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Öz 

Türkiye Selçuklular Devleti (1075-1318)’nin bütünüyle siyâsi, dinî, kültürel ve medeniyeti ile ilgili her ne 
kadar birçok çalı�ma yapılmı� ise de bu çalı�malar, Türkiye Selçuklular Devrini henüz tam anlamıyla 
aydınlatamamı�tır. Bunlardan en önemlisini ise Türkiye Selçukluları’nınhükümdârı Sultan �ahin �âh (Melik �âh 1110-
1116) dönemi olu�turmaktadır. Bu dönem Türkiye Selçukluları için çok önemli ve bir o kadar da karanlık kalmı� bir 
devir olma özelli�i ta�ımaktadır. Tez çalı�masının özü de bu devrin aydınlatılmaya çalı�ılmasında bir adım 
niteli�inden kaynaklanmı�tır. Zirâ elde edilecek küçük bir bulgunun nice çözülmez sorunların neticelerini 
getirebildi�i kâtiîdir. I. Kılıç Arslan (1092-1107)  ve I. Mesud (1116-1155) dönemleri arasında kalmı� olan bu ara 
dönem hiç �üphesiz ki açıklanmalıdır. Türk Tarihî bütün bir zincir halkasıdır ve bu zincir halkası bir önceki ve bir 
sonraki halkanın da ana etmenidir. ��te Türkiye Selçuklular Devleti’nin ara halkalarından birisi de Sultan �ahin 
(Melik �âh) Dönemi’dir. �ahin �âh Devri iyi anâliz edildi�i sürece hem I. Kılıç Arslan hem de özellikle I. Mesud 
Dönemleri iyi çözümlenecektir. Zaten zincir halkalarını birbirine kenetli tutan da bu husustur. Nitekim ortaya 
sunmaya çalı�tı�ımız bu çalı�mada da bu eksiklikler giderilmeye çalı�ılmı� ve Türk Tarihîne bir katkı sa�lamak 
iste�inden do�mu�tur. Gerçekten de bu çalı�manın amacı da; Türkiye Selçuklu Tarihî ile ilgili çalı�ma yapacak 
olanlara yardımcı olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: �ahin �âh, I.Kılıç Arslan, I.Mesud, Türkiye Selçuklu Devleti. 

 
Abstract 
Althoughmanystudieshavebeenmadeabout of SeljuksState of Turkey (1075-1318) entirelypolitical, religious, 

culturalandcivilizations, thisstudies not yet fullyilluminatedforTurkeySeljuksera. Third ruler of 
TurkeySeljuksShahinShahor Malik Shah’s (1107-1116) erathemostimportant of thisperiod. Thisperiod is 
veryimportantfortheTurkeySeljuksandsobenighted an era. Theessence of thethesiswascausedbyqualifications a step to 
be clarified in thisera. Becausethe problem is not resolved nice solid can bring a resultfinding a littleto be gained. 
Undoubtedly be explainedbetweenKilij Arslan I (1092-1107) andMesud I (1116-1155) erasthisinterimperiod. 
TurkishHistoryall is a chain ring andthischain ring thepreviousandthenext ring is the main factor. Sultan ShahinShah 
(Malik Shah) era’s here is one of theState of TurkeySeljuksintermediate ring. AlsoKilij Arslan I and in 
particularlyMesud I erasgood be resolvedwell as long as thecircuit is analyzed of theShahinShah’speriod. 
Alreadythispoint is holding theinterlockingchain ring. Indeed, thesedeficiencieshavebeentryingtoresolve in 
thisstudywetrytoofferand it wasbornfromthedesirprovide a contribution of Turkishhistory. Indeed, theaim of 
thisstudytohelpthosewhowill do theworkfortheHistory of TurkeySeljuks. 

Keywords: ShahinShah,Kilij Arslan I, Mesud I, SeljuksState of Turkey. 

