlü yürütülemeyen ortak saltanat, diğer taraftan Moğollara karşı 

üstlenilen haracın ihmal edilmesi Moğolları Anadolu’ya işgal için kışkırtmaktadır. II. 

İzzeddin’in Anadolu’yu idare etmek noktasında Moğollara iaatini bildirmemesi ise 

bu süreci dahada hızlandırmıştır. Baycu çok sayıda askerle birlikte şehirleri ve 

vilayetleri yakıp yıkarak Erzurumdan Aksaraya kadar ilerlemiştir285. Baycu ve II. 

İzzeddin’in orduları Sultan Hanı yakınlarında karşılaşmıştır. Bu mücadelede 

Selçuklu Sultanı mağlup olduğu için Alaiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır.     

II. İzzeddin, annesi bir Grek olmasına rağmen Türkmenler’i etrafında 

toparlayabilmiştir. Türkmenler’in Selçuklu Sultan’ının etrafında olmalarının en 

önemli sebebi Sultan’ın Moğollara karşı tavizsiz tutumudur. Annesi Türk olan IV. 

Rükneddin ise kendi iktidarını Moğolların siyasi hakimiyetleri altında sürdürmeye 

razı olmuş bu ise Türkmenler’in onun yanında yer almamalarını sağlamıştır.   

                                                 
282 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 27-28. 
283 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, Selçuklu Sultanları İzzeddin ve Rükneddin’in Batu Han’ın 
huzuruna çıkmak üzere olan kardeşleri Alaaddin’den şüphelenerek onun tek başına Selçuklu tahtına 
oturmasından endişelenmişler ve peşinden gizlice casuslar ve haberciler gönderip öldürtmüşlerdir. 
Bundan sonraki süreçte saltanat mücadelesi sadece İzzeddin ve Rükneddin arasında devam edecektir. 
Bknz. Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 30.    
284 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 30. 
285 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 31. 
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Baycu, Sultanhanı galibiyetinden sonra Türkmenler’in kendisine rağbet 

gösterdiği II. İzzeddin Keykavus’a yaklaşmak istemiştir. II. İzzeddin’in buna 

yanaşmaması sonrasında Rükneddin Kılıçarslan Selçuklu tahtına getirilmiştir. İbn-i 

Bibi Baycu’nun bundan sonra Mogan’a gittiğini belirtmektedir286. Baycu’nun 

Anadolu’dan ayrılması II. İzzeddin’i tek başına iktidara sahiplik noktasında 

cesaretlendirmiş olsa dahi Moğollara karşı tutunamayacağını  anlamış, onlarla 

irtibatın yollarını araştırmaya başlamıştır.       

Hülagü’nün Bağdat’ı zaptetmesinden sonra ise, Anadolu topraklarının idaresi II. 

İzzeddin ve IV. Rükneddin arasında paylaştırılmıştır287. Bu paylaştırmada Muinü’d-

din Pervane’nin  büyük tesiri bulunmaktadır. Bu olay Muinü’d-din Pervane’nin 

Moğollar yanındaki nüfuzunu artırmış her iki hükümdarında saf dışı edilerek 

kendisinin idaresinde bir Selçuklu yönetimi planlanmıştır. Bu durumdan en fazla 

Moğollar istifade etmiş, aradaki tefrikalardan yararlanarak Anadolu’dan almış 

oldukları vergi miktarını dahada artırmışlardır288.  

II. İzzeddin, Moğolların sonu gelmez isteklerinin karşılanmasının ve onlara  

yaranmanın mümkün olamayacağını düşünmektedir. Bu yüzden tehlikeyi top yekün 

ber taraf etmenin yollarını aramak gerekmektedir. 1260 yılında Ayn Câlut’ta Mısır 

Memluklularının Moğolları yenmesi II. İzzeddin’i ümitlendirmiş ve onlarla ittifak 

çabalarını başlatmıştır. Selçuklu Sultanı Memlukluların Anadolu’yu Moğol 

hakimiyetinden kurtarmaları karşılığında topraklarından bir kısmını verebileceğini 

belirterek Baybarsla anlaşmıştır. Fakat bu anlaşma henüz fiiliyata geçemeden ortadan 

kalkmıştır289. Moğollar II. İzzeddinin Konya yerine Antalya’da oturmasını uç 

Türkmenler’inin bir isyan hazırlığı olarak görmüşler ve Alıncak’ın destekleriyle IV. 

Rükneddin tek başına Konya tahtına oturtulmuştur. İktidar konusunda beklentisi 

kalmayan II. İzzeddin Keykavus, dayılarının memleketine sığınmaktan başka bir çare 

bulamamıştır290. Bizans’ın onu ve ailesini kabulünde en önemli etken nesebi 

yakınlığı olmakla birlikte, Selçuklu Sultan’ının etrafındaki Türkmenler’in gerek 

Moğol idaresini ve gerekse onların tesirindeki Selçuklu idaresini endişeye 
                                                 
286 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, s. 27.  
287 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 45-46. 
288 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 46. 
289 Merçil, Erdoğan, “ Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları”, IX, TTK Kongresi, C.II. Ankara, 
1994, s. 718. 
290 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye, s.14.  
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sevketmesi Bizans’ın onlar üzerindeki nüfuzunu kurabilmek açısından etkili olsa 

gerektir.    

Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, II. İzzeddin Keykavus ve ailesiyle 

yakından ilgilenmiş onların Bizans sınırları içerisinde istedikleri gibi yaşamalarına 

imkan sağlamıştır. Pachymeris, Bizans İmparatoru’nun Selçuklu Sultan’ına 

Konstatinopolis’te özel muhafızlarla serbestçe dolaşma ve sadece imparatorların 

giyebileceği kırmızı ayakkabılardan giyme izni verdiğini belirtirken, Yazıcızade ise 

İmparatorun izzet ve ikramda mübalağa ettiğini, kendisine ve etrafındakilere özel bir 

yakınlık sergilediğini ifade etmektedir291. İmpaatorun bu yakınlığında kendisininde 

taht mücadelesi sırasında Selçuklu Sultan’ına sığınması ve çok güzel bir şekilde 

karşılanması mutlaka tesirli olmuştur292. İmparatorun Selçuklu Sultanı ve 

etrafındakilere karşı sergilediği yakınlık, II. İzzeddin Keykavus’u, İmparatordan  

Anadolu’da kendilerine bağlı Türkmenler’e Bizans sınırlarında yer tahsisi talebi 

noktasında cesaretlendirmiştir. Bazı kaynaklar bu talebi şehir hayatına alışık olmayan 

Selçuklu Sultanı ve etbaının masumane yaylak ve kışlak isteği olarak 

değerlendirirken bazı kaynaklar ise Selçuklu Sultan’ının Bizansta iktidar arayışı 

olarak değerlendirmektedirler293. Kanaatimizce bütün bunların yanında Bizans 

Balkanlarda kendisine karşı bir denge meydana getirmeye çalışmış belki akrabalık 

ilişkilerini kullanaraktan iktidarını devam ettirmeye çalışmıştır.               

 

           2.1.2. Sarı Saltık Türkmenlerinin Balkanlarda iskanları  

 

Sarı Saltık Türkmenler’inden çağdaş Selçuklu ve Süryani kaynakları bilgi 

vermezlerken, çağdaş Bizans, Arap kaynakları ve sonraki dönem Osmanlı kaynakları 

haber vermektedirler. Son dönem araştırmacılarından böyle bir göçün olmadığını 

kabul edenler, çağdaş Selçuklu kaynaklarında bu olayın geçmemesini delil kabul 

ederek hadisenin hayali olduğunu farzetmişler, üzerinde durmamışlardır. Sarı Saltık 

göçlerinin yaşandığını kabul eden araştırmacılar ise, haklı olarak çağdaş kroniklerin 

dönemin içerisindeki bütün olayları kaydetmek gibi bir zorunluluğunun olmadığı 

                                                 
291 Yazıcızâde, v. 375 b; Naklen; A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, Ankara, 2002, s. 27. 
292 Merçil, Erdoğan, “ Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları”, IX, TTK Kongresi, C.II. Ankara, 
1994, s. 718. 
293 A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, s. 27-28. 
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fikrinden yola çıkarak, kroniklerin bahsetmemesinin bu göçlerin yaşanmadığı 

şeklinde düşünülemeyeceğini kabul etmektedirler294.  

Her ne kadar çağdaş Selçuklu kaynakları Sarı Saltık göçlerinden bahsetmemiş 

dahi olsalar bu güne kadar intikal eden bir takım rivayetler ve menkıbeler, çağdaş 

Bizans, Arap kaynakları ve sonraki yıllarda buralardan tekrar Karasi topraklarına göç 

etmek durumunda kalan kişilerden elde edilen malumatlar hadisenin varlığını ortaya 

koymaktadır. Hadisenin varlığı ile ilgili tartışmaları burada keserek Sarı Saltık 

göçlerinin hangi tarihlerde ve nasıl gerçekleştirildiğini ve nerelerde iskân 

edildiklerini izah etmeye çalışalım.  

Sarı Saltık Türkmenler’inin Dobruca ve çevresindeki iskânları muhtemelen II. 

İzzeddin Keykavus ve adamlarının Konstantinapolis’te İmparatoru devirmeye 

çalışmalarından önceki bir tarih olmalıdır. Seyyid Lokman bu iskânla ilgili olarak 

662 tarihini belirtmektedir295. Osman Turan bu iskanı biraz daha geriye götürerek 

1262 tarihini vermektedir. Selçuklu Sultan’ının böyle bir harekete karşı 

cesaretlenmesinde Anadolu’dan getirtmiş olduğu Türkmenler’in tesirleri 

muhakkaktır. Nitekim Selçuklu Sultanı,  Altınordu Hanı ve Bulgar kralını da 

Bizans’a karşı istilaya hazırlamıştır296. Etrafında kitlelerin varlığını hissettikten sonra 

ise,  Bizans’ta iktidarı devirmeye yönelik bir takım faaliyetler içerisine girişmiştir. 

Aksi takdirde böyle bir harekete girişmek kendileri için intihar anlamına gelecektir.  

Dobruca’ya V-VII. Yüzyıllar arasında Hunlar, Avarlar, Bulgarlar yerleştirilirken, 

XI. yüzyılda Peçenek ve Kıpçaklar Bizans tarafından iskân edilmişlerdir297. Bölgeye 

                                                 
294 J. Hammer, J. Deny, F. Babinger, V. D. Smirnov, F. Taeschner, P. Wittek, G.D. Balasçev, A. 
Decei, F.Köprülü, A. Gölpınarlı, H. İnalcık, A.Y.Ocak gibi yerli ve yabancı araştırmacılar bu göçlerin 
gerçekleştiği fikrini kabul ederlerken, P. Mutafçiev, H.W. Duda, C. Cahen gibi araştırmacılar ise 
kabul etmemişlerdir. Osman Turan, Sarı Saltık ve Müridi Barak Babanın Kalenderi olmasından 
bahsetmektedir. Turan, XIII. Asır sonlarından itibaren Arap ve Osmanlı kaynaklarının kendilerinden 
bahsettiğini bildirmektedir. A. Y. Ocak, Yazıcızadenin eserinde bu göçlerden bahsedilmesiyle ilgili 
olarak, müellifin İbni Bibi’yi çevirirken Bizans kaynaklarını görmesinin mümkün olmadığını 
belirtirken kendisinin bu bilgileri Dobruca ve Karesi’de yaşayan Türkmenlerden derlemiş olabileceği 
üzerinde durmaktadır. Bknz. A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, s. 28-30. 
           
295 “ Sarı Saltık ubûrı Rumiline 
        Altıyüz altmış iki idi hemân 
        Hep Oğuznameyi tetebbu idüp 
        Yazdı icmal ile Seyyid Lokman” ifadeleriyle 662/ 1263-64 yıllarına vurgu yapmaktadır. Naklen; 
A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, s. 31. 
296 Osman Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, s.500.   
297 Kemal Karpat, “ Dobruca”, İ.A ( TDV ), C. 9, İstanbul, 1994, s. 483. 
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sonraki dönemde gerçekleştirilen ve bahsimize konu olan göçler ise muhtemelen 

1263 yıllarından itibaren başlamıştır. VIII. Mihail’in izniyle Dobruca bölgesine 

yerleştirilen göçerlerin sayısının on iki bin kişi olduğu kaynaklarda 

belirtilmektedir298. Bazı kaynaklarda bu göçerlerin Gagavuzlar olduğu belirtilmekte 

ve Selçuklu Sultanı Keykavus’tan bu ismi aldıkları ifade edilmektedir299. Ahmed er-

Rufai’nin menakıbnamesi Sarı Saltık’ı, Anadolu Sultan’ının güvenilir adamlarından 

olarak göstermektedir. Menakıbnameye göre Sarı Saltık, Akşehirli Seyyid 

Muhammed Hayrani’nin mürididir ve Avrupa taraflarına irşad için 

görevlendirilmiştir300. Menakıbnamenin bildirdiklerinden yola çıkılacak olursa Sarı 

Saltık göçerlerinin Anadolunun hangi bölgelerinden göçtükleri hakkında sınırlıda 

olsa fikirler verebilecektir. Sarı Saltık ve mürüdlerinin bağlı bulundukları Boy’la 

ilgili olarak Z. Velidi Togan, çoğunluğunun muhtemelen Çepni olduklarından 

bahsetmektedir301.   

Bizans İmparatoru VIII. Mihail, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavusun 

iktidarını devirmeye yönelik planlarını öğrendikten sonra, Sultanı Meriç kenarında 

Enez kalesinde hapsettirmiştir. Arkadaşlarından Uğurlu ve Ali Bahadırı ise 

tutuklattırmıştır. İbni Bibi, Uğurlunun zehirletildiğini, Ali Bahadır’ın ise 

katledildiğini belirtmektedir. Bizans İmparatoru VIII. Mihail, Altınordu hükümdarı 

Berke, Memluk hükümdarı Baybars ve Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavusun 

ortak hareketleri karşısında Moğol hükümdarı Hülagü’den endişe duymuştur. 

Saltuknamede bu ittifak İslam ittifakı olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte Berke 

Hana Sarı Saltık’ın dışında Anadolu’dan ve Horasandan pek çok Gazi Dervişin 

yardıma geldiğinden bahsedilmektedir302. Bizans İmparatoru bu ittifaktan dolayı 

Moğolları kızdırmaktan korkmuş, muhtemelen onlara sıcak görünmek için Selçuklu 

Sultanı ve adamlarını gözden çıkarmıştır. Konumuz Sultan, ailesi ve arkadaşlarının 

buradaki durumlarını anlatmaktan ziyade bölgeye yerleştirilen Türkmenler’in gelişen 

                                                 
298  Osman Turan, Selçuklular zamanında Türkiye,  s.581.   
299 E Mustafa kincikli, Türk Ortodoksları, Ankara, 1998, s. 82.  
300 El-Adenî Ebu Bekir B. Abdullah El- Aydorûs, En- Necmü’s- Sâ’i fi Menâkıbı’l- Kutbi’l- 
Kebiri’r- Rufâi, Ankara, 1996, s. 27.   
301 Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.268-269.           
302 Kemal Yüce,  “Saltukname’nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi”,  Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı,  Ankara, 1995, s. 63.   



 

 

110

olaylar karşısında nasıl bir yol izledikleri olduğundan Türkmenler’in bundan sonraki 

ahvalini takip etmeye çalışacağız.  

Saltukname, Dobruca bölgesine yerleştirilen Sarı Saltık Türkmenler’inin 

bölgedeki İslamlaştırma faaliyetlerinin yanında303, onların Konstantiniyyeye 

geldiklerinden ve Ayasofyaya ulaşarak burayı putlardan temizlediklerinden 

bahsetmektedir. Burada bir sınır belirlenip bir kısmında hristiyanların bir kısmında 

ise müslümanların yaşadıkları anlatılmaktadır. Bu süreçte Hristiyanların 

Müslümanlar üzerinde baskıları artmış ve Hristiyanlaştırma mücadelesine 

girmişlerdir. Bu mücadelelerde üç binden fazla müslümanın kaybedildiği 

belirtilmektedir304.   

Selçuklu Sultan’ının hapisten kurtarılmasından sonra Sultan ve ailesi başta olmak 

üzere Dobrucadaki Türkmenler Altınordu ülkesi olan Deşt-i Kıpçak’a 

getirilmişlerdir. Berke Han tarafından bu bölgede yerleştirilen Sarı Saltık 

Türkmenler’i Altınordu hükümdarının ölümünden sonra oğlu Nogay dönemindede 

bu bölgede rahat bir hayat sürdürmüşlerdir. Yazıcızade, Deşt-i Kıpçak’taki 

Türkmenler’in İzzeddin’in vefatından sonra yeniden Dobrucaya döndüklerini haber 

vermektedir.  

 

Sarı Saltık Türkmenler’i, Rumelinin Türkler tarafından fethedilmesi ve Türkün 

gücüyle İslamiyetin bu topraklarda yayılması misyonunu üslenmişlerdir305. Bu 

misyon Sarı saltık’ın hayatı ile sınırlı kalmamış sonraki nesillere intikal etmiştir. Sarı 

Saltık’ın vefatından sonra Balkanlardaki bir takım siyasi gelişmeler bu 

Türkmenlerden bazılarını Anadolu’ya yeniden yönlendirmiş, Karasi topraklarına 

yerleştirmiştir306. Dobrucada kalmak zorunda kalanlar ise hristiyan baskıları 

karşısında dini varlıklarını muhafaza edememişler ve hristiyanlaşmışlardır307.             

 

 

  
                                                 
303 Ebu’l- Hayr-ı Rûmî, Saltuk-nâme, Haz. Ş. H. Akalın, İstanbul, 1988, s. 21-22. 
304 A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, s. 34. 
305 Mine Mengi,  , “ Saltukname’de Anadolu Birlik Ve Beraberliğinin Kuruluşuna İlişkin Bilgiler”, 
Erdem, C. 8, Sy. 24, s. 973.   
306 Fuat Köprülü, Anadoluda İslamiyet,  s. 95-96. 
307 A.Yaşar Ocak, Sarı Saltık, s. 37. 
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2.2. Tokat ve çevresinde meydana gelen göç dalgaları   

 

           2.2.1. Tokat ve çevresinde Türkmen nüfusun iskanı  

           ve Danişmendoğulları devletinin kurulması   

 

1071 yılında Malazgirt Zaferi sonrasında Selçuklu ailesinin muallimi 

Danişmend Ali Taylu’nun oğlu Gümüştekin Melik Ahmet Gazi tarafından kurulan 

Danişmendoğulları, kendilerine ilk merkez olarak Tokatın Niksar kazasını 

seçmişlerdir308. Gümüştekin Melik Ahmet Gazi, ilk yıllardan itibaren fetih 

faaliyetlerine hız vererek Tokat, Amasya, Çorum, Bayburt, Sivas, Kayseri, Malatya 

ve bütün Kapadokya’yı ele geçirmiştir. Danişmend oğullarının hızla ilerleyerek 

Suriye’ye kadar ulaşmaları Selçuklular’ı tedirgin etmiş ve Danişmend oğulları 

üzerinde baskıyı artırarak hâkimiyet oluşturmaya çalışmışlardır.      

Selçuklular’ın, Danişmend oğullarının fethettikleri topraklar üzerinde  

hâkimiyet kurma mücadelesi Melik Ahmed Gazi’nin vefatı sonrasında başlamıştır. I. 

Kılıçarslan, meydana gelen iktidar kavgalarından yararlanarak Malatya üzerinde 

Selçuklu hâkimiyetini tesis etmiştir. II. Kılıçarslan ise uzun süren mücadeleler 

sonrasında Danişmendoğulları devletini tamamen ortadan kaldırmıştır309.  

                                                          

           2.2.2. Tokat ve  çevresindeki Danişmend ailesinin uç’lara yönlendirilmesi  

 

Selçuklu idarecileri, Danişmend toprakları üzerinde askeri hakimiyeti 

meydana getirmiş olsalar da Danişmend oğullarının siyasi nüfuzundan 

çekinmişlerdir. Bu nedenle  aileyle yakınlıklar kurarak onların Selçuklu lehinde 

davranmalarını sağlamışlardır. Bu yakınlığın bir sonucu olarak Danişmend Beyler’i  

özellikle devletlerinin yıkılma sürecine girmesiyle Selçuklu Sultanları’nın 

hizmetlerine girmeye başlamışlardır. Danişmendli ailesinden olan Yağıbasan’ın 

                                                 
308 İbnu’l Esir, el-Kamil fi’t-Târih, Beyrut, 1385/1966, X, 300; İbnü’l Cevzi, el-Muntazam, 
Haydarabad, 1359, IX, 114; Matheos, Vekayinâme, Ankara, 1962, s. 205,225; II. Hüsameddin, 
Amasya Tarihi, İstanbul, 1929-1932,11.296; O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 
1971, s.115; İ.H. Uzunçarşılı, Sivas Şehri, İstanbul, 1928, s. 16-43; Mikail Bayram,Türkiye 
Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 2.       
309 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 2. 
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oğullarından Muzaffereddin Mahmud, Zahireddin İli ve Bedreddin Yusuf   bunlardan 

bazılarıdır310.   

Danişmendli Beyler’i Selçuklu devleti hizmetinde bulunduklarında iktidarı 

belirleyici roller oynamışlardır. Dağıldıkları dönemlerde bile ailenin nüfuzu hakim 

oldukları toprak üzerinde uzun yıllar hissedilmiştir. Moğol tesiri dahi buralardan 

ailenin izini tamamen silememiş, bölge Danişmend ülkesi olarak anılmaya devam 

etmiştir311.   III. Kılıçarslanı tahttan indirip yerine I.Gıyaseddin Keyhüsrevin ikinci 

defa tahta çıkarılışı Danişmend ailesinden Yağıbasanın oğullarının tesiriyle 

gerçekleşmiştir312.  Tahta çıkarılan I. Gıyaseddin Keyhüsrev ise kendisini iktidara 

getiren bu aileye karşı minnet borcunu her zaman omuzlarında hissetmiştir313. 

Selçuklu Sultanı bu minnetinin bir göstergesi olarak Yağıbasanoğlu Zahirü’d-din 

İli’yi en büyük Selçuklu makamlarından Pervanecilik görevine getirmiştir314.  

Selçuklu idarecileri Danişmendli Beyler’ini önemli görevlere getirmek 

suretiyle kendi nüfuzları altında eritmeye çalışmışlar,  kendi aleyhlerine oluşabilecek 

herhangi bir girişime meydan vermemişlerdir. Bu ise onların merkezden 

uzaklaştırılmaları ile mümkün olabilmiştir. Kontrollü bir şekilde Danişmend 

vilayetlerinden uçlara doğru yönlendirilen Bey’ ler ve  idarelerindeki Danişmendli 

güruhları, dikkatleri başka yönlere çekilebildiği ölçüde Selçuklu yönetimine rahat 

nefes alma fırsatı vermiştir. Uç vilayetlerinde idari ve komuta kademelerine getirilen 

Danişmendli Beyler’i bölgedeki diğer Türkmenler üzerinde nüfuzlarını artırmıştır. 

Uçlarda bulunan Türkmenler üzerinde Danişmendli Beyler’inin nüfuzlarının artması 

bölgede Selçuklu istikrarının sağlanmasına da fayda sağlamıştır315.     

Uçlarda yeni arazilerin fethi, sınırların hrıstiyan hücumlarına karşı 

muhafazası buraların askeri bakımdan desteklenmesini gerektirmektedir. Uç 

Beyler’inin Sultan’ın izni dışında düşmandan arazi açmaya yetkilerinin bulunmaması 

uç’larda bu işlerin takibiyle ilgili Meliku’l umera’ların tayinini gerektirmiştir. Bu 

tayinlerle birlikte Uç’larda belli miktarda bir iskan sağlanmış olsa dahi ciddi anlamda 

Türkmen yerleşmelerine Selçuklu Sultanları izin vermemişlerdir. Uç Beyler’inin 
                                                 
310 İbn-i Bibi, el- Evamirü’l alaiye,  I, s. 97. 
311 Aksarayi, s. 49,83,85; Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, s. 9.  
312 OsmanTuran , Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 272.  
313 P.Wittek, Menteşe Beyliği, s.8. 
314 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 96. 
315 İbn-i Bibi,  el- Evamirü’l alaiye I, s. 97. 
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nüfuzu ve büyük bir hanedan kurabilecek güce sahip olmaları Selçuklu Sultanları’nı 

endişelendirmiş ve onlar üzerinde nüfuzlarını daima hissettirmişlerdir. Bu yüzden 

Bizans’ın parçalanmışlığına, uç Beyler’inin çok kuvvetli Türkmen guruplarına sahip 

olmalarına rağmen Selçuklu nüfuzunun kuvvetli olduğu dönemlerde buralara yoğun 

Türkmen nüfusunun akışı engellenmiştir. Bu engellemenin meydana getirilmesinde 

en önemli sebeplerden birisi Selçuklu Sultanları’nın buralardan aldıkları 

haraçlardır316. Selçuklu Sultanları Uç’lardaki ilerlemeyi kontrollü bir şekilde ve kısa 

adımlarla sağlamışlardır. Moğol komutanlarının Selçuklu Sultanları’nı tesirleri altına 

almalarıyla birlikte Selçuklu idarecilerinin Uç’lardaki otoriteleri sarsılmıştır. Bu 

sarsıntı özellikle XIII. asrın son yirmi beş yılı içerisinde Batı Anadolu’ya doğru 

yoğun bir Türkmen hareketliliğinin meydana gelmesini sağlamıştır317.   

Tokat ve yöresinden uçlara doğru yönelen Türkmen hareketliliği Selçuklu 

merkezi otoritesiyle orantılı olarak gelişmektedir. Merkezi otoritenin güçlü olduğu 

dönemlerde göçerlerin iskanı bizzat devlet eliyle yapılırken, zayıf olduğu 

dönemlerde ise göçerler devlet içerisinde karıştırıcı olarak görüldüğünden hızlı bir 

şekilde uçlara gitmeye zorlanmışlardır. Danişmend ailesinin uçlarda 

yerleştirilmelerinin Selçuklu merkezi otoritesinin zayıf olduğu dönemlere rastlaması 

muhtemel görünmektedir. Kaynaklarda kargaşa durumundan istifade eden 

Danişmendli Uç Beyler’inin etraflarıyla birlikte, vilayetlerinin uçları durumunda olan 

şimdiki Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde yerleştikleri hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Fakat bu yerleşmenin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştiği 

hakkında ise henüz kesin neticeler bulunmamaktadır.   

Türkiye Selçuklu Devleti’nin çöküş sürecinde “uç”larda yerleşip Batıya 

doğru akınlarını devam ettiren beyliklerden olan Karasi Beyliği’nin kurucuları ile 

ilgili olarak Yazıcıoğlu Ali Selçuknâmesinde, Sultan Mesudun emirlerinden 

oldukları şeklinde bilgiler zikredilmektedir318. Aynı kayda Neşrî’de rastlanılmakla 

birlikte Kemal Paşazade ise Sultan Mesud b. İzzettin Keykavus’un emirlerinden 

olduğunu belirtmektedir319. Müneccimbaşı ise Karasi Bey’ini Gıyaseddin Mesudun 

                                                 
316 Yazıcızade, Selçukname, Revan, No.1391,s.556; Naklen; Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve 
İçtimai Tarihi, I, s. 87.  
317 Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I, s .86- 87.  
318 Z. Günal Öden, Karasi Beyliği, s. 4. 
319 Kemalpaşazâde, s. 137, Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 4. 
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has adamlarından saymakta, Selçuklunun ileri gelen emirlerinden olduğunu 

belirtmektedir320.             

İbn-i Batuta, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde meydana getirilen Türkmen  

iskânlarında Kalem Bey ile oğlu Karasi Bey’in etkili rollerinden bahsetmektedir. İbn-

i Batuta’ya göre Kalem ve Karasi Beyler’in bölgede yerleşmeleri buraya yabancı 

diğer Türkmenler’inde ilgisini çekmiş ve bu şekilde buraya yerleşen Türkmen 

nüfusunda büyük artış gözlenmiştir. Özellikle Beylik tarzındaki bir siyasi oluşumun 

meydana gelmesi ve Balıkesir’in tanzim edilip kendilerine merkez yapılması daha 

sonraki dönemlerde bölgedeki Türkmen iskânlarını daha da yoğunlaştırmıştır321.  

Kaynaklarda Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde yerleştikleri belirtilen 

Kalem Bey ve oğlu Karasi Bey’in bu bölgeye hangi tarihlerde geldikleri hakkında 

kesin bilgiler bulunmamaktadır. Beyhan Karamağralı, Kalem ve oğlu Karasi Bey’in 

isimlerini Tokatta bir mezar taşında tespit etmiş322, ve bu isimlerin Danişmend 

coğrafyasında ve o silsileden bazı isimlerle birlikte zikredildiğini belirtmiştir. Mezar 

taşının ait olduğu Mustafa Çelebi, Danişmend silsilesinden geldiği için annesinin 

şeceresiyle kaydedilmiştir. Halen Tokat müzesinde bulunan mezar taşında “  Karasi 

Hân b. Kalem Beg”  şeklinde bir şecerenin zikredilmesi bir taraftan 

Karasioğullarının şeceresi hakkında bilgiler verirken diğer taraftan Karasi oğulları ile 

Danişmend sülalesinin irtibatını ortaya koymaktadır. Tahminen Danişmendlilerin bu 

Beyler’i  Uç’lardaki işlerin takibiyle görevlendirilmişlerdir.   

C. Cahen, Balıkesir ve Çanakkale havalisindeki Türkmen nüfusunun Güney 

Türkmenler’inin bu coğrafyaya sızması ve Bizans’ın Balkan Türkler’ini buraya 

getirmesi şeklinde meydana getirmiş olabileceğinden bahsetmektedir323. Bu açıdan 

Cahen, diğer kaynaklarda Danişmendli  Beyler’inin ve onlarla birlikte gelmiş 

olabilecekleri söylenen Türkmen güruhun Balıkesir ve Çanakkale havalisine 

yerleştirilmelerini tereddütle karşılamaktadır. Burada Cahen’i yerleşme konusunda 

çekinceye düşüren hususlardan birisi Danişmend- Karasi ilişkisini kurduğu belirtilen 

kitabenin Karasi’de değil de Danişmend idaresinden sonraki Tokatta bulunmuş 
                                                 
320 Z. Günal Öden, Karasi Beyliği, s. 4. 
321 İbn Batuta ( Şerif Paşa Tercümesi) C.2, s.338-339;Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu 
Beylikleri, s. 97. 
322 Karamağralı, Beyhan, “ Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti hakkında” SAD, II, 
Ankara, 1971, s. 85.   
323 Cahen,C, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 338.     
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olmasıdır. Bu sebeple Cahen, bir mezar kitabesinden yola çıkılarak Karasi adının 

Danişmend soyundan geldiğini kabul etmenin zorlama bir iddia olacağını 

söylemektedir324. Fakat Moğol hakimiyetinin Anadolu’da idari anlamda bir çok 

değişiklikleri meydana getirmesi Danişmend –Karasi ilişkisinin üzerinde bir kez 

daha düşünülmesi gerektiği fikrini vermektedir.  Anadolu’da istikrarın bozulduğu 

süreçlerde Moğol hakanları çok hızlı bir şekilde azl ve nasb’lar yaparak kendi 

sistemlerini burada kurmaya başlamışlardır. Moğol komutanları daha fazla vergi 

alabilmek gayesiyle Uç Beyler’i ile aracısız muhatap olmak istemişlerdir. Diğer 

taraftan yine aynı gayeye matuf olarak Anadolu ikiye bölünmüş, Danişmend 

vilayetine Uç olarak Karasi, Saruhan ve Osmanlı toprakları verilmiştir325. Bu ise bu 

dönem zarfında Danişmend vilayetinden Uç’lara doğru ne kadar yoğun bir nüfusun  

aktığını göstermek açısından önemlidir.           

P.Wittek, Danişmend vilayetinden onun uç’ları durumunda olan Çanakkale 

ve Balıkesir havalisine yoğun Türkmen akışının olduğunu kabul etmekte,  bu 

iddiasını Bizans kaynakları ve Tokattaki kitabelerle doğrulamaktadır. Wittek, 

uç’lardaki yerleşim konusunda   Danişmendlilerin eski sınır geleneklerini Anadolu 

üzerinde genişletmek şeklinde, tarihi bir misyonu üstlendiklerinden bahsetmektedir. 

Onların sahip oldukları Gazilik anlayışının bu uç Beyler’i arasında da mevcut 

olduğunu ve bununda “Karasi”nin menşeini teşkil ettiğini belirtmektedir326.   

Balıkesir, Çanakkale ve havalisindeki yerleşmelerde sadece Danişmend 

Beyler’i ve onlarla birlikte gelen Türkmen kitlelerden bahsetmek eksik olacaktır. 

Özellikle nüfuzlu bir beyliğin burada meydana getirilmesi sonrasında Moğol 

zulmünden kaçabilmek için göç’e maruz kalan diğer Türkmen güruhları bu bölgeyi 

kendilerine mekan edinmeye başlamışlardır. İsmail Hakkı, Karasi Vilâyeti tarihçesi 

adlı eserinde 1263 ve sonrasında Sultan İzzeddin’e iltihak için Dobruca taraflarına 

yerleşen Sarı Saltık kitlelerinden bir bölümünün Ece Halil maiyetinde muhtemelen 

50.000 kişilik bir gurupla Karasi topraklarına yerleştikleirnden bahsetmektedir327.        

Balıkesir’de günlük olarak yayınlanan Rezm gazetesinin 22 Temmuz 339 

tarihli nüshasında Hacı Bektaş Vilayetnâmesinden nakl edilen bir kayıtta, Moğol 

                                                 
324 Claud Cahen,  “ Karasi”, EI², IV, s. 627-628; Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, s. 9.  
325 Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I, s. 141.  
326 P.Wittek, Menteşe Beyliği, s.20. 
327 İsmail Hakkı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, İstanbul, 1925, s.74. 
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istilasıyla birlikte Orta Anadolu’da Kırşehrinden ve özellikle Sulucakarahöyük’ten 

Çepni taifesinin önemli miktarda Balıkesir ve Çanakkale havalisine yerleştikleri 

bildirilmektedir328.  

 

 2.3. Kayseri ve Kırşehir çevresinde meydana gelen göç dalgaları   

 

      2.3.1. Moğol istilası öncesinde bölgenin siyasi, iktisadi, kültürel durumu  

 

Anadolu toprağı en eski devirlerden itibaren değişik toplulukların geçiş 

yeridir.  Bu yüzden değişik zamanlarda bir takım güçlerin işkal ve iskanına sahne 

olmuştur. Anadolu’da İstanbul’dan başlayarak İznik, Eskişehir güzergahından 

Konya’ya varıldıktan sonra ikiye ayrılan ticari ve askeri yol bulunmaktadır. Bu yolun 

kollarından birisi Toros geçitlerinden ve Fırat vadisinden Hindistan’a uzanmaktadır. 

Diğeri ise Kayseri, Kızılırmak vadisi ve Erzurum üzerinden Doğu Anadolu’ya 

uzanmaktadır. Bahsimize konu olan bu güzergah bu açıdan değişik iskanları 

bünyesinde barındırarak siyasi, ticari, dini ve kültürel anlamda önemli bir merkez 

haline gelmiştir. Bu özelliği ile Kayseri, daha eski devirlerde olduğu gibi Bizans 

döneminde de dünya ticaretinde esaslı bir rol oynamış, İslam fütuhatı ve diğer 

istilalar karşısında Bizans burayı devamlı savunmak zorunda kalmıştır.  

Danişmend Oğulları tarafından XI.asrın sonlarında fethedilen Kayseri, 1160 

yılına kadar onların idaresinde yönetilmiştir. II. Kılıçarslan’ın ele geçirmesinden 

sonra  devletin önemli bir yerleşim merkezi haline gelen şehir iskan için en cazip 

yerlerden birisi olmuştur. İlim, sanat ve ticaret alanlarında eski devirlerdeki seviyesi 

Türk fütuhatıyla birlikte daha da artmıştır. Kayseri, Danişmend Oğullarıyla kazandığı 

ivmeyi Selçuklular döneminde daha da yükseltmiş, devletin başkenti olmuştur.  

Bölgenin her bakımdan önemli mevkilerde bulunmasını kolaylaştıran yegane 

sebeplerinden birisi bu şehirlerin, Anadolu’nun ortasında doğudan batıya, kuzeyden 

güneye uzanan yollarla çevrili olmasıdır. Bu durum bölgeyi uluslar arası pazar yeri 

durumuna getirmiştir. XIII. yüz yılın bir çok yerli yabancı yazarlarının hakkında bilgi 

verdiği Yabanlu Pazarı burada meydana getirilmiştir. Bu pazar senenin belli bir 

                                                 
328 İsmail Hakkı, age, s. 76. 
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zamanında kurulur Bizans, Kırım, Suriye ve İran’dan insanlar buraya ticaret için 

gelmişlerdir329.           

Kayserinin ilmi ve kültürel performansı Anadolu’da ilk ilmi eserlerin 

meydana getirilmesini sağlarken330, aynı zamanda şehrin ilmi cazibesi, ilim 

adamlarının burada iskanını ve ilmi müesseseler meydana getirmelerini sağlamıştır.  

Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci tahta geçişi sonrasında Malatya’lı Şeyh 

Mecdü’d-din İshak’ın çabalarıyla Anadolu’ya gelen ilim adamları arasında Ahi 

Evren Şeyh Nasıru’d-din Mahmud’da bulunmaktadır. Anadolu’ya geldikten sonra 

hocası Evhadü’d-din ile birlikte Kayseri’ye yerleşen Ahi Evren, burada Ahilik 

teşkilatını kurmuştur331. Bu şehrin sahip olduğu coğrafi, ticari ve ilmi önemden 

dolayı devrin en dikkat çekici kültürel, iktisadi, sınai  kuruluşları burada 

oluşturulmuş ve bu anlamlarda iskanlar meydana getirilmiştir.    

 

 2.3.2. Türkmenlerin Kırşehir’de himayesi, Moğol istilasının Kayseri ve  

 Kırşehir’de meydana getirdiği korku ve neticesinde meydana gelen göçler  

     

 I. Alâü’d-din Keykubad’ın tahta geçmesi sonrasında Kayseri’de, Sultana 

muhalif olan yöneticiler, Ahi ve Türkmenler üzerinde yoğun bir baskı uygulamış, 

mallarını müsadere etmişlerdir. Bu ise baskıdan uzak yerlere kaçışmaları 

başlatmıştır. Bu göçler aynı zamanda Ahilik teşkilatının ilk olarak etrafa yayılmaya 

başlaması olarak ta gösterilebilir.   

Ahilik teşkilatının Kayseri’de kurulmasından sonra Anadolu’nun değişik 

yerlerinde yayılması daha çok I. Alâü’d-din Keykubad’ın Ahiliği himayesi ile 

mümkün olabilmiştir332. Selçuklu Sultan’ının bu maksatla meydana getirdiği 

düzenlemeler çerçevesinde Ahi Evren, müderrislik vazifesiyle Konya’ya 

                                                 
329 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 501.  
330 Danişmend Oğullarının Kayseri muhafızı İlyas b. Ahmed bu şehirde meydana getirdiği “Keşfu’l-
Akabe”adlı eserini Danişmend oğullarının kurucusu Gümüştekin Melik Ahmed Gazi’ye sunmuştur. 
Diğer taraftan II. Kılıçarslan’a eserlerini sunan Hubeyş b. İbrahim et-Tiflisî’de Kayseri’de yaşamış 
Astronomi,Tıp ve Dil bilimleriyle meşgul olmuştur. Bknz. Bayram, Mikâil, Anadolu’da Te’lif Edilen 
İlk Eser “Keşfu’l-Akabe”, Konya, 1981, s. 10-15. 
331 1216 yılında Kayserili Ahi Eminü’d-din adlı bir zatın, bir vakfiyeye imza koymuş olması ( bknz. 
Sur les Traces des premiers Akhis , Köprülü Armağanı, s. 83.), Ahiliğin bu tarihten Kayseri’de 
kurulmuş olduğunu göstermekedir. Naklen; Bayram, Mikâil, Siyasi ve Sosyal Boyutlarıyla Ahi 
Evren Mevlana Mücadelesi, Konya, 2006, s. 35.     
332 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar,  s. 58. 
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getirilmiştir333. Zorunlu olarak kaçışların dışında gerçekleşen bu hareketlilikler Ahi 

Evren ve muteber talebeleri tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır.   

I. Alâü’d-din Keykubad zamanında Ahi ve Türkmenler’e karşı yürütülen 

ılımlı siyaset, onun öldürülmesinden sonra sona ermiştir. II. Gıyasü’d-din Keyhüsrev 

ve Veziri Sadü’d-din Köpek kendi iktidarlarının karşıtı oldukları gerekçesi ile Ahi ve 

Türkmenler’i cezalandırmaya başlamışlardır. Ahi ve Türkmenler üzerindeki baskılar 

onların merkezden yeniden uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Bu süreçte başta Ahi 

Evren olmak üzere pek çok Ahi ve Türkmen tutuklanmış, bazıları ise 

öldürülmüşlerdir. Ahi ve Türkmenler’in şiddetli bir şekilde cezalandırılmaları onların 

devlete karşı ayaklanmalarına sebep olmuştur.  

Bu arada, Anadolu’da hızla ilerlemeye devam eden Moğol orduları bölgedeki 

Ahi ve Türkmenler’in yer ve yurtlarını terk edip başka yerlere gitmelerinde en 

önemli etkenlerdendir. Nitekim  Moğollar, Tokat ve Sivas şehirlerine savaş 

yapmadan sahip olurlarken, Kayseri şehrinde ise Ahi ve Türkmen savunmasıyla 

karşılaşmışlardır. Moğol istilasına karşı on beş gün boyunca mücadele veren Ahiler,  

Kayseri Subaşısı Ermeni asıllı Hacok oğlu Hüsameddin’in ihanetine uğramışlar, 

şehri teslim etmek zorunda kalmışlardır. Baycu komutasında ve Hacok oğlu 

Hüsameddin’in mihmandarlığında Kayseri’ye giren Moğollar, şehirde büyük tahribat 

ve katliam meydana getirmişlerdir. On binlerce Ahi esir edilmiş, pek çoğu 

katledilmiş, ev ve iş yerleri ise yakılıp yıkılmıştır.  

Bu yağma, esaret, ve katiller Ahi ve Türkmenler’i Kayseri’den ayrılmaya 

zorlamıştır. Kayseri’nin siyasi ve ekonomik gücü Moğol istilasıyla yıkılmış, şehrin 

nüfuzu farklı yönlere kaymaya başlamıştır. Bu süreçte On binlerce Ahi, esir edilmiş 

veya öldürülmüştür. Siyasi ve idari anlamda Konya yükselmeye başlarken, ev ve 

işyerleri yakılıp yıkılan Ahi ve Türkmenler ise, Uç’lara doğru kaçışmaya 

başlamışlardır. Bunların dışında kalanlar ise Kayseri’den kaçtıklarından şehirdeki 

Ahi nüfusu büyük oranda sona ermiştir. Ahi ve Türkmenler üzerindeki baskılar II. 

Gıyasü’d-din Keyhüsrev’in ölümüne kadar devam etmiştir. Ahi ve Türkmenler 

                                                 
333 Mikail Bayram,Ahi Evren Ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 83.  



 

 

119

üzerinde meydana getirilen tarassut, müreffeh ve ma’mur haldeki şehri terk edilmiş 

bir görünüme dönüştürmüştür.  

Kayserinin işgalinde çok sayıda Ahi ve Bacı, işgal karşısında şehri savunmak 

için büyük mücadele vermişler, fakat netice alınamayınca pek çoğu öldürülmüş, 

kalanları ise malları yağmalandığından şehirden kaçmak zorunda kalmışlardır.  

Özellikle Fatma Bacı’nın Moğollara esir düşmesi sonrasında merkezi Kayseri olan 

Bacı teşkilatının tamamen dağıldığı, müntesiplerinin ise merkezden uzaklaştığı 

şeklinde bilgiler bulunmaktadır334. Baskılar karşısında tutunamayan Ahi ve 

Türkmenler’in, Kayseri ve çevresinden hangi yönlere gittikleri henüz tam olarak izah 

edilememekle birlikte, ilk akla gelen merkezden kaçıp ulaşılmayacakları köylere 

yerleşmeleri şeklinde olacaktır. Şehirlerdeki iskan yerlerinin seçimlerinde ise en 

önemli tercih sebeplerinden birisi, gidecekleri yerlerde himaye edilebilmeleri 

konusudur.  

Bu durumda Türkmenler’in himaye görecekleri yer olarak ilk akla gelen  

Kırşehir olmaktadır. Ahi Evren’in, Şems-i Tebrizi’nin öldürülmesinden sonra 

Kırşehire yerleşmesi335, Türkmenler’in burada belli bir siyasi ve askeri güç 

oluşturabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim daha önceki süreçte burada 

Türkmenler’in yoğunlaştığını dönemin kaynakları haber vermektedirler. Kırşehir’de 

şehir Emiri Seyfü’d-din Tuğrul Türkmen iskanlarına gerekli zemini 

hazırlayabilmiştir. Daha önceki dönemde  Kırşehirde Türkmen iskanının artmasını 

sağlayacak en önemli hadise Babai isyanlarıdır. Baba İshak hadisesinin 

şiddetlenmesiyle Türkmenler büyük bir heyacanla etrafa yayılmışlardır. İbn Bibi bu 

süreçte büyük bir Türkmen kitlesinin Kırşehire heyacanla yürüdüğünden 

bahsetmektedir.  

Fakat Kırşehirdeki Türkmen yoğunluğu Moğol istilasının ağırlığı ile  sona 

ermiş, uygulanan baskı ve şiddet buradaki Türkmenler’inde kaçışmalarına sebep 

olmuştur. Kırşehirdeki Ahi ve Türkmenler’in Uç’lara doğru hareketlenmesinde en 

önemli etken buradaki Türkmen direnişidir. IV Kılıçarslan iktidarı ele geçirdiğinde 

bir takım görevlendirmeler yaparak nüfuzunu onlara kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu 

                                                 
334 Menâkib-i Evhadü’d-din, s. 71. Naklen; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının 
Kuruluşu, s. 84.  
335 Mikail Bayram,Ahi Evren Mevlana Mücadelesi, s. 178.  
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süreçtede Kırşehir Emirliğine Nureddin Caca tayin edilmiş, Türkmenler bu atamalara 

karşı çıkmışlar ve büyük bir direnişi başlatmışlardır. Nihayetinde şehir kuşatılmış ve 

Türkmenler kılıçtan geçirilmişlerdir. İbn Bibi, bu harekatta dört bin Türkmen’in 

öldürüldüğünü, sağ kalanların ise kurtlara, çakallara,  akbabalara ve yırtıcı kuşlara 

yiyecek ve yem yapıldığından bahsetmektedir336. Kırşehirdeki bu baskı ve zulüm Ahi 

ve Türkmenler’in Uç’lara doğru kaçışmalarını başlatmıştır. Esterebadi, Ahi ve 

Türkmenler’in uygulanan baskıdan dolayı buradan Osmanlı ülkesine ve Akşehir 

taraflarna göç taleblerinden bahsetmektedir.         

Moğol istilası Kayseri ve Kırşehir bölgesinde çok ciddi anlamda bir sarsıntı 

meydana getirmiş can ve mallarını koruyamayan insanlar uç’lara doğru kaçmak 

zorunda kalmışlardır. Fakat istila öncesinde özellikle Ahiliğin etkili bir örgüt haline 

gelmeye başlaması, kurumun siyasi iktidarların rekabet alanına girmesi sonrasında, 

bölgede farklı mahiyetlerde de olsa bir takım nüfus hareketliliklerini başlatmıştır. 

Ahi ve Türkmenler’in Kayseri’den göç etmek zorunda kaldıktan sonra 

himaye gördükleri yerleşim yerlerinden diğeri tahminen Denizli ve çevresidir. 

Muhtemelen bu şehirde  siyasi otorite onların yanında olmuş, eskiden gelenlerin 

muhafazası sağlanırken yeni iskanlara da zemin hazırlanmıştır. Denizli’de Uç 

Beğlerbeği Mehmed Bey onlara daha güvenilir bir zemin hazırlamaktadır.  

Ahi ve Türkmen göçünün Denizli ve çevresine yöneldiği ile ilgili kaynaklarda 

geçen delillerden birisi, Ahi Evren Hace Nasıru’d-din’in burada iskanıdır. Nitekim I. 

Alaü’d-din Keykubad’ın isteği ile Konya’ya yerleşen Ahi Evren Hace Nasıru’d-din, 

Sultan’ın ölümünden sonra II.Gıyasü’d-din Keyhüsrev tarafından burada 

tutuklanmıştır. II. Gıyasü’d-din Keyhüsrev’in ölümünden sonra, saltanat naibliğine 

getirilen Celalü’d-din Karatay, af ilanından sonra  tutuklu bulunan Ahi ve 

Türkmenler’i serbest bırakmıştır. Velâyetnamede, Ahi Evren’in hapisten çıktıktan 

sonra Denizli’ye gittiği bildirilmektedir337. Ahi Evren ve Ahilerin Denizli ve 

çevresinde, Denizlili Uç Beğlerbeği Mehmed Bey’in himayesinde bulundukları 

kaynaklarda belirtilmektedir. Uç’lara Moğol baskılarının ulaşamaması buralara 

göçleri hızlandıracağı gibi, Denizli ve çevresinde siyasi ve idari nüfuza sahip Uç 

Beğlerbeği Mehmed Bey’in Ahi ve Bacıları himayesi ise daha da artırmıştır. Evleri, 

                                                 
336 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye C.II, s.52.  
337 Velâyetnâme, s. 50-51.Naklen; Mikail Bayram, Ahi Evren Mevlana Mücadelesi, s. 37.  
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iş yerleri, yakılıp yıkılıp yağmalanan Ahiler ve Bacılar, Denizli ve çevresinde 

yerleşerek mesleklerini burada devam ettirmişlerdir. Muhtemeldir ki Ahi Evren 

Denizli ve çevresinde yoğun olarak bulunan Ahi ve Bacıların yoğun isteklerine karşı 

koyamamış, Konya’daki tutukluluk halinin sona ermesinden sonra Denizli’yi ziyaret 

etmiştir.  

 

2.4. Aksaray ve Ereğli çevrelerinde meydana gelen göç dalgaları   

 

          2.4.1. Aksaray ve Ereğli çevrelerinde Türkmen ayaklanmaları 

 

Moğol istilası sonrasında Selçuklu Sultanları gölgede kalmış, devlet fiiliyatta 

bir varlık gösterememiştir. Devletin nüfuzunu ortaya koyamaması,  Moğol 

kumandanları ve onlar adına hareket eden Selçuklu idarecilerinin şahsi arzu ve 

zulümlerini artırarak devam ettirmiştir. Bu baskı ve zulümler karşısında devamlı bir 

şekilde mallarının yağmalanması, Moğollara karşı gelenlerinin öldürülmesi, 

Türkmenler’i harekete geçirmiştir. Türkmenler Anadolu’da Moğol nüfuzunun 

azaldığı dönemlerde ise isyan hareketlerini başlatmışlardır.     

Moğol nüfuzuna ve Moğol yanlısı Selçuklu idaresine karşı bölgedeki en 

önemli güç Karaman Türkmenler’idir. Karaman Türkmenler’inin bölgedeki 

güçlerinin artması338, Moğollara karşı geniş çaplı isyan faaliyetlerini hızlandırmıştır. 

Selçuklu idarecileri ile Moğol idarecileri arasında çıkan ihtilaflar, Aksaray ve Ereğli 

çevresinde, özellikle Karaman Türkmenler’ini ön plana çıkarmış339, onları Moğollara 

karşı Anadolu’nun savunucusu haline getirmiştir.  

Karaman Türkmenler’i, bir taraftan Moğol tahakkümüne karşı koymaya 

çalışırlarken, diğer taraftan Selçuklu idaresine karşı siyasi mücadele başlatmışlardır. 

                                                 
338 I. Alaü’d-din Keykubad  Ermenek havalisini fethettikten sonra bu bölgenin idaresini Kamerü’d-din 
Lala’nın idaresine vermiş ve bölgeye bir takım Türkmenlerin  iskanını sağlamıştır. Bölge’ye daha 
sonra Babai  isyanlarına katılan Türkmenler yerleşmişlerdir. Anonim bir Ermeni yazması Karaman 
beylerinin diğer Türkmen beylerini emirlerine aldıklarından bahsetmektedir. Bknz. OsmanTuran , 
Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 519. Daha önce Ermenilerle uğraşan Karamanlılar,  istila ile 
birlikte cephe değiştirmişler ve Moğollarla mücadeleye  başlamışlardır.     
339 Anadolu’da Türkmenlerin Moğollarla mücadelesinde iki yönde ittifaklar  meydana gelmiştir. 
Bunlardan birisi batıda Uç Türkmenlerinden Denizlili Mehmet Bey’in himayesinde gerçekleşirken 
diğeri ise Kerimü’d-din Karaman’a bağlı Güney Türkmenleri bünyesinde meydana gelmektedir. 
Moğol zulmünden kaçan diğer Türkmenler siyasi ve askeri gücü bunların himayesinde 
bulabildiklerinden bu bölgelere yerleşmişlerdir.         
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Türkmenler bu mücadeleleriyle Melik Alaaddin adına hutbe okutup Anadolu’da 

varlıklarını kabul ettirmeye çalışmışlardır. Türkmenler’in bu çabalarından endişe 

duyan Moğol idarecileri, bölgedeki Türkmen direnişini kırabilmek için Kongurtayı 

kalabalık bir ordu ile Türkmenler’in üzerine göndermiştir. Kongurtayın bölgeye 

gelmesiyle birlikte, Moğol askeri gücü karşısında tutunamayan Türkmenler, 

direnişlerini sona erdirmişlerdir. Bu süreçte Türkmenler’in  destekledikleri Melik 

Alaeddin ise Bizans’a sığınmak zorunda kalmıştır.  Aksarayî, bu kuşatmada 

öldürülen ve esir edilen Türkmenler’in sayısını altı bin olarak vermektedir340. 

Aksarayi, Kongurtayın bu kuşatmasının dehşetinden etkilenmiş ve bu sahneyi 

kıyamete benzetmiştir. İkindi namazı sırasında Moğol ordusunun Aksaray şehrinin 

sağını solunu, güneyini kuzeyini tuttuğunu haber veren Aksarayi, kuşatmayı kıyamet 

günü kalabalığına benzetmektedir.  Olayın dehşetini Kur’an’dan bir ayetle izah 

etmeye çalışan müellif, halkın  kurtuluş yolunun tamamen kapandığını 

belirtmektedir. Bu hengamede şehirdeki bütün insanlar cezalandırılmış,  zengin veya 

fakir herkesin malları yağmalanmış, bazıları ise esir  edilmiş, olmayacak cevr ve 

cefaya maruz bırakılmışlardır. Önde gelen ilim adamlarından  Müderris 

Burhaneddin, Nasırü’d-din Abdu’l-Cabbar gibi alim ve şeyhler ise esir edilmiş,  

bazıları ise on –onbeş dirheme satılmışlardır341.  

Kongurtay daha sonra Karaman bölgesine gelmiş, burada da pek çok 

Türkmeni esir edip öldürmüş, mallarını yağmalamıştır. Kaynaklar, Kongurtayın bu 

harekatı esnasında Türkmenlerden, saklananları öldürmek veya esir etmek için 

ormanları dahi yaktığını  bildirmektedir342.             

Türkmen isyanlarını kırmak için Aksaray ve Ereğli çevresine gelen Moğol 

askerleri, Türkmenler’i merkezden uzaklaştırmışsa da, Uç’lara doğru aralıksız devam 

eden Türkmen göçleri bölgedeki Türkmen nüfusunu artırmıştır. Türkmenler, Moğol 

nüfuzunun azaldığı zamanları iyi takip ederek, kendi nüfuzlarını sağlayacak fırsatları 

değerlendirmekten geri durmamışlardır.                      

 

 

                                                 
340 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 98-100.                    
341 Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s.54.            
342 Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s.54.            
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          2.4.2. Geyhatu’nun isyanları bastırma çabaları, Türkmenlerin Aksaray ve 

Ereğli çevrelerinden kaçışları 

 

Anonim Selçukname ve Ebu’l-Ferec Tarihi Geyhatunun Anadolu’daki 

faaliyetleri hakkında bilgiler vermektedir. Geyhatu, isyanlar öncesinde Anadolu’da 

kaldığı sekiz yıl içerisinde zevk ve sefa içerisinde yaşamış, görevlendirdiği adamları 

vasıtasıyla bir taraftan ağır vergiler ve yağmalarla Türkmenler’i canından 

bezdirirken, diğer taraftan katiller ve baskılarla, istila karşısında oluşan Türkmen 

direnişini kırmaya çalışmıştır. Anadolu’daki zevk ve sefaya kendini fazlasıyla 

kaptıran Geyhatu, Han olmayı bile istememiş, Anadolunun cazibesini her zaman 

tercih etmiştir. Türkmen isyanlarının  ortaya çıkmasıyla Anadolu’daki Moğol 

çıkarlarının zarar göreceği endişesi Geyhatuyu kızdırmış ve hemen harekete 

geçirmiştir. Türkmen isyanlarını bastırmak üzere 20.000 kişilik bir ordu ile 

Anadolu’ya gelen Geyhatu’nun ve askerlerinin masrafları, Baycu zamanında yapılan 

anlaşma gereği Selçuklu bütçesinden sağlanacaktır. Bu yüzden Selçuklu hazinesi 

boşalmış gerek halk ve gerekse idareciler büyük sıkıntılar yaşamışlardır343.   

1286 yılında Aksaray ve Ereğli çevresinde Geyhatu’nun ordusunun 

görülmeye başlaması ile halk, büyük bir korkuya kapılmış yer ve yurtlarını terk 

etmeye başlamışlardır. Geyhatu, Türkmen isyanlarının çıkmasında en etkili durumda 

olan Karaman Türkmenler’iyle bizzat kendisi ilgilenmiştir. Moğol askerlerinin Ereğli 

ve Larende’nin köylerini yakıp yıkmasından sonra Türkmenler sarp ve himaye 

görecekleri yerlere doğru kaçarak kurtulmaya çalışmışlardır.                 

Aksarayî, Türkmenlerden bazılarının evlerini terk edip mağaralarda ve başka 

yerlerde gizlendiğini, bazılarının ise vahşi hayvanların ve yırtıcı kuşların yiyeceği 

olduğunu, zor şartlara rağmen kaçabilenlerin ise güvenlikli gördükleri yerlere doğru 

yöneldiğini haber vermektedir344. Türkmenler üzerinde meydana getirilen vahşiyane 

tutumların bir zerresini bile uykuda görmeye tahammül edemeyeceğini şiirle ifade 

                                                 
343 Geyhatu’ya verilmesi gereken miktarı hazinede bulamayan Vezir Sâhip Ata, kendi bütçesinden 
400.000 dirhem tedarik ederek Moğol kumandanına ulaştırmıştır.    
344 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,   ,  Geyhatu’nun Aksaray ve Ereğli çevresindeki Türkmenlerin 
mallarına el koyup canlarına nasıl kast ettiğini şu şiirde gayet güzel izah etmektedir. “ Türkmenlerin 
kellelerini mızrağın ucuna koyunca akbabalar korkup onlara yaklaşmaz. Fakat onları evlerinde çıplak 
bırakırsan nabız durmasından veya sektesinden ölüverirler.” Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 141.       
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eden Aksarayi345, bir başka şiirde ise bu kargaşada çok az kişinin kaçmak suretiyle 

telef olmaktan kurtulabildiğini söylemektedir346. 

Geyhatu, Karaman Türkmenler’inin himayesinde artarak devam eden 

isyanları tamamen ortadan kaldırmanın çevredeki Türkmenler üzerinde de baskılar 

kurularak mümkün olacağımı düşünmektedir. Bu yüzden Türkmen isyanlarını 

bastırmayı sadece bu bölgeyle sınırlı tutmamış, Türkmenler’in bulunduğu, etraftaki 

yerleşim yerlerine de askerlerini göndererek bunlar üzerinde nüfuz kurmaya 

çalışmıştır. Geyhatu bu amaçla komutanlarından Tegin Timur’u İçel bölgesine 

göndermiştir. Kaynaklar bu süreçte İçel çevresinde çok sayıda Türkmen’in 

öldürüldüğünü, kadın çocuk ve delikanlı olmak üzere yaklaşık 7.000 Türkmen’in ise 

esir edildiğini bildirmektedir.           

Bir taraftan Denizlili Mehmet Bey’in diğer taraftan Eşrefoğullarının, 

Türkmenler’i himayesi, Denizli, Muğla ve Beyşehir çevrelerine yoğun Türkmen 

akışını sağladığından Türkmenler burada kuvvetli bir güç haline gelmişlerdir.  

Denizli, Muğla ve Beyşehir çevrelerindeki yoğun Türkmen iskanı, Moğol istilasına 

karşı meydana getirilecek isyanlarda etkili bir güç olacağından Geyhatu’yu 

endişelendirmektedir. Bu yüzden Geyhatu meydana gelebilecek Türkmen 

isyanlarında bu bölgedeki Türkmen tesirini kırmaya yönelik çabalar içerisine 

girmiştir.  

Geyhatu, Ereğli ve Larende bölgelerindeki Türkmenler’i öldürüp mallarını 

yağmaladıktan sonra komutanları vasıtasıyla Denizli, Muğla ve Beyşehir çevrelerine 

yönelmiş, bölgedeki Türkmenler üzerinde baskılar kurmaya başlamıştır. Denizlide üç 

gün boyunca Türkmenler öldürülmüş, malları ise yağma edilmiştir. Muğla ve 

çevresinde de aynı zulümler  dereceleri artırılarak devam ettirilmiştir.  

Bölgedeki Türkmenler üzerindeki Moğol baskıları sadece askeri anlamda 

devam etmemiş, kaldırılamayacak tarzdaki ağır vergiler Türkmenler’i canından 

bezdirmiştir. 1289 yılı başlarında Fahrü’d-din Ali’nin vefatı sonrasında Fahrü’d-din 

Kazvinî, mali işlerden sorumlu olarak Anadolu’ya gönderilmiştir. Aksarayî, onun 

                                                 
345Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, Türkmenlere karşı girişilen dehşetin dozunu “ O uyanık 
durumda gördüğüm şeyin, tatlı uykuda bir zerresini görseydim, bir an bile uyumazdım.” ifadeleriyle 
dile getirmektedir. Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 142.       
346 “ Telef olmaktan sonra kim bilir kaç kişi kurtulup can buldu; kim bilir kaç iş, zorluktan kurtuldu” 
Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,s.142.       
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Anadolu’ya gelirken Tebrizli, Hamedanlı, Iraklı, Isfahanlı, Hoşkanlı, Horasanlı, 

Gürcü, Alanlı, Merendli, Nahcivanlı, Arranlı, ve Tiflisli kalabalık sayıda bir 

topluluğu da beraberinde getirdiğinden bahsetmektedir347. Fahrü’d-din Kazvinî 

kendisini iktidara taşıyan Moğol Hanına karşı taahhütlerini yerine getirebilmek için 

halkın taşıyabileceğinden çok fazla vergiler koydu348. Kazvini, bu müeyyidelerini 

Aksaray ve Ereğli çevresinde tatbike başlamış, bu tatbikatında kendisine Moğol 

askerleri ve Emir İci Tutgavul destek olmuşlardır. Onların sınırsız bir şekilde vergi 

toplamaları bölge insanı üzerinde derin sarsıntılar meydana getirmiştir. Kaynaklar, 

bölgeden 7000 esir, katar katar ganimetlerin Konya’ya, oradanda Kayseri’ye 

nakledildiğini bildirmektedir. Aksaray ve Ereğli bölgelerinde yaşayan Türkmenler bu 

sebepten yurtlarını bırakıp himaye görecekleri uç bölgelerine doğru gitmek zorunda 

kalmışlardır349.  

 Ebu’l-Ferec, Geyhatu’nun bu süreçte Konya kapısından Denizliye kadar olan 

bölgede büyük bir dehşet meydana getirdiğinden bahsetmektedir. Geyhatunun bu 

dehşetinden insanlar sığınabilecekleri yerlere kaçışmış ve bu bölgeler altı ay kadar 

terk edilmiş görüntüsünden kurtarılamamıştır350. Reşidü’d-din ise, Geyhatu’nun 

Türkmen diyarlarında çok kısa zamanda büyük tahribatlar meydana getirdiğini 

belirterek kendisinin Karaman ve Eşrefoğlu bölgelerinde kalmış olduğu on sekiz gün 

içerisinde bölge insanına on sekiz yıla değecek zulüm yaşattığını ve sağ kalan 

insanların himaye görecekleri uç topraklarına doğru kaçıştığını haber vermektedir351.       

Aksaray ve Ereğli çevresinden Moğol istilası dolaylısı ile kaçan 

Türkmenler’in sarp bölgelerde saklananalardan başka bu süreçte gidebilecekleri iki 

yön bulunmaktadır. Türkmenler’in mecburi olarak kullanabilecekleri bu iki yön 

kuzey ve güney uç’larıdır. Türkmenlerden güneye yakın olanlar dahada güneye 

doğru çekilmişler, oradan Suriye taraflarına doğru yönelmek zorunda kalmışlardır. 

Muhtemelen Geyhatunun emriyle, güney bölgesindeki isyanları bastırmak için İçel 

                                                 
347 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar, s. 118.       
348 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar’ında Kazvini’nin bu çalışmalarını eleştirerek kendisinin vergi 
koymada çok ileri gittiğini halkın canına da vergi koymak için çabaladığını bahsetmektedir. Müellifin, 
Kazvini’yi cahillikle suçlaması da vergi konusundaki tenkitlerinden olsa gerektir.      
349 Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s.61.             
350 Ebu’l- Ferec, s. 492; Naklen; OsmanTuran , Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 605. 
351 Reşidü’d-din, Baku, s. 302-307,; Aksarayi, s. 189-196; Naklen;  Faruk Sümer, “Anadolu’da 
Moğollar”, s.63.              
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ve çevresine gönderilen komutanlardan olan Timur Tegin’in zulümleri sonrasında 

bölgeden kaçanlar bu yöne doğru hareket etmişlerdir. Nitekim buradaki 

Türkmenlerden pek çoğunun öldürüldüğünü, kadın, çocuk ve gençlerden oluşan 7000 

kişinin ise esir edildiğini kaynaklar bildirmektedir.          

Denizli, Karaman ve Eşrefoğlu mevkilerindeki Moğol zulümlerinden kaçan, 

fakat uzak bölgelere göç etme imkanı bulamayan Türkmenlerden bir kısmı 

kendilerine ulaşılamayacak sarp bölgelerde saklanırlarken, kaçabilenlerden bir kısmı 

ise Çobanoğullarının himayesine Kastamonu ve çevresine, Karaman bölgesinin 

güney kısımlarındaki Türkmenler ise Suriye taraflarına yönelmek zorunda 

kalmışlardır.            

Çobanoğulları, Kastamonu ve çevresinde büyük bir Türkmen nüfusunu 

himaye etmektedir. Özellikle Moğol istilası sonrasında çaresiz kalan Türkmenler 

Denizli Beyler’i, Karaman Beyler’i, Eşrefoğulları tarafından himaye edilmişlerdir. 

Geyhatu zamanında Türkmenler’in hamisi durumundaki bu Beyler’in baskı altına 

alınarak himayelerindeki Türkmenler’in yağma ve yakmaya maruz bırakılmaları bu 

bölgelerden kaçışları ortaya çıkarmıştır.  

Anadolunun kuzey uç’larına doğru gerçekleşen Türkmen hareketliliği 

özellikle Geyhatu zamanında daha da yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluğun yaşanmasında 

en önemli sebep, meydan gelen Türkmen isyanlarının Geyhatuyu 

endişelendirmesidir352. Geyhatu bu endişe ile birlikte Güney ve Batı Uç’larındaki 

Türkmenler’i cezalandırmıştır. Türkmen isyanlarını bastırmak üzere Ana doluya 

20.000 kişilik orduyla gelen Geyhatu Aksaray ve Ereğli çevresinde büyük bir katliam 

meydana getirmiş, Türkmenlerden pek çoğu evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Artarak devam eden Türkmen isyanlarının  tamamen ortadan 

kaldırması, çevredeki diğer Türkmen gurupların üzerinde de baskılar kurulmasıyla 

ancak sağlanabilecektir. Bu yüzden Geyhatu, Karaman Türkmenler’iyle bizzat 

kendisi meşgul olurken, çevredeki diğer Türkmenler üzerine de komutanlarını 

görevlendirmiştir. 
                                                 
352 Kanaatimizce Geyhatunun buradaki endişesi sorgusuz miktardaki gelirlerinin kaybolacağı 
endişesidir. Geyhatu’nun israfına paranın dayanmaması, yeni mali baskılara  ve para tahsiline sebep 
olmaktadır. Nitekim daha önceden hatunlara ve kölelere kırk gün zarfında dağıtılan para miktarı 
410000 altun iken, Geyhatu zamanında bu miktar 1.600.000 altuna ulaşmıştır. Moğol hanlarına tahsis 
edilen vilayetlerde maliyeci, hâkim, yargıç, memur, katibler kendi keselerini doldurmaya başlamışlar, 
soygunculuğa girişmişlerdir.         
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Ereğli ve Larende bölgelerindeki Türkmenler’in öldürülüp mallarının 

yağmalanmasından başka353, İçel ve çevresinde  çok sayıda Türkmen öldürülmüş, 

kadın çocuk ve delikanlı olmak üzere yaklaşık 7.000 Türkmen’in ise esir edilmiştir. 

Moğol zulmünden kaçan Türkmenler’in sığınağı durumunda olan Karaman 

Türkmenler’inin bu şekilde bertaraf edilmesinden başka, Denizli, Muğla ve Beyşehir 

çevrelerindeki Türkmenler üzerinde de baskılar kurulmuştur. Denizlide üç gün 

boyunca Türkmenler öldürülmüş354, malları ise yağma edilmiştir355. Muğla ve 

çevresinde de aynı zulümler  dereceleri artırılarak devam ettirilmiştir. Vergileri 

karşılığında çocuklarına ve eşlerine el konulan, malları yağma edilen, öldürülen 

Türkmenler için mecburi istikamet olarak sadece Çobanoğullarının himayesindeki 

Kastamonu  ve çevresi kalmıştır.  Nitekim Ebu Said, XIII. Yüzyılın ortasında  

Kastamonu’dan Türkmenler’in başkenti olarak bahsetmektedir356.     

Kastamonu ve çevresinde bazı köylerin isimlerinin Kayı adıyla anılmasından 

başka,  kaynaklar Çobanoğullarının kayı olduğunu haber vermektedir357.  Kalabalık 

sayılarda bulunan Türkmenler Kastamonu ve çevresini II. Kılıçarslan’dan itibaren 

yurt edinmeye başlamışlardır. Türkmenler’in buradaki iskanları özellikle 

XIII.yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha da artmıştır. Kaynaklar XIII.yüzyılın 

ikinci yarısında bu bölgede yerleşik olanlardan başka 100.000 çadır göçebe 

Türkmen’in yaşadığından bahsetmektedir358.  

Geyhatunun zulümlerinden çaresiz kalan Türkmenler Moğol askerlerinin 

ulaşamayacakları sarp yerlere sığınmışlar, siyasi mücadelelerini ise Kılıçarslanın ve 

Yavlak Aslan’ın himayesinde Kastamonu çevresinde devam ettirmişlerdir. Moğol 

asker ve vergi memurlarının dayanılmaz hale gelmesi bölgeden kaçışları 

                                                 
353 Reşidü’d-din,  Geyhatu’nun   Karaman ve Eşrefoğlu bölgelerinde sadece on sekiz gün kaldığını, 
fakat bu süre içerisinde bile bölge insanına on sekiz yıla değecek zulüm yaşattığını  belirtmektedir. 
Bknz. Reşidü’d-din, Baku, s. 302-307,; Aksarayi, s. 189-196; Naklen;  Faruk Sümer, “Anadolu’da 
Moğollar”, s.63.              
354Ebu’l-Ferec, Konya kapısından Denizliye kadar olan bölgede büyük bir dehşetin yaşandığını,  
bölgenin altı ay terk edilmiş mekan görüntüsünden kurtarılamadığını belirtmektedir. Bknz. Ebu’l- 
Ferec, s. 492; Naklen; OsmanTuran , Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 605. 
355 Yağma edilecek malların durumlarda ise fukara halkın vergileri karşılığında oğulları beşer, kızları 
ise üçer dirhem mukabilinde alınmış, evladı olmayan fakirlerin ise zevceleri beşer dirhem karşılığında 
Moğol askerleri tarafından birer ay istifraş edilmiştir.  Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, İstanbul, 
1929, s. 419.    
356 Cahen,C, Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 201. 
357 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 611.   
358 Osman Turan, age, s. 611.   
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hızladırırken, Çobanoğlu Beyler’inin kendilerini himayeye çalışması Türkmenler’i 

Kastamonu ve çevresine doğru yöneltmiştir. Türkmenler’in burada yoğun bir şekilde 

iskanları aynı zamanda onların İstiklal Mücadelelerininde başlangıcı sayılmaktadır. 

Çobanoğlu Beyler’i bu mücadelede, Türkmenler’in  haklı arayışlarını meşrulaştırmak 

için, Karaman Türkmenler’inin güneyde yaptıklarını kuzey uçlarında yeniden 

başlatmışlar ve  Keykavus’un oğullarından Kılıçarslanı saltanat davasıyla öne 

çıkarmışlardır.        

Türkmenler’in bu iskanları Çobanoğlu Yavlak Aslan’nın Beyliği’ni 

güçlendirirken,  Kastamonu çevresindeki bu yapılanma Geyhatu’yu rahatsız 

etmektedir. Geyhatu bu Türkmen yapılanmasını dağıtmak için başlarında Sultan 

Mesud’un olduğu, Mücirü’d-din Emir Şah ve Vezir Necmü’d-din’in de bulunduğu 

Moğol askerlerini bölgeye göndermiştir. Bu mücadelelerin neticesinde 

Kastamonu’nun işgal edilememesi, her iki taraf içinde galibiyet ve mağlubiyet 

arasında fazla bir fark bulunmadığını göstermektedir. Nitekim Çobanoğulları Beyliği 

tamamen ortadan kaldırılamamış, bundan sonraki süreçte Mahmud Bey’ le 

mücadeleler devam ettirilmiştir359. Türkmenler’in kuzey batı bölgelerindeki 

mücadeleleri bölgedeki Bizans hakimiyetini tamamen sona erdirmiştir. Bu 

mücadeleler ise Sakarya nehrinin batısında kalan yerlerde Türkmenler vasıtasıyla 

Osman Gazinin hakimiyetinin kurulmasına zemin hazırlamıştır.                            

