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Özet 

Bu makalede Ortaça� Türk tarihinin O�uz boylarına ait bir bölümünün 
kısa bir kesiti ortaya konulmaya, pratik yönden de�erlendirilmeye ve daha 
yo�un biçimde üzerinde durulmasında yarar gördü�ümüz bazı tarihsel 
sorunlara i�aret etmeye çalı�ılmı�tır. Ne var ki bu dönemin câlib-i dikkat 
biçimde geli�mesini tetikleyen Büyük Selçuklu �mparatorlu�u’nun da�ılması, 
Harezm�ahların kuvvet kazanması ve ardından Mo�ol istilası gibi tarihi 
olayların geli�mesini kaydetmeden bir sonuca ula�mak da yanlı� olacaktır. Bu 
dönem bir tarihçi için tahlil ve terkip yapma açısından yo�un bir süreci ihtiva 
etmektedir. Burada ara�tırmak üzere seçti�imiz konu, Büyük Selçuklu 
�mparatorlu�u’nun da�ılma süreciyle birlikte, bu devletin kurucu unsurları olan 
O�uz boylarının ba�ımsızlık kazanma giri�imleriyle özel bir ilgisi olan bir 
konudur. Çünkü, her biri Selçuklu �mparatorlu�u’nun ayrı bir bölgesinde 
varlıklarını ve birliklerini sürdüren O�uz boyları, Sultan Sancar’ın ölümünden 
itibaren sürekli ve rahatsız edici bir biçimde otorite bo�lu�u içerisine 
dü�mü�lerdir. Bu  O�uz boylarının, Selçukluların da�ılmasıyla birlikte yeni 
ortaya çıkan bölgesel güçlerle ili�kileri karma�ık ve sorunlu olmu�tur. O�uz 
boyları bu süreçte tarihsel de�i�ime uyum sa�lamakta güçlük çekmi�lerdir. 

Anahtar Kelimeler: O�uzlar, Yıva Boyu, �ran, Büyük Selçuklu 
�mparatorlu�u, Mo�ol �stilası. 

 

Abstract 

 In this article, we tried to exposure a short section of medieval Turkish 
history, belonging to Oghuz tribes and wanted to point out some historical 
problems that we see a lot of benefits about intensively researching and 
practically reviewing. However, it would be misleading if we don’t mention 
Saljukian Empire’s disintegration, Kharzemshah’s progression and Mongolian 
Invasion which were great events that triggered this period’s remarkability. This 
period contains a very intense process for a historian to analyze and compose. 
The subject we intended to research has a special relation to Oghuz tribes which 
were founders of Saljukian Empire. Those tribes were also trying to gain 
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independence from Saljukian empire, because after Sultan Sancar’s death, the 
Oghuz tribes which were living in seperate regions of the empire were having 
an authority gap. The relation between new regional forces which were emerged 
after Saljukian Empire’s collapse and Oghuz tribes was complicated and 
problematical. Oghuz tribes had certain difficılties about adaptating to historical 
changes in this period. 

Key Words: Oghuz, Yiva Tribe, Persia, Saljukian Emperium, Mongolian 
Invasion. 

 

Giri� 

 Belirli bir tarih kesitinde ele aldı�ımız Yıvalar, sosyolojik ve etno�rafik 
terimlerle tanımlanabilen O�uzların 24 boyundan biridir. Yani Yıvaların bu 
döneminin tarihi, O�uz kavminin oldu�u kadar, onların di�er Türk ve Mo�ol 
kavimleriyle olan ili�kileriyle bir bütün olarak görülen Batı �ran Türk tarihinin genel 
bir geli�iminin tarihidir. Bu anlamıyla 24 O�uz boyunu, Re�idüddîn Fazlullah’ın ya 
da Mahmûd Ka�garî’nin verdikleri listenin nesnel bir tarihi gerçekli�i ifade etti�ini 
var sayarak tanımlasak bile, onların tarihlerini takip etme hususunda önümüze 
yanıtlanması oldukça zor sorular çıkmaktadır. Zira, bu O�uz boylarının etkinlikleri, 
farklı tarihsel dönemlerde ve de geli�me a�amalarında de�i�mektedir. Bu çalı�mada 
ele aldı�ımız kesit, O�uz boylarının birbirleriyle veya di�er Türk ya da Türk olmayan 
kavimlerle kar�ılıklı ili�kilerinin sadece bir bölümünden ibaret oldu�u için pek çok 
problemle kar�ıla�ma durumunda kaldık. Yıva, Yazır, Av�ar boyları gibi uç 
örneklerde O�uz boyları arasındaki ili�kiler aynı kavme mensup grupları 
tanımlamaya yaramı�tır. O�uz boyları birer kendini tanımlama olarak vardır ve öyle 
kabul edilir. Bu boylar, bazı ortak özellikleri payla�an bir üst kimli�i yani bir kavmi 
gösterebilseler dahi, bugünkü modern anlamda bir ulusu kar�ılayan toplum 
sayılmazlar. Ancak, bugün pek çok tarihçi O�uz boylarını fonksiyonel tarihsel 
ili�kiler bakımından sosyolojik olarak aynı toplumun bir parçası olarak görebilir. 
Aynı �ekilde di�er Türk kavimleri ile onlarla birlikte çok daha geni� topluluklar da 
aynı bodun sisteminin bir parçası olarak görülebilir. Ço�u tarihçi bu sorunu, etnik, 
siyasal ve co�rafi dı�sal veya içsel kıstaslarla tanımlamaya çalı�sa bile, çözüme kolay 
kolay ula�ılamayaca�ı da ortadadır. Demek ki sorun çok yönlü olup, sadece 
metodolojik de�ildir. Modern ulusların tarihinin ba�lıca temalarından biri de bu 
toplumların olu�umunda, içsel homojenlik yani ço�ulcu bir yapıdan tekçi bir yapıya 
geçilmesi sürecidir. Bu konuda ortaya çıkacak olan tanım sorunları, ulus-toplumların 
geli�mesiyle ve milliyetçilikle ilgilenen her tarihçinin yakinen bildi�i gibi ortaya 
tezler-antitezler çıkaracaktır. O�uz boylarının tarihini ara�tırmak, önceliklerimizde 
yer alan Türk tarihinin karma�ık ba�lantılarını hangi saiklerin olu�turdu�u 
konusunda, bazı varsayımlar ortaya koymamızı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle 19. 
Yüzyıl Osmanlı toplumunu çalı�an bir tarihçinin bu toplumu çözümlerken, O�uz-
Türkmen a�iretlerine daha fazla öncelik tanımasından do�al bir �ey yoktur. Zira, 
bilindi�i gibi tarihte cihan�ümul imparatorluklar olan Selçuklular ve Osmanlılar, 
O�uz Türkleri tarafından kurulmu� olup, birbirinin devamı sayılmaktadırlar. 

Selçuklu Devleti’nin kurulu�unun öncesinde ve sonrasında bu devletin 
kurucusu olan O�uz-Türkmen kütlelerinin büyük bir kısmı da Azerbaycan ve Cibâl 
yani Hemedân havalisi gibi batı �ran bölgelerini yurt tutmu�lardı. Henüz Gazneli 
Sultan Mahmûd (998-1030) devrinde O�uzlar bir kaç yıl içinde bir kaç devlet 
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de�i�tirmi�lerdir. Önce Kirman Büveyhîleri Devleti’ne, sonra �sfahan’da hâkim 
Kakaveyh O�ulları Devleti’ne, en sonra da Azerbaycan Ravvâdî Beyli�i’ne 
sı�ınmı�lardı. Bununla beraber bilinmektedir ki O�uzlar bu bölgelere ilk defa 
gelmemektedirler. Bu itibarla bu geli�ler orijinal de�ildir, orijinal olan taraf geli� 
tarzlarıdır. O�uzlar bu defa buralara baskı altında gelmi�lerdir1. O�uzlar bir 
müddet Gazneli Devleti’ne iyi hizmetlerde bulunmu�larsa da Gazneli Sultan 
Mesûd (1030-1040) devrinde bu ili�kiler dü�manlı�a dönü�mü�tür. Bu nedenle 
tarihi tam olarak belirtilmemekle beraber O�uz liderlerinden Ya�mur’un da 
aralarında bulundu�u, sayıları elliyi geçen O�uz �efi, hükümdârın emri ile Irak 
sipehsâlârı Ta�-Ferra� tarafından Ni�âbûr’da öldürtüldüler. Neticede O�uzlar 
burada daha fazla kalamayıp, Rey’e do�ru hareket ettiler. Ancak O�uzların 
katledilen �eflerinin intikamlarını almadıkları söylenemez. Çünkü 427 (1035-1036) 
yılında O�uzlar, Ta�-Ferra�’ın ordusunu yenerek, kendisini parça parça 
etmi�lerdir2. 