 

 

1. Giri� 
Sultan I. Kılıç Arslan (1092-1107)’ın ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1318)’nin 

yönetici birinden yoksun olması farklı güçlere imkân sa�lamaktaydı.1Dâni�mendliler, Anadolu’da siyâsî 
güçlerini artırmak ve topraklarını geni�letmek için Türkiye Selçuklularının bu konumundan ziyâdesiyle 
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1Nizâmü’l-Mülk, Siyâset-nâme/Siyerü’l-Mülük, (Çev. Mehmet Altay Köymen), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 1.�
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faydalandılar. Kılıç Arslan’ın: �ahin �âh, Mesud, Melik Arab, Tu�rul Arslan ve Seyyide Hâtun olmak üzere 
be� çocu�u vardı. Ayrıca bazı kaynaklarda Gök Arslan adlı bir o�lu oldu�u da geçmektedir.2 

Sultan I. Kılıç Arslan’ın ölümünün ardından o�ulları arasında taht kavgaları ba�ladı. I. Kılıç Arslan’ın büyük 
o�lu �ahin �âh (1096’da do�mu�, 1117’de ölmü�tür.), yanında atabe�i Emir Bozmu� olmak üzere Musul’a 
yönetici tayin edilmi�ti. Karde�lerinin en büyü�ü olan �ahin �âh’ı 1107’de kendinden sonra yönetime 
geçmek üzere veliâhd tayin eden I.Kılıç Arslan’ın Büyük Selçuklu Devleti’nin önde gelen beylerinden 
ÇavluSakavu ile yaptı�ı sava�ı kaybetmesi sonrası Melik �ahin �âh, esir alınmı� ve �sfahan’da bulunan 
Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar (1105-1118)’ın yanına götürülmü�tür. Ancak zaman içinde 
Türkiye Selçuklu Devleti’nde yönetim bo�lu�u olu�ması sonrasında Muhammed Tapar’ın iste�i ve izni 
do�rultusunda Anadolu’ya gönderilmi�tir.3 

�ahin �âh (1110-1116), Anadolu’ya geldikten sonra genç ya�ta 1110 yılında devletin ba�ına geçmi� ve 
merkeziidâreyi sa�lamı�tır. Kayseri hâkimi Hasan Bey’i bertaraf etmi� ve Bizans Devleti üzerine askeri 
seferler düzenlemi�tir. Saltanat makamında alternatifsiz olmak için karde�lerini hapsetme ya da öldürme 
imkânına sahip iken böyle bir uygulamada bulunmamı�tır. 1116 yılına kadar devleti Büyük Selçuklulara 
ba�lı olarak4 en güzel �ekilde idâre etmesine ra�men dı� mihrakların etkisiyle tahttan indirilmi� yerine 
karde�i I. Mesud (1116-1155) geçmi�tir. 

Kitabeler tarihi kaynak olması bakımından birinci derecede önemlidir, Hemen her kitabe evvela kültür 
tarihimiz, sonra da siyasi ve sosyal tarihimiz için en önemli kaynaklarımız arasında yer alır. �ahin �âh 
dönemine ait bu kitabede tarihimizin belli bir kesitine ı�ık tutması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. 

2. �ahin �âh’ın O�lu �erefü’d-Din �shâk ve Yapı Kitâbesi 
Sultan �ahin �âh (1110-1116) dönemine âit günümüze kadar gelmi� olan herhangi bir tarihi eser, 

herhangi bir sikke ya da bir yazı mâalesef ki daha kayıtlara geçmemi�tir. O’nun hakkında edinebildi�imiz 
tek envânter, o�luna âit oldu�unu dü�ündü�ümüz bir yapı kitâbesidir. Sultan �ahin �âh dönemine ait bu 

tek kitâbede de o�lu �erefü’d-Din �shâk’ın adı geçmektedir. Ancak kaynaklarda �erefü’d-
Din �shâk hakkında, nerede ne zaman nasıl ya�adı�ı dair bilgiler de mevcut de�ildir.  

Bugüne kadar tarihî de�eri anla�ılamamı� ve dikkâtleri çekmemi� nice de�eri çok ama çok önemli eserler 
oldu�u �üphesizdir. Muhakkâk ki bunlardan sadece bir tanesi olma özelli�i gösteren önemli bir eser de 

Türkiye Selçuklu Sultanı �ahin �âh’ın o�lu olan �ehzâde �erefü-d-Din �shâk’a âit bir yapı 
kitâbesidir. Bu yapı kitâbesinin ne oldu�u tam olarak belirlenememi�tir. Kitâbenin ön yüzü hafif 
tra�lanmı�tır. Bu kitâbemezâr ta�ı olabilece�i gibi, bir türbe veya daha ba�ka yapıdan kalma bir kitâbe de 
olabilir. 

Bu kitabe Konya �zzet Koyuno�lu Müzesi’nde 216 numarada kayıtlıdır. 113x101 cm. ebadlarında ve 35 cm. 
kalınlı�ındaki bu ta�ın kitâbe kısmı da 90x62 cm. ebadındadır. Ta�ın sa� üst kö�esi kırılmı� ve kitâbenin 
birinci satırındaki yazının bir kısmı da zâyi olmu�tur. Nitekim bu eksiklik kolayca tamamlanabilmektedir. 
Kitâbedeki bilgilerden, bu kitâbenin zamanını tâhmin etmemiz de maâlesef ki olanaksız kalmaktadır.  

