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YEZD ATABEGLERİ 

lilrdoğan Merçil 

Yezd* Atabegleri hakkında şecere ve kronoloji .ile ilgili kitab
Iarda verilen bilgiler eksik. ve oldukça eskimiştir1. Jslômı .Ansi.klope
disi'nde de bu husfısda müstalril bir maddeye raslanmamıştır. Adı 
geçen atabeglik hakkında en yeni bilgiler Hüseyn-kulı Setade tara
fından neşredilen «Tarih-i Al-i Muzaffer» adlı eserde bulunmak7 

tadır2. Hüseyn-kulı Setude eserinde «Al-i Kakuye ve Atabegan:ı 
Yezd» adı altmda ayrı bir bölüm ayırmış ve Yezd Atabegleri'nin. 
kronolojisini, bize göre, doğru bir şekilde tespit etmiştir. Ancak 
soy kütüğünde bir-iki ufak eksik vardır. Türkçede ise Yezd Atabag
leri hakkında Halil Edhem'in3 verdiği bir sahifelik bilgi dışmda 
müstakil bir . çalışma yoktur . . 

Kakfıyi hanedanının4 kurucusu 'Ala' ed-Devle Ebu Ca'fer Mu
hammed b. Düşmenziyar muhtemelen 421/1030'da Yezd şebrini ele· 
geçirerek burada adına para bastırmıştı. Onun Muharrem 433/Eylül 

• Yezd; İran'da bir §ehlrdlr. Isfahan'ui güney doğusunda olup, adı geçeri 
§ehre uzaklığı 329 kın.'dir. 

ı Bk. E. Zambaur, Manueı ile Geneawgie et de. Crmıologie Pour L'histoire · 
ele L'lslam,. Berlin 1955,. 231.; H~ .Edhem, Diivel-i İslamiye, İstanbul 1927, 
263. 

2 Tarih-i Al-i Muzaffer, Talu-an hş. 1347, etid-i duvvwn; 9-19. · 
3 Diivel"i lsl4miye, 263. · · 
4 Fazla bilgi için bk. C.E. Bosworth, «DaUamis in Central Iran : The 

Kaküyids of Jibiil And Y~d». IRAN, Volume vm, 1970, s. ·73-95.; Cl. Huart, 
KAkQyiler mad., lA. 
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1041'de ölmesinden sonra yerine üç oğlundan en büyüğü olan Ebu 
MansU:r Feramürz geçti. Bu sırada Selçuklu Devleti ortaya çıkmış ve 
Sultan Tuğrul Bey batıya doğru kudretini yayınağa başlamışb. Tuğ
rul Bey 438/1046-47'de Kaktıyiler'in başkenti Isfahan önünde gö
ründü. Uzun bir kuşatmadan sonra Ebu MansU:r Feramürz Selçuk
lular'a tabi olmağı ve vergi ödemeğikabul etti. Nihayet Sultan Tuğ
rul Bey bir yıllık· kuşatmadan sonra 443 Muharrem ayında (Mayıs

Haziran 1051) Isfahan'ı ele geçiriyar ve Ebu Mansfır Feramürz'e ikta' 
olarak Yezd ve Eberkuh şehirleri veriliyordu. Bundan sonra EM. 
MansU:r'un halefieri Yezd'de yaşadılar. Bu hanedanın sonuncu üyesi 
'Ala' ed-Devle Ebu Kalicar Gerşasp, Selçuklu sultanı Melikşah (1072-
1092) 'm kızı Sitare Harun ile evlenmiş5 ve daha sonra Sultan Sencer 
(1118-1157) 'in saflarmda Kara-Hıtaylar'a karşı savaşırken Katvan 
salırasında ölmüştür (536/1141) 6 • O bir erkek varis bırakmadan öl
müş olmalıdır. Bu sebebden geride iki kız eviadı kalmış, Sultan Sen
cer Yezd'i Gerşasb'm bu iki kızına vermişti. Kendisi de. Yezdli olan 
el-JUraza müellifi Muhammed b. Muhammed el-Huseyni, Sultan Sen
cer'in müsaadesiyle Sitare Hatün'un Yezd'e getirildiğini ve bu Ha
tfuı'un Yezd Malikleri'nin büyük annesi olduğunu zikrediyor1

• 

Bundan sonra kurulacak olan Yezd Atabegliği'nin başlangıcı 
hakkında iki rivayet vardır. Birincisine göre6, Sultan Sencer Fera
mürz b. Ali Gerşasb (yani Gerşasb b. Ali)'m ümerasından birinin 
kızlarm atabegi olmasını ve memleketin idaresinin ona verilmesini 
emr etti. Yezd halkı 'da Atabeg Sam üzerinde ittifak ettiler. Böylece. 
ülkenin idaresi Atabeg Sam'a verildi. Kadı Gaffari'nin9 rivayetr de 
buna uygui:ıdur. Ona göre Sultan Sencer kızlarm atabegliğini Kaktıyi 
mülazımlarmdan Sam ve kardeşi İzz ed-Din Lenger'e vermişti. İkinci: 

5 Bk. Muhammed b. Muhammed el-Huseynl Yezdi, IJJ-'Uraza ti'l-Hik4yet 
is-Selcukiyye (Il§r. K. Süssheim), Mısır +909, s. ·69. 

6 Bk. Ca'fer b. Muhanuned b. Hasan Ca'fer.t, Tarih-i ·Yezd (nşr'. !. Afşar), 
Tahran hş. 1338, s. 21-22.; ~adı Ahmed Gaffarr,· Tarilı.,i Cihd.n Ar4 (nşr. Hasan 
NurD.ki), Tahran hş. 1342, s. 82.; el-'Uraza (s. 69)'da Gerşasb, «padişah-ı şehJdj 
olarak zikredillyor. 

7 Bk. Aynı eser, 69. 
·s Bk. Ahmed b. Huseyn b. All Katib, TariJı..-i .Cedid-i Yeza (n§r. !. Af§ar), 

Tahran h§. 1345, s . 66. 
9 Bk. Tarüı.-i OiMn Ar4, 82 . . Ktş. Abbas !kbıll, Tarilı.-i Mufassal-ı Iran, 

C. I., Tahran hş. 1312, s. 402. 
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rivayette ise Ca'feri10 bu hususda şunları ~ediyor; Gerşasb'ın 

ölümünden sonra Selçuklu sultanı Arslan b. Tuğrul zamanına (1161-
1176) kadar Yezd, 'Ala' ed-Devle Gerşasb'm kızlarının idaresin?e 
idi. Sultan onun ordu büyüklerinden birinin kızlara atabeg olma
sını ve memleketin güvenliğini sağlamasını emretti. Rükn ed-Din 
Sam b. Lenger'i atabeg yaptılar. Sultan Arslan b. Tuğrul _devrinin 
Katvan savaşından en azından yirmi yıllık bir süre sonra başla~ası, 
birinci rivayetin daha doğru ve olayın Sultan Sencer devrinde oldu
ğunu kabUle imkan vermektedir. Araştıncılarm büyü~ bir kısmı da 
Yezd Atabegleri hanedanını Sam b. Lenger ile başlatmaktadırlar11• 
Atabegliğin başlangıç yılını Katvan savaşı'nın tarihi ile bir, yani 
536/1141 olarak, kabUl edenler de bulunmaktadır12• 

Atabeg Rükn ed-Din Sam önce çevredeki devletlerin taht müca
delelerine karışarak ülkesini genişletmeği düşünmüş olmalıdır. Bu 
hususda özellikle Kirman Selçukluları ile ilişkileri dikkati çekmekte
dir. Kirman Selçukluları'ndan II. Arslan-şah kardeşi Belıram-şah 

önünde mağlub olarak Irak Selçuklu sultanı adaşı Arslan-şah'dan 
yardım istemişti. Ona yardım için verilen ordudaki emirler arasın
da Rükn ed-Din Sam da bulunuyordu (takr. h. 567 /1172). Neticede 
Kirman'da II. Arslan-şah ile Belıram-şah arasında ortak bir hüküm
darlık teşekkül etmiş ve Rükn ed-Din Sam da ülkesine dönmüştü. Bu 
sırada Kirman Selçuklu devlet adamlarının ileri gelenlerinden-Müey
yed ed-Din Reyhan eski dostu olan Rükn eÇl-Din Sam ile ber.aber 
Yezd'e gitmiş ve bir süre orada yaşamıştı.13 • Daha sonra Belıram-şah 
tekrar tek ·başına Kirman Selçuklulan tahtını ele geçirdi (takr. 
1175). II. Arslan-şah ise Kirman'dan kaçarak Yezd'e gitİnişti. A-dı 
geçen şehre ulaştığı zaman, Rükn ed-Din Sam onu iyi bir şekilde 

10 Bk. Tarih-t Yezd, 23. . . _ 
ll Bk. Bosworth, aynı eser, 94:.; Setılde, ayııı eser, 9 ve ı 7.; Halil Edhem, 

ayııı eser, 263. Ancak Muhammed Müfid Mustevfl (Odmi'-i M'iifidi. (ılşr: · !. M
§ar}, C. m, kısım 2, Tahran h§. 13110, s. 719}, ilk atabeg olaralt''İzz ed-Din 
Lenger'l zikretmektedlr. Aynca Zambaur (aym eser, 231) da Atabegliği '!zz 
~d-Din Lenger lle ba§latmaktadır. 

