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Türk hakimiyeti devrinde Balkanlar ve Küçük Asya'nın tarihi 
Coğrafyası hakkında bu makalede başladığımız ve devam etmek iste
diğimiz incelemelerle her şeyden evvel, şümullü bir mana taşıyan yu
kardaki başhğımıza uygun bir tarzda, fetihlerden evvel mevcut olan yer 
isimleri ile Türk topenimisi arasında nasıl ve ne şekilde bir müna
sebet olduğunu halletmek istiyoruz. Bununla biz böyle bir münase
betin şimdiye kadar tahmin edildiğinden daha geniş bir ölçüde mev
cut olduğunu gösterebileceğimize kaniyiz. Evvela Bizans ve Türklerce 
verilmiş yer isimleri arasında imkan nisbetinde kat'i bir benzerlik 
bulmak lazımdır. Bunun için de işe, yer adları ve onların durum
ları hakkında, mevcut olan kaynaklara istinaden, şümullü bir şekilde 
yapılan bir takım müteferrik incelemeleric başlıyacağız . Bu arada da 
aynı maksatla yazılmış ve kendilerinden hiç veya yeter derecede 
istifade edilmemiş olan Doğu kaynaklarından da bahsedeceğiz. 

İsim değişmeleri hakkındaki kanunlardan da yalnız ara sıra ve ima 
ile bahsedeceğiz. Makalenin son kısmında bu değişmelerde ne gibi 
arnillerin rol aynadıkları ve bunun hangi imkanlar dahilinde vuku 
bulduğu, birbirleri ile olan münasebetleri gözetilrnek suretiyle 
zikredilmiştir. İşte, Türk toponimisi, ancak böyle bir metod dahilinde 
yapılmış bir açıklamadan sonra, bundan evvelki devirlerin coğrafyası 
için bir kaynak olabilir. Bu suretle Rumlar'a ait ülkelerin Türk haki
miyeti altına girmesi gibi tarih bakımından pek çok ehemmiyetli 
olan bir hadise de aydınlanmış olacaktır; bu hususta pek muhtasar 
yazılmış kaynaklarda malumat aramak beyhudedir. İnkıraz nazari
yesi, Avrupa kavimler muhacereti devirleri için lüzumlu olduğu gibi, 
Doğu için de tekrar gözden' geçirilmesi zaruridir. 

* Byzantion X (1935), S. 17 -6ı. 

Stl;uklu Tllrilıi D. 13 
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I. 

XII. ASRIN SONLARlNDA SELÇUKLU H.AKİMİYETİ 
ALTINDA BULUNAN SAHALAR 

(İki harita) 

Paul Orgcl'in teşviki ile Nicetas Choniates'deki (S. 68g B.) 
r 192 de ölen Sultan IL Kılıç Arslan'ın oğulları arasında Selçuklu 
İmparatorluğu'nun taksimine ait bahsi, şark kaynaklarından elde 
edilen bilgilerle, mukayese ederek daha derin mütalaa ettim. Müellif 
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhusrev'in İmparator III. Alexios'a 
nasıl iltica ettiğini anlatarak bunun izahı için şu tafsilatı da ilave 
ediyor : 

İconium (Konya) hakimi Kılıç Arslan'ın birçok oğulları vardı. 
Mesud'a Amaseia (Amasya), Ankara, Dorylaion (Eskişehir) ve birçok 
başka zengin Pontik şehirler verdi. Koppatinos (Kutbcddin)a ise Meli~ 
tene (Malatya) ve bugünkü Taxara (Aksaray) olan Colonia ve Caesa
reia (Kayseri) verildi; ve R oukratinos (Rukneddin) Aminsos (Sam
sun) ve Dokeia (Tosya) ve başka sahil şehirlerinin idaresini aldı; ve 
Kaichosroes (Keyhusrcv) lconium hakimi oldu ve Lycaonia ve 
Pamphylia ve Cotyaeum (Kütahya) ya kadar uzanan salıayı idare 
etti. Sonra Kossatinos öldü ve onun eyaleti için Dokeia hakimi ile 
Ankara hakimi Mes'ud arasında mücadele başladı . Daha iyi bir asker 
ve daha akıllı yaratılıştı olan Rukratinos daha önce hücuma geçerek 
kardeşine karşı zaferi kazandı. Rukratinos şimdi hacim bakımın

dan da çok büyüyünce kardeşine dostça davrandı ve Mes'ud'un 
memleketinin ancak bir kısmını aldı ve kalan diğer kısmında eskisi 
gibi saltanat sürmeğe devam etmesine müsaade etti. Sonra da çok
tanberi İconium'u şiddetle arzuladığı için Kaichosroes'a biraz çıl~ 
gınca hücum etti, zira hıristiyanlardan nefret etmek annesinden 
miras kalmıştı. 

Dcmekki buna göre : 
Mes'ud Motcroô-r 

Kulbeddin Konnot-ri:voç 

Amasya, Ankyra (Ankara), Dory
laion (EslUşehir) ve "diğer mühim 
Pontus şehirlerinde" 

Melitene (Malatya), Kaisareia (Kay
seri) ve "şimdi Taaara (Aksaray) 
ismini taşıyan" Kolonia'da 
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Rukneddin 'Pouxpcx't'i:voı; 

Keyhusrev Kocr:xocrr-6r,ı; 

hüküm sürerlerdi. 

Aminsos (Samsun), Dokeia (Tokat) 
ve "diğer sahil şehirlerinde" 
Ikonion (Konya), Lykaonia, Pam
filya ve Kotyaeion (Kütahya)'ya 
kadar 

Kutbeddin Ko7tıt«Ti:voç'in ölümünden sonra "Dokeia (Tokat) 
meliki" Rukneddin 'Pouxp«'t'i:voı; ile "Ankara meliki" Mes'ud arasında 
onun ülkesi için bir çarpı§ma oldu. Rukneddin galip geldi, fakat 
Keyhusrev'in K«·r:xocrp6'1)<; üzerine yürüyerek ba§kent olan Konya'yı 
elde edebilmek için Ankara meliki ile barışıp onu biraz küçülmüş 

olan ülkesinde bıraktı. 

İbn Bibl'nin ı 1282 de yazılan ve Türkiye Selçuklularından bah
seden Farsça tarihinde Kılıç Arslan'ın oniki oğlu olduğu tesadüfen 
zikredilmekte (S. 20) , fakat diğer taraftan en küçük oğlu olan Gıya
seddin Kcyhusrev'in tahta çıkması anlatılırken de onbir oğlu bulun
duğu belirtilmektedir (S. 3). Aym zamanda, kitapta (S. 5) bu on
bir oğula, babaları tarafından verilmiş olan yerleri gösteren bir liste 
de mevcuttur. 

Buna göre : 

ı ) Rükneddin Süleyman Şah 
2) N asireddin Berkyaruk Şah 
3) Mugisüddin Tuğrul Şah 
4) Nureddin Sultan Şah 
5) Kutbeddin Melik Şah 

6) Muizüddin Kayser Şah 

Tokat'ta 
Niksar (Nco-Kaisareia) 'da 
Eblistan (Elbistan, Ablastha) 'da 
Kayseri'de 
Sivas (Sebasteia) ve Aksaray (Co
lonia Archclais, Garsaura) 'da 
Malatya'da 

1 Sultan III K eyhusrcv (1264-1283) için yazılmış olan yegane yazma, Istanbul, 
Ayasofya No. 2985 (bk. F. TAUER, Les Mss. persans lıiswriques des BibliotJıeques de 
Stamboııl, Prague 1932, Arehiv Orientalni III ve IV, No. 477'den ayrı basım) henüz ya
yınlanmamıştır; fakat mühim yerler nazarı itibara alınarak, mahir bir surette seçilmiş 
parçalar, (Farsça olarak) evvelce M. TH. HouTSMA tarafından neşredilmişti. Recueil 
de textes relatifs a l'hiswire des Seldjoucides IV, Leiden 1902. işaret ettiğimiz yerler için 
bunu esas tutuyoruz. Recueil III, eserin Türkçe tercümesinin (daha doğrusu üzerinde 
yapılan bir çalışmanın) bir cüzüdür. Bu XV. asrın ortalarına doğru YAZıcıoöLU 
ALl tarafından yazılmış ve Oğuzname (veyahutta Selpıkruıme) adını taşır (bk. P. 
Wrn-EK, Der Islam XX S. 202 f). 
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7) Sancar Şah 
8) Arslan Şah 
9) Nizameddin Argun Şah 
ıo) Muhyiddin Mes'ut Şah 
ı ı ) Gıyaseddin Keyhusrcv 
hüküm sürerlerdi. 

Eraklia (Herakleia Kybistra)'da 
Negide (Niğde)'de 
Amasya (Amaseia)'da 
Engüriye (Ankara, Ankyra)'da 
Burglu (Ulu Borlu ?)'da 

Bu listeye 2 pek çok cheınıniyet vermek lazımdır, zira İbn Bibi 
çok ciddi bir müellifdir. Mesela eserine Kılıç Arslan'ın ölümü ile 
başlar; çünkü -kendi fikrince- eski zamanlara ait ancak birbirini 
nakzeden malumat vardır. Şayanı itimat olduğunun bir delili de 
Ereğli ve Niğde meliklcrine (bizce malum değil, fakat herhalde vardı) 
kendiliğinden bir lakap takmamış olmasıdır. Diğer bir delil de zama
nında yaşamış olan Suriyeli MihaiPde 3 de bulunan ve hatta ytıkarıda 
gördüğümüz gibi İbn Bibi'nin metnin bir yerinde de zikredilen halk 
rivayetlerine rağmen, bir isim bulup ilave etmekle oğulların sayısını 
onikiye çıkarmaktan sarfinazar etmiş olmasıdır. Onbir ismin en az 
yedisinin doğruluğu sikke veya ki ta beleric tebeyyün etmiştir; mesela: 
R ükneddin adının, melikliği zamanına ait bir, Sultanlığına 4 ait 
bir kaç sikke ile ve 594/ I I 98 ve 599/1202-3 5 tarihlerinde yazılmış ki ta-

2 Bu liste Yazıcıoğlu tarafından daha eskiden (Neşri) Osmanlı tarihi literatürüne 
dahil edilmişti. Daha sonraki eserlerden alınarak biraz değişmiş olarak]. v. HAMMER, 
Gesclıichte des osmanischeıı Reiclıes, 2. Ausgabe, I S. 8o6, ve ZıNKEISEN, Gesclı. d. osm. R., 
I , S. 43 de rastlanır. Ancak CL. H uART, Epigraphie arabe d'Asie Mineure, Paris ı895 
(Rev. Semitique, II ve lll'ten ayrı basım) S. 54 f. bu listeyi Yazıcıoğlundan alarak 
neşretmiştir. A.KsARAYi'nin 723/1323 te yazılmış olan Selçuknamesinde zikredilen 
liste muhtemel olarak İbn Bibi'dcn alınmıştır (TAUBR, yukarıda zikredilen eser 
No. 478. 479 el yazmaları). AHMET TEvHiT onu buradan almıştır (Mii.ze-i lıümayun, 
Meskakdt-ı kadime-i islamiye kata/oğu), IV S. ı ıS. Aksarayt (2) Berkyaruk için Niksar'
dan başka Koyulhisarı da zikrediyor. Daha geniş malılma u, HALiL ETHEM, Kayseriye 
şehri, İstanbul 1334, S. 2 not 3 te veriyor. 

3 Clıronique de Mic/ıel le Syrien, Çev. J. B. CHABOT 3 cilt, Paris ı 899-1905, 

III S. 410 (Rec. Hist. Crois. Doc. Arnı. I S. 404). Michail'e istinaden: Tlıe Chrono
graphy ofGregory Abu'l Faraj Bar Hebraeus Çev. E. A. WALUS Bunce, Oxford 1932, 
S. 341 (yıl I503/II92) . MıcHAEL o. SYRiEN III S. 425 de ug2 yılının kronoloji 
cetvelindeki malılınata bakın. 

' İsMAIL GALlB, Takvim-i ımskukdt-ı sel;ukiye, İstanbul 1309, No. 14, ve A. TEv
HiT, lsüıııbıdMüı:e-ihumô.ytln, meskakdt--ı kadime-i istamiyekataloğıt, IV No. 145- 149 ve 
İ. GALtB No. 12. 13 ve A. ThvıdT, No. 154-162. 

5 İs•wL HAKKı, Kitabeler (1), İstanbul 1927, S. 64 f. (bk. aşağıda sayfa 21 
Not 2) ve HALIL ETHEM, Kayseriye Şehri, S. 8. 
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belerle, Mugiseddin Tuğrul adının, Erzurum'daki melikliğinin 6 son 
zamanlarına doğru hastırdığı sikke ile, Nureddin isminin, 589 /ı 193 7 

tarihli bir kitabe ile, Kutbeddin ve Muizeddin isimlerinin, (maalesef 
yeri ve tarihi olmıyan) sikkelerle 8, Mesu'd isminin, yine sikkelerle, 
ki bunlardan biri s8g/ ı 193 9 tarihini taşır, Ankara'da safer 594/ ıg. 
XII. II97- ı o. I. ı ıg8 tarihini taşıyan bir kitabe ile 10, ve nihayet 
Keyhusrev isminin, her iki sultanlığına ait sikkeler ve ikinci sultan
lığı zamanına ait kitabelerle 11 doğrulukları anlaşılmıştır. 

Bunlara ilaveten de Süryani Mihail ve İbnü'l-Esir gibi, bu 
hadiseler zamanında yaşamış olan müelliflerin bu hususta ver
dikleri malumatı zikredebiliriz (Ebu'l-Fida sonuncusundan, Ebu'l· 
Ferec, her ikisinden istifade etmiştir) 12• İbnü'l-Esir de (XII S. 41) 
Kılıç-Arslan'ın 588 de ölümüne ait vak'aların arasında katiyede 
iyi bir kaynağa işaret edilmektedir ki, bunda Kılıç-Arslan'ın daha 
hayatta iken topraklarını oğulları arasında şu şekilde taksim ettiği 
yazılıdır : 

Rukneddin Suleyman (nr. I ) 
Gıyaseddin Keyhusrev (nr. II) 
Muhyiddin (nr. ıo) 

Muizeddin Kayser Şah (nr. 6) 
Mugiseddin (nr. 3) 
Nureddin Mahmud 

Tokat 
Konya 
Ankara (veya Enküriye) 
Malatya 
Elbistan 
Kayseriye 

5 1. GALiB, No. ıo, ıı. A. TEVHİD, No. 153. 
7 HALIL ETHEM, s. I f. 
8 A. TEvHto, No. ıso, ve I. GALts, No. 9 ve A. ThvHio, No. ısı. 
8 A. TEVHiD, No. 152, Türk Turdu'nda vardır No. 2 (Kasım 1340), s. 96 (589 

tarihi için Festschriftf. G. Jakob, da Zur Geschichte Arıgoras im M. A. başlıklı yazıda, 
S. 341 not 3 haksız yere şüphe izhar etmiştiı'. 

10 A. TEVHİD Türk Turdu'nda M. F., No. 2, S. 97· Mübarek Galib, Ankara 
I, S. 47 (Il, S. 4 hatalı olarak tekrar edilmiştir) . 

11 t. GALİB, No. 6-8, 15·17. A. TEVHio, No. 132·144, ı63-169. HALIL ETHEM, 
S. ı ı not ı ve S. 19 da 593 senesine ait olan (henüz yayınlanınam ış olan) bir sikkenin 
ınevcudiyetinden bahseder. Kitabeler için bk. HALIL ETHEM, S. ıS ve 30 (her 
ikisinin senesi 6o2 dir), CL. HuART Epigrap!ıie arabe d'Asie Mitllure, No. 22, İsMAiL 
HAKKI, Kitabeler (II), İstanbul 1929, S. 7· 

12 Verdiğim notlarda şu eserleri esas olarak tu tu yorum: Süryani Mihail: 
CHABOT tarafından yapılan tercümesi, Bar Hebraeus: BuDGE tarafından yapılan 
tercümesi (bk. yukarda S. 4· not 3.). İbnü'l-Esir için maalesef yalnız Kahire basımı 
1301 ve Ebu'l-Fida'yı ancak Kahire basımı ı325 i esas tutabiliyorum. 
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Kutbeddin {nr. 5) 
Başka bir oğlu (nr. 2) 
Bir Kardeş oğlu (nr. g) 

Sivas ve Aksaray 
Niksar 
Amasya 

Her ne kadar bu liste, tasvir ettiği zamandan aşağı yukarı 40 
sene sonra yazılmış olan (I 23 ı de tamamlanmıştır) İbnü'l-Esir'in 
eserinde bulunmakta ve eser İbn Bibi'nin tarihinden 50 sene evvel 
yazılmış ise de yine İbn Bibi'nin eseri tercihe şayandır. Bunun l bnü'l
Esir tarafından zikredilen isimlerden ayrılan (nr. 4) veya ondan 
daha mufassal olan (nr. 2, 3, 5, g, ıo) yerlerinin doğruluğu sikke 
veya kitabelerle isbat edilir. Bu arada yalnız bu şekilde isnat edile
meyen iki istisna mevcuttur (nr. 2 ve g). İbn Bibi'de lakaplannın 
eksikliği dolayısiyle gözümüze çarpan, fakat bunun için ona itimat 
ederek inandığımız Ereğli ve Niğde mclikleri (nr. 7 ve 8) İbnü'l-Esir'de 
yoktur. Amasya'nın "bir Kardeş oğluna ~1 ..\J.J verilmiş olması 

rivayeti "bir başka oğul" _rT ..\J.J (daha evvel Niksar melikinde oldu
ğu gibi) ibaresinin yanlış yazılmış olmasından ileri gelmiş olabilir. 
O halde umumiyede şunu söyliyebiliriz ki, İbn Bibi'deki listede 
yazılı onbir isimden dokuzunun (nr. 7 ve 8 hariç) doğruluğu, gerek 
İbnü'l-Esir ve gerekse sikke ve kitabelerle isbat edilmiş olduğundan 
listenin heyeti umumiyesi de itimada şayandır. Diğer müelliflerin 
bu hususta verdikleri malumatı hadiseleric beraber sıra ile zikrede
ceğim 13• Bu suretle listede gösterilen ilk zamanlardaki durumun 
(bunlardan yalnız Aksaray Kutbeddin'in eline daha sonra geçmiştir) 
yavaş yavaş nasıl değiştiği hakkında bir fikir edinmiş oluruz. Bu 
malumat aynı zamanda İbn Bibi'deki listenin muhteviyatının 
doğrul uğunu daha çok teyid edecektir. 

II. KILIÇ- ARSLAN'IN SALTANATI 

Yıl I r88/8g : 
Süryani Mihail, III. S. 407 (ı soo yılı başlarında ı. IX. ıı88): 

Kılıç-Arslan'ın oğullarından birisi olan Muizüddin Kayser Şah'ın 
Malatya'da hüküm sürmeğe başlaması (Bk. Ebu'! Fereç, S. 330). 

13 CL. HuART, Epigr. ar d'A. M., S. 55 ff. ve ondan sonra daha esaslı bir surette, 
HAı.tı.. ETHEM, Kayseri;oe şehri, S. 2 ff., böyle bir tertip yapınağa tcşcbbüs etmişlerdi, 
fakat sonuncusunun tamamlanması icab ediyordu, bilhassa vak'aların izahı ve 
kronolojisi cksiktir. Biz bunu tamamlamak için ancak küçük bir adım atacağız, 
zira bizim maksad ımız burada bir devrin tarihini yazmak değildir. 
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Süryani Mihail, III S. 405 (yıl ısoo) : Kılıç-Arslan'la Sivas'ta 
hüküm süren en büyük oğlu arasındaki anlaşmazlıkta Sultan sulha, 
veziri olan Hasan'ın başını vermek suretiyle kavuştu. Bu baş, kato
Jiklerin bir bayram gününde (1 4 Eylül 1189) 14 mızrağın ucuna 
takılarak Sivas'ta dolaştmldı (B k. Ebu'l Fereç aynı yer). 

lbnü'l-Esir, XII S. 41 (T arihsiz, Kılıç-Arslan başlığını taşıyan 

bahsin sonlarında, yıl 588) : Kutbeddin, babası Kılıç-Arslan'ı 

mağlfıp ederek veziri İhtiyarüddin Hasan'ı da öldürüyor. 

Yıl ııgo: 

İbnü'l-Esir, XII S. 23 (yıl 586{8. I l. ııgo-28. I. ııgı ) : Kut
beddin, Frederik Barbaros tarafından idare edilen Haçlı ordusuna 
(bunlar garp kaynaklarına göre, kaleyi değil, ı8 Mayıs'da şehri 

zaptediyorlar) karşı koyanların başında bulunuyor ve onlarla yaptığı 
mübadelelerde hoşlanmadığı emirlerini rehine olarak vermek sure
tiyle bu emirlerden kurtulmak fırsatını ele geçiriyordu. Babasını 
tamamiyle tahakkümü altına aldığına ve diğer kardeşlerden herbi
rinin de bir eyalette hüküm sürmeğe devam ettiklerine burada ayrıca 
işaret olunuyor (Bk. Ebu'l-Fereç, S. 333) 

Yıl ııgı: 

İbnü'l-Esir, XII S. 36 (yıls87{ııg ı ): Malatyameliki Muizzüd
din Kayser Şah Ramazan ayında (22. IX.- 2 I. X) Sultan Selahaddin'e 
iltica etmek kararını verdi, zira Sivas'taki kardeşi Kutbeddin babası 
Kılıç-Arslan'ı hakimiyeti altına alarak onu, ;Malatya'yı kendine 
vermeye icbar ettiğin den, ondan korkmuştu. Selahaddin, Kayser Şah'a 
iyi bir kabul göstermiş ve onu, kardeşi El-Melik-ül Adil'in kızıyla 
evlendirmiştir. Böylece o, Eyyub1'lerin himayesinden emin olarak 
Zilkade ayında (20. XI. - ıg. XII) Malatya'ya dönüyor. (Bk. 
Ebu'l-Fida, III. S. Sı, Ebu'l-Ferec S. 337). 