Bu kitâbeyi ve de�erini açıklamaya ba�lamadan evvel onun �zzet Koyuno�lu Müzesi’ne nasıl getirildi�i ve 
nerede bulundu�u hakkında kısa bir bilgi vermenin faydalı olaca�ı kanaatindeyiz. 

�zzet Koyuno�lu Müzesienvânter kayıtlarında bu kitâbenin Abdullah Kılıç adlı birisi tarafından getirildi�i 
kaydedilmi�tir. O yıllarda Konya ili Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü, Ortaça� Bilim Dalında Ö�retim üyesi 
olarak görev yapan Mikail Bayram Hoca5, bir ö�rencisiyle bu ki�iyi arayıp bulmu� ve kendisine bu kitâbeyi 
nasıl ve nerede bularak �zzet Koyuno�lu Müzesi’ne götürdü�ünü sormu�lar, Abdullah Kılıç Bey’de 
kendilerini beraberinde kitâbeyi buldu�u Konya, Sille yolu üzerindeki U�ur siteleri mevkiîndeki bo� alana 
götürerek inceleme yapma imkânını sa�lamı�tır. Burası bir ara eski Adliye binasının yeriymi� ve oraya 
in�aat ve hâfriyat atıklarının atıldı�ına �âhid olan Abdullah Bey, tesâdüf eseri hâfriyat atıkları arasında üzeri 
yazılı ta�ı gördü�ünde derhâl �zzet Koyuno�lu’na hâber vermi�, �zzet Koyuno�lu da vâkit kaybetmeden 
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2 Emine Uyumaz, “Türkiye Selçuklu Sultanları, Melikleri Ve Meliklerin Evlilikleri”, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Ara�tırmaları Merkezi I. 
Uluslar arası Selçuklu Kültü ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri II, Konya 2001, s. 399.�
 
3Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 16.�
4 Salim Koca, I.�zzeddin Keykavus (1211-1220), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 2; Kesik, a.g.e, s. 16.�
5 Bu önemli konuyu ara�tırmamız esnâsında bizlere her türlü kaynak ve envânteri bizzat sa�layan ba�ta hocamız Prof. Dr Mikail Bayram 
olmak üzere, Konya �zzet Koyuno�lu Müzesi müdürü ve çalı�anlarına te�ekkürü bir borç biliriz.�
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belediyeyi arayarak kendilerine bir araç tahsis etmelerini istemi�, ardından gelen iki belediye i�çisiyle 
beraber yükledikleri kitâbeyi müzeye götürererekmuhâfaza altına almı�lardır.6 

3. Kitâbenin Metni Ve �çeri�i 

Ta�ın ön yüzünde yazan: “Sultanî tâbirînden bu yapı kitâbesi olan ta�ın Sultan 
âilesine yani bir �ehzâdeye âit oldu�u anla�ılmaktadır. Di�er iki satırda da bu �ehzâdenin �ahin/�ehin �âh 

O�lu �erefü’d-Din �shâk  adına kaynaklar arasında �u ana kadar rastlanılamaktadır. Fakat 
babası �ahin �âh’a gelince; Türkiye Selçuklu Hanedânları arasında �ahin �âh adlı iki ki�i bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi I. �z’zü’d-Din Mesud’un o�lu olup, babasının iktidârı zamanında Çankırı ve Ankara 
yörelerinin hâkimiydi. Karde�i II. Kılıç Arslan (1155-1192) iktidâra gelince kayın pederi olan Dâni�mend 
O�lu Nurû’d-Din Ya�ıbasan-Ya�ı Arslan (1143-1164) ile ittifâk ederek karde�ine kar�ı taht mücâdelesi 
içerinse giri�mi�, yenilince de Bizans’a sı�ınmı�, Bizans’ın deste�i neticesinde tekrardan Anadolu’ya gelmek 
imkânını bulmu�tu. �kinci defa yine II. Kılıç Arslan’a yenilmi� ve Bizans’a sı�ınarak Bizans ülkesinde 
ölmü�tü.7 Bu kitâbede adı geçen �erefü’d-Din �shâk’ın konumuz olan bu �ahin/�ehin�âh’ın o�lu olmadı�ı 
muhtemeldir.8Mengüceko�ulları’nda da �ahin �âh adlı bir emir vardır. Fakat bâhsî geçen bu �ahin �âh’ın 
hem Konya’da ikâmet etmesi ve burada bir yapı in�âsı olması imkân dâhilînde olmadı�ı gibi hem de 

kendisinin “Sultanî: unvanını kullanmı� olması da mümkün de�ildir. 