12 Bk. Setilde, aynı eser, 17 ve Abbils İltbal, aynı eser, 4:02-4:03. Ancak 
Zambaur (ayııı eser, 231) Atabeylig-ı 590/1194 yılı ile ba§lamaktadır. Halil Ed
hem (ayııı eser, 263) ise bir tahminde bulunmamaktadır. 

18 Bk. E. Merçll, Kirman Selçuklular~, !stanbul 1980, s. 135-9.; Ay . .mlf., 
Fars Atabegleri Salgurlular, Ankara 1975, s. 48-4:9. 

Tarih Enstitüsiı Dergisi - F . 24 
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karşılamış ve meliklik için lüzfu:İı.lu ·gereç ve aletlerin hepsini ta~ 
mamlamıştı. Daha s·onra hizmette kusfır etmemek için daima ça~ 
lışıyor- ve «Eğer bu hizmet yolunda Y ezd hazinesi gerekse yine de. 
direnınekten vazgeçmeyeceğiıiı v.e bu husilsda kuvvet sarfından çe
kinmeyeceğim. Eğer amaç Yezd ordusu ile elde edilmezse, ·bizzat ken~. 
d1m Irak (Selçuklu) Sultam'nın hu.zfıruna gideyim ve para ile bir. 
ordu düzenleyip getireyim.» diyordu. İki ay sonra II. Arslan-şah, 
R.ükn ed-Din Sam ve ordusu ile Kirman'a hareket etti ise de, tahtı ·eıe 

geçirmeğe muvaffak olamayarak tekrar Yezd'e döndü. IL Arslan-şah 
kardeşi Melik Behram-şah'ın ölümünden sonra (1175), Kirman Sel
Çuklu tahtını ele geçirmek için bir kere daha şansını denedi. Be
raberinde Atabeg :sam ve kardeşi Şeref ed-Din Pişna14 ve onların 
gulamlarından oluşan bir birlik ile Yezd'den harekete geçti. Neticede 
II. ·Arslan-şah üçüncü· defa Kirman Selçukluları tahtını ele geçirdi. 
Meiik Arslan~şah ve beraberindekiler başkent Berdesir'de onbeş gün 
oturduktan sonra Emir Aybeg _ Dıraz'ın . l:ı.akimiyetinde bu~unan· 
Ciruft'a yoneldiler. Fakat bu sırada Aybeg Dıraz'ın öteki emirler ve 
gula.miar ile Yezd ordusunu Clruft'a bırakınayacakları haberi geldi. 
Onlar «Eğer Melik yabancı ordudan ayrılırsa ·v.~ kendi maiyyeti il~ 
olursa, biz kulluk halkasını can kulağına takarız, yoksa nihayet bir 
can sahibiyiz sıivaşırız.» diyorlardı. Melik II. Arslan-şah bu habere 
pek inanmamıştı. Fakat Aybeg Dıraz ve beraberindekiler Yezd Ata~ 
begi dörunedikçe savaşmak husfısunda kararlı olduklarını bildirdiler. 
Yezd or.dusunun onlar-ı bulunduğu geçitten uzaklaştırmak iÇin girişti~ 
ği teşebbüs ise.başarısız kalmıştı. Melik II. Arslan-şah geçitin eteğine 
Uıaştığı. zaman konuşmak için Aybeg Dıraz'ı .yanına çağmil ve ona 
$CYezd Atabegi'nin benim. üZerimde çok hakkı vardır. Kirman'da 
ona bir görev vermemiz ve oİı.un hizmetlerini ı::iı.ükafatlandırmamız 
ümidi ile iki yıldır bizim sıkıntımızı çe~yor. Ç~'a ge)m,~sine 
razı 'Ol ki, bir hafta Germ~sir'i seyr etsin ye· sel3.met Üe dönsün.» . dedi. 
Ancak Aybeg onÜ.n sÖzlerine aldırış et;mediğİ gibi, kendi ·fikrinde ,de 
ısrar etti. Melik II. ·Arslan-şah ·ise maiyyetinin yanına döndü ve 
Aybeg'in inatçılığını Yezd Atabegi'iıe anlattı. Atabeg Sam o taşlık 
bölgede h~rekete ~kan olmadığını, geç~ti tutmakla üs~ü~ Ay-

14 Kaynaklarda :Yezd Atabagleri hanedamndan bu· isl.mde bir şahsa ras
lanamamıştır. Ayrıca bk. Muhammed b. İbr8.hirn, Belcuktydn ve Guz der .Kir
man (nşr. Bast!ni Parizi), . Tahran hş. 1343, s. 95 n. 4. 
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beg Dır!z~da olduğunu anlamıştı. Melik II. Arslan-şah'a «Ey padişah 
benim gayemin ne Berdesir ve ne de Ciruft ile ilgisi vardır. Bu gay
ret ve çalışmadaki çaba.mız, Melik'in selamet yönünde ·ve devlet g:öl
gesinde kendi vatanına ve miras kalmış olan ülkeye ulaşmasıdır. 
Allah'dan istediğimiz yardım ve zaferi bulduk, artık kendi vatanı
m.ızın yolunu bilelim . . . Ancak bu ordu ve· maiyyet ile Kirman'ın. 
asla sakinleşmeyeceğini ve çok çabuk Uzüleceğinizi biliyorum.» dedi. 
Daha sonra II. Arslan-şah'a veda ederek Yezd'e döndü1~. 

Kirman Selçuklularİ hanedamndan Turan-şah da kardeşlez:~ gibi 
taht mücadelesine karışmıştı. Ancak yardım isternek iÇin gittiği Irak 
Selçukluları'ndan yüz bulamayınca o da Atabeg Sam'ın yanma Yezd 
şehrine gelmişti. Atabeg Sam onu iyi bir şekilde karşılayarak, ~aq:ı.e-. 

ti için lüzfun.lu gereçlerin hazırlanmasını emretmişti. Buna rağmen 
o, Kirman hududundaki şehirlere hakim olmak istediğinden ikili. 
oynuyor. Bir taraftan Turan-şah'a Melik n .. Arslan-şah ile arasını 
düzelteceğine söz veriyor, öte taraftan da II. Arslan-şah'a «Ben 
kardeşini hile ve efsane ile muhafaza ediyorum. Eğer Kirman hu
dfıduna düşerse ondan fitne ateşi' doğar.» diye yazıyordu. Daha sonra 
Turan-şah, Emir Aybeg Dıraz tarafından Kirmania davet edildi. 
Atabeg Sam, Aybeg ile geçmişteki düşmanlığı sebebiyle bahane
ler ileri sürerek, Turan-şah'ın gitmesine engel oldu. Ayrıca Turan
şah'ın kendi yanında bulunmasından, Kirman üzerindeki istekleri 
sebebiyle, fayda görmekteydi. Ancak Emir Aybeg, onu sert bir mek
tubla tehdid ederek Turan-şah'ın tekrar gönderilmesini istedi. Atabeg' 
Sam bu defa çaresiz kaldı ve Turan-şah'ın yanına hizmetkarlar· da 
vererek yola çıkardı. · Melik II. Arslan-şah ile Turan-Şah'ın ku'vvet
leri Ciruft kapısı önünde karşılaştı. Savaş sırasında atılan oklardan 
biri II. Arslan-şah'a isabet etti. v:e ölümüne ·sebeb oldu (572 gurre-i 
Ramazan/3·Mart 1177). Böylece II. Turan-şah Kirman Selçuklu tah
tına oturdu16

• 

Çok geçmeden, daha önce Yezd'de yerleştiğiiıi belirttiğimiz, . 
Müeyyed ed-Din Reylian'ın Kirman'da bulunazi gulamları adı geçen 
~ehre gel~rek _eski efendilerini geri dömp.ek için ikna ettiler. Atabeg 

15 Bk. ·MerÇil, Kirma1ı Selçukıuıan, 152-4 ve 159-162.; Ayn. mlf., Far s 
Atabegleri, 52-53. Setude, Tarih-i .A.l-i Muzaffer, II, 9-10. 