Bu vak'ayı müteakip, Kutbeddin'in, babasiyle aralarının bozul
masına sebebiyet veren, Kayseri'yi almak hususundaki beyhude 
arzusunu zikredebiliriz. 

u CHABOT ta notunda zikrettiği gibi ı5o ı yılı, yani 14. I X. ı ı8g. Anlatı
lan vak'alar 15 gün zarfında vukubulamazlar. Kutbcddin'in Sivas hükümranlığma 
başlaması muhtemel olarak kardeşinin Malatya hakimiyetini ele alması taribine 
rast! ar, r 500 yılının başlang ıcı I. IX. ı 188. 
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İbnü'l-Esir, XII S. 41 (ay ve gün yok yıl 588 Kılıç-Arslan'ın 
akıbeti hakkında verilen malCımat dolayısiyle, İhtiyareddin Hasan'ın 
hertaraf edilişinin anlatılmasından hemen sonra) : Oğlu Kutbeddin'in 
tahakkümü altına giren Kılıç-Arslan onunla beraber Kayseri'de 
hüküm süren oğluna kaqı hazırlanan sefere iştirak etmek mecburi
yetinde kalıyor. O, muhasara edilmiş olan şehre kaçınağa muvaffak 
olunca, Kutbeddin de Konya ve Aksaray'a gidiyor. Kılıç-Arslan 
Kayseri'de uzun müddet kalmıyarak oğullarını sıra ile dolaştı ise de . 
her yerde istenıniyen bir misafir muamelesi görmüş ve en sonunda 
Ulu Borlu'da bulunan Gıyaseddin Keyhusrev tarafından sevgi ile 
kabul edilmişti (Bk. Ebü'l-Fida, III S. 84). 

Yıl II92 : 

İbnü'I-Esir, XII S. 41 (yukarıdakinin devamı): Kılıç-Arslan 
Gıyasüddin Keyhusrev'le birlikte Konya'ya bir sefer yaparak burayı 
Kutbeddin'in elinden almaya muvaffak oldular. Bundan sonra 
Aksaray'ı muhasara altına aldılarsa da Kılıç Arslan hastalandığı için 
Konya'ya dönmek mccburiyetinde kaldılar. Kılıç Arslan burada 15 
Şaban 588 j26. VIII. I I 92 de öldü. (B k. Ebu '1-Fida, III S. 84. Ebu'l
Ferec, S. 341). 

Süryani Mihail, III S. 410: Kılıç Arslan, oğulları tarafından 

kovulunca memleket memleket dol~mış ve Konya'ya şehir halkı 

tarafından geri getirtilerek tahta oturtulmuştu. Aksaray büyük oğlun
da idi; artık ihtiyarlamış olan Sultan bir ordu hazırlayıp ona karşı 
yürümüş ise de hastalandığı için geri dönmek mecburiyeünde kala
rak Konya yolunda ölmüştür. 

İbnü'l-Esir, XII S. 41 (evvelkilerin sonuna yapılan bir ilaveye 
göre) Kılıç-Arslan, eyaletler oğulları arasında taksim edildikten 
sonra bunları oğlu Kutbeddin için tekrar birleştirmeği, hatta onu 
Sultan Selahaddin'in bir kızıyla evlendirmeyi de düşünmüştür. 

Fakat kendisine karşı isyan eden oğullarının gösterdikleri mukavemet 
sebebiyle bu planları tahakkuk ettirememiştir. Yalnız Ulu Borlu 
meliki Keyhusrev 15 tarafından hüsnü kabul görmüş ve bu oğlu için 
Konya'yı zaptetmiştir. Sonradan da Nurettin Mahmud'a karşı 

Kayseri'ye (liste ile mukayese ct!) bir sefer yapmışsa da bu şehri 

u Burada dikkati çeken şudur: İbnü'l-Esir, Keyhusrev'in hüküm sürdüğü 
yer olarak İbn Bibi'nin yazdığı gibi Burglu'yu gösteriyor. Bu kendi listesine mu
gayirdır. 
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muhasara ettiği esnada ölmüştür. Keyhusrev Konya'ya dönmü~ ve 
kard~lerin her biri kendi eyaletlerinde hüküm sürmüşlerdir. (Bü
tün bunlar pek doğru görünmüyor ve diğer yazılanlada da kabili 
telif değildir. Bunlar Kulbeddin için propaganda maksadiyle yazılan 
bir yazıdan ileri gelse gerektir). 

GIYASEDDİN KEYHUSREV'İN İLK SULTANLIGI 

Yıl ı 193 veya ı 194 : 
İbnü'l-Esir, XII, S. 4.1 (Bundan evvelki ilavenin sonunda) : 

Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra Sivas ve Aksaray meliki Kutbeddin, 
Kayseri şehrini zaptederek orada hüküm süren kardeşi Nureddin'le 
müşaviri Emir Hasan'ı öldürüyor. 

Gerek Nureddin ve gerekse Hasan'ın Kayseri'de 589/ I 193 
yıllarına ait bir kitabede isimleri zikrolunmaktadır 16• I I94'de 
Kutbeddin'in Kayseri meliki olduğuna göre adı geçen şehrin ı 193 
veya I 194 yılı başlarında alındığını kabul etmemiz lazımdır. 

Yıl II94/II95: 
Süryani Mihail, III, S. 41 ı: Ermeni kralı Leon, hakimiyetinin 

Elbistan "Meliki" tarafından tanınması üzerine Kayseri melikine 
karşı bir sefer tertip ederek I 506 yılının birinci veya ikinci kanununda 
(ı 194 Aralık ve ı 195 Ocak) Kayseri yakınında bulunan bir yeri 
onun elinden alıyor. 17 

Demekki, Elbistan'da hüküm süren melik çok muhtemel olarak 
Kayseri meliki idi. Nureddin böyle mütecaviz bir siyaset için pek 
mevzuubahis olamaz; ama Kutbeddin için bu ihtimal varittir. Onun 
içindir ki Kayseri'ye Kutbeddin'in hakim olmasını bu vak'adan evvel 
zikrediyoruz. Diğer taraftan da bir müddet sonra Kutbeddin'in 
Kayseri'deki hakimiyetini devam ettiren Rükneddin'in, Elbistan'da 

16 Bk. yukarda S. 5· 
17 Bu eserin ermenice tercümesi (Rec. Hist. Crois. Doc. Arnı., I, S. 405). 

kısmen aslına uygun değildir, kısmen de daha tafsilatlıdır. Metinden fazla olarak 
Kılıç Arslan'ın oğullarından en küçüğünün Konya'da, ikincisinin Elbistan'da, üçün
cüsünUn Niksar'da ve diğerlerinin de babalarının ülkesi olan diğer eyalerlerinde 
hüküm sürdüklerini yaı:ıyor. Bunlar daima birbiriyle savaşıyorlar ve Ermeni kıralı 

Leon'un yardımını taleb ediyorlardı; bunların arasında en ziyade Elbistan (Ab
lasta) da hüküm süren "Melik" böyle bir talebte bulunuyordu. 
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hüküm süren kardeşi Tuğrul ile aralarının iyi olduğu bizce bilindiğin
den hücum edenin Kutbeddin olduğuna aşağı yukarı kat'i olarak 
hükmedebiliriz. 

Yıl I 195 veya II96 : 
İbnü'l-Esir, XII S. 42 (Yukarıda, Kayseri'nin Kutbeddin tara

fından alındığına dair olan yazıdan hemen sonra): 
Kutbeddin ölüyor ve Tokat'ta hüküm süren kardeşi R ükneddin 

Süleyman, Sivas, Kayseri ve Aksaray'ı hakimiyeti altına alıyor. 

Yıl II97 : 
İbnü'l-Esir, XII S. 42 (yukarıdakinin devamı): Rükneddin ölen 

kardC§i Kutbeddinin ülkesini elde ettikten sonra bir müddet seferc 
çıkmıyor, fakat bilahare Konya üzerine yürüyerek kardqi Keyhus
rev'i oradan kovuyor; Keyhusrev önce Suriye'ye sonra Bizans'a 
iltica ediyor. (Bk. Ebu'l-Fida, S. 84). İbn Bib\, S. 7 de mu fassal bir 
tarzda, fakat pek doğru ve hakikate uygun olmayarak anlattığı bu 
vak'a için bu tarihi zikretmektedir. 596/23. X r 199-1 ı. X. 1200. Ebu'l
Fereç, S. 350 151 ıfı 199 - 1200 tarihini veriyor. Rükneddin, 593/24. XI. 
ı I g6 - ı 2. XI. ı I 97 yılında - ki bu yıla ait Keyhusrevin de bir sikkesi 
mevcuttur -Konya'da sultan olarak sikke bastırdığı için 18, ı 197 
tarihinin tahttan iniş ve tahta çıkış tarihi olması pek muhtemeldir. 
Ebu'l-Fereç'deki tarih, ona kaynak teşkil eden İbnü'l-Esir'i yanlış 
anlamasından ileri geliyor. 

İbn Bibi, S. 9 : Keyhusrev türlü hadiseleric dolu olan firarında 
Elbistan'daki kardeşi Tuğrul Şah ve Malatya'da oturan kardeşi Kayser 
Şah yanında uzun zaman kalıyor (Bu bahsin biraz efsanevi olmasına 
rağmen bu iki melikin yukarda adı geçen yerlerde oturdukları doğ
rudur) . 

RÜKNEDDİN SÜLEYMAN'IN SULTANLIGI 

Yıl I I97 / I201 : 
İbnü'l-Esir, XII S. 42 (Yukarıdakinin devamı): Kardeşi Keyhus

rev'in kovulmasından sonra Rükneddin Niksar ve Amasya'yı elde 
ediyor. Bu husus yukarıda adı geçen şehirlerden birincisi olan Niksar-

18 A. TEVIIiT, No. ı-55 (No. 154, Aksaray, yıl 593, Rukneddin'i bu zamanda 
Sultan olmuş gibi gösteriyor) . Keyhusrev için bk, yukarda S. 5, Not ı ı. 
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da "Muharrem 594/13. XI - 12. XII. I 197" tarihli bir kitabe ile 
tevsik edilmiştir. ıs 

Yıl r2oı. 

İbnü'l-Esir, XII. S. 42 (Yukarıdakinin devamı) ve S. 79 (597 
yılı); R amazan ayı 5· VI. - 4· VII. 1201 de Rükneddin Malatya 
şehrini zaptediyor. Orada hüküm süren kardeşi Muizüddin Kayser 
Şah da Er Ruha (Urfa) ile onu teselli eden kaynatası El-Melikü'l 
Adil'e iltica ediyor. R ükneddin bundan sonra Erzurum'a giderek 
Saltuk hanedanının son hükümdarını tahtından indiriyor. (Bk. 
Ebu'l-Fida, III. S. ı 10, Ebul-Fcrcç, 350). 

İbn Bibi, S. 23 : R ükneddin, henüz elde ettiği Erzurum'u Mugt
süddin Tuğrul Şah'a veriyor. Onun Erzurum hükümdarlığı, hastırdığı 
sikkelerle isbat ediliyor; 2° Kaynaklarda mezuubahis edilmemesine 
rağmen Tuğrul'un Erzurum için Elbistan'dan sarfınazar etmek 
mecburiyetinde kaldığından şüphe edilmemelidir. 

Yıl 1202 - 1203. 

İbnü'l-Es1r, XII S. 85 (yıl 599{2o. IX. 1202 - g. IX . r2og): 
Sumaysat Eyyubi meliki Amcası El-Melikü'l-Adil'in hakimiyeti 
altından ayrılarak Rükneddin'in hizmetine giriyor (Bk. Ebu'l-Fida, 
III, S. ı 04; Ebu '1-Fereç, S. 35 I) . 

Yıl 1204 : 
İbnü'l-Esir, XII S. 42 ve S. gr (yıl 6oo); Rükneddin Malat

ya'yı zaptetmek suretiyle (Bk. yukarda 1201 yılı) Ankara beyi 
hariç, diğer bütün kardeşlerini kendi hakimiyeti altında toplamış oldu. 
Kardeşi Mes'ud'un hakimiyeti altında bulunan Ankara'yı da iki (S.42; 
üç) yıl müddetle muhasara altında tutmuş ve hatta öyleki çok mustah
kem olan şehir nihayet teslim olmak mecburiyetinde kalınca karde
şini öldürtmüştü. Fakat kendisi de zaferinden 5 gün sonra 6 zilkade 

ıt 1. HAKKı, Kilabeltr, (I ) S. 64 f. tarihinin birler hanesi iyi okunamamıştır. 
592 okunuşuna göre (grafik bakımından ~~ olması ~!JI olmasından daha yakın
dır. Kitabenin üzerinde Sultan lakabı olan eddünya ve'd-din değil de Melik lakabı 
olan ed-devle va'd-din yazılıdır. Bu, Ri.ikneddinin Sultan olmadan evvel Niksarı 
elde ettiğini gösteriyordu. Fakat bu kilabc yeniden dikkatli bir tetkikten geçirilmeden 
kati bir netice elde edilemediğinden yine biz 1. HAKKI (HALiL ETHEM, S. ıs, not 3 de 
onunla mutabıktır) ve İbnü'l-Esir'in verdikleri malumata dönelim. Fakat biz 
aşağıda sayfa 31 de 592 tarihi için mühim bir delilin mevcut olduğunu göreceğiz. 

ıo Bk. yukarıda, S. 5, not 6. 
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6oof6. VII. 1204 (S. 42 : 6oo yılı)'de ölmüş ve henüz küçük olan 
oğlu III. Kılıç-Arslan tahta geçmiştir. (Bk. Ebu'l-Fida, III S. ıos, 
Ebu'l-Fereç, S. 36o). İbn Bibi, S. 23 Rükneddin'in ölümünün 6oı j29 . 

. VIII. 1204 - 17. VIII. 1205 tarihinde olduğunu söyler, fakat 6oo 
' yılı kitabelerle tevsik edilmiştir 2ı. 

III. İZZEDDİN KILIÇ-ARSLAN'IN SALTANATI 

1204 yılının ikinci yarısı : 
İbn B1bl, S. 24: "Batı sahilinde çok mühim bir kale" olan 

S.p.r.ta'nın zaptı. 
İbn Bibi üzerinde çalı§an Türk müellifi (Rec. III s. 62), bu 

ismi isparta olarak yazıyor. Bununla herhalde Eğridir Gölü'ne 
çok uzak olmayan bu isimdeki yeri kastetmiş olacaktır. O bura
sını sahilde bir kale olarak tasvir etmiyerek su ve hava itibariyle 
güzelliğinden bahsetmektedir ki, bu sözler bir yeri meth için daima 
kullanılan malum sözler olduğundan bu mevzuuda esas kaynağını 
değiştirdiğine hükmedebiliriz. Içerierde bulunan ~apLÔa 22 ile sahilde 
bulunan kale hakikaten kabili telif değildir. ilerde göreceğimiz 
veçhile Honas ve Laodicea ve cenupta bütün Likya-Pamfilya sahilleri
nin Türklerin elinde bulunduğu bir zamanda burada ve hatta Burghlu 
(Ulu-borlu) vilayetinin çok yakın yerlerinde Bizanslılara ait bir mıntı
kanın bulunması ihtimali pek azdır. Belki de S. p. r. ta işaretlerini 
"Saparta" olarak okumamız ve bunu metat/ıese olayı ile değişmiş kabul 
ederek Patara olarak izah etmemiz gerekir. Esen çayının döküldüğü 
yere yakın olan bu sahil şehre mevkii itibariyle karadan kolaylıkla 
ulaşılabilir. XV. asırdan sonra kaybolan bu yerin 23 Türkçe ismi 
maalesef zikredilmemiştir. 

GIYASEDDİN KEYHUSREV'İN İKİNCİ SALTANATI 

Yıl 1205 : 

İbnü'l-Esir, XII, S. 93 ( 6oı yılı) : Gıyaseddin Keyhusrev, 
kaçışı esnasında İstanbul'daki imparatorun yanında çok hüsnü kabul 
gören bir misafir olarak kalmış (muhtemel olarak 1203/4 ayaklan-

21 A. ThvHİD, Türk Tari/ı Encümeni Mecmuası, XV, 1926, S. 225. 
22 W. M. RAMSAY, Histarical Georgraplıy of Asia Minor, Lodon ı8go, S. 406 
23 W. ToMASCHEK, .(_ur historischen Topographie von Kleiruısien im Mittelalter, SB. 

AK. d. w. Wien, Phil. -hist. cı. CXXIV, ı8gı, s. 45· P. WITTEK, Das Fürstentum 
Mentesclıe, İstanbul 1934, S. ıo8. 
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malarının başlangıcında) ve sonradan kızı ile evlenmiş olduğu, 
Bizanslı bir büyük kumandanın İstanbul yakınındaki şatosuna git
mişti. Rükneddin'in ölümünden sonra Selçuklu emirlerinin kararı 
ile Konya'da onun henüz küçük olan oğlu Kılıç-Arslan'ın tahta 
geçmesini " Uç Türkleri" memnuniyetsizlikle karşılamışlar ve Key
husrev'i tekrar idareyi ele alınağa davet etmişlerdi. Keyhusrcv, bu 
daveti kabul ederek ı Ocak ı 205 de onlara katılmış ve Konya üze
rine yürümüş ise de burada mukabil bir kuvvetle karşıl~tığı için 
Avgerme (Abgerm, Farsça ((Sıcak su", bugünkü Ilgın, Türkçe'de 
aynı manaya geliyor 2So.) çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. Fakat Ak
saray, Kcyhusrev tarafını iltizam edince Konyada kendisine kapılarını 
açmış, Keyhusrev, yeğeni Kılıç-Arslan'la maiyetini yakalatarak bütün 
Selçuk topraklarırun hakimiyetini Recep/22 II.- 24. III. 1205 de eline 
almıştı. Kendisine M alatya'daki hakimiyetinin iadesi ricasında bulun
maya gelen kardeşi Muizzüddin Kayser Şah'ı para ile taltif ederek 
cr-Ruha (Urfa)'ya geri göndermişti. Kayseri'de de (Eyyubi) Sumay
sat meliki el-Afdal ve (Artuklu) Khartbert (Harput, Hisn Ziyad) 
meliki Nizameddin kendisine hizmete arnade bulunuyorlarmış (Bk. 
Ebu'l-Fereç, S. g6o; Ebu'l-Fida, III, S. ro6). 

İbn Bibi, S. ı 7 : İstanbul'daki "Fasilios" (Basileus) tarafından 
çok büyük hüsnü kabul gören Gıyaseddin Keyhusrev Frankların 
yüzünden (teferruatı cfsanevidir) bir adaya " R um Kayserieri'nin 
büyüklerinden biri" (ez ekabir-i kayasire-i Rum) yanına gider. -
S. 24: Yağı- basan sülalesinden yani (Danişmendiler), Uç askerlerinin 
üç kumandanı Muzaffcrüddin Mahmud, Zahirüddin-ili ve Bedred
din Yusuf, III. Kılıç- Arslan'ın sultanlığından memnun olmadıkları 
için çok dil bilen Hacib Zekeriya'yı rahip kıyafetinde Keyhusrev'in 
tekrar mernlekete dönmesi hususunu talep etmek üzere Melik Maf
rozom'un ülkesine gönderiyorlar. Zekeriya vazifesini b~arı ile ifa 
ediyor. - S. 26; kızını Keyhusrev ile evlendirmiş olan Mafrozom her 
türlü yardıma hazır olduğunu söylüyor ve harekete geçiyor, fakat 
İznik (Nicca)'te Fasilios'un kuvvetleri ile karşıl~ıyorlar. Fasilios da 
Kılıç-Arslan'ın verdiği emir mucibince onlara yol veremiyeceğini 
söyledi. Nihayet Honas ve Ladik ve diğer bazı yerleri Kayserin 
naiplerine vermeyi vaadettikten ve Zekeriya'yı Keyhusrev'in iki 
oğlu ile beraber rehin olarak İznik'te bıraktıktan sonra yola devam 
etmeye müsaade aldılar. - S. 27; Keyhusrev daha hudut bölgesinde 
iken Zekeriya iki şehzadenin kaçtığı haberini yollayarak vaadedilen 

23a Karş: TOMASCHEK S. 87 eski ismi olarak 0!p!J.« ve Tupı.chwv gösteril
mektedir. 
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yerlerin Rumlar'a verilmemesini bildiriyor. Şehzadeler hakikaten 
babalarının yanlarına geliyorlar ve bu suretle Recep 602 de ileri 
yürüyüşe devam olunuyor. Konya'da çok inatçı bir mukavemetle 

i karşılaşıyorsa da nihayet Kılıç-Arslan'ın arzusu üzerine şehir teslim 
oluyor. - S. 28; Kılıç-Arslan tahtan indiriliyar ve bir zamanlar babası 
R ükneddin'in mülkü olan Tokatkendisine veriliyor, fakat tabii daha 
evvel Gavele kalesine gönderiliyor u . - S. 29; Keyhusrev Mafrozom'a 
çok İhsanlarda bulunuyor, büyük oğlu İzzcddin Keykavus'a Malat
ya'yı, küçüğü Alaeddin Kcykubad'a da iki hudut bölgesi (ba serha) 
ile Danişmend-ilini 25 ık ta' olarak verdi. 