XI. Yüzyılın ilk yarısından itibaren �ran'da Hemedân'ın batısındaki bölüme 
gelen kalabalık O�uz-Türkmen boylarının arasında Yıvaların da bulundu�u 
muhakkaktır. 12. Yüzyıl ortalarına kadar Batı �ran’da ya�ayan Türkmen kütleleri 
arasında Yıvaların en ba�ta geldi�ini, O�uz isyan ve istilâsı döneminde bu bölgelerde 
oynayabildikleri tarihi ve siyasi rolden kestirebiliyoruz. Yıva boyunun Hemedân 
bölgesinde bir O�uz boyu olarak 12. Yüzyılın ikinci yarısında tarih sahnesine 
çıkmasından önce, O�uzların Hemedân’a 430 (1038-1039) yılında reisleri Gökta�, Bo�a 
ve Kızıl idaresinde girdikleri görülüyor3. Bu bilgiden anlıyoruz ki, bu tarihten itibaren 
O�uzlar, yurt tuttukları Hemedân bölgesinde, Selçuklu merkezî yönetimine ba�lı 
olarak ya�amı�lar, fakat 1153’den itibaren, do�udan gelen Belh O�uzları Sultan 
Sancar'ın ordusunu yenip, kendisini de esir aldıktan sonraki süreçte Büyük Selçuklu 
Devleti’ne son verirken4, Irak Selçukluları devletinin topraklarında ya�ayan O�uz-
Türkmen boyları da harekete geçerek, müstakil birer siyâsî unsur halinde rol oynamaya 
ba�lamı�lardır5. 1160 yıllarında Selçuklu hâkimiyetinin tükenmeye yüz tuttu�u 
Horasan’da sadece Sultan Sancar’ı esir almı� olan Belh O�uzları de�il,  ba�ka O�uz 
gurupları yani esasen Selçuklu Devleti’nin kurulu�unu gerçekle�tirmi� olanlar da 
vardı. Kaynaklarda açık olarak zikredilmemekle beraber, anla�ıldı�ına göre Selçuklu 
Devleti’nin kurulu�u döneminde Hemedân bölgesi Yıva boyu tarafından mesken 
tutulmu�tur. 

Harç bitti, yapı paydos: “Yıvaların Batı �ran'da ortaya çıkı�ları” 

Ka�garlı Mahmûd bu O�uz boyunun adını Iva ya da Yıva olarak 
vermektedir6. Re�idüddîn’in O�uznâme’sinde 24 O�uz boyundan, Tengiz Han’ın 
soyundan ve Üçoklar koluna mensup olarak gösterilmi�lerdir. Bu esere göre Yıva, 

                                                           
1 Mehmet Altay Köymen (1993). Büyük Selçuklu �mparatorlu�u Tarihi, I, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 174; Mesela Ça�rı 
Bey’in Batı seferi için bk. �brahim Kafeso�lu (1953).  “Do�u Anadolu'ya �lk Selçuklu Akını ve Tarihi Ehemmiyeti”, Fuad 
Köprülü Arma�anı, �stanbul: AÜDTCF Yayını; Bu konuda kaynak olarak ayrıca bk. Urfalı Mateos (1987). Urfalı Mateos 
Vekâyînâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), Çev. H. D. Andreasyan, Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yayını, 48 vd. 
2 �bnü’l-Esîr (1987). El-Kâmil fi’t-Tarih, Türkçe terc. A. Özaydın-A. A�ırakça, IX, �stanbul: Bahar Yayınları,  s. 293 vd. 
3 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e.,  IX, s. 296. 
4 Bu konuda geni� bir ara�tırma için bk. Ergin Ayan (2007). Büyük Selçuklu �mparatorlu�u’nda O�uz �syanı, �stanbul: 
Kitabevi Yayınları. 
5 F. Sümer (1951). "Yıva O�uz Boyuna Dair", Türkiyat Mecmuası, IX, s. 155 vd. Bu olaylar arasında Yıvalar, Hemedân ve 
�ran Kürdistan'ı civarında Mo�ol istilâsına kadar devam edecek olan bir beylik kurmaya muvaffak olmu�lardır. 
6Besim Atalay (1998).  Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi, I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 56. 
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atları yüksek ve aynı zamanda hünerli olan demektir7.  Ebülgazi Bahadır Han ise 
Ava olarak zikretti�i Yıva’nın manasının mertebesi yüksek demek oldu�unu 
belirtiyor8. Keza Yazıcızâde Ali de Yıva’nın manasını Ebülgazi ile aynı �ekilde 
vermektedir9. 

Sultan Sancar’ın ölümüne kadar, Hemedân ve Kürdistan taraflarında teessüs 
etmi� olan Yıva Beyli�i’nin siyasi faaliyetlerine dair herhangi bir habere kaynaklarda 
rastlanmamaktadır. Bu dönemde ise ilk bilgiler Berçem (Terçem) adlı bir �ahsın 
faaliyetlerine ait bulunmaktadır. El-Bercem el-�yvai'nin reisli�inde olan bu Yıva 
Türkmenleri 30.000 süvari çıkarabilecek kadar mühim bir kuvvet te�kil ediyorlardı. 
A�a�ıda görülece�i gibi Yıvalar önemli bir kuvvet te�kil ettiklerinden dolayı, Halifeler 
ile Irak Selçuklu Sultanları arasında devam eden mücâdelelerde denge unsuru olarak, 
bazen bir, bazen di�er tarafı tutuyorlardı 10.  

553 (1158) yılında Berçem’in �efli�indeki Yıvalar, el-Cibâl, Dînever ve 
Hemedân bölgesinde çok fazla fitne ve fesat çıkardılar. Bu nedenle Ba�dâd'dan 
üzerlerine El-Müster�id'e mensup emirlerden Mengüpars'ın kumandasında bir ordu 
gönderildi. Bu ordu yakla�ınca Yıvalar toparlandılar, Mengüpars'ın kar�ısına çıkıp 
sava�a tutu�tular. �ki taraf arasında yapılan zorlu bir sava�tan sonra Türkmenler a�ır 
bir yenilgiye u�ratıldılar. Türkmen birli�ini te�kil edenlerden bir kısmı esir alındı, 
bazıları da öldürüldü. Öldürülenlerin ba�larıyla esirler Ba�dâd'a götürüldü11.  

 �bnü’l-Esir ve yukarıda saydı�ımız di�er kaynakların verdikleri bilgilerden 
çıkardı�ımız sonuca göre anlıyoruz ki, Büyük Selçuklu �mparatorlu�u’nun ba�ı 
olan Sultan Sancar’ın ölümüyle (1157) birlikte, yerine geçecek bir varisi 
bulunmadı�ından kendilerini ba�sız ve merkezi otoriteden yoksun kalmı� hisseden 
Yıva O�uzları ba�larının çaresine bakma e�ilimiyle, ba�ımsız hareket etme 
pozisyonuna girmi�lerdir. Bu, O�uz boylarında merkezi hâkimiyeti temsil eden 
hükümdâra ba�lılık inancının rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Sultan Sancar 
varis bırakmadan ölmeseydi veya yerini Selçuklu hanedanından güçlü bir 
hükümdâr doldursaydı, Yıva Türkmenleri de büyük bir ihtimalle devlete sadık 
kalmaya devam edeceklerdi. Bu Yıva Türkmenleri, devleti ba�sız görünce, kendi 
�eflerinin idaresinde kendilerini her türlü harekette serbest saymı�lardır. Yine 
yukarıdaki bilgilerden çıkardı�ımıza göre, Türkmenlerin ya�ma ve talan 
hareketlerine kar�ı tedbir alma keyfiyeti, Irak Selçuklu sultanlarından de�il bizzat 
halife tarafından yerine getirilmi�tir. Halîfenin ve daha sonra da Selçuklu Atabe�i 
�l-Deniz'in kendilerini cezalandırmalarına ra�men, Yıva Türkmenleri bir beylik 
kurmayı ba�armı�lardır. Böylece Yıvaların ba�ımsızlık duygusu ile faaliyete geçmeleri 
halife tarafından önlenmi� ise de bunun geçici bir durum oldu�u, daha sonraki 
olayların seyrinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü, yakla�ık 14 yıl gibi bir süre sonra onları 
tekrar tarih sahnesinde görüyoruz. 

Yıvaların, 568 (1172) yılında Azerbaycan Atabegleri ile sava�tıklarını �bnü'1-Esîr 
                                                           