 

2.5. Malatya ve çevresinde meydana gelen göç dalgaları 

 

          2.5.1. Türklerin fethinden Moğol istilasına kadar Malatya ve çevresinde 

meydana gelen yerleşmeler 

 

Danişmend oğulları devleti’nin kurucusu Gümüştekin Melik Ahmet Gazi kısa 

zaman da sınırlarını genişletmiş ve 1101 yıllarında Malatya ve Suriye taraflarına 

ulaşmıştır. Malatya Türkler’in fethinden önce Süryanilerin elindedir. Süryanilerin 

eskiden beri Yunan ilmini ve Yunan felsefesini aslına sadık kalarak öğretmeleri, 

Malatya’nın bir kültür şehri olarak şekillenmesini sağlamıştır. Malatya’nın bu 

                                                 
359 OsmanTuran , age, s. 612. 
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özelliği İslam öncesi dönemde  İran, İslâmî  dönemde Arap ve İran asıllı ilim 

adamlarının buraya gelip yerleşmelerini sağlamıştır.  Malatya’nın Mezopotamya ve 

Suriye’den Anadolu’ya açılan yollar üzerinde bulunması,  buranın önemli ilim ve 

fikir merkezi olmasını sağlamıştır.  

Malatya’daki ilmi ortam bir çok İranlı ilim adamını buraya celbetmiştir. I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in veziri Malatyalı Muhammed el-Gazi, Şeyh İzzü’d-din 

Ebu’l-Kasım el- Hamui, Şeyh Ebu Tahir Ahmed el-İsfahanî, Muhammed b. Ebu 

Bekir et-Tebrizî bunlardan bazılarıdır.  Dönemin ünlü alimlerinden Muhammed el- 

Mavsilînin Mezopotomya ve Suriye’de bir çok şehirlerde kendisine ders verecek 

alimler ve arkadaşlar aramış olmasına rağmen yerleşme mekanı olarak kendisine 

Malatya’yı seçmesi buradaki ilmi potansiyeli ortaya koyması açısından önemlidir360.  

Malatya’daki ilmi açılım sadece belli alanlarda sınırlı kalmamıştır. 

Malatya’da  Kadı İzzü’d-din Urmevi ve Sadrü’d-din Konevî’ye hocalık yapan ve  adı 

Menâkıb-ı Evhadü’d-din Kirmani’de geçen Şeyh Cemalü’d-din El- Vâsıtî’nin ve 

meşhur muhaddis Ebu’l-Hasan Ali El- İskenderânî’nin de Malatya’da yerleştiklerini 

kayıtlar göstermektedir. Bu ise dini alanda yoğun ilmi çalışmaların olmasının 

yanında, din adamlarının burada yerleştiklerini göstermesi açısından önemlidir361.             

Özellikle Türkler tarafından fethinden sonra ilim adamlarının mekanı haline 

gelen Malatya şehrinde, İranlı, Iraklı, Mısırlı ve Mağribli alimler yerleşmeye müsait 

bir zemin bulabilmişlerdir. Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak’dan oğlu Sadru’d-din 

Konevi’ye intikal eden ve bugün Konya Yusuf Ağa kütüphanesinde muhafaza edilen 

kitapların sema’ ve kıraat kayıtları bunu doğrulamaktadır362.   

Rüknü’d-din Süleyman Şah’ın  ölümünden sonra dokuz seneden beri 

Bizans’ta sürgünde bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev kendisini destekleyen 

çevrelerin yardımıyla yeniden tahta geçmiş ve Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak’ı 

da diplomatik ve kültür işlerinde görevlendirmiştir. Bu görevlendirmenin Malatya’ya 

yeni ilmi yerleşmeleri sağlaması açısından büyük önemi vardır. Nitekim Şeyh 

Mecdü’d-din İshak yeni görevinin nüfuzunu kullanarak diplomat olarak gittiği 

                                                 
360 Cahen,C, Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 209.     
361 Mikail Bayram,“ Selçuklular Zamanında Anadoluda Bazı Yöreler Arasındaki Kültürel 
Yapılanma,Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Konya, 1994, s. 92. 
362 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar,  s. 7-11. 
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ülkelerden çok sayıda ilim adamını celb ederek onların Malatya’da yerleşmelerini 

sağlamıştır.           

Malatya ve çevresi ilmî cazibenin dışında siyasi olarak ta cazibe merkezi 

olmuştur. Danişmend Oğulları ile Anadolu Selçuklular’ı arasında devamlı tartışma 

konusu olan Malatya, iki taraf arasında zaten mevcut olan gerginliklerin daha da 

artmasına  sebep olmuştur. Melik Ahmed Gazi’nin vefatından yararlanan I. 

Kılıçarslan, Malatya’yı Danişmendlilerden almış, yönetimini ise oğlu Tuğrul 

Arslan’a bırakmıştır. I. Kılıçarslanın vefatı sonrasında meydana gelen taht 

mücadelesinde Melik Ahmed Gazi’nin oğlu Emir Gazi, damadı olan Sultan Mesud’u 

desteklemiş, onun tahta geçmesini sağlamıştır. Bu arada kendisi tekrardan 

Malatya’ya sahip olmuştur. Malatya, II. Kılıçarslan zamanında uzun süren 

mücadeleler sonrasında 1175 yılında Danişmend oğulları Devleti’nin ortadan 

kaldırılmasıyla yeniden Selçuklu idaresine girmiştir.       

Anadolu Selçuklu idaresinde bulunduğu süre içerisinde özellikle I. Alâü’d-din 

Keykubad iktidara geldikten sonra meydana getirilen idari düzenlemelerden burası 

da nasibini almıştır. Bu çerçevede Malatyada yeni yeni iskanlar ve görevlendirmeler 

yapılmıştır. Bu yapılanma esnasında Malatya’ya Ahi Ahmed adında bir Şıhna tayin 

edilmiştir. Germiyanlı ailesinin bu dönemde buraya yerleştirilmesi, göçebe 

iskanlarının devlete bıraktığı problemlerin dışında Selçuklu Sultanı I. Alâü’d-din 

Keykubad’ın, bölgedeki nüfuzunu oluşturma gayretleri olarak değerlendirilebilir.    

 

          2.5.2. Moğol istilası sonrasında bölgede meydana gelen siyasi boşluk ve 

göçlerin başlaması 

 

Türkmen şeyhleri tarafından yönetilen ve Babailer isyanı olarak bilinen 

hadise, Anadolu’nun Moğol istilasına maruz kalmasına zemin hazırlamıştır. Babailer 

isyanı ile Anadolu derin bir sarsıntı geçirmiştir. Büyük bir prestij kaybına uğrayan 

iktidar ve bundan hoşnut olmayan halk zor durumdadır. Moğol komutanı Baycu ise, 

bu durumu fırsat bilerek Anadolu’ya girmiş ve kötü gidişatı başlatmıştır. Moğol 

istilası Anadolu’da sadece belli bir bölge veya şehirle sınırlı kalmamış bütün 

Anadolu’yu yakıp kavuran bir hal almıştır. Moğol istilası karşısında kendi iktidarını 

korumaya çalışan ümera ve ulema, Moğol iktidarı ile birlikte hareket ederek onların 
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teveccühünü kazanmışlardır. Bu teveccühün devam ettirilmesi ise Türkmen ahaliye 

zulümleri artırmışır.      

Baba İshak hadisesinin gerçekleştiği tarihlerde Germiyan ailesi363, Malatya 

civarında bulunmaktadır. Aile, XIII. yüzyılın ilk yarısında Türkiye Selçuklular’ının 

hizmetinde olarak I. Alâeddin Keykubat tarafından Malatya taraflarında iskân 

edilmiştir. Moğol istilasının doğurduğu değişik sebeplerle Fars ve Kirman 

havalisinden364 Doğu Anadolu’ya,  oradan da Malatya çevrelerine getirilmişlerdir365. 

Osmanlı tarihçilerinden bazıları Germiyan Bey isminden yola çıkarak beyliğin 

Germiyan Bey tarafından kurulduğu kanaatine varırken, bazıları ise bu kelimenin bir 

şahıs ismi olmayıp aşiret ismi olduğu kanaatini taşımaktadırlar366.   

Dönemin kaynaklarından İbn-i Bibi, Germiyanlıların Baba İshak hadisesi 

sırasında Malatya civarında olduklarını ve isyan sırasında Ali-şir oğlu Muzafferüddin 

ismine rastlanıldığını haber vermektedir367. Selçuklu kuvvetlerinin hizmetinde olan 

Germiyanlı’lar,  Türkmen Babaların himayesinde gelişen isyanın faaliyet sahasını 

Muzafferüddin Ali-şir’le sınırlandırmaya çalışmışlar, fakat Babai isyanını bastırmak 

üzere harekete geçen Ali-şir oğlu Muzafferüddin çabasında başarılı olamamış, 

Malatya’ya tekrardan dönmek zorunda kalmıştır.  

Babai isyanlarıyla birlikte bölgedeki siyasi ahengin bozulması Germiyan 

Türkler’inin Selçuklu ordusu içerisindeki diğer gayretlerini de boşa çıkarmıştır368. II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in Mardin ve Meyyafarikin üzerine düzenlemiş olduğu 

seferde Germiyan Türkler’inin Amid’i geri almak için verdikleri mücadele başarısız 

olmuştur.   

Babai isyanlarının en önemli sonucu Kösedağ mağlubiyetidir. Kösedağ 

mağlubiyeti sonrasında Baycu komutasındaki Moğol ordusu Anadolu şehirlerini 

                                                 
363 M.Halil Yinanç, Pötürge ve Şiro çevresinin Germiyan yurdu olarak isimlendirildiğini ifade 
etmektedir.  Batı Anadolu’ya göç eden Germiyanlılarında bu bölgedeki aşiretlerden olabileceği fikrini 
öne sürmektedir. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 126.        
364 Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu,  s. 35. 
365 Şehabeddin Ahmedü’n-Nesevî, Siretü Sultan Celâleddin Mengüberti, s. 96-131. 
366 İbn-i Bibi, “Veled-i Alişir Germiyâni” şeklindeki ifade ile bir aşiret olduğunu, Hayrullah Efendi 
ise, Germiyanlıların, Türk aşiretlerinden Afşar boyundan olduklarını ifade etmekte, Naklen; 
Uzunçarşılı,Anadolu Beylikleri, Ankara, 1998, s. 39. Fuad Köprülü ise tereddütlü de olsa 
Germiyanlıların Oğuzların Afşar boyuna mensubiyetlerini kabul etmektedir. Köprülü,Osmanlı 
Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1988, s.35. Z. Velidi  Togan ise, Kıpçak zümresinden olduklarını ileri 
sürmektedir.  Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.319.           
367 M. Çetin Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 9.  
368 M. Çetin Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 9-10.  
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kasıp kavurmuştur. Baycu’nun Sivas ve Kayseri de meydana getirdiği zulmü duyan 

Malatya halkı endişeye kapılmış, şehri terk etmeye başlamıştır. Ebu’l Ferec 

kendisinin ve ailesinin yaşadıklarına eserinde genişçe yer vermektedir.  

Sivas ve Kayseri’de şehirlerin surları yıkılarak, canlarına bedel mallarına el 

konulması, zenginlerin mallarını çıkarmaları konusun da türlü işkencelere maruz 

bırakılmaları, direnmeleri durumunda ise kılıçtan geçirilmelerinin Malatya’da 

meydana getirdiği korku ve endişe onları göç hazırlıklarına başlatmıştır. Alabildikleri 

kadarıyla eşyalarını yanlarına alarak bir kısmı Suriye taraflarına bir kısmı ise 

Anadolu’nun batısına doğru göçe başlamıştır. Ebu’l Ferec, halkın bu endişesinden 

ayak takımının istifade ettiğini, şehrin giriş ve çıkışlarını tuttuklarını, halkın 

mallarına el koyduklarını haber vermektedir369.                   

Kösedağ yenilgisiyle birlikte meydana gelen Moğol istilası bölgede kısmi bir 

tesir bırakmamış, bölgenin en güçlü devleti dahi Moğollara vergi vermeye mecbur 

edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu bağlılık devamlı yenilenmiştir370. İdaredeki 

zaafiyet ikinci, üçüncü şahısların devlette kuvvetlenmelerini sağlamıştır. Elde edilen 

bu nüfuzun korunması ise ancak Moğol idareye yakınlıkla mümkün olacağından 

tâbiiyeti sağlamak için devlet adamları birbirleriyle yarışmışlardır. Selçuklu 

idarecilerinin Moğollar nezdindeki nüfuzlarını idameleri ise insanlar üzerindeki 

baskıyı ağırlaştırmaları ile mümkün olacağından artarak devam etmiştir. Baskı ve 

zulümlerin artması ise zorunlu olarak göçleri hızlandırmıştır.  

İstila sonrasındaki bu kaçışlar Malatya’nın fikri ve ilmi kapasitesini gittikçe 

zayıflatmıştır. İlim adamlarının kendilerine mekan olarak devletin merkezi ve daha 

güvenli şehri olan Konya’yı seçmeleri Malatya’dan Konya’ya ulemâ göçünün 

meydana geldiğini göstermesi açısından önemlidir.      

Malatya ve çevresine  I. Alâeddin Keykubat tarafından yerleştirilen Germiyan 

ailesi, Babai isyanlarında Selçuklu kuvvetlerinin yanında bulunmuş akabinde 

meydana gelen Moğol istilasıyla birlikte ise burada tutunamamışlardır. Ailenin 

buradan ne zaman ve hangi yöne ayrıldığı konusunda ise bir takım veriler 

                                                 
369 Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, s. 20.  
370 Moğollara karşı koymaktaki aczini gören Selçuklu Sultanları iktidarlarını Moğollarla kuvvetli 
irtibatta görmüşlerdir. Onlarla irtibatı sağlayabilmek için ise devamlı  elçiler göndermişlerdir. Bu 
irtibat Moğollara her yıl mal, at, kumaş ve başka nesneler ve belirli bir para verilmek suretiyle 
sağlanabilmiştir. Ebu’l Ferec, Tarihi Muhtasarüddüvel, s. 21.  
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bulunmaktadır. Bu veriler çerçevesinde Malatya çıkışı sonrasında hangi istikametlere 

uğradıklarını takip etmeye çalışacağız.  

Bilindiği üzere II. İzzeddin Keykavus ile IV. Kılıçarslan arasındaki mücadele 

Moğolların IV. Kılıçarslanı desteklemeleri sonrasında geniş çaplı katliamlara sebep 

olmuş ve Türkmen çevreler etkisiz hale getirilmişlerdir. Bu çerçevede IV. 

Kılıçarslan, Keykavus taraftarı oldukları gerekçesi ile haksız yere bir çok kişiyi 

öldürtmüştür. Kaynaklar öldürülenler arasında Kerimü’d-din Alişir ismini de 

zikretmektedir371. Kerimü’d-din Alişir ismi ise, Germiyan ailesiyle herhangi bir 

irtibatın olabileceği fikrini akla getirmektedir. İlmi çevrelerde bu konuyu her ne 

kadar şüpheyle karşılayanlar olsa dahi, Kerimü’d-din Alişir’in  Muzafferüddinin oğlu 

olduğu fikri yaygın durumdadır372. Diğer taraftan F. Nafiz Uzluk,  Sadreddin 

Konevi’den “ Câmi’ul- Usûl fi ehâdisu’r-Resûl adlı eseri dinleyenler arasında 

Seyfeddin Ali-şir bin Yakub adlı bir şahsı zikretmektedir. A. Gölpınarlı373 ve N. 

Kaymaz374  bu kişinin, beyliğin kurucusu Yakub bin Alişir’in babası olduğu yönünde 

fikirler beyan etmektedirler.   

Babai isyanlarının meydana getirdiği boşluk ortamına Kösedağ yenilgisi ve 

Moğol istilasının da eklenmesi ile Malatya ve çevresinde yerleşenler arasında büyük 

bir hareketlilik başlamıştır. Bunlar bir kısmı Suriye taraflarını tercih ederlerken diğer 

kısmı ise batıya doğru yönelerek buralarda kendilerine yurt arama gayreti içerisine 

girmişlerdir. Muhtemelen Germiyan ailesinin burayı terk etmesi de bu zamana 

rastlamaktadır. Göç güzergahları konusunda ise Kerimüdin Ali-şir’in Konya’da 

saltanat sarayında öldürülmesi hadisesinden yola çıkarak bu tarihlerde Konya 

çevresinde oldukları söylenebilecektir.           

Kerimüdin Ali-şir’in Konya’da saltanat sarayında öldürülmesinden sonra Batı 

Anadolu’da Bizans sınırlarında görünmeye başlayan Germiyanlılar, 1277’de 

meydana gelen Cimri olayında etkili olmuşlardır. Bu esnada Kütahya, Afyon, Denizli 

                                                 
371 II. İzzeddin Keykavus ile IV Rüknü’d-din Kılıçarslan arasındaki mücadele halkta infial meydana 
getirmiştir.  Bunun üzerine Moğollar, gizli ve açıktan pek çok kişiyi öldürmüşlerdir. M. Bayram , 
Eflaki’den rivayetle Ahi Evren Şeyh Nasıru’d-din ile Sadru’d-din Konevi arasında mektup getirip 
götüren zengin tâcir el-Hâc Tâcü’d-din-i Kâşi’nin bu hengamede Moğollar tarafından bir gece baskını 
ile öldürüldüğünü belirtmektedir. Bkz. Bayram, Mikâil, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren- 
Mevlana Mücadelesi, s.166.     
372 F. Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, s. 47. 
373 A. Gölpınarlı, Mevlana Celâleddin, s. 232. 
374 N. Kaymaz, Süleyman Pervane,  s. 105. 
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civarında bulundukları tahmin edilen aile, Karamanoğlu Mehmed Bey’in hadiseyle 

ilgili ortaya çıkardığı kargaşayı gidermek için Sahip-Ata oğullarının meydana 

getirdiği ordunun içerisinde yer almışlardır375. Sahip-Ata kuvvetlerine III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev ve Moğol kuvvetlerinin de yardımları eklenince Karaman 

oğlu Mehmed Bey mücadelede yetersiz kalmış ve ölmüştür. Yapılan mücadelelerde 

Cimri, Hüsameddin ile Germiyanlı Alişir’in oğluna bağlı Türklerden bazılarının eline 

düşmüştür. Ayağına giydiği kırmızı çizmesinden tanınan Cimri,  Germiyanlı 

nökerleri tarafından Selçuklu Sultan’ına teslim edildikten sonra derisi diri diri 

yüzülerek diğer asilere ibret olsun kastiyle Anadolu’nun bütün şehirleri 

dolaştırılmıştır376. Bu hadise sonrasında Bizans sınırlarında bulunan Germiyanlı 

ailesi nüfuzunu daha da kuvvetlendirerek bölgede çok güçlü bir hale gelmiştir.    

Germiyanoğulları bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Batı Anadolu’da siyasi 

istikrarı sağlayarak hızla büyümeye başlamışlardır. Ali-şir oğlu I. Yakub Bey’den 

itibaren Batı Anadolu’daki beylikleri de nüfuzları altında toplamışlardır. Aydın, 

İzmir, Antalya, Isparta ve çevreleri ile yukarı Sakarya havzasındaki Türk Beyler’i’de  

Germiyan beyliği  idaresinde toplanmışlardır377.   

 

 2.6. Amasya ve çevresinde meydana gelen göç dalgaları 

 

Türkiye Selçuklu idaresindeki Anadolu, değişik dönemlerde çalkantılı süreçler 

yaşamış ve buna çare olarak ciddi teşebbüslerin meydana getirilmesi gerekebilmiştir. 

Türkiye Selçuklu idaresindeki Anadolu’da  büyük ölçüde siyasi birlik, II. Kılıç 

Arslan zamanında sağlanmış, sınırların batısındaki bölgelere pek çok Türkmen 

gurupları yerleştirilmiştir. Bu dönemde Uluborlu, Eskişehir, Kütahya gibi merkezler 

Bizans’tan alınarak sınırlar Denizliye kadar genişletilmiştir.   

Anadolu’nun  Moğol tehdidi altına girmesi I.Alâeddin Keykubat’ı Anadolu’da 

birliği sağlama çalışmalarına yöneltmiştir. Bu dönemde Antalya –Sinop hattının 

batısında kalan bölgelere Moğol istilasından kaçan Türkmenler yerleştirilmişlerdir. 

                                                 
375Yazıcızâde Ali, Germiyan Türklerinin 50.000 akçe alufe ile Sahip Ata oğullarının orduları 
içerisinde yer aldıklarından bahsetmekte ve bu mücadeleden herhangi bir sonuç alınamadığını da 
eklemektedir. M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, s. 17-18. 
376 İbn-i Bibi, el-Evamiru’l alaiye II, s. 238. 
377 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimâi Tarihi, s. 89.  



 

 

135

Türkmenler Selçuklu Sultanı tarafından çok iyi karşılanmış Güney ve Kuzey Batı 

Uç’larına Bozok ve Üçok Türkmenler’i yerleştirilmişlerdir. Aynı tehlike Selçuklu 

Sultan’ını dış politikada da bir takım tedbirler üretmeye yöneltmiş, bu doğrultuda 

Eyyubiler ve Harezmşahlarla ortak hareket planları uygulanmaya çalışılmıştır. Fakat 

hızla ilerleyen Moğol istilası Harezmşahları Doğu Anadolu bölgesine itmiştir378. 

Bölgede hakimiyet kurma mücadelesi Selçuklu ve Harezm kuvvetlerini karşı karşıya 

getirmiş ve Harezmlilerin  mağlubiyeti sonrasında Selçuklular Moğollarla komşu 

olmuşlardır. Selçuklular’ın Moğol tehlikesi ile direk karşı karşıya gelmesi durumu 

ise özellikle Doğu Anadolu’da yeni bir takım tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. 

İlk olarak Moğollarla anlaşma ortamı aranmış, Doğu Anadolu’ya Türk nüfusun 

iskanı sağlanmıştır. Amasya valisi Emir Mübarizü’d-din Halife’nin Karahisarın Şark 

taraflarını istilaya ve maiyetiyle birlikte Erzincan ve Kemah’a  görevlendirilmesi, 

I.Alâeddin Keykubatın bu gayeye matuf çabaları olarak değerlendirilebilir379.   

I. Alâeddin Keykubat, bir taraftan Doğu Anadolu’daki Türkmen nüfusu değişik 

metotlarla artırmaya uğraşırken, diğer taraftan kendisine sığınan Harezm Umerasını 

aşiretleri ile birlikte iskana çalışmaktadır. Bu doğrultuda Harezmşah emirlerinden 

Emir Hüsamü’d-din Berke ve aşireti özellikle gelirleri yüksek vilayetlerden olan 

Amasya ve çevresine yerleştirilmişlerdir.  Selçuklu Sultan’ının büyük itimadını 

kazanan Emir Hüsamü’d-din Berke Amasya valiliğine getirilmiştir. Hüsamü’d-din 

Bey Amasya Tarihi adlı eserinde Osmanlıların büyük atalarının da Emir Berke’nin 

maiyetinde Amasya tarafına yerleştirildiklerini bahsetmektedir. Müellife göre Emir 

Berke’nin maiyetinde Amasya’ya getirilen Kayı aşireti, Mecid Özü kazasının Kara 

Yakub nahiyesinin Kayı karyesine yerleştirilmişlerdir380.    

I. Alaü’d-din Keykubad’dan sonra yerine geçen oğlu II.Gıyaseddin Keyhüsrev, 

kendi nüfuzunu kurabilmek için Emir Berke’yi görevinden azlederek, Amasya’da 

kendi iktidarını güçlendirmeye çalışmıştır.  Bu sebepten Amasya ve çevresinde daha 

önceden iskan edilen Harezmliler, kendisine karşı isyan edebilecekleri endişesiyle bu 

bölgelerden uzaklaştırılmışlardır. Ikdu’l Cuman’da belirtildiği şekliyle, Amasya’dan 

ayrılan Harezm aşiretleri, Diyarbakır, Halep, Musul havalisinde dolaştıktan sonra 

                                                 
378 Şehabeddin Ahmedü’n- Nesevî, Siretü Sultan Celâleddin Mengübertî, s. 141. 
379 Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, s. 356-358.    
380 Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, s. 366.    
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Ahlat civarına gelmişler, burada yedi sene kalmışlardır381. Amasya’dan göç etmek 

zorunda kalan Harezmlilerin Ahlattan sonra nereye yöneldikleri hakkında kesin 

malumatlar olmamakla birlikte Amasya Tarihinde, şehirden göç eden Harezm 

gurubunun Kayı boyu ile beraber hareket ettiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu 

şekilde düşünüldüğünde Kayıların uç’lara doğru ilk gelişlerinde kullandıkları 

güzergah ve yol haritaları, haklarında bilgiler verebilecektir. Muhtemelen diğer 

Harezm guruplarıyla birlikte bir kısmı batı uç’larına göç etmişlerdir. Nitekim  

Uzunçarşılı, Kütahya ve çevresinde “Horzom Aşire-i Ovacık” Alaşehir çevrelerinde 

ise “Horzom Alayaka”, “Horzom Sazdere”, “Horzom Keserler”, “Horzom 

Enbelli”şeklinde yerleşmelere rastlandığını haber vermektedir382. Diğer bir kısmı ise 

Suriye ve Mısır’a doğru yönelmişlerdir.     

Amasya bölgesinden değişik yönlere doğru meydana gelen göçlerin en önemli 

sebeplerinden birisi Babailik hareketidir. Çünkü bu hareketin öncesinde ve 

sonrasında Amasyadan bir takım göçler meydana gelmiştir. Oluşum sürecinde iktidar 

yanlılarına karşı başvurulan şiddetten dolayı bazı ulema ve umera değişik yerlere 

kaçmak zorunda kalmışlardır. İsyanınn şiddetlenmesinden sonra ise büyük bir 

Türkmen güruhunun Kırşehire doğru büyük bir heyacanla yöneldiği görülmektedir.  

Bilindiği üzere Baba İlyas-ı Horasanî, Selçuklu Sultanı Alaü’d-din Keykubad 

zamanında Amasya bölgesine yerleşmiş ve burada faaliyetlerine devam etmiştir. 

Baba İlyas-ı Horasanî, fikirlerinin etrafta yayılması için değişik yerlere halifeler 

göndermiştir. Bu doğrultuda Baba İshak’da Türkmenler’in yoğunlukta bulunduğu 

Samsat Kefersut bölgesine gönderilmiştir383. Bölgedeki siyasi –iktisadi ve sosyal 

zorluklar, onun nüfuzunun hızla yayılmasını kolaylaştırmıştır. Babai 

propagandalarının tesirli olduğu alanlar daha çok Ağaçeri, Döger ve Bayat 

Türkmenler’inin yerleşim alanlarıdır. Bölgede bulunan Harezm aşiretleri aynı 

zamanda bölgedeki çeşitliliği ve karmaşayı daha da artırmaktadır. İdarenin endişesi  

Türkmenler’in idareye olan güvensizliği, memnuniyetsizliği bölgedeki karmaşayı ve  

bu hareketin havalide hızla yayılmasını sağlamıştır384. 

                                                 
381 Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, s. 376.    
382 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 39.      
383 A.Yaşar Ocak, “ Babailik” , İslam Ansiklopedisi (TDV),  C.IV, İstanbul, 1991, s. 373-374. 
384 A.Yaşar Ocak, Babailer İsyanı , İstanbul, 1996, s. 124. 
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Baba İshak hareketi karşısında bazı ulema ve ümeranın hükümeti destekler 

tarzdaki tavırları Türkmenler’in tepkilerini artırmış ve şehirde büyük bir kıyım 

başlamıştır. Çok sayıda  insan öldürülmüştür.  Bunun üzerine iktidar yanlısı ulema ve 

ümeradan bir kısmı maiyetleriyle birlikte Amasya’dan kaçarak Konya ve Şam’a 

yerleşmişlerdir385. Ulema ve ümeradan bazıları ise   gizlenebilecekleri köylerde 

barınmaya çalışmışlardır.    

İsyanın büyümesi ve özelikle Amasya taraflarına gelmesinden sonra, Selçuklu 

Sultanı endişelenmiş ve Konya’yı terk ederek Kubadabada sığınmıştır. İbn-i Bibi, 

galeyana gelen  Türkmenler’in malları ve sürüleri ile birlikte büyük kalabalıklar 

halinde Kırşehir’e geldiklerini haber vermektedir.    

Moğol istilası sonrasında ise Amasyada yeniden bir mecburi göç dalgası 

yaşanmıştır.   Moğol Beyler’i ve aşiretleri akın akın Amasya şehrine gelip yaylaların 

ve tarlaların en iyilerini zapt edip, şehirleri ve kasabaları viraneye çevirmişlerdir386. 

İstila anında savaş gereçlerini taşımak için bile biçare Müslüman Türkmenler 

kullanılmışlardır. Bedrü’d-din Ayni, Türkmenler’in hayvan gibi istihdam olunarak 

öküz yerine arabalara koşulduklarını haber vermektedir. Moğol istilası bütün 

Anadolu’da olduğu gibi Amasya’da da Türkmenler’i ağır bir vergi cenderesi 

içerisine almıştır. Vergi veremez durumdaki insanlardan oğulları, kızları hatta eşleri 

bile vergi mukabilinde alınarak dayanılmaz bir baskı ortamı oluşturulmuştur. 

Amasya şehrinde Türkmenler üzerinde uygulanan Moğol baskısı, dini alanda da 

kendisini göstermiştir. Amasya’da Tımarhane civarında dikilen Kubilay Kağan 

heykeline Müslümanlar zorla secde ettirilmeye çalışılmış, etmeyenler ise 

                                                 
385 Hüsameddin Bey Amasya Tarihinde Baba İshak’ın kahrından kurtulmak için Tâcü’d-din 
Tebrizî’nin Konya’ya, Şerefü’d-din Muhammed b. Osman es-Semirî ve Şemsü’d-din Muhammed b. 
Kadi İbrahim Kımari’nin   maiyetleriyle birlikte Şam’a kaçtıklarını bildirmektedir.     
386 Anadoludaki Türkmenlerin yerlerini yurtlarını bırakıp uzak diyarlara göç etmelerine sebep olan 
Moğolları ve onların işgal ettiği yerlerdeki uygulamalarını Lütfi Paşa şu şekilde ifade etmektedir. “ 
Kafir Moğollar her iklimde müslümanlar üzerine galip olmuşlardı. Şehirlerde ve kasabatta ve köylerde 
ve mescidlerde mukabil puthaneler ve yollarda yüce yirlerde oyuklar üzerine putlar düzüp tapu 
olurlardı. Ve onunla dahi komayıp bir yere konsalar konukluk isterlerdi ve menzilden gitmeli oldukta 
ulak isterlerdi ve bir sehl(basit) mertebelü Tatar bir köye konsa dürlü nimetler yiyüp şöyle yatmaya 
razı değildi, belki süci(şarap)ve güzel mahbube isterdi. Nâ çar va Gâm şehirlerde kasabalarda ve 
köylerde anların çün süci ve bazar avratların komuşlardı  ve köylerde tul avretleri arz ederlerdi 
Kangısın beğense anı alırdı Müslümanların halleri bu mihnetle geçerdi …”Bknz. Lütfi Paşa, Lütfi 
Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman , Haz. Kayhan Atik, Ankara, 2001, s. 145.              
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öldürülmüştür387. Zaten perişan durumdaki Türkmenler’i bir de Moğol baskısı  

ezmeye başlayınca Türkmenler’in batıya doğru göçleri hızlandırmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387 Hüsameddin Bey, Amasya Tarihi, s. 400-419.    
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

XIII. YÜZYILDA ANADOLUDA MEYDANA GELEN GÖÇLERİN 

SONUÇLARI 

 

Uç’lardaki Türkmen Beyler’i Moğol istilası öncesinde Türkiye Selçuklular’ına 

bağlı Meliklik tarzında idarelerini sürdürürken, istila sonrasında Uç’lar, iç 

kesimlerden kaçan Türkmenler’in sığınağı haline gelmiştir. Uç’lardaki Türkmen 

nüfusunun yoğunlaşması, Türkmenler’in kendi hakimiyetlerini kurmalarını 

sağlamıştır. Türkmenler Uç’larda kendi kültür ve düşünce sistemleri çerçevesinde 

yeni bir medeniyet meydana getimişler, Batı Anadolunun Türkleşip İslamlaşmasını 

sağlamışlardır. Bu bölümde Göçler sonrasında Türkmen Beyliklerinin meydana 

getirilmesi ve Batı Anadolu’da meydana getirilen yeni çizgi izah edilmeye 

çalışılacaktır.             

  

3.1. Beyliklerin teşekkülü  

 

3.1.1. Denizli Beyliği  

 

         3.1.1.2. Denizli Beyliğinin kuruluşu  

 

Denizli havalisine VII. Ve X. asırlar arasında İslam akınları belli aralıklarla 

gerçekleştirilmiştir.  Özellikle Malazgirt zaferi sonrasında Anadolu’nun büyük çapta 

fethi sağlanırken bu coğrafyada Türkmen yerleşimleri başlamıştır388. Denizli ve 

çevresi özellikle XI.asır sonrasında Selçuklular ve Bizans arasında devamlı 

mücadelelere sahne olmuştur. Buradaki Türkmen yerleşimleri, meydana gelen 

saltanat kavgaları açısından da önemli bir yer tutmuştur. Moğol nüfuzunun tesiriyle 

iş başına gelen hükümdarlar rakiplerinin bu Türkmen bölgelerine ulaşmalarına engel 

olmaya çalışmışlardır. Nitekim babası II. Kılıçarslan’ın yardımıyla iş başına gelen I. 

                                                 
388 Darkot Besim, “Denizli” İslam Ansiklopedisi,(MEB), C.III, İstanbul, 1993, s. 528-529.  



 

 

140

Gıyaseddin Keyhüsrev, kardeşi Rüknü’d-din Süleyman –Şah’ın  kendisine karşı 

ayaklanması sonucunda Anadolu’yu terk etmek zorunda kalmıştır. Rüknü’d-din 

Süleyman Şah kardeşi Gıyaseddin’in Uç’lara, Bizans sınırlarına doğru yönelip 

buralarda kendisi aleyhine bir oluşum içerisinde olmasına mani olarak onu batıya 

doğru değil de doğu ve güneye doğru gitmesini sağlamaya çalışmıştır. Çünkü 

Gıyaseddin Uluborlu’da Meliklik yapmış ve Türkmen çevrelerle tanışıklığı 

olmuştur389. Diğer taraftan Bizans’ta dayıları bulunmaktadır. Batıya doğru geçişine 

müsaade edilmeyen Gıyaseddin, Güney ve Doğu Anadolu’ya yönelmiş, buradaki 

devletlerden beklediği desteği bulamadığı için Trabzon yoluyla İstanbul’a gelerek 

dayılarına sığınmak zorunda kalmıştır. Dayılarının yanında geçirmiş olduğu sekiz 

senelik sürgün hayatı boyunca Uç’lardaki Türkmen Bey’ lerle irtibata geçerek 

saltanat mücadelesinde onların desteğini almaya çalışmıştır390. 

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, dayılarının ve Türkmenler’in yardımları ile Uç 

Türkmenler’i ve Bizanslı askerlerden bir ordu meydana getirmiş ve Konya üzerine 

bir sefer başlatmıştır. Bu seferin sonucunda 1204 yılında yeniden tahtına kavuşan 

Gıyaseddin, tahttan indirmiş olduğu yeğeni III. İzzü’d-din Kılıçarslan’ı tutuklatıp 

öldürerek saltanatı önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır. 

Tahttan indirilmesi, sürgüne gönderilmesi ve bu süreç içerisinde yaşamış 

oldukları sıkıntılar I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e devlet yönetimi konusunda yeni 

tecrübeler kazandırmış ikinci kez tahta çıkışında bu tecrübelerini kullanma şansı 

bulmuştur. Yeni iktidarında devlet içerisindeki denge odaklarının ortak hareket 

etmelerini sağlamaya çalışmıştır. İlk iktidarında sadece İrâni unsurları arkasına 

alarak iktidarda kalmaya çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Bu yüzden ikinci 

iktidarında uç’lardaki Türkmenler’in desteğine önem vermiş ve onlardan askeri 

bakımdan istifade etmeye çalışmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti üzerinde tesirli 

olması muhtemel olan Bizans’la ise akrabalık kurarak ailevi yakınlığın yanında 

siyasi bir yakınlık meydana getirmiş ve yerli Hıristiyan halklar ile Müslümanlar 

arasında güveni tesis ederek Anadolu’da huzur ve sükunu temin etmeye çalışmıştır.  

                                                 
389 Mikail Bayram,“Türkiye Selçukluları Uç Beği Denizlili Mehmed Beğ” Türkler, Yeni Türkiye, 
C.6, Ankara, 2002, s.294-297. 
390 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 132.  
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İkinci iktidarını kazanmasını temin etmesinin karşılığı olarak kayınpederi 

Kommen Manuel Mavrazemos’u Melik olarak Uluborlu, Denizli, Honas bölgesine 

görevlendirmiştir. Bu atamayla  idari sistemde de değişiklik yaparak ilk defa 

yöneticisi Hrıstiyan olan merkeze bağlı bir Meliklik tesis etmiştir. Bu uygulamayla 

birlikte devlette yeniden yapılanmalar meydana gelmeye başlamış ve kendisinden 

sonraki Türkiye Selçuklu Sultanları kendilerini Arab, Acem, Rum, Ermeni Sultanı 

olarak tavsif etmişlerdir.  