16 Merçil, Kirman Selçuklular-ı, 170-2. 
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Sam'ın da hem Kirman üzerindeki emelleri, hem de Selç~u devlet 
adamlarına olan kini yüzünden böyle bir fırsat beklernesi olagandı. 
Bu bakımdan tam teçhizatlı bir ordu hazırladı. Daha sonra Müeyyed 
ed-Din Reyhan, Atabeg Sam ve öteki emirler Kirman'a yönelerek Ber
desir önünde çadır kurdular (takr. Mayıs-Haziran 1178). Neticede 
Müeyyed ed-Din Reyhan gurbette yedi yıl yaşadıktan sonra tekrar 
vatanına dönerek atabeg oldu. Daha som:a Kirman meliki II. Turan
şan, Atabeg Müeyyed ed-Din Reyhan ve Atabeg Sam kışı geçirmek 
üzere Ciruft'a gittiler (muhtemelen Kasım/ Aralık 1178). öte ta
raftan Salgurlu kuvvetleri Kirman'a hücum ettiler ve Ciruft önüne 
geldiler (takr. 1178-9 kışı). Şehirde mukavemet imkanı göremeyen 
Melik II. Turan-şah, Müeyyed ed-Din Reyhan ve Atabeg Sam kur
tuluşu Ciruft'dan Bem' e kaçmakta buldular. Onları bu güç durumdan 
Fars'dan ani olarak gelen Atabeg Zengi'nin ölüm haberi kurtardı. 
Hükümdarlarının ölüm haberini alan Salgurlu ordusu Fars'a gitti. 
Atabeg Sam da Bem'd~ hastalanmış, Berdesir yolu ile ve bir mabaffe 
içinde Yezd'e dönmüştü11 • 

Diğer taraftan Salgurlu Devleti'nde Zengi'nin ölümünden sonra 
(574/1178-79), Tekle babasının yerine geçmişti. Ancak amcasının 
oğlu Tuğrul onunla taht mücadelesine girişti. Neticede Atabeg Tekle, 
Tuğrul ve ona yardımcı olan Atabeg Sam'ı Şiraz'da yapılan savaşta 
mağlub ederek esir aldı, fakat Sam'ı serbest bırakarak Yezd'e gön
derdi18. Daha sonra yaşı daksana gelmiş olan Atabeg Rükn ed-Din 
Sam'ın ülke işleri ile gereği gibi uğraşamadığı anlaşılıyor. Son ba
şarısızlıkları da bu durumu açıkca ortaya koymaktadır. Bu sebeble 
ülke büyükleri aralarında ittifak ederek onu atabeglikten uzaklaş-

17 Merçil, ayın eser, 177-181 ve Fars AtabegleriJ 54o-55. 
18 Merçll, Fars Atab-egleri.J 57-58. Anonim Tarih-i fjdhi (nşr. Muhammed 

!bra.ııtİn Bfi.st.a.n.t Piirizi, Tahran, 2535 SU-i Şlilıin§e.h!, s. 52-53)'ye göre, olay ba§
ka türlü olmu§tur. Irak Selçuklu Sultanı Tuğrul b. Arslan (1176-1194), Atabey 
Tekle ile arası iyl olmadığından Irak ordusunu ŞirA.z'a gönderdi. Sultan, Fars 
ülkesini ondan alıp, Yezd Atabegi R. Sam'a vermek istiyordu. Onu Irak ordusu
nun başında Şirll.z'ı muhasaraya göndermiş ve Fars memleketinin menşOru
nun onun adına yazılmasım emretmi§ti. R. Sam Fars ülkesini ve Atabeg Tekle'
yi. ele geçirmek için büyük gayret sarfetti. Bu muhasara bir süre devam et
mi§ ve bir sabah· Atabeg Te kle Irak oidusuna saldırarak onlan hezimete u~
ratmıştı. R. S!l.m başmdan yaralı olarak esir dü§tü. Atabeg Tekle ona çok lyi 
davrannuş ve hürmet göstererek Yezd'e göndermişti. 
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tırdılar ve yerine kardeşi tzz ed-Din Lenger'i geçirdiler (584/1188). 
Rükn ed-Din Sam 590/1194 yılında_ öldü ve kendi yaptırdığı 
medresey-4 atabeg adıyla meşhur olan medresede •gömüldü. Onun 
'Ala' ed-Devle 'Ata Han adında bir oğlu vardı19• 

Ağabeyinden sonra atabegliğin başına geçen İzz ed-Dünya 
ve'd-Din Ebu'I-Mülük Lenger de Gerşasb'ın ikinci kızı He evlenmişti. 
Nasır ed-Din Münşi'-i Kirmam'nin eseri Sımt el-(Ula (s. 56-57) 'daki 
bir kayda göre, tzz ed-Din'in oğlu Kutb ed~Din İsfehsalar'ın annesi 
Kutlugac ( ?) Hattın idi. Adı geçen Hattın, Sultan Sencer b. Melikşah'
ın kızkardeşinin kızı (haher-zade-i Sultan Sencer b. lvielikşah Selçuki) 
idi. Kutlugac Hatfın'un babası ise, 'Ala' ed-Devle Sultan el-Nahiye 
Adud ed-Din İnanc Hasbeg Ebu Kalicar Gerşasb b. Ali idi. Bu su
retle Yezd Atabegleri'nin anne tarafından Selçuklu Sultanları'ndan 
oldukları açıkca ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan gerek Ca'feri 
(Tarih-4 YezdJ 24-5) ve gerekse Ahmed b. Huseyn b. Ali Katib 
(Tarih-i Oedw--4 YezdJ 69), Sultan Kutb ed-Din'in annesinin ismini 
Meryem Terken olarak zikrediyorlar. Ancak kardeşi Muhy ed-Din 
Sam, Barak Hacib'in kızı Meryem Terken ile evlenmişti20• Bu ba-: 
kımdan adı geçen Hatun'u Sultan Kutb ed-Din'in annesi göstermekle 
bu müellifler muhtemelen hataya düşmüş olmaktadırlar. 

tzz ed-Din Lenger daha ağabeyi Sam atabeg iken Kirman'daki 
taht mücadelelerine karışmıştı. II. Arslan-şah kardeşi Behram-şah'a 
karşı verdiği mücadele sırasında Yezd'den İzz ed-Din Lenger'i yar
dıma çağır'ınıştı (takr. 1174)21

• Daha sonra Kirman'ın ileri gelen 
devlet adamlarmdan Atabeg Kutb ed-Din Muhammed'in aldığı davet 
üzerine Yezd'e gittiğini görüyoruz. İzz ed-Din Lenger onu iyi kar
şılamış ve yardım hususunda muktedir olduğu herşeyi vermekte 
tereddüd etmemişti. Neticede Emir-i hacibi Möngene (? U:.. ) 'yi 
ikiyüz gulam ile onun hizmetine gönderdi. Kutb ed-Din Muhammed 
bu birlik ve kendi yakın adamları ile Kirman'a doğru hareket ederek 

19 Bk. Tarih-i Yeza, 23-4.; Tar·ih·i Oeaia-i Yezd, 67.; ~adı Ga/f4ri, aynı 
eser, 82. Bu son eserde Rükn ed-Din Sam'ın hükUmet işini kardeşi lzz ed-Din'e 
havale ettiği ve ibadet ile meşgul oldutu zikrediliyor. 

