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Hüsnü ÖZTÜRK 
Halûk PERK

ANADOLU BEYLİKLERİ VE SİKKELERİ B eylikler dönemi Türkiye tarihinin 
en karanlık safhalarından biridir. Bu 

dönemin tarihiyle ilgilenmek zevkli olduğu 
kadar, çok müşkülatlı bir konudur. Çağdaş 
kaynakların azlığı ve sonradan yapılan 
bazı yanlış değerlendirmeler sıkıntının 
odağında yer almaktadır. Tarih kitaplarını 
incelediğimizde, bu döneme ait tutarsız 
birçok bilginin yer aldığı görülmektedir. 
Çoğu zaman hükümdarların cülûs yılları 
ve ne kadar süreyle iktidarda kaldıkları 
net olarak tespit edilememektedir. Hatta 
hükümdarların iktidara geliş sıraları dahi 
yanlışlıklarla doludur. Beylikler dönemine 
ait çağdaş yazılı kaynakların azlığı sikkelerin 
önemini daha da artırmaktadır. Bu 
durumda, gün ışığına çıkacak tek bir sikke 
dahi tarihi olayları aydınlatmada büyük 
fayda sağlayabilir.

Araştırmacı, Nümismat
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Anadolu Beyliklerinin sikkeleri nümismatikle ilgilenenler için 

hala esrarını korumaktadır. Beylikler dönemi sikkeleri üzerine 

yapılmış olan çalışmalar maalesef halen yetersiz durumdadır. 

Pekçok çalışma katalog oluşturmaktan ileriye gitmemektedir. 

Genelde tarihî kaynaklar göz önüne alınmamakta ve metrolojik 

bir çalışma yapılmamaktadır. Türkiye’nin bir gerçeği olarak ifa-

de etmek gerekir ki, akademik çevrelerde sikke çalışmaları fazla 

rağbet görmemektedir. Bu konularda ilmî çalışmaların artması 

şüphesiz siyasî tarihe de ışık tutacaktır.

Beylikler döneminin çağdaş bir kaynağı olan el-Ömeri’nin 

Mesalikü’l-Ebsâr’da Şeyh Haydar Uryan’dan aktardığına göre: 

“Türk Beylerinin ülkelerinde sürüm değeri olan paralar bütün ül-

kelerinde ayni para olarak geçmez”.1 Buradan beyliklerin toprak-

larında farklı standartlarda sikke darbı yapıldığı sonucu çıkarılabi-

lir. Robert E. Darley-Doran’a göre, Selçuklu döneminde Hıristiyan 

olan Batı Anadolu’da penny ya da asper standartı kullanılırken 

iç bölgelerde klasik İslam dirhemi kullanılmaktaydı. XIV. yüzyılın 

başında Selçuk Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte Anadolu’da sü-

ratli bir şekilde değer kaybeden İlhanlı dirhemi yaygınlaşırken, 

Hristiyanlarla ilişkileri bulunan Batı Anadolu Beylikleri penny/

asper/akça sistemini benimsemiş, İç Anadolu’da da Eretna ve Karaman 

Beylikleri İlhanlı para sistemiyle gevşek bağlarını sürdürmüşlerdir.2 Kana-

atimizce de bu oldukça yerinde bir tespittir. Ancak konuyla ilgilenenler 

tarafından bu ifadelerin altının doldurulmasına ihtiyaç vardır.

Osmanlı, Karesi ve Saruhan sikkeleri 1340’larda aynı tipte darp 

ediliyorlardı. Saruhan Beyliği ile Osmanlılar arasında 1370 ve 1380’ler-

de oluşmuş bir para birliği vardı.3 Bu birliğin siyasi bir anlamı olup 

olmadığının ise tespiti gerekir. Bu birliği biraz daha genişleterek Ger-

miyan sikkelerini de dahil edebiliriz.4 Osmanlı, İsfendiyar ve Eretna 

sikkeleri arasındaki benzerlikler de kayda değerdir. Ancak bu konuda 

yapılan çalışmalar tipolojik olmaktan öteye gidememiştir.5 Tipoloji ve 

metroloji dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla bu hususlarda ilerle-

me kaydedileceği muhakkaktır.

1 Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I, Ankara: TTK, 1991, s. 183.
2 R. E. Darley-Doran, “Osmanlı Nümismatiğine Değişik Bir Yaklaşım”, İbrahim Artuk’a 
Armağan, İstanbul: Türk Nümismatik Derneği, 1998, s. 91-94.
3 Konstantin Zhukov, “Osmanlı, Karesi ve Saruhan Sikkeleri ve Türk Batı Anadolu’sunda 
Ortak Para Sorunu (1340-1390)”, Osmanlı Beyliği (1300-1389), Ed. Elizabeth Zachariadou, 
İstanbul, 1997, s. 256-262.
4 Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, “Germiyanoğlu Süleyman Şah’a Ait Gümüş Bir Sikke Definesi ve Bu 
Dönem Sikkelerin Ağırlık Standardı”, Anadolu Sikke Monografileri I, İstanbul, 2007, s. 133-160.
5 Philip N. Remler, “Ottoman, Isfendiyarid and Eretnid Coinage: A currency Community 
in the Fourteenth Century Anatolia”, Museum Notes, 25 (American Numismatic Soci-
ety, 1980), s.167-188.

KARAMANOĞULLARI ■

Karamanoğulları Oğuzların Afşar boyuna mensup olup, 1228 

tarihinde I. Alâeddin Keykûbad tarafından Ermenek taraflarına 

yerleştirilmişlerdir.6 O tarihlerde aşiretin başında Nûre Sofî’nin 

bulunduğu bilinmektedir. Nûre Sofî’nin 1256’dan önce ölümüyle 

birlikte Kerimüddin Karaman aşiretin başına geçmiştir. IV. Kılıç 

Arslan kendisine elinde bulundurduğu yerleri ikta olarak vermiş-

tir. Karaman Bey’in 1361’de vefatıyla birlikte yerine Şemsüddin 

Mehmed Bey geçmiştir. Mehmed Bey’in iktidarı esnasında Ka-

ramanoğulları Selçuklu Devleti’nin içişlerine karışarak, meydana 

gelen Cimri hadisesinde başrol oynamışlardır. Bu hadisenin neti-

cesinde, 1277 tarihinde Mehmed Bey’in ölmesi üzerine Karama-

noğulları bir müddet sessiz kalmışlardır.

Mehmed Bey’den sonra kardeşi Güneri Bey’in faaliyetlerini 

görmekteyiz. 1287’de Ermenilere ait Tarsus’u vurmuş, Selçuk ve 

Moğol kuvvetlerinin üzerine gelmesiyle geri çekilmiştir. Güneri 

Bey, 1300 yılında vefat ettiğinde beyliğin başına Bedrüddin Mah-

mud Bey geçmiştir. Mahmud bey’in henüz Güneri Bey’in sağlı-

ğında, 1293’te Alanya üzerine sefer yaparak, şehri Frenkler’den 

geri aldığı bilinmektedir.

Karamanoğulları XIV. yüzyılın başlarında Selçuklu Devleti’nin 

yıkılmasıyla birlikte daha bağımsız hareket etmeye başladılar. 

Karamanoğlu Bedreddin Mahmud Bey’in ölümünden sonraki 

dönem, tarihi kaynaklarda farklı isimler de görülüyor olmasına 

karşılık, lakap ve isimlerinin Bahâeddin Musa, Alâeddin Halil ve 

Bedreddin İbrahim olduğunu bildiğimiz oğullarının mücadele-

siyle geçmiştir denilebilir.7 Tarihi kaynaklarda Yahşi olarak ismini 

gördüğümüz kişi ise büyük ihtimalle Bedreddin İbrahim’dir. 

Bedreddin İbrahim’in Larende’de hüküm sürdüğü Şikâri’nin ifade-

lerinden anlaşılmaktadır.8 Kardeşlerin arasında sürekli bir iktidar 

mücadelesi vardır. Bu dönemde İlhanlı ve Memlûk devletleri ile 

olan ilişkiler de inişli çıkışlıdır.