İbn Bibi'nin dönüş için verdiği tarih lbnü'l-Esir'in yazdığı ve 
Keyhusrev'in Konya ve Kayseri'de hastırdığı 6oı tarihli sikkelerle de 
isbat edilmiş olan Recep 6oı tarihi olarak bchemehal düzcltilmeli
dir2G. Bütün bu malumat efsanelerle dolu olduğu halde tarih bakı
mından çok kıymetli tefcrruatı da haizdir. Burada yazılı olduğuna 
göre Melik Mafrozom, Niketas Khoniates S. 827 B. de zikredilen ve 
yeniden Konya tahtına geçen damadı Keyhusrev'in yardımı ile 
Theadar Laskaris'e karşı Kayser olarak baş kaldıran ve Türk Ordusu 
ile Menderes bölgesine kadar varan Manuel Mavrozomes'dcn başka 
bir kimse değildir. Keza Melik Mafrozom yine Niketas Khoniates S. 
842 B. ye göre Theodor ile Selçuk Sultanı Keyhusrev arasında yapılan 
bir anlaşma gereğince Honas, Ladik ve Menderes kıyılarındaki diğer 
bazı yerlerin (N iketas biraz mü balağa ederek: Menderes ağzına kadar 
olan bütün sahil bölgelerini zikrediyor) Meliki olarak tanınan Manuel 
Mavrozomes'dir. Bizanslılar Honas ve Ladik'i üzerinde bir çok mü
nazaalar ceryan eden yerler sandılarsa da bunlar hakikatte XII. 
asırda Türk hakimiyeti altına girmişlerdi. Bizansllların Myriokepha-

u Kavala Kalesi İbni Bibl'de iki yerde zikr ediliyor, (S. 21 7· 322) fakat XV. 
asrın ikinci yarısında da rol oynuyor (Bk. AsıQ.PASAzADE ed. F. GmsE, Lcipzig 1928, 
S. 163. 169. Die altosrruınischen Chroniken, ed. F. GrESE, I. Breslau 1922, S. 113 ve II 
(tercüme), Lcipzig 1925, S. 150. SA'DEDDİN, Tocütuvarih, İstanbul ı28ı, I S. 498. 
511 f. 521). Hiçbir haritada yeri gösterilmemiştir, fakat çok muhtemel olarak Konya 
yakınlarında (kuzey batıda) bulunuyordu. Şüphesiz ki Kavala Bizanslıların Kabal
la'sı ilc aynıdır (RAMSAY, S. 359 ve ToMASCIIEK, S. 103 bundan bahsediyorlar). 

2~ Danişmend ili'nin ne olduğunu bize İbn Bibi üzerinde çalışan bir türk 
öğretiyor. O bunu &c., III S. ı ı ı ı oğulların listesinde Berkyaruk'un vilıiyeti olarak 
gösteriyor. Bazan Niksar (ve Koyluhisar, Bk. yukarda S. 9 not 2)'ın da ona ait 
olduğu söyleniyor. 

ıs 1. GALtu, No. 15 (Konya). A. TEVHiT, No. 163 (Konya). No. 167 (Kayseri). 
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lon'da (I I 76) uğradıkları ağır bozgundan sonra Türk hücumlarının 
hedefinin Ho n as ve Ladik değil aşağı Menderes olduğu söyleniyor 21. 

Gerçi hücum edip içeri girmek isteyenleri Antiocheia'nın aşağısında 
Menderes köprüsünde muvaffakiyetic pusuya düşürdüler; fakat H o
nas'tan yapılan mukabil bir taarruzdan iyi netice alınamadı 28. 

27 NıCETAS Cı-ıoN. S. 250 f. : Tralles (bugünkü Aydın) ve Antiocheia (Mendere
sin güney salıili nde, Kuyucak'ın yukarısında) teslim oluyorlar, ta Luma, Pentalw ve 
bazı müstahkem mevkiler zapt edilip ya~ma ediliyor, ta Luma'nın Menderes vadisi
nin ve Köşk demiryolu istasyonunun güneylerinde bulunan Dalama olması ihtimali 
büyüktür. Haritalarda ekseriya yanlış olarak Dalaman yazılıdır. Eski Dalama ( UU. ) 
yazı! ışının doğruluğu ispat edilmiştir; Bk. F. TAESCIINER, Das anatolisclıe Wegenetz, 2 
Bde, Leipzig 1924-26, I, S. 172. RAMSAY, S. 134 Louma'nın Antiocheia'nın çok 
aşağısında bulunduğunu söylüyor ve Pentaehcir'in Latmos (türk. Bcşparmak) 
civarında bir yer olduğunu tahmin ediyor. ToMASCIIEK, S. 99 bu sonuncunun 
yerini muhakkak ki yanlış olarak gösteriyor. · 

28 NıceTAS CHON. S. 251-254 Antioeheia'nın aşağısında bulunan Menderes 
geçidindcki kanlı savaşı-bunda Selçuklu kumandan Atapakos= Ata Beg de ölmüştü
şüphesiz ki pek mübalağalı anlatılıyor. S. 254 'de Manuel'in en Panasiö'da ordugih 
kurmuş olan Türklere karşı tertip etti~i bir seferin muvafakiyetle neticelcndiğini 
yazıyor. Bu yerin nerede oldu~na dair hiçbir kayıt yoktur. Ben de ToMASCHEK, 
S. 102 gibi Uşak'ın doğusunda bulunan Banas ovası olduğu fikrindeyim. En Lakerio'
da ordugih kurmuş olan Türklere karşı da sefer hazırlanmıştı, fakat bu tatbik edile
med i. NICETAS S. 254-257 sonunda anlattığı seferle acaba o tehir edilen seferi mi 
kastediyordu? Bu sefer Chonas' tan başlanmıştı ve eıı to Haraki'dcki Türklere karşı 
hazırlanmıştı. Bu yer Harax Lam pe ve Graosgala arasındadır. RAMSAY S. 8ı Charax 
ve Graos- galan'ın Harir -Bagbazında olduğunu söyliyor. Yeni Türk haritasına gö
re (I: 8oo.ooo, Ankara 1933-34, pafta 8), İzmir Harhil Boğazı'dır. Bu bana hakikaten 
Bizans isminden gelmiş gibi görünüyor. Bununla betaber Graos-gala ismi de hAla 
mevcuttur. Bozdağ'ın doğu sırtlarmda bulunan rorgalardır. Harbil boğazı bunun 
batısında derin bir vadi leşkil eder. Türklerin ricat haddini kesrnek için bir manevra 
tertip edildi: Düşmanlar Acı-Tuz gölü boyunca giderek Graos-gala'nın yukartarına 
vardılar ve ordugah kurdular. Burada da Bozdağı aşarak Charax'a yukarıdan 
hücurn ettiler. Bu sapa yol bize planın tatbiki fena bir netice verdikten sonra And
ronikos'un neden Graos-gala'daki ordugaha uğramadan doğrudan doğruya Chanos'a 
ve (takip edilmekten korkarak) oradan da Laodikeia'ya kaçtığını anlatıyor. Eğer 

Nicetas bu anlattığı seferle en Lakerio daki Türklere karşı hazıdanıpta tehir edilen 
seferin hakikaten yapıldığını tasvir ediyorsa, o halde yukarıdaki ismin Acı-Tuz

gölü-ndeki Da;:kın ovasıyle bir münasebcti vardır. Sefer heyeti bu ovadan geçmişti. 
Acı-tuz gölündeki bu ovanın türkçe ismi "daz ova" ( j\l. ) "Glatzköpfigkeit" 
Bk. C. BROCKEL.MANN, Mitteltürkisclıer Wortsclıatz, Lcipzig 1928, S. 200 taz'a bak) çok 
uyuyor (demekki en Daskerio olarak düzeltilmesi icap eder). Bu takdirde Lampe 
ovası RA~ısAv'ın s. 136 da yazdığı gibi Roma ovası olamaz. Harax'ın güneyinde 
aranması icap eder. Zaten müellifte yerleri tarif ederken ilk defa bunun Chonas'a 
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Honas ve ayni zamanda Laodikea (Ladik, Denizli 29) Manuel'in son 
yıllarında Bizanslılara aitti. Menderes vadisindeki H armala'da 
II . İsaak'ın hükümdarlığı sırasında II. Alexios adiyle bir adam 
türedi, ki bu Kılıç-Aslan'dan (Nik., S. 550 B. bu vesile ile oğlu Kupa
tinos - Kutbeddin'in daha henüz ihtiyar sultanın elinden hakimiyeti 
almadığını kaydcdiyor, bu ilave ı ı8g a ait olsa gerek) ordusuna bir 
yardım değil fakat huduttaki Türklerden asker toplama i:mini almış
tı. Bu askerlerle bütün Menderes bölgesini elde ettiği ve bilhassa 
Honas'ı zaptettiği ehemmiyetle anlatılıyor. Bu sergüzeştçinin Har
mala yolunda öldürülmesinden ve bu ölümünün, yaptıklarını şaşkın
lıkla seyreden bizanslılar için beklenmedik bir son olduğundan 
bahsediliyorsa da elden giden yerlerin geri alındığına dair bir şey 
anlatılmıyor 30• O zaman bence Honas, Ladik ve Bizansın hudut 
kalesi olan Antiochia'ya kadar aşağı Menderes bölgesinin Türklerin 
eline geçtiği kuvvetle ihtimal dahilindedir. Zaten on sene sonra 
Keyhusrev'in yaptığı ani bir hücum sonunda Antiochia, Tantalos 
ve Karia'yı 31 istirdat ettiği yazılıdır fakat Ladik ve Honas için 

yakın olduğunu yazıyordu. Bu vaziyete en uygun olan Acı-Tuz-gölü-nün güney 
batısında bulunan Hambat-kın dır. Bu isimde de ses bakımından Lampe'ye bir ben
zerlik (belki bunun yanında 's Lampada da mevcuttu) vardır. ToMASCHEK S. 99'da 
Lampe'nin aşağı yukar ı bizim söylediğimiz yere yakın bir mevkide bulunduğunu 
söylüyor. 

29 Uçdakilerin bir hücum şehri olarak Larlik'in önemi ve Osmanlı devrinin 
eski zamanlarında kullanılan Ladik ismi yerine Tıuıguzlıt "domuzlu yer" dan mana 
bakımından ayrı olmakla beraber, eski şekline benzeyen Denizli "denizli yer" 
şeklini alan bugünkü isim hakkında bak benim "Fürsteııtwn Mentesche, S. 6ı ve 
zeyli S. XIII: Bu arada Bay T. Kowalski kendi fikrince Domuzlıt "Domuzlu yer" 
Rumeli'de hıristiyan köylerinde çok yapılan ve müslümanlar tarafından takbill 
edilen domuzculuk beslenmesinden dolayı çok kullanılan bir isim oldu~ mütaala
larında bulundu. Bu izah ı Tunguzlu için de uygun bulduğurndan bir az önce 
zikrettiğim izahtan sarfı ııazar ediyorum. 

30 NıcETAS CnoN. S. 549-553 B.: demekki buna göre bir latinli'nin ikAmetgahı 
bulunan Harmala'yı Menderes vadisinin aşağısında aramak icab eder (RAMS.AY, S. 134 
başka yazıyor) ; ben bunun Menderes'in bittiği yere yakın bulunan Moralı da (Söke 
ye giden demiryolunun bir istasyonu) oldu~nu tahmin ediyorum. Sultan'ın öl
dürüldüğü Phrourion. IHc:ıc:ıoı: da ihtimalki bu civarlarda aranması icab eder. 

31 Dandal - Su Tatılalos ismini hatırlatıyor (yeni Türkiye haritasında Vandal
Çay yazılıdır). ToMASCHEK S. 29 Koroopolis {şehir kasabası) Karia'yı vadisinin yu
karısında bulunan Geire de, Karien'in daha sonraki başkenti Stavrupolis olan eski 
Aphrodias'ın harabelerin bulunduğu yerde olduğunu zannediyor. 

Parthey, Hierocles synecd. et ııot. episc. S. 198, Notitia X, 23 te şu yazılıdır: S~av-
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böyle bir şeyden bahis yoktur 32• İbn Btbt'de bu hususta verilen ma
lumatta bu şehirlerin Türk hakimiyeti altında olduğu zikrediliyor. 
Bilahare Mavrozomes'e bu yerler yardımına mukabil Sultanın şük
ranının neticesi olarak verildi. Hakikattc bu hadise mevzubahs yerle
rin tekrar Bizans hakimiyeti altına girdiklerini ifade etmez. M avro
zomes'in akıbeti hakkında bir malfımatımız yoktur ss. 12 I o'dan 
itibaren hiç bozulmıyan Bizans - Selçuk dostluğu neticesi olarak 
Türkler tarafından bu yerlere karşı girişilen hiç bir fetih hareketine 
raslamadığımız halde bilahare Ladik'i Türk ha.kimiycti altında görü
yoruz31. Aynı zamanda Keyhusrev'in dönüşünde Uç Türklerinin ayna-

ropolis veya Karia. - Karia Geire oldu, aynı şekilde de Kabaia Gewe olmuştur (Bk. 
aşağıda S. 24, not 55). Geire için benim kitabıma bak: Fıirstentum Mentesche S. ı68. 

32 Nicetas Chon., s. 655 B. Vak'anın III Alcxios un üçüncü veya dördüncü 
yılında ccreyan etti~i yazılıdır (Nicetas' ın ifadesi pek sarili değildir), fakat en geç 
Keyhusrev'in kovulduğu senede, yani ı 197 de vuku bulmuş olmalı. Nicetas S. 690 a 
göı·e Keyhusrev kovulmadan az evvel İstanbul'a gelmiş ve oradan beyhude yere 
kardeşine karşı yardım talebinde bulunmuş. Belki de bu suretle Alexios'a karşı hasıl 
olan garaz yukarıda anlatılan vak'aya sebeb olmuştur (Nıc., S. 653) . Rükneddin'in 
sultanlığı esnasında (yani ı 197 den sonra) Menderes civarına yapılan başka taar
ruzlar hakkında malumat için N1c., S. 701 e bak. Yer isimleri zikredilmiyorsa da 
umumi olarak arazi ve şehir kayıplarmdan (O şehir ve arazinin hakimi oldu) 
bahsediliyor.-Keyhusrevin istila ettiğiAntiocheia'nın 1210'da da hudut şehri olarak 
adı geçiyor (GeoRcıus AcROPOLITA, S. ı 7 B.). 

33 Georgius Acropolita da Mavrozomes'ten ancak ehemmiyetsiz bir surette 
bahs ediliyor, zira o artık o hükümete mensup sayılamıyordu. 

34 Deniziide islamiyete ait en eski kitabe Keyhusrev II (1236-1246) zamanma 
aittir, bu da bize islam kültürünün ne kadar yavaş bir surette nüfuz ettiğini gös
teriyor. Hudut Türkmenlerinin bulunduğu bir şehirdi ve Mavrozomes'in hakimiyeti 
sayesinde daha ziyade hıristiyan vasfını muhafaza ediyordu. XIV. asırcia İbn 
Battuta buraya gelince sanat kabiliyeti yüksek olan bir hİristiyan ahalisi ile karşı
laştı (Voyages d'lbn Batoutah, Yay. C. DEFRE~fERY ve B. R. SA.lllGUINET'rr, 4 cilt, Paris 
1853-59, II, S. 271). 1250 den biraz evvel ve sonraki yıllara ait kİtabelerde inşa 
sahibi olarak yalmz Kara-Sımgur b. Abdullah ismi geçiyor. Babasının isminden de 
anlaşıldığı gibi bir mühtedi idi. Selçuk ordusunda yüksek rütbeli bir asker olduğunu 
(el-emir el isfehsalar ve melik-el umera unvanını ve Seyfeddirı lakabını taşıyordu) ve 
meşhur Vezir Karatay'ın da kardeşi olduğunu bir vakfiycden öğreniyoruz; Kema. 
leddin Karataş (.}l::..J 'ın bir münasebeti olmadığı için ben bunu düzelttim) isminde 
yine yüksek bir mevkiye sahip (el-emfr el-kebir) üçüncü bir kardeşin de adı geçiyor 
(Bk. 1. HAKKı, Kitabekr II, S. 193-196). Vesikadan anlaşıldığı gibi eğer, dönme 
olan bu üç kardeş böyle bir kariyer yaptilarsa ve aile münasebetini bu kadaı· 

idı·ak edebiliyorsa bunlar satınalınmış esirler olamazlar. Hıristiyan olan babalarının 
mühim bir şahsiyet olduğunu kabul etmek lazımdır. Kardeşlerden birini Ladik'te 

StifUklu Tarilli D. ı4 
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dıkları mühim role dair 1bn Bibi ve İbnü'l-Esir'de verilen malumatın, 
doğruluğu isbat edilebilir. Sınır askerlerine müteşekkir olan sultan 
onların büyük kahramani Seyid Battal Gazi'ye 604/1207-8 yılında 
Türkmen dağının doğusunda Nakoleia'da olduğu söylenen (Seyit 
Gazi, Eskişehir'in Güney-doğusunda) mezarlığın üstüne bir mabed 
yapurdı 35• İbn Bibi'de adı geçen Danişmendli Muzaferüddin 
Mahmud b. Yağı-basan, sultanın artık hükümdar olmıyarak 

döndüğü yılda (602) eski Danişmend şehri olan Kayseri'de bir 
cami yaptıı·dı 36 ve kardeşi Zahirüddin İli'yi bilahare yüksek bir· 
mevkide (Pervane) görüyoruz 37• Keyhusrev'in Konya'ya dönüşüne 
gelince Georgios Akropolites S. ı6 B. e göre III. Alexios ile aynı 
zamanda, yani Temmuz 1203'de İstanbul'dan ayrılmıştır. Bu malu
mat Şark müdliflerinin Keyhusrevin Mavrozomes'in bizce yeri 
malum olmıyan malikanesinde ikametine dair (İbnu'l-Eslr'in "kalesi" 
İbn Bib1'nin "adasından" daha çok hakikate uygun görünüyor) 
verdikleri malumada mutabakat göstermektedir. Akropolites'de Key
husrev'i geri getiren gizli elçiden bahsetmekte ise de bundan sonra 
malumatta Şark müelliflerinden bir hayli uzaklaştığı için 38 daha 
az şayanı itimatUr. Buna mukabil tahtından indirilen Kılıç-Arslan'a 
Tokat'ın ıkta edildiğini ileri sürmesi İbn Bibi'nin süslü bir hayal 
mahsulüdür. Tokat'ta Osmanlılar zamanında bile rağbette olan bir 
devlet hapisanesi mevcuttur. Onun için Kılıç-Arslan'ın İbn Bibi'nin 
de yazdığı gibi hapsedilmiş olduğu Gavele'den buraya tamamİyle 

vali olarak gördüğümüz için :viavrozomes'in oğulları olmaları ihtimali çok muh
temeldir. Zaten üç kardeşin isminde mevcut olan "kara" babalarının isminde 
bulunan "mavra"ya benzemektedir. Georgius Acropolita, S. 153 f. B. ye göre Lao
dikeia II. Thcodor Laskaris'in idaresinin son zamanlarında (muhtemel olarak 1257 
yılında) yaptıkları askeri yardıma mukabil Rumiara verilmişti (yani bu Kara
sunkur'un yazdırdığı kitabelerden evvel), fakat Bizatıslılar bu şehri uzun zaman 
ellerinde tutamadılar (sebebi tabii ki bütün civara yerleşmiş olan Türkmcnlerdi). 