7 A. Zeki Velidi Togan (1982). O�uz Destanı Re�ideddin O�uznâmesi, Tercüme ve Tahlili, �stanbul: Enderun Kitabevi, s. 52. 
8 Ebülgazi Bahadır Han (tarihsiz). �ecere-i Terakime, Haz. Muharrem Ergin, �stanbul: Kervan Kitapçılık, s. 52. 
9 Yazıcızâde Ali (2009). Tevârîh-i Âl-i Selçuk, Haz. Abdullah Bakır, �stanbul: Çamlıca Basım Yayın, s. 27. 
10 O. Turan (1993). Selçuklular Târihi ve Türk �slâm Medeniyeti, �stanbul: Bo�aziçi Yayınları, s. 259. 
11 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XI, s. 200; Hâfiz-ı Ebru, Lütfullah b. Abdullah  el-Hirevî (Zübdetü't-tevârîh, Ayasofya 
0.3035, vr. 748 a), bu olayın 553 (=1158-1159) yılında oldu�unu yazmaktadır; Ayrıca bk. Aynî, ‘Ikdu’l-cumân fî Târîh-i 
Ehli’z-zamân, VI, Osmanlıca trc. Münîrzâde Hamîd, Topkapı Sarayı Ba�dâd Kö�kü Kütuphanesi, nr. 278, vr. 265 a vd; 
Cüveynî (1367 h�.). Târîh-i Cihângü�ây, III, n�r. Muhammed b. Abdülvahhâb Kazvînî, Tahran: Sahafî-i �ran, ha�iyeler, s. 
453 vdd.; �bn Kesîr (1995). el-Bidâye ve’n-Nihâye, Türkçe trc. Mehmet Keskin, XII, �stanbul: Ça�rı Yayınları, 433; Kr�. F. 
Sümer (1951). a. g. m., s. 196. 
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anlatıyor. Berçem, kalabalık bir Türkmen taifesiyle Hemedân'a ba�lı kasabalara 
girip, Dînever'i ya�maladı ve kadınların ırz ve namuslarına tecâvüzü mübâh saydı. 
Atabeg �l-Deniz Nahcivân'da iken bu haberi duydu ve askerlerini toplayarak 
Berçem'in üzerine yürüdü. Berçem, Ba�dâd yakınlarına kadar kaçtı. �l-Deniz de onu 
takip etti. Halîfe el-Mustazî, bunu kendisine kar�ı kurulmu� bir komplo zannederek, 
derhal tedbir almaya ba�ladı. Di�er taraftan Atabeg �l-Deniz’e hil‘atler ve lakablar 
verdi. Atabeg �l-Deniz, halîfeye Ba�dâd üzerine yürümek gibi bir niyetinin olmadı�ını, 
bir bozguncu taifesinin fesadına mani olmak için geldi�ini söyledi ve özür diledi. 
Hâkayn köprüsünü geçmeden geri döndü. Ancak müellifin bu konuda verdi�i haberler 
burada kesiliyor ve biz iki grup arasında ne gibi olaylar cereyan etti�ini bilemiyoruz12. 

Gördü�ümüz gibi Yıva Türkmenlerinin çevre �ehirlere saldırma�a ba�ladıkları 
tarih (1172) aynı zamanda Harezm�ah �l-Arslan’ın ölüm tarihidir13. Bu hadise aslında 
Türkmenlerin neden harekete geçtiklerini anlamak için yeterli bir fikir vermektedir. 
Çünkü, �l-Arslan, Sultan Sancar’ın ölümünden sonra do�u eyâletlerinin ço�unun 
hâkimiyetini ele geçirmi� ve nisbi bir otorite sa�lamı� bulunuyordu. Batıda ise 
imparatorluk atabegliklere ayrılmı�tı. Halîfeler ise Irak Selçukluları ile mücâdele 
etmek zorunda kalmı�lardı. �u halde �l-Arslan’ın ölümüyle birlikte Türkmenleri 
harekete geçtikleri haberleri de tarihi hadiseler içerisinde yer almaya ba�lamı�tır. 
Çünkü böyle sahib-i kudret bir hükümdârın ölümü batı cenahta dahi bir otorite 
bo�lu�unu yeniden gündeme getirmi�tir. Ancak bu kez Yıvaları tedib etme i�i, Irak 
Sultanlarıyla u�ra�an halifelere de�il, Irak sultanlarının üstünde dahi bölgede güç ve 
nüfuz sahibi olan Atabeg �l-Deniz’e dü�mü�tür. 

Harezm�ahların Irak’ı  istilâsı ve Yıva Türkmenleri 

Büyük Selçuklu �mparatorlu�u’nun da�ıldı�ı ve Harezm�ahların Horâsân 
bölgesine hakim olduklarını gördü�ümüz bu devirde, Irak Selçuklularının inkıraza 
do�ru gittikleri bir gerçektir. ��te batı �ran sahasında Irak Selçuklularının zayıflayıp 
yıkılmaya yüz tuttukları bu dönemde, �l-Denizliler Atabegli�i ile Yıva Türkmenleri de 
birbirlerine öteden beri izledikleri muhalif tutumlarını devam ettirmi�lerdi. Burada 
Yıvaların ba�ımsızlık hareketi olarak nitelenebilecek faaliyetleriyle, elde ettikleri 
sonuçlar arasındaki çok açık bir nisbetsizlik nazar-ı dikkati celb etmektedir. Yukarıda 
bahis mevzuu edilen olayda Atabeg �l-Deniz’in halifeden özür dilemesi ve kötü bir 
niyetinin olmadı�ını arz etmesi, halifeyi güvenli�i hususunda rahatlatmı�tır. Halifenin 
bu kadar büyük bir endi�e içerisine dü�mesini askeri ve siyasi bakımdan zafiyet 
içerisinde bulundu�una yormak lazımdır.  Bir de Atabeg �l-Deniz’in Berçem’in 
kaçı�ından sonra daha ileri gitmeyi halifenin zafiyetine ra�men tehlikeli buldu�u 
dü�ünülebilir. Nitekim Yıvalar, Irak Selçuklu melikleri arasındaki taht kavgalarına ve 
bunların halifelerle olan münasebetlerine karı�acak kadar güçlerini muhafaza 
etmi�lerdir. 

 583 (1187) yılında son Irak Selçuklu Sultanı II. Tu�rul (1175-1194) ile Halîfe En-
Nasır Lidînillah (1180-1225)’ın vezîri Celâlüddîn Ubeydullah b. Yunus arasında 
Hemedân civarında yapılan sava�ta Yıvalar da bulunmu�lar ve halîfenin ordusunda 
yer almı�lardı14.  

Anla�ılan Berçem üzerinde �l-Deniz’in galibiyeti Yıvalara daha temkinli hareket 
                                                           
12 Bk. �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e, XI, s. 317; Kar�. Cüveynî (1367 h�.). a. g. e., III, ha�iyeler, s. 453. 
13 Re�îdüddîn Fazlullâh (1373 h�.). Câm‘iü’t-tevârîh, I, n�r.  Muhammed Rû�en-Mustafa Mûsevî, Tahran: Çaphâne-i 
Kuteybe,  s. 342. 
14 El-Hüseynî (1943). Ahbâru’d-Devleti’s-Selcukiyye,  Türkçe trc. N. Lugal, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 124. 
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etmeleri lüzumunu telkin etmi�tir. Aksi takdirde Yıva O�uzlarının halifenin ordusuyla 
birlikte hareket etmelerinin sebebini izah etmek pek mümkün olmazdı. Ancak 
Yıvaların halife ile yapmı� oldukları bu ittifak ve güç birli�inin, hiçbir �eyi halletmemi� 
oldu�unu Yıvaların her �eye ra�men isyan ve muhalefet halinde kalmalarından 
anlıyoruz. 

�l-Denizlilerden Atabeg Kızıl Arslan (1186-1191) 15, II. Tu�rul’u ortadan 
kaldırmak için Halîfe En-Nasır Lidînillah’a bir mektup yazarak, ona olan ba�lılı�ını 
belirttikten sonra II. Tu�rul’un kendisi ve Abbâsî Halifeli�i için büyük bir tehlike 
oldu�unu, bir an evvel ortadan kaldırılmasının elzem oldu�unu, bunun için de birlikte 
hareket etmeleri gerekti�ini bildirip yardımlarını rica etti16. Bu sırada II. Tu�rul’un da 
halifeye bir elçi göndererek, Ba�dâd’a gelip atalarının önceden gerçekle�tirmi� 
oldukları hâkimiyeti tekrar kuraca�ına dair ima ve isteklerde bulunması üzerine, 
elçisine cevap bile verilmeden geri gönderilmi� ve bunun akabinde Selçuklu 
hükümdarlarının Ba�dâd’da yaptırmı� oldukları saray (Dârü’s-Saltana) yıktırılmı�tır17. 

Böylece öteden beri izledi�i Selçuklu kar�ıtı politikasına uygun dü�en Kızıl 
Arslan’ın teklifini uygun gören halife ona yardıma karar vermi�tir. Bu konuda en 
tafsilatlı bilgiyi veren Râvendî’ye göre, Bahar mevsiminde hilâfet merkezinden Atabeg 
Kızıl Arslan’a hilat gönderildi ve Nimrûz nöbeti kendisine verildi. Hilâfet ordusunun 
Kirmân�âhân ve Dînever’de beklemesi, Atabeg Kızıl Arslan’ın, vezirin yanına gelmesi, 
oradan Hemedân’a gidilerek sultana cevap verilmesi hususunda anla�tılar. Haberciler 
Hemedân’dan sultanın iktidarsızlı�ı haberini getiriyorlardı. Onlar tam bir kalp huzuru 
ile malzeme, mal ve servet getirmi�lerdi.  Muntazam bir ordu da gelmi�ti. �i�e atanlar 
(karûre endâzân), balta, çember ve harp vasıtaları hep yanlarında idi. Sultan Atabeg 
Kızıl Arslan onların yanına gelmeden önce üzerlerine yürüdü. �erefiyân gibi emirleri 
ile bütün atabekîler onun bu fikrini kabul etmi�lerdi. Sultan II. Tu�rul, hilâfet merkezi 
ordusu ile kar�ıla�tı�ı zaman öyle bir sava� yaptılar ki, Iraklılar e�ini görmemi�lerdi. 
Cemâleddîn Ay-Aba18, Atabekîlerle beraber sultanın sa� kanadında bulunuyordu. 
Bunlar ma�lup oldular ve çekilmeleri iki fersaha vardı. Halîfenin ordusu bozgun 
halinde da�ılırken, vezîr de esir edildi. Yıva Türkmenleri onları takip edip, 
a�ırlıklarını ele geçirdikten sonra, muharebe meydanını terk ettiler. Ba�dâdlıları 
çuvaldızlar atarak, atları ve insanları vuruyorlardı. Hiç kimse bunların kimler 
tarafından atıldı�ını görmedi�inden defedilemiyordu. Petrol atanlar (neft endâzân) 
havada ate�ler uçurtuyorlar, atları ve süvarilerini yerlerinde yakıyorlardı. Sultanın 
çadırının üzerine o kadar çok ok ya�dırıldı ki, çetri oklarla örtüldü. Her ne kadar ilk 
defa sultan tarafı zaafa dü�mü� ise de sonraları sultanın ordusu pek çok ganimet elde 
etti. Çuval çuval altın, sayısız at ve silah getirildi. O kadar ki Hemedân’da hilâfet 
merkezine hürmetten dolayı kimse bir Arap atını bir dinara almıyordu19. Bu olayın 
ça�da�ı olan �bnü'1-Esîr, kendisinin bu sırada cihâda çıkmak isteyen Selâhaddîn 