Tarihi takvimlerdeki kayıtlar doğru ise Halil Bey’in Beyşe-

6 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 
Ankara: TTK, 1988, s 1.
7 Şikâri, Karamanoğulları Tarihi, yay. haz.: M. Mesud Koman, Konya: Yeni Kitab Basıme-
vi, 1946, s. 53. Mahmud Bey’in dört oğlu olduğundan bahsedilirken, Bedreddin yerine 
Şemseddin yazılmıştır. Ayrıca Mahmud Bey’in İsa adında bir oğlu daha olduğu yazılmış-
sa da devamında adından pek bahsedilmemektedir.
8 Ibid., s. 56.
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hir ve havalisinde hüküm sürdüğü düşünülebilir.9 Kendisine 

Mirza Halil de denildiği bilinmekte olup, Davud, Hızır, İshak, 

Süleyman ve Alâeddin isimlerinde beş oğlu olduğu Şikâri tara-

fından kaydedilmektedir.10 Halil Bey’in ölümünden sonra ikti-

dara tekrar Bedreddin İbrahim Bey geldiyse de,11 muhtemelen 

kısa bir süre sonra vefat etmiş olmalıdır. Bedreddin İbrahim 

h.741/1340 tarihinde Kahire’ye elçi yollamış, buna karşılık kendi-

sine Memlûk sultanı tarafından sancaklar yollanmıştır.12 Ayrıca 

kendisinin h.744/1343 tarihinde Ermeniler üzerine bir akın yaptığı 

bilinmektedir.13 Dolayısıyla bu tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır.

Fahreddin Ahmed Bey, Bedreddin İbrahim Bey’in oğlu olup, 

babasının ölümünden sonra Karaman beylerinin ittifakıyla 

Larende’de tahta geçmiştir.14 Bedreddin İbrahim Bey’in ölüm 

tarihi, dolayısıyla da Fahreddin Ahmed Bey’in saltanatının ne 

kadar sürdüğü ve hangi şehirlerde hâkim olduğu tam olarak 

bilinmemektedir.15 Konya’da İnce Minare Müzesi’nde bulunan 

kabir kitabesinden 750 Zilkade/1350 Ocak tarihinde öldüğü bilin-

mekte olup, öldüğünde Karaman’da Emir Musa Bey Medresesi’ne 

defnedilmiştir.16

Fahreddin Ahmed Bey’in ölümü üzerine Karaman tahtına 

kardeşi Şemseddin Bey geçmiştir. Şikari’ye göre Şemseddin’in hü-

kümdarlığı bir yıl iki ay sürmüştür ve kardeşi Karaman tarafından 

9 Osman Turan, İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler, Ankara: TTK, 
1984, s. 33 ve 49.
10 Şikari, op. cit., s. 57.
11 Ibid., s. 57-58.
12 Uzunçarşılı, op. cit., s. 10. Bedreddin İbrahim Bey idareyi ele alarak, durumu bildirmek 
üzere 741 Zilkade/1340 Mayıs tarihinde Kahire’ye elçi göndermiş, buna karşılık kendisi-
ne Memlûk sultanı tarafından sancaklar yollanmıştır.
13 Ibid., s. 10.
14 Şikari, op. cit., s. 58.
15 Uzunçarşılı, op.cit., s. 10. Uzunçarşılı, Bedreddin İbrahim Bey için “1340’tan sonra 
öldüğü anlaşılıyor” demekteyse de, iki paragraf önce aynı şahsın h.744/1343 tarihinde 
Ermeniler üzerine akın yaptığını ifade etmektedir.
16 İbrahim Hakkı Konyalı, Karaman Tarihi, Abideleri ve Kitabeleri ile, Ermenek ve Mut 
Abideleri, İstanbul, 1967, s. 459-460.

zehirlenerek öldürülmüştür.17 Karaman’da Emir Musa Bey Medre-

sesinde bulunan mezartaşı kitabesine göre h.753/1352 tarihinde 

ölmüştür.18 Şemseddin Bey’in h.753 tarihinde ölümüyle birlikte 

Bedreddin İbrahim ve oğullarının saltanatlarıyla geçen dönem 

sona ermiştir.

Şemseddin Bey’in öldürülmesi üzerine, o tarihlerde yaşının 

oldukça ilerlemiş olması gereken Musa Bey ulema tarafından 

hükümdar ilan edilmişse de, rahatsızlığını bahane ederek tahta 

çıkmayı istememiş ve Mut’a çekilmiştir.19 Mut’a giden Halil Bey’in 

büyük oğlu Süleyman Bey, Musa Bey tarafından hükümdar ilan 

edilmiştir.20 Bir süre sonra Musa Bey vefat etmiştir.21 Musa Bey’in 

ölümünün, Mehmed b. Eretna’nın ağabeyi Cafer’in Eretna tahtını 

ele geçirmesiyle birlikte Konya’ya sığındığı h.755/1354 tarihinde22 

veya daha öncesinde gerçekleşmiş olması gerekir. Oldukça dindar 

biri olduğu bilinen ve sufi lakabıyla da anılan23 Bahaeddin24 Musa 

Bey’e, Emir Musa ve Musa Paşa denildiği de bilinmektedir.

Seyfeddin Süleyman Bey, Alâeddin Halil Bey’in oğlu olup, bir 

önceki Karamanoğlu Beyi Musa Bey’in de yeğenidir. İktidarı Kon-

ya şehrinin egemenliği için Eretnalılar’la mücadele etmekle geç-

miştir. Eretna hükümdarı Gıyâseddin Mehmed Bey’le ilişkide olan 

Karamanoğulları’ndan Kasım ve Karaman, Süleyman Bey’e karşı 

17 Şikari, op.cit., s. 60.
18 Konyalı, op.cit., s. 460.
19 Şikari, op.cit., s. 58.
20 Ibid., s. 61-62.
21 Ibid., s. 63.
22 Kemal Göde, Eretnalılar (1327- 1381), Ankara: TTK, 1994, s. 90.
23 Şehabettin Tekindağ, “Karamanlılar”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 6 (Eskişehir: MEB, 
1997), s. 321.
24 Halil Edhem, “Karamanoğulları Hakkında Vesâik-i Mahkuka”, TOEM, II/12 (İstanbul, 
1328), s.704-705. Halil Edhem, Ermenek’te bulunan Musa Bey Medresesi veya Tol Med-
rese adı verilen medresenin portali üzerinde bulunan h.740 tarihli kitabede Musa Bey’in 
lakabını yanlış olarak Burhaneddin diye okumuştur. Daha sonra yapılan yayınlarda bu 
yanlış sürdürülmüştür; Kitabenin üzerinde Musa Bey’in lakabı Bahaü’d-devle ve’d-din 
şeklindedir. Kitabenin çizimi için bkz. Halûk Perk, Hüsnü Öztürk, “Beylikler dönemi 
sikkelerinde görülen “Baha” damgası ve Karamanoğlu Musa Bey”, Anadolu Sikke Mo-
nografileri I, İstanbul, 2007, s. 89.

Karamanoğulları’nın İlhanlı Sultanı Gazan Mahmud adına kestirdikleri 
gümüş sikke
(2.28 gr, 26 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: duribe/ Ermenak/ sene tis’a tis’ain/ sittemie (699)
Arka yüz: Han-ı a’zam Kazan/ Sultan Mahmud/ halledallahu mülkehu
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planladıkları komplo sonucu başarıya ulaşmışlar ve Kasım Bey’i 

Larende’de tahta geçirmişlerdir (762 Rebiülevvel/1361 Ocak).25 

Kabri Karaman’da Mader-i Mevlana adı verilen Mevlana’nın an-

nesinin de gömülü olduğu düşünülen zaviyededir.26 Alâeddin Bey 

Larende’ye yönelerek ağabeyinin intikamını almıştır.

Halil Bey’in oğlu olan ve babasıyla aynı lakabı taşıyan 

Alâeddin Bey hiç şüphesiz Karamanoğulları’nın en önemli hü-

kümdarlarından birisidir. Hayatı sürekli mücadelelerle geçmiştir. 

Ağabeyi Süleyman Bey’in Larende’de süikaste kurban gitmesin-

den sonra bütün beyliğe tek başına hâkim olmuştur. Alâeddin 

Bey, kısa sürede Konya hariç Karaman şehirlerinde egemenliğini 

sağlamıştır. Böylece Bedreddin Mahmud Bey’in ölümünden son-

ra ilkönce kardeşleri ve çocukları daha sonra da torunları arasın-

da devam eden uzun taht mücadeleleri böylece son bulmuştur.