35 Bk. Fürstentum Mentesche, S. 8 bilhassa Not 2 (fakat oradaki ı 204 tarihinin 
ı 207/8 olarak düzeltilmesi lazımdır) . 

30 HALiL ETHEM, s. ıS. 
37 İBNl Bisi, s. 40, 44. 75· 
38 GnoRGIUS AcROPOLn'A, s. ı 6 B: Gıyaseddin ('lot-&a·dvl)c;) kendisine gönderilen 

elçi ile bil'liktc dilenci kıyafctine girerek memleketine dönüyor. Keyhusrev kardeşi 

Rükneddinden kaçarak !stanbul'a iltica etmişti. Burada yanlış olarak Rükneddin 
yerine oğlu III. İzzeddin Kılıç Arslan ('Aı;<XTllll)c;), yani Keyhusrev'in dcvirdiği 
sultan yazılıdır. Acropolita'nın Keyhusrev'in İstanbul'da bulunuşu hakkında verdiği 
malumat Nic. Choniates'in, S. 6go f. de. yazdıklarından farklıdır. 
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hertaraf edilmek için nakledildiği ençok itimat edilecek bir fikir
dir 39• Oğullara ıktalar verilmesi bu defa devletin parçalanması 
demek değildir. Onlar ancak ıkta olarak aldıkları yerlerin valileri 
idiler. Sultan'ın Malatya'da yani en büyük oğlunun valisi bulunduğu 
vilayet te sikke bastırması da bize bunu anlatmaktadır 40• 

* * * 
Bu hususta elde edilen bilgileri bir araya toplarsak I I. Kılıç

Arslan'nın oğullarından herbirine devlet topraklarından bir kısmını 
vermek suretiyle devletin on bir parçaya bölünüşünün ı ı 8g ve hatta 
belki ı I 88 de olduğu neticesine varabiliriz. Bu oğullardan ancak al
tısı kendilerinden sonra sadece bir isim değil de bir çok şeyler bıraka
cak kadar mühim bir rol oynamışlardır. Bunların arasında II8g da 
babasını mağlup ederek bu suretle valilik ettiği Sivas'tan başka 
babasının sultanı ve hükümdan olduğu Konya ve Aksaray'ı da 
elde etmesi sebebiyle Kutbeddin ön planda gelir. Onu Haçlı seferle
rinde de temayüz etmiş olarak görüyoruz. I I 9I de babasının yardımı 
ile Malatya'ya hakim olmuş, fakat kardeşi Kayser Şah Eyyubilerin 
himayesi ile tekrar Malatya'ya döndüğü için burada ancak iki üç ay 
kalabilmiştir. Bundan sonra Kayseri'ye de bu şekilde bir hücum yap
mışsa da, Sultan Kılıç-Arslan ona yardım etmekten vazgeçerek kuşatı
lan şehre gittiği için bu sefer de muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Baba
sına ait olarak idare ettiği Konya ve Aksaray'ı bu sefer tamamiyle 
kendi hakimiyeti altına almıştır. Kılıç-Arslan ı ı 92 de Konya'yı geri 

39 Bu devlet hapishanesi Bedevi Çardak'tı r. Bir Osmanlı tarihçisi Menteşe prens· 
lerinin bu hapishaneye getirilmelerini· ihtimal ki bir halk destanına göre-şu sözlerle 
anlatıyor : "Onları Tokat'a yollayıp Bedevi Çardak'ı ıkta olarak veriyorlardı" 
(Bk. benim kitabıma Fürstentum Mentesclu, S. ı oo). Demekki "ıkta" sürgünü hafiflet
mek ve güzelleştirmek için kullanılan bir tabirdir. Evvelce de gördüğümüz gibi 
Alaeddin Keykubad Danişmend ilini, yani Niksar (ve Koyulhisar)ı ıkta olarak al
mış, fakat buradan Tokat'a gitmiştir. Sonraları da burasının mülkü olduğu yazt
hyordu (İbn Bibi S. 32. 40). Tokat'ın Danişmend iline dahil olmadığını Aziz b. 
ARDAsiR, Bezm u Rezm, neşrcden KiLisLi RıFAT, İstanbul ıg28, S. 238 den anlıyoruz, 
zira burada Vitayeti Danipnendiye ve Tokat yanyana zikrcdilınektedir. Aynı zamanda 
görüyoruz ki III. Kılıç Arslan'a Tokat'ın "ikta olaı-ak verildiğinin" yazılması ancak 
güzelleştirici bir tabirdi. Tahttan indirilen bu sultan belki de Tokat'a giderken 
yolda "eşkiyalık yapan Türkmenler" tarafından öldürülmüştür. Hoşlanılmıyan 
insanlardan kurtulmak için bu şekilde bir hareket tarzı 1det olmuştur. Bu mesele 
İhtiyareddin Hasan'a (Bk. yukarıda S. 7) ve Ankara'nın zaptından sonra Masud'a 
(Bk. yukarda S. ı ı ) tatbik edilmişti. 

40 A. TEVHIT; Müze-i hümayun, Meskukat-i kadime-i islamiye kataloğu, IV, No. 
ı82-185 (6o3-666 yılları) 
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almış, fakat ölüm kendisine fırsat vermediği için Aksaray Kutbeddin'de 
kalmıştır. Son zamanlarda babasıyla işbirliği yapmış olan en küçük 
oğlu Gıyaseddin Keyhusrev, Konya'da sultan oldu; bununla beraber 
babalarının ölümü üzerine eyaJetlerinde müstakil birer hükümdar 
gibi yaşamağa başlıyan, kendi adiarına sikkeler kestiren ve birbir
lerine harp açan kardeşleri üzerinde hiç bir hakimiyeti yoktur. İçlerin
de en mütecavizleri olan Kutbeddin çok geçmeden (ı ıgg veya ı 194) 
bilahare Elbistanı da tehdit edebilmek maksadıyla Sivas ve Aksaray'-: 
dan başka Konya'yı da hakimiyeti altına alıyor. Biraz sonra vuk.u
bulan ölümü ise hepsinden çok Rükneddin Süleyman'ın kudretinin 
büyümesine imkan vermiş olsa gerektir. Zira o hükümran olduğu 
Tokat'a Sivas, Kayseri ve Aksaray'ı da ilave ederek hakimiyetini 
genişletiyor. Bundan başka Ankara'da Mes'ud, Malatya'da Kayser 
Şah ve Elbistan'da Tuğrul hüküm sürüyordu. Diğerlerinden daha 
çok kuvvetli olan Rükneddin ı 197 de kardeşi Keyhusrev'i kovarak 
sultan oluyor ve sultanlık zamanında Niksar'ı (ı ı g8 den önce), 
Amasya'yı ve Malatya'yı (1201) zaptediyor. Elbistan'ı bu sırada ele 
geçirdiği Erzurum'la (ı 20 ı) değiştirmek suretiyle hakimiyeti altına 

alıyor; nihayet 1204 de Ankara'yı alıyor. Temmuz 1204 de vuku 
bulan ani ölümden sonra henüz küçük olan oğlu III. Kılıç-Arslan, 
Keyhusrev'in sürgünden Uç Türkmenleri tarafından tekrar tahta 
getirilmesine kadar bir kaç ay (1205 Mart'a kadar) hüküm sürdü. 
Keyhusrev müttehit bir devlet buldu ve gerek kendisi gerekse ha
lefleri ona parçalanmamasını temin ettiler. XIII. yüzyıl başlarında 
hakimiyet sahası II. Kılıç-Arslan tarafından oldukça genişletilmiş 
olan Selçuklu Devleti, büyük bir bulıran atlattıktan sonra, dalıilen 
mazbut bir hale gelmişti . 

Bu bulıranın yaptığı büyük tesiri burada anlatmaktan sarfi 
nazar etmek meeburiyetindeyiz. Yalnız şuna kısaca işaret edelim ki, 
devletin parçalanması ve bu arada Türkmenlerin büyük bir rol 
oynamaları (Bizim işaret ettiğimiz kaynaklara müracaat etmek 
lütfunda bulunanlar kolaylıkla anlayabilirler), ı ıBo e kadar Küçük 
Asya'daki İslamlığın hakiki önderleri olan ve bu tarihte hakimiyet
leri ellerinden alınan Danişmendliler zamanından arta kalan bir key
fiyettir. Rükneddin Selçuklu devletinin güttüğü gayeyi muvaffaki
yede tahakkuk ettirmekle Küçük Asya'yı bir müddet için İslam'ın 
büyük bir kültür merkezi haline getirmişti; halbuki daha önce burası 
din muharebelerine ve müslümanların hudut müsademelerine sahne 
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olmuştu. İşte bu değişikliktir ki, İznik devleti ile dostça bir münase
bet tesisini mümkün kılmıştır. Selçuklu İmparatorluğu'nun XIII. 
asrın ortasında çökmeğe başlaması hudut muharebelerine tekrar eski 
ehcmmiyetini kazandırmış ve Bizansltiarın Küçük Asya'daki hakimi
yetine süratle nihayet vermiştir 41• 

Şimdi tekrar Niketas'taki balısimize dönelim. Burada da adı 

geçen Selçuklu dört şahsın Mes'ud, Kutbeddin, Rükneddin ve Keyhus
rev olduğunu kolayca anlıyabiliyoruz. Tasvir edilen durum aşağı 

yukarı ı ı 94 yılına tekabül eder : 
Kutbeddin daha hayattadır ve hem Aksaray hem de Kay

seri melikidir. Sivas'taki hakimiyetinden bahsedilmiyorsa da buna 
mukabil yanlış olarak Malatya'ya hakim olduğu yazılıdır; halbuki 
bu şehri yalnız muvakkat bir zaman için işgal etmişti (ı 191 yılında). 
Bu da bize müellifin neden hataya düştüğünü gösterir. 

Keyhusrev, Kütahya'ya kadar olan bütün yerler de dahil ol
mak üzere, Likaonya, Pamfilya ve başkent olan Konya'ya hakimdi. 
Dalaman çayına kadar olan Pamfilya ve Likaonya sahil bölgesi yalnız 
Antalya gibi sahildeki bir kaç müstahkem mevki hariç olmak üzere 
ve bu sahil bölgesinin, tabii iç kısımları da dahil, Türklerin elinde 
olması çok muhtemeldir 42• Keyhusrev Likaonya'yı ancak sultan ol
duğu sırada elde ettiği için, bundan evvel hakimiyeti altında bulunan 
sahanın "Pamfilya'dan Kütahya'ya kadar" uzanan yerler olması 

icabeder ve zaten bu saharun da tam merkezinde valisi olduğu kuv
vetle söylenen Burgulu (Uluburlu ?) bulunuyordu. Kütahya'ya gelin
ce Niketas'ın kullandığı ifadeden anlaşıldığına göre bu şehri Selçuklu 
devleti ile mahsur bir vaziyette tasavvur etmek lazımdır. Kitapta 
bundan sonra gelen mülahazalar bunu teyid ediyor. Şehrin dört bir 
tarafı Türkmen'ler tarafından işgal edilmişti. ı ı 59 da Manuel bütün 
Selçuklu sahasını bir engele uğramadan aşmağa muvaffak olmuştur. 
Fakat Kütahya'da Türkmenlerin bir hücumu ona büyük zararlar 

41 Bk, benim Fürstentum Mentesche, Bahis I ve 2. 

4 : Hudut teşkil eden Dalamançayı için kitabıma Bk. Fürstentunı Mentesche 
S. 2 f. Ben bu kitapta Antalya'nın 1204 e kadar Bizanslılarıtı elinde kaldığını düşü
nerek bu hududun ancak İznik devleti için mevzubahis olabileceğini yazdım. 
Bu yanlıştır. ı207 de kısa bir müddet ve 1214 te devamlı surette Türkler tarafından 
işgal edilen Antalya arkasında bulunan topraklar ve yanındaki sahiller düşman 
elinde bulunsalar da, mevkii ve surları sayesinde, yine de kendini koruyabiliyordu. 
Bk. yukarda S. ı2 deki Patara için yazılanlara. 
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vermişti 43. Kılıç-Arslan henüz Bizanslılara ait olan ve Manuel'in 
ölümünden sonra IL Alexios'un idaresi altında bulunan Sozopolis 
(Borgulu)'i zapdetmiş ve Kütahya 44 mıntıkasını yakıp yıkmıştı. 

1210 yılı için Kütahya'dan güney doğu istikametinde on fersah 
uzakta bulunan bir ribat'm ve etrafi mahfuz bir konak yerinin mev
cudiyeti isbat edilmiştir. Şehrin batı cihetinde iki saat mesafede 1233 

tarihli kitabe taşıyan bir hamam ve şehrin içinde de ı 236 tarihli 
ki tabeler mevcuttur 45• Yeni zapdedilmi§ bir hudut bölgesine islam şehir 
kültürünün nüfuz etmesi ve ki tabeli eserler vücuda getirmeye ihtiyaç 
hissedilebilmesi için uzun bir zaman lazım olduğundan buraların 
çok daha evvel Türklerin eline geçtiğini kabul etmek icabeder 46. 

Fakat Bizans müdlifleri maalesef bir şehrin ne zaman elden çıktığını 
hemen hemen hiç yazmazlar. Bununla beraber şehirden artık hiç 
bahsedilmediği zaman onun elden çıktığına hükm olunabilir. K.ütay
ya'dan da IL Alexios'in idaresinde yapılan h ücumdan sonra hiç bah
sedilmiyor, XIII. yüzyılda Selçuklar'ın elinde olduğu ve hakimiyet 
değişmesinin izahına yarıyacak muharebeler olmadığı için XII. nci 
asırda, yani ı r82 de veya daha evvel kaydedilmiş olması lazım gelir. 
Manuel'in ölümünden sonra birbirini takip eden karışıklıklada Asya
daki eyaletin, zorbaların idaresi altında Türkler'den ziyade kendi 
başlarındaki hükümdarlariylc nasıl mücadele ettikleri malumdur. 
Kütahya gibi bir şehir bu şartlar altında etrafını gittikçe artan bir 
hırsla çeviren Türkmenlerden kurtulma çaresini sultana teslim 
olmakta buldu. Menderes vadisindeki hudutlar hakkında (yukarda 
S. r4'de bahsetmiştik). 

Niketas'a göre M e s' u d Ankara'da hüküm sürüyordu; bu cihet 
şark kaynaklarına uymakta ise de onun Amasya'ya da hakim olduğu
na dair verilen malfunat bu kaynaklara uymamaktadır; fakat bunlar-

43 F. CılALANDON, Les Comnine, 2 cilt. Paris 1900-1912, II, S. 456. 
44 Nıe&TAS CııoN. S. 320 B. 
•~ İSMAIL HAKKı, Kütahya şehri, İstanbul 1922, S. 19-22. 

48 Kütahyadan evvel Türklerin eline geçen Afyon-Karahisar'daki en eski kitabe 
surda olup I. Alaeddin Keykubat (1219-1236) zamanına aittir. İhtimalki 626/30. 
XI. 1228 den evveldir, zira kitabede burhanuemtr el-mu'mintn lakabı mevcuttur, hal
buki bu senede bu lakab yerine kasımu emir el-mu'miıı(n kullanılmaya başlanmış olsa 
gerek (WıTTEK: R. M. RıEFSTAJIL, Turkish Architeclure in Soutlıwestem Analolia, 
Cambridge ıggı, S. 95), di!er kitabcler 1250 den sonraya aittir (İ. HAKKI, Kila
beler (II), S. 9 ff). 
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da Rükneddin'in Amasya'yı I 197 den sonra zaptettiği yazılıdır. 

Halbuki Niketas ı I94 tarihindeki durumu anlatıyor, bu cihetle 
Niketas'ın haklı olması ve R ükncddin'in Amasya'yı almasına kadar 
Mes'ud'un oraya hakim bulunması mümkün olabilir. Niketas (yalnız 
bu müellif) Kutbeddin'in ölümünden sonra Mes'ud ve Rükneddin 
arasında mücadeleler olduğunu yazıyor. Dorylaion'a gelince onun 
durumu Kütahya'nınkine çok benziyordu, hudut Türkmenlerine 
ait sahanın tam ortasında varlığını ancak güçlükle koruyabiliyordu. 
Bir zamanlar vadinin marnuresi olan o eski şehir tamamiyle harabol
muştu. Manuel bunu telafi etmek için eski yerinden güney batı isti
kametinde olarak on kilometre uzakta Porsuk (Thybris)'ın 47 öte
sinde bulunan bir tepeye bir kale yaptırmak istedi ise de bunun inşası 
sırasında bu ınıntakaya kendi ülkeleri nazarı ile bakan Türkmenler 
tarafindan çok taciz edildi 48• Myriokephalos'taki hezimetten sonra 
yapılan sulh muahedesi mucibince yeni inşa edilmiş olan Dorylaion 
tamamİyle yıkılacaktı 49, fakat Manuel'in bunu yapmadığı veya hiç 
değilse tehir ettiği anlaşılıyor so. Herhalde bu kalenin daha uzun bir 
zaman yerinde kalmış olmasına imkan yoktur. III. Alexios I ı 97 de 
Bathys bölgesinde bulunan külliyctli miktarda Türk'ün buraları yakıp 
yıkmak üzere yapacakları akınları önlemek için bir ordu ile Nikaia 
ve Prousa'ya doğru yürüdü sı. Bathys geniş İnönü vadisinin 
içinden akarak Eskişehir civarında Porsuk'a dökülen Sarı-su'dur 52• 

İhtimalki Bathys ınıntıkasındaki Türklerin Nikaia yoluna ve Karasu 
vadisine girebilmelerine Manuel tarafindan tahkim edilen ve bugün 
Bozüyük denilen (halk ctimolojisiyle değişen bir isim!) Pithekas'daki 
köprü başı 1ı x:t.'t'd:'t' 0\1 TIL&'Yjxiivlye<pvpcx. 53 mani olmuştur. Halbuki Prou
sa'ya giden dar geçit ve bilhassa Ermeni Der bendin'de 54 mahfuz bul u-

47 CıNNAMUS S. 294 ff. B.; RAMSAY S. 212 f. T!ıybris ve Pursak isimlerinin 
birbirlerine olan münasebetleri hakkmda Bk. aşa~ıda S. 36, not 97· 

48 NıCETAS CHON. s. 227-229 B. 
49 NıCETAS CHON. S. 246 B. Bk. SuRiYELi MICHAEL, neşr. CHABOT, III, S. 371. 
&O NICETAS CHON. s. 250 B. 
sı NıCETAs CıroN. s. 658 B. 
·~ RAMSAY, s. 144 § So. 
53 RAMSAY, S. 2o ı , 202 yukarda. 
54 Sonraları Ermeni Basarğyq, bugün Pazare ık. Bak F. T AESCHNER, Wegenetz I, 

S. ı 19 ve .<:,eitschrift der Morgenliiıulisclıen Gesellsclıaft N. F. VII, S. ro ı - ANNA 
CoMNENA, Il, S. 322 B. ye göre Armenokastron Pithekas ve Leuke (Lefke)nin 
arasında bulunuyordu (Bk. RAMSAY, S. 201). 
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nan Armenokastron onlar için emindi ve bundan başka da Lefke ve(Ka
vaia) Geyve 55 'nin aşağısında bulunan Sakarya'nın geçitlerini de koru
yordu. Karacahisarı, yani Manuel'in yaptırdığı Fort Dorylaion'ı Er
tuğrul veya Osman tarafından bir Bizans hükümdarının elinden alın
mış gibi gösteren yeni (ve yegane) bir Osmanlı tarihi rivayeti bariz 
bir şekilde uydurma damgası taşımaktadır. Yalnız yeni Osmanlı 

tarilli telakkİsine göre bundan b~ka bu rivayet ovada bulunan 
Eskişehir'in de Selçuk devletine tabi olduğunda şüphe etmiyor. Bir 
ovada bulunan Eskişehir, yeniDorylaion'un sukutundan sonra Türk
men kabilelerinin pazarı ve sınır askerlerinin İstirahat yeri olarak 
herhalde yeni bir hayat buldu. Fakat Sivrihisar'ın ilerisine geçmediği 
anl~ılan Selçukluların şehir medeniyetinin izlerini bu bölgede aramak 
beyhude olur. 57 Burada abideler bulunmadığı ve Şark kaynakları 
da bir şey söylemediği için bizim umumi durumdan mülhem olarak 
verdiğimiz hükmü teyit eden yegane vesika Niketas'ın bu husustaki 
ifadesidir. Biz Nikaia'da yazan ve orada yaşamış olan müellifin Dory
laion'un o zamanda Bizanslılara ait olup olmadığını kati surette bildi-

•5 Kabaia için Bk. RAMSAY, S. ı69 § 69. Bu isim He Geive arasmda a~ikar 
surette görülen münasebctc dayanarak yeri tahminen tesbit edilmişti. (İBN BATTU
TA, II, S. 325 ":.Jl) Kauiye yazıyor). EL-UMARi, Bericht über Anatolien, ed. F. TAEScH
NER, I, S. 23 ve 4r de adı geçen Qaviye (?)nin Kabaia ile bir olduğu biraz şüphelidir. 
Kabaia ile Geyve'nin münascbcti Karya ve Geyve ninki gibidir (Bk. yukarda S. ı6, 
not 31) . 

so Mesela NöLDEKE'nin NEŞRi hakkında şu yazısı: Auszüge aus Neschri's 
Gesc/ıichte, Zeitsclırift der Deutschen Morgenliindischerı Gesellschajı XIII, ı8sg, S. ıg3: 
Karahisarın Ertuğrul tarafından zaptı, S. 194: O zamanlarda Kütahya, etrafın
daki topraktarla berabeı· hıristiyanların elinde idi, fakat bu hakikaten imkinsızdı; 
S. 198 de Eskişehir'in Selçuklu valisinden bahs ediliyor. 