20 Bk. Nasır ed-Din MUnşi'-i Kirmiini, Sımt el-'Ul4 Zi'l-Hazret eı-'Uly4 
(nşr. AbbAs İkbal), Tahran h§. 1328, s. 25. 

21 Merçil, Kirman Selçıılduları, 146-47. 
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Zerend'de konakladı (takr. 574/1179). O bu Yezd birliği sayesinde 
Kirman Selçuklu Devleti'nde önemli bir görev olan atabegliğe yeni
den tayin edilmişti22• Kaynaklara göre2s, ~<İzz ed-Din Lenger bahadır 
bir kimse. idi. Selçuklu Devleti zamanında birçok hizmette bulunmuş
tu. Mengübars ile oı3.n savaşta kahramanlık gösterdi. Şiraz Şehrinin 
surunu o ele geçirdi. Ayrıca Selçuklular'dan önce Şiraz ve Isfahan'da 
hüküm sürdü. Daha sonra ülkenin işlerini yoluna koydu ... » Ancak 
kaynakların verdiği bu bilgilerden ortaya bir netice çıkarmak çok 
zordur. Mengübars 1132-1138 yıllarında Ş~az'da hüküJ;n sürmüş Ye 
Irak Selçuklu sultanı Mes'ftd (1134-1152) 'a isyan ederek ona karşı 
savaşmıştı. İki · taraf arasmda Gurşenbih (veya Penc-engüşt) 'de 
yapilan savaşta Mengübars mağlub olarak· önce esir düşmüş, sonra 
öldürülmüştü24• Bu savaş sırasında veya daha önce Şitaz'ı idaresi. 
hakkında kaynaklarda İzz ed-Din Lenger ile ilgili bir bilgi tespit 
edilememiştir. Ayrıca onun Isfahan'a hüküm sürmesi ise, Kakftyi 
lı,anedarundan hatıra kalan bazı izler olarak kaynaklarda yer almış 

,..~lmalıdır. Kaynaklara göre25 , İzz ed-Din Lenger yirmi yıl hüküm 
sürdü ve 604/1207-8 yılında öldü. Onun yi:rmi yıl hüküm sürdüğünü· 
kabili edersek, atabegliğe geçiş tarihi de · 584/1188 olmaktadır. İzz 
ed-Din Lenger Yezd şehrine altı ferseng mesafede 'İzz-abad köyünü 
ve bir su yolu (kanat) yaptırdı (600/1203-4)25o., ayrıca etrafdan 
insanlar getirterek bu köye yerleştirdi. Ahmed b. Huseyn b. Ali Ka
tib'e göre26 o kendi yaptırdığı medreseye gömülmüştür. 

İzz ed-Din Lenger'in Verdanrftz, Muhy ed-Din Sam27, Mu'izz ed-

22 Bk. aynı eser, 181-2. 
23 Bk. Tarilı-i Yezd, 23.; Tarilı-i Cedid-i Yezd, 67.; ~adı Gaffari, aynı eser, 

82. Krş. Bosworth, aynı eser, 90. 
. 24 Fazla 'bilgi içiiı. bk. Merçil, Fars AtabegZeri, 18-19 ve Bosworth, aynı· 

eser, 90· n. 112. 
25 Bk. Tarilı-i J{ezd, 24.; Tar·ih-i Cedid-i Yezd, 68.; ~adı Gaffari, aynı 

eser, 83. · . 
25n Tarih için bk. Muhammed Müfid; Cami'-i MiL/idi, c: m, kısım II, 

s. 719. 
26 Bk. Tarilı-i . Cedid~i Y ezd, 68. Ancak Ahmed Kati b bu bilgiyi verdik

ten hemen sonra çeli§k:iye düşmekte ve «Muhiyy ed-Din Sam vefat etti ve Med
resey-i VerdanrCız'da babasının yanına (pehlüy-ı pedereş) gömüldü.» demekte
dir. Muhtemelen bu bilgiye dayanarak, Setüde (Tarih-i AZ-i jJI[uzalfer, 10) de 
!zz ed-Din Lenger'in VerdanrCız medresesi'nde gömüldüğünü belirtmektedir. 

27 Ca'feri'ye göre (Tarih-i Yezd, · 24), Muhy ed-Din. Sam 643/1245-6 ta-
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Din Ke.ykavus28 ve İsfebsatar Mansfır adlarmda . dört oğlu vardı. 
Bunlardan önce Verdan.rUz babasmm. yerine geçti. Onun hakkmda 
kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Ca'feri (Tarih-i Yez·d, 24), o~un 
M elikşah zamanında batıni (melaliide) ler ile . birçok savaşlar yap
tığını, Daru'l-hilafe'den ·onun tarafına men§Ur gönderildiğini ve la
kabmm «Hüsam Emir el-Mü'minin» olduğunu zikrediyor . Ancak Ver-· 
danrfız'un Büyük Selçuklu sultanı Melikşa.h devrinde (1072-1092)· 
ya§iaması imkAnsızdır. Ayrıca Irak Selçuklu sultanı Melik§iah devri 
~1152-1153) ise, Verdanrü.z'un o sırada doğmuş olduğunu kablll et
sek bile, herhalde çocukluk zamanıdır ye böyle bir savaşa katıl
ması imkansızdır. Diğer taraftan Darü'l7hilafe'den .ona mE!n§Ur gön
derildiği ve lakabınm <<Hüsaı:i:ı Emir eı:.Mü'minin» olduğu §eklindeki 
bilgiler ise KakU.ytler'dtm 'Ala' ed-Devle Muhainmed' b. Düşmenziyar 
(1008-1041) 'a aittir, Mücmel et-Teva/rih'e göre29, 409/1018-19'da 
'Ala' ed-Devle'.nin Ebu'I-Fazı b. Nasruye adlı elçisi Bağdad'dan dön
dü. O lakab, me?'_t§Ur'la beraber Halife el-~adir'den tae, tavk (gerdaıı
lık) ve liva (bayrak) getirmişti. Halife'niı?. ona verdiği lakablar·dan 
biri de «Hüsam Emir el-Mü'minin» idi. Verdanruz l;ıir rivayete gör e80, 

615/1218-19 yılında öldti. ~aşka bir rivayette ise31 , oniki yıl hüküm 
sürdüğü ve 616/1219-20'de öldüğü ~aydedilıniştir. · 

Verdanrlız'dan sonra yerine kardeşi Ebu Maruifır İsfehsalar Yezd 
atabegi oldu. O Sultan Kutb ed-Din32 lakabı ile ineşburdu ve saitanat 

rihlnde ölmüştür: Setade (ayııı eser, 19) ise ·M. Sam'ın 623/1226'de öldüğünü 
zikrediyor. Sınıt eZ 'Ula (s. 36)'da zikri geçen Mu'izz ed-Din Melikşah b. Emtr 
Sam acaba M. Sam'ın çocu~ ~udur? . 

28 Mu'izz ed-Din Keykli,vus; ;ıqçıı Ga,j'fari {~yııı_es~, .8Ş) v~ Ahı'p.e~ KA.
tib'e göre (Tarih-i Oedid·i Yezd, 68), 610/1213-4 yılında, Ca'feri'ye göre (Tarih-i 
Yezcı,· 24) ise 623/1226 Yııı.n<ıa b1İnüştür. · • · -

29 Anonim, MiicmeZ et-2?ev4ri1ı- ve'L-KıSas (DŞr. -Meıtk. e§-Şti'arll. Bahar), 
Tahran 1318/1939, s. 402-3. I{rş. Bosworth aynı eser, 76. 

30 Tarih-i Y ezd, · 24. 
· 31 Tarilı-i Oedid-i Yezd, 69.; ',15:iiılı Gaffari, aynı eser, 83. Krı;ı. Setılde, . 

Tarik-i Al-i Muzalfer, IT, ll. 
32 Mu'in ed:Dln Na4mzi (Miintehab et-Tevarih-i Mu'ini, nşr. J. Auben, 

Tahran hı;ı. 1336, s. Şp), . Yşzd Atat?eglerl'nin .. atasının. '.ı\ttı. isimli bir Türk ve 
onun da Kutb ed-Din Muhammed ve Nll.sır ed-Dtn Mahmüd-§tih· isimli iki oğlu 
olduğunu zlkret;Uyor. Şeb§.nkare'i (Mecma' el-eıı~4b ji't-tevtırih, Yazma, Yeni 
CAmi, Ktb, . no. 9~9 .vr. 235~) de aynı ri yayeti zikretmekte, . iki oğlunun ismini 
Muzaffer ed-Dtn ve Nasır ed-Din alçırak yermektedir. · 
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adetlerine. uygun olarak hergün beş nevbet çaldırmaktaydı. Sultan 
Kutb ed-Din şehrin dışındaki bir yerleşme merkezini de his.arın . 
içine almıştı. Onun devrinde; Barak Hacib (öl. 1235) 619/1222'den 
itibaren K1rman'a. hakim ve «Kutlug Hanlar» adı ile bir hanedanın 
kurucusu olmuştu. Sultan Kutb ed-Din adil ve iyi idaresi ile zikredil
mektedir. O 626/.1228-9 yılında öldü ve kendi yaptırdığı medreseye. 
gömüldü33• 