Alâeddin Bey’in iktidarının ilk yıllarında gerçekleşen 

önemli olaylardan birisi de Gorigos seferidir. Bu sefer netice-

sinde Alâeddin’e ebu’l-feth unvanı verildiği Şikari tarafından 

kaydedilmektedir.27 Alâeddin Bey h.773/1371-72 tarihinden önce28 

birinci Murad’ın kızıyla evlenerek Osmanlılarla akrabalık tesis 

etme yoluna gitmiştir. O sıralar şehzade olan Yıldırım Bayezid’in 

h.783/1381 tarihinde Germiyanoğlu Süleymanşah’ın kızıyla ev-

lenmesi sonucunda Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı şehirle-

25 Uzunçarşılı, op.cit., s. 12.
26 Konyalı, op.cit., s. 230-233. Zaviyeye ait camiinin kapı kitabesine göre zaviye ve Süley-
man Bey’e ait türbe h.772/1370 tarihinde Alâeddin Bey tarafından yaptırılmıştır.
27 Şikâri, op.cit., s. 61 ve 107; Konyalı, op.cit., 1967, s. 230-231. Aynı unvan Karaman’da 
bulunan h.772/1370 tarihli Mader-i Mevlana Camii kitabesinde de görülmektedir.
28 Faruk Sümer, “Alaeddin Bey, Karamanoğulları Devleti’nin Tanınmış Beylerinden 
(1361-1398)”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 2, s. 321-323. Bu düğünün tarihi ve I. Murad’ın 
kızının adı üzerinde ihtilaf vardır. Faruk Sümer haklı olarak, Alâeddin Bey’in Murad 
Hüdavendigar’ın kızından olan oğlu Mehmed Bey’in 773’te doğduğunu, dolayısıyla 
düğünün bu tarihten önce olması gerektiğini yazmaktadır.

rinin Osmanlılara geçmesi29, ardından Hamidoğulları’nın Yalvaç, 

Akşehir, Isparta, Karaağaç, Seydişehir ve Beyşehir gibi önemli 

şehirlerinin Osmanlılar tarafından satın alınması30, Osmanlılarla 

Karamanoğulları’nı komşu yapmıştır. Alâeddin Bey’in Osmanlılar-

la olan ilişkisinin bu tarihten sonra Beyşehir üzerindeki hâkimiyet 

meselesi yüzünden oldukça gerginleştiği görülür. Nihayetinde 

h.800/1398 tarihinde meydana gelen Akçay muharebesi sonu-

cunda Alâeddin Bey, Yıldırım Bayezid tarafından esir alınarak 

öldürtülmüştür.31 O sırada Konya’da veya daha sonra teslim 

alınan Larende veya Niğde’de bulunan oğulları Mehmed ve Ali, 

Bayezid tarafından beraberinde Bursa’ya götürülmüşlerdir. Genel 

kabule göre bu arada Konya’nın dışında Larende, Niğde, Aksaray 

gibi Karaman şehirleri Osmanlılar tarafından ele geçirilmiş ve 

Karamanoğulları Beyliği fiilen sona ermiştir.

Ancak 801 tarihli ve tarihsiz Erhan32 bin Alâeddin sikkeleri33 

Alâeddin Bey’in ölümünden sonra beyliğin sona ermediğini gös-

termektedir. Alâeddin Bey’in Erhan isimli bir oğlu Şikâri dışındaki 

kaynaklarda görülmemektedir. Karamanoğulları Konya ve La-

rende dışında kalan yüksek ve ulaşılması nispeten zor geleneksel 

29 İsmail Hami Danişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt:1, İstanbul, 1947, s. 63-64. 
Danişmend’e göre bu evliliğin h.780/1378 tarihinde olduğu yönünde başka bir rivayet 
daha vardır.
30 Ibid., s. 64.
31 Ibid., s. 112-115. Akçay Muharebesi ve Alâeddin Bey’in ölüm tarihi için farklı tarihi 
kaynaklarda h. 793, 794, 796, 797, 799, 800 tarihleri görülmektedir; Şehabettin Tekindağ, 
“Konya ve Karaman kütüphanelerinde mevcut Karaman-Oğulları ile ilgili yazmalar”, 
İÜEF Tarih Dergisi, sayı: 32 (İstanbul: 1979), s. 130-131. Karaman Kütüphanesinde bulu-
nan Evhadüddin Kirmani’nin yazdığı Farsça Menakıbnâme’de Alâeddin Bey’in h. 801 
tarihinde öldüğü belirtilmektedir. Bezm u Rezm ve Şikari Tarihi’nde yer alan olaylar 
Alâeddin Bey’in en azından h.800/1398 tarihine kadar yaşadığını göstermektedir.
32 Bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, “Karamanoğlu Erhan Bey’in Sikkeleri: Aladin-Orhan 
Yazılı Para Hakkında”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, No: 39/40 (İstanbul: 2003), s. 
78-85. Yalnız Şikâri’de bahsi geçen Erhan Bey, yakın zamana kadar ismi üzerinde muta-
bakat olmayan, varlığı dahi şüpheli bir tarihi şahsiyetti.
33 İbrahim Tözen, “Aladin-Orhan yazılı para hakkında”, Türk Nümismatik Derneği Bül-
teni, No: 8 (İstanbul: 1982), s. 9-13. İbrahim Tözen, Saruhanoğlu Orhan Bey’in Alâeddin 
Bey’e tabi olarak bu sikkeleri darp ettirmiş olabileceğini ileri sürmüştür.

Karamanoğulları’nın Memlûk Sultanı en-Nasr Nasıruddin Muhammed 
adına kestirdikleri gümüş sikke
(1.49 gr, 21/22 mm)
Özel koleksiyon
Ön yüz: duribe/ medine Beyşehir/ fi tarih ...? sene/ selasin ve seb’amie (730)
Arka yüz:
Ortada: es-Sultanu’l-a’zam/ el-Melik el-Nasr Nasre’d-dün/ -ya ve’d-din Muham-
med/ halledallahu mülkehu
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Karaman topraklarında varlıklarını sürdürmeye devam etmiş-

lerdir. Tarihi kaynaklarda adı geçen ve Alâeddin Bey’in ağabeyi 

Süleyman Bey’in oğlu olan Şeyh Hasan’ın34 da aynı coğrafya üze-

rinde hak iddia etmesi sebebiyle Erhan Bey’in beyliğin geri kalan 

topraklarının ne kadarına hangi süreyle hâkim olduğu ise oldukça 

şüphelidir. Timur sonrası dönemde Mehmed ve Ali Beyler ser-

best kaldığında Şeyh Hasan, Lu’lu’e hisarına sığınmışsa da Ali Bey 

tarafından ele geçirilmiş, Larende’ye getirilerek idam edilmiştir.35

Mehmed Bey beyliğin başına geçtiğinde ilk önce Şeyh Hasan 

meselesi çözüme kavuşmuş, daha sonra da geniş çaplı bir fetih 

hareketine girişmiştir. Mehmed Bey’in zamanında Karaman 

Beyliği en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Geleneksel Karaman oğlu 

toprakları dışında en önemli kazanç Hamid oğlu topraklarının 

Antalya’ya kadar elde edilmesi olmuştur. Mehmed Bey, beyliği 

esnasında Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat kavgalarından 

azami istifade etmiştir. Kütahya dâhil tüm Germiyan toprakla-

rını işgal etmiş, daha sonra Bursa’ya yönelmişse de kalesini alma 

başarısını gösterememiştir. Çelebi Mehmed’in gelmesiyle birlikte 

h.816/1413 tarihinde geri çekilmek zorunda kalmıştır. Osmanlı-

larla devamlı sürtüşme içinde geçen ilişkiler h.818/1415 yılında 

Mehmed Bey’in Çelebi Mehmed’den özür dilemek zorunda kal-

masıyla birlikte, Çelebi’nin hayatta kaldığı süreyle sınırlı kalmak 

üzere geçici bir sakinlik dönemine girmiştir.