67 J. H. MoRDTMANN Enz. d. Islam, Eski§ehir maddesinde 1 1 caminin bir 
tanesinin Selçuklular zamanından kaldığını yazıyor, fakat ben pek bu fikirde değilim. 
Ben kendim Eskişehir'de Sclçuklulara ait bir şey göremedim. Benim o zamanki 
yoldaşım F. TAESCHNER Zeitschr. d. D. Morgenl. Ges . • N. F. VII S. 95 de Sarı-Su 
üstünden geçen küçük köprünün Selçukluların zamanına ait vasıflar taşıdığı fikrini 
izhar etmektedir. Fakat hayranlık ve duygduğu heyecan onu mübalağaya sevk 
ctmi.5tir. Uslubu itibariyle böyle bir mimari eserin XIII., X I V. veya XV. asra ait 
olup olmadığını şimdilik kcstiremeyiz. En emin vesika kitabclerdir. Fakat Eskişehir'de 
Selçuk devrine hatta Osmanlı imparatorluğunun ilk zamanlarına ait hiçbir ki tabeye 
rastlanmamaktadır. Bk. HUART Epigraphia ar. , S. 35; F. TAESCHNER ve ben orada 
1527 tarilıli bir kitabeden başka bulamadık (TAESCHNER, yukarda ılkrettiğimiz 

mecmuada, S. 97). Sivrihisar için Bk. A. ThVHiT, Maarif Vekdleti Mecmuası, No. 
17, 1929, s. ı29 ff. 
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gıne herhalde inanabiliriz. Yalnız onun bu ifadesini şöyle anlamak 
lazımdır ki, Dorylaion kat'iyyen Selçukluların değil Türkmenlerindi 
ve onların hakimiyeti altında bulunan bir hudut bölgesine aitti. 
Burada Selçuk hükümdannın hakimiyeti pek malıduttur ss. Nikc
tas Khoniates S. 6o8 - 6ıo B. de bildirdiği veçhile III. Alexios'un 
bu defa Kilikya'da zuhur eden düzme II. Alexios ile yaptığı muha
rebeler Dorylaion civarında Sakarya'nın alt tarafında olmu~ ve bu 
ll. Alexios nihayet Ankara'da hüküm süren Selçuklu Mes'ud'a 
iltica etmiş ve ondan yardım görmüştür. Kayser, düzme Alexios'un 
Türk askerleri ile beraber yaptığı h ücumları önlemek için Melangeia'
ya gitmişti 59• Buradaki kalelerinin muhafızıarını o kadar gev~ck 
ve tamamiyle intizamsız bir halde buldu ki, bunlardan bazılarını, 
vatana ihanet töhmetiyle mahvetmeğe mecbur kaldı. Phrourion 
T~ouyypo: 60 da rakibinin beklenmedik (?) katli onu bu vaziyetten 
kurtardı. Artık Dorylaion'nun adı geçmez oldu. Zira artık Bizanslı-

•s Mesela MicHAEL D. SYR., ed. CHABOT. III, S. 371 de şunlar yazılıdır: Manu
elin ordusu M yriokcphalos'taki bozgundan sonra (ı ı 76) geri dönerken Türkmenlerle 
yapılan sulh muahedesine rağmen onlar tarafından hücumlara maruz kalarak 
ağır kayıplara uğradılar. Kayscr'e refakat etmekle vazifelcndirilmiş olan Sultanın 
emirleri, Türkmenler kendilerine bağlı olmadıklarından ve bu sebebten dolayı da 
sulha mecbur olmadıklarından onlara birşey yapamıyacaklarını söylediler. Ancak 
Selçuk devletinin en haşmetli zamanı olan XIII. asrın ilk yarısındaKonya'daki sultan 
uçlarda oturanlara söz geçirtebiliyordu. Fakat bu asrın ortalarına doğru yine vaziyet 
değişiyor. Bunun için güzel bir misal Geoı·gius Acropolita, S. ı42-146 B de mevcut
tur: Bitinya'da vazife ile bulunan General Michael Komnenos Palaeologos, Kayser 
II. Teodor (1254-1258) ile arası bozulduğundan maiycti ilc kaçarak Konya'daki 
sultanın yanına gitmek istemiştir. Selçukluların kudreti Moğollar tarafından epey 
sarsıldığı için hudut bölgesinde oturan Türkmenler istedikleri gibi Rumların top
raklarında eşkiyalık yapıyorlardı. Kimse bunlara karşı koyamıyordu. Türkmenler 
Michael'e de saldırdılar ve varını yoğunu alıp hizmetkarlannı da beraberlerinde 
götürdüler. Michael, Sultana çalınan insan ve eşyaların iadesi için hudutlara emirler 
gönderilmesini rica ediyor. Ricası kabul edilip yerine getiriidiyse de hiçbir netice 
elde edilemedi?. Bu vaka Türkmenlerin Küçük Asya'nın mukadderatı üzerinde 
mühim bir rol oynamağa başladıkları zamana tesadüf eder (Bk. yukarda S. 20-2 ı). 
XII. asrın sonlannda buna benzer bir vaziyelin mevcudiyeti ihtimal dahilindedir. 

59 RAMSAY S. 204 ff. fakat bulunduğu yerin tayini üzerinde yeniden münakaşa 
yapılması icab eder. Ramsay'ın bu husustaki fikri Modrena'nın durumu hakkında 
düşündükleri ile ilgilidir. Fakat kendisi bunu Addenda S. 459 f. te nakz edjyor. Bu da 
Modrena-Mudumu fikrinde olan Kiepert'in Iehindedir. 

60 TAVERNmR'in zikretti~i, Hendek ve D üzce arasında bulunan Caii&Qly (F. 
TAESCHNER, Wegenetz I, S. ıg5) belki Gonglu isminde bir yer adına işaret ediyor. 
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ların elinden çıkmıştı. Bu şartlar altında mevcudiyetini korumasına 
imkan kalabilir miydi? Şimdi Mes'ud'un idaresi altında bulunan 
belli başlı Pontus şehirleri hakkında izahat vereceğiz. Niketas'ın 

; Pontus şehri denildiği vakit ne anladığı (S. 28)deki bahisten görül
mektedir. Burada Gangra için (Kanqri, bugün Çankırı "kırık Çanlı", 
burada da halk etimolojisinin manayı değiştirmekle toporumiyi de ne 
şekilde bir değişmeye uğrattığı görülmektedir!), fLtO' -rwv m:pvpoı.vwv 
xO't fLEyta-r<.o.ıv l1ovnxwv 7t6A:::<.o.ıv Pontus'un en önemli ve büyük 
şehirlerinden biri denilmektedir. Şu halde "Pontus şehirlctri" de
nilince Paflagonya şehirleri anlaşılıyor. Bunlardan birçoğu mesela 
Kangra ve Kastamonu II. Kılıç-Arslan'dan beri ve daha ev
velce Türk şehirleri idiler. Sultan Mes'ud kendi hakimiyeti saha
sını Paflagonya'da daha çok genişletti. Alexios'un Ankara'nın Sel
çuklu hakimiyle yaptığı bir buçuk yıl süren savaş esnasında - yukarda 
zikrettiğimiz Likyalı düzme Alexios'un Türklerden yardım görmesi 
bu harp zamanına tesadüf eder - Dadybra elden çıkmıştı. N. Khoni
ates S. 624 B. de "Komşu Paflagonya" (ot 7tp6aopo~ l1cxıpA.O'y6v:::c;)'

lıların bu şehre yardım etmeye cesaret etmediklerini ve Kayser 
tarafından gönderilen bir kıtanın da yolda Baba-Dağ yakınla

rında İstirahat ettikleri sırasında (xıx-rO: Tov ~<X~ıxv -rov Öpoc;) Türkler 
tarafından mahvedildiklerini yazıyor. Bunun üzerine şehir teslim 
olmağa mecbur kaldı ve ahalisi yerlerini Türk göçmenlerine bırakarak 
şehri boşaltınağa icbar edildi (tabiidir ki, Selçuklular böyle bir sınır 
ülkesinde hıristiyan unsurların bulunmasını istemezlerdi) . Kayser 
bu şehrin zaptım ve Mes'ud'un vergi hakkındaki taleplerini bir mua
hede ile kabul etti 61• Dadybra, Hierocles'te ve Notitien'lerde Pafla
gonya'nın piskopos şehirleri arasında ismi geçiyor 62• Fakat diğer 
taraftan da Niketas'ın yazdıklarına bakılırsa burası Paflagonya 
da değil de onun yakınında bulunuyordu. Biz bunu Paflagonya 
arazisinin bazı kısımlarını ihtiva eden Bitinya-Paflaganya hudutla
nnda Honorias'ın Bitinya'ya mülhak vilayetinde aramalıyız. Bu 
arazinin bu kısımları o zamanlarda idari cihetten Bitinya'dan ve 

01 Nıo. CHoN. S. 6o8 f. de bu vergi talebleri hakkında şunlar yazılıdır: 250 
kilo gümüş paranın derhal, ayrıca her sene de ı so kilo gümüş para ve Theben'deki 
Kayserin tezgahlarından 40 ipekli elbiselik verilmesi. Bu sulhtan sonra Mes'ud'un 
III. Alexios'a Balkanlardaki muharcbeler için yardımcı kıtalar gönderdiğini gö
rüyoruz (Nic. Chon. 668 f.) 

62 RA:.ıSAY, s. 318. 
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din cihetindcn de Paflagonya'dan sayılırdı63. O zamanlarda ihtiyat 
kıtalannın güzergahı olan ve Karadeniz Ereğiisi'nin güney doğusunda, 
güney kuzey istikametinde uzayıp giden Baba-dağ isminin zikredil
mesi bunun kesinliğini sağlıyan bir istinat noktası sayılabilir. Binae
nalcyh Dadybra'yı bu dağların doğu yamaçlannda aramak ica
beder. Buradaki Devrek ise bu hususta aradığımız bütün vasıfları 
haizdir. Devrek isminde (~&~u~pcx) nın bozuntusu olduğu pek kolay
lıkla anl~ılıyor 61• Bunun sonundaki k harfi Comana-Gümenek'de 
olduğu gibi sonradan ilave edilmiş olsa gerektir 65• Dadybra (Devrek) 
nın fethi Krateia (Gerede)nın bundan daha evvel ele geçirildiğini 
gösteriyor. Bundan b~ka Türkler tarafından tam zaptedileceği sı

rada Manuel'in müdahalesi ile kurtarılabilen Klaudiopoljs-Bolu'nun 
da o zamanlarda Bizanslıların elinde bulunması ihtimali pek azdır 66. 

Ne Krateia'nın ne de Klaudiopolis'in isimleri bundan sonra artık 
zikredilmiyor. Aynı zamanda Dadybra'nın alınması o zamanlarda 
Pontus civarında Bizans hakimiyetinin ne kadar dar bir sahaya inill
sar ettiğini gösteriyor. Bizanslılar Karadeniz Ereğlisinde sahiller 
üzerindeki hakimiyetlerini muhafazaya yarıyan hudut dağlarını 

Türk isimleriyle anıyeriardı ! Bunlar herhalde Türkmenlerin hakimi
yetleri altında bulunuyordu. 

63 RAMSAY, adı geçen yer. 
61 Haplologie (Didymoteiclws-Dimotika da olduğu gibi) veya den ta! bir Spiranla 

başlıyan ilk hecenin düşmesi (Bk. aşağıda S. 36 not. g6). 
65 Sonundaki -k belki kelime ekieri olan -nek, -rek in mukabilidir (Deny, 

Grammaire, S. 582).-
İsim benzerliklerine gelince Zafranbolu'nun 15 Km güney-batı istikametinde 

bulunan Zobran (ô6.lluf3pocv)ı da nazarı itibara almak lazım. Bu da Honorias'a 
aittir, ve Baba-Dağ ismi de şimdiki haritaların gösterdiklerinden daha geniş bir dağ 
silsilesini ihtiva etmiştir. Demek ki Devrek ve Zobran'dan bir tanesinin neden tercih 
edildiği kati surette bilinmemektedir. Zafranbolu burada bahis konusu olamaz; 
onun en eski ismi Borlu'dur. Bu önceleri Taraklı sonradan'da Zafran olarak kayd 
edilmiştir (Bk. F. TAESCHNER, Wegenetz:, I , S. 2 ıg f. ). Zafran belki halk iştikakçılığı ile 
değişmiş Zobraıı'dır. Buna göre Zafran-Bolu'nun manası "Zobran civarında bulunan 
Bolu (Borlu)"dur. Eğer Darlybra Zobran değil de Devrek ise, o zaman Zobran'ın 
Bizanslılardaki ismini aramak icab eder, zira bu Türkçe bir isim değildir. Zafran
bolunun eski ismini ararken evvel! Borlu'yu ele almak lazımdır. Bu belki (Bolu-Clau
diopolis te olduğu gibi) - Polin'nın bir mukabilidir. Demek ki buna göre Hadria
nopolis ilc bir olduğu (RAMSAY, S. 323) inkar edilemez. Ihtimal ki halk arasında 
yaşıyan s'Adrianupoliıı "safran bakımdan zengin olan" Bolu manasma alarak yeniden 
Zafranbolu şeklinde ortaya çıkmıştır. 

6s NıCETAS CHoN., S. 257 B. 
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Buraya kadar Nikctas'ın verdiği malumatın en mühim nokta
larda Şark kaynaklarının verdiği malumata uygun olduğunu gördük. 
Uygun olnuyan noktalan (Malatya, Amasya) izah edebildİk ve o 

i kaynaklardan fazla olarak verdiği malumatın doğruluğu da kendiliğin
den meydana çıkmıştır. Bunun için de Rükneddin'in hakimiyet 
sahası hakkında verdiği bilgiyi - hernekadar ilk bakışta bize yabancı 
görünüyorsa da - itimatla kabul ettik. Rükncddin'in hakimiyet mer
kezi olarak Dokeia'yı göstermiştir (Dokeia hakimi Roukratinos). 
Şimdiye kadar Dokeia'nın Kastamonu'nun güneyinde bulunan 
Tosya olduğu, itirazsız, kabul edilmiştir. Rükneddin'in hakimiyet 
merkezi hakkında Şark kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Niketas'
ın Dokaia ile ancak Tokat'ı kast ettiğini kabul etmek lazımdır. Biz 
bundan sonraki balısimizde Dokeia ile Tokat'ın bir olduğunu ve 
bunun Tosya ile hiç bir münasebeti olmadığını is bat edeceğiz. Demek
ki bu noktada Şark kaynaklarının verdiği malumatta uygunluk var
dır. Şark kaynaklarını okuyanlar için Rükneddin'in Aminsos (Sam
sun) ve diğer sahil şehirlerindeki hakimiyetine dair sair yerlerde verilen 
malumat pek şaşırtıcıdır. Fakat Şark kaynaklannın verdikleri bilgi 
ve Samsun'daki abidelerin mevcudiyeti (Samsun'daki en eski kitabe 
723 f ı 323 tarihlidir 67) bizim böyle bir zanda bulunmamıza man i dir. 
Niketas'ın ifadesini desteklemek için H. Gregoire 68, Niketas Khoni
ates'in kitabının 6gg n cu sahifesine atıfta bulunmuştur, bu sahifede 
ise şunlar yazılıdır: III. Alexios Konstantinos Frangopoulos adında 
birini zahiren Kerasunt civarında karaya oturan yük gemisi hakkında 
incelemeler yapmak için 6 kayık ile Karadeniz'e gönderiyor, fakat 
bundan hakiki maksadı Aminsos (Samsun)'a giden ticaret gemilerini 
yağma etmekti. Konstantinos Karadeniz'de iki ay kadar emniyet namı
na bir şey bırakmadı. Bununla beraber kendisine verilen vazifenin hari
cine çıkarak İstanbul'a gidip gelen ticaret gemilerine de hücum etme
ye başladı. Bu hücumlarda soyulan ve canlarını kurtarabilen taeider 
İstanbul'da Alexios'a müracaat ederek şikayette bulundularsa da 
bir netice elde edemediler. Bunların arasında Konyalı olanlar kendi 

67 Bu kitabeyi tanımaını umum müdür H alil Ethem Bey'e borçluyum. Prof. 
Tb. Menzel (Kiel) İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsünde tertip ettiğim Türki
yenin islam kitabeleri koleksiyonu için bunun fotografını almak zahmetinde bulun
muştu. 

88 H. GREcoıRE Studia Pontica da, III, Bıuxelles ıgıo, 3 üncü sayfadaki 
Additions'da. 



BiZANSLlLARDAN TÜRKLERE GEÇEN YER ADLARI 221 

sultanları olan Rükneddin'e (bu vak'a en erken ı 197 de olabilir) 
baş vurdular. Rükncddin bu iş için İstanbul'daki sefaretini vazifelen
dirdi. Ve ittifak muahedesi yapıldığı vakit haraçtan maada elli maden 
gümüşün bu taeiriere tazminat olarak verilmesini temin etti 70. 

Sultanın bu taeider için yaptığı tavassut Samsun'un kendi mülkü 
olduğuna dair bir fikir vermez, çünkü Konyalı olan bu taeirler Bizans 
hakimiyetinde olan Samsun'dan da seyahate başlamış olabilirlerdi. 
Fakat şu dikkate şayandır ki, Kayser bu emrini doğrudan doğruya 
Samsun (ve yalnız bu liman) için vcrmiştir.Bu emrinden de Samsun'un 
Türklerin elinde olduğu anlaşılabilir; zira kendi limanlarından biri
nin harap olmasını elbette istemezdi. Hakiki niyetini gizli tutması 

sultan tarafından yapılması ihtimali olan bir mukabil taarruzu önle
mek için alınmış bir tedbirdir. Bundan ba§ka G. de Jerphanion 71 

Niketas'ın ifadesini teyit için Niketas'ın kitabındaki 842 nci sahife
sine işaret ediyor, burada ı 204 yılında Karadeniz'deki Comnenos 
şehirleri sayıldığı sırada Aminsos'un adı hiç zikredilmiyor. Bu, şehrin 

70 Nicetas devamla şunları anlatıyor: Sultanı öldürmek için Alexios'un gön
derdiği adam yakalandığı (Hasisios = Assasine; Bk. Nic., S. 517) ve suikast yapıla
cağ ı öğrenildiği için Rükneddin'le olan dostluk bir müddet sonra bozuldu. Rük
neddin hudut şehirlerine taarruz etmekle ve Komnene sülalesi mensubu Michael'i 
korumakla buna cevap vc1·miş oldu. Michael, Mylassa'da Kayser'e karşı ayaklandık
tan sonra mağlup edilerek Konya'ya kaçmıştı. Türklerden müteşekkil toplulukların 
başına geçerek Menderes vadisine gelmişti, bu arada Rumlar arazi ve şehir kayıp
larına uğramışlardır (Bk. yukarda S. 17 not 32). - Yukarda Nicetas'ın anlattık
ları bize birçok hususlar öğretir: Rüknettin'le olan dostluğun bozulması Keyhus
rev'in İstanbul'da niçin bu kadar hüsnü kabul gördüğünü izah eder; halbuki Key
husrev'in kovulmadan az bir müddet evvel Alexios'la arası çok bozulmuştu; şimdi ise 
hüküm süren Sultana karşı tahtın asıl varisi olarak göstermek düşüncesiyle onu 
memnuniyetle kabul ettiler. III , Alexios 'un tüccarlara karş ı olan düşmanca tavır
larını Nic. S. 654 te okuyabiliriz: Konyalı Türk ve Yunan tacirleri haps edilip 
malları ellerinden alınıyordu, bu da Sultan Keyhusreve karşı bir intikamdı. Halbuki 
buna mukabil Selçukluların kendi taeirierini ne kadar büyük bir titizlikle müdafaa 
ettiklerini göri.lyoruz. Konya'dan İstanbul'a gitmek için deniz yolunun tercih 
edildiği de şayanı dikkatli!'. Bunun sebebi de Türkmenlerin bulunduğu hudut 
bölgesinden geçen kara yolunun emniyetsiz oluşudur. Burada nihayet Bizans siya
setinin en makbul silahı açıkça anlatılmaktadır: Harp meydanında mağlup edile
miyen düşmanı alçakça yok eden katil. Bu şekilde mesela iki düzme Alexii ortadan 
kaldınlmıştı. 

71 Orieııtalia Christiana Periodica, I, Rom 1935, S. 259, not 2 de Samson ve 
Amisos başlıklı yazısında. 
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Bizanslılara ait olduğunu isbat edecek kat'i bir delil değilse de ' 2 diğer 

yerlerde buna dair verilen bilgilerle karşılaştırıldığı takdirde 
ehemmiyeti artar. Böyle olmakla beraber hiç değilse Samsun'un 

; Türklerin elinde bulunduğunun aksini gösteren bir bilgiye hiç bir 
yerde rastlanmamış olduğunu söyleyebiliriz 73• Umumi vaziyette de 
düşünecek olursak aynı neticeye varabiliriz. Bütün Karadeniz salıili 
boyunca Halys (Kızılırmak) ve İris (Yeşilu·mak) arasındaki parça 
diğer milletlerden ziyade Türklerin erişebileceği bir yer olması lazım 
gelir. Irmakların aktıkları vadiler bilhassa dar olan geçitlerde geçil
mez olmakla beraber yine onlara yol gösteriyordu. Pontus sahilinin 
durumunu Likya ve Pamfilya'da gördüğümüz gibi aynı şekilde gözü
müzün önüne getirmeliyiz. Nasıl ki orada hükumet merkezi düş
ıneden önce Antalya'nın etrafındaki bütün kıyılar (iç taraftaki 
kara memleketleri tabii dahil değildir) Türklerin elinde idiyse şimal
deki sahüler de, Sinop elden çıkmadan (r2r4) önce uzun zamanlar 
Türklerin elindeydi. Orada olduğu gibi burada da ilk defa fetbeden 
kuvvet olarak meydana çıkan Selçuklu devleti değildir. Türkmenler 
sınır dağlannda ve kıyı bölgelerinde görünüşte sakin ve barışçı çoban
lar olarak yerleşrnişlerdi; fakat ellerine fırsat geçince amansız birer yağ
macı kesiliyorlar ve şehirlere nefes aldırtmıyorlardı. Nihayet bu şehirler 
yegane kurtarıcı olarak Selçuk hükümdarlarına sığınmak mecburiyetİn
de kalıyorlardı. İç mernlcketlerle muntazam bir münasebetin kendisine 
bir hayat şartı kadar zaruri olan Samsun gibi bir liman için de böyle bir 

72 G. DE]ERPHANION'un yukarıda zikredilen yerde S. 262 de Partitio Romanüu, 
sene 1204 listesinde (TAFEL u. Tıı:oMAS, Fontes rer. Austr. 2. Set·., XII, S. 464-495), 
Provintia Oenei (Ün iye) et Sinopü et Pabrei (Bafra) dan bir kül olarak bahs ediliyor. 
Bafra ve Üniye arasında bulunan Aminsoo'un ismi zikredilmediği halde, gayet 
tabii ki o da dahildi. Fakat diğer taraftan da bu vesikaya istisnaden bu cyaletin 
tamamiyle Bizanslıların elinde olduğu neticesine varmamalıyız. Yinede Provintia 
Laodikia et Meaııdri zikrediliyor, halbuki Laodikeia o zamanlarda artık o büku
mete ait değildi. İstanbul hükUıneti tarafından yapılmış bir plana istinad ediyor
du. Bu planda bazı yerlerin daha Bizanslllara ait olduğu yazılıdır, fakat bu ancak 
kAğıt üzerinde görülmektedir. Partitio 'da görüldüğü veçhile PatJrae = Bafra resmt 
listelerde Sinope ve O inoie ile beraber zikrediliyordu, onun için Nicetas'ın hazır
ladığı Komnenus şehirlerinin listesinde Bafra'nm bulunmaması Arnisos'tan ziyade 
göze çarpmaktadır. O zamanlarda yalnız Samsun değil, Bafra'nın da Türklerin 
elinde bulunmuş olması çok ihtimal dahilindedir. 