                                                           
15 �ldeniz’in Mümine Hatun’dan Cihan Pehlivan ve Muzaffereddin Kızılarslan adında iki o�lu oldu. II. Tu�rul, ikinci 
evlili�ini önce Atabegi Cihan Pehlivan, onun ölümüyle de karde�i Atabeg Kızılarslan () ile evlenmi� olan �nanç Hatun 
ile yapmı�tır. Atabeg Pehlivan’ın 582 ba�larındaki (Mart 1186) ölümüyle karde�i Kızılarslan Hemedan’a gelerek, hem II. 
Tu�rul’un atabegi sıfatıyla iktidarı ele aldı hem de dul kalan �nanç Hatun ile evlendi. Ergin Ayan (2008). “Irak Selçuklu 
Sultanlarının Evlilikleri”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, C. 10, S. 1, s. 161 vd. 
16 Hüseyin Kayhan (2001). Irak Selçukluları, �stanbul: Çizgi Kitabevi, s. 297. 
17 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XI, s. 442. 
18 Bu emîrin adı daha önce Mü'eyyed Ay-Aba'nın Kirmân'a yardıma gönderdi�i komutanlar arasında geçmektedir. 
E�er bir isim benzerli�i yoksa bunun Müeyyed Ay-Aba’nın ölümünden sonra, önce Atabeg �l-Deniz'in, akabinde de 
Atabeg Pehlivan'ın hizmetine girdi�ine hükmedilebilir. Nitekim Râvendî (1957). (a. g. e., II, s. 106, 114) tarafından o, 
Atabeg �l-Deniz'in hâcîbleri arasmda zikredilmektedir. 
19Râvendî (1957). Râhatu’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, Türkçe trc. A. Ate�, II,  Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 319 n. 2. 
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Eyyûbî'nin arkasında oldu�unu belirtiyor20. El Hüseynî’ye göre Vezîr Celâlüddîn, 
merkezde harbe devam etti ve yanında bulunan kendi has köleleri ikindi 
zamanına yakın bir vakte kadar �iddetli mukavemet gösterdiler. Sultan bizzat 
kendisine : “Senin askerin hezimete u�radı, yanında bu kölelerden ba�ka kimse 
kalmadı, artık kendi ve yanında bulunanların canına kıyma” dedi. Bunun üzerine 
emirlerden bir kısmına emretti. Bunlar gelip onu kendisi için hazırlanan bir 
çadıra götürdüler. Askerler Ba�dâd’a, Sultan II. Tu�rul da Hemedân’a döndü21. 

Böyle bir sava�ın bir Irak Selçuklu sultanı ile Halife arasında cereyan etti�i göz 
önünde tutulacak olursa, Yıva Türkmenlerinin daha güçlü gördükleri halifenin 
ordusunun saflarında yer almalarının neden zaruri bir durum oldu�u daha iyi 
anla�ılmı� olur. Hatta Yıvaların bu tercihi, onların gittikçe zayıflayan Irak Selçukluları 
hakkındaki dü�ünce ve telakkileri hakkında bir fikir vermektedir. Yıvalar halife 
ordusu saflarında sava�a katılmı�lar, buna mukabil halifenin askerleri ma�lup olunca 
onların a�ırlıklarını ya�malayarak sava� meydanından çekilmi�lerdir. Bunu 
Türkmenlerin geleneksel ya�macı tarzları olarak kabul etmek lazımdır. 

El-Hüseynî, Vezîr Celâlüddîn'in sol canâhında yer almı� bulunan Yıvaların 
ba�ında, Mahmûd b. Berçem’in oldu�unu yazıyor. El-Hüseynî'nin bu kaydından 
Yıvaları tarih sahnesine çıkaran Berçem’in öldü�ü ve yerine o�lu Mahmûd'un geçti�i 
anla�ılmaktadır. Türkmenlerle beraber Kürtler de bununla idiler. Mahmûd b. 
Berçem münhezim olunca geri kalan askerler kendisinden ayrıldılar ve 
Kermasin’e gittiler22. 

Bu olaydan sonraki 6-7 yıl içerisinde Yıvaların faaliyetlerinden 
kaynaklarda söz edilmiyor. Sultan II. Tu�rul'un 24 Rebiyülevvel 590 ( 18-19 Mart 
1194)'da ölümünden sonra23 Irak Selçuklu Sultanlı�ı'na son veren Harezm�ah Teki�, 
4 Receb 590 (26 Haziran 1194)' da Iraklılarla beraber Hemedân'a gelerek tahta 
oturdu. Fakat o, Irak-ı Acem'deki bazı bölgeleri Selçuklu emîrlerine bırakmı�tı. 
�sfahan’ı Kutluk �nanç’a, Hemedân’ı Emir Karakız’a verdi. Di�er ümerâya birçok 
iktalarda bulundu. Bütün Irak’a nazır olmak üzere o�lu Yunus Han’ı Rey 
hâkimiyetine tayin etti ve büyük emirlerden Mayacuk’u ba�kumandanlık 
göreviyle onun atabegli�ine getirdi24. 

Halife, Harezm�ahlarla ittifak etmek suretiyle Irak Selçukluları Devleti’nin 
sonunu getirerek Selçuklu Türklerinin tahakkümünden kurtarmı�tı, fakat de�i�en 
bir �ey olmamı� bu sefer de Harezm�ahların tahakkümüne do�ru adım adım 
ilerlemeye ba�lamı�tı. Bazı olaylar ve davranı�lar hilâfet merkezi ile Harezm�ahlar 
arasındaki mevcut görü� ve telakki ayrılı�ının derinli�ini bariz bir �ekilde ortaya 
koymu�tu. Halife-Teki� ihtilâfının Irak’daki nizamı bozdu�unu görüyoruz. 
Olayların gittikçe karma�ık bir hale gelmesinde Harezmlilerin de önemli bir rolü 
olmu�tur.  

                                                           
20�bnü’l-Esîr (1987). (a. g. e., XII, s. 32)’e göre bu sava� 8 Rebiyülevvel 584 (7 Mayıs 1188) tarihinde vuku 
bulmu�tur. Sava�ın cereyan etti�i Dây-ı Merc, aynı zamanda 529 (1134-1135) yılında Sultan Mes’ûd ile Halîfe El-
Müster�id arasındaki muharebenin cereyan etti�i yerdir. Kar�. Angelika Hartmann (1975). an-Nâsir li-Din Allâh 
(11801225), Berlin-New York, s. 73. 
21 El-Hüseynî (1943). a. g. e., s. 124. 
22 El-Hüseynî (1943). a. g. e., s. 124 vd. 
23 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 97; Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî (1913). Târîh-i Güzide, n�r.  ve �ng. trc. E. G. Browne 
ve R. A. Nicholson, London: Impirimerie Orientale, s. 106. 
24Râvendî (1957). a. g. e., II, s. 345; Kar�. �. Kafeso�lu (1984). Harezm�ahlar Devleti Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 
126. 
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Ravendî, halifenin ülkesine gelen Harezmlileri istilacı olarak telakki 
etmesini tabii olarak kar�ılamakta ve bunu �u sözleriyle ifade etmektedir: 
“Harezm�ah Hemedân’da tahta oturduktan sonra Iraklıları zelil ve hakir tuttu, 
kılıçlarını bıraktırdı, Irak’ın servetlerini tamamıyla kaldırdı, mâmurluktan eser 
bırakmadı.”25.  