Osmanlılardan çekinen Mehmed Bey Memlûk Sultanı 

Melik el-Müeyyed Şeyh adına para bastırmıştır. H. 819/1417 

yılında Kahire’ye giden Karaman elçisi, bu sikkelerden yanında 

34 Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, Türkiye (1074-1990), C 2, Ankara, 1989, s. 
59-67. Yılmaz Öztuna’ya göre, Şeyh Hasan’ın Alâeddin’in amcası olan Bedreddin İb-
rahim Bey’in soyundan gelme ihtimali olduğu gibi, Karaman ailesinden olmaması da 
mümkündür.
35 Turan, op.cit., s. 35.

götürmüştür.36 Yine Şeyh’in Anadolu’ya düzenlediği sefer esna-

sında (h.820/1417-1418) Amik’de bulunduğu sırada gelen Kara-

man elçisi el-Müeyyed dirhemi denilen bu sikkelerden Şeyh’e 

bir tabak dolusu sunmuştur. Ancak, Mehmed Bey’in bu çabaları 

sonuç vermemiş ve Tarsus meselesi yüzünden zaten araları açık 

olan Memlûk Sultanıyla Mehmed Bey’in ilişkileri iyice bozulmuş-

tur. Memlûk ordusu Tarsus ve Darende’yi almıştır. Yapılan bir 

savaşta Mehmed Bey’in oğlu Mustafa Bey öldürülmüş, Mehmed 

Bey kaçtıysa da, bulunarak tutsak alınmıştır. Karaman ülkesi yeni-

den Memlûk himayesine girmiş ve hükümdarlık Mehmed Bey’in 

kardeşi Niğde emiri Ali Bey’e verilmiştir (h.822/1419). Yakalanan 

Mehmed Bey ise Kahire’ye götürülüp hapsedilmiştir.

Böylece Ali Bey kendisine teslim olmayan Konya’daki iç kale 

hariç bütün Karaman Beyliği’ne sahip olmuştur. h. 823 / 1420 

yılında Memlûk elçisinin de Konya’da bulunduğu bir sırada pek 

de anlaşılmayan bir sebeple Ali Bey kuşatmayı kaldırarak aceleyle 

Larende’ye gitmiş, hemen ardından Çelebi Mehmed’in yanına 

sığınmış olan İbrahim Bey Konya’ya gelerek Memlûk elçisiyle gö-

rüşmüştür. Bu tarihten Mehmed Bey’in Kahire’den geldiği tarihe 

kadar Konya’nın İbrahim Bey’in elinde olduğu anlaşılmaktadır.

h. 824 / 1421 tarihinde el-Müeyyed Şeyh’in ölmesi üzerine 

Memlûk Sultanı olan el-Eşref Seyfeddin, Karamanoğlu Mehmed 

Bey’i serbest bırakmış ve bazı Karaman topraklarının kendisine 

verilmesini emretmiştir. Mehmed Bey’in oğlu İbrahim Bey, Os-

manlıların da yardımıyla, Ali Bey’i Niğde’ye çekilmek zorunda 

bırakmıştır. Mehmed Bey Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla gelerek 

ikinci kez beyliğin başına geçmiştir. Ali Bey, Mehmed Bey ölene 

36 Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlükleri Tarihi (1412-1421), Ankara: Kültür Bakanlı-
ğı, 1989, s. 184.

Karamanoğlu Alaeddin Bey’e ait gümüş bir sikke
(1.59 gr/ 19 mm)
Y.K.B. kol. env.no.15553
Ön yüz: Allah/ müfettih-ül-ebvab
Arka yüz: Alâe’d-din/ halledallahu/ mülkehu duribe Konya

daireselOranlar.aioranlar.ai
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kadar yine Niğde emiri olarak kalmıştır. H. 824 yılında Konya’da 

Çelebi Mehmed adına darp edilen sikkeler Osmanlı yardımının 

bir göstergesidir.

Yeniden beyliğin başına geçen Mehmed Bey, bu esnada Çe-

lebi Mehmed’in de ölmesiyle birlikte (h. 824/1421) daha önce 

Osmanlılar’a terketmek zorunda kaldığı Akşehir, Beyşehri, Sey-

dişehri ve Oklukhisarı’nı37 tekrar alarak, Antalya’ya yönelmiştir. 

Mehmed Bey, Osmanlıların elinde bulunan Antalya kalesini 

almak üzere yaptığı kuşatmada yaralanarak ölmüş ve cenazesi 

oğulları İbrahim ve İsa tarafından Larende’ye getirilerek defne-

dilmiştir. (27 Safer 826 / 9 Şubat 1423). Mehmed Bey’in ölüm 

haberi üzerine Ali Bey Konya’ya gelerek ikinci kez hükümdarlığını 

ilan etmiştir. İbrahim ve İsa memleketten çıkarılmış ve Osmanlı 

Hükümdarı II. Murad’ın yanına gitmişlerdir. Sultan Murad kar-

deşlerden İsa ve daha önce Antalya kalesine sığınmış olan Ali’yi 

alıkoyarak Rumeli’de birer sancak vermiştir. İbrahim Bey ise daha 

önce Timur tarafından Karamanoğulları’na verilmiş olan Isparta 

ve Eğridir’i geri vermesi karşılığında yanına verilen bir miktar kuv-

vetle birlikte Karaman’a gönderilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Ali 

Bey Konya’dan Niğde’ye çekilmiştir. İbrahim Bey, amcası Ali Bey’e 

dirlik olarak Akşehir’i vermiştir (h. 827/1424). Böylece Ali Bey’in 

saltanat iddiaları sona ermiştir.

İbrahim Bey’in uzun süren iktidarı Osmanlılarla mücadele-

lerle geçmiştir. Osmanlılar’a karşı Memlûklerin desteğini almayı 

başarmıştır. En büyük başarısı Kıbrıs krallığının elinden Gorigos 

kalesini almayı başarmış olmasıdır. Son yıllarında büyük oğlu 

İshak Bey’e merkezi Silifke olan İçel taraflarını vermiş ve kendisine 

veliahd ilan etmiştir. Henüz babasının sağlığında idareyi ele alan 

37 Turan, op.cit., s. 39.

İshak Bey’e karşı kardeşleri muhalefet etmişlerdir. Pir Ahmed Bey 

Konya’yı ele geçirerek hükümdarlığını ilan etmiştir. İshak Bey’le 

birlikte Gevele kalesine sığınan İbrahim Bey h. 869/1464’de bura-

da vefat etmiştir.

Pir Ahmed’e karşı Memlûklerden istediği yardımı alamayan 

İshak Bey, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın yardımını alarak beyliği ye-

niden ele geçirmiştir. Pir Ahmed Bey de Osmanlılar’a sığınarak, II. 

Mehmed’in yardımını almıştır. Osmanlı kuvvetlerinin karşısında 

tutunamayan İshak Bey, Silifke tarafına çekilmek zorunda kal-

mıştır. Geri kalan yerleri ele geçiren Pir Ahmed Osmanlılarla olan 

anlaşması gereği Akşehir, beyşehri ve Ilgın taraflarını Osmanlılara 

terk etmiştir (1465).

Pir Ahmed Bey’in Osmanlılar’a karşı olan muhalefeti ne-

ticesinde 1466’da ilk önce Konya kaybedilmiştir. Pir Ahmed, 

Osmanlılara karşı kardeşi Kasım Bey’le işbirliği yaptıysa da, 1471 

tarihinde ise Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 

tüm Karaman vilayetini işgal etmiştir. Gerek İshak Bey ve gerek-

se de Pir Ahmed ve Kasım Beylerin Osmanlılarla mücadeleleri 

Akkoyunlular’ın desteğiyle bir müddet daha devam ettiyse de 

başarıya ulaşamamışlardır.

Karamanoğulları, beylikler içerisinde sikkeleri en çok biline-

nidir. Karamanoğulları sikkeleri üzerine Cüneyt Ölçer’in yaptığı 

bir çalışma38 varsa da, aradan geçen süre içerisinde yenilenmeye 

ihtiyacı olduğu âşikardır. Bir görüşe göre sahte Selçuklu Sultanı 

Siyavuş (Cimri) adına Lu’lu’e ve Konya’da darp edilen sikkeler39 

ilk Karamanoğlu sikkeleri olarak kabul edilmelidir. XIV. yüzyıl 

başlarında ise hem Memlûk sultanı Nasır Nasreddin Muham-

38 Cüneyt Ölçer, Karaman Oğulları Beyliği Madeni Paraları, İstanbul, 1982.
39 Cevriye Artuk, “III. Keyhüsrev ve sahte Selçuklu Sultanı Cimri adına kesilen sikkeler”, 
Malazgirt Armağanı, Ankara: TTK, 1993, s. 287-296.