Diğer taraftan Sultan Kutb ed-Din devrinde karşımıza başka 
bir olay çıkmaktadır. Bu da Atabeg Rükn ed-Din Sam'ın 'Ala' ed.: 
Devle Gerşasb'ın kızıyla evliliğinden olan oğlu 'Ala' ed-Devle Ata 
Han ile ilgilidir. Neseyi'ye göre330

·, Celal ed-Din H;arezmşah Hindis
tan'dan önce Kfrman'a geçmiş, daha sonra da Şiraz'a doğru· hareket 
etmişti. Yolda Yezd .hakimi 'Ala' ed-Devle onun hizmetine geldi ve 
itaat ettiğini bildirdi. Ayrıca karşılama adetine uygun olarak bir 
miktar para ve hizmetkar getirdi ve böylece Celal ed-Din'i memnfuı 
etg,.. Bu sebeble Celal ed-Din ona Ata Han (a~apça metinde Baba 
Han) lakabını ve sahib olduğu ülkelerin idaresinin bırakıldığı hu
sUsunda tevki'i verdi Yukarda belirttiğimiz üzere bu .sırada Yezd 
atabegi Sultan Kutb ed-Din idi. Bu bakımdan Nesevi muhtemelen 
'Ala' ed-Devle Ata Han'ı Yezd hakimi göstermekle yanılmıştır. Sul
tan Kutb ed-Din belki de kendi yerine Celal ed-Din Harezii:fşah'ı 

karşılamak üzere, 'Ala' ed-Devle'yi göndermişti. Diğer taraftan 
Caferi3·1, onun Sultan Muhammed Harezmşah'ın millazımı ve Cor
magun ile yapılan savaşta şehid olduğunu ve Ye.zd'e götürilierek 
Ata Han Medresesi'nde gömüldüğünü zikrediyor. Yine aynı müellife 
göre onun vefat tarihi Ramazan 624/ Ağustos-Eylül. i227 idl. Ham
dullah Mustevfi ise~rı, bu husfrsda, «Celal ed-Din Harezmşah Isfahan 
kapısı önünde Moğol ordusu ile savaştı. Her iki tarafta ağır ka
yıblar ·:verdi. Atab'eg ''Ala' ed-Devle b. Atabeg Sam Yezdi ·: .'ye Sul-

33 Tarih-i Yezd, 24-26.; Tarih-i Oedid-i Yezd, 69-71.; !Çadı Gaffari, 83 .. 
33a Muhammed b. Ahmed el-Münşt en-Nesevi, .Siret iLs-Bultan Gelcil ed-Din 

Mengiiberti (nşr. O. Houdas), Paris 1891, s . 96; Fransızca tre., Paris 1895; 
s. 159. Farsca metin Biret-i Celal ed-Dtıı Mingbunıı (nşr. Mücteba Minovi), 
Tahran 1344/1965, s. 127.!'Krş. A. Tanerl, OeUilii'd-Din Harizmş{ilı ve Zamanı, 
.Ankara 1977, s. 34. 

34 Bk. Tarilıri Y eza, 24. 
35 Bit. Tarilı-i G·U.zide (nşr. Abd el-Hüseyin Neva'·i), Tahran ll§. 1336-

1339, s. 499, Krş. Bosworth, aynı eser, 94. 
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tan Celal ed-Din «peder» diye hitab etmiş ve Horasan emaretini ver
mişti. O altmış yıl Yezd atabegliği yapmıştı. Bu savaşta ~ehid düştü.» 
demektedir. Hamdullah Mustevfi'nin zikrettiği bu savaş 22 Raijla
zan 625/25 Ağustos 1228'de olınuştu36• Nesevi36

" ise, Yezd halrimi 
'Ala' ed-Devle Ata Han'ın bu savaşta esir olÇJ.uğunu, elinde olan kıy
metli malları kendisini yakalayana vererek kurtulduğunu, ancak ge
celeyin bir kuyuya düşerek öldüğünü zikrediyor. Şimdi bu rivayetleri 
gözden geçirelim. Ca'feri'nin zik:rettiği Sultan Muhammed Harezm
şah 1200 yılmda tahta geçmiş ve 1220'de ölmüştür. Bu bakımdan 
Ramazan 624/Ağustos-Eylül 1227'deki bir savaşa iştiraki düşü

nülemez. Bu rivayeti düzeltirsek, olay Celal ed-Din Harezmşah dev
rinde olmuştur ve muhtemelen bir yıl fark ile 625 yılındaki savaşı 
işaret etmiştir. Hamdullah Mustevfi ise 'Aia ed-Devle'n.in altmış yıl 
Yezd atabegliği yaptığını zikretmektedir37• Buna göre bir hesab ya
parak altmış yıl geriye gittiğimizde, 565/1169-70 yılı uygun düşmek.ı 
tedir. Bu tarihte daha babası Rük.n ed-Din Sam Yezd atabegi idi. 
Bu nedenle Rükn ed-Din Sam'dan sonraki atabegleri de göz önüne 
alırsak, Hamdullah Mustevfi'nin verdiği bilginin yanlışlığı ve 'Ala' 
ed-Devle'nin bu sırada Yezd atabegi olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
Netice olarak; Ca'feri, Mustevfi ve Nesevi'nin verdiği bilgilerden 
'Ala' ed-Devle Ata Han'ın muhtemelen 625/1228 yılındaki savaşta 
öldüğü anlaşılıyor. 

Sultan Kutb ed-Din'in yerine oğlu Kutb ed-Din ('Ala' ed-Devle) 
Mahmfıd-şa.h atabeg oldu38 • Bu devrede Harezmşahlar hanedanmdan 
Pir-şah annesi ile beraber Kirman'a sığmmış ve eşi Terken Hatunu 
da Kadı el-Kudat Rükn ed-Din Sa'id'in yanma göndermiştL Daha 

36 Bk. ·J.A. Boyle, «?ynastıc and Political History of the nckhiiJJ.s»; 
Cambridge History of Iran, V, Cambridge 1968, s. 330.; A. Taneri (Oeldlii!d-Dbı 
Barizm§6.h ve Za·mam, ~ara 1977, s. 75), bu savaşm tarilı.inl 22 Ramazan 
626/26 Ağustos 1228 olarak zikrediyor. 

36ıı Nesevi, arabça metin, s . 138, Fransızca tre., 229. Farsça metinde mü
tercim burayı atlamıştır. Krş. Taneri, s. 75. 

37 Abbas ikblil (Tar-ih-i Mufassal-ı !Tan, 402-3) da bu adı geçen 'Ala' ed
Devle b. Siim'ı 576-625 tarihleri arasmda Yezd atabegi göstermektedir. 