 Melik Mavrazemos, I. Gıyaseddin Keyhüsrev’den sonra İzzü’d-din Keykâvus 

ve Alaü’d-din Keykubâd zamanlarında da görevine devam etmiş vefatı sonrasında 

oğulları bu görevi devam ettirmişlerdir. M. Mavrazemos’un Meliklik döneminde 

Türkmenler’i himayesi, bölgede Türkmen nüfusun hızla artmasını sağlamıştır. 

Özellikle Alaaddin Keykubad zamanındaki Türkmen iskanları bu yoğunluğu artıran 

önemli sebeplerdendir. Melik Mavrazemos’un Alanya ve İçel’in fetihleri sırasında 

büyük yararlılıkları olduğu vefatının da bu seferlerin hemen sonrasına rastladığı 

kaynaklarda belirtilmektedir.  

 

         3.1.1.3. Denizlili Mehmet Beyin Türkmenleri himayesi  

 

Mavrezamos’tan sonra Denizli bölgesinde Türkmenler’in hamisi durumunda 

olan bir başka isim Mehmed Bey’dir. IV. Rüknü’d-din Kılıçarslan ile II.İzzü’d-din 

Keykavus’un taht mücadeleleri esnasında Denizli ve çevresinde Bey’ lerBey’i 

konumunda olan Mehmed Bey ismine rastlanılmaktadır. Kaynaklarda “Mehmed-i 

Beg-i Uc” olarak belirtilmektedir. Denizlili Mehmed Bey’in bu bölgeye ne zaman 

geldiği konusunda Osman Turan, bölgede daha önceki Türkmen yapılanmasını kabul 

etmekle birlikte, Mehmed Bey ve idaresindeki Türkmenler’in önemli çoğunluğunun 

Moğol istilası önünden kaçıp Dalaman çayı ve buradaki sahilleri fethederek Denizli 

havalisine geldiklerini bildirmektedir391.      

Söz konusu saltanat mücadelelerinde Denizlili Mehmed Bey etrafındaki 

Türkmenler’le birlikte İzzü’d-din Keykavusu desteklerken, genel olarak Türkmenler 

ve Ahilerde onun yanında yerlerini almışlardır. Bu mücadeleler İzzü’d-din Keykavus 

                                                 
391 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 516. 
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lehine sonuç vermeyince sultan ülkeyi terk ederken emrindeki pek çok Türkmen ve 

Ahiler’de Batı Anadolu’ya göç ederek buralarda yerleşmeye başlamışlardır. Özellikle 

Sultan IV. Rüknü’d-din Kılıçarslan’ı iktidara getiren bazı ümera392, kendilerine 

muhalif olan Türkmen ve Ahi çevrelere daha şiddetli tazyikat uygulayarak onların 

mallarını, medrese, tekke ve zaviyelerini, iş yerlerini  müsadereye başlamışlardır393. 

Bu ise Anadolu’da şiddetli isyanların yanında uç’lara doğru büyük göç 

hareketliliklerini de meydana getirmiştir394.  

Denizlili Mehmed Bey, Denizli, Honas, Dalaman ve çevrelerine göç edenleri 

etrafında toplayarak bölgede yerleşmelerine yardımcı olmuştur. Gerçekleştirilen 

akınlarda Mehmed Bey’in yanında kardeşi İlyas Bey, Damadı Ali Bey, Sevinç ve 

Salur Bey’ ler bulunmuşlardır. Moğollar Anadolu’ya tam olarak sahip olabilmek için 

saltanatı kardeşler arasında bölmek suretiyle nüfuzlarını burada daha etkili hale 

getirmeye çalışmışlardır395. II. İzzeddin Keykavus ile IV. Kılıçarslan’ın arasında 

meydana getirilen saltanat mücadelesi Moğol çıkarlarına hizmet etmektedir. 

Dolayısıyla Denizlili Mehmed Bey, Anadolu’da Moğol baskısının  tam olarak hakim 

olduğunu görünce bölgedeki nüfuzunu koruyabilmek ve etrafındaki Türkmenler’i 

himaye edebilmek endişesiyle onlara intisabın gerekliliğine inanmıştır. Mehmed 

Bey’in Selçuklular’a bağlılığı reddederek doğrudan Moğollara tâbi bir siyasi teşekkül 

meydana getirmek isteyişinin en önemli sebebi, etrafında çok büyük bir kitleye sahip 

oluşunun ona yüklediği sorumluluk hissidir. Çünkü Moğollar uç’lardaki 

Türkmenler’e sahip olmanın güçlüğünü bildiklerinden onların Selçuklu nüfuzu 

altında kalmalarını tercih etmişlerdir. Bu şekilde uç’lardaki Türkmenler’i dolaylıda 

olsa kontrol altına almak mümkün olabilecektir396. Bu yüzden Mehmed Bey, 

                                                 
392 Bunların başında Pervâne Muinü’d-din Süleyman gelmektedir. Söz konusu Emir döneminde 
Selçuklu Devletindeki çıkarcılar tarafından benimsenen yanaşma ve uyduluk politikası etkin 
durumdadır. Moğollara hoş görünerek nüfuz sağlamış, bu uğurda her türlü bağımsızlık eylemlerinin 
karşısında olmuştur.        
393 Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s.102-108. 
394 Söz konusu isyanların bastırılması acımasız bir şekilde gerçekleştirildiğinden Orta Anadolu’dan 
Suriye Mısır, Irak ve özellikle Uç bölgelere yoğun bir göç hareketi başlamıştır. Necmü’d-din Daye 
Sivastan, Nurü’d-din-i Mekkî Aksaraydan Irak’a göç edenler arasındadırlar. Velâyet-nâmede, Hacı 
Bektaş yakınlarına Uç bölgelere göçmelerini öğütlemektedir. Yakınlarından olan Edebalı, Abdal 
Musa, Geyüklü Baba, Karaca Ahmed, Said Emre uç’lara göç edenler arasındadırlar. Bkz. Bayram, M. 
“ Hacı Bektaş-ı Horasanî hakkında bazı Yeni Kaynaklar ve Yeni Bilgiler”, Osmanlı, C. VII, İstanbul, 
1999, s. 53.       
395 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, Türkler, Yeni Türkiye, C.6, Ankara, 2002, s.711. 
396 Togan, A. Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, s.  327.   
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Selçuklu Moğol ittifakından rahatsız olarak endişeye düşmüş olmalı ki  çözüm 

yolunu sadece Moğollara bağlı duruma gelmekte bulmuştur. Nitekim bölgede 

yaşayan Türkmen nüfus ile ilgili olarak Arap coğrafyacısı İbn-i Said bu devirde 

Denizli ve Menderes havzasında 200.000 çadırlık, Kastamonu ile Ankara arasında 

Çortanlı dağlarında ise, 30.000 çadır Türkmen topluluğu yaşadığını bildirmektedir. 

Bundan dolayı eserde, Uludağ’dan Tarsus’a kadar uzanan Batı Anadolu dağları 

“Türkmen Dağları” olarak ifade edilmektedir397. Elbette Denizli ve çevresindeki 

yaklaşık 2-3 milyon arasında kabul edilebilecek bir nüfusun dikkate alınması 

gerekliliği yanında, Baybars Mansuri, bölgenin Pervane ve Alıncak tarafından ele 

geçirildiğini ve Mehmed Bey’in’de bu şekilde bir siyasi çözüme mecbur kaldığını 

ifade etmektedir398.  

Moğollardan Menşur alabilmek için üzerine Ahi kıyafetlerinden Akbörk399 

olduğu halde Kayseri’ye gidip400 Muinü’d-din Süleyman Pervane ile görüşmüş ve 

onun aracılığı ile Hülagu’dan Menşur almıştır. Hülagü belki de bu şekilde uç’lardaki 

Türkmenler’i kontrol altına alabileceğini düşünmüştür. Denizlili Mehmed Bey bu 

menşurla birlikte Anadolu’da Selçuklu Devleti’nden ayrılarak kurulan ilk Türk 

Beyliği’ni meydana getirmiştir. Fakat bu oldukça kısa bir süre devam edebilmiştir. 

Çünkü, Denizlili Mehmed Bey’e her ne kadar  menşur verilse de uç’lardaki 

Türkmenler’in faaliyetlerinden duyulan endişe giderilememiştir. Bu yüzden Hülagü 

kendisine itaatini bildiren Mehmed Bey’i “Ordu”ya çağırmıştır. Mehmed Bey bu 

çağrıyı endişe ile karşıladığından kabul etmemiştir. Bunun üzerine bölgeye Selçuklu 

                                                 
397 Aynı bilgiler kısa’da olsa Ebu’l Fida tarafından da nakledilmektedir. Naklen; Togan, A. Zeki 
Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş,s.  196-197.   
398 Kaymaz, Nejat, Pervâne Mu’înü’d-din Süleyman Pervâne, s.94. 
399Türkiye’de Türkmenlere ilk defa beyaz külah giydiren kişi olarak Eflâki, Denizlili Mehmed Beği 
gösterirken, Mütercim T.Yazıcı bu kişinin Karamanoğlu Mehmed Beğ olabileceğini ifade etmektedir. 
Eflâkî, Menâkıbu’l-Arifîn, Neşr. T. Yazıcı, C.I, Önsöz, s. 89; Naklen; Kaymaz, Nejat, Pervâne 
Mu’înü’d-din Süleyman Pervâne, Ankara, 1970, s.95.; Cl. Cahen’de ilk Akbörk giyme işinin 
Karamanoğlu Mehmed Beğ tarafından gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Naklen; Kaymaz, Nejat, 
Pervâne Mu’înü’d-din Süleyman Pervâne, s.95; M. Bayram ise “Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rum” adlı 
makalesinde Akbörkün ilk defa Kayseri’deki “Külah-duzlar Çarşısında imal edildiğini ifade 
etmektedir. Mikail Bayram,Fatma Bacı ve Bâcıyân-ı Rûm, Konya, 1994, s. 50-53.                  
400 Eflâki, Denizlili Mehmed Beyin ilk önce Konya’ya gelip Mevlana ile görüştüğünü üzerinde 
Ahilerin giymiş oldukları Akbörk bulunduğunu Mevlana’nın rızasını alarak Kayseri’ye gittiğini 
belirtmektedir. Bkz. Eflâkî, Menâkıbu’l-Arifîn, Neşr. T. Yazıcı, C.I, Ankara, 1959, 485-486; Naklen; 
Mikail Bayram,“Türkiye Selçukluları Uç Beği Denizlili Mehmed Beğ” Türkler, Yeni Türkiye, C.6, 
Ankara, 2002, s.294-297. 
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ve Moğol birleşik kuvvetleri gönderilmiş, Mehmed Bey ise damadı Ali Bey 

tarafından yakalanıp Uluborlu’da idam edilmiştir. 

Mehmed Bey’in idamından sonra 1277 yılına kadar Denizli Beyliğine Ali 

Bey tarafından Moğolların tesiriyle hükm edilmiştir. Bir taraftan Memlukluların 

diğer taraftan Karamanoğlu Mehmed Bey’in baskıları Anadolu’da Moğol nüfuzunu 

zorlamıştır. Bu durum karşısında Ali Bey bağımsızlığını ilan etmiş fakat bu durum 

uzun süreli olamamıştır. Moğol ordusuna karşı koyamayan Ali Bey görevden 

azledilerek Afyon kalesinde hapsedilmiştir.  

Ali Beyden sonra bölge Selçuklu Veziri SahibAta Fahru’d-din Ali’nin 

oğullarına ikta olarak verilmiş, 1276 sonrasında ise Germiyanlıların eline 

geçmiştir401. Germiyan ve Sahip Ataoğullarının  iktidar hırsı, meydana gelen boşluk 

sürecinde rekabeti hızlandırmış ve söz konusu topraklar  iki beylik arasında sık sık el 

değiştirmiştir. Bu kargaşa ortamında Ali Bey’in oğlu İnanç Bey iktidarı ele geçirmiş, 

bir taraftan Moğollara bağlı kalırken diğer taraftan Germiyanlılarla iyi geçinmeye 

çalışmıştır402.     

 

         3.1.2. Germiyanoğlu Beyliği  

 

         3.1.2.1. Ailenin Anadolu’ya gelişi, Anadolu’da iskanları   

 

Mensup olduğu boy ve ismini nereden aldığı hakkında çok kesin bilgiler 

mevcut  olmamakla birlikte Türkiye Selçuklular’ı Devleti’nin çöküş sürecinde 

meydana gelen beyliklerin en önemlilerindendir. Beyliğin kullanmış olduğu adıyla 

ilgili olarak kaynaklar, Germiyan Bey isminden yola çıkarak beyliğin Germiyan Bey 

tarafından kurulduğu kanaatine varmaktadır. Osmanlı tarihçileri, Germiyân, 

Germiyanlu şeklinde ifade ederlerken İbn Battûta403, Germiyânlı, olarak belirterek bu 

kelimenin bir şahıs ismi olmayıp aşiret ismi olduğu kanaatine umûmen 

varmaktadırlar404.   

                                                 
401 İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara, 1988, s. 55. 
402 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.712. 
403 İbn-i Battûta,  s. 15. 
404 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara, 1998, s. 39.          
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Anadolu coğrafyasında XIII. yüzyılın ilk yarısında Türkiye Selçuklular’ının 

hizmetinde Malatya taraflarında izlerine rastladığımız Germiyan beyliği405 

Harezmşahların son hükümdarı Celâlüddin Mengüberti ile Moğol istilasının 

doğurduğu değişik sebeplerle Fars ve Kirman havalisinden406 Doğu Anadolu 

bölgesine gelmiş ve Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin Keykubat zamanında 

bölgede iskan edilmişlerdir407.    

Selçuknâmelerde, Germiyanlıların Baba İshak hadisesi sırasında Malatya 

civarında oldukları ve isyan sırasında Ali-şir oğlu Muzafferüddin ismine rastlanıldığı 

bilgisi bulunmaktadır408. Baba İshak faaliyetlerini sürdürdüğü Sumeysat civarında 

Selçuklu , Harezmli, Eyyubi kuvvetlerinin baskıları sonucu rahatsız olmuş, Amasya 

civarına gelerek orada faaliyetlerine devam etmiştir. Germiyanoğullarından Ali-şir 

oğlu Muzafferüddin bu dönemde Türkiye Selçuklular’ına bağlı bulunmaktadır. Bu 

tarihlerde isyanı bastırmak üzere harekete geçen Ali-şir oğlu Muzafferüddin bu 

çabasında başarılı olamamış, ve Malatya’ya tekrardan dönmek zorunda kalmıştır. 

Akabinde II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Mardin ve Meyyafarikin üzerine düzenlemiş 

olduğu seferde de Germiyan Türkler’inin Türkiye Selçuklu ordusunda Amid’i geri 

almak için mücadele ettikleri fakat başarılı olamadıkları bilinmektedir409.  

IV. Kılıçarslan zamanında, Muinüddin Süleyman Pervane’nin teşvikleriyle 

Alıncak Noyan tarafından İzzeddin Keykavus taraftarları oldukları için haksız yere 

öldürülen kişiler arasında Kerimüddin Ali-şir’in ismi zikredilmektedir410. İbn-i 

Bibi’nin ifadelerinde de haksız yere öldürüldüğü kanaatine varılan Kerimüddin Ali-

                                                 
405 M.Halil Yinanç, Pötürge ve Şiro havalisinin Germiyan bölgesi olarak nitelendirildiğinden 
bahsetmektedir. Bu bölgenin Emir Çubuk’un idaresinde bir bölge olması hasebiyle Batı Anadolu’ya 
göç eden Germiyanlılarında onun başında bulunduğu aşiretlerden birinin olabileceği kanaatindedir. 
Yinanç, M.H, Türkiye Tarihi, s. 126.        
406 Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu,  s. 35. 
407 Şehabeddin Ahmedü’n-Nesevî, Siretü Sultan Celâleddin Mengüberti, s. 96-131. 
408 M. Çetin, Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 9.  
409 Varlık, M. Çetin, Germiyan-oğulları Tarihi, s. 9-10.  
410 Bu olayda Uzunçarşılı, sadece Kerimüdin Ali-şir’in ismini vermekle yetinirken, Bkz. Uzunçarşılı, 
İ. H. Anadolu Beylikleri,  s. 40; Ç. Varlık, yedi kişinin öldürüldüğü bilgisini vermektedir. Bkz. Varlık, 
M. Çetin, Germiyan-oğulları Tarihi, 1974, s. 11; M. Bayram ise bu olayların halkta meydana 
getirdiği infial üzerine Moğolların gizli ve açıktan daha çok kişiyi öldürdükleri kanaatindedir. 
Bayram, Eflaki’den rivayetle Ahi Evren Şeyh Nasıru’d-din ile Sadru’d-din Konevi arasında mektup 
getirip götüren zengin tâcir el-Hâc Tâcü’d-din-i Kâşi’nin bu hengamede Moğollar tarafından bir gece 
baskını ile öldürüldüğünü belirtmektedir. Bkz. Bayram, Mikâil, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi 
Evren- Mevlana Mücadelesi, Konya, 2005, s.166. Netice olarak, II. İzzeddin Keykavus ile IV 
Rüknü’d-din Kılıçarslan arasındaki mücadele Moğolların desteği ile geniş çaplı katliamlara sebep 
olmuş, Türkmen çevreler tesirsiz hale getirilmeye çalışılmıştır.    
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şir’in Germiyanlılardan olup olmadığı konusunu her ne kadar ilim çevresinde şüphe 

ile karşılayanlar olsa da Kerimüdin Ali-şir’in, Muzafferüddinin oğlu olduğu kanaati 

daha yaygın durumdadır411. Bu kanaatten yola çıkarak Germiyanlıların bu 

dönemlerde Kerimüdin Ali-şir’in maiyetinde Malatya’nın batısına doğru hareket 

ettiklerini söylemek yanlış olmasa gerektir. Germiyanlı ailesinden olduğu 

düşünülebilecek bir başka ismi ise F. Nafiz Uzluk tespit etmiştir. Bu isim, Sadreddin 

Konevi’den “ Câmi’ul- Usûl fi ehâdisu’r-Resûl adlı eseri dinleyenlerden, Seyfeddin 

Ali-şir bin Yakub’tur. Bu kişinin beyliğin kurucusu Yakub bin Alişir’in babası 

olduğu yönünde gerek Gölpınarlı412 ve gerekse N. Kaymaz 413  fikirler beyan 

etmektedirler.                      

 

         3.1.2.2. Germiyanlıların Batı Anadolu’da iskanları 

 

Germiyanoğulları Beyliği’nin hangi tarihlerde Kütahya bölgesine geldikleri 

ve buralarda yerleştikleri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Kütahya’da ilk 

Türk- İslam yerleşimiyle ilgili fikir vereceğini düşündüğümüz  1234 tarihli Yoncalı 

kitabesi ve Balıklı ve Hıdırlık kitabelerinden anlaşıldığına göre şehir I. Alâeddin 

Keykubat zamanından evvel fethedilmiştir. Kerimüdin Ali-şir’in Konya’da saltanat 

sarayında öldürülmesinden sonra Batı Anadolu’da görünmeye başlayan 

Germiyanlılar, 1277’de meydana gelen Cimri olayı414 sırasındada Kütahya, Afyon, 

Denizli civarında bulundukları, Cimri olarak isimlendirilen Gıyaseddin Siyavuş’u 

yakalayıp Selçuklu Sultan’ına teslim ettikleri kaynaklarda ifade edilmektedir. 

Germiyan Türkmenler’inin Batı Anadolu’daki bazı bölgelere ulaşmaları, 

Cimri olayı ile  ilgili olarak Karamanlı Mehmet Bey’in meydana getirdiği faaliyetleri 

kırmak için Sahip-Ata oğullarından Tâceddin Hüseyin ile Nasîrüddin Hasan 

                                                 
411 H. Edhem, Eldem, Âl-i Germiyan Kitabeleri, s. 113; Düvel-i İslamiye, s. 505-506; Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri, s. 9, F. Sümer, Anadolu’da Moğollar, SAD, Ankara, 1970, s. 47, M. Çetin 
Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, s. 13. 
412 A.Gölpınarlı, Mevlana Celâleddin, İstanbul, 1999, s. 232. 
413 Kaymaz, N. Süleyman Pervane, Ankara, 1970, s. 105. 
414 İbn-i Bibi ve Aksarayi,den öğrendiğimize göre; Türkiye Selçukluları ile nüfuz mücadelesinde olan 
Karamanoğulları Eşref ve Menteşe Türkmenleriyle birlikte Konya üzerine yürümüş II. İzzetin 
Keykavus’un oğullarından birini buraya getirmeye muvaffak olamayınca Cimri lakabı verilen 
Gıyaseddin Siyavuş’u II. İzzettin Keykavus’un oğlu olarak Türkiye Selçuklu tahtına oturtarak kendi 
nüfuzunu kurmaya çalışmıştır.     
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kumandasındaki Germiyan Türkmenler’inin mücadeleleri şeklinde olmuştur. 

Selçuknâmede ise “ Çûn sahib-i muazzam Fahreddin oğlanları Hüseyin ve Hasan 

rahimehümâlar işittiler ki Cimri Konya’yı aldı. Mikâil ve Bahâeddin Mehmed 

şehâdet derecesine iriştiler, pes kendilere taalluk çerilerini Karahisar ve Kütahya 

nevâhisinde cem’ ettiler, Germiyan Türkler’ine dahi 50.000 akçe alufe ulaştırdılar ve 

kendilere çeri ve yoldaş ettiler415” ifadeleriyle bu mücadelenin ne şekilde 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Selçuknâme Sahip-Ata oğullarıyla 

Karamanoğulları mücadelesinde Germiyan Türkler’inin tesirsiz kalışlarıyla ilgili 

olarak “Karamanoğlu Mehmed Bey’ le mübareze eden Sahib-Ata oğlu Hasan’ın atı 

tekerlendi andan suya düştü, Türkmenler anın nazenin başını kesip teninden cüda 

kıldılar ve Germiyan Türkleri ki hemişe sureti bi-mana dururlar hiçbir zamanda 

maslahat riayeti içün gerek olmuş değillerdir; yüz döndürürler ve kalan çeriler dahi 

onları görüp bindiler ve münhezim olup dağıldılar” şeklinde bahsetmektedir416. III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev ve Sahip-Ata kuvvetlerine Moğol kuvvetlerinin de yardımları 

eklenince her ne kadar karşı taarruzlarda bulunmuş olsa da Karaman oğlu Mehmed 

Bey yetersiz kalmış, ölümüyle neticelenen bir sonuç ortaya çıkmıştır. Cimri, her ne 

kadar Mehmed Bey’den sonra Batı Anadolu’da faaliyetlerini sürdürmeye çalışmış 

olsa da Moğolların yardımıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Selçuklu Sultanı 

Gıyaseddin, Sahip-Ata ile birlikte onun üzerine harekete geçince zor durumda 

kalmıştır. Yapılan mücadelelerde Cimri, Hüsameddin ile Germiyanlı Alişir’in oğluna 

bağlı Türklerden bazılarının eline düşmüştür. Ayağına giydiği kırmızı çizmesinden 

tanınan Cimri,  Germiyanlı nökerleri tarafından Selçuklu Sultan’ına teslim edildikten 

sonra derisi diri diri yüzülerek diğer asilere ibret olsun kastiyle Anadolu’nun bütün 

şehirleri dolaştırılmıştır417.     

İbn-i Bibi’nin ifadelerinden anlaşıldığına göre, Germiyan toplulukları 

1230’da Baba İshak isyanı sırasında Malatya civarında  Alişir oğlu Muzafereddin  

himayesinde isyanı bastırmak üzere iki kez girişimde bulunmuşlar fakat muvaffak 

olamamışlardır418. İsyan sırasında Malatya civarında bulundukları bu şekilde tespit 

edilmektedir. 1277’de Cimri olayındaki etkileri de göz önüne alındığında  ise bu 

                                                 
415 M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, s. 17. 
416 M. Çetin Varlık,  age, s. 18. 
417 İbn-i Bibi, el- Evamiru’l alaiye II,  s. 238. 
418 İbni Bibi, age, s. 238. 
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tarihlerde Batı Anadolu’da bulundukları ortaya çıkmaktadır. Söz konusu tarihler 

arasında meydana gelen Kösedağ mağlubiyeti Türkiye Selçuklular’ı üzerinde büyük 

bir hezimet meydana getirmiş ve sükunet devresini oluşturmuştur. İhtimaldir ki, 

Kösedağ mağlubiyeti neticesinde meydana gelen Moğol istilası Anadolu’nun  

sonuçlarını daha fazla hissetmesine sebep olmuş, Germiyan topluluklarının ise 

Batıya, Bizans sınırlarına doğru yönelimlerini sağlamıştır.   

Selçuk nâmelerden edinilen bilgilere göre Muzafferü’d-din Ali-şir ve 

Kerimü’d-din Ali-şir’in Germiyanlı ailesinden oldukları konusunda fikir birliği 

bulunmaktadır419. Daha önce İ. H. Uzunçarşılı’nın IV Kılıçarslan zamanında 

Muînüddin Süleyman Pervane’nin İzzeddin Keykavus taraftarı olduğu için 

öldürttüğü kişiler arasında Kerimüddin Alişir’i de saydığını belirtmiştik.  

Uzunçarşılı, bu hadisenin 1264 yılında gerçekleştiğini kabul etmektedir420. Bu ise 

Germiyan topluluklarının 1230 – 1260 yılları arasında Batı Anadolu’ya doğru 

geldikleri şeklinde yapılacak değerlendirmelere esas kabul edilebilecektir.  

Germiyanlıların Batı Anadolu’ya gelişleri ve bunun hangi tarihlere 

rastladığını bu şekilde belirttikten sonra Batı Anadolu’ya gelişlerinde hangi 

güzergahları kullandıkları hakkında tapu tahrir defterlerinden bir takım 

değerlendirmeler yapmak mümkündür. Bu konuda çok net bilgiler bulunmamakla 

birlikte Germiyanlı ailesini hatırlatan bir takım kelimeler yönlendirici olacağından 

yola çıkarak 1520 tarihli Karaman ve Rum olarak anılan defterde Ali-şir 

kelimesinden bozma yer isimleri tespit edildiğinde; Malatya, Besni, Çarşamba, 

Terme, Şarki-karahisar, Zile, Amasya bölgelerinde Ali-şar, Ali-şir, Ali-şirci 

yerleşimlerine rastlandığı görülmektedir421.      

Germiyanlı Türkmenler’i, özellikle Moğol istilaları ve bundan kaynaklanan 

problemlerin çözümünde Türkiye Selçuklular’ının hizmetinde hareket etmişler ve bu 

hizmetleri karşılığında Batı Anadolu’daki bir takım topraklar kendilerine ikta olarak 

verilmiştir. 1277 Cimri hadisesiyle birlikte Batı Anadolu’da olduklarına kesin 

nazarıyla bakılan Germiyanlıların, 1260 ve biraz öncelerden itibaren Sâhip-ata 

                                                 
419 İbni Bibi, Selçuknâme II, Çev. M. Öztürk, Ankara, 1996, s. 50,51,164; Yazıcızâde Ali, nu, 1390, s. 
446, Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, s. 24. 
420İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 40. 
421 BA, Tapu, nu. 387, s. 382-949, Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 
1974, s. 22. 



 

 

149

oğullarının emrinde bulundukları, nüfuzlarını artırarak Batı Anadolu’da güçlü bir 

beylik haline gelmeye başladıkları bilinmektedir. Beyliğin bölgede nüfuzunun 

artırması Anadolu’da oluşmaya başlayan beyliklerin özellikle kuruluş safhalarında 

Germiyanlılara tâbiiyetini gerektirmiştir. Z. Velidi  Togan , İbn Fadlullah el-

Umari’den Germiyanoğullarının Uç Beyler’ince tanındığını, Bizans’ın bile buna 

senede muayyen vergi verdiğini bir Cenevizliden haber vermektedir. Aydın422, 

Menteşe423, Saruhan424, İnançoğulları425, Karasioğulları426 bu şekilde 

değerlendirilebilir. 

Batı Anadolu fetihlerini tamamlayan akınlar incelendiğinde Germiyanoğulları 

ve onlara bağlı uç beyliklerin rolü daha iyi anlaşılacaktır427. İbn-i Bibi’nin “ Uç 

                                                 
422 Eflâkî, Menâkıbu’l Arifînde Aydınoğlu Mehmed Bey’i Germiyanoğlu I. Yakub Bey’in subaşısı 
olarak belirtmektedir. Ahmed Eflâkî, Menâkıbu’l Arifîn, C.II, s. 947, Naklen; M. Çetin Varlık,  
Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, s. 40.  Kendisi Yakub Bey tarafından Rumlarla savaşmak 
için İzmir bölgesine gönderilmiştir. Enverî ise Düsturnâmesinde, bölgenin fethiyle daha önceden Sasa 
Bey’in görevlendirildiğini Aydınoğlu Mehmed Beyin’de onun bilgisi dahilinde burada bulunduğunu, 
aralarında çok sıcak ilişkilerin bulunduğunu şu şekilde izah etmektedir.  
 “  Germiyan ilinden idüp fethi bâb 
    Germiyan tutar idi ana rikâb 
    Sasa Bey derler adı bir Gazi er 
    Evvelâ ol Birgi’yi feth eylemiş  
    Aydınoğlunu getürmüş toylamış 
    Aydınoğlu Ayasluğa gelüb 
    Fetheder hem dairesini alub” Enverî, Düsturnâme, İstanbul, 1928, s. 17. 
423 C .Cahen, Menteşe beyliğinin muhtemelen 1277 sonrasında kurulduğu düşünmektedir. Beyliğin 
eskiden Sivas bölgesinde yaşadığını daha sonra 1282 yıllarında Ladik’in ötesine yerleştiklerini 
belirtmektedir. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 337. Osmanlılardan Önce Anadolu,  
Bu tarihlerde Germiyanlıların bölgedeki nüfuzu dikkate alındığında bölgeye yerleşmelerinde tesirleri 
olsa gerektir.      
424 Uzunçarşılı, Germiyanlıların Saruhanlıları Batı Anadolu futuhatında görevlendirdikleri ihtimali 
üzerinde durmaktadır. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, s. 84.    
425 F. Köprülü, “ Germiyan Beyliği Tarihine ait” adlı çalışmasında Eflâkinin Menâkıbu’l Arifînine 
dayandırarak Germiyanlıların Ladik’te Ilmu’d-din Bazâri bölgesinde ordugah kurduklarından 
bahsetmektedir. Eflâki, Ulu Arif Çelebi’nin Ladik’i ziyareti esnasında Germiyan Beyi Ali-şir oğlu’nu 
ziyarete gittiğini her ne kadar başlangıçta usule uygun olmayan davranışlar sergilendi isede sonradan 
bu davranışların izalesi cihetine gidildiğini belirtmektedir. Köprülü, Germiyanoğularının bölgedeki 
nüfuzlarının büyüklüğüne atıfta bulunarak İnanç Beyin’de Germiyanlılara tabiiyetini belirtmektedir. 
F. Köprülü, “Germiyan Beyliği Tarihine Ait”, Türkiyat Mecmuası, C.II, İstanbul, 1928, s. 413.           
426 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri,  s. 96. 
427 Menâkıbu’l Arifîn ve Düsturnâmenin bildirdiğine göre Aydınoğlu Mehmet Bey, Germiyan 
ordusunun subaşısıdır. Bizans İmparatorluğundaki taht ve taç kavgaları sebebiyle çöküntüsünden 
yararlanarak Germiyan hükümdarı I. Yakub Beyin emriyle Ege denizine doğru akınla başlamıştır. 
Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, Ankara, 1988, s. 104; XII. asrın ikinci yarısı 
içerisinde Anadolu Selçuklu devleti tarafından toprakları ilhak edilen Danişmendliler Selçuklu 
devletinin hizmetine girmişler ve devletin ileri gelen emirleri arasında yer almışlardır. Büyük ihtimal 
Germiyanlı kuvvetleri ile birlikte hareket ederek Çanakkale boğazına kadar olan yerlerde  Karasi 
Beyliğini meydana getirmişlerdir. Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, Ankara, 1988, s. 
96; İbn-i Bibi’nin Selçuk nâmesinde Saruhan isminde bir Harezm kumandanın Celâleddin 
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Etrâki”428 olarak nitelediği sınır bölgelerinde yerleştirilen Türkmenler uç 

teşkilatlarını meydana getirmişledir. Bu açıdan Sinop- Kastamonu- Antalya hattı 

diğer sınırlara göre daha büyük önem taşımaktadır. Bolu, Eskişehir, Kütahya, 

Denizli, Afyon, bu sınır üzerinde bulunan şehirlerdir. Güney sınırlarındaki Türkmen 

yerleşimleri hakkında bilgiler veren İbn-i Said, Selçuklular devrinde Anadolu’yu 

fetheden çok sayıda Türkmen’in bulunduğuna işaret etmekte, bunların deniz 

kıyısında yaşayanları yağma ettiklerini bildirmektedir. Cun Makri olarak 

isimlendirilen bölgenin bir ticaret limanı olduğunu, Müslümanlarla Hıristiyanlar 

arasında sınır bölgesi olduğunu, aynı zamanda Antalya’nın kuzeyindeki Tağurla 

dağının etrafında iki yüz bin kadar Türkmen çadırının bulunduğunu 

bahsetmektedir429.     

Özellikle Kösedağ mağlubiyeti sonrasında Türkiye Selçuklular’ı tamamen 

müstakil hükümdarlık ortaya koyamamışlar, Moğol hükümdarlarının emriyle 

saltanata sahip olup idareyi sağlamaya çalışmışlardır. Moğol baskısının meydana 

getirdiği karışıklıklar, Türkmen Beyler’ini Batı Anadolu’ya Bizans’a  doğru 

hareketlendirmiş ve buralarda bağımsızlık mücadelesine girmişlerdir. 

Selçuknâme’de, Anadolu’da Moğol tahakkümünün fazlaca hissedildiği dönemlerden 

olan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Moğol hükümdarlarının emriyle Erzincan’da 

öldürülmesinden sonra II. Gıyaseddin Mes’ud Selçuklu tahtına geçmesiyle  

kargaşaların yeniden alevlendiği süreçte Germiyanlıların faaliyetleri etraflıca izah 

edilmektedir430. Selçuknâmede 1286 yılındaki karışıklıklar anlatılırken Germiyan 

Türkmenler’inin kargaşa ortamından yararlanıp Gargurum vilayetini431 yağma ve 

tahrip ettikleri bunun üzerine II. Gıyaseddin Mes’ud Moğol ve Selçuklu 

kuvvetlerinden meydana getirdiği bir ordu ile Germiyanlıların üzerine yürüdüğü ve 

                                                                                                                                          
Harzemşahın vefatından sonra Alaeddin Keykubâd’ın hizmetine girdiği düşünülebilir. İbn-i Bibi, el-
Evamirü’l alaiye I,  s. 430. Daha sonra Germiyanlılar tarafından Batı Anadolu istilasına sevk edildiği 
düşünülmektedir. İzmir’e doğru olan sahada beyliklerini meydana getirmişlerdir.     
428 M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, s. 25. 
429 P. Wittek, Menteşe Beyliği,  s. 2.  
430 Anonim Selçuknâme, s. 69; Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, 
s. 28. 
431 Kaynaklarda Beyşehir bölgesi olarak ifade edilmektedir. Naklen; Aksarayî, Müsâmeretü’l- ahbâr, 
s. 49.  
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te’dibe çalıştığı fakat Germiyanlıların ansızın gerçekleştirdikleri baskınla Sultan’ın 

ordusunun bozup esirlerini kurtardıkları kaydedilmektedir432.    

Anonim Selçuknâmede, 1288 yılı olayları anlatılırken Germiyan 

Türkmenler’i ile Selçuklular arasında anlamazlıkların giderilerek dostlukların 

başladığından bahsedilmektedir. Germiyanlıların Alişir’in kızının oğlu Bedreddin 

Murad’ın433 da yanında olarak sulh icabı Konya’ya geldikleri, bu yılda bir sükunet 

sürecinin yaşandığını, fakat bunun çok kısa bir süre devam edebildiği 

belirtilmektedir. Gerek uç Türkmenler’inin harekete geçmeleri, ve gerekse 

II.Mes’ud’un emirlerinden İzzettin Bey’in Denizli bölgesi Günler mevkiinde 

Germiyanlıların üzerine yürüyerek mücadeleyi başlatması Germiyanlılar açısından 

büyük bir bozgunu getirmiştir. Bu dönemdeki Selçuklu–Germiyan münasebetlerinin 

temelinde karşılıklı nüfuz mücadelesini görmek mümkündür. Germiyanlıların 

özellikle uçlarda söz sahibi olmaya başlamaları, yeni fetih bölgelerinin açılmasında 

tesirli hale gelmeleri Selçuklular’ı rahatsız etmektedir. Anadolu’da ardı arkası 

kesilmeyen Moğol tahakkümü, Anadolu’nun iktisadi  ve siyasi buhranları yaşaması 

Selçuklu ve Moğol idaresine karşı yeni oluşumları meydana getirmiştir. Bu açıdan 

Türkiye Selçuklular’ı Batı Anadolu’da yönlendirici durumda olan Germiyanlıların 

tesirini kırmak için mücadele etmiş ve üzerlerinde nüfuzunu kurmayı başarmıştır. 