Karamanoğlu Mehmed Bey’e ait gümüş bir sikke
(1.99 gr/ 21.5/23 mm)
Özel koleksiyon
Ön yüz:
Ortada: el-minnetü lillah
Çevresinde: Muhammed resulullah sallallahu aleyh
En dışta: .../ Osman/ Ali (2’şer kez simetrik olarak yazılmış)
Arka yüz: duribe konya/ es-Sultanu’l-azam/ Mehmed bin Alaeddin/ memlekete 
fi?/ sene 819
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med adına ve hem de İlhanlı sultanları adına sikke kestirdikleri 

bilinmektedir. Ayrıca bu dönemde İlhanlı ve Memlûk sikkeleri 

tarzında anonim sikkeler darp etmişlerdir. Pek bilinmemekle 

birlikte üzerinde bir bey adı bulunan en erken tarihli sikke Ka-

ramanoğlu Bedreddin İbrahim Bey’e aittir.40 Orjinal sikke kalıbı 

üzerinde isimleri gözükmemekle birlikte yine Bedreddin İbrahim 

Bey’e ait olan el-Bedri, Bahaeddin Musa Bey’e ait olan Baha ve 

Bahâi, Alaeddin Halil Bey’e ait olan Alai sürsarjları bulunmaktadır. 

Sikkeler üzerinde sürşarjlar erken dönemde yoğun olarak kulla-

nılmışlardır. Bu dönemde darp yerleri çeşitlilik göstermekte olup, 

bilinen darp yerleri Alaiye, Ermenak, Konya, Larende, Manavgat/ 

Pazarcık41, Mut(?), h. 729 ve 730’da Beyşehir ve Siristad42 olarak sı-

ralanabilir. Sikkeler gümüş olup, İlhanlı dirhem standardında darp 

edilmişlerdir. Metrolojik çalışma yapılmasında fayda vardır.

H. 730’lu yıllardan 750’li yıllara gelinceye kadar Karamano-

ğulları sikkeleri pek bilinmez. Ancak bu tarihlerde İlhanlı ege-

menliğinin sona erdiği ve Karamanoğulları’nın geleneksel olarak 

güttükleri Memlûk yanlısı siyaset dolayısıyla bu dönemde darp 

ettirdikleri sikkelerin Memlûk sultanları adına olduğu varsayıla-

bilir. Alâeddin Bey (h. 762-800/1361-1398) iktidarını sağlamlaştır-

dıktan sonra üzerinde kendi lakabı ve adının görüldüğü sikkeler 

darp ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde dahi Memluk sultanı 

el-Eşref adına yoğun olarak sikke darbı yapılmıştır. Saltanatının 

erken dönemlerinde Alâî ve el-Alâî mahlaslı sikkeler darp ettir-

miş, sonrasında ise Alâeddin lakabı sikkeler üzerinde görülmeye 

40 J.C.Hinrichs, “Mamluk Coins minted in Armanak”, Newsletter, No:158 (ONS, Winter 
1998/99), s. 9-10. Ermenak darplı tarihsiz bir sikke üzerinde emirü’l-ümera uvanıyla 
birlikte Bedreddin lakabı yer almaktadır. Hinrichs’e göre bu sikke Bedreddin İbrahim 
Bey tarafından 716 tarihinden önce darp edilmiş olmalıdır.
41 Manavgat şehir merkezinin ismi Pazarcık’tır. Bu darp yeri sikkeler üzerinde hem 
Manavgat ve hem de Pazarcık olarak yer almaktadır.
42 Bugünkü Bozkır kasabası.

başlanmıştır. Darp yerlerindeki çeşitlilik XIV. yüzyılın üçüncü çey-

reğinde de sürmüştür. Bundan sonra Konya ve Nekide (Niğde) 

dışındaki yerlerde bir darp faaliyeti kalmamıştır.

Alâeddin Bey’in öldüğü h. 800/1398 tarihinde Karamano-

ğulları Beyliği’nin sona erdiği düşünülmekteyse de h. 801 tarihli 

Erhan b. Alâeddin sikkeleri bu tezi çürütmektedir. Ankara mu-

harebesi sonrasında Mehmed Bey’in Kayseri, Konya, Larende ve 

Eğridir’de Timur adına sikke kestirdiği bilinmektedir. Timur dö-

nemi sonrası Mehmed bey’in kendi adına darp ettirdiği tarihli ve 

tarihsiz Konya darplı sikkeler vardır. H. 822 tarihine gelindiğinde 

Ali Bey’in Larende’de Memlûk sultanı El-Müeyyed Şeyh adına ve 

h. 823’te de Konya ve Larende’de de kendi adına kestirdiği sikke-

ler vardır. H. 824 yılında iktidarı ele geçiren İbrahim Bey Konya’da 

sikke kestirmiştir. Mehmed Bey’in ikinci cülusuna ait bir sikke ise 

bilinmemektedir. Peşinden tekrar iktidara gelen İbrahim Bey’in 

ikinci cülusu esnasında Konya darplı sikkeler görülmektedir. H. 

840 tarihi ve sonrasında akça standardında ve Osmanlı etkisinde 

sikkeler kesilmeye başlanmış, h. 868 tarihine kadar devam etmiş-

tir. İbrahim Bey sonrasında İshak ve Pir Ahmed Bey’in sikkeleri 

vardır. En son tarihli Karamanoğlu sikkeleri bunlardır.

Hiç şüphe yok ki, Karamanoğulları sikkeleri bütün İslami 

sikkeler içinde en güzellerindendir. XIV. yüzyılın sonlarından XV. 

yüzyılın ortalarına kadar darp edilen sikkeler hem üzerlerindeki 

dinî ibareler, hem de kaligrafik özellikleriyle Anadolu’daki benzer-

lerinden kesinlikle farklıdır.

Karamanoğlu İbrahim Bey’e ait gümüş bir sikke
(0.95 gr/ 11 mm)
Özel koleksiyon
Ön yüz: hullide mülkehu/ duribe Konya
Arka yüz: İbrahim bin/ Mehmed bin Karaman/ 855

daireselOranlar.aioranlar.ai
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ALÂİYE BEYLİĞİ ■

Alâiye veya bugünkü adıyla Alanya, Karamanoğlu Mahmud 

Bey tarafından 1293 tarihinde fethedilmiştir. XIV. yüzyıl boyunca 

Karamanoğulları’na tabi beyler tarafından yönetilmiştir. Önemli 

bir liman kenti olmasına rağmen, bu döneme ait eldeki tarihi 

bilgiler son derece azdır. 1366 tarihinde Kıbrıs kralı şehri ele ge-

çirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır. 1427’de şehir Karama-

noğulları tarafından Memlûk devletine satılmışsa da, bu aileden 

gelen beyler tarafından yönetilmeye devam etmiştir. Alâiye’nin 

Karaman-oğulları’na değil de, doğrudan Memlûklere tabi olarak 

yönetildiği bu dönemde Savcı bin Şemseddin Mehmed ve pe-

şinden de Karaman bin Savcı Alâiye beyi olmuşlardır. Karaman 

bin Savcı kardeşi Lütfi Bey tarafından öldürülmüştür. Lütfi Bey, 

Karamanoğulları’na karşı Kıbrıs kralından yardım görmüştür. 