Di�er �ahin �âh ise I. Kılıç Arslan’ın o�lu olan ve 1110-1116 yılları arasında Anadolu’da Türkiye 
Selçuklu Sultanı olarak Devletin ba�kenti Konya’da iktidârda bulunmu�tur.9 Saltanatı döneminde Konya’yı 
kendisine karargâh edinmi�tir. Karde�i olan I. �z’zü’d-Din Mesud (1116-1155)’un kayın pederi 
Dâni�mendliEmîrGâzi ile birlikte hâreket ederek �ahin �âh’a kar�ı taht mücâdelesine giri�ti. Karde�i 
Mesud’a yenilen �ahin �âh, Bizans’a sı�ınmak için kaçarken Ak�ehir’de yakalanarak önce gözlerine mil 
çekilmesinin ardından da kendi yayının kiri�iyle bo�durularak öldürüldü. ��te bu mezâr ta�ı yahûd yapı 
kitâbesinde adı geçen �erefü’d-Din �shâk, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Sultanı olan �ahin/�ehin �âh oldu�u 
muhakkâktır. Çünkü �ahin/�ehin�âh’ın Sultanlı�ı döneminde Konya’da ikâmet etmekteydi. Sultan I. 
Mesud’atutsâk olup, gözlerine mil çekilmesinden bir süre sonra karısının yanına giderken yakalanıp 
öldürülmü�tür. Bu mezâr ta�ından �ahin/�ehin�âh’ın, �erefü’d-Din �shâk adında bir o�lu oldu�u ve bu 
o�lunun da Konya’da medfûn bulundu�u veya Konya’da bir yapı in�â ettirdi�i anla�ılmaktadır. 

Görüldü�ü üzere; bu kitabede mevcut de�ildir. Bu �erefü’d-Din �shâk, e�er babasından sonra ölmü� ise bu 
kitâbeyi XII. âsır ortalarına tarihlemek gerekmektedir. Çünkü babası �ahin �âh 1116’da ölmü�tür. Genel 
olarak, “Türk Hâkimiyet Telâkkisi“ gere�ince sultanlar öldürüldükleri zaman, erkek çocukları da öldürülürdü. 
E�er �erefü’d-Din �shâk, babası ile birlikte öldürülmü� ise bu tâkdirdekitâbeyi XII. âsrın ilk çeyre�ine 
tarihlemek do�ru olur. 
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6Mikail Bayram, “Anadolu Selçukluları Devri’ne Âit Bir Yapı Kitâbesi ve Dü�ündürdükleri”, Antalya 5. Selçuklu Semineri; Bildiriler ve 
Seçkiler, Antalya �l Kültür Müdürlü�ü Yayınları, Antalya 1998, s. 25.�
711. yüzyılın ortalarında Selçukluların, Anadolu’ya giri�leri ve kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyi�leri Bizans’ı 
Türklerle çok daha yakın ve yo�un ili�kiler içine sokmu�tu. Bu ili�kiler ister sava� olsun, ister barı� halinde olsun aralıksız devam etti ve 
aynı yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk içindeki Türk unsuru dikkati çekecek kadar arttı. Bunların bir kısmı di�er yabancı milletlere 
mensup ki�iler gibi özellikle askeri alanda görev yapmak üzere Bizans hizmetine girmeye ba�ladılar. Bizans yönetimi bundan 
memnundu. Zira imparatorluk yüzyıllardan beri yabancıları bünyesinde toplama politikasını sürdürmekteydi. �mparatorlar ço�u 
zaman bu yabancılara saray unvanları bah�ederek, onları aristokrat sınıf içinde almayı, hatta evlilik yoluyla hanedana ba�lamayı, kendi 
menfaatleri açısından uygun buluyorlardı. Bu sebeple Türklerin de imparatorlu�a katılmalarından ho�nuttular. ��te bunların en güzel 
örne�ini te�kil edici bir �âhsiyet, imparator I. AleksiosKomnenos (1081-1118) devrinde daha 9 ya�ındayken esir alınıp, Komnenoslar 
sarayında e�itim görüp, yeti�mi� ve imparator II. IoannesKomnenos’un 1118’de tahta çıkı�ından itibaren, imparator I. Manuel 
Komnenos döneminin ilk 7 yılını da içine alan 32 yıl boyunca MegasDomestikos’luk yani Do�u ve Batı Bizans orduları 
ba�kumandanlı�ı görevini elinde tutmu� olan IoaannesAksukhos (1088-1150) bir Selçuklu Türkü’dür. Bkz. I�ın Demirkent, “Komnenos 
Hanedanın Büyük Ba�kumandanı: Türk Asıllı IoannesAksukhos”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Belleten, C. LX, Nisan, S. 227, Ankara 
1996.�
8Bu konuda bizim yaptı�ımız tedkiklerde�erefü’d-Din �shâk, bu �âhin�âh’ın, II. Kılıç Arslan’ın torunu, I. Rüknü’d-Din Mesud’un o�lu 
olmadı�ı a�ikârdır. Fakat �ehabettin Tekinda� ve Remzi Duran ise bu �erefü’d-Din �shâk’ın I. Rüknü’d-Din Mesud’un o�lu olduklarını 
ilerî sürmektedirler. Bkz. �ehâbettinTekinda�, “�ahin/�ehen�âh’ın O�lu �erefü’d-Din �shâk Hakkında Bir Kitâbe”, Tarih Enstitüsü 
Dergisi, Sayı: 10-11, Ankara 1979,1980, s. 119-120.; Remzi Duran, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 2001, s. 67.�
9Remzi Duran, a.g.e., s. 4.�
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Yaptı�ımız ara�tırmalarda XII. yüzyılın ilk yarısı içerisinde Türkiye Selçukluları devrîne âit bir 
kitâbe mevcut de�il veya henüz rastlanılmamı�tır. Bu vâsfı ile burada tâvsifî sunulan kitâbe, Türkiye 
Selçuklular devrîne âit; belki de bilînen en eski mezâr ta�ı özelli�ini ta�ımaktadır. 