Bu tarihçinin Harezm�ahların Irak’da yaptıklarını mübala�alı bir �ekilde 
nakletti�ini farz etsek bile aslında icraatının Irak’da nizam, asayi�, hak ve adaleti 
tesis etmek olan yeni hâkimlerin böyle yapmak yerine fesat unsurlarını harekete 
geçirdikleri sonraki olaylardan anla�ılmaktadır. Nitekim, Teki�’in ikta da�ıttı�ı 
Selçuklu emîrleri çok geçmeden Ba�dâd halîfesinin tahrikiyle Harezm�ah'a isyan 
etmi�ler, fakat Rey valisi Yunus Han tarafından bozguna u�ratılmı�lardı. Bu 
bozgundan kaçıp kurtulabilen Selçuklu emirleri Yıva melikine iltica etmi�lerdi26. Bu 
olayın üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra, Halîfenin askerleriyle 
Harezm�ah Teki�'in Hemedân valisi Mayacuk arasında bir sava� vuku buldu. Bu 
sava�ta Mayacuk birkaç defa ma�lup oldu. Sava�a Ba�dâd ordusunun saflarında 
katılan Yıva Türkmenleri ise, her iki taraftan aldıkları a�ırlık ve e�yaları önlerine 
katarak gittiler. Bunun üzerine Ba�dâd ordusu zayıfladı ve Mayacuk'un kuvvetleri 
sonunda galip geldiler27.  

Bu sava�ların Yıvalar açısından ta�ıdı�ı manaya gelince, Harezm�ahlarla 
halîfelik orduları arasında cereyan eden sava�larda bazen bir bazen di�er tarafın 
ma�lup olarak kati sonuç alınamaması, Yıvaları her iki tarafı da ya�malama yoluna 
sürüklemi�tir. Nitekim Ba�dâd ordusu saflarında görünmelerine ra�men Yıvalar, bu 
ordunun a�ırlıklarını ya�malamaktan da geri durmamı�lardır. Öte taraftan Teki�’in 
ölümüyle birlikte, Harezm�ahlar Devleti’nde meydana gelen olaylar, Irak bölgesini 
bir ölçüde rahatlattı. Ayrıca Harezm kuvvetleri de Irak’dan çekilmi�lerdi. Bu 
durumdan yararlanan �l-Denizli Atabeg Özbek (1210-1225) ile �l-Denizli Atabeg 
Cihan Pehlivan (1175-1186)'ın memlûklarından Nureddîn Gökçe Irak’da kalmı� 
olan az sayıda Harezmliyi kovdular. Atabeg Ebû Bekr (1191-1210)’de  Bu fırsattan 
yararlandı, �sfahan’ı i�gal ederek ülkeyi payla�tırdı. Buna göre Hemedân Özbek’e, 
Rey ve civarı ise Gökçe’ye verilecekti28. 

Râvendî'nin bir kaydından, Mahmûd b. Berçem'den sonra Yıvalarm 
ba�ında Fahrüddîn �brahim adlı bir emîrin bulundu�u anla�ılıyor. 6 Rebiülevvel 593 
(27 Ocak 1197)'de Cemâleddîn Ay-Aba'nın damatları olan Kur'an-Han'ın o�ulları 
ile Nureddîn Kıran'm o�lu, her biri 1.000'er süvari ile Atabeg Özbek 'in yanına 
gittiler ve Hemedân'a hâkim oldular. Özbek bu �ehrin valili�ini önce Kur’an-Han'ın 
o�luna sonra da Gökçe'ye tevdî etti. Fakat Gökçe, bu �ehirde zulüm ve 
müsaderelerde bulundu. Ayrıca Yıva Türkmenlerinin kendisinden kaçaca�ını 
sanarak, onların emirli�ini ortadan kaldırmayı tasarlamı�tı. Bu amaçla Yıva 
Türkmenlerinin üzerine yürüdü. Fakat i�ler umdu�u gibi çıkmadı. Yıva Melîki 
Fahrüddîn �brahim, Sadrüddîn Dûnî'yi elçi olarak Özbek'e yollayıp: "Bu kul halîfe ile 
Harezm�ah'ın bana vermi� oldu�u nân 'a at sürüp gelmi�tir. E�er sizin emirlerinizle gelmi� 
isem bileyim, yoksa cevabını vermek kolaydır. " dedi. Melik: "Kovsun, biz emir vermedik." 
buyurdu. Gökçe ile sava� yapmak lâzım geldi�ini anladı. Birkaç ya�ma yapıp 

                                                           
25 Râvendî (1957). a. g. e., II, s. 345. 
26 Râvendî (1957). a. g. e., II, s. 347; �bnü’l-Esîr (1987). (a. g. e., XII, s. 97), Teki�'in Irak tahtına oturdu�unu belirtmekte 
ve (XII) s. 101'de Yunus Han'la yapılan sava�ın tarihini 15 �a'bân 592 (=14 Temmuz 1196) olarak vermektedir. 
27 Râvendî (1957). a. g. e., II, s. 352. 
28 Erdo�an Merçil (1992). “�l-Denizliler”, Do�u�tan Günümüze Büyük �slam Tarihi, VIII,  �stanbul: Ça� yayınları, s. 103. 
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Hemedân'a geldi. Böylece Gökçe'nin Yıvalar üzerine yaptı�ı harekât ba�arısızlıkla 
neticelendi ve Hemedân'a dönmeye mecbur oldu29. Gökçe Rey, Hemedân ve Cibâl 
bölgelerine hâkim olmu�, fakat �l-Denizli Atabeg Ebû Bekr, onun üzerine 
emirlerinden Aydo�mu�’u göndermi� ve yapılan sava� sonucunda Gökçe 
öldürülmü�tür (600/1203-1204) 30.  

Kaynaklarda Fahrüddîn �brahim'in bundan sonraki hayatı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi yoktur. Ayrıca onun, Mahmûd b. Berçem ile akrabalık ilgi ve 
derecesi hakkında da bir kayda rastlamadık. Ele aldı�ımız tarih kesitinde, Yıva 
boyunun tarih sahnesine nasıl çıktıklarını ve nasıl bir tarihi rol oynamaya ba�ladıklarını 
izah etmeye çalı�tık. Tarih sahnesinde ilk defa bir rol oynamaya ba�layan O�uzların 
Yıva boyunun Büyük Selçuklulardan sonra sakin oldukları bölgelere hakim olmak 
isteyenlere kar�ı yapmı� oldukları mücadelede kolaylıkla bertaraf olduklarını ve istiklal 
hususunda ba�arı kazanamadıklarına �ahit oluyoruz. 

Harezm�ahlar-Mo�ollar arasında Yıvalar 

Yıvaların o zamanın devletlerarası siyasi hayatına karı�arak, az çok bir 
denge unsuru haline gelmeleri ve görünü�e göre hükümdârlık statüsünü 
kazanmaları 13. Asrın ba�larında gerçekle�mi�tir. Nitekim a�a�ıda 
bahsedece�imiz Yıva beylerinden Mahmûd'un bir karde�i olan Süleyman b. 
Bercem zamanında Yıva beyli�i daha da kuvvetlenmi�, Abbasî Halîfesi Nasır 
Lidînillâh onlar sayesinde nüfuzunu ve kudretini yükseltmi�ti. Hemedân yakınında 
Bahar31 kalesini kendisine payitaht yapan Süleymân’ın, artık bir hükümdar mevkiinde 
oldu�unu biliyoruz.  

�bnü'1-Esîr, 610 (1213-1214)  yılı olaylarında Hemedân, �sfahan ve Rey hâkimi 
bulunan Aydo�mu�'un öldürülmesi münasebetiyle Süleymân’dan bahsetmektedir. 
Atabeg Ebû Bekr’in ölümünden sonra yerine karde�i Özbek geçmi�ti. Irak-ı Acem 
hâkimi Aydo�mu�, Atabeg Özbek ile iyi geçiniyordu. Fakat, Atabeg Pehlivan’ın 
gûlâmlarından Mengli, Aydo�mu�’u uzakla�tırarak, onun bölgelerine hâkim oldu. 
Ocak-�ubat 1212’de Aydo�mu�, Mengli'nin önünden kaçarak Ba�dâd’a geldi. Halife, 
Aydo�mu� ile iyi geçiniyordu, çe�itli ikramlarda bulunmak suretiyle onu yüceltmi�, 
emirlik alameti olarak kös ve benzeri �eyler de vermi�ti. Sonra Aydo�mu� 
Ba�dâd’dan ayrılarak Hemedân’a gitmi� ve Süleymân b. Berçem’in hâkimiyeti 
altındaki �ehirlere varıp, onunla bir araya gelmi� ve Ba�dâd’da iken kararla�tırdıkları 
gibi kendisine gönderilecek olan askerlerin varmasını bekleme�e ba�lamı�tı. 

Ancak bu arada Halîfe en-Nâsır Li-Dinillâh, bilinmeyen bir sebepten dolayı, 
610 senesinde Süleymân'ı Yıva Türkmenlerinin reisli�inden azletti ve küçük karde�ini 
onun yerine tayin etti32. Bunun üzerine halîfeye kin ba�layan Süleymân, halifenin 
müttefiki Aydo�mu�'un rakibi olan Mengli'ye haber göndererek, onunla ittifak yaptı. 
Aydo�mu� ve Mengli �l-Denizli Atabe�i Cihan Pehlivan'm köleleri idiler. Süleyman ve 
adamları gidip, Aydo�mu�'u yakaladılar ve ba�ını Mengli'ye teslim ettiler (Muharrem 
610/Mayıs-Haziran 1213). Aydo�mu�’un öldürülmesi üzerine etrafındaki adamları 
çe�itli yerlere da�ıldılar. Böylece buralara tamamen hâkim olan Mengli’nin askerleri bir 

                                                           
29 Râvendî (1957). a. g. e., II, s. 358, 359, 360, 361. 
30 Erdo�an Merçil (1992). a. g. m., s. 103. 
31Hemedân'ın 3 fersah kuzeybatısında bugün aynı adı ta�ıyan bir kasabadır. Cüveynî (1367 h�.). a. g. e., III, 
s. 454. 
32 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, Türkçe trc, s. 257; Kar�. Cüveynî (1367 h�.). a. g. e., III, s. 455. 
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hayli ço�aldı33. 