38 Mu'in ed-Din Natanzi (ayııı eser, s. 3~), Kutb ed-Din'in hiç oğlu ol
madığı ve kızım kardeşi ·Mahmfid-ş1l.h'm oğlu ile evlendlrdiği, bu evlilikten de 
Sa'd islınll bir çocuk doğduğunu ve sonraki atabeglerin bunun nesilnden gel
diği gibi garib bilgiler veriyor. 
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sonra Gıyas ed-Din Pir-şah ve annesi Kirman hakimi Barak Hacibi 
zehirlernek teşebbüsü ilç itharn edildiler. Barak Hacib her ikisiiı.f de 
öldürttü (625/1228 sonları) . Bu karışıklıktan yararlanmak isteyeri 
Yezd atabegi 'Ala~ ed-Devle Mahmud-şah ise, asker göndererek Gı
yas ed-Din-in dul kalap. e.şi Terken Hatfın'u Yezd'e getiitmiş v~ 
onunla evlenmek istemişti. Bu haberi işiten Barak Hacib bir ordu 
hazırlayarak Yezçi üzerine yürüdü. o, Gıyas ed-Din Pfr-şah'ı Çingiz 
Han'a isyan ettiği için öldürdüğünü, bu sebeble Moğol yasası gere
ğince mirasının ve zevcelerinin kendi istihkakı olduğ:ımu iddia eyli:
yordu. Mahmud-şah ile Barak Hacih bir savaşın eşiğinde iken, bir 
grubun aracı ol.ı:p.asıyla iki emir ar3:smda bir anlaşma yapıldı. Buna 
göre, · Gıyas ed-Din'in dul eşi Terken ~atfuo. Barak Hacib'e verildi. 
Atabeg Mahmud-şah . işe Barak Hacib'~n ~ı ile evlenecekti. Daha 
sonra bu evlilikten Gerducin isminde bir. kız çocuğu. meydana gel
miştP9. ö~e Taraftan Kutb ed-Din Mahmud-şah'ın kızı Bibi Terken 
de Sa_lgurlu hane_flanında:n Ş~hz~de S_a' d _b._ !pb~ B~k!: -ile_~vl~~!~P-40• 
Bu iki haneqan arasındaki dostluk belki de Atabeg Mahmud-şah'ın 
bir oğlun;-Salgur-şah adını verme~ine sebeb olmuştu. Onun dev
rindeki olaylardan biri de Kirman'daki taht· mücadelesidir._ Barak'ın 
ölümünden sonra (1235), yerine yeğeni Kutb ed-Din Ebu'l-Feth Mu
hammed geçmişti. Ancak bu sırada Barak'ın oğlu Rükn ed-Din Hace 
Cuk, Büyük Moğol hanı Ögedey (1227-1241)'in huzürunda bulu
nuyordu. Ögedey, babasının hukukuna saygı göstererek, Kirman hü
kümetini ona verdi. Ri.lk.n ed-Din' Kirman'a yönelirken, Kutb ed-Din 
de Ögedey'in huzüruna gidiyordu. Rükn ed-Din Tabes yol~dan önce 
Yezd'e geldi. O, Kutb ed-Dünya ve'd-Din Mahmud-şali ile evli-bu
lunan kızkardeşi Yakut Terken· ile görüşmek · istiyordu. Nitekim 
Yezd'de kızkardeşinin yardımıyla saltanat için gerekli alat ve gereç
leri elde ettikten-sonra, merasim ve tantana ile Kirman'a ulaşarak 
28 Şaban 633/7 Mayıs 1236'da tahta oturdu. Tabii burada Mahmud-: 
şah da kayınbiraderine yardım .etmiş olmalıdır~1• Ca'feri'ye gö-

39 Bk. Vassli.f, Tecziyetii'l-Emsti:ı:· ve tecz·i.yetü'l-:-a'scir (n§r. Muhanuned 
Mehdi), Tahran hş. 1338, s: 281 · (özet, Abd el-Muhammed .Ayett, Tahrır-i Tarih-i 
Vassaf, Tahran hş. 1346, s. 175).; Sımt el-'Ulci, 25; Tarih-i Şalıi, 98-Q9. Krş. 
W. Barthold, Barak Hacib ma!-l., lA . 

. 40 Bk. Re§id ed-Din Tabtb Fazlullılh, CO:mi' üt-Tevarih (n§r. Behınen Ke
rimt), Tahran hş. 1338, I, 664. Krş. Merçil, Fars Atabegleri, 99-100. ,, 

41 Bk. S·ımt el-'Ulci, 28. 
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re42
, Atabeg Malımfıd-şah 637 /1239~40 tarihinde öldi:i ve ken~ yap

tırdığı medreseye gömüldü. Ancak başka bir rivayete göre43 , o oiıüç 
yıl hüküm sürdlikten sonra ölmüştü. Bu takdirde 626'da tahta g:eç
tiğine göre, ölüm yılı 639/ 1241-2 olmaktadır. Doğrusu bu iki tarih
ten birini seçmek, eldeki bilgilerin ışığı altında çok zordur. Hüseyn
Kulı Setfıde (Tarih-i Al-i Muzaffer) II, :!-2); 639 yılını kabfıl etmek
tedir. 

Mahmud-şah'ın ölümünden sonra oğlu Rükn ed-Dünya ve'd-Din 
'Ala' ed-Devle Salgtll'-şah Yezd atabegliği'nin başına geçti. · Ancak· 
bu sırada "ortaya iki · rivayet çıkmaktadır." Sımt el-) Ula (s. 32) 'daki 
birinci rivayete göre, Kutb ed-bin Mahmud-şah'ın ölümünden son
ra iki oğlu, Rükn ed-Dünya ve'd-Din 'Ala' ed-Devle ile Muzaffer 
ed-Dünya ve'd-Din Muhammed arasında bir taht mücadelesi olınuş
tur. Daha sonraki olayİardan hu mücadeleyi 'Ala' ed-Devle'nin ka
zandığı anlaşılıyor. Öte taraftan daha geç devre ait kaynaklar iseu, 
Mahmud-şah'dan sonra Salgur-şah adında bir tek çocuğunun kal
dığını ve saltanata oturduğunu zikretmektedirler. Ancak sonraki 
olaylar, Mahmud-şah'ın yerine geçen oğlunun, yani Salgur-şa.h ile 
'Ala' ed-Devle'nin aynı · şahıs olduğunu ortaya koymaktadır. ' 

Salgur-şah tahta geçer geçmez derhal Moğol Büyük Hanı (muh
temelen Ögedey, 1227-1241) 'na hediye ve elçi göndererek itaati kabul 
etti. Buna mukabil Moğol Ham da padişahlık menşftru (menşUr-ı 

pad§ahi) ve hi"Vat göndererek onu yerinde bıraktı. Salgur-şah Yezd 
şehri kapısJ yakınındaki «Mahalley-i Ya'kubi» de bir köy ve su yolu 
inşa ettirerek adını Salgur-abad koydu. Bu köy halkı ziraat ile uğ
raŞmakta idiler-*5 • Bu devrede Kutluğ Hanlar Devleti'nde taht müca
delesi sürmekteydi. Nitekim Rükn ed-Din 650/ 1252-3 yılında tahtını 
kaybederek Kirman'dan ayrıldı ve Lur yolunu takib etti. Bu sırada 
Yezd'den yeğeni 'Ala' ed-Devle (Salgur-şah) ve annesi Yakut Terken 
ona illihak ettiler. Fakat Rükn ed-Din kızkardeşi ve yeğeninden bir 
yardım sağlaya~adı. Kirman tahtına ise tekrar Kutb ed-Din Ebu'l
Feth Muhammed geçmişti1an. Diğer taraftan Moğollar'ın önünden 

42 Bk. Tarih-i Y eza, 26. . 
43 Bk. Tarih-i Ced.id.-i Yezd., 1~.; IÇadı Gaffari, aynı eser, 83. 
44 Bk. Aynı eserler. 
45 Bk. Aym eserler. 
45a 'Ala' ed-Din 'Ata Mellk-1 Cuveyni, TariM Cih.dn-guşa (Il§r. Mirza Mu-
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kaçan Muzafferller'in büyük ceddi Gıyas ed-Din Haci Horasan'dan 
Yezd'e göç etmişlerdi . Onun Ebfı Bekr, Muhammed ve Mans~ ad· 
larında üç . oğlu vardı. Daha sonra bu aile Yezd cıvarındaki Meybuz 
kasabasına yerleşti. Ebu Bekr ve Muhammed, Atabeg 'Ala' ed· 
Devle'nin hizmetine girdiler. İlhanlı sultam Hıllagii (1256·1264) 
Bağdad'ı almak için harekete geçtiği sırada, kendisine tabi olan hü· 
kümdarlardan asker istemişti. 'Ala' ed-Devle ise Ebıl Bekr b. Hacı 
idaresinde üçyüz kişilik bir ·kuvveti HUiagii'nun hizmetine gönderdi. 
Bağdad 656/1258 yılında zabt edildikten sonra Ebu J3ekr Moğol or
dusu ile Şam tarafına gitti ve burada Arablar'dan Beni Haface ile 
yapılan bir savaş sırasında öldürüldü46• 

Salgurlu Devleti'nde Atabeg IT. Sa'd'ın çok kısa süren hükümet 
devresinden sonra ölmesiyle (30 Mayıs 1260), yerine küçük yaştaki 
oğlu Muhammed geçirilmişti. Muhammed'in yaşının küçüklüğü do· 
layısıyla naibeliği annesi Bibi Terken'e verildi. Yukarda da belirt· 
tiğimiz gibi Bibi Terkeri, Kıitb ed-Din Ma.limud-şah'ın kızı ve tabia
tıyla Rükn ed-Düny3:·ve'd-Din 'Ala' ed-Devle Salgur-şah'ın kızkardeşi 
idi47• Bibi Terken bu sırada Salgurlu Devleti'nin idaresinde etkin 
bir rol oynuyordn. Muhammed'in sarayın damından düşerek ölme
sinden sonra {1262), Salgu.i'lu tahtına s:ırasıyla Muhammed-şah 

(1262-3) ve Selçuk-şah (1263-1264) geçtiler. Selçuk-şah bir içki mec· 
lisinde Terken Hatun ve Şiraz'daki Moğol şahnelerini öldürttü. İl
hanlı sultam HUiagii, bunun intikamını almak için, Emir Altacu ve 
Emir Timur idaresinde bir orduyu Fars'a gönderdi. Ayqca Yezd 
atabeği 'Ala' ed-Devle Salgur-şah da bu ordu ile birleşecekti. Kazerıln 
cıvarında yapılan savaşta48, Yezd Atabegi'nin de dahil olduğu Moğol 
ordusu Selçuk-şah idaresindeki Salgurlu ordusunu mağlub etti 

hammed Kazvini), London 1916, n, s. 216. Kirman'daki olaylar ve Rükn ed
Din'in .Ölümü için bk. B. Spuler, !ran !Yfoğolları (trk. tre., C. Köprülü), Ankara 
1957, s: 171-172. 