1299 tarihli Ankara Kızılbey Câmii minber tamir kitabesi Germiyanoğullarının 

Selçuklular’a tâbi durumda olduklarını göstermektedir434. Germiyanoğlu I. Yakub 

Bey aynı zamanda Ankara’ya hakim durumdadır. Bu durum Germiyanoğullarının 

aynı zamanda nüfuz mücadelelerini devam ettiklerinin göstergesi olarak alınabilir. 

Beyliğin bağımsızlığını tam olarak hangi tarihte kazandığı kesin olmamakla birlikte 

XVI. Yüzyıl tarihçisi Âlî bu tarihi 1300 olarak vermektedir. Âlî, “Fusulu’l- Hallu’l- 

Akd Usulu’l- Harc ve’l- Nakd”adlı eserinde “ Aydın vilâyeti, Saruhan memleketi, 

Germiyan nâhiyeleri, hamid ili ve İzmir cânibleri ve Teke ili ve Turgud tarafı ve 

Karesi cânibi ve Menteşe vilâyeti yedi yüz tarihinde ki, Sultan Gıyaseddin katl 

olundu, evlâdı kalmamağın bu zikr olunan Bey’ ler vilâyetlu vilâyetini korutub 
                                                 
432 Anonim Selçuknâme, s. 69; Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, 
s. 28-29. 
433 Anonim Selçuknâme, Alişir’in kızının oğlu Bedreddin Murad’ı 1289 yılında Ladik (Denizli) Emiri 
olarak göstermektedir. Anonim Selçuknâme, s. 72-73; Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  
Tarihi,  s. 30. 
434 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 41. 
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istiklâl üzre hutbelerin ve sikkelerin okudub hâkim oldular”bu tarihi 

belirtmektedir435.  

Germiyanoğullarının bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Batı 

Anadolu’da siyasi istikrarı sağlayan konumları Ali-şir oğlu I. Yakub Bey’den 

itibaren devam etmiş Batı Anadolu’daki beylikleri de nüfuzları altında 

toplamışlardır. Aydın, İzmir, Antalya, Isparta ve çevreleri ile yukarı Sakarya 

havzasındaki Türk Beyler’i’de  Germiyan beyliği  idaresinde bulunmuşlardır436.   

Ali-şir oğlu I. Yakub Bey zamanında Bizanslılarla Denizli, Alaşehir 

çevrelerinde mücadelelere devam edilmiş, Germiyan Beyliği bölgede Bizans’ın 

durumundan da yararlanarak diğer Türkmen Beyler’inin de yardımlarıyla bölgedeki 

hakimiyetini güçlendirmeye çalışmıştır. Bizans imparatoru IX. Mihael Anadolu’daki 

son toprak parçalarını kurtarabilmek için Katolon kuvvetleriyle ittifak kurmuş 

bölgedeki Germiyanlı nüfuzunu kırmaya çalışmıştır. 1304 yılında gerçekleştiği kabul 

edilen Katalan - Germiyan mücadelesi Germiyanların aleyhine sonuçlanmış çok 

sayıda Germiyan Türkmeni hayatını kaybetmiştir437. Germiyanlılar bu mağlubiyet 

sonrasında Alaşehir çevresine tekrar 1314 yıllarında sahip olabilmişlerdir. 1314 

tarihli Kütahya Vacidiye Medresesi kitâbesi, Medresenin Alaşehirden gelen Cizye ile 

yapıldığını göstermektedir438.   

Selçuklular, beylikleri kendi nüfuzu altında toplamaya çalışırken 

Germiyanlıları kontrol altında tutabilmek için Eskişehir ve İnönü bölgelerini 

Osmanlılara vermişlerdir. Bu durum Germiyanlıları rahatsız ettiğinden I. Yakub Bey 

Çavdar tatarlarını teşvik ederek Osmanlı şehirlerini yağma ettirmiştir. Bu hadise iki 

beylik ilişkilerinin bozulmasına sebep olmuştur439. Germiyanlılara rağmen 

Selçuklulardan itibaren Osmanlıların ön plana çıkartılmaya çalışılması, Batı 

Anadolu’daki  beylikleri Osmanlılar hariç himayelerinde bulunduran ve Bizans 

üzerinde fetihlerini aynı bölgede devam ettiren Germiyan ve Osmanlıları rahatsız 

etmekte ve aralarındaki siyasi rekabet kızıştırmaktadır. Nihayet Germiyanlılar Batı 

                                                 
435 Mustafa Âlî, Fusulu’l- Hallu’l- Akd Usulu’l- Harc ve’l- Nakd, nu. 9783, vr.102 b; Naklen; M. 
Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, Ankara, 1974, s. 32. 
436 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimâi Tarihi, s. 89.  
437 P.Wittek, Menteşe Beyliği, s. 43. Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  Tarihi, s. 39. 
438 H. Edhem, “ Âl-i Germiyan Kitâbeleri, s. 126; Naklen; M. Çetin Varlık,  Germiyan-oğulları  
Tarihi,  s. 33. 
439 Aşık paşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, I, s. 93-94.   
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Anadolu’daki siyasi nüfuzlarını Osmanlılara kaptıracak ve yeni bir devletin 

teşekkülü sağlanacaktır.              

 

         3.1.3. Karasi Beyliği 

 

         3.1.3.1. Karasi isminin ortaya çıkışı 

 

Karesi Beyliği’ni  meydana getiren Türkmenler’in ne zaman ve ne şekilde bu 

coğrafyaya geldiği tarihçilerce merak konusu olmuştur. İlk olarak beyliğin ismi 

sorgulanmış ve konuda fikirler öne sürülmüştür. Balıkesir ve Çanakkale taraflarında 

kurulup Karasioğulları olarak isimlendirilen beyliğin ismi konusunda El- Ömerî440 ve 

Kalkaşandî441 “Karaşî” şeklinde fikir beyan ederlerken farklı kaynaklarda “ Karesi”, 

“Karasi”, “Karaizi”, “ Kara İsa” şeklinde farklı ifadeler dile getirilmiş fakat beyliğin 

ismi konusunda kesin bir neticeye varılamamıştır. Osmanlı kaynaklarının bazılarında  

kullanılan Karesi şeklindeki ifadelerin ilk iki hecesinin “Kara” daha sonra “e” ile 

kullanılarak “Kare” şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Tokattaki Kutlu melek 

kitabesinde442 “Kara” şeklinde gösterilirken daha sonra yazılmış Osmanlı 

kaynaklarında “Kare” şeklinde görülmektedir. 

Bizans yazarlarından  Gregores443 “Calames’in oğlu Carases” şeklinde bir 

ifadeyle Kantakuzenos ise, Cerasae Frigyası satrapı Süleyman olarak Karasi adından 

bahsetmektedir. Eserin Bonnae neşrinde ise “Calamis’in oğlu Carasis’in hissesine 

düşen Lidya’ya kadar olan Misya toprakları “Carasia” olarak belirtilmektedir444.   

Kramers, “Kara İsa veya Kara Ese”,  Zambaur, “Qara-Isa”, Halil Edhem, 

“Kara İsa Bey”, Fuat Köprülü445, Karasioğlu İsa Bey şeklinde Kara İsa tabirlerini 

kullanırlarken Uzunçarşılı, Beyliğin adının  Türk Beyler’inden Karası’ye izafeten 

                                                 
440 El- Ömerî, s. 43. Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 13. 
441 İsmail Hakkı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, s. 71. 
442 Karasi beyliğinin Danişmendlilerle ilgisini göstermesi açısından önemlidir. Kitabeye ileride 
değinilecektir. Bkz. Karamağaralı, B. “ Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti 
Hakkında”, SAD, II, Ankara, 1971, s. 85.   
443 Gregoros, I, s. 214,  Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 13. 
444 Kantakuzenos, II, s. 457,507, Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 13. 
445 Fuat Köprülü,  “ Anadolu Beylikleri Tarihine ait Notlar”, Türkiyat Mecmuası, C.II, İstanbul, 
1928, s. 3.           
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verildiği kanaatini taşımakta446 ve Kara İsa şeklinde bir okunuşun Karasi şeklinde 

teleffuz edilemeyeceğini “Kara İsi”, “Kara İzi” şeklinde olmasının daha şüphe 

götürmez olduğunu ifade etmektedir. Uzunçarşılı aynı zamanda, Divan-ı Lügâtü’t- 

Türk’de “İdhi” kelimesinin  “Efendi”, “Sahip” manasına kullanıldığı Karasi adının 

da “Büyük, Kudretli Efendi” manasında bir şahıs adı olarak kullanılabileceğini kabul 

etmektedir447. İzi kelimesiyle ilgili olarak İsmail Hakkı, Balıkesir’de günlük olarak 

yayınlanan Rezm gazetesinin 22 Temmuz 339 tarihli nüshasında, Hacı Bektaş 

Vilayetnâmesinden nakl edilen bir izahattan şu bilgileri vermektedir. Orta 

Anadolu’da Kırşehrinde ve özellikle Sulucakarahöyük’te bulunan Çepni taifesinin 

Moğol istilasından sonra Beyler’i Kara İzi ile birlikte Aydın iline geçtikleri 

bildirilmektedir448.       

 

         3.1.3.2. Danişmend beylerinin Batı Anadolu’ya yerleşmeleri, Karasi 

Beyliğinin kuruluşu  

 

Bilindiği üzere uç teşkilatlarında siyasi ve askeri fonksiyonlar daha öne 

çıkmaktadır. Yeni arazilerin fethi, sınırların hrıstiyan hücumlarına karşı muhafazası 

ancak devlet reisinin bizzat işleri takibiyle mümkün olacaktır. Devlet reisinin 

merkezde oturmaya mecbur oluşu uç’larda işlerin takibiyle ilgili Meliku’l 

umera’ların tayinini gerektirmiştir. Uç Beyler’inin Sultan’ın müsaadesi olmadan 

düşmandan arazi açmaya salahiyeti bulunmamaktadır. Uç’larda kuvvetli Uç Beyler’i 

ve onlara destek olabilecek Türkmen kuvvetleri bulunmasına, Bizans’ın aşırı 

derecede perişanlığına rağmen Türkiye Selçuklu sultanları dönemlerinde Uç Türkleri 

buralarda fazla toprak kazanamamışlardır. Bu ilerlemenin sağlanamayışında en 

önemli sebeplerden birisi Selçuklu Sultanları’nın  buralardan aldıkları haraçlardır449. 

Selçuklu Sultanları dönemlerinde bu ilerleme kontrollü bir şekilde ve kısa adımlarla 

                                                 
446  İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 96. 
447 İsmail Hakkı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi,s.72. 
448 Aynı makalede Çepnilerin Oğuzların Dağhan oğullarından olduklarını akınlar esnasında geride iç 
işlerini muhafaza ettikleri, dönüşlerde ise Dümdarlık vazifesini yürüttükleri, Moğol baskılarıyla 
çoğunlukla Karesi, Manisa ve Kütahya havalisine yerleştikleri bildirilmektedir. Naklen; İsmail Hakkı, 
Karesi Vilâyeti Tarihçesi, s. 76. 
449 Yazıcızade, Selçukname, Revan, No.1391,s.556; Naklen; Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi 
ve İçtimai Tarihi, I,  s. 87.  
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sağlanmıştır. Diğer taraftan Uç Beyler’inin nüfuzu ve büyük bir hanedan kurabilecek 

güce sahip olmaları Selçuklu Sultanları’nı endişelendirmiş, nüfuzlarını daima 

hissettirmişlerdir. Selçuklu Sultanları’nın Uç’lardaki otoriteleri sarsıldıktan sonra ise 

özellikle Moğolların, sultanları fiilen hükümsüz hale getirdikleri XIII. asrın son yirmi 

beş yılı içerisinde Batı Anadolu’daki Türk fetihleri Uç Umerası tarafından daha hızlı 

bir şekilde devam ettirilmiştir450.   

1071 yılında Malazgirt Zaferi sonrasında kurulan Danişmendoğulları Devleti, 

kendisine ilk merkez olarak Tokatın Niksar kazasını seçmişlerdir. Devletin kurucusu, 

Selçuklu ailesinin muallimi Danişmend Ali Taylu’nun oğlu Gümüştekin  Melik 

Ahmet Gazidir. Kendisi bilge bir kişiliğe sahip olduğu için Danişmend Gazi olarak 

anılmıştır451. Danişmend Gazi, ilk yıllardan itibaren fetih faaliyetlerine hız vererek 

Tokat, Amasya, Çorum, Bayburt, Sivas, Kayseri ve bütün Kapadokya’yı ele 

geçirmiştir. Malatya’nın ele geçirilerek Danişmend sınırının Suriye’ye kadar 

uzanması Selçuklular’ı rahatsız etmiş zaten varolan gerginlik bu vesileyle daha da 

artmıştır.      

I. Kılıçarslan, Melik Ahmed Gazi’nin vefatı sonrasında meydana gelen iktidar 

kavgalarından yararlanarak, Malatya üzerinde Selçuklu hakimiyetini tesis etmiş, II. 

Kılıçarslan ise uzun süren mücadeleler sonrasında Danişmendoğulları devletini 

tamamen ortadan kaldırmıştır452. Selçuklular’ın Danişmendli toprakları üzerindeki 

hakimiyeti, bir taraftan askeri mücadelelerle gerçekleştirilirken diğer taraftan tesis 

edilmeye çalışılan yakınlıklarla üzerlerinde siyasi nüfuz meydana getirilerek 

Selçuklu lehinde davranmaları sağlanmıştır. Bu şekilde Danişmend Beyler’i  

özellikle devletlerinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte Selçuklu Sultanları’nın 

hizmetlerine girmeye başlamışlardır. Danişmendli ailesinden olan Yağıbasan’ın 

oğullarından Muzaffereddin Mahmud, Zahireddin İli ve Bedreddin Yusuf, Sultan 

                                                 
450 Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I,  s.86- 87.  
451 İbnu’l Esir, el-Kamil fi’t-Târih, Beyrut, 1385/1966, X, 300; İbnü’l Cevzi, el-Muntazam, 
Haydarabad, 1359, IX, 114; Matheos, Vekayinâme, Ankara, 1962, s. 205,225; II. Hüsameddin, 
Amasya Tarihi, İstanbul, 1929-1932,11.296; O. Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, İstanbul, 
1971, s.115; İ.H. Uzunçarşılı, Sivas Şehri, İstanbul, 1928, s. 16-43; Mikail Bayram,Türkiye 
Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 2.       
452 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 2. 
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Gıyaseddin Keyhüsrev’in hizmetine girmişler onun emirlerine öncelik verip 

dergahına karşı saygı ve sevgiyi her zaman göstermişlerdir453.  

Selçuklu idaresi, Danişmendli Beyler’ini kendi nüfuzları altında eritmeye 

çalışırken kendi aleyhlerine oluşabilecek herhangi bir girişime meydan 

vermemişlerdir. Bunu sağlayabilmek için Danişmenli Beyler’ini uç vilayetlere 

yönlendirerek onların buralarda idari ve komuta kademelerinde yer almalarını 

sağlamışlardır. Danişmenli Beyler’inin uçlarda bulunan Türkmenler üzerinde 

nüfuzlarının artması Selçuklu istikrarının sağlanmasına fayda sağlamıştır454.     

Danişmendoğullarının dağılmış olmalarına rağmen ailenin nüfuzu hakim 

oldukları topraklar üzerinde uzun yıllar hissedilmiş, Moğol hakimiyetinin olduğu 

yıllarda bile buralardan Danişmend ülkesi olarak söz edilmiştir455.  Özellikle 

Selçuklu merkezi idaresinin zaafiyete uğradığı yıllarda Danişmendli Beyler’inin 

nüfuzu daha da artmış istedikleri hükümdarı başa getirmek için mücadelelere 

girişmişlerdir. Çocuk yaşta bulunan III. Kılıçarslanın, Nuh Alp, Emir Mende, Tüz 

Bey’in yardımlarıyla tahta çıkarılması Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarı olup Uç 

Türkmenler’inin başında bulunan Danişmend Beyler’inden Yağıbasan oğullarını 

harekete geçirmiştir456. Yağıbasan oğullarının bu teşebbüsleri, iktidar 

değişiklerindeki etkileri Danişmend ailesinin ve Beyler’inin uçlardaki nüfuzunun ne 

denli kuvvetli olduğunu göstermesi açısından önemlidir.    

Moğol devlet teşkilatında önemli yeri olan nökerlik457 kurumu Türk 

devletlerinde de kullanılmış olmasındandır ki Osmanlı kaynaklarında da bu şekilde 

zikredilmiştir. Bu durum ise Karasi Bey’inin Selçuklu Sultan’ına yakınlığını ortaya 

koymakta ve hatta ileri gelen emirlerinden olduğunu göstermektedir.  

Türkiye Selçuklu Devleti’nin çöküş sürecinde “uç”larda yerleşip Batıya 

doğru akınlarını devam ettiren beyliklerden olan Karasi Beyliği’nin kurucuları ile 

ilgili olarak Yazıcıoğlu Ali Selçuknâmesinde, Sultan Mesudun emirlerinden 

                                                 
453 İbn-i Bibi, el-Evamirü’l alaiye I, s. 97. 
454 İbn-i Bibi, el-Evamirü’l alaiye I, s. 97. 
455 Aksarayi, s. 49,83,85; Naklen; Z.Öden, Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 9.  
456 OsmanTuran , Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 272.  
457 Nöker tâbiri Moğolca “dost”, “arkadaş”, manasına gelen “nökör,-nökü”çoğulu “nököd, nöküd” 
kelimesinden gelmektedir. Farsça hizmetkar,kul anlamlarını taşımaktadır. Uygurca ise maiyet askeri, 
hizmetkar, kul manasına gelmektedir.   
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oldukları şeklinde bilgileri zikretmektedir458. Aynı kayda Neşrî’de rastlanılmakla 

birlikte Kemal Paşazade ise, Sultan Mesud b. İzzettin Keykavus’un emirlerinden 

olduğunu belirtmektedir459. Müneccimbaşı ise Karasi Bey’ini Gıyaseddin Mesudun 

has adamlarından saymakta, Selçuklunun ileri gelen emirlerinden olduğunu 

belirtmektedir460.             

Karasi ailesinin menşei konusunda Tokatta bulunan mezar taşı beyliğin 

Danişmend sülalesine dayandığı noktasında fikirler vermektedir. Annesi Danişmend 

soyundan geldiği için olağan dışı kabul edilerek annesinin şeceresiyle kaydedilmiş 

olan babası Beylerbeyi Mustafa Bey’in kızı Kutlu Melek’in oğlu Mustafa Çelebi’nin 

Tokat müzesinde bulunan mezar taşında 461 Danişmend silsilesi tamamen verilmeden 

bazı isimlerin zikredilmesi tam olarak tereddütleri ortadan kaldırmasa da  

Karasioğullarının şeceresi ile ilgili bilgiler vermektedir.  

C.Cahen Danişmenoğullarının Beyler’i tarafından Karasioğulları Beyliği’nin 

kurulduğu konusunu tereddütle karşılamakta, bir mezar kitabesinden yola çıkılarak 

Karasi adının Danişmend soyundan geldiğini kabul etmenin zorlama bir iddia 

olduğunu ve iki beyliğin birleştirilme girişimi olarak kabul edilebileceğini 

belirtmektedir. Aynı zamanda söz konusu kitabenin Karasi’de değil Danişmend 

idaresinden sonraki Tokatta bulunduğunu bunun ise Karasi Danişmend ilişkisini 

                                                 
458 Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 4. 
459 Kemalpaşazâde, s. 137, Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 4. 
460 Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 4. 
461 Mezar kitabesinde  tepeden itibaren birinci bölümde : 

“ Tuvuffiye 
el- merhûm el- ma‛sûm 
Mustafa Çelebi 

İkinci bölümde: 
b. Kutlu Melek binti  
Mustafa Beg 

Şahidenin sağ yan kenarında kitabe devam etmektedir.  
 b. beglerbegi b. Yahşi hân b. Karasi hân b. Kalem Beg b. Bâ‛di Beg ( Uzunçarşılı Ba‛di’nin 
Yağdı şeklinde okunmasının daha doğru olacağını  bunun ise Danişmend Muhammed Gaziye isyan 
eden iki kardeşten “Yağan” olduğunu kaydetmektedir. Uzunçarşılı, Kitabeler, I, s. 45, Naklen; Z. 
Günal Öden, Karasi Beyliği, Ankara, 1989, s. 6.)  
   meliku’l- guzât ve’l-mücâhidîn. 
Şahidenin iç yüzünde ise  
 Melik Danişmend Gazi rahimehu’l-lâhu rahmeten vâsiaten 
Oyuk üst kenarda ölüm tarihi olarak  
 Semâne aşer ve semâne mie.” Karamağralı, Beyhan, “ Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar 
Taşlarının Mahiyeti hakkında” SAD, II, Ankara, 1971, s. 85.   
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kurabilmek açısından yetersiz olduğunu belirtmektedir462. Cahen, Karasi Beyliği’nin 

kuruluşu ile ilgili olarak ta Güney Türkmenler’inin Karasi coğrafyasına sızması ve 

Bizans’ın Balkan Türkler’ini buraya getirmesi sonucunda kurulmuş olabileceğinden 

bahsetmektedir463.  

C. Cahen’in aksine P.Wittek ise, Karasi ailesini Danişmendlilere 

bağlamaktadır. Wittek, Danişmendlilerin eski sınırlardaki geleneklerini (Gazilik) 

Anadolu üzerinde genişletmek şeklinde tarihi bir misyonu üstlendiklerinden bahisle 

Gazilik ananelerinin bu uç Beyler’i arasında mevcut olduğunu ve bununda 

“Karasi”nin menşeini teşkil ettiğini belirtmektedir. Wittek, Karasinin menşeini 

Tokattaki kitabelere dayandırmakta ve Karesinin babasının adı olan Kalem Bey’in 

isminin Gregoras tarafından da kaydedildiğini zikretmektedir464.   

Uzunçarşılı, Danişmendli ailesinin Selçuklu devleti hizmetinde 

bulunduklarını kabul etmekte, Rükneddin Süleyman Şah’ın  vefatı sonrasında yerine 

geçen III. Kılıçarslanı tahttan indirip yerine I.Gıyaseddin Keyhüsrevin ikinci defa 

tahta çıkarılışında Danişmend ailesinden Yağıbasan oğullarının tesirlerinden ısrarla 

bahsetmektedir. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Danişmend ailesinin kendisinin iktidarını 

teminlerinden dolayı aileden Yağıbasanoğlu Zahirü’d-din İli’yi en büyük Selçuklu 

makamlarından Pervanecilik görevine getirmiştir465. Sultan’ın diğer icraatlarında da 

söz konusu aileye karşı müteşekkirâne yaklaşımları görebilmek mümkündür466.  

Anadolu’da Moğol hakimiyetini istikrarı bozan ve yeni paylaşımların 

meydana geldiği bir dönem olarak aldığımızda Uçlardaki hareketliliklerin de en fazla 

olduğu dönem olarak kabul etmek zorundayız. Bu süreçte Moğol hakanı Gazan Han, 

Anadolu’ya en çok müdahale eden bir hükümdar olarak dikkatleri çekmekte, devamlı 

olarak bir çok sultanı azl ve nasb ettiği bilinmektedir. Gazan Han 1302’den itibaren 

Anadolu’daki gailelerden kurtulup yeniden nüfuzunu kurarak memleketi ikiye 

bölmüş, Danişmendiye vilayeti ve bu vilayete uç olarak kabul edilen Karasi 

                                                 
462 Claud Cahen,  “ Karasi”, EI², IV, s. 627-628; Naklen; Öden, Z. Günal, Karasi Beyliği, Ankara, 
1989, s. 9.  
463  Claud Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 338.     
464 P. Wittek,  Menteşe Beyliği, s. 20. 
465  İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 96. 
466 1204 senesinde bizzat merkezi idarenin başı Selçuklu Sultanı tarafından Eskişehir Seyitgazi’de 
Gazilerin Malatyalı baş kahramanı Seyit Battal Gazi adına mukaddes bir mahallin meydana 
getirilmesi, hükümranlığı borçlu olduğu “Uçlulara”bir teşekkürü mahiyetinde değerlendirilebilir. P 
Wittek, Menteşe Beyliği, s.8. 
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topraklarını Sultan II. Mesuda vermiştir. Bu paylaşımda Danişmendiye vilayetine uç 

olarak Karasi topraklarından başka Osmanlı toprakları ve Saruhan topraklarının da 

verildiği  belirtilmektedir467.  

Selçuklu idari yapısının güçlü olduğu dönemlerde Sultanlar her ne kadar 

uçlardaki fetih faaliyetlerini değişik endişelerle engellemiş olsalar da bu yapının 

işlemediği dönemlerde, Danişmendiye vilayetinin uçlarında şimdiki Balıkesir ve 

Çanakkale bölgelerinde Danişmend ailesinden uç Beyler’i yerleşmişlerdir. 

Danişmend ailesinden olup Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine Uç Bey’i olarak ilk 

akınları düzenleyen kişiler olarak kabul ettiğimiz, Bizans kaynaklarında 

“Kalambis”468 olarak isimlendirilen Kalem Bey ve oğlu Karasi Bey’in buraya hangi 

tarihlerde yerleştikleri tam olarak belirtilemese de Uzunçarşılı, bunun Andronik 

Paleologos zamanına ve yaklaşık 1296 yıllarına rastladığını belirtmektedir. Bu 

tarihlerde Bizans sınırlarındaki diğer Beyler’inde (Yakub Bey- Gazi Osman Bey)Batı 

Anadolu da fetih faaliyetlerine hızla devam ettikleri muhakkaktır469.  

İbn-i Batuta, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde Kalem Bey ile oğlu Karasi 

Bey’in  Beyliklerini kurduklarını, Balıkesir’i tanzim edip kendilerine merkez 

yaptıklarını, daha sonraki dönemlerde ise buraya bir hayli halkın yerleştirildiğini 

bahsetmektedir470. Karasi havalisindeki Türk nüfusun artışı bu dönemdeki ilk iskan 

faaliyetlerinden başka, Moğollardan kaçıp Karasi iline sığınan Türkmenler’e ve 1263 

ve sonrasında Sultan İzzeddin’e iltihak için Anadolu’dan Dobrucaya geçmiş olan on 

bin evlik Sarı Saltık’a mensup kitlelerin Ece Halil maiyetinde tekrar Anadolu’ya 

Karasi topraklarına yerleştirilmeleriyle ilişkilendirilebilir471.  

 

         3.1.4. Osmanlı Devleti 

 

          3.1.4.1. Kayı boyunun Anadolu’ya ilk girişleri  

 

                                                 
467 Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I,  s.141.  
468 Pachymere, 1685 tab’ı fasıl 9, s. 563 ve Nikoforüs Grigoras F.Nazmi Bey Tercümesi, s. 62-63. 
Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 97. 
469 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 97. 
470 İbn Batuta ( Şerif Paşa Tercümesi) C.2, s.338-339;Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu 
Beylikleri, s. 97. 
471 İsmail Hakkı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, s. 74. 
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Anadolu, sahip olduğu konum itibariyle tarihin değişik dönemlerinde 

muhtelif kavimleri üzerinde barındırmış ve zorlu mücadelelere sahne olmuştur. Bu 

tarihi süreç içerisinde, Anadolu coğrafyasına uzun yıllar hükmeden, “Osmanlı” 

olarak tanıdığımız devletin ilk çekirdeklerinin Anadolu’ya ne suretle geldiği, nasıl 

iskan edildiği elbette merak konusu olacaktır.  

 İnsan toplulukları, muhtelif sebeplerden çeşitli tarihlerde kısım kısım 

Anadolu’ya giderek veya gönderilerek değişik yerlerde iskan edilmişlerdir. Osmanlı 

Devletini kurmuş olan ailenin menşei ile ilgili olarak gerek tarihi kayıtlar, etnik 

incelemeler ve gerekse gelenekleri ve mevcut damgaları Oğuzlar’ın sağ kolu olan 

Günhan kolunun Kayı boyundan oldukları şeklindeki kanaatleri 

kuvvetlendirmektedir472. Kayılar, Selçuklularla birlikte M.9. asırdan itibaren Ceyhun 

nehrini geçerek İran’a gelmişlerdir. Z.V.Togan, Osmanlıların doğu veya batı 

Kayılarından dan olduğu konusunda farklı görüşleri tartışırken473, bu boyun 

Anadolu’ya Horasan ve Ahlat üzerinden geldikleri konusunu daha net olarak ifade 

etmektedir. Bu durumda Ceyhun’u geçen Kayılar, Horasanda Merv ve Mohan 

tarafına yerleşmişlerdir. Moğolların baskıları Merv bölgesinde yerleşmiş olan 

Türkmen ve Tatar kitlelerini yeniden harekete geçirmiş, bu kitleler Cebe ve 

Sübidey’in önünden batıya doğru kaçmaya başlamışlardır474. 

 Kayılar, Moğolların baskıları üzerine yerlerini bırakarak Azerbaycan’a ve 

Doğu Anadolu’da Ahlat taraflarına gelmişlerdir. Bu konuda bazı farklı inceleme ve 

değerlendirmelerde bulunulmuş olsa da, Kayı boyunun Selçuklularla beraber  

Horasana ve buradaki Moğol baskıları sonrasında Celaleddin Harezmşahla birlikte 

                                                 
472 Osmanıların Kayılara mensup olup olmadıkları konusunda değişik görüşler öne sürülmüştür. 
P.Wittek Osmanlıların Kayılardan ve hatta Oğuzlardan olmadıklarını öne sürmüştür. Z. V. Togan 
Osman Beyin atalarını Kayı olarak kabul etmekte, Kayıları ise Türklerin en eski boyu olarak kabul 
etmektedir. Osmanlıların mensup olduğu kayıların doğu veya batı kayılarından olcağına dair 
değerlendirmelerin nazariyeden ibaret olduğunu belirten Togan, Osmanlıların atalarını 11.asırda 
Uzakdoğudan gelerek Harzemşahlar devrinde Horasandaki Türkmenlere katılan büyük kayıların esas 
kolları olarak görmektedir. Bkz. Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, 485, bu 
konuda F. Köprülü ve Togan Osmanlıların atasının kayılar olduğu konusunda hem fikir olmakla 
birlikte Oğuz heyetine dahil olup olmadıkları konusunda fikir birliğine varamamaktadırlar. Bkz. 
Köprülü, F. Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1988, s. 70. Fakat yaygın kanaat kayıların Oğuz 
heyetine dahilliğini kabul etmektedir.  İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, s. 98. 
473 Bkz. Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 485-486.  
474 Osmanlı kaynaklarında Kayılarla beraber KızılBuğa Bahadır yahut Süleyman şahın kumandasında 
Merv bölgesini Cengiz Han’ın ordusuna direnemeden terk edenlerin sayısı Hadidi’de Türkmen ve 
Tatar toplam yirmi bin olarak belirtilirken, Bkz. Hadidi, Tevârih-i Âl-i Osman, s.23; 
Aşıkpaşazade’de toplam ellibin olarak belirtilmiştir. Bkz. Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 92.     



 

 

161

Harezm kuvvetleri arasında Doğu Anadolu’ya geldikleri kabul gören görüşlerden 

biridir.  

 Diğer taraftan Kayıların bu tarihlerden daha önce Anadolu’ya geldikleri ve 

Artuklu kuvvetleri içerisinde bulundukları konusunda fikirler öne sürülmüştür. 

O.Turan, Artuklu ilinde Kayı boyuna rastlanılmadığını475 ve bu görüşü savunanların 

damgalardaki benzerliklere bakarak yanılgıya düştüklerini belirtmektedir. Fakat 

İsmail Galib “Meskûkât-ı Türkmâniye” adlı eserinde Artuklu paraları üzerine 

araştırmalar yapmış, Ali Emirî ise bu araştırmalardan yola çıkarak elde edilen 

damgaların Kayı boyuna ait damgalar olduğunu ileri sürmüştür. Bu ise Kayıların 

kısmen de olsa yukarıda belirttiğimiz tarihlerden daha önceleri Artuklu 

coğrafyasında Diyarbakır, Hasankeyf, Harput bölgelerinde bulundukları tezini ortaya 

çıkarmaktadır. M. H. Yinanç, Türk ve Türkmen sülalelerinde  paraların üzerindeki 

işaretlerin bağlı bulundukları sülalenin damgalarından meydana geldiğini belirtirken 

Artuklu ve Osmanlı paralarında Kayı boyunun işareti olduğundan bahsetmektedir476.   

 

          3.1.4.2. Kayıların Batı Anadolu’ya gelişleri ve Osmanlı Devletinin 

kuruluşu 

 

Kayıların Doğu Anadolu’ya gelmeleri sürecini bu şekilde izah ettikten sonra 

Anadolu’da ne şekilde dağıldıkları, Batı Anadolu’da nasıl iskana tabi tutulduklarını 

ele almaya çalışalım. Kayıların Anadolu’daki iskanları konusunda farklı rivayetler 

olmakla birlikte bunlardan en çok rağbet edileni, bu boyun Ahlat’a yerleşip oradan 

Erzurum ve Erzincan’a, daha sonra Amasya’ya, oradan  Haleb taraflarına göç 

ettikleri şeklinde ifade edilenidir. Bu rivayetlerde belirtilen hususlardan biriside, 

Kayıların reisleri olan Süleyman Şah’ın  Caber kalesi civarında Fıratı geçerken 

boğulduğu477, şeklinde kaynaklarda belirtilmektedir. Kanaatimizce karıştırıldığını 

                                                 
475 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 137.  
476 M. Halil Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 96.   
477 Kayıların ceddi olarak Süleyman şahın gösterilmesine bir çok tarihlerde rastlanılmaktadır. 
Aşıkpaşazade, Neşrî, Oruç Bey, vs. ve onlardan nakille diğer tarihler konuyu bu şekilde 
aktarmışlardır. Söz konusu tarihlerde bahsedilen Süleyman Şahın Fıratı geçerken boğularak öldüğü 
şeklindeki ifadeler Anadolu Selçukluları hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman’a çok benzemektedir. 
Enveri’nin Düsturnamesinde, Ruhi’nin Al-i Osman tarihinde Ertuğrul beyin babası Gündüzalp olarak 
gösterilmiştir. Ahmedi ise Gündüzalp ve Gökalp’ten bahsetmektedir. Uzunçarşılı ise, Süleymanşah ile 
ilgili rivayetlerin pek doğruyu yansıtmadığı kanaatindedir ve bu ismin Süleyman şah değil de 
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düşündüğümüz bu olay sonrasında meydana gelen nüfuz boşluğu kayıları ve onlarla 

gelen diğer aşiretleri ikiye ayırmış bir kısmını orada bırakırken diğer kısmını 

Çukurova’ya yöneltmiştir478. Çukurova’ya gelenler tekrar ikiye bölünerek bir kısmı 

Erzurum civarına Pasin ovasına Sürmeli çukura gelmişlerdir. Burada yerleşen 

aşiretlerin aralarında ihtilaf çıkmasından dolayı bir kısmı tekrar eski yurtlarına 

dönerken bir kısmı ise Sürmeli çukurda kalmışlardır. Kaynaklar Osman Bey’in 

ataları olan Ertuğrul ve kardeşi Dündar Bey’in dört yüz çadır halkı ile bir müddet 

Sürmeli çukurda yerleştiklerini479, daha sonra Moğol akınlarıyla Orta Anadolu’ya 

göç etmek zorunda kaldıklarını bildirmektedir. Hayrullah Efendi Ertuğrul Bey’in 

Bizans sınırlarına gelişini 628 H. 1231 M. olarak göstermektedir. Bu tarihler ise 

Moğolların Erzurum’a girdikleri, Sivas’a kadar akınlar yaptıkları yıllardır. 

Dolayısıyla Moğol akınlarının başlamasıyla birlikte Kayıların Selçuklu Sultanı 

I.Alaaddin tarafından Bizans sınırlarına yerleştirilmeleri muhtemel görünmektedir.         

Aşıkpaşazade’nin Kayının Batı Anadolu’ya gelmesiyle ilgili en doğru rivayet 

olarak belirttiği ifadelerde, Kayı reislerinin I. Alâüddin Keykubad ( 1219-1236)’a 

başvurarak ondan yurt istedikleri zikredilmektedir480. Dolayısıyla Kayılar, ya 

Celaleddin Harezmşahla yapılan muharebelerden hemen sonra veya Moğol 

baskılarının daha da şiddetlenmesiyle peyderpey  Karacadağ taraflarına 

yerleştirilmişlerdir481.      

Diğer bir görüş olarak Kayıların Artukoğulları şubesine dahil olduklarını 

zikretmiştik. Bilindiği üzere I. Alaaddin Keykubad 1233 senesinde Artukoğullarının 

Harput şubesine son vererek burayı sınırlarına dahil etmiştir. I. Alaaddin 

Keykubadın, Anadolu’da siyasi birliği sağlayabilmek için başlatmış olduğu iskan 

siyaseti çerçevesinde yeni fethetmiş olduğu Artuklu topraklarının sakinlerinden olan 

Kayıları dağıtarak bir kısmını da bu süreçte Orta Anadolu’ya göndermiş olması 

ihtimal dahilinde olmalıdır. Uzunçarşılı’da, buradan yola çıkarak Kayıların Ankara 

                                                                                                                                          
Gündüzalp olma ihtimalini daha büyük olarak görmektedir. Naklen; Hâdîdî, Tevârih-i Âl-i Osman ( 
1299,1523), Haz. N. Öztürk, İstanbul, 1991, s.26.     
478 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 93.     
479 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 93.     
480 Şükrullah, Kayıların Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alâüddin Keykubada biatlerini Sultanın 
Anadolu’da birlik sağlayabilmek için başlattıkları mücadelelere bağlamaktadır. Bu mücadeleler 
Kayıları endişeye düşürmüş ve Selçuklu sultanına yaklaştırmıştır. Bkz. Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih, 
s. 51-52.      
481 Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih, s. 51.     
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civarına yerleştirilmelerini bu sürece bağlamaktadır482. Diğer taraftan Selçuknâmede 

belirtilen, Yıldırım Beyazıd’ın Malatya üzerine yürümesi ile ilgili bir kayıtta ise, III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in Bizans sınırlarına geldiğinde kendisini karşılayanlar 

arasında Kayı boyundan Ertuğrul Bey’inde bulunduğu belirtilmektedir.  