Olayların buraya kadar olan kısmında konumuz bakımından câlib-i dikkat 
nokta, kar�ılarında halife bile olsa Yıvaların pervasız davrandıkları ve bölge hâkimiyeti 
hususunda belirleyici gücü te�kil ettikleridir. Sonuçta Yıvaların teveccühü hâkimiyetin 
kime kalaca�ını belirlemi�, halife de bunu kabullenmek zorunda kalmı�tır. Zira, halife 
bu olayı Mengli’ye sadece kınama tarzında bir mektup yazmak suretiyle geçi�tirmi�tir. 
Yıvaların bu hareketlerine göre bir hüküm vermek gerekirse, önce Aydo�mu� ile 
anla�mı� bulunan Yıvaların bir anda saf de�i�tirmesinden mesul olan halifedir. 
Aydo�mu�’un öldürülmesinde Yıvalarla arasında �ahsi bir dü�manlı�ın olup 
olmadı�ını ise tespit edemiyoruz. 

Mengli, Yıvaların da sakin oldukları bölgelere A�ustos-Eylül 1215’e kadar hâkim 
olduktan öldürüldü ve hâkimiyeti Aglamı� ele geçirdi. Bu emir de 614 (1217-1218)’de 
öldürülünce, onun sahip oldu�u bölgeleri ele geçirmek için yeni bir mücadele ba�ladı. 
Salgurlular, �l-Denizliler ve Harezm�ahlar her biri harekete geçti34. 

�bnü'l-Esîr'deki bir kayda göre, Harezm�ah Alâaddîn Muhammed (1200-
1220), 614 (1217-1218) yılında El-Cibâl bölgesini ele geçirip, daha sonra Ba�dâd 
üzerine yürümek istedi�i zaman, Hemedân'dan ayrıldıktan 2-3 gün sonra, büyük 
bir kar fırtınasına yakalandı. Bu fırtınanın etkisiyle askerlerinden ço�u hayatlarını 
kaybettiler. Harezm�ahın yollarda bu �ekilde peri�an oldu�unu gören Benû Tercem 
(Yıvalar) Türkleri ile Benû Hakkâr Kürtleri, üzerlerine hücum ederek, onları 
öldürdüler. Onlardan pek azı kurtulabilerek Harezm�ahın yanına geri dönebildi. 
Harezm�ah da bu yolun u�ursuz oldu�una kanaat getirerek, Horasan'a geri döndü35. 
Bu olay Yıva Türkmenlerinin ne kadar önemli bir kuvvet te�kil ettiklerini göstermesi 
bakımından �ayanı dikkattir.  

Harezm�ah ordusunun geri dönmesinden üç yıl sonra bölgede Mo�olları 
görüyoruz. 617 (1220) senesinde Mo�ollar �ran'ı geçip Azerbaycan'a ula�tıklarında, 
kı�ın geçmesini beklemeyip, hemen Gürcüler üzerine yürüdüler. Bu arada Gürcülerle 
ittifak etmi� olan Azerbaycan Atabe�i Özbek'in memlûklarından Ak-Ku�, 
efendisinin aksine Mo�ollara katıldı. El-Cibâl ve di�er sahralardan Türkmenler, 
Kürtler ve di�er taifelerden topladı�ı askerlerle Mo�ollara katılarak, öncü birli�ini 
olu�turdu. Böylelikle Gürcülerin adı verilmeyen bir kalesine girip, ya�ma ve katliama 
u�rattı ve sonra Tiflis'e kadar ilerledi36. Kaynakların ifadesinden, burada bahsi geçen 
Türkmen askerlerinden bir kısmının Yıvalardan oldu�unu tahmin etmekteyiz. Bu 
sıralarda Harezm�ah Alâaddîn Muhammed'in öldü�üne dair haberler de yayılmaya 
ba�lamı�tır (1220)37.  

Onun yerine geçen Celâleddîn Harezm�ah (1220-1231), 621 (1224)'de Ba�dâd 
seferinden dönüp Tuster38'e giderken, Hemedân civarındaki Bahar kalesine u�radı. 

                                                           
33�bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, Türkçe trc, s. 252-257; Re�îdeddîn Fazlullah (1373 h�.). a. g. e., I, s. 481. 
34 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, Türkçe trc, s. 262-264. 
35 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, Türkçe trc, s. 273 vd. 
36 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, Türkçe trc, s. 333 vd. 
37 Sultan Alâaddîn Muhammed'in ölüm tarihinin kaynaklarda olmadı�ı Barthold (1990). (Mo�ol �stilâsına Kadar 
Türkistan, Haz. H. D. Yıldız, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 451) ve �. Kafeso�lu (1984). a. g. e., s. 283 n. 214) tarafindan 
belirtilmektedir. Barthold, muahhar kaynakların verdikleri Aralık 1220 tarihinin daha do�ru oldu�unu kabul 
etmektedir. 
38 Re�îdeddîn Fazlullah (1373 h�.). a. g. e., II, s. 550'de �û�ter; �stahrî (1995). (Kitâb-ı Mesâlîkü’l-memâlîk, Almanca trc. A. 
D. Mordtmann, Hamburg, s. 59) burada mimarînin ve bilimin �aheseri olan bir �adırvanın, ayrıca sultanın bir 
tekstil fakrikasının bulundu�unu zikretmektedir. Bugün burası 95 km. Basra'nın, 82 km. Ahvâz'ın kuzeydo�usuna ve 
274 km. �sfahan'ın batısma dü�mektedir. 
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Burada bulunan Yıva Beyi Süleymân, kız karde�ini Sultan'a verdi ve kendisi de 
onun hizmetine girdi39. Fakat, daha sonra Harezm�ah Celâleddîn ile Yıvalar 
arasında bir takım mücâdelelerin cereyanına �ahit olmaktayız. Mo�olların önünden 
kaçan Harezm�âh Muhammed’i takip etmek üzere Cengiz Han tarafından gönderilen 
Cebe ve Subutay noyanların Mo�ol orduları hemen hemen bütün Kuzey �ran’ı tahrip 
ettikten sonra Kafkasya’ya çıkarak birçok �ehir ele geçirmi�lerdi40. Cebe ve Subutay 
Mugan ovasından geçerek Gürcistan’a bir sefer düzenlemi�lerdi. O zamanlar III. 
Giorgi La�a veya Parlak (1212-1223) tarafından yönetilen bu Hıristiyan Krallı�ı 
kudretinin zirvesindeydi. Ancak iki Mo�ol kumandanı Gürcü ordusunu Tiflis 
yakınında mahvetmi�lerdi (1221). Mo�ollar yollarına devam edip, �irvân Derbendi’ni 
a�arak �amahi �ehrini muhasara edip daha sonra Alanlar ve Lezgilerin �ehirlerine 
saldırdılar41. Bu hadiseler Gürcülerin siyasal birli�ini ortadan kaldırdı ve Gürcülerin 
ya�adı�ı topraklar yeniden küçük devletlere bölündü. Gürcüler ise küçük prensliklere 
ayrıldılar. Ardından Celaleddin Harezm�ah 1226 yılında Karni sava�ında Gürcü-
Kıpçak ordusunu yendi ve Gence ve Tiflis’i aldı. Daha sonra Celaleddin, El-Melikü'l-
E�refin hakimiyetinde bulunan Ahlat42 üzerine geldi (Mayıs-Haziran 1226). Fakat 
henüz Ahlat'ı ku�atmadan, Kirman'daki naibi Barak Hacib'in isyan etti�i haberini aldı. 
Bunun üzerine ku�atmadan vazgeçerek ordusunun bir kısmıyla Kirman tarafına gitti. 
Ahlat civarında bıraktı�ı askerleri ise etrafta ya�ma ve tahripler yaptılar. Böylece 
Celâleddîn'in Ahlat'ı ele geçirmek için yaptı�ı bu ilk te�ebbüs sonuçsuz kaldı43. 
Kirman'dan Tiflis'e dönen Celaleddin, Ahlatlılan ve el-Melikü'l-E�refi gafil avlamak, 
dikkatlerini ba�ka taraflara çekmek için Abhaz (Gürcü) topraklarına akın1ar yaptırdı. 
Ama bir taraftan da asker topluyor, hazırlık yapıyordu. Bu sıralarda Ahlat Valisi, el-
Melikü'l-E�refin naibi Hâcib Hüsâmeddîn Ali idi. Hâcib, Ahlat’ı gayet iyi bir �ekilde 
korumaya çalı�mı�, meseleyi ciddiye almı� ve Celâlüddin’in kendisine yakın bir 
noktada oldu�unu bildi�i için �ehri gayet mükemmel bir �ekilde savunabilme 
hazırlıklarını yapmı�tı. Bu durumları bilen Celâlüddîn, Hâcib’in kendisinin Ahlat 
üzerine gelmek istemedi�ini sanması, bu konuda rahat olması gayesiyle tekrar Tiflis’e 
geri dönmü�tü. Kendisinin Ahlat üzerine artık gitmeyece�i intibaı uyandıktan sonra 
aniden ve süratle. Tiflis’ten aniden Ahlat'a do�ru hareket etti. Ancak El-E�ref’in Ahlat 
ve çevresindeki naiblerine Celâlüddîn’in üzerlerine geldi�ini bildirecek ve onları 
heyecana dü�ürüp korkutacak güvendi�i kimse yoktu. Sadece onlara Celâlüddîn’in 
Ahlat’a do�ru çıktı�ını bildirme ve haber verme imkanı bulmu�, bu haber de 
Celâlüddîn’in bölgeye ula�masından iki gün önce gerçekle�mi�ti. Celâlüddîn 13 
Zilkade 623 (5 Kasım 1226) Cumartesi günü Malazgird önlerine gelip konaklamı�, 
sonra oradan ayrılıp iki gün sonra Ahlat önüne gelerek �iddetli bir sava�a giri�mi�ti.  