Vefat tarihi tam olarak bilinmemektedir.43

43 Uzunçarşılı, ibid., Ankara: TTK, 1988, s. 92-95.

Kendisinden sonra bey olan Kılıç Arslan’ın beyliği de 

uzun sürmemiş, h. 876/1471 tarihinde şehir Osmanlılara terk 

edilmiştir.44

Bu dönemde Alâiye beyleri hem Memlûk sultanları adına, 

hem de kendi adlarına sikke darp ettirmişlerdir. Sikkelerin ortak 

özellikleri, istisnalar hariç bir yüzlerinde altı köşeli yıldız motifi 

bulunmasıdır. Memlûk sultanı El-Eşref Seyfeddin Barsbay adına 

Alaiye’de darp edilen sikkeler şehrin Memlûklere devrinin hemen 

ardından kestirilmiş olmalıdırlar. Alâiye’de “Emirü’l-sevahil” ün-

vanıyla darp edilen anonim sikkelerin dışında, Savcı Bey ve Kara-

man Bey adına sikke darbı yapılmıştır.45 Yakın zamana kadar sik-

kesi olmadığı düşünülen Lütfi Bey’e ait sikkeler oldukça nadirdir. 

Kılıç Arslan’a ait herhangi bir sikke henüz gün ışığına çıkmamıştır.

44 İsmail Hami Danişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C 1, İstanbul, 1947, s. 317.
45 Alâiye sikkeleri için bkz. Ömer Diler-Garo Kürkman, Alâiye Paraları, İstanbul, 1981; 
Yılmaz İzmirlier, “Lütfi Bey’e ait paralar ve Alaiye Beyliği paralarının kronolojisi üzerine 
bir çalışma”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, No: 37/38 (İstanbul: 2002), s. 7-14.

Alaiye Beyi Savcı bin Şemseddin’e ait gümüş bir sikke
(0.76 gr, 17 mm)
Kamil Eron kol. env.no.2406
Ön yüz: duribe darü’l-emin Alaiye humiyet ane’l-beliyyeti
Arka yüz: Emirü’l-a’zam/ Şemse’d-din/ Savcı bin/ hullide devletehu

Alaiye Beyi Karaman bin Savcı’ya ait gümüş bir sikke
(0.54 gr, 17 mm)
Kamil Eron kol. env.no.2407
Ön yüz: duribe darü’l-emin Alaiye humiyet ane’l-beliyyeti
Arka yüz: es-Sultani/ Karaman/ bin Savcı bin Mehmed/ hullide devletehu
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EŞREFOĞULLARI ■

Eşrefoğulları Selçuklu Devleti’nin sona ermesiyle birlikte 

tarih sahnesine çıkan Beylikler içerisinde en kısa ömürlüsüdür. 

Beyşehir ve havâlisinde hüküm süren beyliğin kurucusu ve ilk 

hükümdarı Seyfeddin Süleyman Bey’dir. Kendisinin 1302 yılında 

vefat ettiği bilinmektedir. Vefatı üzerine büyük oğlu olan Meh-

med Bey hükümdara olmuştur. Onun zamanında Akşehir ve 

Bolvadin de beylik sınırlarına dâhil edilmiştir. İlhanlı Emir Çoban 

1314’de Anadolu’ya geldiğinde kendisine itaatini bildirmiştir. 1320 

tarihinden sonra vefat etmiş olmalıdır. Yerine oğlu II. Süleyman 

geçmiştir. İktidarı uzun süreli olmamış, İlhanlıların Anadolu va-

lisi Timurtaş’ın beylikler üzerine yaptığı sefer neticesinde 1326 

tarihinde öldürülmüş ve böylece Eşrefoğulları Beyliği ortadan 

kalkmıştır.46

46 Uzunçarşılı, ibid., s. 58-61.

Eşrefoğulları’nın sikkeleri üzerine yapılmış toplu bir çalışma 

bulunmamaktadır. Seyfeddin Süleyman Bey zamanında Selçuklu 

III. Alaeddin Keykûbad ve İlhanlı Gazan Mahmud adına sikke 

kestirmişlerdir. Mehmed Bey zamanında ise İlhanlı Hüdabende 

Muhammed ve Ebu Said adına sikke darbı yapıldığı bilinmekte-

dir. II.S üleyman Bey ise o döneme kadar kimsenin pek de cesaret 

edemediği bir uygulamayla sikkeler üzerine kendi adını “Süley-

man bin Mehmed” olarak açıkça yazdırmıştır.47 Belki de ölümüne 

sebebiyet veren olaylardan biri de budur. O dönemde kendi adı-

na sikke darp ettirebilen başkaca bir bey yoktur.

47 Süleyman bin Mehmed paraları için bkz. Yılmaz İzmirlier, “Eşrefoğlu Süleyman bin 
Mehmet Paraları”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, No: 39/40 (İstanbul: 2003), s. 61-65.

Eşrefoğulları’nın Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad III adına kestirdik-
leri gümüş sikke 
(2.24 gr, 25/27 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: 
Ortada: el-minnetü lillah
Çevresinde: duribe bi-medine Süleymanşehir fi sene tis’a tis’ain sittemie (699)
Arka yüz: el-minnetü lillah/ es-Sultanü’l-a’zam/ Alae’d-dünya ve’d-din/ ebu’l-feth 
Keykubad bin/ Feramurz

Eşrefoğlu II.Süleyman Bey’e ait gümüş bir sikke 
(1.86 gr, 22 mm)
Özel koleksiyon
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Satır arasında: duribe Beyşehir
Çevresinde: Ebu Bekir/ Ömer?/ Osman/ ...
Çevresinde: 
Arka yüz: 
Ortada: el-mülkü lillah/ Süleyman bin Mehmed/ halledallahu mülkehu 
Çevresinde: fi/ sene/ .../ seb’a/ mie (7xx)
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Hamid Bey idaresindeki Türkmen aşireti Selçuklular tarafın-

dan Eğridir, Borlu, Yalvaç ve daha sonra da Antalya taraflarına 

yerleştirilmişlerdir. Hamid Bey’in h. 702/1302-1303 tarihlerinde 

hayatta olduğu bilinmektedir.48 Hamid Bey’in İlyas adında bir 

oğlu olduğu bilinmektedir. Ancak beyliğin başına geçip geç-

mediği belli değildir. Daha sonra ise Hamid Bey’in torunu olan 

Feleküddin Dündar Bey’i iktidarda görmekteyiz. Başlangıçta bey-

liğin merkezi Uluborlu iken, Feleküddin Dündar Bey zamanında 

merkez Eğridir’e taşınmıştır.49 Dündar Bey kendi lakabına nispetle 

şehre Felekâbad adını vermiştir.

Dündar Bey, 1324 tarihinde İlhanlılar’ın Anadolu genel 

valisi Timurtaş’ın beylikler üzerine yaptığı seferde Eğridir’den 

Antalya’ya kaçmışsa da burada bulunan yeğeni Mahmud Bey 

tarafından Timurtaş’a teslim edilmiş ve derhal katledilmiştir. 

Timurtaş’ın Mısır’a ilticası üzerine Dündar Bey’in üç oğlundan 

muhtemelen en büyüğü olan Hızır Bey ortaya çıkarak Hamid 

İli’nin idaresini ele almıştır. 1330 tarihinde vefat etmiş olmalıdır.50 

İktidarı esnasında Eşrefoğulları’na ait Beyşehri, Akşehir ve 

Seydişehri’ni ele geçirmiştir.

İshak Bey Dündar bey’in oğlu olup, kardeşi Hızır bey’den son-

ra hükümdar olmuştur. İshak Bey’in babasının kanını dava etmek 

için Karamanoğlu’nun mektubuyla birlikte Kahire’ye gittiği bi-

linmektedir. Timurtaş’ın idamından sonra 1328’de memleketine 

dönerek Hamid beyi olmuştur. Bu esnada İshak Bey’in kardeşi 

Mehmed Bey’in Gölhisar hâkimi olduğu bilinmektedir. İshak 

Bey’in hangi tarihte vefat ettiği belli değildir.

İshak Bey’den sonra beyliğin başına kardeşi Mehmed Bey’in 

oğlu olan Muzafferüddin Mustafa Bey geçmiştir. Mustafa Bey 

1344 tarihinden sonra vefat etmiş olmalıdır. Kendisinden sonra 

oğlu Hüsameddin İlyas Bey başa geçmiştir. İktidarı esnasında Ka-

ramanoğulları ile mücadele etmiş, mağlup olmuş ve Germiyan-

oğlu Süleyman Şah sayesinde topraklarını geri alabilmiştir. İlyas 

Bey’in vefat tarihi belli değildir, 1374’den önce vefat ettiği kuvvet-

le muhtemeldir. Yerine oğlu Kemalüddin Hüseyin Bey geçmiştir. 