73 Sabbas'ın Samsını'da hüküm sürüp sürmediği meselesi ilc meşgul olmaya 
lüzum görmüyorum, zira bu mesele ile G. DE ] ERPHANION'un yazdığı makalede 
ve şimdide P. ÜRGEL tarafından illi derecede aydınlatılmıştır (Bk. aşağıya). 
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hadise pek çok varittir. Bu şehirlerin muharebe ve ilhak muameleleri ol
maksızın sessiz sedasız Bizans hakimiyetinden Selçuk ha.kimiyetine geç
mesi öyle yavaş ve tedrici oluyordu ki, bunların Bizanslılarca ilhak
larının tanınması meselesi de uzun bir zamana mutevakkıftı. Bunun 
için Bizans tarihlerinde bu suretle elden çıkan memleketlerin bir 
listesini veya elden çıkış tarihlerini aramak beyhude olur. Dini bağ
lılığın devam etmesi de bu zayiatın örtülü kalmasına sebep olmuştur. 
Bazan da Kayser'in idaresinden çıkıp bulunduklan yerde istiklal ilan 
eden, fakat yine de sultan'ın üstünlüğünü tanıyan idarecilerin hüküm 
sürdükleri bu zamanlar tarihte bir geçit devresi olarak sayılmış olabi
lir. Rükneddin'in bu sahil bölgesinin hakimi olarak gösterilmesi 
pek tabiidir. Zira o Tokat, Lykos vadisi 74 ve Amasya'ya malik olduğu 
için ilk önce hatıra gelen kimsedir. r 194. tarihinde Samsun'da ve 
diğer sahil şehirlerinde 75 hüküm sürenin muhakkak surette Rükneddin 
olması onun hakimiyetinin Amasya ve Niksar'a kadar yayılması 

hadisesinin bu tarihte vaki ve tamam olduğunu gösterir. Rükneddin'in 
Niksar'da olan bir kİtabesi de bunu teyid eder 7G. 

Demek oluyor ki, Niketas'ın eserinde bu hadiselerden bahseden 
sahifele ri dikkatle tetkik edecek olursak bunların Şark kaynakların
daki bilgileri tamamladıklan neticesine varırız . Selçuklu İmparator
luğu'nun ne kadar genişlemiş olduğuna dair olan bilgilerimizi tamam
lamak için bir de doğuyu tetkik edelim. Selçuklu hükümdarlığının 
burada Malatya ile Fırat'a kadar uzandığını gördük. Bu doğu 
kısmın hudutlarını, Güneyde Selçuklu'lar'ın kurdukları ve kendi
lerine bağlı olan "hudut emirliği" Maraş 77 ve kuzeyde yine onların 
hakimiyeti altında bulunan Mengücük 78 hanedanına ait küçük dev
letler olan Divriği, Erzincan ve Kögoniya (Koloneia, Şebin-Karahisar) 
ile Saltuk hanedanının "Emlrliği" Erzurum koruyorlardı. Fakat çok 
geçmeden 1201 tarihinde başta Erzurum olmak üzere bütün bu bey
liklerin hakimiyeti ellerinden alındı. Sumaysat Eyyubı ve Harput 
Artuklu mclikleri Selçuk devletinin idaresi altına geçtiler (Bk. 

" Lykos'un bugünkü adı Kel/.:it'tir. Bu ermenice de "Kurtnehri" manasma ge-
len gail-get ten meydana gelmiştir; F. TAESCH!'fER, Wegenetz, I , S. 219, II, S. 19. 

75 İhtimalki Bafra da buraya dahildi; Bk. yukarda S. 30, not 72). 
78 Bk, yukarda S. 9 not 17). 
77 MüKRIMiN HAt.İL, Türk Tari/ı Eııcümeni Mecmuası XIV, 1925, S. 347 de Maraş 

em{rleri ve E. HoNIGMANN, E11ı;. d. Islam 'da Maraş. 
78 M. VAN BERCHEM ve HAı...i.L ETHEM, Materiaux pour ıuı Corpııs inscr. arab. III ı. 
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yukarda I ı. ve I g. sayfalara). Bütün müdlifler yalnız şark ta, müs
lüman bulunan komşu devletlerle olan hudut için müttefiktirler. 

Kuzey, Batı ve Güneyde, yani Bizanslılar ve küçük Ermeni 
kırallığı ile arasında olan hudut, Türkmenler'in hudut bölgesine 
tesadüf ettiği için pek kat'i değildir. Fakat Türkmenlerin hudut 
bölgelerine hücum ederek XI. yüzyılda vücude getirdikleri karışık

lık (bu XII. yüzyıl başlarında da devam. etmiştir) izah edilmiştir. 

Etrafı yabancı devlet hudutları ile mahsur kalan Bizans toprakları 

Türk göçebelerin hücumları sebebiyle Selçuklu hakimiyeti altına 

girdi. Kuzeyde Koylu-hisar, Niksar, Samsun, Kastamonu, Deverek 
ve Bolu, Batıda Dorylaion (Eskişehir), Kütahya ve Laodikeia 
(Denizli) gibi şehirler Selçuklu İmparatorluğu'nun sağlam birer 
kaleleri idiler. Bu kısımlarda İmparatorluğun sınırları Bizans budut
larına kadar uzanıyordu. Güneyde Dalaman çayından doğuya doğru 
kendi kendini ancak bir kaç sene idareye muktedir olan Antalya ve 
ötesine (ihtimalki sahilde bir kaç yer daha) kadar uzanan kıyı, önce 
T ürkmenlerin sonra Türklerin eline geçmişti. Antalya'nın doğusunda 
bulunup daha ı ıgı tarihinde Kaladren nehrine (şimdi Kaldıran çay}, 
yani hemen hemen Kilikya'nın Güney kısmına kadar uzanan 79 sahil
deki Yunan ülkeleri, XIII. yüzyılın başlarında Kalonoros (Alaiye)'da 
oturan 80 Ermeniler tarafından zaptedildi. Kilikya topraklarmda 
bulunan Bizans ülkeleri daha Manuel zamanında Türk ve Erme
niler arasında paylaşılmıştır 81. Bu suretle burada Selçuklu devletinin 
komşusu olarak yalnız küçük Ermeni devleti kalmıştı. Selçuklulada 
küçük Ermeni toprakları arasındaki Toros ve Antitoros dağlannda 
tamamİyle Türkmenlerin hususiyetini taşıyan bir hudut bölgesinin 
mevcudiyetini tasavvur etmemiz lazımdır. Selçuk devleti bu hudu
dun doğusunda bulunan Elbistan ve hudut emirliği Maraş ile Ermeni 
devletinin bir kısmını çevreliyordu. Selçuk devleti XII. yüzyılın 
sonunda bugünkü Türkiye'nin aşağı yukarı üçte biri kadar bir yere 
sahipti ve bu 400 bin kilometre karelik yüz ölçümü ile Alman 
devletininkine yakın bir büyüklüğe sahibti 82• 

70 TOMASCHEK, S. 58 f. 
80 ToMAScıiEK, S. 57· 
81 TOMASCKEK, S. 60. 

* * * 

sı Burada kısaca şunu söylemek isterim ki G. DE j ERPKANION'un Orientalia 
Christiana Periodica, I , S. 239-256 da Les inseriptions cappadocieıınes et l' histoire de l' empire de 
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Şimdi buraya kadar Küçük Asya'nın yer adları hakkındaki izahla
nmızdan elde edilen neticeleri hülasa etmek kalıyor. İbn Bibi'ni~, 
oniki meliklik merkezlerini ihtiva eden listeden sekiz tanesi ve ·bun
lara ilaveten de payıtaht Konya - ' lxovLOv'nın Türklerden evvel 
mevcut olan isimlerle münasebetleri göze görülür kadar aşikardır: 
N ekisar - Neo-Ko:Lcr&peLoc, Ablastan (yahut Ablastain)-Ablastha 83, Q aisa
rije - xo:LcrocpeLo:, Sivas - Le~ıXcr~eto:, Malatia- Me:AL-rl)v·h, Eraklia- 'Hpocx:Ae:Lo: 
(xo~tcrTpo:), Amasia - 'AıııXcreLo:, Angira, (Angora veya Engürije) "Ayxupor.. 
Pek açıkça görülen isimler arasındaki ayniyet ve hususiyle onların 
bugünkü şekilleri nazarı itibare alınırsa Türkçe'de vakallerin kar§ılıklı 
benzeştirilmesi, telaffuz icabı yavaş yavaş arıklaşması, vurgusuz, 
hccelerin hususiyle son hecelerin aşınması veya tamamiyle yok edil
mesi hususunda bir temayül olduğu görülür. Konya ve Sivas ilk zaman
lardan beri aşınmış şekliyle görünmektedir. Nekisar, Eraklia ve Kai
sarrye yavaş yavaş Niksar Ereğli ve Kayseri halini almışlardır. Ankira'
nın yanında aşınmış olan Aıtkara ve Engürü gibi şekilleri de mevcut
tur. Bunlardan sonuncusu Arabça ekiyle Engüriye olarak edebi ve 
resmi dilde de görülmektedir 84• Ablistan metatez olayı ile Elbis
tan olmuş ve halk etimolojisiyle, bahçe manasında olan Elbustan 
şekline girmiştir. Metatez ve Etimolojik mana değiştirmede Bizans 
yer adlarının isimlerinin Türkçeye çevrilmesinde en önemli rolü 
oynamış olan ve geniş bir ölçüde dikkat nazarına alınması icab eden 
amillerdir. Bunlardan metatez Türkçede kullanılan yabancı kelimeler 
için karakteristiktir ve etimoloji bakımından mana değiştirmek 
bütün şarkta seviterek riayet edilen bir harekettir. 

Bu iki arnilin Aksara kelimesinde nasıl bir rol oynadığını görü
yoruz. Bu kelime halk etimolojisi ile Aksaray şekline girmiştir. Meta
tez hadisesiyle değişmiş olan Garsaura için de (yani Argsaura) aşağı 

Nicle adlı makalesinde Theodor I. Laskaris zamanında Bizanslıların Kappadok
yada hüküm sürdükleri ve burasının batıya bir "K oridor" ile ba~lı olduğu fikrine 
iştirak etmiyorum. Bu kitabelerde Kayser'in adının zikredilmesi ancak Sultan'ın da 
şehit düştüğü Antiochia'daki muharebcden sonra Kappadokya'daki hıristiyanların 
Bizans idaresinin yeniden kurulabileccğine dair olan hayallerine atfedilebilir. 
Kiliselerinde bu hayallerine istedikleri gibi devam cdebiliyorlard ı ve Selçukluların 
resmi makamları buna aldırış etmiyorlardı. 

83 Bk. TOMASCHEK, s. 86. 
84 Benim yazdığım Zur Gesclt. Angora.s im M. A. adlı makaleye Bk. Jacob

Feslschrift, S. 346, not 5· 
Stlf!'klu Tarihi D. ıs 
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yukarı az evvel söylediğimiz hal varittir. Yüzlerce yıl burası için isim 
olarak kullanılan Koloneia Archelais yerine burada Bizans hakimiyeti
nin sona ermesi üzerine Garsaura ismi tammüm ederek kullanılmaya 
ba.~lanmıştır. Ramsay kitabında (S. 279) Maraş-Gcrmanikeia ve daha 
ba.~ka misallerde de aynı halin vaki olduğunu şu sözlerle anlatıyor: 

Şehir resmen bir Yunan- Roma adı taşımakla beraber yerli isim 
mahalli İstimalde muhafaza edildi ve sonunda yerli isim resmi ünvanı 
attı. Burada toponomi incelemeleri esnasında gözden uzak tutulma
ması icap eden bir nokta daha vardır. Eski Şark müdliflerinin bu 
yere verdikleri bu ismi Georgius Akropolites S. 146 B. (S. r 37 
Heisenberg) : ta Aksara ve Arnold von Lübeck (M. G., SS. XXI, S. 122): 
vd.): Axarat, buldukları bir sikke 85 ile doğruluğunu teyit ediyorlar. 
Niketas'ın eserinde ve bir notunda yazılan Taksara demekki ta 
Aksara'dır 86• Buna benzer bir metatezi ile Philomelion-Akşehir'in 

doğusunda bulunan Graita 87 Argıt-han'daki Argıt şekline girmiştir. 

Halbuki bu yer bugün civarında bulunan bir hana verilerı Kaita 
ismini taşımaktadır. Demekki eski _isim burada zamanla değişikliğe 
uğrayarak iki ayrı şekil almıştır. 

Niğde'nin eski adı Nekide idi, bunun Antigu'dan geldiğini 

Gregoire aşağıda gösterecektir. Dokeia ile Tokat'ın aynı olduğunu 
bundan sonraki babsimizde meydana koyacağız. Şimdi İbn Bibi'nin 
listesinde bulunan adlardan yalnız Burglu kalıyor. İtiraf etmeliyim 
ki, şimdiye kadar bunun Ulu-Burlu 88 yani Apollonia-Sozopolis ile 
aynı olduğu hakkındaki ileri sürülen umumi fikirler tereddüdümü 
mucip oluyor, fakat daha doğrusunun ne olduğunu da bilmiyorum. 
Yalnız bu yerin Ulu-burlu civarında bulunması lazım geldiği fikrin
deyim. Bunun için ben de ister istemez umumi fikre iştirak ediyorum. 
Yalnız şunu da söylemek isterim ki, Şerefeddin Ali Y ez di' nin Zafer
name'sinde Burlug 89 şeklinde yazılmış olması bunun metatezi ile 

86 A. TEvHiT, Mike-i lıunuıyun, Meskukô.t-ı kadime-i islamiye kataloğu, IV, No. 154 
(yıl 593). Halbuki XIV. asrın ikinci yarısında No. 87r-875 de Aqseray yazılıdır. 

86 RAMSAY, S. 447 de PARTHEY S. 318-129 a işaret ediyor. Nrc. CaoN., S. 541 
de Taksara yazılıdır. Ramsay, S. 284 te şöyle izah ediyor: Taksara yani To Ak Sara 
CHALCOCOND, S. 243 B: Tox.6vLou muhakkak ki Türkçe isim şekli olan Konya'nın 
tesiri olmuştur. 

87 CıNNAMUS, s. 42 B; Bk. RAMSAY, s. 359· 
88 Eğer yanılınıyorsam G. LE STRANOE, The Lands of tlıe Eastem Caliphate, 

Cambridge 1905, S. 142, 15 ı den beri. Eskiden yanl ış olarak bu yer Küçük-Asya'nın 
kuzey-batısında aranılıyordu; Bk. HuART, Epigr. ar., S. 55· Not ı. 

se F. TAESCHNBR, Wegeııetz, I, S. ı6g, not. 3· 
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Burglu şeklini almış bir isim olduğu zehabını uyandırmamalıdır. 
Bunda sonundaki -g Doğu Türk lehçesindeki lug ekidir ve Ana
dolu lehçesindeki lu- nun mukabilidir 90• Ben Burglu'nun nerede 
olduğunu kat'iyyetle bilmedikçe bu ismin izahı hakkında bir şey söy
lerneğe tabii cesaret edemem. 

İncelemeler esnasında adı geçen diğer yerlerden Kastamonu -
K.ıxcr-ı-ıxı.ı-6ucx (Ekseriya olduğu gibi burada da Yunanca ismin aku
zatif halini nazarı itibara almak lazım), Gerede- Krateia 91 (başta 
bulunan sessiz harflerin arasına bir vokalin girmesi ve bunun diğer 
vokallerle benzeşmesi), Kutahia- Kof)laeion (Burada vurgusuz-ion 
eki Konia da olduğu gibi -a olmuştur), Ladik - Laodikeia 92 (Sivas -
Sevasteia) da olduğu gibi kısaltma), Honas (Honai'nın akuzatif hali), 
isparta -'s Banda, Bafra- Pavrae 93, Benderegli- Pontemkleia 9', Koganiya 
(Şebin Karahisar) - Koloncia ( l yerine g olması Ermeniceden gelme
dir) 95 gibi isirolerin bu günkü şekilleri pek aşikar bir surete bilinen 
eski şekillerinin karşılığıdır. 

Dorylaion isminin tamamen kaybolmasının sebebi şudur: M anuel 
o civarda biraz uzakta olan yüksek bir tepede yeni bir hisar yaptıktan 
sonra ovada bulunan bu eski şehir tamamiyle terk edildi. Ahalisinin 
geri kalanları bu yeni hisara getirildiler; fakat çok geçmeden yeni 
hisarda harap edilerek terk edilmek mecburiyeti hasıl olduktan sonra 
halkı tamamİyle Bizans topraklarına götürüldü. Türkler ovanın bu 
eski şehrine "Eskişehir" ve yüksekte bulunan Karahisar'a gelip yer
leştİkten sonra artık bu şehrin an'anesi tamamiyle maziye karıştı 

(Bk. yukarda S. 23 f.) Biz herhangi bir yerde eski ismin yerine tarna
miyle yeni bir ismin kaim olduğunu görürsek orada an'anenin bu 
suretle kesilmiş olduğuna hükmedebiliriz. Akşehir'de yukarda izah etti-

90 :(,afernOme'dc de Twıguzlug yazılıdır, halbuki İbn Battuta ve Abu'l -Fida 
Tunguzlu yazıyorlar; F. TAESCIINER (zikredilen yerde) ve benim yazdığım Fürsten
tum Mentesche, S. 2 ve ilave S. XIII. 

91 İnNi DATTUTA'da JY. c;:..J' Kradi-böli. 
92 Yalnız Menderes'teki Laodikya değil, Pontus'a ait olan ve yanmış olan da 

Ladik olmuştur. 
93 To~ASCHEK, S. 79-88 de de böyledir. Dk. GREGOIRE Stud. Pont. III, S. II3 

ve DE j ERPHANION Or. Christ. Per. I S. 263 rwt 3· 
94 NICETAS CııoN. S. 842 B. Pontus'daki Herakleia. 
95 O civardaki en büyük nehirin ismi de Ermenicedir. Kelkit. Bu eski ismi 

(Lykos)un tercümesidir. 
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gımiz şekilde eski adı olan Filomelion'u tamamİyle kaybetmiştir. 
Halbuki bunun batJsında bulunan Bulavadin (Bolivadin yazıldığı 

da vakidir). Polyrotona (Akuzatif) ve doğusunda ka.in Graita Argıt-

i Kaita (Bk. yukarda) ve Kavala- Kavalla kalesi (Bk. yukarda S. 14) 
ve sair yerlerin isimleri eski şekillerini muhafaza etmektedir 96. Biz 
hakikaten Dorylaion'da olduğu gibi Philomelion - .Ak§ehir'de de aynı 
surette ananenin kesitdiğini biliyoruz. Manuel r 146 da Philomelion'u 
ele geçirerek ateşe vermiş ve orada esir bulunan Rumları beraber alıp 
Bitinya'ya yerleştirmişti 97• Bu meyanda geri kalan hıristiyan ahaliyi 
de beraber götürmüş olması ihtimal dahilindedir. Şehir ı rgr de 
Barbaros'un ınaiyct1ndeki Haçlılar tarafından bir defa daha yıkıldı 98• 

I. Keyhusrev 1197 de Konya'dan sürülmesinden biraz evvel Bizans 
topraklarından alıp götürdüğü Bizaniılan yerleştirdiği vakit hiç 
şüphe yok ki, bu şehir ıssız bir harabe halinde idi 99. Demekki Dory
laion'da olduğu gibi Philomelion'daki eski ismin de tamamiyle 
kaybolması izah edilebiliyor. Başka hallerde de eski ismin yerine 
tamamiylc yeni bir ismin konulmasının bir takım şartlara bağlı oldu
ğunun göz önünde bulundurulması icabeder. Hernekadar böyle 
tamamiylc kaybolmuş isimlerio sayısı çok ise de hiç bir zaman Ram
say'ın ve onun ebedt eserinin tesiri altında kalaniann iddia ettikleri 
kadar çok değildir. İki isim arasında sadeec benzerliğinden dolayı 
safiyane bir ayniyet bulmağa çalışmak insanı tabiatİyle bazı hczeyan
lara sevkeder (Tosya-Dokeia buna bir misaldir); fakat bununla 

o& Akşehire güney-doğu istikamette çok yakın bulunan Hadrianopolis diğer 
ismi olan Thumbrion'u Beremend şeklinde muhafaza etmiştir; başındaki dentat haıf 
düşmüş - <,oropasson (Acc.)- Arabsım gibi-, bundan başka metathese olmuş ve 
sonuna bir -d ilave edilmi5-Apolloııia-Abulicııd gibi. Sonuncu diğer bir şekil olan 
Apollonias'ın Acc. ile nasıl izah ediliyorsa (yani metateze ile değişen AjJollo
niada gibi) burada da Tlıumbrionda şeklini kabul etmek gerekir. Buna mukabil 
baştaki heccde bulunan dentat Spiran Thubris -Pursak ta metatezeye uğramıştır 
(bu nehir ismi için çeşitli şekiUer rivayet olunur: Tembris, Tembrogios, Thybris 
(RAMSA v, S. 144, 213) iki kelimenin kanşımından vücuda gelmiş olan Thybrogios 
Türkçe Pursak veya Porsuk kelimesinin aslını bize gösteriyor)- Akşehir civarındaki 
eski isimlerden şunları zikr edebiliriz, doğuda Azara, şimdi Azari (RAMSA v, S. 
417) batıda Theicn şimdi Çay (ToMASCHEK, S. 84). Eber-Köy de Ebmike tahmin 
ediyorum. 