46 Bk. Mahmüd Kutbi, Tar-ih-i .Al-i Mıızaffer (nşr. Abd el-Hüseyn Neva'i), 
Tahran hş. 1335, s. 3-4. Krş. Setüde, aynı eser, I, s. 58. 

4.7 Bk. Sımt el-'Ula, 30, Vassaf, 181 (özet, 106), Cami' üt-Tevartlı (B. 
Kerimi neşri). I, 664. Krş. Merçil, Fars Atabegleri, 99-100. 

48 Bir rivayete göre, Salgurlular'm Moğollar ile ilk karşılaşması Eber
kuh'da olmuştu. Salgurlular'm altıbin kişilik ordusu Yezd Atabegi'nin beşyüz 
kişilik kuvveti karşısında tutunamayarak dağıldılar ve Şiraz'a kaçtılar, Selçuk
şah da Kazerun'a sığmdı. Bk. Cami' iit-Tevarilı, I,, 664. 
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(662/1264). Selçuk-şah bir grub adamı ile Kazerfın şehrindeki 
Kutb el-Evliya Şeyh Mürşid Ebu İshak Kazeruni'nin türbesine sı
ğındı. Daha sonra Selçuk-şa.h.'ın yanındakilerden Emir Beglik bir 
kaç sadık adamı ile Moğol saflarını yararak kaçınağa muvaffak oldu, 
Atabeg 'Ala' ed-Devle Salgur-şah onları takibe girişti ise de, Emir 
Beglik'in attığı zehirli bir ok onu yaralayarak geri dönmeğe mecbfır 
etti. 'Ala.' ed-Devle Salgur-şah aldığı bu ok yarası ve zehirin tesiri 
ile birkaç gün sonra öldü (muhtemelen Rebi II. 662/Şubat 1264) ' 0

• 

O, Kirman hükümdan Rü.Jm ed-Din (1236-1252/3) 'in kızı ile evli 
idi30

• Kaynaklar Salgur-şah'ın annesi Yakut Terken ile aynı yılaa 
öldüğünü zikrediyorlar51 • Bu bilgi muhtemelen onun kızkardeşi Bibi 
Terken'in ölümünden ve annesi Yakut Terken'in isimlerinin karıştı
rılmasmdan kaynaklanmaktadır. Eğer böyle bir durum mevcut de
ğilse, o zaman anne, oğul ve kızı aynı yılda ölmüş olmaktadır. 

Salgur-şah'ın ölümündn sonra yerine oğlu Toğan-şah52 geçti. Bu 
Yezd atabegi hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. O sekiz yıl 
hüküm sürdükten sonra 670/ 1271-72 yılında ölmüştür03 • 

Toğan-şalı'm 'Ala' ed-Devle ve Yusuf-şah adlarında iki oğlu vai·
dı. Bunlardan önce 'Ala' ed-Devle babasının yerine geçti. Atabeg 
'Ala' ed-Devle zamanında 673 yılı Urdubihişt54 ayının l:ieşinci gü
nü (muhtemelen Nisan 1275) başlayan ve beŞ gün ve gece sür~n 
yağmur, Yezd şehrinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Bu sırada 
Muryabad, Ser-i Teng, Ya'kuhi ve Salgur-abad mahalleleri ve şehir 
surlarının bir kısmı selden har ab oldu.· Rivayete göre, Atabeg 'Ala' 
ed-Devle bu duruma çok li.zülerek hastalaı:imış ve bir ~y sonra da 
ölmüştü55 (muhtemelen MaYıs 1275) ~ 

49 Fazla bilgi için bk. Merçll, Fars Atabegleri, 105-7. 

50 Bk. Sımt eı-<mtı, 30. Krş. Setüde, n, 13 n. ı 
51 Bk. Tarilı.-i Cedid-i Yezd, 73.; !Çadı Gaff!ri, aynı eser, 83. 

52 }$:adı Gaffa.rt (aynı eser, 83), bu ismi oL.:.I:.b , Ahmed Ali Kiitib (Ta--

~·ilıri Oedid-i Yezd, 7S) ise,~ olarak zi.kretmekt~cİırler. 
53 Bk. ayın cserıer. 

54 Urdubihi§t, Bahar ayının ildncisidir. 

55 Bit. Tarih-i Oedid-i Yezd, 73-4.; JÇadı Gaffii.ri, ayııı eser, 83. 



382 .ERDOGAN MERÇİL 

'Ala' ed-Devle'nin · ölmesinden sonra Yezd atabegliğinin bq.şına 
kardeşi Yf:ısuf-şah geçti56• Yf:ısuf-şah ilk olarak şehrin: yıkılan hisa
rını tamir ettirdi. Ancak içkiye çok düşkündü, bu sebeble ."Yezd 
şehrinin geliri oriun masraflarını karşılamiyordu; Muzafferller I?.a
nedanının atası Şer.ef ed-Din Muzaffer b. Mansiir onuri. yardımcıSı. 
(mülazım) idi. Fakat Yusuf-şah onun nasihatlarını da dinlemiyordu. 
Bu devrede İlhanlı Devleti'nin başında A:rgun Han57 (1284-1291) bu
lunuyordu. Atabeg Yusuf-şah ona hediye ve elçi göndermesine rağ
men, İlhanlı emirleri'ni ·ve yıllık vergiyi ihmal etmişti. İlhanlı emir
leri de hediye istiyor ve bu sebeble Sultan'ı ona karşı· hırslaiıdırı-· 
yorlardı. Nihayet Argun Haı:i, Yesüder ismindeki klimandanını iki
yüz suvari ile Yezd şehrine gönderdi. Y esüder Y ezd önüne geldiği 
zaman, şehrin dışında Bağ-ı Hacjbi denilim ve daha sbnra Müslüman 
mezarlığı olan yerde konakladı . .:Atabeg .Yusuf-şah ertesi günü, bir 
anlaşma sağlamak için, annesi Hurrem Terken'i he~yelerle onun 
yanına gön4erdi. Yesüder bu Hatiln'ıı. iyi davra~adiğı gibi hoş ol-. 
inayan sözler de söylemiştyHurrem Terkim şehr~ dönerek bu durumu 
oğluna anlattı. Yusuf-şah ise, bir gece baskını ile, şehir dışındaki 
konaklama yerinde, Yesüder'i ve beraberindeki· -ikiy:iiz suvariyi öl
dürdü. _ı\yrıca on~ ağırlıklarını yağmaJayar~k eşini ve çocuğunu 
esir alarak şehre getirdi. Bu durumu haber alan Argun Han, Isfa
han valisi Emir Muhammed Abdacı (Aydacı) idaresinde otuzbin 
kişilik bir orduY.U Yezd_ şehrine gönderdi. Atabeg Yusuf-şah bu Mo
ğol ordusuna karşı ·koyamayacağını anlayarak, yakınları ile beraber, 
Yezd'i terk edip Sistan tarafına gitti. Bu sırada Yusuf-şah· ile be
rab~ Şeref-ed-Din Muzaf~er de Yezd'den kaçlll).ş, fakat sonra pnqq.p. 
ayrılarak Kirman'a gitmeği terc~h etmişti (685/1286-7) 58. -

Şebankare'i'ye göre59 , Bu olaydan sonra Atabeg Yf:ısuf-şah bü
tün hazineleri beraberine alarak Horasan yolunu tutmuştu. Ancak 

56 Ca'feri (Tarih-i Yezd, 26)'ye göre, Yüsuf-ı,ıah, 'AHi' ed-Devle'nin oğlu-
dur. Krı,ı. Abb.as İkbal, Tarilı-i Mufassa~-~ fran, 402. · 

57 Kaynaklar Gazim Han (1295-1304)'1 zikrediyorlarsa da bu kronolojiye 
uymamaktadır. · · · · · · · · · - · 

58 Bk. Malımüd Kutbi, . Tarilı-i Al-i Muzaffer, 5.; K.V. Zettersteen, Mu
zafferller mad., iA.; Setüde, aynı . eser, I, 59 n. a: Ancak Yezd Atabegi'nin ·sis..: 
tan'a geliı,ıi, Anonim Tarih-i Sistan (n§r. Melik üç-Şuara Bahar, 'Tahran hı,ı. 