III. Gıyaseddin Keyhüsrev ( 1264-1283), Cimri hadisesi bastırabilmek için 

uç’lara Bizans sınırlarına doğru gelmiştir483. Söz konusu kayda göre Yıldırım 

Beyazıd’ın Malatya üzerine yürüyüp burayı aldığı zaman havalideki Bey’ lerden 

Halil Bayat ve Ahmed ismindeki Bey’ ler Osmanlı Sultan’ının yanına gelerek onunla 

akraba olduklarını belirtmişlerdir. Selçuknâmenin bildirdiği bu ifadelerden yola 

çıkılarak III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Bizans sınırına geldiğinde Kayı boyundan 

Ertuğrul Bey’ le karşılaşması esnasında Kayı boyundan birilerinin Sultan  III. 

Gıyaseddin’in emrine verilmesi, Halil ve Ahmed Beyler’in sahip oldukları bu 

topraklarında ikta olarak Kayı boyu Beyler’inden birisine verilmiş olabileceği 

düşünülebilir484. Nitekim Hadîdî’de Uç’lara gelen Kayıların Ertuğrul haricinde şarka 

doğru yeniden gittiklerini bildirerek bölgedeki sirkülasyonu bir anlamda ifade 

etmektedir485.   

Karamanoğlu tarihçisi Şikari , Selçuklu saltanatının Sultan Alaaddinde son 

bulduğunu daha sonra Karamanoğullarına geçtiğini ifade etmektedir. Karaman Bey’i 

Nureddin Sofi, Ermenek ve Mut’u ele geçirdiğinde şehirlerin anahtarını Selçuklu 

Sultan’ına göndermiştir. Şikari’ye göre Sultan, fethettiği yerleri kendisine bağışlayıp 

                                                 
482 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi I, s. 99.  
483 Kanaatimizce o tarihte Moğollarında tesirleriyle Türkiye Selçuklularının askeri ve siyasi olarak 
bölgedeki Türkmen unsurlar üzerinde hakim durumda bulunması başta Germiyan olmak üzere diğer 
Türk boylarını da III. Gıyaseddin’e tabiiyete sevk etmiştir. Kayı Beylerinden Ertuğrul Beyin Selçuklu 
Sultanını karşılamasını ve bağlılığını bildirmesini de bu çerçevede alabiliriz.                                           
484Müneccimbaşı, Câmiu’d- Düvel, s. 122. 
485 Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserinde;  
“ O geldikleri yolu gözlediler 
Yine maşrık diyarın özlediler 
O kavmin ekserisi bile dönerler  
Olarunla bile şarka giderler 
Kalur dört-beş yüz alacug-ı Türkman 
Tavar, oğul, kız ile bile yek-san 
Kalur Er-Tuğrul anlar göçdi gitdi 
İşit Er-Tuğrul andan sonra nitdi 
Meğer Rum milkine bâ emri Yezdan 
O dem Sultan Alaeddin idi Han” ifadeleriyle Kayı boyunun  önemli ölçüde Uçlara geldiklerini, fakat 
değişik sebeplerden Ertuğrul Bey haricinde yeniden eski yurtlarına şarka döndükleri belirtilmektedir. 
Ertuğrul Bey ve kalan diğer Kayıların ise  Sultan Alaaddin döneminde Selçuklulara tâbi olarak 
onlardan yurt talebinde bulundukları ifade edilmektedir. Hâdîdî, Tevârih-i Âl-i Osman, s.25.     
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ona saltanat alametlerini göndererek saltanatın Karamanoğullarına naklinin 

sağlandığı belirtilmektedir486. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde Osmanlılara beylik 

alametinin Karamanoğulları vasıtasıyla geldiği kabul edilmektedir.  

Selçuknâmede ise,  Sultan Alaaddin tarafından Uç’ların yönetiminin Kayı 

Uruğuna verildiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Sözkonusu eserde, Selçuklu 

Sultanı Alaaddin’in Sultan-Öyüğüne geldiğinde taarruzla karşılaştığı, bu sebeple 

Uç’lara çekildiği, fakat Tatarların geldiğini haber alınca muhareBey’i keserek 

Konya’ya döndüğü, Uçların idaresini ise Kastomunu Bey’i Hüsameddin Bey ve Kayı 

Beyler’i Ertuğrul, Gündüzalp ve Gökalp’e bıraktığı belirtilmektedir487.  

Osmanlı kaynaklarında Kayı aşiretiyle ilgili olarak, Bizans’ın ucunda daima 

Selçuklular’ın himayesinde, diğer beyliklere ve Bizans’a karşı Selçuklunun 

muhafazasına ısrarla vurgu yapmaktadırlar488. Kaynaklar, Kayılardan bir kısmının 

Ankara’nın batısındaki Karacadağ bölgesine  yerleştirildikleri konusunda hem 

fikirdirler. Kayı aşiretinin bu sınırın daha batısına doğru yerleşmeleri ise bu sürecin 

daha sonraki aşamalarıdır. Ertuğrul Bey bu yerleşmede en etkili şahsiyetlerdendir. 

Osmanlı kaynakları Ertuğrul Bey’in vefatı tarihini tam olarak belirtememiş olsalar da 

on üçüncü asrın son yarısında hayatta olduğunu tespit edebilmişlerdir. Osmanlı 

kaynakları Kayı Bey’i Ertuğrul’un Bizans sınırlarındaki ilerleyişini şu şekilde 

aktarmaktadır. Şükrullah, Behcetü’t-Tevârih’inde, Sultan Alaaddin’in kafirlerle 

mücadele esnasında Ertuğrul Bey’ le işbirliği içerisinde olduğunu, çok sayıda esir ele 

geçirildiğini, bu mücadelelerde İslam askerlerinin Karacahisar kalesine eriştiklerini, 

kalenin güney kısmındaki mücadeleyi Ertuğrul Bey’in başarı ile neticelendirdiğini 

bahsetmektedir. Moğol baskısının yeniden hissedilmeye başlamasıyla birlikte Sultan 

Alaaddin bu meselenin halliyle meşgul olurken Ertuğrul Bey ise Bizans’la olan 

mücadelelerine devam etmiş ve Söğüt’ü ele geçirmiştir. Şükrullah, Ertuğrul Bey’in 

buradaki nüfuzunu kurabilmek için iki yıl üç ay dört gün mücadele verdiğini 

belirtmektedir489. Aşık Paşazade ise Kayı aşiretinin Söğüt’e yerleşmesini Sultan 

Alaadin’in kendilerine yurt göstermesine bağlamaktadır. Söz konusu kaynakta 

                                                 
486 Şikâri, Karamanoğulları Tarihi, Neşr. Mesut Koman, Konya, 1946, s. 15.  
487 Yazıcızâde, Selçuknâme, Houtsma Tab’ı, s. 213;  Naklen; Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine 
Giriş,  s.324.           
488 Neşrî, Kitâb-ı Cihannümâ, Yay. F.Reşit Unat, M.Altay Köymen, C.I, Ankara, 1987, s.71 
489 Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih, s. 52.      
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Ertuğrul Bey zamanında ceng ve cidal olmadığı vurgulanmaktadır. Aşık paşazadenin 

bu konudaki rivayetler içerisinde essah kavil olarak belirttiği bu kayda göre, Ertuğrul 

Bey, oğlu Savcı Bey’i kendilerine yurt temini için Sultan Alaaddine göndermiş 

kendilerine Söğüt yurt gösterilirken Domaniç ve Ermeni beli490 yaylak olarak 

verilmiştir491. Neşri tarihinde ise, Ertuğrul Bey’in, Pasinler’den Karacadağ’a gelirken 

yol güzergahında, Selçuklu ve Moğol kuvvetlerinin çarpıştığını görerek Selçuklular’a 

yardım etmek suretiyle onların galip gelmelerini sağladığı haber verilmektedir. Kayı 

aşiretinin bu bölgede bulunduğu sıralarda böyle bir yardımın olabileceği mümkün 

görünürken, Moğol taarruzlarının 1236’da oluşu ve Ertuğrul Bey’in ise bu 

tarihlerden önce Bizans sınırlarında bulunduğu dikkate alındığında rivayette 

tereddütler meydana getirmektedir492.    

Moğol idarecileri ovalardaki şehirlere aracısız sahip olmaya çalışırlarken batı 

ve kuzeybatıdaki dağlık bölgelere ise Selçuklular vasıtasıyla sahip olmaya 

çalışmışlardır. Uçlardan kısmen vergi alabilen Moğol idarecilerinin dağlık 

mıntıkalarda bulunan Türkmenler’i kontrol altına alabilmeleri mümkün 

olamamaktadır. Bu yüzden Selçuklularla alakalı fermanlarda onları yücelterek 

Türkmenler üzerinde Selçuklu hakimiyetini tesis etmeye çalışarak dolaylı bir 

hakimiyeti kurmaya çalışmışlardır493.                                                                     

Kaynaklardan öğrendiğimize göre ilk Selçuklu muhaceretinden itibaren 

Ahlat’a yerleşen Kayılar, oradan Erzurum, Amasya, Haleb taraflarına göç 

etmişlerdir. Meydana gelen siyasi gelişmeler sonrasında kısım kısım muhtelif 

sahalara yerleşerek varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu hareketli süreç içerisinde 

aşiretin bir kısmı Çukurova taraflarına yerleşirlerken diğer bir kısmı ise Erzurum 

Pasinler Sürmeliçukura yönelmişlerdir. Moğol akınlarıyla Orta Anadolu’ya 

Karacadağ taraflarına gelerek Osmanlı devleti’nin çekirdeğini meydana getirmeye 

başlamışlardır. Selçuknamede, III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Cimri hadisesi sırasında 

Bizans sınırlarına geldiği zaman aşiret Bey’i olarak Ertuğrul Bey’in kendisine 

bağlılıklarını bildirdiği zikredilmekte olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla Ertuğrul 

Bey, uçlardaki yerleşmesini biraz daha eskiden tamamlayarak Bizans sınırlarında 

                                                 
490 Pazarcık ile Bozöyük arasında eski yol güzergahı.  
491 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 93.     
492 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi I, s.102.  
493 Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 327.  
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yeni siyasi oluşumların temellerini atan Bey’ lerle birlikte Bizans topraklarına hücum 

ederek Söğüt ve Domaniç civarında yerleşmeye başlamıştır.  

Osmanlı tarihçileri, Anadolu’da ki diğer aşiretlerin Selçuklular’a karşı 

bağımsızlık mücadelesine girişirken, Kayı aşiretinin Selçuklular’a bağlılıklarını hep 

sürdürdüğünü ifade etmektedirler. Bu konuda Müneccimbaşı Osman Gazinin, Moğol 

istilası sonrası zayıf düşen Selçukluya saldırmadığını, onun sadece kafirlere karşı 

giriştiği cihadla meşgul olduğunu, Selçuklu hükümdarının ise onu Uç Beyler’i 

üzerine bey olarak tayin ettiğini belirtmektedir494.   

Hoca Sadeddin Efendi, Osmanlıların Gazi kimliğinin Selçuklular’ın dikkatini 

çektiğini ve Osman Gazinin bey olarak tayininde bunun tesirli olduğunu 

söylemektedir495. Diğer taraftan çağdaş Bizans tarihçisi Pachymeres ise Osman 

Gazinin bey olarak seçilmesinde Uç’taki atılgan ve savaşçı ruhunun etkili 

olduğundan bahsetmektedir496.   

Feridun Bey münşeatında belirtildiğine göre, Söğüt ve havalisi  Selçuklu 

Sultanı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey’e ikta olarak verilmiştir. Bölgede 

gerçekleştirilen yeni fetihlerle Osman Bey aşiret beyliğinden uç beyliğine 

yükselmiştir. Sadece münşeatta belirtilen başka yerde rastlanılmayan söz konusu 

kayıtta Osman Bey’e, halka adalet göstermesi, düşmana aman vermemesi, yıllık 

vergisini göndermesi tavsiye edilmektedir497.   

Kayı aşiretinin Batı Anadolu’da rahat bir şekilde yerleşmesini, Bizans da 

meydana gelen hanedan değişiklikleri sağlamıştır. Bilindiği gibi 1261’de İznik 

İmparatorluğu İstanbul’a nakledilmiş ve Paleolog hanedanı kurulmuştur. Bu 

karışıklık süreci sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Bizans sınırını koruyan ahali 

eskiden vergilerden muaf tutulurlarken bunlardan da ağır vergiler talep edilmesi 

sınırlarda tamamen bir başıbozukluğu ortaya çıkarmıştır. Bu durum karşısında 

Germiyanoğlu menderes boyundaki Bizans kalelerini peyder pey fethederken, 

Aydınoğlu ise Sart şehrine ulaşmıştır. Candaroğlu ise Bizans kalelerini teker teker 

kuşatmıştır. Bizans’ın Anadolu sınırındaki topraklarının Uç Beyler’i tarafından işgal 

edilmesi, Bizans’ın nüfuzunu tamamen sarsmıştır. Bizans buna hal çaresi olarak 

                                                 
494 Müneccimbaşı, Cami’ü’d-Düvel, Çev. A. Ağırakça, İstanbul, 1995, s. 77. 
495 Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevârih, Haz. İ. Parmaksızoğlu, C.I , Ankara, 1952, s.31. 
496 İnalcık, H. “ Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, Osmanlı , C,I, s. 40-41.  
497 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi I, s. 106.  
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Sicilyadan getirdiği Maribli Arabları bulmuştur. Sayıları sekizbin kadar olan bu 

askerlere geniş yetkiler verilmiştir. Bu ise Bizans içinde yeni kırılganlıklara sebep 

olmuş ve imparatora karşı nefret hislerini daha da tetiklemiştir. Bizans imparatoru 

farklı bir çözüm olarak müslüman ücretli askerler olan Turkopulları meydana 

getirmiştir. Aydın Türkler’inden Melik İshak on bin askeriyle birlikte bu şekilde 

Bizans’a katılanlardandır. Bizans’ın bir türlü çare bulunamayan karışık yapısı Kayı 

Beyler’ini rahatlatırken, sınırlar üzerindeki topraklara hızla sahip olan Osman Bey ve 

oğullarının, bölgede büyük nüfus kalabalıklarına sahip olmalarını sağlamıştır498.  

Moğol nüfuzunun Anadolu’da artması, Anadolu’daki dini ve sosyal 

zümrelerinde bundan menfi açıdan etkilenmelerini sağlamıştır. Söz konusu zümreler 

üzerinde meydana getirilen siyasi, ekonomik, psikolojik baskılar bunların yurtlarını 

terk edip Uç’lara yerleşmelerini sağlarken, Kayı aşireti Uç’lara geldiğinde bu 

zümrelerle karşılaşmıştır. Aşiretin batıya doğru yayılmalarında bu dini ve sosyal 

zümreler kolaylaştırıcı olmuş, Beyliğin kurulup hızla  büyümesine katkı 

sağlamışlardır499. Şeyh Mahmud Gazi, Ahi Şemseddin, Ahi Hasan, Kara Halil 

bunlardan bazılarıdır500.   

Kayı aşiretinde Ertuğrul Bey sonrasında her ne kadar Osman’ı bey olarak 

görmüş olsak ta,   Ertuğrul Bey’in kardeşi Dündar Bey ile Ertuğrul Bey’in küçük 

oğlu Osman arasında aşiretin reisliği konusunda ihtilaflar meydana gelmiştir501. 

Dündar Bey, her ne kadar başlangıçta Osman Bey’e tabiiyeti kabul etmiş olsa da bu 

durumu hiçbir zaman hazmedememiş ve Osman Bey aleyhinde bir çok entrikaların 

içerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Osman Bey, amcası Dündar Bey’i öldürerek 

bu entrikaların önüne geçmeye çalışmıştır.  

Osman Bey iktidaratam olarak sahip olduktan sonra bölgede güçlü durumda 

olan İnegöl Bey’i üzerine yürümüş fakat başarılı olamamıştır. Daha sonra 

gerçekleştirilen akınlarda İnegöl , Karaca hisar, Sorgun, Taraklı, Göynük, Yarhisar, 

Bilecik topraklarına sahip olunmuştur. Yazıcızâde, Bilecik’in zaptını 1299 olarak 

göstermektedir. Bu ise artık Türkiye Selçuklular’ının hiç hükümlerinin kalmadığının 

işareti olarak gösterilebilir. Özellikle Sülemiş isyanı Osman Bey’in daha rahat 

                                                 
498 Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 335-336.  
499 Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 84-102. 
500 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi I, s. 106.  
501 Mehmet Neşrî, Kitab-ı Cihan-Nüma, C.I, Yay. F. R. Unat, M.A. Köymen,  Ankara, 1995, s. 79.   
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hareket etmesini sağlarken, iktisadi açıdan önemli bir yere sahip olan Bilecik’in 

alınması ve  merkezin buraya taşınması Kayı aşiretinin Uç’lardaki yerleşmesini daha 

da hızlandırmıştır.             

 

  3.1.5. Eşrefoğulları Beyliği 

           

3.1.5.1. Eşrefoğulları ailesinin güneybatı uç bölgelerine ilk yerleşmeleri 

      

         Seydişehir ve Beyşehir çevrelerinde Oğuzlar’ın değişik boylarına mensup 

gurupların buraya ne zaman ve ne şekilde geldikleri merak konusu olmuştur. 

Oğuznâme’de, Anadolu’daki ilk Türk yerleşmelerinde Oğuz ve Türkmen kitlelerinin 

büyük çoğunluğunun Anadolu’nun uç bölgelerinde, güney ve batı kısımlarına 

yerleştirildikleri belirtilmektedir. Diğer kaynaklardan doğrulayamadığımız fakat 

Z.V.Toganın belirttiği , Eşref oğullarının da Tuğrul Bey zamanında Karaman oğulları 

ile birlikte 20.000 çadırla kalabalık bir nüfusla Anadolu’ya geldikleridir502. Bu 

konuda herhangi bir fikir yürütememiş olsak dahi bilinen odurki, Moğol istilası ve 

Selçuklu idaresinin Türkmenler üzerindeki despotizmi Türkmen gurupların bölgede 

dahada artmasını sağlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin XIII yüzyıl sonlarından 

itibaren tamamen Moğol nüfuzu altına girmesi bölgedeki Türkmen  aşiretlerini 

harekete geçirmiş kendi idari yapılanmalarını meydana getirmeye başlamışlardır. 

Bölgedeki Türkmenlerden Eşref oğulları ailesi de, Türkiye Selçuklular’ı 

devleti’nin son devirlerinde özellikle XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

güneybatı uç’larında, Beyşehir, Seydişehir taraflarında idari yapılanma içerisine 

girmeye başlamışlardır. Selçuklu Beyler’inden Seyfeddin Süleyman tarafından 

kurulan bu beyliğin ilk merkezi Gorgorum’dur. Gorgorum; eski tapu kayıtlarında 

Seydişehri köyleri arasında görülmektedir503. Süleyman Bey’in babası Eşref bey’in 

adına izafeten bu isimle anılmıştır504. 

 
                                                 
502 Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 320.  
503 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 58.  
504 Süleyman Bey tarafından inşa ettirildiği düşünülen kalenin 1288 tarihli kitabesinde Süleyman 
Beyin babasının adının “Eşref” olduğu ve kendisinin de “ Emir-i Kebir-i Muazzam” unvanını 
kullandığı belirtilmektedir. Naklen; Sait Kofoğlu, “Eşrefoğulları”, İslam Ansiklopedisi (TDV), C.11, 
İstanbul, 1995, s. 484.   
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          3.1.5.2. Eşrefoğulları Beylerinin uç bölgelerindeki faaliyetleri 

 

Eşref oğulları beyliğine ait ilk bilgiler daha çok Moğol hakimiyetine karşı 

Karaman oğulları’nın meydana getirdikleri müttefik kuvvetlerin içerisinde 

bulundukları şeklinde alınmaktadır. 

 Anonim Selçuknâme’de yer alan bilgilere göre, Selçuklu Bey’ lerBey’i 

Hatiroğlu Şerafeddin, Moğollara karşı girişmiş olduğu mücadeleyi kaybetmiş ve 

öldürülmüştür. Diğer taraftan Memluklu Sultanı Baybars, Anadolu’da bulunan 

Selçuklu –Moğol kuvvetlerini bertaraf ederek Anadolu’yu Mısır’a bağlamak ve 

memleketini genişletmek istemektedir. Bu yüzden bölgedeki dengelerin gereği olarak 

Anadolu’daki Türkmen Beyler’i ile sıcak diyaloglar içerisine girmiştir. Sonuç olarak 

Türkmen Beyler’ini kendi lehinde hareket içerisinde olmaya razı edemeyince 

çekilmek zorunda kalmıştır505.  Fakat Sultan Baybars’ın Anadolu harekâtının verdiği 

cesaret Karaman oğullarını harekete geçirmiş, Eşref oğlunun da içerisinde bulunduğu 

müttefik kuvvetlerle birlikte Konya’yı ele geçirmişlerdir506. Bu da göstermektedir ki, 

bu olayların geçmiş olduğu 1277 tarihinde Eşref oğulları Selçuklu siyasetinde rol 

oynayabilecek  ve onlara karşı müttefik kuvvetlerin içerisinde olabilecek kadar 

yoğun bir nüfus ve nüfuza sahiptir. Fakat Karamanlıların başını çektiği müttefik 

kuvvetlerin buradaki hakimiyetleri kısa sürmüştür. Hatta Selçuklu kuvvetleriyle 

tekrar karşılaşmaya cesaret edemeyen  müttefik kuvvetler Konya’yı süratle boşaltıp 

kendi topraklarına dönmek zorunda kalmışlardır.   

Seyfeddin Süleyman Bey Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Gıyaseddin 

Keyhüsrev zamanında Türkiye Selçuklular’ının Uç Batı sınır Beyler’indendir. III. 

Gıyaseddin’in Moğollar tarafından öldürülmesinden sonra tahta geçen hükümdar ilk 

iş olarak başkenti Konya’dan Kayseri’ye taşımıştır. Bu hadisenin gerçekleşmesinde 

Karaman oğlunun yanında Eşrefoğlu kuvvetlerinin de maktul hükümdar III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarı olmaları etkili olmuştur. Çünkü Beyşehir çevresinde 

Oğuzlar’ın değişik boylarına mensup kalabalık sayıda Türkmen nüfusun  

                                                 
505 Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 235.  
506 Anonim Selçuknâme, 1952, 20-29; Naklen; Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.715. 
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bulunduğu507 ve Eşref oğlunun da bunları yönlendirebilecek nüfuza sahip olduğu 

kaynaklarda bildirilmektedir508.        

III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi’nin teklifiyle torunlarının Konya’da 

hükümdar yapılması, Eşrefoğlu’nun saltanat naibi, Karaman oğlunun ise ordu 

komutanlığı görevlerine getirilmesi Selçuklu siyasetinin çabalarıyla kısa sürede sona 

erdirilmiştir509. Bu durum başlangıçta Eşrefoğlu Süleyman Bey’i Gıyaseddin Mesuda 

karşı muhalif taraf içerisinde yer aldırırken daha sonraki süreç içerisinde Süleyman 

Bey’in Mesud’la anlaştığı hatta zaman zaman birlikte hareket ettikleri kaynaklarda 

belirtilmektedir. Nitekim Sultan Mesud’a karşı saltanat iddiasında bulunan kardeşi 

Rükneddin Kılıçarslan Eşrefoğlu Süleyman Bey vasıtasıyla ber taraf edilmiş 

Viranşehir kalesinde hapsedilmiştir. Diğer taraftan  Sultan Mesud, Süleyman Bey’le 

aralarındaki yakınlaşmayı daha da artırabilmek için kardeşini  Süleyman bey’in kızı 

Gülcemal ile evlendirmek istemiştir510.  

Eşrefoğlu Süleyman Bey’in vefatı sonrasında oğlu Mübarizüddin Mehmed 

bey beyliğin başına geçmiştir. Eflaki, bu dönemde beyliğin kuzeye doğru 

genişlediğini Akşehir ve Bolvadin taraflarının elde edildiğini belirtmektedir511.        

Eşrefoğlu Süleyman bey’in iktidarının son dönemlerinden itibaren teslimiyet 

politikası kendisinden sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Beyliğin bölgedeki 

nüfuzu ve Türkmenler’i harekete geçirme kabiliyeti biraz kırılmış olmalı ki Selçuklu 

ve Moğol iktidarına karşı kabullenmeler başlamıştır. Bundan sonraki süreçte 

Selçuklu ve Moğol nüfuzuna karşı politik manevralarla ayakta kalmaya çalışan 

Eşrefoğulları sınırlarını kuzeye doğru genişletmeye çalışmışlarsa da beyliklerini 

devamlı kılamamışlardır. II. Süleyman Bey’in hükümdarlığı Moğolların 

Anadolu’daki Beyler’i kaldırmak için tazyikat başlattıkları döneme rast geldiğinden 

Süleyman Bey’in öldürülmesiyle bu beylik sona ermiştir.       

                                                 
507 Sümer, 1972,423-454; Naklen; Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.715. 
508 Maktul hükümdar III. Gıyaseddin’in annesi,  Karamanoğlu ve Eşrefoğlu Süleyman Bey’de 
Selçuklulara kafa tutabilecek gücü görmüş olmalı ki onlara iki torununu Konya’da hükümdar  ilan 
ettirmiş, bu çocukların saltanat naipliğini Eşrefoğlu Süleyman’a, ordu komutanlığını da Karaman 
oğluna vermiştir. Nihayetinde Türkmenler  ile Selçuklu idaresi arasındaki mücadele Gıyaseddin 
Mesud ve Vezir Sahipata’nın girişimleriyle kısa bir sürede sona erdirilmiştir.                        
509 Sait Kofoğlu, “Eşrefoğulları”, s. 484. 
510 Sait Kofoğlu, agm, s. 484 
511 Eflaki, Menâkibü’l –Arifîn, Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 59.  
 



 

 

171

 

          3.1.6. Hamidoğulları Beyliği 

 

          3.1.6.1.Hamidoğulları ailesinin güneybatı uç bölgelerine ilk yerleşmeleri 

 

Anadolu’nun güneybatı uçlarına Türkmen yerleşimleri Hamidoğulları 

Beyliği’nin kurulmasından önce küçük çaplıda olsa gerçekleşmiştir. Fakat Bizans’ın 

bölgedeki hakimiyeti Türkmenler’in nüfuzlarını kurmalarına engel olmuştur. 

Müneccimbaşı, Hamidoğulları Beyliği’nin hakimiyet sahası olan Isparta ve 

havalisinin III. Kılıçarslan döneminde fethedildiğini belirtmektedir512. Uzun müddet 

elde edilemeyen bölgede 1203’te Isparta’nın alınmasıyla yeni  fetihler başlamış 

Eğirdir, Borlu ve Yalvaç yöreleri ele geçirilmiştir. 1207 yılında ise I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev zamanında, Hamid Bey idaresindeki Oğuz boylarına mensup değişik 

Türkmen gurupları Antalya havalisine yerleştirilmiştir. Faruk Sümer, XVI. yüzyıl 

tahrir defterlerinden Isparta ve havalisine ait yerleşim merkezlerinden farklı Oğuz 

boylarının isimlerini taşıyan 70 tane köy tespit etmiştir. Bu ise bölgedeki yoğun 

Türkmen yerleşmesini göstermesi açısından son derece önemlidir513.             

 

          3.1.6.2. Hamidoğulları beylerinin uç bölgelerindeki faaliyetleri 

 

Anadolu’nun güneybatı uçlarında merkeze bağlı bir uç Bey’i durumunda olan 

Hamid Bey, bölgedeki diğer Türkmen kitlelerini etrafında toplamış, yer ve yurt 

göstererek onlar üzerinde hakimiyet kurmayı başarmıştır. Bu şekilde etrafında çok 

sayıda Türkmen’i bir araya getirerek bölgedeki nüfuzunu artırmıştır. Hamid Bey’in 

gerçekleştirdiği bu faaliyet ve oluşturduğu ortam Türkiye Selçuklu Devleti’nin XIII 

yüzyıl sonlarından itibaren güçlü olarak devam etmiştir. Anadolu’nun tamamen 

Moğol nüfuzu altına girmesiyle birlikte Türkmen aşiretleri kendi idari 

yapılanmalarını meydana getirmeye başlamışlardır. 

Moğol istilasıyla birlikte artan zulümler Doğu ve Orta Anadolu’daki 

Türkmenler’i uçlara yönlendirmiştir. Tahminen XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta 

                                                 
512 Müneccimbaşı, Câmiu’d- Düvel, s. 33-34.   
513 Faruk Sümer , Oğuzlar ( Türkmenler), İstanbul, 1992, s. 305-326. 
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ve havalisinde bulunan Hamid aşireti Hamidoğulları Beyliği’ni kurmuştur. 

Merkezleri  önce Borlu daha sonra Eğirdir olarak kabul edilmiştir514.  

Dündar Bey, güneybatı istikametinde bir fetih politikası izlemiş ve sınırlarını 

Akdeniz kıyılarına kadar ulaştırmaya çalışmıştır. Bu amaçla Gölhisar, Korkuteli ve 

Antalya şehirlerinin fetihlerini gerçekleştirmiştir. Germiyan ve Denizli sınırlarına 

kadar ulaşan Hamidoğulları, bu şekilde batı uçlarının en güçlü beyliği haline 

gelmiştir. Selçuknâme’de, sınır komşuları olan  Aydın, Saruhan, Menteşe ve Osmanlı 

Beyler’inin Dündar Bey’e tâbi oldukları belirtilmektedir515. İbn-i Batuta 

Hamidoğullarını Biladı Rum’un önde gelenlerinden olarak ifade etmektedir. Meşhur 

seyyah Ramazan ayında ziyaret ettiği Hamid ilindeki manevi havadan 

etkilenmiştir516. 

Anadolu’daki Moğol hakimiyeti beylikler üzerinde de kendisini 

hissettirmiştir. Onlara bağlılıkları sağlanmıştır. Beyliğin nüfuzunun artması 

sonrasında  ilerlemeye devam edebilmişlerdir. Dündar Beyden sonra Hamid 

topraklarına İshak Bey, Hüseyin Bey sahip olmuşlardır. Beylik Yıldırım Beyazıd 

zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır.    

 

          3.1.7. Sahipataoğulları Beyliği 

 

          3.1.7.1. Vezir Fahrü’d-din Ali’ye batı uçlarının ikta olarak verilmesi  

 

Uzun yıllar Türkiye Selçuklu Devleti’nin hizmetinde bulunan Fahrü’d-din Ali b. 

Hüseyin Rûmî’ye, Afyon Karahisar İkta olarak verilmiştir517. Bu yüzden şehrin ismi 

Karahisâr-ı Sahib veya Karahisâr-ı Devle olarak anılagelmiştir. Kendisi pek çok dini, 

ilmi, iktisadi ve sosyal hizmetler veren eserler meydana getirmiştir. Konya, Sivas ve 

diğer bazı şehir ve kasabalarda meydana getirdiği eserleriyle bilinmektedir. Bu 

özelliğinden dolayı Ebu’l Hayrât, Sahib Ata isimleriyle anılmıştır518.        

                                                 
514 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.716. 
515 Yazıcızade Ali, Selçuknâme, Nr. 737; Naklen; İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 63.  
516 İbn-i Batuta, s. 12. 
517 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 203. 
518 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 150.  
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Selçuklu devlet adamı Pervâne Muinü’d-din Süleyman, Selçuklu yönetiminde 

daha güçlü hale gelebilmek için Selçuklu Veziri Sahib Ata’nın desteğini kazanmaya 

çalışmıştır. Pervane, 1262 yılında onun desteğini alabilmek için Kütahya, Sandıklı, 

Seydişehir- Beyşehir, Akşehir gibi batı uçlarından bazı şehirlerin  idaresini Vezirin 

oğulları Tâceddin Hüseyin ve Nusrateddin Hasan’a verdirmiştir519. Böylece bu 

topraklar üzerinde SahipAtaoğullarından bahsetme zamanı gelmiştir.  

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Pervanenin nüfuzunun artmaya başlamasıyla 

birlikte Vezir Sahib Ata görevinden alınarak hapsedilmiş, oğullarının ellerinde 

bulunan batı uçlarındaki topraklara ise el konulmuştur520.   

Vezir Sahib Ata, Pervanenin başlattığı bu entrika girişimlerinden Moğol Hanına 

sığınarak   kurtulmuş ve tekrar vezirlik görevine getirilmiş, oğulları ise Denizli, 

Honas, Afyon Karahisar gibi şehirlere 1277 yılına kadar yeniden sahip olmuşlardır. 

Bu tarihte Sahip Ataoğullarından Hasan ve Hüseyin kardeşler Karamanoğullarıyla 

giriştikleri mücadelede hayatlarını kaybetmişlerdir521. Daha sonraki süreçte ise 

Germiyanlıların Sahib Ata topraklarına sahip olma mücadeleleri başlamış ve Ahmed 

Bey zamanında beylik Germiyanlılar tarafından ilhak edilmiştir522. 

 

          3.1.8. Saruhan Türkmenlerinin Batı Anadolu’ya yerleştirilmeleri  

 

Saruhanoğulları Beyliği’nin kurucusu Saruhan Beydir. Kurucularının adına 

izafeten bu isimle anılan Türkmen beyliği, Batı Anadolu’da içeriden Ege sahillerine 

doğru yayılmış ve Manisa , Menemen, Gördes, Demirci, Nif, Turgutlu, Tarhanyat, 

Gördük, Akhisar, Atala, Kayacık, Urganlı, şehirlerinde yerleşmişlerdir523. İbn-i Bibi , 

Celâlü’d-din HarezmŞah’ın  vefatından sonra Alâü’d-din Keykubad’ın hizmetine 

giren Harezmli komutanlardan Kır Han, Bereket, Yılan Boğa, Can Birdi, Küçlü Han 

isimlerinden bahsetmekte ve bunların arasında “Saruhan” isimli bir komutanı 

                                                 
519 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,   ,  s. 56. 
520 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye I, s.170-174.  
521 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 564-572.   
522 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.718. 
523 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 84.      
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zikretmektedir524. Germiyan Beyler’inin Saruhan bölgesindeki Türkmen iskanlarında 

tesirli oldukları söylenebilecektir. Selçuknâmede bahsi geçen “Saruhan”elbette 

beyliğin adını aldığı kurucusu olmasa gerektir. Fakat Beyliğin kurucusu Saruhan 

Bey’in ataları hakkında fazla malumatın olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bazı 

ihtimaller üzerinde durduğumuzda isim benzerliğinin bazı sonuçları verebileceğini 

düşünmemiz gerekmektedir. Bilindiği gibi Türk geleneklerinde baba’ya büyük önem 

verilmekte ve doğan erkek çocukların birine baba ismi büyük oranda verilmektedir. 

Dolayısıyla Beyliğin kurucusu Saruhan Bey’in atalarından birisi büyük bir olasılıkla 

Saruhan ismini taşımaktadır. Saruhan Bey’in babasının ismi “Alpağı” olarak 

kaynaklarda zikredildiğine göre Alpağı’dan daha önceki atalarında bu ihtimali 

düşünmek daha doğru olacaktır.                       

Sultan I. Alaaddin Keykubad zamanında Harezmli Beyler’in bir kısmı Türkiye 

Selçuklular’ının hizmetine girmiştir. Harezmli komutanlar başlarındaki Selçuklu 

Sultanları tarafından Batı Anadolunun değişik yerlerinde iskan edilmişledir. Batı 

Toroslar ve Aydın çevresinde Harezm isimleriyle anılan aşiretlerin yaşaması ve bu 

güne kadar aynı adları taşıyan köylerden bahsedilmesi525 sözkonusu iskanı 

doğrulayan belirtiler olarak kabul edilebilir.       

Bu bilgiler ışığında beyliğin kurucusu Saruhan Bey’in atalarından olan Saruhan 

Bey Germiyan aşireti ile birlikte Batı Anadolu topraklarında bulunmuş, bunların 

topraklarını kendine üs yapmış ve uç’larda fetih faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu 

fetihler daha sonraki Saruhan Beyler’inin işlerini kolaylaştırmıştır. Beyliğin kurucusu 

Saruhan Bey zamanında, 15 şehir, 20 kale, 10 bin atlı ve Adalar istikametine devamlı 

akınlar yapan büyük bir donanmaya sahip olunmuştur526.    