97 CrNNAMUS, S. 41, 63, I94 B. 
es NICETAS CHON. S. 540 B. 
•• NICETAs CHoN. s. 6s6 B. 
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beraber zaman bu gibi ayniyet tesbitleriyle bazı doğru noktaların 
bulunduğunu veya bunlardan haksız olarak vazgeçildiğini göstermiş
tir. İsim benzerliği üzerinde yapılan tenkitler bazen sağlam neticeler 
\·erirse de bazen de mübalağalara sebep olur ıoo. Türk toponomisini 
yeniden, eski Bizans coğrafyasının bir kaynağı olarak kabul etmek 
zamarn gelmiştir. Fakat bunun için ilk şart Türk yer isimlerini ve 
mümkün olduğu kadar bunların tarihini itina ile tesbit etmekdir. 
Ben bu hususta F. Taeschner'in Das Anatolische Wegenetz isimli 
eserini hararetle tavsiye ederim. Bu kitap Küçük Asya'nın Türkler 
zamanındaki tarihi coğrafyası üzerinde çalışmalar için hazırlık vazi
fesini görebilir. 

Ben bu eserimde isimler arasında yeniden bularak zikrettiğiın 
benzerliklerde hataya düştüğümü zannetmiyorum. Fürstentum Men
tesche adlı eserimde Mendeliat kelimesinin (Metatezi hem de pek 
esaslı bir metatezi, aynı zamanda vokal benzeşmesi, bir d ilavesi ve 
son ekin düşmesi) Melanoudion'dan geldiğini tahmin etmekten fazla 
bir cesaret gösterememişimdir. R. P. G. de Jerphanion'un kendi 
kendine hiç benim tesirim altında kalmadan bu iki ismin aynı oldu
ğunu sclahiyct ve kat'iyetle ispat etmesi takdire layıktır ıoı. Öteden
beri Gregoire, Honigmann ve Orgcls ile fikir teatisinde bulunduk ve 
Brüksel'de, birbirleriyle ilgili bu disiplinler üzerinde iyi neticeler ve
ren müşterek çalışmalardan sonra eski isirolerin değişmesinde metatezi n 
nasıl bir rol oynadığını (Bunun için latife yollu şöyle bir mübalağa 
yapılabilir; eski ismi o kadar çok hırpalamak ve silkmek lazımdır ki, 
yenisi meydana çıksın) ve eski isimterin halk etimolojisi ile husule 
gelen mana değişimi neticesinde harflerin tebeddülünü bizim ne dere
ceye kadar nazarı itibara almamız icab ettiğini öğrenebildim. ıo2 Biz 
bundan evvel, önce Aksara sonra Akseray (beyaz saray) şeklini alan 
Garsaura hakkında açıklamalar yapmıştık. Aynı surette Gangra 
önce Kangırı ve nihayet Çankırı (kırık çanlı yer) şeklini almıştır. 

Ben bu gibi misaller karşısında Pithekas'ın Ramsay'ın topladığı 

bütün kayıdlar yardımıyla tesbit ettiği yerde olduğunu ve bu eski 
ismi etimolojik manası cihetiyle biraz değişmiş bir şekilde Türkçe 

100 RA~tSAY, S. 459 f. Mondrena - Mudurnu için bunu bizzat itiraf etti. 
101 G. DE jERPHANION, zikredilen yerde S. 264, not 3· 
102 G. DE jBRPHANION'un yukarda zikredilen metninde Melanoudion ve 

Mylassa (Milas)ın yanında adı geçen Kaustrouigolon'in A.synlason (Acc.) arkasında 
yükselen Kara-oğlaıı-Dağı olduğunu kabul ediyorum. 
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adıyla Boı;oyük'te bulduğumu söylersem büyük bir cesaret sayılamaz. Pa
ı:.arcık'da bulunan Armenokastron'un buraya yakın bir yerde aranmak 
icabettiği hiç şüphe yokki şu hakikatten anlaşılır. Bu yer Dumancık 
dağı ve Ermenek dağı arasında bulunan Ermeni Derbendi münasebetiyle 
eskiden Ermeni pazarı adını almıştı. Dadybra-Devrek hakkında mu
fassal surette açıklamalar yaptık (Bk. yukarda S. 26 f.) Tzungra hak
kında verilen malumat (S. 26) ancak bir tahminden ibarettir. Buna 
mukabil aşağı Sakarya'daki Kavaia kalesinin Geyve ile olan benzerliği 
pek zahirdir. (Bk. yukarda S. 24). Menderes vadisindeki Dalama ile 
ta Louma (Bk. yukarda S. 15) ve Balat (Milet) ve Hagios Theolo
gos (Efesus) !imanlarına giden ticaret yolunun çatal teşkil ettiği yerde 
bir latinlinin ikametgahı bulunan ve nakliye vasıtalarının değiştiği yer 
olan Harmala ile Moralı isimlerinin aşikar bir surette birbirlerinin 
aynı olduğu zannındayım. Panasion'un Banas olduğu kati olarak 
söylenemiyeceği gibi olmadığı hususu da iddia edilemez. Zira nerede 
olduğu tayin edilememiştir. Bence Charax =Harıl - Boğaz (Ram
say'da da bu şekildedir)'a karşı yapılan sefer, bizim isirolerin ben
zerliği hakkında etraflı bir surette yapacağımız incelemelerle daha 
iyi anlaşılabilir. (Bk. yukarda S. 15, not 28) . Graos Gala- Yorgalar keli
mesinin ilk hecesinde husule gelen metatez olayı artık bizi hayrette 
bırakmıyor. Bunun sonundaki-r harfiyorga = Yürük at kelimesinin 
cemi sigasını vücude getiriyor. Aslında cemi şekli olmıyan eski Türk 
toponomisinde bu isim tamamİyle yok olmuştur. Lampe ovasını 

Hanbat-kın'nda yani Hanbat salırası'nda (Hanbat'ın Türkçe'de bir 
manası yoktur) arayıp bulmak hayret edilecek bir şey değildir; zira 
bunun isirolerin hece başlarında l harfini kullanınıyan (Türkçe'de 
yalnız ariyet alınmış kelimelerde kullanılır) Türkmenler tarafından 
alındığını unutmamak lazımdır. Diğer taraftan Lakerion kelimesinde 
Türkçe arazi isimlerinde alarnet olarak kullanılan kırı kelimesinin 
bulunduğu büyük bir ihtimal dahilindedir. Acaba bu yukardaki 
Dazkerion kelimesi halis Türkçe olan Dazkın (Acı tuz gölündeyiz!} 
kelimesinin bir bozuntusu olduğunu kabul etmek bir cüret sayılır mı ? 
Şimdi daha mühimce daha müşahhas olan Dokeia = Tokat'ı ele 
alalım! 

II. DOKEIA (Mxc:~oc) = TOKAT 

Dokeia şehrinin şimdiye kadar Kastamonu'dan Güney doğu 
istikametinde 6o Km. uzakta ve Osmancık'tan da batı istikamette 
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70 kilometre uzakta bulunan Tosya olduğu müttefiken kabul edilmiş
tir. Bu telakkiye göre Dokeia'nın da mülhakatından olduğu rivayet 
edilen Armeniakon'un Kızılırmak'ın batı tarafından buralara kadar 
uzatılmak istenildiği kat' i bir surette hissediliyor. R amsay S. 3 r6 da 
şöyle yazıyor : "Bugün Tosya denilen Dokeia'mn Armeniaque teminde 
olduğu nakledilmiştir"; S. 32 I de: "Armeniace temi. . . Dokeia 
(ve Andrapa 103)'yı de "içine alarak Kızılırmağın garbına dahi uza
nır", ve bundan sonra da şunlar yazılıdır: "Alexios Komnenos Pafla
gonya civarında olduğu söylenen Dokeia, Kastamonu ve Heraklcia 
üzerinden Amasya'dan döndü". Bundan sonra da Nikephorus 
Bryennos S. 92 B. de yazılı olanlara işaret ediyor, şöyleki: 

Birkaç gununu Amasya' da geçirdikten sonra oradan hareket etti. 
Paphlagonia' dan geçerek, çok zengin bir adam olup refah içinde yaşı yan, 
askeri kumandana da kan akrabası olan (adı geçmin halasının oğlu, 

yani kuzeni) Dokeialı Theodore'in evinin çok yakınına geldi. Onun geldiğini 
öğrenince Dokeialı onu uzaktan lıürmetle selamladı ve onu ağırladı. Onun 
misajiri olarak üç gün kaldıktan sonra kumandan ayrıldı ve Pontus 
denizine varmak üzere seyalıatine devam etti ve Kastamonu bölgesine vardı ... 

Görülüyor ki, Ramsay bu cümlelerde hiç mevcut olmıyan mana
lar bulup çıkarmıştır; bunda Alexios'un Paflagonya'dan geçerken Do
keia isimli bir yerde kaldığı kati yy en zikredilıniyor; fakat D o k e i a 1 ı 
Theodorus adındaki kuzeninin malikanesinde (ismi zikredilmiyor) 
üçgün geçirdiği yazılıdır. Görülüyor ki, Dokeia'nın mevkiini tayin 
etmek için bu ibareden hiç bir surette istifade olunamaz; bunun 
Tosya ile bir sayılması eskiden nasılsa tarihe girmiş bir şeydir. Taver
nier pek eski olan ve pek ziyade okunan seyahatnamesinde Tosya'yı 
Tocia olarak yazmıştır ıoı. İhtimalki yukarda da söylediğimiz yanlışlık 
bunun "Dokia" tarzında okunmasından ileri gelmiştir. Gfrörer'in B)ızan
titıische Geschichten, Graz 1877, III, S. 832 adlı eserinde şöyle deniliyor: 

ıo3 Ramsay Andrapa'nın Halys'in batısında İskilip civarında olduğunu kabul 
ediyordu, halbuki şimdi (ANDERSON, Studia Poııtica, I, S. 92) mevkiinin Halys'in 
doğusunda Vezirköprüde olduğu tesbit edilmiştir. Fakat bu sonuncu için Türklerden 
evvelki zamanlara ait eski bir isim olan Gidaghra (ortadaki a hariç vakallerin nasıl 
olduğu katiyede bilinmemektedir) mevcuttur (Bk. benim kitabıma Fürstentum 
Mentesclıe, S. 34, not ı). 

104 ]EAN BAPTISTE TAVER1-<"'ER, Six voyages, Paris 1679. Burada F. TAESCHNER 
Das analolische Wegeııetz, I, Taf. 26 ye göre. 
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"Docia şehri bugün hala Türkçe adı olan Tukija ile tanınır. Amas
ya'nın batısında ve buradan İstanbul'a giden yolun üzerindedir105. 
Dil bakımından Dokia (Dokeia)nın Tosia şekline girmesi hiç bir şekil
de izah olunamaz. 1os 

Tokat'a gelince bu umumiyede son zamanlarda Dazimon ile 
bir kabul edilmiştir. 107 Halbuki H. Gregoire ve E. Honigman 1933/34 
tarihli Türk haritasında Turhal'a Kuzeydoğu istikametinde on kilo
metre uzakta bulunan Dazmana'nın mevcudiyetini tesbit ederek 
bunun Dazimon ile bir olduğunu kabul etmişlerdir 108 . XIII . asır 
müelliflerinden olan İbn Bib1 Tiizimön'u Tokat, Kalb, Zile ve Ka
zova 109 ile beraber zikrediyor. Bunlar da is bat ediyor ki Tokat ile 
Dazimon'u bir saymak doğru değildir . 

105 N. ]ORGA da buna uyarak Gesch. d. O sm. Reiches, I S. ı 14 te bmm yazmıştır. 
Yalnız A. Wachter zikredilen yerde S. 6ı de ve C. CAHEN, Byzaııtion, I X, S. 639 
ta bu isimlerin bir olduğunu söylemiyorlar. Her ikisi de Tokat' ı düşünmeden Dokei
a'nın Sivas yakınlarında olduğunu söylüyorlar. 

ıo6 Demekki Tosya'nın Bizanslılardaki isminin daha aranması icab ediyor. J. 
CHLOROS'ın yazdığı2 ciltlik Türkçe- Yunanca lugatte, Konstantinopel, Patriarchats
druckcrei, ı899-1900, Il, S. 2065-2082 de Pınax II adı altında ilave edilmiş 
olan yer isimlerinin listesinde bazı Türkçe isimlerin Bizanslılardaki karşılıkları 
da (şayet bunlar kiliselerde kullamlıyor ve unutulmamışlarsa) mevcuttu, fakat 
Tosya'nm ancak Türkçesi ~ _,1. olarak yazılmıştı, bu da bize eski telaffuzu olan 

Dosia'yı gösteriyor. E. Honigmann bana A. WA.CHTER, Der Verjall des Grieclıentums 
in Kleinasien im XIV. ]alır/ı., Leipzig 1903, S. 27 deki notlara bakmaını söylemek 
lütfunda bulunmuştu. Bıu·ada M.]. GED!'ON, !Iet.'t'pt1Xpxıxru 7t(vcı.xtç. Konstantinopel 
1890, S. 544 te işaretle 6 sene evvel Bischof'un mülkiyeri olan Ankyra'dan ayrılmış 
olan otvov ıto}.ıç (İnebolu) Tı).xıcrcxp( ve N't'ocncı. ı6ıo da tekrar ona ilhak edildiği 
yazılıdır. Burada da Dosia telafuzuna uygun bir yazılış tarzı var. Burada bir T!ıeodosia 
düşünmek icab eder (Dental bir Spiran ile başlıyan ilk hecenin düşmesi için Bk. yu
karda S. 36 not 96). Sonu- hisarı olan bir Türkçe yer ismi olsa gerek, ismin başı 
ihtimalki bozulmuştu. 

107 RAMSAY, S. 220, 329 f. HAMILTON, Researclıes, S. 352 f. ANDERSON, Studia 
Poııtica, I S. 67 f. de de böyle yazılıdır. 

ıos R . KmPER1''in I: 40o.ooo, hartasında Yozgad paftasında Dasmana olarak 
yazılıdır. 

ıoo İBN Bini, Rec. IV., S. 292, satır 8-ı2: J1_, ... J.:> J.t. .J .l,j.t.T .;...l;.J:~ ~~ ..il .J 

.ı:.:..}' 13 .:..:.; 1.J1 jli .J (.:ı_,".,Jli) .:ı_,.c_J~ .J yt) ifadesindeki .:ı~..t_Jli şeklinin .:ı_,"..jl; 
olarak düzeltilmesi; r harfini z yapan bir noktadan ibarettir. Kab için Türk Hukuk 
ve Iktisat Tarihi Mecmuası, I, 1931. S. 23 not 5 te ZEKi VELİDi'nin Müneccimbaşı'na ait 
yazısında Tokat'a ait bir yer olarak gösterilmektedir. Bu hiç şüphe yokki Yeşilırmak 
vadisinin kuzey kısmında Tokat'tan batı istikamette 20 Km. uzakta bulunan Kat'tır. 
B y nin t .::.,.. olarak değiştirilmesini başka hallerde olduğu gibi Osmanlı hükumet 
kalemine atf ediyorum. 
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Biz Tokat ile Dokeia'mn bir olduğunu delillerle isbat edebiliriz: 

ı ) Bundan evvelki bahsimiz de bu hadiseler zamarnnda yaşamış 
olan bir Bizans müdlifinin (N. Khoniates, S. 68g B. ) verdiği ve doğru
luğu tahakkuk etmiş olan malumat arasında-izahı mümkün olan 
bir yanlış müstesna-Selçuk prensi Rükneddin Süleyman'ın hükümet 
merkezinin Dokeia olduğunu da zikrettiğini görmüştük. Yine bu 
hadiselerden bir kısmının zamanında yaşamış ve verdikleri ına

lumatın doğruluğu tahakkuk etmiş olan bazı Şark mücllifleri 
(İbnü'l-Esir, İbn Bibi) adı geçen prensin hükumet merkezi olarak 
Tokat'ı gösteriyorlar (Bk. bilhassa yukarda S. 4/5, 7, 32). 

2) Mısır sultanı Baybars Selçuklu devletinin ileri gelenleri tara
fından Moğollara karşı yardım için çağrılmış ve 1277 de Anadolu'ya 
gelerek bizzat tavassutta bulunmuştur. O zaman Selçuklular'ın genç 
sultanı III. Gıyaseddin Keyhusrev adına büyük bir selahiyede hareket 
eden Pervanenin de bu tavassutun icrasında pek müessir olduğu anla
şılıyor. Baybars Moğolları hudutta bozguna uğrattıktan sonra Sultan 
ve Pervfme ilc görüşmek ümidi ile Kayseri'ye kadar ilerlemiş, fakat 
anlaşılan bu her iki şahıs onun bu yürüyüşünün neticesinden şüphe
lendikleri için oradan kaçmışlardı. Ebu'l-Fcreç'in W . Budgc tara
fından yapılan İngilizce tercümesinin 45 7 nci sahifesinde şöyle yazılı
dır : "0 (Pervane) Sultan (III. Gıyaseddin Keyhusrcv) ı alarak 
Doqia kalesine kaçtı" 110• O zamanda yaşıyan Arap müelliflerinden 
Muhyiddin b. Abduzzahir (692 / 1292 de ölmüş) bu olayı anlatır
ken ııı "onlar Kayseri'den dört günlük mesafede bulunan Tokat 
adındaki bir kaleye gitmişlerdi" 112 diyor. Bunun Doqia = Tokat 
olduğu açıkça görülüyor. 

3) Tarih-i Al-i Danişmend adında Türk halk diliyle yazılmış olan 
bir eserde ~_; ,~_; ,~_; yahut l$J.) yani Tokhia Toqia, Tokia 
yahut Dokia adındaki yerden bahsediliyor. 

110 Budge: Duqia. Suriyede o ve u harfleri için yalnız bir işaretin mevcut 
olduğu ınallımdur. Ed. Şalhani, (Arabça baskısı) Beyrut ı89o, S. 502 muay
yen bir yer yazmıyor. 

uı AL-UMARi, ed. F. TAESCHNER (Al-Umari's Bericlıt über Anawlieıı ... Leipzig 
1929, I, Text) metnin 8 inci sahifesindc de yazılıdır. Giriş kısmının 6. sahifcsinc ve 
G. WEıL, Gesclı. d. Chalifeıı, VI, S. 82'ye de Bk. 

)12 ;41 4..ı.ıl "'!.,rA-} ,j<- .:r-J"' .) .;..1;.); ~':'"" Jl ~ l_w.-_,.; J 
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XIII. asra ait olduğu ileri sürülen bu tarihin (bir çok yerleri 
hayal ınahsulüdür) edebi bir uslupla yazılmış olan nüshasında bu 
yerin ismi .;.,li y Tokat olarak geçmektedir ııs. 

4) Şimdi bize Dokeia'nın hakikaten bir konak yeri §eklinde 
zikrcdildiği tek bir yerde bu iki kelimenin aynı olduğu hakkında 

incelemeler yapmak kalıyor. M. Attaliates S. ı68 B. şöyle diyor: 
Romanos Diogcnis Alp Arslan'ın esaretinden 1072 de kurtulduktan 
sonra memleketine dönmek üzere yola çıktı ve Tlıeodosiopolis (Er
zurum), Koloncia (Eski §ark kaynaklannda Koganya bugün ise 
Şebin- Karahisar deniliyor), üzerinden kayalar kalesi Melissopetri
on'a vasıl oldu. (Ben bunun önce Miles veya Melet daha sonra Hami
diye, bugün de Mcsudiyc adını alan ve Koloncia'nın kuzey batı 

istikametinde yetmiş kilometre uzağında lvfelet nehrinin kenarında 
bulunan yer olduğu kanaatindeyim ııt. Takip edilen yol ve konak
ladığı yer bize Kayser'in önce bu Pontus !imanına gelerek oradan da 
hükumet merkezi olan §ehre gitmek istediğini göstermektedir. Melisso
petrion'da hükumet merkezinde olup bitenler herkes tarafından 

biliniyordu; fakat müellifin yazclığına göre Roman os burada haki
kati tamamen öğrenmemişti. Fakat arkadaşlardan birinin kaçması 
onu çok hayrette bırakmış ve bunun üzerine tabii olarak deniz yolu 
ile gitmek fikrinden vaz geçerek yolunu değiştirmişti : Kendi işlerini 

sağlama bağladıktan sonra Diogenes Ermeni vilayetine kadar ilerledi ve lıalk 
ve asiller'in kıralı ilan edileceği için Dokeia kalesini işgal etti ve orada ordugô.h 
kurdu. Mukaddes devlet merkezi Sebasteia (Sivas) 'ın hudutları dalıilindeki 
topraklarta ve patrikliğe ait ve onlar tarafindan idare edilen topraklara Komada 
ve Dokeia adlı bölgeyi dalzil telakki ettiler. Binaenaleyh henüz Kolon<)ia 
temine tabi bulunan Melissopetrion'dan hareket ederek Armeniakon 
temin e varıyor; burada hükumet merkezinde tahta yeni bir Kayser'in 
geçtiğine ve kendisinin de herkes tarafından nefret ve bakaretle anıl
dığına dair olan kötü haberi alınca Phrourion Dokeia'ya giderek sığın-

118 HüsEYIN HüsAMEDDiN, Amasya Tarihi, İstanbul 1327-1928 II S. 121. Bu 
kitabın II, S. I 75'deki notlardan müellifin halk diliyle yazılmış üç cl yazmasından 
haberdar olduğunu anlıyoruz. Edebi üslô:pta yazılmış olan nüshası Mirkat al-cihat 
için Bk. Der Islam XX, S. 203 deki izahat. 