48 Sait Kofoğlu, Hamidoğulları Beyliği, Ankara: TTK, 2006, s. 116.
49 Ibid., s. 132.
50 Ibid., s. 228. Kofoğlu, Hızır Bey’in h.770/1368-69 tarihine kadar yaşamış olduğunu 
belirtmektedir.

Bunun zamanında Eşrefoğulları’ndan kendilerine intikal ettikleri-

ni iddia ettikleri Beyşehri, Seydişehri, Akşehri, Yalvaç ve Karaağaç 

Osmanlılar’a satılmıştır. Kemaleddin Hüseyin Bey 1391’de vefat 

etmiştir. Ölüm sebebi belli olmayıp, Yıldırım Bayezid’ın öldürttü-

ğü rivayet edilir. Vefatıyla birlikte Hamidoğulları Beyliği’nin Eğri-

dir kolu Osmanlılar’ın hâkimiyetine girmiştir.

Hamidoğulları’nın Antalya şubesi tarihi daha farklı gelişmiştir. 

Dündar Bey, 1301 tarihinde Antalya’yı ele geçirerek idaresini kar-

deşi Yunus Bey’e vermiştir. Yunus Bey’den sonra Antalya’da oğlu 

Mahmud Bey idareyi ele almış, diğer oğlu Sinanüddin Calis de de-

nilen Hızır Bey İstanos (Korkudeli) emiri olmuştur. 1324 tarihinde 

Timurtaş’ın Anadolu Beylikleri üzerine yaptığı seferde Dündar 

Bey kaçarak yeğeni Mahmud Bey’e sığınmış, ancak Mahmud Bey 

amcasını Timurtaş’a teslim ederek katledilmesine sebep olmuş-

tur. Bir süre sonra Timurtaş Memlûklere sığınmış, beraberindeki 

Mahmud Bey’le birlikte hapsedilmişlerdir. Bunun üzerine 1327’de 

Mahmud Bey’in yerine Hızır Bey Antalya emiri olmuştur. Hızır 

Bey’in vefat tarihi belli olmayıp, yerine oğlu Dadı Bey gelmiştir. 

Dadı Bey’den sonra Mahmud Bey’in oğlu olduğu anlaşılan Meh-

med Bey iktidara gelmiştir. Mehmed Bey 1361’de Kıbrıs işgaline 

uğramış olan Antalya’yı 1373’de geri almayı başarmıştır. Mehmed 

Bey’in ölüm tarihi bilinmemekte olup, öldüğünde oğlu Osman 

Bey’in emir olduğu düşünülmektedir. Antalya’nın Osmanlılar 

tarafından fethedildiği tarih tam olarak belirli değildir. 1391 ilâ 

1398 tarihleri arasındadır.

Timur sonrası dönemde Osman Bey topraklarını geri aldıysa 

da Antalya’yı ele geçirememiş ve İstanos’da hüküm sürmüştür. 

1423 Tarihinde Karamanoğlu Mehmed Bey ile ittifak ederek 

Antalya’yı almaya niyetlenmiş, ancak Antalya sancak beyi olan 

Hamza Bey daha önce hareket aderek İstanos’da kendisini ele 

geçirmiş ve öldürmüştür. Böylece Hamidoğulları Beyliği ta-

mamen ortadan kalkmış ve bütün toprakları Osmanlılar’ın 

eline geçmiştir.51 Karamanoğlu Mehmed Bey herşeye rağmen 

Antalya’yı kuşatmış, ancak aldığı bir gülle darbesi sonucunda o 

da ölmüştür.

Diğer beyliklerin aksine, Hamidoğulları Beyliği’nin erken 

dönem sikkelerine daha çok ulaşılmıştır.52 H. 699’de Gazan Mah-

51 Uzunçarşılı, ibid., s. 67-69.
52 Hamidoğulları sikkeleri için bkz. Yılmaz İzmirlier, Hamidoğulları Beyliği Paraları, 
İstanbul, 1999.
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mud ve III. Keykûbad adına Burdur, Burgulu ve Eğridir’de sikke 

darbedilmiştir. Aynı tarihte Antalya’da da III. Keykubad adına 

darp edilen sikkeler varsa da, Hamidoğulları’na âidiyeti şüphelidir. 

Daha sonra aynı şehirlerde Hüdabende Muhammed adına darp 

faaliyeti devam etmiştir. Ancak bu sikkeler üzerinde, Eğridir artık 

Felekabad olarak anılmaya başlanmıştır. Gölhisarı, Karaağaç53 ve 

İstanos Hamidoğulları’nın diğer darp yerleridir. Bu dönemde sik-

ke ağırlıklarında İlhanlı standardının uygulandığı bilinmektedir. H. 

699 tarihinde 2,6 gram olan İlhanlı dirhemiyle aynı ağırlıkta sikke 

53 Şarki Karaağaç olduğu düşülen Karaağaç darp yerinin Garbi karaağaç (Acıpayam) 
olma ihtimali de vardır.

darbı yapılırken, h. 721 tarihinde ağırlıklar 1,36 grama kadar düş-

müştür. Aynı tarihte İlhanlı standardı ise 1,85 gramdır.

Hüsameddin İlyas Bey’in sikkeler üzerindeki mahlası “el-

Hüsami” olup, bilinen sikkeleri Felekabad’ta darp edilmişlerdir. 

İlyas Bey’in sikkeleri dışında kalan bütün sikkelerde bey isimleri 

zorlukla okunabilmekte ve tarihi bilgilerle tam olarak örtüşme-

mektedirler. Dadı Bey’in Beyşehir’de darp ettirdiği düşünülen bir 

sikke varsa da, hem Dadı’nın ve hem de Beyşehir’in okunuşu son 

derece şüphelidir.54

54 İzmirlier, op.cit., s. 176, sikke no. 166A.

Hamidoğulları’nın Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad III adına kestir-
dikleri gümüş sikke 
(2.24 gr, 21 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: sene/ tis’a ve/ tis’ain ve/ sittemie (699)
Arka yüz: es-Sultanü’l-a’zam/ Alae’d-dünya ve’d-din/ duribe Burgulu

Hamidoğulları’nın İlhanlı Sultanı Ebu Said adına kestirdikleri gümüş bir 
sikke 
(1.2 gr, 21 mm)
Kamil Eron kol. env.no.3527
Ön yüz: el-mülkü lillah/ duribe medine/ İstanos/ sene 722
Arka yüz: Han-ı a’zam/ Ebu Sa’id/ Bahadır Han?/ hullide mülkehu

Hamidoğlu Hüsameddin İlyas Bey’in Memlûk Sultanı el-Eşref Nasıruddin 
Şaban II adına kestirdiği gümüş bir sikke 
(0.8 gr, 16 mm)
Kamil Eron kol. env.no.1944
Ön yüz: La ilahe illallah/ Muhammedun resull/ -ullah
Arka yüz:
Ortada: el-Hüsami
Çevresinde: es-Sultan el-Melik el-Eşref Han(?)
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Menteşe Beyliği tarihi adı Karya olan ve yaklaşık olarak bu-

günkü Muğla vilayetinin sınırları içinde yeralan bölgede kurul-

muştur. Camiü’d-Düvel’e göre Menteşe oğullarına ait olan yerler 

Muğla, Balat, Milas, Beçin, Bozöyük, Marin, Çine, Tavas, Burnar, 

Meğri, Köyceğiz’dir. Erken dönemde Finike veya o dönemdeki 

diğer adıyla Foke’yi de bunlara ilave etmek gerekir.55

Türkler XIII. yüzyılın ikinci yarısında Karya bölgesini istila et-

meye başladılar. Beyliğe adını veren Menteşe komutasındaki Türk 

birlikleri daha 1282 tarihinde Tralles (Aydın) ve Nyssa (Sultanhi-

sar) mevkilerini ele geçirdiler.56 Menteşe Bey’in bu tarihten sonra 

vefat ettiği kabul edilir.57 Menteşe Bey zamanında beyliğin sınır-

larının sonraki dönemlere göre daha geniş olduğu ve neredeyse 

bütün Menderes havzasını içerdiği görülmektedir. Kendisinden 

sonra beyliğe oğlu Mesud Bey hâkim olmuştur. Finike’de ise ken-

disinin hâkimiyetini tanımak veya muhalif olmak suretiyle kardeşi 

Kirman bulunmuştur. Menteşe ailesinin Finike’deki kolu daha 

sonraki yıllarda Hamidoğulları’nın yüksek hâkimiyetini tanımıştır.