 Buna kar�ı Ahlat askerleri ve halk da topyekun savunmaya geçtiler. 
Celâlüddîn'in askerleri �ehre yapılan ikinci hücumda dı� surlardan �ehrin dı� 
mahallelerine girebildilerse de ba�arılı olamadılar. �ehir müdafilerinin �iddetli 
                                                           
39 Nesevî (1986). Sîret-i Celâleddîn Mengübirnî, Farsça trc. Müctebâ Mînûvî, Tahran, s. 377 n. 2. n. 199; Cüveynî (1367 h�.). 
a. g. e., II, 153 ve III, s. 455; Re�îdeddîn Fazlullah (1373 h�.). a. g. e., II, s. 550. 
40 Yakubovskiy (1992).  Altın Ordu ve Çökü�ü, Çev. Hasan Eren, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 24. 
41 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 364; Re�îdeddîn Fazlullah (1373 h�.). a. g. e., I, s. 534; Kar�. R. Grousset (1980). Bozkır 
�mparatorlu�u, Çev. R. Re�at Uzmen, �stanbul: Ötüken Yayınevi, s. 240. 
42 Van gölünün kuzeybatı kıyısında bulunan Ahlat, Malazgirt'in 42 km. güneyinde bulunmaktadır. Orta ça�'da büyük 
bir �ehir olan Ahlat, bugün Bitlis �li'ne ba�lı bir ilçe merkezidir. A�a�ıda görülece�i üzere, Celaleddin'in almak istedi�i 
Ahlat �ehri ve eski kale, göl kıyısından biraz içerde yer alıyordu. Bu tarihi �ehir ve kalesinden günümüze ancak 
harabeleri ve duvar temelleri gelebilmi�tir. Bugün daha az harabiyetle ayakta olan Ahlat Kalesi ise, Osmanlılar 
zamanında in�a edilen yeni kaledir. Bk. Hasan Geyiko�lu (2000). “Harezm�ah Celâlüddîn Mengüberti ve Ahlat”, 
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 6, s. 30. 
43 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 414-418. 
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direni�inin yanı sıra a�ır kı� ve fazla ya�an kar ku�atmayı olumsuz etkiliyordu. O 
sıralarda Hoy44 ve Merend taraflarındaki Yıva Türkmenleri de asayi�i bozucu 
hareketlerde bulunuyorlardı. Bütün bu olumsuz �artların etkisiyle Harezm�ah 
Celâlüddîn. Ahlat ku�atmasını bırakarak (16 Aralık 1226) Yıvalar üzerine yürüdü. O, 
Gürcülerle ve daha sonra Ahlat ve çevresinin muhasarası ile u�ra�ırken, bunu fırsat 
bilen Yıva Türkmenleri Azerbaycan çevresinde Asna ve Urmiye �ehirlerine hâkim 
olmu�, ayrıca kendilerini korumak üzere de Hoy halkından haraç almaya 
ba�lamı�lardı. Azerbaycan'da bir hayli hâkimiyet kuran bu kitle, etrafı ya�malama�a 
ve yol kesme�e ba�lamı�lardı45. Nesevî, Türkân-ı Yıvaiye olarak zikretti�i bu 
cemaatin 10.000 atlı olduklarını eklemektedir46. Celâleddîn Harezm�ah, Yıva 
Türkmenlerinin yapıp durduklarını i�itmesine ra�men, o sıralarda giri�ti�i 
faaliyetlerin bunlardan daha mühim oldu�una kanaat getirerek, onlarla 
ilgilenmemi�ti. Nihayet Yıvalar hareketlerini ileriye götürerek, 1226 yılında 
Erzurum'dan Tebriz'e giden büyük bir ticaret kervanına baskın yapıp, 
götürülmekte olan ticari emtia ile birlikte 20.000 kadar küçükba� hayvanı da ele 
geçirdiler47. Yıva Türkmenlerinin bu �ekilde davranı�ları üzerine Hoy �ehrinde ikamet 
etmekte olan Sultan Celâleddîn'in hanımı -ki aynı zamanda Irak Selçuklu Sultanı II. 
Tu�rul'un kızı48 ve Azerbaycan Atabegi Özbek’in eski karısı idi- ile Celâleddîn'in 
bölgedeki nâibleri ve  ona gönderdikleri haberlerle derhal bölgeye gelmesi istediler. 
Yıva Türkmenlerinin bölgede meydana getirdikleri tahripleri anlatarak, gelmedi�i 
takdirde durumun daha ciddi bir vaziyet alaca�ını bildirdiler.  

 Celâlüddîn’in Ahlat ku�atması sırasında ya�an karların getirece�i tehlikelerin 
korkusuna bir de bu haberler eklenince Celâlüddîn Ahlat önlerinden ayrılarak Yıva 
Türkmenleri üzerine süratle yürümü�tü. Yıvalar, Celâlüddîn’in Ahlat önlerinde olup 
burayı kesinlikle terk etmeyece�ini dü�ündü�ünden kendilerinden gayet emin bir �ekilde 
faaliyetlerini sürdürüyorlardı. E�er onlar bu �ekilde kendilerinden emin olarak 
davranmasalardı, Celâlüddîn’in oraya varmasından evvel a�ılması bir hayli zor ve 
ula�ılması me�akkat isteyen gayet sarp da�lara çekilip, hakimiyetleri altındaki bu 
da�larda rahatlıkla gizlenebilirlerdi. Onlar her zaman bir �eyden çekindiklerinde derhal 
bu sarp ve yüksek da�lara tırmanıp buralara kapanırlardı. Ancak bu seferinde 
Celâlüddîn’den gafil kalmı�, birden kar�ılarında kendilerini kılıçla do�rayıp duran 
Harezm�ah askerleriyle kar�ıla�mı�lardı. Dört bir taraftan kendilerini ku�atıp, kılıçtan 
geçirme�e ba�lamı� bulunan Harezm�ah’ın askerleri onlardan pek ço�unu öldürmü�, 
ellerindeki malları ya�malamı�, erkeklerini, kadınlarını çoluk çocu�unu esir almı� ve 
ta�ınamayacak kadar mallarını ele geçirmi�lerdi. Ayrıca tüccardan yol kesmek suretiyle 
ele geçirdikleri bütün malları da orada sandıklara doldurulmu� olarak geri almı�lardı. 
Bunlar erittikleri çok miktarda altının ve gümü�ün dı�ında biçip diktikleri bir hayli 
kuma�tan arta kalan mallardı. Celâleddîn Yıvalar üzerine düzenledi�i bu seferden sonra 
Tebriz'e geri döndü49. F. Sümer, �ranlı 'alim Ahmed Kesrevî'ye dayanarak adı geçen 
Yıvaları Hoy ve Urmiye Yıvaları olarak ayırmı�tır. Bunların o zamanlar göç etmek 
suretiyle geni� alanlara yayıldıkları gerçektir.  Yukarıdaki ayrım da bu co�rafî 
                                                           
44 Hoy �ehri bugün Urmiye'nin kuzeyinde 113, Tebriz'in batısında 127 ve Türkiye sınırları içerisinde bulunan 
Ba�kale'nin do�usunda 99 km. uzaklıktadır. 
45 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 422 vd. 
46 Nesevî (1986). a. g. e., s. 149. 
47 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 423. 
48 Râvendî (1957).’nin    bir  kaydından  (a. g. e., II, s. 362)  II.  Tu�rul’un kızlarından  birinin  Atabeg  Pehlivan’ın  
o�ullarından  Özbek  ile  evlendi�i,  do�an o�ullarının   adını   dedesine   atfen   Tu�rul   koydukları   anla�ılıyor   
(Muharrem 594/Kasım-Aralık 1197). Daha bk. Ergin Ayan (2008). a g. m., s. 163. 
49�bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 423 vd; Nesevî (1986). a. g. e., s. 155 vd. 



  

- 294 - 

özellik dolayısıyla yapılmı�tır. Co�rafî olarak ayrılsa da bunların O�uz ananesi 
gere�i mü�terek bir boy beyine ba�lı oldukları tahmin edilmektedir50. 