1314.. s. 406) tarafından 688/ 1291~2 yılı ·olayları iÇinde zikİ'edilmektedir. 
59 Bk. Mecma/ eı-Eiısab, w. 236a-b, Krı,ı. Setüde, aynı ~er, II, : 15-16. 
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İlhanlı hükümdarı Gazan Han onu Horasan hududunda yakalatarak 
huzfiruna getirtti. Burada yargılandı 'ise de bağİşlandı ve bir müddet 
Gazan'm hizmetinde buluİıdu. Gazan Hari Şaİİı tarafına bit· sefer 
hazırlığı yaparken,· etrafdaki meliklerin de bu sefere katılması İçin 
bir ferman çıkardı. Fakat Atabeg YUsuf kuıivet ve kudreti olma
dığı ·için bu sefere katılamadı. Onu kıskaniın.ların aleyhinde konuş
maları üzerine Gazan Han'ın hükmü ile öldürüldü. Yukarda not 57'de 
belirttiğimiz üzere bu devrede İlhanlı hükümdarı Argun Han idi. Ga
zan Han 1295-1304 tarihleri arasında · hükilln sürmüştü. 

öte taraftan Yezd şehrinin salih, kadıları ve halkı Emir Mu
hammed Abdacı'yı karşılayarak özür dilediler ve olaylarda kendi
lerinin herhangi bir suçu olmadığını bilclirdiler. Eınlr Muhammed 
onlara aman vererek affetti ve Yezci'e bir Moğol valisi bırakarak 
Isfahan'a döndü. Bu suretle Yezd Moğol Divanı'nm idaresi altına gir
miş oldu00 • Nitekim Yezd'de 1291-2'de bir Moğol valisi bulunuyor
du. Bir süre sonra Kirman hakimi Padişah Hatiın; Tacü'l-Hakk Kadı 
Havaf, Ali Hazin ve Hace Nasir ed-Din Yfısuf'dan oluşan bir elçilik 
heyetini, eşi İlhanlı hükümdarı ·Geyhatu (1291-1295) 'ya göndererek 
Yezd ve Şebankare bölgelerinin idaresinin kendisine verilmesini is
tedi. Bu istek Geyhatu tarafından kabul edildi. Padişah Hatiın 

adamlarından Nusret Melik'i Yezd eyaletine gönderdi61
• Daha sonra 

İlhanlı tahtma Baydu (1295) geçti ve Yezd şehrini, yıllık 1000 dinar 
meblağla, Emir Nevriiz'un oğlu Sultan-şah'a mukata'a olarak verdi 
(694/1295) 62 • Ancak muhtemelen Yezd atabegleri bu sırada ismen 
hüküm sürmüş olmalıdırlar. Nitekim 694/ 1295'den sonraki bu olay
dan sonra Yezd'i atabeglerden Yfısuf'un oğlu Haci-şah idaresinde 
görüyoruz. Bu sırada Yezd'i ele geçirmek isteyenlerden biri de Sey
yid 'Adud ed-Din Yezdi idi. O Fars şahneliğinden ayrılıp geri dö
nerken, eski vatanına hakim olmak istemişti. Ancak İlhanlı hüküm
dan Ebu Sa'id (1317-1335)'in bu husfısda fermanı bulunmadığı için 

60 Şebankii.re'l, ayıtı eser, VT. 236a.; Tarih-i Cedid-i Yezd, 74-76.; ~dı· 
Gaffii.ri, aym eser, 83-4. Krş. Abbas İkb4l, Tarik-i Mutassal-ı Jra?l, 402.; Setode, 
ayııı eser, II, 14-15. 

61 Sı';nt.,el-'Ulti, 75. Krş. SetQde, aym eser, n, 16. Şeb8.nkare'1 (Mecma/ 

eZ-E1~ab, VT. 232a), -l.! Jl Clll.. J>b :...: ..)): d~ektedir. 
. 62 Bk. Abbas İkbiil, aym eser, 403.; Setılde, aynı eser, II, 16. Ancak 
Abbas İkbi!.l bu ikta'nın· yıllık 10000 .dinar oldug-unu. zikrediyor. 
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Atabeg Haci-şah _ve Muzafferller'in kurucusu Emir Mubariz ed-Din 
Muhammed, Seyyid 'Adud ed-Din ile mücadeleye giriştiler. Seyyid 
bu mukavemeti görünce !azla ısrar etmenin faydf!.Şızlığmı aniayarak 
Ebu Sa'id'in huzU.runa gitmişti (717/1317-8)63• Bu olaydan bir yıl 
sonra İncü sınalesinden Gıyas ed-Din Keyhu~rev b. Mahmud..şah 
Yezd'e gelerek Haci-şah ile dostluk kurdu. Daha sonra Emir Key
husrev Meybuz'da bulunan Emir Mubariz ed-Din Muhammed'in ya: 
nına gitti. Bu sırada Haci-şah'm yanmda bulunan Keyhusrev'in nai
bi bir anlaşmazlık sonucu öldürüldü. Bu durumu öğrenen Emir Key
husrev, Mubariz ed-Din Muhammed ile birleşerek intikam almağı 
arzuladı, belki de bu Yezd'i ele geçirmek isteyenler için bir ba
hane olmuştu. Önce İlhanlı sultanı Ebu Sa'id'den ~erekli i~ alan 
bu iki müttefik Yezd üzerine yürüdüler. Haci-şah onlara karşı koy
du, iki taraf arasında büyük bir savaş oldu ve iki taraf da ağır ka
yıblar verdiler. Neticede mukavemete kudreti kalmayan Atabeg 
Haci-şah kaçmağı terci~ etti. Bu suretle Yezd Atabegleri hanedam 
sona ermiş oldu (718-1318). Sultan Ebu Sa'in Yeza'iiı idaresini Mu
bariz ed-Din Muham.med'e verdi..-Böylece adı geçen şehir Muzafferi-
ler'in idaresi altma girdi64• ' 

63· Bk. Mahmüd Kutbi, . Tarih~i .i.ı-i Mıı;atier, 8. Kr§. Abb!s İkba.l aynı 
eser, 414. · 

64 Malımüd Kutbi, aynı eser, 8-9. Kr§. Abbas !kbiil, ·aym eser, 414-15.; 
Setüde, aynı eser, I, 64-65. ·Tarih için bk. K..lidı Ga.ffarl, aynı eser, 222. 
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Yezd Atabegleri h~~dar ~istesi : 

-ı- Rükn ed-Din Sam 

2 - 'İzz ed-Din Lenger 

3 - Verdanrüz b: 'İzz ed-Din Lı:inger 

4 - Kutb ed-Din .İsfehsalar b. 'İzz 
·ed-Din· Lenger 

5 - .Mahmud-şah b. Kutb ed-Pin 
İsfehsalar 

6 - 'Ala' ed-Devle Rükn ed-Din 
saıgur-şah b. Mahmud-şah 

.. 

7 - Toğan-şah b. 'Ala' ed-Devle 
Rükn ed-Din Salgur-şah 

8 ___; 'Ala' ed-Devle b. Toğan-şah 

9 - Yfısuf-şah b._ Toğan-şah 

ıo - Haci-şah- b .. · Y~suf-şah 
. . ·.. . 

536/1141 

584/1188 

604:/1207-8 

616/1219-20 

626/1228-29 

639/1241-42 

662/1264 

670/1271-72 

673/1275-685/1286-7 
- · · (Yezd:den ayrılış) 

muh_. 694/1295 - 718/1318 

Tarilı Enstitüsü Derg-isi - F . ~5 
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