Bu kitâbe bir hususu da akıllara getirmektedir. Muhtemelen �erefü’d-Din �shâk’ın babası Sultan �ahin �âh 
da burada medfûn idi ve mezâr ta�ları �u anki eski Adliye binasının bulundu�u yerdeydi. Eski Adliye 
sarayının temelî kazıldı�ı zaman burada bulunan birçok Selçuklu Sultanlarına âitmezâr ta�ları ve yapı 
kalıntıları da hafriyat sırasında tâhrip edilmi�tir. 

Üzerinde durdu�umuz kitâbeden çıkardı�ımız bir ba�ka netice ise daha vardır ki o da acaba 
�erefü’d-Din �shâk, kısa bir süre de olsa babasından sonra Sultan ilân edildi de bu durumdan rahatsızlık 
duyan amcası Mesud, Dâni�mendlilerle bir olup onu babasıyla beraberinde ortadan mı kaldırdılar? Ya da 
Sultan �ahin �âh’ın zamanında kendisinden sonra yerine veliâhd mı ilân edildi? Bu soruların cevaplarını da 
henüz tespit edemedik. 

4. Sonuç 
Gerçekten de netice itibâriyle tüm bu dü�üncelerimizin hepsi birer olabilme ihtimâli üzerindedir. 

Fakat yukarıda da i�âret edildi�i gibi ne Selçuklular zamanındaki Ana kaynaklarda ne de bu alandaki 
Ara�tırma eserlerinde Sultan �erefü’d-Din �shâk adına rastlanılamamı�tır. Fakat bizler, bu son ihtimâlin 
kuvvetli oldu�una inanmaktayız. O’nun kendisini sultan ilân etti�i ve bu sultan unvanını ta�a kazdırttı�ını 
konusunda hemfikiriz. Hiç �üphe yoktur ki, o karde�i Sultan I. Mesud, kar�ısında giri�ti�i mücâdelede pek 
fazla tutunamamı�tır. Bu tâkdirde burada tâvsifi sunulan kitâbeyi, �ahin/�ehin�âh’ın öldürüldü�ü tarih 
olan 1116’dan sonra gelen bir veya iki yıl sonrasında tarihlemek gerekmektedir. 
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Ek Tablo: 1.10 
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10�ahin �ah’ın o�lu �erefü’d-Din �shâk’aâit Yapı Kitâbesinin Foto�rafı.�
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11�ahin �ah’ın o�lu �erefü’d-Din �shâk’aâit Yapı Kitâbesinin bulundu�u müzedeki Kayıt Envânter Defterindeki Kitâbe hakkındaki içerik 
yazısı.�
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