111 HAcı KALFA, Ciharuıuma, İstanbul I I45, S. 424: Meltifbu herhalde yanlış
lıkla Melas yerine yazılmıştır; S. 629 ve 630 arasında Anadolu hantasmda Melath 
yazılıdır. 



BİZANSLILARDAN TÜRKLERE GEÇEN YER ADLAR! 235 

mıştır. Şu hale göre Dakcia'nin Arıneniakan teminin doğu hududunda 
olduğunu kabul etmek lazımdır. Zira Kayser yakın bir yeri seçmiştir. 
Bütün bu şartlar ise Tokat için mevzubahs olabilir. Bundan sonra ise 
Romanos'un Kapadokya'ya geri döndüğü yazılıyor, bu dönüş için eski 
Amasya-Tokat-Sivas -Mcliten (Malatya) yolu mevcuttur. Ebu'l-Fe
reç'in Budge terc. S. 222 de şöyle yazılı: "Diagcnes Roma toprakla
rına gelip olup bitenleri duyunca, Doqia kalesine gitti ... ve Doqia'ya 
yerleşti m. 

Buradan da Meliten'c kaçıyor. Binaenaleyh bu § 2 ile karşılaş-
tırılınca şu netice elde edilir. 

Toqat = Doqia 
Doqia = Mx~·.oc 
Toqat = Aoxdoc 

5) Benim bunların aynı olduğu hususundaki iddiaını H. Gre
goire'ın aşağıdaki ifadesi de desteklemektedir : Dokeia = Tokat 
olduğu, Miklosich-Müllcr'in Acta et diptomata I , S. 237 (anno 1347) 
eserindeki şu ibare teyit ediyor : Patrik nüfuz ;evresi i;ersindeki mukaddes 
Sivas Metropolilinin lzudutları dahilinde bulunan yani Komada köyü ile diğer 
Dokian köyü. Demekki Do k cia dil bakımından Sebastea-Sivas'a bağlı idi; 
buna göre mevzubahs edilen yer Tosya değil, olsa olsa ancak Tokat 
olabilir. A. Wachtcr, Der Verfall des Griechentums S. 6ı de Dokeia 
ilc Tokat'ın bir olduğunu söylemeden doğru olarak Sebasteia metro
politanın ikametgahına yakın bir yerden bahsetmektcdir. Koroada 
denilen diğer yere gelince bu herhalde Komana olsa gerektir, 
(Wachter yanlış olarak Komida yazmıştır) ve bunu ısbat için bir 
delil göstermek lüzumsuzdur. 

Dokeia (telaffuzu Dokia)nın Tokat şeklini ·alması dil bakırnın

dan şöyle izah edilebilir; h ecderin başlarında bulunan dental M edia
ların 116 Tcnuis'a çevrilmesi Türk dilinde umumi bir temayüldür. 
İki postpalatal vokal olan o ve a nın arasındaki palatal ki'nin guttu
ral olması gayet tabiidir. Sonuna ilave edilen t için misal olarak Ko
mana - Koroanat 117 gösterilebilir. Burada şu sual hatıra gelebilir: 

m Arabça nüshası, ed. SALHANİ, S. 323 de Doqia yazılıdır. 

ııs İBNü'L-EsiR, XII, S. 42 de yazılmış olan j.t;3 .) da ve daha birçok yerierde 
Media baki kalmıştır. Fakat buna mukabil lnıtlsi'de (Giographie d'Edrisf, trad. 
j AUBERT, 2 cilt, Paris ı836-ı84o) II, S. 305 .ı.t.;ı: şekline rastlanmaktadır (Bk. S. 31 ı: 
"Meldeni'den Kaınakh'a ve oradan da .ı. ı.;.: a 4 gün .ı. ı.;: dan Amasya'ya 2 gün"). 
YAKuT, I S. 895 ve Asu'L-FiDA, ed. ReıNAUD, Paris ı84o, S. 384 f.: .::..li_y 

117 HAMDULLAH KAZviNi, Nuzluıt al·kulub (Bk. ZEKI YELini, bahsedilen yerde 
S. 23) ve Aztz BİN ARDAŞİR, Beı:;m ü Reı:.m, İstanbul 1928, S. ıg8, 279, 296. Fakat 
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Acaba X. asrın hususiyetini taşıyan bir şekil olarak kabul edilen 
Dokeia'nın yanında (Theophanis Cont.) S. 426 B : Ermeni ırkına men
sup olan bu adam Darbidoun bölgesindeki Dokia'dandı) Son eki izah 
. edilebilen başka şekilde bir isim mevcut muydu? Tokat Ermeni
' ıerde Evdoxia veya Evdokkia 118 idi. Leon VI. zamanı'nda Anatalikon 
teminden ayrılarak Kappadokya temine ilhak edilen ve burada aran
ması uygun olmıyan isimlerini (Const, Porph, De Adın. imp. S. 
225 B.) Ramsay S. 330, § 13 de yazılı olan Eudoxata ve Eudoclıata yer 
isimleri ile mukayese ediniz. 

III . MUŞALLİM KALESi 
(5 fotoğraf) 

Küçük asyanın toponimisi hakkında şimdiye kadar verdiği

miz malumatın son sözü olarak Yozgat vilayetinde geniş bir saha 
üzerinde hakim olan ve haşmetli durumu ile pek ziyade göze 
çarpan Muşallim Kalesi'nin ıı9 ismi hakkında da açıklamalar ya
palım. Bu azamedi kale h arabesi (Resim : I) etrafı dağlarla 

çevrilmiş olan ovanın doğu ve batı tarafındaki her iki methaline 
hakimdir. Bu ovanın güney doğu kıyısında kaleden aşağı yukarı I o 
Km. uzağında gümüş maden ocağı ile Akdağ bulunuyor. Bu kale Sel-

Osmanlı Tarihine ait çok daha sonı·alan yazılmış olan eserlerde de Quomanat'a rast
lanmaktadır, mesela FtNDIKLILI SüLEYMAN, Mer'i et-tevarilı, İstanbul I338, S. 318 
f. Bugün Komana yerine Gümenek kullanılmaktadır. Halk tarafından yapılmış bir 
değişiklik olsa gerek. 

118 VrvıEN DE ST. MARTiN, Mi11Wires sur l'Atmıiııic, I, S. ı88: "Evtogia, en 
Turc Toukat, en armenien vulgaire Tokhat. , C'est la ville nomme par les ecrivains 
du Bas-Empire Eudocia; elle renferme un tres grand nombre d'Armeniens, qui y 
ont un archeveque. Bk. İsMAİL HAKKI, Kitabeler (I), S. I . 

119 1930 senesinin yazında birkaç hafta Oriental Institut of Chicago'nun Alişar 
heyetinin misafiri olmuştum. Heyet reisi H. H. VON DER ÜSTEN'in sayesinde Yozgat 
vilayetini iyice gezebildim. Bu arada da MuşaHim Kalesini tetkik ettim. İslam kİta
belerini tetkik edip İstanbul'da bulunan Das Deutsclıe Arclıaeologisc!ıe Institut'un resim 
arşivi için birçok fotograflar alabildim. Enstitü şefi direktör MARTİN ScHEDE'nin 
izniyle bu kitapta bazı fotografları bastırdık. HEINRICH KIEPERT'in ı884 yılına ait 
haritasına dayanarak Türk Genel Kurmayının I 305 te ilcinci defa bastırttığı Anadolu 

haritasında [I : ı.soo.ooo) bu yer .s•W; tl!.. olarak yazılmıştı. R. KIEPERT in hari
tasında [I : 400.000 pafta Yozgad) Mushali, 1933/34 yılının yeni Türk haritasında 
[I: 8oo.ooo) MUjali yazılıdır. Kalenin bulunduğu yerde de bana bu son ismi söyle-

mişlerdi: ~J· Mll§ali'nin' belki 'Ali ile bir münasebeti vardır. 
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çuk sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhusrev zamanında (I 236- I 246) 
yapılmıştı. Bunu biz kalenin aşağısında MuşaHim adındaki küçük bir 
yerde inşa edilmiş olan küçük bir caminin avlusunun duvarında bulu
nan bir kitabeden anlıyoruz. 

Kitabe (resim: 2) dört köşeli bir zemin üzerinde yazılmış, ufki 
konulmuş, kuvvetli bir kirişle ortadan ikiye ayrılmıştır. Her iki kısım
da ikişer satır mevcuttur. Zemin derin bir şekilde oyulmuştur. Nesih 
yazısı ile yazılmıştır. Kenarları dik ve keskin olan harfler bariz bir 
şekilde göze çarpmaktadır. Bu, yazılış tarzı ve üslubu bakımından 
II. Keyhusrev'in İstanbul'da çinili köşkte mahfuz olan rahlesinin 
üzerinde oyulmuş olan ki tabesini 120 andırıyor. 

Kalenin kİtabesinin metni şu suretle yazılmıştır: 

( 121 ) ~}11 .:ıu..wı ;;Jp i~, .j ~ı .~ [ /] (l 

[ .)y,.<' ] ~ .J ~ ~~ ( ! ) .,; ı ıJ;.IJı J t:;..\11 .;...~ (2 
[ JL.; ..:»1 ] Q.. J Jı (.l:~l ~All ~~ (3 

[ ............. ] ~ J ..:»1 .t:-ıo ~ [ .. .. . ] (4 

yanında duvarın içinde bulunan dördüncü satıra ait kırık bir parça
da tarihinin sonu okunmaktadır : ~ı.:-.J 

Tercümesi : (I) (inşaa etti) bu kaleyi en yüce sultanın devleti 
zamanında (2) Gıyasüd-dünya-veddin (Keykubad) oğlu Abu'l-feth 
Keyhusrev (3) Yüce Tanrının rahmetine muhtaç, fakir kulu (4) 
Abdullah oğlu . . ........ ) yıl . . . . . . ve altıyüz. 

Tarihin yalnız yüzler hanesindeki sayısı kaldığından ve baba adı 
silinmiş bulunduğundan bu Keyhusrev adındaki üç sultandan han
gisidir, diye sorulabilir. Biz yukarda kalenin kİtabesiyle II. Keyhus
rev'in çinili köşkteki ralılesinin kİtabesinin yazısı arasındaki benzer
likten bahs etmiştik. Bununla beraber Selçuk devletinin XIII. 
yüzyıl gibi yeknesak bir kültürün hüküm sürdüğü bir devrinde bu iki 

120 F. SARRE, Seldschukische Kleink:unst, Taf. X da resmi vardır (Bundan sonra 
birkaç kere daha basılmıştır. Mesela: E. KüHNEL, Islamische Kkinkunst, Abb. 
170, veya G. MIGEON, Les arts musulmaııs, Paris ıg26, S. 38 ortada). Kitabede, 
şimdiye kadar zannedildiği gibi I. Keykavus değil de II. Keykavus'ın zikredilmiş 
olmasını "es-Sultan el-a'zam" lakabından anlıyoru.z, zira, bu Iakabı birinci değil, 
II. Keykavus taşıyordu. (Bk. A. T&VHİD, Müze-i hümayuıı, Mesl.-fıkat-i kadime-i 

islam'fye kataloğu, IV, S. 139-144 ve S. 234-277) . 
121 Bu tamamlanırken, bundan evvelki notta bahsedilen Sultanın lakabı 

nazarı itibare alınmıştı. 
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kitabenin yalnız yazılarının benzerliğine istinaden bunun VII. yüz
yılın hangi yıllarında yapıldığına kesin bir hüküm vermek kabil 
değildir. Fakat başka deliller de bunun II. Keyhusrev'e ait olduğunu 
igösteriyor. Kayseri'den Kızılırmak köprüsüne ve oradan şimale doğru 
yola devam ile Saray- Boğaz vadisini geçtikten ve Çekerek suyuna 
geldikten sonra bir Selçuk eseri olan Kesik - Köprü ile devam eden 
ve oradan Çekerek suyu boyunca kuzey-batı yönünden Tokat'a 
giden yol üzerinde Selçuklu eserleri olan ve bugün birer harabe 
halinde bulunan bir çok hanlar vardır. Ben bu hanlardan ikisinin 
ki tabesini tesbit edebildim 122• Bu yazılar II. Keyhusrev'in annesini 
bu hanların banisi olarak gösteriyor ve inşa tarihi de bu sultanın 
zamanına tesadüf eden bir tarih yılını ihtiva ediyor. Tasvir ettiğimiz 
Tokat'tan Amasya'ya giden yolun ilerisinde Kazova'daki Pazar yakın

larındaki muazzam han da yine aynı bani tarafından yaptmlmıştır 123• 

Bu dediğimiz yol Kızılırmak'tan Çekerek suyuna kadar öyle bir ının
takanın batı salıili boyunca uzanıp gidiyor ki buralara hiç bir zaman 
Selçuk kültürü nüfuz etmemiştir. Hatta burası yakın zamanlara kadar 
göçebelerin, yani tam ınanasıyle Türkmenlerin hakimiyeti altında 
idi. İşte bunun için bu yol boyunca lüzumundan fazla olan bu hanlar 
da seyrusefer emniyetini temin etmek için yapılmıştır. Tabii ki bu 
kafi değildir. Yolun civarını da emin bir hale getirmek lazım idi. 
Bunu da bahis ıncvzuumuz olan kale temin ediyordu. Hiç şüphe 
yok ki, o vakit buralarda mevcut kalelerden bir tanesi olan bu kale 
aynı zamanda civardaki gümüş roadenini de koruyordu. H atta Erki
lct'teki yolun başı da II. Keyhusrev tarafından 1241 yılında yapıl

mış bir kale ile muhafaza altına alınmıştıl24. 

Bu cihetten bu kalenin inşaası için II. Keyhusrev'in hükumeti 
zamanı olan 634 - 644/ 1236 - 1246 yıllan ancak bahis mevzuu ola-

l 22 Bu kitabeleri (ve daha başkalarını) RıEFSTAHL'in Anadolu han inşaatı 

hakkındaki eseri için hazırlamıştım. Bu eser henüz neşredilmemiştir. 
123 Bk. G. DE ]ERPHANJON, Melanges d'Ardıeologie Anatolienne, S. go f. ve Taf. 

XVIII, XIX. İsMAİL HAKKI, Kitabeler (I), S. 74 f. 
124 A. D. MoRDTMANN D . Ac., Anatolien, neşreden F. BABINGER, Hannover 

1925, S. 491 ve S. I37· Burada bu yapı bir "yazlık saray" olarak tasvir edilmektedir, 
halbuki buna dair anlatılan bütün teferruata bakılırsa bunun kale olması icab eder. 
Bir yerinde müellif kendi de şöyle diyor: " Bu binanın yedi tUrbesiyle çok heybetli 
bir görünüşü vardır ve belki de harp zamanlarında bir kale vazifesini görürdü." 
Erkelet eski Archella'dır; RAMSAV, S. 306. 
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bilir. Maalesef kitabede inşaaya memur olanın adı okunanuyar; yal
nız . babasının adının Abdullah olması bunun bir muhtedi, sultanın 
ağalarından, belki de kölelerinden biri olduğunu anlatmaktadır. 
Efendisinin adı ile kendi adının arasının ufki bir direkle ayrılmış ol
ması da nazarı dikkati celbeder. Benim tarafıından R. M. Riefsthal, 
Turkish Architectur iıı Soutfı-Westem Anatolia, S. 92 f No: ro ve 
I ı de yayımlanan Alaiye'de I226 yılına ait bulunan kitabeli bir vesi
kada efendisi ile inşa memurun isimleri daha bariz bir tarzda birbirin
den ayrılmıştır. Bunda iki isim kaqılıklı yapılmış iki methale taksim 
edilmiş, efendinin adı bir methalin, inşa memurunun adı da diğer 
methalin üzerine yazılmıştı. 

Fakat bu kitabe vaktiyle burada Bizanslılar z.amanında bir kale 
veya bir mahalle olmadığını ifade etmiyor. Resim I de kaleden köye 
doğru giden yamaçta iki türbeden yukardaki olanı görünüyor. Bu 
türbelerin inşaasında (Resim 3 aşağıki türbe) görüldüğü gibi Bi
zanslılardan alınmış ganimetler büyük bir ölçüde kullanılmıştır. Bu 
civardaki camilerde de aynı hal vakidir. 

Aşağıdaki türbede Receb 882/g. X. - 7· X I. 1477 tarihli bir 
mezar taşı mevcuttur (Resim 4) . Bu bir hıristiyan mezartaşı şeklin
dedir. Bunun üzerinde ve yanlarında mustakil bir yazı zemini görülür. 
Bunların ikisi üzerinde Kur'an'ın I I2 nci suresi yazılıdır. Diğer ikisin
de de merhumun adı ve ölüm tarihi yazılıdır : 

Büyük Emir Ali Çelebi'nin oğlu Mahmud Çelebi 125, Receb 882. 

J. ~ ~.J.J. .>_,.w! if" )1 j_,; (1 
~t.tl/ .J ~L/ .J ~ı d.:.... tut; ,j ~.> ~ J l~~ ~ ~ ~ ~~~ ..ı:;-l'l (2 

Yukarıdaki türbede ( ~~t.tV .J ~Y .J ı.>-l>-1 87 If I466-67 tarihin
den başka bir şey okunamıyan) bir mezar taşından maada adı 
geçen Mahmud'un babasının mezartaşı vardır. Bu da hıristiyan 

mezartaşı şeklindedir (Resim 5). Bunun kapağının her iki tarafında 
I ı 2 nci sure ile kelimei şehadet yazılıdır. Mezarın uzunlamasına olan 
her iki tarafında Ali b. Muşallim b. Nusret ? adı ve ölüm tarihi olarak 
da Receb başları, yani onuna kadar günlerden biri 875/24. XII. 
I470 - 2. ı. I47I yazılıdır. 

.ı; ... ,...t1 Jw .»ı ;;.... -> Jı [.~1 -~::1"::.n -l,._ll .)_,.wl i .r )! J_,; (1 
[ ~lill .J] .:,~ .J ır':... d.:.... <..;-':"" )1 ~.) JSIJI J 1.;.~ (~) .:.. ~ J. ~l..!... J. J<> (2 

ı2s Ben buradaki metinde iki defa geçen Çelebi kelimesinde cim yerine ğim 
koymak mecburiyetinde kaldım . 
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Her ne kadar tarihin yüzler hanesindeki rakkam okunmuyorsa 
da, bunun yanındaki mezartaşında 87 ı tarihi yazılı olduğundan, 

oğlunun ölüm tarihinden ve bu yazının pek açık bir surette XV. 
asrın ikinci yarısına ait bulunmasından yüzler hanesine pek ala konu
labilir. Buna göre Emir Ali Çelebi'nin babası ve Mahmud Çelebinin 
de büyük babası olan Muşallim'in de XV. yüzyılın adamlarından 
olması icab eder. Bunun ve ahfadının bu bölgenin hakimi olduk
ları ve kalede oturdukları pek büyük ihtimal dahilindedir. Anlaşılap 
bunlar hakimiyetleri altındaki arazide oturdukları yere içlerinden 
bix şahsın adını vermekten başka mevcudiyetlerini gösterir hiç bir iz 
bırakmamışlardır 126. 

Binaenaleyh biz bununla bu yer adının bir şahıs adından alın
dığını (buna misal pek çoktur) ve tarihinin yeni (1400 den sonra) 
olduğunu katiyede biliyoruz demektir. Belki de MuşaHim ismi ile 
hiçbir münasebeti olmıyan eski bir yerin mevcudiyeti tesbit edile
bilir. Fakat öyle görülüyor ki, Bizanlılar zamanında buraların iskcin 
bölgesi bulunması ve mühiın bir rol oynamış olması ihtimali azdır. 

uc Köyde de ALi ŞiR'in türbesiyle küçük bir tekke var. Orada İsmail b. Mu
hammed'in öldüğü tarih: Ram. 833/24, V.-22. VI. ı430 yazılı bir kitabe gördüm. 
Tekkenin yukarısında da küçük bir mezarlık vardır, ·orada da göze çarpan beyaz 
şeffaf bir madcnden yapılmış sütunlar göze çarpmaktadır. Bunların üzerinde şu 
yazıları gördüm: 

ı -Ulu Hatun hint Mahmut Çelebi, ölüm tarihi: Şev. 853/17. XI.-ıs.XII 
1449· 

2 - Tuti Hatun hint ..... 
3 - Cihanbaht hint Ali Bey ....... . 
4 - Mustafa Çelebi b. Ali Çelebi ...... . 
Bunların hepsi Muşallim ailesine mensup kimseler olsa gerek. Fakat Muşallim 

ismini maalesef izah edemiyorum. 
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