 

          3.1.9. Aydınoğlu Mehmed Bey ve Batı Anadolu’daki faaliyetleri  

 

Germiyanoğulları Beyliği’nin Batı Anadolu’da yürüttüğü fetih harekâtı, 

büyük oranda himayesinde bulundurduğu Türkmen Bey’ ler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından kurulan beyliğin temelide 

                                                 
524 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye I, s.430.  
525 Bugün Manisa, Alaşehir’de “Horzum Alayaka”, “Horzum Embelli”, “ Horzum Sazdere”, “ 
Horzum Keserler”isimlerini taşıyan köyler bulunmaktadır.   
526 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.724. 
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muhtemelen bu şekilde atılmış olmalıdır. Her ne kadar Aydın adında bir Bey’in 

varlığı ve faaliyetleri hakkında her hangi bir bilgiye rastlanılmamış olsa da bu 

dönemde Bizans üzerinde gerçekleştirilen fetih hareketleri bölgedeki uç Beyler’inin 

faaliyetlerini tesirli kılmaktadır. Nitekim bu dönemlerde Batı Anadolu’dan 

Çanakkale boğazına kadar olan yerlerde Kalem Bey ile oğlu Karasi Bey, İzmire 

doğru olan sahada Saruhan Bey, Büyük Menderesten itbaren Tire, Efes, Birgi 

bölgelerinde ise Menteşe Bey ve damadı Sasa Bey faaliyetlerini sürdürmektedir527. 

Sasa Bey’in Birgi bölgesindeki fetihleri aynı bölgede faaliyet gösteren 

Germiyanoğullarının Subaşısı Aydınoğlu Mehmet Bey’i rahatsız etmekte ve 

mücadelelere neden olmaktadır. Muhtemelen Mehmed Bey’in ataları da 

Germiyanlılara bağlı olarak  Bizans üzerine akınlarını sürdürmüş ve sonraki 

dönemlerde beyliğin temellerini teşkil etmiş olmalıdır.      

 

          3.1.10. Türkmen Beylerinin güneybatı Anadolu fütuhatı ve Menteşe 

Beyliğinin kuruluşu  

 

Tarihi kayıtlar, Menteşe Beyliği’nin XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Muğla ve havalisinde Denizli dağları arasında kümeleşen Türkmenler tarafından 

kurulduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere Güney Batı Anadolu’da 1261’den sonra 

Türkmen yerleşmeleri hızla artmaya başlamıştır. Sahil ile Denizli dağları arasında 

bulunan Türkmenler ilk özerklik girişimlerini bu bölgelerde meydana getirmeye 

çalışmışlardır. İmparator VIII. Michael, Johannes komutasında bir orduyu Türkler 

üzerine defalarca göndermiş fakat Türkmenler’in bölgede artan nüfuzları bir türlü 

kırılamamıştır528. P. Wittek,  bu mücadeleler esnasında göçebe Türkmenler’in 

etrafında toplandığı “Mantachias” adlı bir kişinin bulunduğunu Pachymeres’ten 

nakletmektedir. Muhtemelen bu isim Muğla ve çevresinde hüküm süren Menteşe 

ailesiyle ilgili olsa gerektir.        

                                                 
527 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 104.      
528 P.Wittek, Menteşe Beyliği, s. 24.    
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Menteşe Türkmenler’inin bu havaliye gelişleri ile ilgili olarak Uzunçarşılı, 

Antalya ve batı kıyılarından başlayan bir hattı belirtirken, Hasluck529, Menteşe 

Beyliği’ni meydana getiren Türkmenler’in Sivas havalisiyle olan bağlantılarından 

söz etmektedir. Aşıkpaşazade, eserinde Hacı Bektaşın kardeşi “Menteş” ile beraber 

Horasandan Anadolu’ya gelişini izah etmektedir. Tevârih-i Al-i Osman adlı eserde 

Sivas’a ve buradan  Kayseri’ye birlikte bir yolculuk anlatılırken Hacı Bektaşın 

kardeşini Kayseriden gönderdiği zikredilmektedir530. Claude Cahen belkide Tevârih-i 

Al-i Osman’a dayanarak Menteş ailesinin Sivas yöresinden başlayıp Ladik’in ötesine 

kadar devam eden bir süreci yaşadıklarını ifade etmektedir. Nitekim Hacı Bektaş 

Vilayetnâmesinde, Şeyhin müritlerinden birinin isminin Menteş Dede olduğu 

zikredilmektedir. Buna izfeten olsa gerektir ki bu günkü Tavas –Muğla arasındaki 

hanların birinin ismi “Menteş Dede Hanı”olarak bilinmektedir531. Söz konusu 

tarihlerde Antalya ve Batı kısımları Türkiye Selçuklular’ının ellerinde 

bulunmaktadır. İleride Menteşe Beyliği’ni kuracak olan Türkmenler’in deniz yoluyla 

bu havaliye gelerek faaliyetlerde bulundukları görülmektedir532. Claude Cahen, 

Menteşe Bey’i Sivas yöresinden gelerek değişik sebeplerle bu bölgede yerleşmiş 

Türkmen Beyler’inden kabul etmektedir. Cahen, Menteşe Türkmenler’inin Karaman- 

Selçuklu mücadelesinde Karaman lehinde hareket ettiklerini ve muhtemelen bu 

sebeple bu bölgeye geldiklerini  bahsetmekte, Eşrefoğullarıyla gerçekleştirilen 

savaşlardaki mağlubiyetlerinin onların Ladik havalisine göçlerinde etkili olduklarını 

ifade etmektedir533.  

Karamanoğlu tarihçisi Şikâri, Menteşe Bey’in babasının adını Emiru’l- 

Sevâhil “Bahaü’d-din” olarak belirtmektedir. P.Wittek ise bu ismin kaynaklarda daha 

çok “Bahadır oğlu  Menteşe” olarak geçtiğini ifade etmektedir534. Onun 

torunlarından Gazi Ahmed Bey’e ait M. 1391 tarihli bir mezar kitabesi ise “Elbistan” 

ve onun babasının ismi olarakta “Kuru Bey”535 adlarından bahsetmektedir536.   

                                                 
529 Hasluck, F.W. “ Heterodox Tribes of Asia Minor”, The Journal of the Royal Antropological 
Institute of Great Britain and İreland , Vol. 51. ( Jul.-Dcc., 1921), pp.317.  
530 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 237.     
531 Gross, E. Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi, s. 158, Naklen; P.Wittek, Menteşe Beyliği, s. 28.    
532 İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 70.      
533 Claude, Cahen, Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler,  s. 336.       
534 P.Wittek, Menteşe Beyliği, s. 49.    
535 P.Wittek, bu ismi Karabay olarak zikreder. Bkz. P.Wittek, Menteşe Beyliği, s. 55.    
536 İ. H Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 70-71.      
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Türkiye Selçuklular’ının nüfuzunu yitirip Moğol hakimiyetine girmesiyle 

diğer uç Beyler’i gibi Menteşe Bey’de bölgede kendi adıyla anılacak olan Beyliği’ni 

meydana getirmiştir. Topraklarını Fethiye, Muğla, Balat, Milas, Bozöyük, Marin, 

Burnar, Beçin, Çine, Tavas, Aydın, Fenike, Köyceğiz kasaba ve köylerine kadar 

genişleterek buralarda Türkmenler’in yerleşmelerini sağlamıştır537. 

Menteşe Bey’in vefatından sonra yerine geçen oğulları Türkiye 

Selçuklular’ına tâbi olmuşlar, fakat beyliklerini koruyabilmek için Moğol valilerine 

karşı bağlılıkları sürdürmüşlerdir.      

 

          3.1.11. Melikü’l Umera Hüsameddin Çoban ve Kastamonu çevresindeki 

faaliyetleri 

 

I. Alaeddin Keykubad öncesinde Kastamonu ve çevresinde bulunan, başta 

Kayı olmak üzere diğer Türkmenler’in başına geçen Melikü’l – Umerâ Hüsameddin 

Çoban Bey, Uç bölgelerinin sağ cenahında akınlarını devam ettirmektedir. İzzeddin 

Keykavus ile Alaeddin Keykubad arasında geçen iktidar mücadelelerinde I. İzzeddin 

Keykavus’un yanında yer almıştır. Bu mücadelelerde I. İzzeddin Keykavus galip 

gelince Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki itibarını artırarak devam ettirmiş, Bizans 

sınırlarında fetih faaliyetlerinde bulunmuştur.  

Hüsameddin Çoban Bey’in Türkmenler üzerindeki nüfuzu I. İzzeddin 

Keykavus’tan sonra tahta geçen Alâeddin Keykubad’ı da endişelendirmiştir. 

Selçuklu Sultanı, her ne kadar kendisinden önceki dönemde saltanat mücadelesinden 

dolayı kavgalı da olsa onunla mücadeleyi göze alamamış veya istikrarı sağlamaya 

çalışmıştır. Diğer uç Beyler’inin yanında onu da huzuruna çağırarak beylik 

menşurunu yenilemiş tekrar Kastamonu ve çevresinde görevlendirmiştir538.  

Hüsameddin Çoban Bey kararlı ve risk alabilen bir yapıya sahip olduğundan 

o havalideki Türkmen kitlelerini etrafında toplamış ve bölgede hatırı sayılır bir güç 

haline gelmiştir. Bu ise Karadeniz ticaret yolunun açılmasında işini kolaylaştırmış ve 

                                                 
537 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.731. 
538 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye I, s.238.  
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başarılı sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Bu şekilde devletin itibarı yanında 

kendi itibarı da artmıştır539.  

Hüsameddin Çoban Bey’in bölgede hatırı sayılır bir güç haline gelmesi 

bölgeyi güvenlikli bir yapıya kavuşturmuştur. Aynı zamanda Karadeniz ticaret 

yolunun açılması yolundaki mücadeleler başarılı sonuçlar vermeye başlayınca Kırım 

ve Anadolu arasındaki ticaret hızlanmış ve eski canlılığını tekrar kazanmıştır. Bu yol 

vasıtasıyla bir çok Kıpçak Türkü Anadolu’ya gelerek Sinop ve Kastamonu havalisine 

yerleşmişlerdir540. Karadeniz bölgesinde bazı dil yapıları incelendiğinde Kıpçak 

Türkler’inin dil özelliklerini taşıdıkları görülmektedir. Bu ise Karadeniz ticaret yolu 

vasıtasıyla buraya yapılan yerleşmelerin uzantıları olarak değerlendirilebilir541.                                   

Kastamonu ve çevresinde yoğun bir Türkmen nüfusunu himaye eden 

Çobanoğulları, Moğol istilası karşısında Türkmenler’i muhafazaya çalışmıştır. 

Çobanoğulları, etraflarında büyük Türkmen birlikteliğini sağladıktan sonra Moğol –

Selçuklu merkezi idaresine karşı Anadolu’da Türkmen istiklal savaşını 

başlatmışlardır. Bu mücadelelerini meşrulaştırmak için Karaman Türkmenler’inin 

Siyavuş’un saltanatı için yaptıklarını kuzey uçlarında bulunan Türkmenler, 

Keykavus’un oğullarından Kılıçarslanın saltanatı davasıyla tekrarlamışlardır.       

Yazıcıoğlu Hüsameddin Çoban’ın Oğuzlar’ın Kayı boyundan olduğunu 

zikretmektedir. Kastamonu ve çevresinde bazı köylerin isimleri Kayı adıyla 

anılmaktadır542. Kastamonu ve çevresi II. Kılıçarslan zamanından itibaren kalabalık 

sayılarda bulunan Türkmenler’e yurt olmaya başlamış, Moğol istilasıyla da 

Türkmenler’in buradaki iskanları daha da artmıştır. Kaynaklar özellikle XIII.yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren yerleşik olanlardan başka 100.000 çadır göçebe 

Türkmen’in bu havalide yaşadığından bahsetmektedir543.  

Moğol istilası sonrasında Kastamonu ve çevresine yönelen Türkmen iskanları 

özellikle Geyhatu zamanında daha da yoğunlaşmıştır. Moğol istilasını sona 

erdirmeye yönelik olarak meydana gelen Türkmen isyanları Geyhatuyu 

                                                 
539 İbn Bibi, El-Evamirü’l- Ala‛iye I, s.325-345.  
540 İbn Bibi, s. 304, 310-333; Yazıcıoğlu, s. 320-321; Naklen; Osman Turan, Selçuklular Zamanında 
Türkiye, s.359.   
541 Salim Koca,“Anadolu’da Türk Beylikleri”, s.714. 
542 Selçuk-nâme, neşr. Th.Houtsma, Naklen; Naklen; Osman Turan, Selçuklular Zamanında 
Türkiye, s.611.   
543 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.611.   
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endişelendirmiş, isyanları bastırmak üzere 20.000 kişilik bir ordu ile hemen 

Anadolu’ya gelmiştir. 1286 yılında Aksaray ve Ereğli çevresinde Geyhatu’nun 

ordusunun görülmeye başlaması ile halkın pek çoğu büyük bir korkuya kapılmış yer 

ve yurtlarını terk etmeye başlamışlardır. Aksarayî, bu süreçte Türkmenlerden 

bazılarının evlerini terk edip mağaralarda ve başka yerlerde gizlendiğini, bazılarının 

ise vahşi hayvanların ve yırtıcı kuşların yiyeceği olduğunu bahsetmektedir544.  

Geyhatu, Karaman Türkmenler’inin himayesinde artarak devam eden 

isyanları tamamen ortadan kaldırmanın çevredeki Türkmenler üzerinde de baskılar 

kurularak sağlanabileceğini düşünmektedir. Bu yüzden Türkmen isyanlarının 

çıkmasında en etkili durumda olan Karaman Türkmenler’iyle bizzat kendisi meşgul 

olmuş, çevredeki diğer Türkmenler üzerine de komutanlarını görevlendirmiştir. 

Ereğli ve Larende bölgelerindeki Türkmenler öldürülüp malları yağmalandıktan 

başka, İçel ve çevresinde  çok sayıda Türkmen’in öldürüldüğünü, kadın çocuk ve 

delikanlı olmak üzere yaklaşık 7.000 Türkmen’in ise esir edildiğini kaynaklar 

bildirmektedir. Aynı şekilde Denizli, Muğla ve Beyşehir çevrelerinde de Türkmenler 

üzerinde baskılar kurulmuştur. Denizlide üç gün boyunca Türkmenler öldürülmüş, 

malları ise yağma edilmiştir. Muğla ve çevresinde de aynı zulümler  dereceleri 

artırılarak devam ettirilmiştir.  

 Geyhatu’nun Anadolu’daki Türkmen isyanlarını bastırdığı esnada bölgenin 

fotoğrafını özetleyen Ebu’l-Ferec, Konya kapısından Denizliye kadar olan bölgede 

büyük bir dehşetin yaşandığını,  bölgenin altı ay terk edilmiş mekan görüntüsünden 

kurtarılamadığını belirtmektedir545. Reşidü’d-din ise,  Geyhatu’nun   Karaman ve 

Eşrefoğlu bölgelerinde sadece on sekiz gün kaldığını, fakat bu süre içerisinde bile 

bölge insanına on sekiz yıla değecek zulüm yaşattığını  belirtmektedir546.  

Moğol zulmünün dayanılmaz hale geldiği, memleketin büyük bir düzensizlik 

içerisinde bulunduğu istila ortamında, Çobanoğlu Beyler’inin Türkmenler’i 

himayeye çalışması ve Türkmen İstiklal Mücadelesine girişilmesi, çaresiz kalan 

Türkmenler’i Kastamonu ve çevresine doğru yöneltmiştir. Geyhatunun Ereğli, 

Larende, İçel, Denizli, Muğla, Beyşehir ve çevresinde yağma ve yakmaya yönelik 

                                                 
544 Aksarayî, Musameretü’l- Ahbar,   ,  s. 142.       
545 Ebu’l- Ferec, s. 492; Naklen; OsmanTuran , Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 605. 
546 Reşidü’d-din, Baku, s. 302-307,; Aksarayi, s. 189-196; Naklen;  Faruk Sümer, “Anadolu’da 
Moğollar”, s.63.              
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girişimleri sonrasında Türkmenler’in kaçabilenlerinden bir kısmı sarp yerlere 

sığınarak kurtulmuşlar, diğer bir kısmı ise kendilerini himaye edebilecek bir bey ve 

bir mekan olarak Çobanoğullarını ve bölgesini seçmişlerdir. Nitekim Çobanoğulları 

idaresindeki Kastamonu ve çevresi, bu tarihlerden daha öncelerinden itibaren 

Türkmenler’in yerleşimine en uygun mekânlardandır.  

Moğol istilası sonrasında meydana gelen Türkmen isyanlarında, 

Türkmenler’in hamisi durumunda olan Denizli ve Eşrefoğlu Beyler’i üzerine 

Geyhatu’nun asker göndermesi ve olmadık zulümlerin yapılması Türkmenler’i 

çaresiz bırakırken muhtemelen bu bölgelerdende yeni kaçışları ortaya çıkarmıştır. 

Muhtemelen Türkmenler ulaşılamayacakları sarp yerlerde saklanmışlardır. 

(sığındıkları ormanların yakılmaması kaydıyla). Türkmenlerden önemli bir kısmı ise 

Kastamonu ve çevresine yerleşerek siyasi mücadeleyi Kılıçarslanın ve Yavlak 

Aslan’ın himayesinde devam ettirmişlerdir.  

Memleketin büyük bir düzensizlik içerisinde bulunduğu istila ortamnda 

Çobanoğullarının Türkmenler’i himayeye çalışmaları ve Türkmenler’in istiklal 

mücadelelerine girişmeleri bir taraftan Çobanoğlu Yavlak Aslan’nın hem kendi 

Beyliği’nin güçlenmesini sağlamış, hemde Anadolu’yu Moğol istilasından kurtarma 

mücadelesini yeniden başlatmıştır. Türkmenler’in Kastamonu çevresinde yeniden 

toparlandığını gören Geyhatu, buraya başlarında Sultan Mesud, Mücirü’d-din Emir 

Şah ve Vezir Necmü’d-din’in bulunduğu Moğol askerlerini göndererek buradaki 

Türkmen varlığını kırmaya çalıştı. Türkmenler ve Moğol askerleri arasında çok zorlu 

mücadeleler meydana gelmiş fakat her iki taraf içinde galibiyet ve mağlubiyet 

arasında fazla bir fark bulunmamıştır. Bu mücadelelerin neticesinde Kastamonu’nun 

işgal edilememesi, zannedildiği gibi Çobanoğulları Beyliği’nin tamamen ortadan 

kaldırılamadığını da göstermektedir. Bundan sonraki süreçte ise beylik Mahmud 

Bey’ le mücadelelere devam etmiştir547. Bizans vekayinamecisi Pachymeres, 

Türkmenler’in bundan sonraki süreçte Batı Anadolu’daki mücadeleleri hakkında 

bilgiler vermektedir. Bu mücadelelerde Çobanoğulları Beyliği bozguna uğramıştır. 

Türkmenler’in bu havalideki  mücadeleleri neticesinde bölgede Bizans hakimiyeti 

                                                 
547 OsmanTuran, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 612. 



 

 

181

tamamen sona ermiş, Sakarya nehrinin batısında kalan yerlerde ise Türkmenler ve 

Osman Gazinin hakimiyeti kurulmaya başlamıştır.                                

 

3.2. Batı Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması  

 

3.2.1. Batı Anadolu’da Demoğrafik ve Onamastik Değişim 

 

XIII. yüzyıl Batı Anadolusu’nun demoğrafik ve onomastik yapısı hakkında 

net bilgileri ortaya koyabilmek oldukça güçtür. Bu dönemin nüfusu hakkında, bu 

süreçte  meydana getirilen müesseselerden ve sonraki dönemlere ait bir takım 

verilerden yola çıkarak bazı değerlendirmeler yapabilmek mümkün olacaktır. 

Nitekim bir coğrafyanın vatan olabilmesi, üzerinde yaşayanların o toprakta 

bıraktıkları izlere bağlıdır. Cami, han, hamam, çeşme , zaviye, saray, köprü vs. gibi 

maddi eserlerin yanında yer isimleride bu hususta çok önemlidir. Maddi unsurlar 

zamanla yok olur veya edilirken köylerin, ırmakların, denizlerin,dağların isimleri 

hafızalardan kolay kolay silinemez.       

Bizans kronik yazarı Akropolites, Batı Anadolunun Türkleşmesinin daha çok 

Moğol istilası sonrasındaki dönemde gerçekleşen göçlerle sağlandığını 

belirtmektedir. XIII yüzyılın ikinci yarısından itibaren Doğu ve Orta Anadolu 

bölgesini zapteden Moğollar bölgede büyük tahribat yapmışlardır. 1530 tarihli Doğu 

ve Orta Anadolu ile Batı Aandolu illerinin muhasebe-i vilayet-i Anadolu defterlerini 

karşılaştırdığımızda henüz Orta ve Doğu illerinin, bu dönem zarfında bölgede nüfusa 

etki edecek diğer olaylarıda dikkate aldığımızda bile, Moğol badiresini üzerlerinden 

atamadıkları görülmektedir. Sözkonusu tarihte Kayseride 8917 hane müslim nüfus 

yaşarken 2003 hane gayri müslim gebran nüfus548, Bayburt’ta 7387 hane müslim 

nüfustan, 5169 hane gayrı müslim ( Gebran)549, Sivas’ta ise 5902 hane müslim 

nüfustan 978 gayrı müslim ( Gebran) yaşamaktadır550. Aynı dönemde Hüdavendigar 

livasında ise 31645 hane müslim 117 hane ise gayri müslim (Yahudi) 

                                                 
548 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri, I, ( 937/1530), Ankara, 1996, s. 
29-30.  
549 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri, II, ( 937/1530), Ankara, 1999, s. 
58.  
550 387 Nmr. agd, s.37.  
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yaşamaktadır551. Yine aynı süreçte Koca-ilinde552 ve Sultanönünde ise gayri müslim 

nüfus görünmemektedir553. Bu dönemde Hamid’te, 21923 müslim hane, 375 gayri 

müslim (Gebran) hane bulunmaktadır. Hamid İli içerisinde gayri müslim nüfusun 

dağılımı ise daha çok Burdur ve Uluborlu’da yoğunlaşmaktadır554.  Kütahya 

merkezde ise 40182 hane müslim nüfusa karşılık 377 hane gayri müslim ( Gebran) 

nüfusun yaşadığı görülmektedir555.   Doğu bölgelerinin daha önce İslamlaşmasına 

rağmen bahsimize konu olan göçlerin ve diğer sebeplerin tesirleriyle556 Batı 

Anadolunun daha fazla Müslüman nüfus barındırmaya başladığı görülmektedir. Bu 

durumun ortaya çıkmasında ise XIII. yüzyılda Moğol istilası sonrasında gerçekleşen 

Türkmen göçlerinin tesiri büyüktür.  

XIII. asrın ortalarından itibaren Moğol istilasının Ahi ve Türkmenler üzerine 

meydana getirdiği baskı ve zulüm, onların yerlerini ve yurtlarını terk ederek uç’lara 

doğru çekilmelerini sağlamıştır. Bu süreçte Orta Anadolu bölgesi tam manasıyla 

haraBey’e dönüşmüştür557. Güneyde ise istiladan kaçan kırkbin evden daha fazla 

Türkmen, Memluk Sultanı Baybarsa sığınmıştır.  Baybars ise bu Türkmenler’i 

Gazzeden Antakyaya kadar olan mıntıkalarda yerleştirmiştir558.     

İşyerlerine, tarlasındaki hasadına, tekkelerine el konulan, hatta vergileri 

karşılığında çocukları bile rehin alınan, Moğol baskılarıyla iyice çaresizleşen Ahi ve 

Türkmenler, uç’lara doğru hızla ilerlemişlerdir559, himaye gördükleri Bey’ ler 

etrafında toplanarak kendilerini muhafazaya çalışmışlardır. Anadolunun 

fethedilmemiş uç’larına doğru yönelerek öncelikle ihtiyaçlarını gidermeye 

çalışmışlardır. Bizans, Moğolların başa çıkılmaz baskılarından kaçıp uç’lara yerleşen 

                                                 
551 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri ( 937/1530), Ankara, 1995, s. 15-28.  
552 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri II ( 937/1530), Ankara, 1994, s. 70. 
553 438 Nmr, agd, s. 32-35. 
554 438 Nmr, agd, s.35-44. 
555 438 Nmr, agd, s. 18-25. 
556 Doğu ve Orta Anadoluda Safevi tarikatın mensup dervişlerin propaganda faaliyetleri Türkmen 
tarikatları etkilemiştir. Safevi devletinin kuruluşunda Aandoludan göçen Türkmenlerin tesirleri büyük 
olmuştur. Nitekim Gelibolulu Mustafa Alî Efendi bu süreçte onbinlece Türkmenin bölgeden 
ayrıldığını ifade etmektedir. Bkz. F. Sümer, Safevi Devletinin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu 
Türklerinin Rolü, Ankara, 1992, s. 1-14. 
557 Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s. 25-60. 
558 Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar”, s. 45. 
559 R.P. Lindner, Ortaçağ Anadolusunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çev. M. Günay, Ankara, 2000, 
s. 40.   
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Türkmenler’i başlangıçta görmezden gelirken, daha sonra hızla yerleşen Türkmen 

nüfusun yoğunluğu karşısında engelde olamamıştır. 

Balıkesir ve Çanakkale çevresine Danişmend ailesinden uç Beyler’i 

yerleşerek Türkmenler’i himaye etmeye başlamışlardır. Gazilik anlayışına sahip bu 

Bey’ ler, Orta Anadolu’da Moğol baskısı altında ezilmiş çaresiz Türkmenler’in 

ihtiyaçlarına cevap vererek onları yer ve yurt sahibi yapmışlardır. Bu ise Danişmend 

İlindeki Türkmenler’in hızlı bir şekilde buralara doluşmalarını sağlamıştır. Öncelikli 

olarak ihtiyaçlarının giderilmesinden başka bir şey düşünmeyen Türkmenler gerekli 

zemin hazırlandığında ise futuhata dahil olmuşlardır560.  Karesi bölgesinde bu 

süreçteki Türkmen sayısı ile ilgili kesin rakamları  verebilmek mümkün olmamakla 

birlikte bazı ipuçları bölgedeki yoğunluğu göstermesi açısından önemlidir. Nitekim 

İbni Batuta, bölgeyi ziyaretinde kendisinin bir Ahi zaviyesinde misafir edildiğinden 

ve Türkmenler’in şehirde bir camii inşasını bitirmeye yaklaştıklarından 

bahsetmektedir561. Bunun yanında 166 numaralı 1530 Muhasebe-i Vilayeti Anadolu 

Defterinde Oğuz boylarından Kayı, Kınık, Çepni, Avşar, Bayad, Bayındır ismini 

taşıyan köylere rastladığımız gibi şehirde Ahilik kültürünü hatırlatan Debbağlar 

mahallesi ve dört tane Ahi Zaviyesi bulunmaktadır562. Ahi ve Türkmenler Karasi 

topraklarına yerleştikten hemen sonra zaviyelerini meydana getirmişler ve bu 

çabalarını artarak devam ettirmişlerdir. İbn-i Batutada bir Ahi zaviyesinde misafir 

edilirken ilerleyen yıllarda bunun sayısı giderek artmışır. Nitekim toplulukların bir 

yerleşim yerinde müesseseler meydana getirebilmeleri, onların bölgedeki 

yoğunlukları ile ilgilidir. Her ne kadar XIII. yüzyılda Balıkesir ve çevresindeki 

Türkmenler’in sayıları hakkında kesin bilgileri ortaya koyamasakta onların  

müesseseler meydana getirebilecek kudrette oldukları aşikardır.               

İstila ile harabe durumuna gelen Orta Anadolu, Söğüt ve çevresindede 

Türkmen yoğunlaşmasını sağlamıştır. I. Alaaddin Keykubadın iskan siyaseti gereği 

Orta Anadolu’ya getirilen Kayılar bir müddet burada yerleşmişlerdir563. Busüreçte 

Moğol istilası ve Selçuklu idaresinden duyulan rahatsızlıklar Türkmenler’i isyana 

sevketmiştir. Bu isyanların sert bir şekilde bastırılmaya çalışılması ise Orta 

                                                 
560 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 97.  
561İbn Batuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi, Sadeleştiren, Mümin Çevik,  İstanbul, 1995, s. 223. 
562 166 numaralı agd, s. 118-124.  
563 İ. Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, s. 97.  
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Anadolu’daki Türkmenler’in uç’lara doğru büyük bir nüfusla yönelmelerini 

sağlamıştır.  

Kayı aşiretinin Söğüt bölgesine yerleşmesi konusunda kaynaklarda 

birbirinden farklı rivayetler zikredilmektedir. Şükrullah, Ertuğrul Bey’in Bizans 

sınırlarındaki ilerleyişini bu yerleşmede ele alırken564, Aşıkpaşazade, Ertuğrul Bey 

zamanında cenk ve cidalin olmadığı ve Söğütün aşirete yurt, Domaniç ve çevresinin 

ise yaylak olarak verildiğini haber vermektedir565.  

Kayı Beyler’inin uç’larda dirayetli bir yönetim sergilemeleri çevredeki 

Türkmenler’in bölgede yoğunlaşmasını sağlamıştır. Moğol baskısından kaçan 

Türkmenler buraları sığınılacak limanlar olarak görmüşlerdir. Türkmenler’in 

Osmanlı topraklarında birleşmelerinde etkili unsurların başında Moğol istilası 

gelmektedir. Nitekim Geyhatunun Ereğli ve çevresinde meydana getirdiği katliam 

kalabalık Türkmen güruhunu bu yöne sevketmiştir. Türkmenler’in arasında 

yakınlıkların bulunması, bu toplanmayı kolaylaştıran etkenlerdendir. Muhtemeldirki 

Geyhatunun Ereğliden sürdüğü Türkmenler ile Söğüt çevresinde yerleşen 

Türkmenler’in birbirleriyle ünsiyetleri olmalıdır.           

Uç’lardaki Türkmen nüfusun etkili olduğu yerleşim yerlerinden olan Beyşehir 

ve Seydişehir çevrelerinde ise İlk Türkmen yerleşmelerinin ne zaman gerçekleştiği 

henüz tam olarak belirlenememekle birlikte bölgede Oğuzlar’ın değişik boylarına 

mensup 20.000 Çadır Türkmen’in bulunduğu belirtilmektedir566. Muhtemelen 

100.000 civarında Türkmen’in bölgede yerleştiği anlamna gelmektedir.   

1288 yılına ait bir kale kitabesinden anlaşıldığına göre “ Emir-i Kebir-i 

Muazzam” ünvanıyla Eşref Bey adındaki Türkmen Bey’inin buradaki Türkmen 

gurupları himaye ettiği anlaşılmaktadır567. Bölgedeki  Türkmenler bir takım Türkmen 

ittifakları içerisinde olarak Moğollara karşı ciddi bir Türkmen birlikteliği meydana 

getrimişlerdir.  Daha sonraki süreçte bölgedeki Türkmenler’in nüfus ve nüfuzu daha 

fazla artmış olmalıdırki Moğollar tarafından öldürülen maktul hükümdar 

                                                 
564 Şükrullah, Behçetü’t-Tevârih, s. 52. 
565 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 93. 
566 Z. V. Togan,  Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 320. 
567 Sait Kofoğlu, “Eşrefoğulları”, agm,s. 484. 
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III.Gıyaseddin’in annesi çocuklarını saltanat naipliğini Eşrefoğlu Süleymana 

bırakmıştır568.      

Havası, yeri ve suyunun güzelliği ile dikkat çeken Isparta ve havalisine 

Türkmen nüfusunun ilk yerleştirilmesiyle ile ilgili olarak Müneccimbaşı, III. 

Kılıçarslan dönemine işaret etmektedir569. Bölgeye Türkmenler’in yerleştirilmeleri 

ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde gerçekleştirilmiştir. Hamid Bey idaresindeki 

değişik Oğuz boylarına mensup Türkmen guruplar Antalya ve havalisine 

yerleştirilmişlerdir. XVI. yüzyıla ait tahrir defterlerinde Oğuz boylarının isimlerini 

taşıyan köyler tesbit edilmiştir570. Salur, Dodurga, Eymir, Yüreğir, Afşar, Bayındır, 

Çavundur, Dodurga, Salur, Kayı köylerinden başka 17 Ahi zaviyesi, 1 Ahi mescidi, 2 

Ahi hamamı, 1 Ahi çiftliği, 1 Ahi tekkesi, 4 Debbağ mahallesi, bulunmaktadır571. 

Bölgedeki Türkmenler’in tesiri özellikle Anadolunun tamamen Moğol nüfuzu altına 

girmesiyle dahada artmıştır. Nitekim Selçuknamede Aydın, Saruhan, Menteşe, ve 

Osmanlı Beyler’inin Hamid Bey’ine bağlı bulundukları belirtilmektedir.  

Denizli ve çevresinde Ahi ve Türkmenler’in yoğunlaşmasının en etkili 

nedenlerinden birisi Moğolların Kayseride mevcut bulunan askeri ve ekonomik gücü 

kırmalarıdır. Buradan kaçan Ahi ve Türkmenler özellikle Denizli civarına 

yerleşmişlerdir. Çünkü burada Türkmenler’i muhafaza edebilecek nufuz 

bulunmuştur. Nitekim Ahi Evren tutukluluğu sonrasında ilk olarak Denizliye 

çağrılmıştır572. Ebu Said Denizli, Antalya ve Isparta çevresinde 200.000 çadır 

Türkmen’in yaşadığını haber vermektedir. Bu ise bölgede tahmini  olarak 1000.000 

Türkmen’in yaşadığı anlamına gelecektir573.        

Muğla ve çevresindeki Türkmen yoğunluğu ve bölgeye geliş süreçleri ile 

ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır. Bu konuda Aşıkpaşa, Menteşin Hacı Bektaşın 

kardeşi olduğunu ifade ederek Horasandan itibaren başlayan ve Orta Anadolu 

merkezli bir süreci ifade etmeye çalışmaktadır. C. Chen’de bölgedeki yoğunlukta 

Orta Anadolu’ya vurgu yapmaktadır. Denizli ve çevresindeki Türkmenler üzerine 

gerçekleştirilen siyasi ve askeri baskılar buralarda kümelenen Türkmenler’i daha 
                                                 
568 Sait Kofoğlu, “Eşrefoğulları”, agm, s. 484. 
569 Müneccimbaşı, Câmiu’d- Düvel, s. 33-34. 
570 Faruk Sümer , Oğuzlar, s.305-326. 
571 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I ( 937/1530), Ankara, 1994, s.61-68. 
572 Mikail Bayram,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, s. 85. 
573 Faruk Sümer,Çepniler, İstanbul, 1992, s. 9-10. 
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uç’lara doğru yönlendirmiştir. Nitekim Moğol istilası ile virane haline gelen Orta 

Anadolu’dan kaçan Ahi ve Türkmenler’in Uç’lardaki bir başka iskan yeri ise Muğla 

ve çevresi olmuştur. Menteşe Livasının 1530 kayıtlarında 26 tane Ahi Zaviyesinin, 3 

tane Ahi Mescidinin varolduğu görülmektedir. Bunun yanında bölgede Oğuz 

boylarından Afşar,Bayındır, Döğer, Kayı, Kınık adlarını taşıyan köylerin bulunması 

Türkmen varlığını göstermesi açısından önemlidir574.       

Uç’larda Türkmen nüfusunun oluşumunda etkili unsurlardan biriside 

Alaaddin Keykubadın iktidarında gerçekleştirilen iskan faaliyetleridir. Bunlardan 

birisi yoğun Türkmen nüfusuyla dikkat çeken Kastamonu bölgesidir. Ebu Said 

bölgede 100.000 çadır Türkmen hanesinin yaşadığını haber vermektedir. Bu ise 

Kastamonu çevresinde tahmini 500.000 nüfusun yaşadığı anlamına gelecektir575. 

Kastamonu Livasının 1530 kayıtlarında Oğuz boylarından Afşar, Bayındır, Beydili, 

Çepni, Kayı, Kınık, Salur, Üreğir isimlerini taşıyan yerleşim birimlerine 

rastlanılmaktadır576. Diğer taraftan iskanların gerçekleştiği diğer bir yer ise Manisa, 

Aydın , Kütahya çevresidir. Selçuklu Sultanı Celaleddin Harezmşahla 

gerçekleştirdiği mücadele sonrasında Harezm emirleriyle birlikte bazı Türkmen 

Beyler’ini Anadolunun değişik yerlerinde iskan etmiştir. Nitekim Manisa ve Kütahya 

bölgelerinde Harezm isimlerini andıran ifadeler bulunmaktadır577. Muhtemelen 

onlarla birlikte bazı Türkmen Beyler’ide bu bölgelere yerleştirilmişlerdir. Nitekim 

Manisa’nın 1530 kayıtlarında Bayındır, Bayat ve Kınık köylerinin yanında Ahi köyü, 

Ahi mahallesi, Bektaş köyü, Bektaş mahallesi, Debbağ mahallesi gibi kayıtlara 

rastlanmaktadır578. Aynı tarihte Aydın’da Avşar, Bayındır ve Kayı köylerinin 

yanında, 17 Ahi zaviyesi, Ahi çeşmesi, Debbağ mahallelerine rastlanmaktadır579. 