626-627 (1130-1131) Sultan Celâleddîn ise  yeniden Ahlat muhasarası ile 
me�gul olurken, Ba�dâd'dan Halîfe Mustansır'dan sefaret heyeti gelerek, Musul 
Emîri Bedreddîn Lûlû, Erbîl51 Atabe�i Muzaffereddîn Gökböri, Yıva Melîki �ihâbeddîn 
Süleymân ve Cibâl Melîki ve Lur-i Bozorg Pâdi�âhı �mâdeddîn Pehlivan b. 
Hezâresf’i kendi tabileri olarak saymakta ve bunlara Sultan tarafından emir 
verilmemesini istemekte idi. Sultan halîfenin bu iste�ini kabul etti, fakat Ba�dâd'a 
elçi göndererek Ahlat muhasarasından vaz geçmeyece�ini bildirdi. Ahlat'ın fethinden 
(Pazartesi 28 Cemaziyülevvel 627/14 Nisan 1230) sonra, halîfe ile Harezm�ah 
arasındaki münâsebetler dostane bir �ekilde sürmü�tür52. 

Cemaziyülevvel 635 (Aralık 1237-Ocak 1138)'de, Yıva Beyi Süleymân’ın kızı 
Ba�dâd'da Muzaffereddîn Muhammed b. Cemâleddîn Ku�temir53 ile evlendirildi. 
Mustansır'ın 10 Cemaziyelâhir 640 (5 Aralık 1242)'da ölümünden sonra, o�lu 
Musta'sım'ın cülusunda bütün emirlere ve devlet erkânına tevcihatlar 
yapıldı�ında Süleymân da bunların arasındaydı. Süleymân'ın kız karde�lerinden 
Melike Hatun, Lur-i Kuçek hükümdarı �zzüddîn Ger�asf b. Nureddîn 
Muhammed ile evlendirildi. �zzüddîn'in bu hatundan üç o�lu oldu: �ücâüddîn 
Hur�îd, Seyfüddîn Rüstem ve Nurüddîn Muhammed. �zzüddîn'in saltanatının 
sonlarında amcazadesi Hüsâmeddîn Halîl, tahtı ele geçirmek amacıyla onunla sava�a 
giri�ti. Sonuçta galip gelerek idareyi ele geçirdi ve kendisini öldürdü. �zzüddîn'in 
karısı o�ullarıyla beraber Süleymân'a sı�ındı. Bu münasebetle Hüsâmeddîn Halîl ile 
Süleymân arasında bir ayda tam 31 kez çarpı�ma vukua geldi 640 (1242-1243). 
Süleymân ma�lup olarak Kürdistan tarafına kaçtı. Bir müddet sonra, 60.000 atlı ve 
9.000 yaya asker ile birlikte geri döndü. Hulvân'a gelince askerleri ço�aldı. Bu esnada 
Hüsâmeddîn Halîl, Yıvalarm payitahtı Bahar kalesini ku�atmaktaydı. Halîfeden 
izin alan Süleymân, Hüsâmüddîn'in üzerine yürürken, o da Mo�ollardan aldı�ı 
yardımla kar�ıt harekata geçti. �ki taraf Seher denilen yerde kar�ıla�tılar. Sava�ın ilk 
anlarında Süleymân bozulup geri çekildi. Hüsâmeddîn onu takip etmeye koyuldu. 
Fakat, sonra tekrar sava�a dönen Süleymân'ın askerleri, Hüsâmüddîn Halil'i 
yakalayarak öldürdüler. Bu sava�tan sonra Süleymân, Kale-i �îgân ve Kale-i Dîzbez 
adlı iki kaleyi ele geçirdi. 

Aynı yıllarda, 15.000 Mo�ol askeri Hemedân'dan hareket ederek Ba�dâd 
havalisine geldiler. Bunların bir kısmı Hânikîn'e giderken, bir kısmı da Süleymân'ın 
halkı üzerine yürüdü. Yıvalar bunun üzerine �ehrezûr tarafına gittiler. Halîfe, 
Ba�dâd'ın mancınıklarla savunmaya hazırlanmasını emretti. Bu sırada Mo�olların 
Ba�dâd'a ula�tıkları haberi geldi. Bu muhasara sırasında Halîfe ordusunun 
kumandanlı�ını Süleymân yapıyordu. Mo�ollar Ca'feriyye54 yakınlarına geldiler. 
Geceleyin Ba�dâd'a ate� fırlatmaya ba�ladılar. Ku�atma sırasında kaleden atılan 
bir ok Mo�ol kumandanı Bitikçi'nin gözüne isabet etti. Bu olaya çok öfkelenen 
Hülagu Han (1256-1265), acilen Ba�dâd'ın alınmasını emretti. �ehir dü�tükten sonra, 

                                                           
50 F. Sümer (1951). a. g. m., s. 160. 
51 Musul'un 81 km. do�usunda ve Hakkari'nin tam 156 km. güneyinde, Irak sınırları içerisinde bulunmaktadır. 
52 �bnü’l-Esîr (1987). a. g. e., XII, s. 451; Cüveynî (1367 h�.). a. g. e., III, s. 456; Nesevî (1986). a. g. e., s. 210 vdd.; Kr�. A. 
Taneri (1977). Celâlüddîn Harezm�ah ve Zamanı, Ankara: Kültür Bakanlı�ı Yayınları, s. 54 vd. 
53 Halîfenin kumandanlarından. 
54 Muhtemelen bugün Tebriz'in 288 km. güneyinde bulunan ve Ca'ferâbâd adını alan yerdir. 
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2 Safer 656 (8 �ubat 1258)'de Süleymân ile birlikte 700 ileri gelen ki�i öldürüldü55. 

Yıvaların bundan sonraki tarihleri bizim konumuzu hayli a�maktadır. Netice 
itibariyle söyleyebiliriz ki, Mo�ol tehdidi ve arkasından gelen Türk boylarının 
tesiriyle Yıvalar, Anadolu'ya aktılar. Gerçekten de bir kısmı Selçuklu ordusunda 
askere alınmı�, pek ço�u da Türkiye hudutları içerisinde köy ve yurtlara sahip 
olmu�lardı. 

Sonuç 

  Yukarıda belirli bir tarih kesitini içine alan ara�tırmamızda, Selçuklu 
�mparatorlu�u’nun da�ılma sürecinde Batı �ran bölgesindeki O�uzların Yıva boyunun 
siyasi bir hüviyet kazanma yolunda epeyi bir u�ra� verip, bir hayli mesafe kat ettikten 
sonra nasıl bir sonuç elde ettiklerini açık bir �ekilde ortaya koymu� olduk. Bu durumda 
Yıvaların, bölgelerinde siyasi bir güç haline gelmek için giri�tikleri mücadelenin 
mesuliyetini önce Büyük Selçuklu sonra da Irak Selçuklu devletlerinin da�ılmasıyla 
ortaya çıkan otorite bo�lu�una yüklemek e�ilimi hasıl olmaktadır. Bu nedenle söz 
konusu Selçuklu otoritesi kendi içerisindeki O�uz boylarının emniyet ve huzurunu 
temin etmeyince, kendi ya�amlarını kendi kuvvet ve kudretleri ile sa�lamak üzere bu 
boylardan biri olan Yıvaların da siyasi kimlik iktisap etmeye çalı�malarının, o günkü 
�artların zorunlu bir sonucu oldu�u tezi ortaya çıkmaktadır. Selçuklu devletlerinin 
içine dü�tükleri tehlikeli tehlikeli durum dolayısıyla, bu devletin kurucusu olan O�uz 
boylarının kendi varlıklarını savunmak ve sürdürmek hususundaki mücadelelerini 
haklı bulmak lazımdır. 

  Bu ara�tırmada görüldü�ü gibi, Selçuklu �mparatorlu�u’nun da�ılmasının onun 
hâkimiyetinde huzur içerisinde ya�ayan tebaa için do�urdu�u tehlike, açıkça ortaya 
çıkmı� olan bir kriz ve kaos ortamını, dönü�mekte olan bir tarihin ba�lamından tecrit 
etmekte görülmektedir. Bu tehlike, kar�ıla�tırmalı tarih incelemelerine daldı�ımız 
zaman, çok verimli sonuçları olmayan sorunları çözme arzusuyla harekete geçti�imiz 
zaman daha da büyük olmaktadır. Farz edelim ki, Yıva, Av�ar, Yazır gibi O�uz 
boylarının bu kriz ortamındaki hareketlerinin ortak olan yönleri önemsiz boyutlarda, 
hatta hukuki ve siyasal olarak yanıltıcı da olabilir. Bazı tarihçiler bu konularla 
ilgilenmek istemeyebilir. Fakat, yine de bu konularla u�ra�ırken kendi ilgimizin gaye 
veya gayelerini tesbit etmek durumundayız. Türk tarihinin köklü dönü�ümlerine 
temayül etmek arzusundaysak, O�uz boylarının hareketlerini incelememizin de�eri 
kısa süren bir sava� tarihine yo�unla�mamızla ters orantılı olacaktır. Selçuklu 
�mparatorlu�u’nun da�ılma süreci ve ondan sonraki kaos ortamına yo�unla�arak 
ke�fedilebilecek pek çok �eyler oldu�u gibi, elde edilemeyecek �eyler de 
bulunmaktadır. 
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