Kütahyada ise, 15 Ahi zaviyesi, 18 Ahi çiftliği, 4 Ahi mahallesi, 3 Ahi mezrası 

bulunmaktadır. Bunun yanında Oğuz boylarından Alayunt, Avşar, Beğdili, Çepni, 

Döğer, Kınık, Kayı, Salur, Dodurga köylerine rastlanmaktadır580. Diğer taraftan Ebu 

Said, Kütahya ve Eskişehir bölgesinde 30.000 çadır Türkmen’in bulunduğundan 

                                                 
574 166 Nmr, agd, s. 144-150. 
575 Faruk Sümer,Çepniler, s. 9-10. 
576 438 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri II ( 937/1530), Ankara, 1994, s.105-124. 
577  İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s.  39. 
578 166 Nmr, agd, s. 125-132. 
579 166 Nmr, agd, 1995, s. 133-143. 
580 438 Nmr,  I agd, s.32. 
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bahsetmektedir. Bu ise  bölgede tahmini 150.000 Türkmen’in yaşadığı anlamına 

gelecektir. 1451 tarihli Aydın tahririnde şehrin yedi mahalleden oluştuğu 

görülmektedir. 1529 kayıtlarında ise meydana getirilen dört  zaviyeden üçünün Ahi 

Zaviyesi olması dikkat çekmektedir581. Bu tür teşkilatların bir anda meydana 

getirilemeyeceği düşünülürse bu süreçte Ahi ve Türkmenler’in bölgedeki nüfusunu 

göstermesi açısından fikirler verebilecektir.                                   

 

3.2.2. Batı Anadolu’da Mimari Değişim   

 

Türkler’in Anadolu’ya yerleşme aşamaları, Menâkıb-ı Hacı Bektaş Veli’de üç 

ana merhalede gösterilmiştir. İslami dönemde gerçekleşen bu yerleşmeler aynı 

zamanda sahip olunan bir takım mimari özelliklerin nakli anlamına gelecektir. 

Dolayısıyla bu aşamalarla Türkmenler’in bu süreçten önceki dönemlerde kazanmış 

oldukları birikim belki küçük değişimlerle Anadolu’ya aktarılacaktır. Bu açıdan 

Anadolunun mimari olarak değişimine katkı sağlayacak köprülerden birisi 

Türkmenler’in Abbasiler döneminde Sugur vilayetlerine yerleştirilmeleridir. Bu 

aşamada kısmi de olsa bir takım değişiklerin sağlanacağı aşikardır.  Türkmenler’in 

kitleler halinde Anadolu’ya yerleşmesi ve kendilerine ait çok özel mimari eserlerini 

ortaya koymaları daha çok askeri yerleşme sonrasında olacaktır. Büyük 

Selçuklular’ın Anadolu’yu fetihleri ile başlayan bu aşama, özellikle Tuğrul Bey ve 

Alpaslan dönemlerinde yoğunlaşacaktır. Bu süreçte Türkmenler Anadolu’ya kitleler 

halinde girmeye başlayacaklardır. Anadolu’ya gelen Türkmenler, çeşitli yerlerde 

Beylikler meydana getireceklerdir. Türkmen Beyler’i  Anadolu’da eski 

kazanımlarıyla birlikte yeni bir tarz oluşturarak kendilerine ait ilk mimari eserlerini 

meydana getirmişlerdir. Bu dönemde sanatın her alanında, özellikle cami 

mimarilerinde Türk dünyasından getirilen en güzel örnekler Anadolu’da 

nakşedilmiştir. Mimarideki bu değişim, Yesevi dervişlerin Anadolu’ya gelmesiyle 

artarak devam ederken, Türkmenler’in Moğol istilası sonucu uç’lara doğru 

kaçmalarıyla en ücra yerlere kadar ulaşmış ve onların birikimleri buralarda 

nakşedilmiştir.  

                                                 
581 Feridun Emecen,  “ Aydın” İslam Ansiklopedisi, ( TDV), C. 4, İstanbul, 1991, s. 235. 
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1243 Kösedağ Muharebesi sonrasında önemli Türkmen şehirlerinin Moğollar 

tarafından yağma edilmesi uç’lara doğru hareketlenmeyi meydana getirirken 

buralarda kendilerine ait yeni bir mimari doku meydana getirmeye başlamışlardır. 

Moğol istilasıyla uç’lara doğru yerleşen Türkmenler Kütahya ve çevresinde 

Germiyan, Eğridir ve çevresinde Hamid, Beyşehir ve çevresinde Eşref, Muğla ve 

çevresinde Menteşe, Birgi ve Selçuk çevresinde Aydın, Manisa ve çevresinde 

Saruhan, Balıkesir ve çevresinde Karasi, Söğüt ve Bursa çevresinde Osmanoğulları 

beyliklerini meydana getirerek mimari birikimlerini kendi adlarına meydana 

getirdikleri beyliklerinde devam ettirmişlerdir.            

Türk mimarisinde bu sürece gelinceye kadar kazanılan deneyim, Anadolu’da 

kurulan  Beylikler eliyle bu coğrafyaya aktarılmıştır. Bu süreçte Anadolu’da kurulan 

camilerin ilki kabul edilen ve Artuklu yapısı olarak zikredilen “Diyarbakır Ulu 

Camii” bunun en güzel örneğidir. Genel olarak bütün Artuklu camiilerinde Büyük 

Selçuklu mimarisine dayanan karekteristik plan ve mimari özelliklerinin, daha sonra 

devam eden hususi uslupları hakim olmuştur582.       

Artuklulardan başka Orta Anadolu’da kurulan Danişmendliler’in inşa ettikleri  

camiler  her ne kadar orijinal hallerinde bulunmasalarda küçük farklılıklarının 

yanında Selçuklu uslubunu korumuştur. Selçuklu kervansarayındaki gibi tonozların 

kesiştiği boşlukları camilerde, ortadaki küçük kubbeler kapatmaktadır. Danişmend 

bölgesindeki eserlerden olan “Kölük Camii”nin mozaik çini mihrabı, Konya 

Alladdin Camiindekinden önce yapılmasına rağmen daha zengindir. Sivas Ulu 

camiindeki “birbirini kesen sekizgenlerden oluşan geometrik örgü motifleri” genel 

benzeyişin yanında özel detaylar olarak, Karahanlılardan itibaren gördüğümüz Türk 

motifleri, göçün mimari’ye yansımasının en önemli örnekleri olarak dikkatimizi 

çekmektedir.      

Erzurum ve çevresindeki Saltuklu, Erzincan ve Divriği çevresindeki 

Mengücük eserlerinde, Türk sanatının değişik dönemlerinden bir çok örneği genelde 

ve özelde görebilmekteyiz. Mengüceklerin yaptırmış olduğu en eski camiilerden olan 

“Divriği Kale Camii’nin” kitabesinde usta adı olarak “Meragalı Hasan bin Firuz”’un 

                                                 
582 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı II, İstanbul, 1973, s. 8. 
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ismi geçmektedir. Bu kayıt eserin mimarının Azerbaycan’dan geldiğini göstermesi 

açısından önemlidir583.   

Konyada XII. y.yıl ortalarında yapıldığı düşünülen ve en eski Selçuklu 

Selçuklu Camii olarak kabul edilen Alaadddin Camii’nin kitabesinde Usta adı olarak 

“Mengiberti el- Hacc el- Ahlatî” ismi zikredilmektedir. Ahlatlı Mengiberti usta 

Büyük Selçuklu ve Artuklu camiilerinde görülen klasik Türk Camii tarzını Konyada 

Türkiye Selçuklular’ına aktarmaya çalışmıştır584. XIII. y.yıl başlarına rastlayan 

Akşehir Ulu Camiindede Develi Ulu camiine yakın bir plan uygulanarak uç’lara 

doğru mimari bağlantılar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Moğol istilasının ağır baskısından kaçarak Uç’lara sığınan guruplardan olan 

Menteşe Türkmenler’ide bu mimari mirası kendi coğrafyalarına taşımışlardır. 

Menteşe Türkmenler’inden olan Ahmet Gazi’nin Milas’ta yaptırdığı Ulu Camii bu 

mirası taşıması bakımından önemlidir. Plan olarak Selçuklu Camii geleneğini devam 

ettiren bu eser mimarinin nakliyle alakalı en güzel örneklerdendir. Bölgedeki 

Selçuklu tarzı mimari hava uzun yıllar devam etmiş, 1404 ‘lü yıllarda bile meydana 

getirilen camilerde, bu hava hissedilmiştir. İlyas Bey tarafından Balatta inşa edilmiş 

olan Cuma camiinde bu durum açıkça hissedilmektedir.     

İbn-i Batuta Karasi Türkmenler’inin yaşadığı Balıkesir ve çevresini 

ziyaretinde şehirde büyük bir camiin olmadığından bahsederken, o dönemde 

inşasının bitmeye yaklaştığı şehrin dışındaki bir camii’de haber vermektedir. Meşhur 

seyyah bu ziyareti esnasında Ahi Sinan adında bir zaviyede misafir edilmiştir585. 

Diğer taraftan kare mekan üzerine Türk üçgenleri ile dikkati çeken ve Kütahya 

Ahilerinden Şeyh Mehmed tarafından yapılan Kurşunlu Camii’de bağlantıyı kurması 

açısından önemlidir.  

Manisada İshak Bey tarafından inşa edilen medrese ve türbe ile birlikte 

külliye tarzında meydana getirilen Ulu Camii, plan itibariyle Artukluların Silvan’da 

ve Kızıltepede 1204’te meydana getirdikleri Ulu Camiileriyle  benzerlik teşkil 

etmektedir. Diğer taraftan Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Birgi’de inşa edilen 

Ulu Camii, Firuze ve koyu mor renkli, geometrik yıldız ve geçmelerden örneklerin 

                                                 
583 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı II, s. 28. 
584 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, s. 120. 
585 İbn Batuta,  s. 44. 
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hakim olduğu mozaik çinili mihrabıyla ve ceviz ağacından panolarla çivisiz geçmeli 

minberiyle, Selçuklu tarzını buraya taşımıştır586.          

Anadolu’da XIII. yüz yıldan itibaren görülmeye başlayan “Ağaç Direkli ve 

Ahşap Tavanlı Camii” yapma geleneği muhtemelen yine göçlerle izah 

edilebilecektir. Bu tarz eserlere Gazneli Mahmudun “ Arasü’l-Felek Camii” ile 

Karahanlıların Semerkant, Buhara gibi Türkistan şehirlerinde rastlanmaktadır. Ağaç 

direkli ve ahşap tavanlı olarak inşa edilen bu tarz Anadolu’da devam ettirilmeye 

çalışılmıştır. Afyon Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Aslanhane Camii, 

Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Ayaş Ulu Camii bunun en güzel örneklerindendir.  

I. Alaaddin Keykubad tarafından Kastamonu bölgesinde iskan edilen 

Hüsameddin Çoban ve oğulları, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Muğla ve 

havalisinde Denizli dağları arasında kümeleşen Menteşeoğulları Türkmenler’i 

bölgelerinde himaye etmişlerdir. Bölgeye yerleşen Türkmenler zamanla kendilerine 

ait eserleri buralarda meydana getireceklerdir. Türkistan şehirlerinde sıklıkla görülen 

ağaç direkli ve ahşap çatılı camii örneklerinin Orta Anadolu ve ve İç Batı Egenin 

dışında Uç’lardada görülmeye başlaması Türkmen göçlerinin mimariye tesirini 

göstermesi açısından önemlidir. Bu konuda Kastamonu yakınlarında, Kasaba 

köyünde Emir Mahmud Bey’in inşa ettirdiği direkler üzerine ahşap örtülü Camii ve 

güneyde Menteşe Türkmenler’inin yerleştiği Milas’ta meydana getirilen Hacı İlyas 

Camii düz ahşap çatılı ve bütün cepheyi kaplayan kiremit örtüleriyle en güzel 

örnekleri teşkil etmektedir.              

İrandan Türkistana kadar olan geniş bir coğrafyada kullanılmakta olan, 

içerisinde Cuma ve Bayram namazı kılınmayan küçük mahalle camileri yapma 

geleneğide, bu mimari aktarımın sonucu olsa gerektir. Nitekim Anadolu’da bu 

yüzyılda aynı maksatla bir çok örneklerinin yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan 

Anadolu’daki Kümbet ve Türbelerde mimari bakımdan Büyük Selçuklu 

kümbetlerinin süslemeleri aynen tekrarlanmıştır. İlk zamanlarda tuğladan veya 

taştan, sonradan yalnız taştan yapılmaya başlanmıştır. Özelikle tuğla kümbetlerde 

Azrbaycan Marega bölgesinin tesiri büyüktür. Türkistan coğrafyasının orijinal 

ürünlerinden olan Kümbetler’in Doğu Anadolu’dan başka Batıda da görülmeye 

                                                 
586 Gönül Öney, Anadolu Selçuklularının Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1998, s. 91.  
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başlaması, eski Türk sanatının bütün özellikleriyle uç’lara nakşedilmesi açısından 

önemlidir. Hamidoğlu Mübarizü’d-din Mehmed Bey tarafından inşa edilen, kesme 

taş ve sekizgen gövde üzerine meydana getirilen kümbet bunun en önemli 

örneklerindendir.       

Çeşitli öğretim müesseselerini içine alan medreseler, ilk olarak XII. yüzyıldan 

itibaren Anadolu’da, Danişment ve Artuklu coğrafyasında görülmeye başlamıştır. 

Kubbeli ve eyvanlı olarak geliştirilen medreselerde Türk sanatının tarihi dinamizmi 

gözlenmektedir. Anadolu’da Türk mimarisinin ürünü olarak gelişen kubbeli 

medreseler Danişmendlilerden Selçuklular’a geçerek hızla yayılmış ve sonraki 

mimari çalışmalara temel teşkil etmiştir. Doğu, Güney ve Orta Anadolu’da Türk 

sanatının en ince ayrıntılarına kadar yansıtıldığı Medreseler Moğol istilası sonrasında 

uç’larda da kendisini göstermeye başmıştır. Hamid Türkmenler’inin yerleştiği 

Eğridir’de 1302 yılında Dündar Bey, Korkutelinde ise Emir Sinanü’d-din 

Medreseleri bu açıdan önemlidir. Diğer taraftan Germiyan Emirlerinden Umur b. 

Savcının rasathane olarak yaptırdığı Vacidiye Medresesi Türk üçgenlerine oturan 

büyük kubbesiyle dikkat çekmektedir587. Her üç medresede Selçuklu uslubunun en 

güzel örneklerini ortaya koymaları açılarından çok önemlidir.    

Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklular’ın Rıbat olarak isimlendirdikleri 

Kervansaraylar, Anadolu’daki yüksek kültürü canlı bir şekilde aksettiren 

eserlerdendir. Denizliden, Erzurum, Kars ve Iğdıra, Kütahyadan, Malatya, Bitlis, 

Ahlat’a, Antalyadan, Sinop ve Samsuna, uzanan bu yollar üzerinde Kervansaraylar 

meydana getirilmiştir588. Bu eserler Türk mimarisinin Uçlara aktarılması yanında, 

XIII. Yüzyıldaki nüfus hareketliliklerinin yönleri hakkındada bilgiler verebilecektir. 

Gerek planları ve gerekse süsleme motifleri itibariyle Türk sanatının en ücra yerlere 

dahi nakşedilmesi açısından önemlidir.    

Moğol istilasıyla uç’lara yerleşmek zorunda kalan Türkmenler kendilerine ait 

mimari dokuyu buralarda ilk zamanlardan itibaren yansıtmaya başlamışlardır. Bu 

doku Türkmenler’in meydana getirdikleri Beyliklerle, zamana ve şartlara göre ana 

çizgilerden kopmadan, fakat bir takım değişikliklerle gelişerek genişlemeye devam 

etmiştir. Bu süreç Osmanlı Devleti ile birlikte dahada hızlanmış yeni tarzlar 

                                                 
587 M. Çetin Varlık, Germiyanoğulları Beyliği Tarihi, s. 97. 
588 Oktay Aslanapa, Anadoluda İlk Türk Mimarisi, s. 112. 
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oluşturmuştur. Türk İslam kültürünün şiarı olan mimari eserlerin sayısı gün geçtikçe 

artmıştır. Bu konuda Osmanlı Devleti’nin ilk verileri incelenerek nasıl bir değişimin 

yaşandığını görmek gerekeceğinden Uç’lara ait 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayeti 

Anadolu Defterlerini inceledik. Türkmenler’in uç’lara ilk yerleşmesi ile sözkonusu 

tarihe ait 438-1589-II590  ve 166591 numaralı defter kayıtları karşılaştırıldığında 

Türkmenler’in uç’larda kendilerini kabul ettirdikleri ve kendilerini yansıtacak 

eserleri büyük bir hızla meydana getirdikleri görülecektir.  

1530 tarihine kadar Hüdavendigar, Biga, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe, 

Teke, Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Sultanönü, Hamid, Bolu, Kastamonu, Kocaeli 

vilayetlerinin söz konusu kayıtlarından anlaşıldığına göre, mimari bakımdan uç’larda 

Türk İslam uslubunun oluştuğu kanaatine varabilmekteyiz. Buna göre bahsedilen 

livalarda toplam olarak 260 camii, 625 mescit, 86 medrese, 406 zaviye, 39 

kervansaray, 186 hamam, 38 imaret, 31 muallimhane, vs. şeklinde Türk İslam 

sanatını yansıtan eserler meydana getirilmiştir.                                         

 

3.2.3. Batı Anadolu’da Kültürel Değişim 

 

XIII. yüzyılda Anadolu’ya doğru gerçekleşen Moğol istilası Batı Anadolu’ya 

Türkmenler’in göç etmelerini sağlamıştır.Türkmenler yurt edindikleri bu coğrafyada 

kendilerine ait bir takım farklılıkları nakşetmeye başlamışladır. Bu süreçte meydana 

gelen göçlerin en önemli özelliklerinden birisi mihmandarları olan Türkmen 

şeyhlerin tasavvufi disiplin ve terbiye içerisinde bulunmaları ve etrafındaki 

insanlarada bunu telkin etmeleridir. Dolayısı ile bu göçlerle Anadolu kültürel olarak 

fethedilmiştir.  

XIII. yüzyılda Anadolunun özelliklede Batı Aandolunun fethedilmesinde, 

Türkleşip İslamlaşmasında Hace Ahmed Yesevi ve müntesiplerinin büyük hizmetleri 

olmuştur. Bu düşünce tarzının Anadolunun kültürel yapılanmasında çok büyük 

katkıları olmuştur.  

                                                 
589 438 Nmr,  I agd, s. 32-77. 
590 438 Nmr II, agd, s. 18-71. 
591 166 Nmr agd, s. 15-61. 
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Hace Ahmed Yesevi Sultan Sencer devrinin önemli meşayihinden olan Hace 

Yusuf-i Hamedaninin önde gelen halifelerindendir. Hace Ahmed Yesevi, Tasavvufi 

Türk Edebiyatının kurucusu olmasının yanında Türk İslam Tasavvufunun en büyük 

mutasavvıflarındandır.  

XIII. yüzyıl Anadolusunda Türkmen Şeyhlerinin hemen hemen tamamı Hace 

Ahmed Yesevi ekolünün Anadolu’daki takipçileri olmuşlardır. Aynı meslek ve 

meşrebin Anadolu’da inkişafını sağlamaya çalışmışlardır592. Bu ekolün müntesipleri 

Anadolu’da“ Yaradılmışı Yaradandan Ötürü Sevmek” prensibini kabul etmişlerdir. 

Bu sebeple müntesipler, kendi iç dünyalarına kapanmayıp dışa dönük bir hayat tarzı 

benimsemişlerdir.   

Şeyh Evhadü’d-din Hamid el-Kirmani, Yesevi anlayışın Anadolu’da hızla 

yayılmasını sağlayan kişilerden birisidir. Şeyhin Türk asıllı olması ve Türkmenler 

arasında Türkçe konuşması hızlı yayılmayı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir593. 

Aynı zamanda bu anlayışın Türkmen yaşantısına uygun olması, hayatı göçebe tarzda 

devam eden insanların tercihlerinde kolaylaştırcı bir rol oynamaktadır. 

Türkmenler’in tabiatla baş başa geçen hayatları bu meşreb vasıtasıyla şefkat ve 

tefekkürü onlara daha kolay anlatmış, daha çabuk İslama yaklaştırmıştır. Bu 

anlayışla birlikte Türkmenler, terbiye edilmiş düşünüş biçimi elde edip, bununla 

ahlaki yaşayışlarına yön vermişlerdir.  

Anadolunun değişik yerlerinde özellikle Moğol istilası sebebiyle Uç’larda 

yayılan Yesevilik’le disipline edilen Evhadi hareket, mutedil İslamın buralardaki 

pencereleri olarak açılmaya devam etmiştir. Moğol istilasıyla birlikte Anadolunun 

uç’larında bulunan halifeleri vasıtasıyla Türkmen düşünüş tarzı terbiye edilmiş ve 

onların ahlaki yaşayışlarına yön verilerek davranış değişiklikleri ve farklı bir bakış 

tarzı meydana getirilmiştir.   

Yesevi disiplin Anadolu’da Ahi hareketi üzerindede tesirli olmuştur. Şeyh 

Evhadü’d-din Hamid el-Kirmani’nin damadı ve önde gelen talebelerinden olan Ahi 

Evren bu prensipler etrafında bir sistem meydana getirmiştir. Meydana getirilen bu 

teşkilatın asıl amacı ise  toplum için faydalı bireyler yetiştirmektir.  

                                                 
592 Mikail Bayram,Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, s. 50. 
593 Mikail Bayram,“ Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadi Dervişler”, Türkler Ansiklopedisi,  
Yeni Türkiye Yay. C VII, Ankara, 2002, s. 320-327. 
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Moğol istilasının Ahi teşkilatı üzerinde meydana getirdiği yıkım Ahilerin 

özellikle uç’lara doğru yönelmelerine sebep olmuştur. Uç’larda yerleşen Ahiler 

aldıkları tasavvufi  terbiye çerçevesinde teşkilatlar meydana getirerek buralarda 

faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Uç’larda, kendi düşünce sistemleri çerçevesinde 

geliştirdikleri davranışlarıyla, sanat ve mesleklerindeki farklı özellikleriyle yeni bir 

tarz meydana getirmişlerdir. Uç’larda Ahi davranışları çerçevesinde kurumlar 

meydana getirilmiştir.  

Türkmen göçleri ile birlikte Batı Anadolu farklı bir bakış açısı ve davranış 

biçimiyle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim XIV yüzyılın ilk yarısında Batı 

Anadolu’yu ziyaret eden İbni Batuta bir çok yerde Ahilerle karşılaştığını bildirmekte, 

onların misafirperverliği karşısında şaşkınlığını gizleyememektedir594. Yine aynı 

kaynakta, meşhur seyyahın hemen her gittiği yerde Ahi zaviyelerinde kaldığı 

bildirilmektedir595.  

Meşhur seyyahın bu ziyareti Türkmen göçlerinden belli bir zaman sonra 

gerçekleşmiş olsa dahi, bir müessenin herhangi bir yerleşim yerinde meydana 

gelmesi belli bir zamanı gerektirecektir. İbn Batutanın bildirdiklerinden anlaşıldığına 

göre Moğol istilasından kaçan Türkmenler büyük bir hızla Ahi kültürünü Uç’larda 

yaymaya başlamışlardır. Dolayısıyla Batı Anadolu bu tarihlerden itibaren Ahilerin 

meşgul olduğu meslek guruplarından Debbağlık, Demircilik, Dokumacılık ve 

Örgücülükle  tanışmış ve bunlarla ilgili yeni kurumlar meydana getirmiştir. Özellikle 

halı dokumacılığında Orta Anadolu’dan uç’lara doğru gerçekleşen bu kültür aktarımı 

çok net olarak gözükmektedir. Orta Anadolu’da Kırşehir ve Sivas bölgelerinden, 

Batıda  Uşak, Kula, Gördes, Bergama’ya geleneksel desen ve motifleriyle bir aktarım 

söz konusu olmuştur596.                                    

Nitekim Çanakkale, Bergama, Milas, Kula, Gördes, Uşak, Batı Anadolunun 

önemli dokuma merkezleri olmuş, Avrupalı asilzadelerin bile siparişlerine cevap 

verilmiştir597.  

Türkmen göçleriyle Batı Anadolu’ya maddi kültür öğelerinin taşındığı gibi 

manevi kültür öğelerininde taşındığı görülmektedir. Bunların başında İbn Batutanın 

                                                 
594 İbn Batuta  s. 7-10.  
595 İbn Batuta, s.3-67.  
596 F. Bodur,  “ Batı Anadolu Halılarından Bir Grup”, Sanat Çevresi, Sy. 2, İstanbul, 1984, s. 10-13. 
597 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu,  s. 118. 
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ısrarla ifade ettiği Misafir ağırlama ve cömertlik hasleti gelmektedir. Dolayısıyla bu 

hasletlerini imaretler ve zaviyeler kurma şeklinde göstermişlerdir. Nitekim İbn 

Batuta Karesi vilayetini ziyaretinde Türkmen Beyler’i tarafından yaptırılıp yolcuların 

istifadesine sunulan bir imaretten bahsetmektedir. Bu imarette yolcuların üç gün 

süreyle bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır598.    

Türkmenler sahip oldukları hayat tarzı ve düşünce sistemleriyle uyumlu 

kurumlar meydana getirmeye Anadolu’da da devam etmişlerdir. Uç’larda sayıları 

hızla artan şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler meydana getirerek buralarda 

camii’leri, mescidleri, medreseleri, zaviyeleri, kervansarayaları, hamamları, 

çeşmeleri ve imaretleri hızla inşa etmişlerdir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
598 İbn Batuta,  s. 45.  
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SONUÇ 

 

Toprağının yeri, yapısı, yeryüzü şekilleri, akarsuları, iklim şartları, 

Anadolu’yu yüz yıllar boyunca pek çok akınlara maruz bırakmıştır. Doğudan ve 

Batıdan gelen bu akınlar, farklı kültür ve medeniyete sahip toplulukların bu 

coğrafyada yerleşmelerini sağlamıştır. Anadolu üzerine gerçekleştirilen bu 

akınlardan en etkilileri Türk akınları olmuştur. Türklerin Anadolu’da başarılı 

olmasında yaptıkları akınların ‘vatan kurma’ karakterini taşıyor olmasının büyük rolü 

olmuştur. Anadolu’yu vatan edinen Türkler, Doğu Romanın meydana getirmiş 

olduğu yüksek medeniyet üzerine yeni bir medeniyet tesis ederek, bu topraklarda 

kendilerini kabul ettirmişler ve çizgilerini buraya taşımışlardır.        

 

Anadolu’daki Türk iskânı uzun tarihi bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. 

Başlangıçta Bizans’ın kontrolünde gerçekleştirilen bu iskânlar, Abbasilerle birlikte 

Türk komutanların uçlarda görevlendirilmeleri şeklinde devam etmiştir. Tuğrul ve 

Çağrı Beylerin akınlarıyla iyice keşfedilen Anadolu Türkmenlerin sığınağı haline 

gelmiştir. Türkmenlerin yoğun bir şekilde yönlendirildiği Anadolu topraklarında 

Malazgirt Zaferi sonrasında Türkmen devletleri kurulmaya başlamıştır. Doğu ve Orta 

Anadolu’da kurulan bu devletlerin Türkmen kitlelerini himayesi, bölgedeki Türkmen 

yoğunluğunu daha da artırmıştır. Doğu ve Orta Anadolu’da bu şekilde gerçekleşen 

Türkmen yerleşmeleri, Türkiye Selçuklularının kurulması ve Türkmen Beylerinin 

uçlara gerçekleştirdikleri akınlarla kısmen de olsa batıya doğru yönelmeye 

başlamıştır.   

 

XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun Doğu ve Güneyinde ciddi bir 

kargaşa hâkimdir. Moğol istilası önünden kaçan topluluklar burada yerleşmişlerdir. 

Türkiye Selçuklu idaresi ise bu toplulukların iskânında yetersiz kalmaktadır. 

Türkmenlerin söz konusu yüzyılda Doğu ve Güneyden ilk hareketlenmelerinde 

Türkiye Selçuklu idaresinin kötü yönetimi ve neticesinde ortaya çıkan Babai 

isyanları tesirli olmuştur.  Babai şeyhlerinin artan şöhretleri, müritlerinin sayılarının 

hızla artması, Selçuklu idarecilerini endişelendirmektedir. Selçuklu idarecilerinin bu 
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endişeleri Türkmen kitleler üzerinde baskıyı artırırken onları canlarından bezdirir 

hale getirmiştir.  

 

Babai isyanlarının sonucunda meydana gelen Moğol istilaları da, 

Türkmenlerin uçlara doğru yönelişinde en önemli etkenlerdendir. Ahi ve 

Türkmenlerin öldürülmeleri, mallarının müsadere edilmesi, ağır vergiler yüklenmesi, 

tekkelerine el konulması onları zor duruma sokmuş çareyi uçlara doğru kaçmakta 

bulmuşlardır. Nitekim bu süreçte IV. Rükneddin Kılıçaslan’ın fermanıyla Ahi ve 

Türkmenlerin mallarına el koyan Tacü’d-din Mutez, Anadolu’da Türkmen 

isyanlarının meydana gelmesinde en etkili kişilerdendir.   

 

Moğol istilasının meydana getirdiği kargaşa ortamı etnik ve dini guruplarında 

hareketlenmesini sağlamıştır. Etnik unsurlardan Germiyanlı, Kayı ve Kara İsalılar en 

dikkat çekici olarak uçlara yerleşenlerdendir. Bu dönemde yüksek aristokrasiye hitap 

eden dini guruplar siyasi ve sosyal düzeni muhafaza ettiğinden daha rahat yayılma 

fırsatı bulabilirken hitap edemediği halde siyasi yapıya karşı koyabilecek durumda 

olanlar ise siyasi otoriteyi rahatsız ettiklerinden her fırsatta bastırılmaya 

çalışılmışlardır. Bu süreçte dini guruplarda istemli ve istem dışı olarak 

hareketlenerek uçlara doğru yönelmişlerdir.  

 

XIII. yüzyıl’da Anadolu’ya yoğun Türkmen göçlerinin yanında ilmi 

göçlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu göçler Selçuklu sultanlarının ilmi 

himayeleriyle mümkün olabilmiştir. Himayenin azaldığı veya kesildiği durumlarda 

ise, kendilerine yeni hamiler arayarak devam etmiştir. İlmi göçlerin hızla yayılması, 

İlim adamlarının çevresinde meydana gelen sosyal guruplar vasıtasıyla olabilmiştir. 

Bu sosyal gurupların idaresine tayin edilen halifeler uçlarda kendilerine ait 

müesseseler meydana getirerek uçların kültürel değişiminde önemli roller 

oynamışlardır.  

 

XIII. yüzyıldaki göçler değişik dalgalar halinde devam etmiştir. Baba İshak 

hadisesiyle başlayan Malatya ve çevresindeki hareketlilik Germiyan ailesini ve 

Harezm gruplarını Batıya doğru naklederken, sonrasındaki Moğol istilasıyla bu 
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hareketlilik fazlasıyla yaşanmaya başlamıştır. Söz konusu isyanın Amasya ve 

çevresinde de aynı sonuçları doğurduğu gözlenmekle birlikte, istila sonrasında 

Türkmenlerin bölgede ağır bir baskı cenderesi içerisine alındıkları görülmektedir. 

Bedrü’d-din Ayni, Türkmenlerin hayvan gibi istihdam olunduklarını, öküz yerine 

arabalara koşulduklarını haber vermektedir. Vergi veremeyecek durumda olan 

Türkmenlerden ise oğulları, kızları, hatta eşleri vergi mukabilinde alınarak şiddetli 

bir baskı ortamı meydana getirilmiştir. Bu ise perişan durumdaki Türkmenleri uçlara 

doğru yöneltmiştir.   

 

Baba İshak hadisesi ve sonrasındaki Moğol istilasıyla, Malatya ve Amasya 

çevresinde meydana gelen bu hareketliliklerin yanında, XIII. yüzyılda Sarı Saltıklı, 

Tokat, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Ereğli çevrelerindeki Türkmenlerin yoğun bir 

şekilde uçlara doğru yöneldikleri görülmektedir. Sarı Saltık Türkmenleri Rumeli’nin 

Türkler tarafından fethedilmesi ve Türkün gücüyle İslam’ın bu topraklarda yayılması 

misyonunu üstlenmişlerdir. Bu misyon sadece bu süreçle sınırlı kalmamış sonraki 

nesillere de intikal etmiştir.  

 

Tokat ve çevresinden göç edip uçlara doğru yönelen Danişmendli ailesi ise 

etraflarıyla birlikte Balıkesir ve Çanakkale bölgesine yerleşmişlerdir. Danişmend 

ailesi Gazilik mefkûrelerini Karesi’nin menşeini burada meydana getirmek suretiyle 

göstermiştir.  

 

Kayseri ve Kırşehir çevresindeki Ahi ve Türkmen yoğunluğu ise, Moğol 

istilasının ağırlığı ile sona ermiş bölgeye uygulanan baskı ve şiddet, Türkmenlerin 

uçlara doğru hareketlenmesini sağlamıştır. İbn-i Bibi, bölgedeki Türkmen direnişinin 

şiddetle bastırıldığını, harekât esnasında dört bin Türkmen’in öldürüldüğünü, sağ 

kalanların ise kurtlara, çakallara, akbabalara ve yırtıcı kuşlara yem yapıldığını haber 

vermektedir. Bu süreçte Denizli ve çevresinde Ahi ve Türkmenlerin yoğun bir 

şekilde bulunuyor olması, kaçabilen Türkmenlerin bu bölgeye yönelebilecekleri 

düşüncesini akla getirmektedir.  
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Moğol istilasıyla birlikte, Selçuklu sultanları geri planda kalmış ve varlık 

gösterememişlerdir. Devletin nüfuzunu ortaya koyamaması, Moğol kumandanlarının 

ve onlar adına hareket eden Selçuklu idarecilerinin zulümlerini artırarak devam 

ettirmelerini sağlamıştır. Anadolu’da Moğol nüfuzunun azaldığı dönemlerde malları 

yağmalanan, öldürülen Türkmenler isyan hareketlerini başlatmışlardır. Aksaray ve 

Ereğli çevresinde Moğol nüfuzuna ve Moğol yanlısı Selçuklu idaresine karşı en 

önemli güç Karaman Türkmenleridir. Bu süreçte bölgede Türkmen direnişi her 

fırsatta meydana getirilmiştir. Moğol komutanlarından Kongurtay, bölgedeki direnişi 

kırmak üzere Aksaray’a gelmiş, burada çok şiddetli bir kuşatma meydana getirmiştir. 

Aksarayi, bu kuşatmayı kıyamet günü kalabalığına benzetmekte ve bu esnada 

öldürülen ve esir edilen Türkmenlerin sayısını altı bin olarak vermektedir. Geyhatu 

dönemindeki isyanlarda da aynı şiddet ve baskı uygulanmış, bölgedeki Türkmen 

nüfuzu kırılmaya çalışılmıştır. Moğol askerlerinin Ereğli ve çevresini yakıp 

yıkmasından sonra Türkmenler sarp ve himaye görecekleri yerlere doğru kaçarak 

kurtulmaya çalışmışlardır. Geyhatu İçel, Beyşehir, Denizli, Muğla bölgelerindeki 

Türkmen yoğunluğundan endişe duyarak geniş bir bölgede Türkmen kıyımını 

başlatmıştır. Aksarayî, Türkmenlerden bazılarının evlerini terk ederek mağaralarda 

gizlendiklerini, bazılarının ise vahşi hayvanların ve yırtıcı kuşların yiyeceği olduğuna 

dikkat çekmekte, Türkmenlere uygulanan vahşiyane tutumun bir zerresini rüyada 

görmeye bile tahammülünün olmadığını zikretmektedir.  Bu süreçte zulümden 

kaçabilen Türkmenler için güvenlikli ve himaye görebilecekleri bölge ise Güney ve 

Kuzey uç’ları olarak görülmektedir.  

 

Moğol istilası öncesinde uçlarda Meliklik tarzında idarelerini sürdüren 

Türkmen Beyleri istila ile birlikte zulümden kaçan Türkmenlerin hamisi durumuna 

gelmiştir. XIII. Yüzyılda yaşanan bu göçler ile birlikte uçlardaki Türkmen nüfusunun 

artması Türkmenlerin kendi hâkimiyetlerini kurmalarını sağlamıştır. Anadolu’nun 

uçlarında yerleşen Türkmenler, milli kimlik ve kültürlerini buraya taşıyarak, hayat 

tarzlarını devam ettirmişlerdir. Meydana getirilen beylikler buralarda müesseseler 

inşa ederek uçların Türkmen tarzında yeniden şekillenmesini sağlamış, Anadolu 

coğrafyasını kendileri için vatan haline dönüştürmüşlerdir.             
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Ortaöğretim İmam Hatip  Orta Akşehir 1983 

Lise İmam Hatip Lise  Akşehir 1987 

Lisans Selçuk Ün. Lisans Konya 1992 

Yüksek Lisans Selçuk Ün. Y. Lisans Konya 1995 

Becerileri: Arapça – Farsça – Osmanlıca  

İlgi Alanları: Ortaçağ Tarihi, Kültür- Medeniyet  

İş Deneyimi: Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen 

  

Aldığı Ödüller: -------    

Hakkımda bilgi almak 

için önerebileceğim 

şahıslar: 

Doç. Dr. Hasan Basri Karadeniz ( DPÜ) 

Yrd. Doç. Dr. Naim Sönmez       (DPÜ) 

Tel: 0.274.2280785- 505.5603907  

E-Posta: sakir_turan@hotmail.com 

Adres Bekir Sıtkı Paşa Cd. Camcılar Apt. K.7 - D.26 Kütahya 

 

 

 

 