Mesud Bey’in saltanatı dönemiyle ilgili bilgiler son derece 

sınırlıdır. H. 700/1300’de donanmasıyla denizde ciddi başarılar 

elde etmiş ve Rodos adasının da büyük bir kısmını ele geçirmiştir. 

St Jean şövalyeleri tarafından zaptedilene kadar ada on yıl Türk 

hâkimiyeti altında kalmıştır.58 Bu dönemde daha sonraları Aydı-

noğulları Beyliği’nin egemenlik sahası olacak bölgede Menteşe 

Bey’in damadı ve subaşısı59 olan Sasa Bey’in faaliyette bulunmuş-

tur. 1304 tarihinde Efes’i, daha sonra Tire’yi ve 1307-1308 tari-

hinde de Birgi’yi de zaptetmiş olduğu bilinmektedir. Aydınoğlu 

Mehmed Bey’le yaptığı bir savaşta 1310 tarihi veya sonrasında 

vefat etmiştir.60

Mesud Bey’in ölüm tarihi 1319’dan öncedir. Onun zamanında 

beylik merkezi Milas’tır. Ölümünden sonra Orhan ve İbrahim 

isimli oğulları arasında iktidar mücadelesi olmuş ve bu mücade-

leyi Orhan Bey kazanmıştır. Orhan Bey, 1310 tarihinde kaybedilen 

Rodos’u tekrar ele geçirmeye çalıştıysa da başarılı olamamıştır. 

55 Uzunçarşılı, ibid., s. 71.
56 Paul Wittek, Menteşe Beyliği, 13-15 inci asırda Garbî Küçük Asya tarihine ait tetkik, 
Çev.: O.Ş. Gökyay, Ankara: TTK, 1944, s. 26.
57 Uzunçarşılı, op.cit., s. 70.
58 Ibid., s. 71-72.
59 Wittek, op.cit., s. 40.
60 Ibid., s. 39.

1344 tarihinden önce vefat etmiştir. Beçin’i beylik merkezi olarak 

seçmiştir. Yerine oğlu İbrahim Bey iktidara gelmiştir. İbrahim Bey 

1360 tarihinde vefat etmiş olup, ölümünden sonra oğulları Musa, 

Mehmed ve Ahmed Gazi’den her biri beyliğin farklı yerlerinde 

kendilerini hükümdar ilan ettiklerinden beylik parçalanmıştır.

Bunlardan Musa Bey Balat ve Milas taraflarında, Mehmed 

Bey Muğla ve Çine’de, Ahmed Bey de Fethiye ve Marmaris’tedir. 

Musa Bey’in 1375’ten önce vefat etmiş ve toprakları kardeşleri 

tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezid Menteşe Beyliği’nin 

Mehmed Bey ve oğlu Mahmud Bey’in idaresindeki kısımları-

nı 1390’da elde etmiş, ancak Ahmed Gazi’ye dokunmamıştır. 

Yıldırım Bayezid Mahmud Bey’e Bergama’da mülk olarak arazi 

vermiş, Mehmed Bey ise kaçmak durumunda kalmıştır. Beyliğin 

geri kalan kısımlarında hâkim olan Ahmed Gazi ise 1391’de vefat 

ettmiştir. Ölümüyle birlikte hâkim olduğu Beçin ve Milas Yıldırım 

Bayezid tarafından ilhak edilmiştir.

Ankara muharebesinden sonra Timur tarafından diğer Ana-

dolu beyliklerinde olduğu gibi Mehmed Bey ve oğlu İlyas Bey’e 

Menteşe toprakları geri verilmiştir. Mehmed Bey kısa bir süre 

sonra vefat ettiğinden İlyas Bey bütün beyliğe sahip olmuştur. 

Beyliğinin ilk yıllarında Osmanlı şehzadelerinin mücadelelerine 

karışmış, Cüneyd’e karşı Aydınoğlu II. Umur Bey’e yardım etmiş-

tir. 1414’de Çelebi Mehmed’in yüksek hâkimiyetini tanıyarak, 

Osmanlılar’a tabi olmuştur. 1421’de vefatı üzerine Osmanlı sara-

yında rehin olan oğulları Leys ve Ahmed kaçarak Menteşe İli’ne 

gelmişler ve hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. II. Murad 1424’de 

Menteşe Beyliği’ni işgal ettiğinde her ikisini de yakalayarak hap-

setmiştir. 1426’da Ahmed kaçmış, Leys ise katlolunmuştur.61

Erken dönemde Menteşeoğulları’nın Anadolu Beylikleri ara-

sında oldukça güçlü durumda oldukları ve egemenliği altındaki 

şehirlerden Milas’la birlikte Finike ve Makri’de de sikke darp 

ettikleri görülmektedir.62 Her üç şehirde de darp edilen sikkeler 

tipolojik ve kaligrafik olarak birbirleriyle uyum içindedirler. H. 

699 tarihinde neredeyse tüm batı Anadolu’da Selçuklu sultanla-

rının yanı sıra İlhanlı Gazan Mahmud adına da sikke kestirildiği 

bilinmektedir. Ancak ulaşabildiğimiz sikkelerden yola çıkarak 

61 Uzunçarşılı, op.cit., s. 70-83.
62 Milas, Finike ve Makri darplı sikkeler için bkz. Halûk Perk-Hüsnü Öztürk, “Menteşe 
Beyliğine Ait Erken Dönem Sikkeler ile İki Yeni Darp Yeri: Finike ve Makri”, Anadolu 
Sikke Monografileri I, İstanbul, 2007, s.1-50; Gültekin Teoman- Üstün Erek- Erol Olcaş, 
Anadolu Selçuklu Figürlü Dirhemleri, İzmir, 2009.
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Menteşeoğulları’nın egemenliğindeki şehirlerde sikkelerin Selçuk-

lu sultanları adına kestirildiğini söyleyebiliriz. Bunda İlhanlılar’a 

göre coğrafi olarak oldukça batıda yer almış olmaları etkin olmuş 

olmalıdır.

Daha sonra Aydın-oğulları’nın hâkimiyet sahası olan bölgede 

Sasa Bey’e ait olduğu düşünülen Ayasluk, Sultanhisar, Arpaz(?) ve 

Karaağaç darplı paraların varlığı bilinmektedir.63 Bu tarzdaki sik-

keler Hüdâbende Muhammed adına darp edilmişlerdir. Sasa Bey, 

Menteşe Bey’in subaşısı olduğuna göre bu sikkeleri Menteşeoğul-

ları sikkeleri içinde değerlendirmek gerekir.

Mesud Bey’in kendi adına darp edilmiş herhangi bir sikkesine 

rastlanmamakla birlikte, kendisinden sonra iktidara gelen Orhan 

Bey, İbrahim Bey, Mehmed Bey, Musa Bey ve Ahmed Gazi Bey 

63 Yılmaz İzmirlier, Aydınoğulları Beyliği Paraları, İstanbul, 2005, s. 107-116; Ali Sakar, 
“Aydınoğulları Beyliği’nin Kuruluş Yıllarına Ait Gümüş Sikkeler”, Türk Nümismatik 
Derneği Bülten, No: 35/36 (İstanbul:1999), s. 23-33.

adına darp edilmiş sikkeler vardır. Sikkeler üzerinde darp yeri 

olarak çoğunlukla Milas görülmektedir. Balad veya Beled daplı 

olduğu iddia edilen bazı sikkeler üzerindeki darp yeri okunuşları 

ise şüpheyle karşılanmalıdır.

Timur sonrası dönemde ise İlyas bin Mehmed’in h. 805 tarihli 

veya tarihsiz olarak darp edilmiş bazı sikkeleri vardır. H. 818’de 

ise İlyas Bey’in Çelebi Mehmed’in yüksek hâkimiyetini tanıdığı, 

üzerinde her iki hükümdarın da adlarının geçtiği sikkeler darp 

edilmişlerdir. Leys Bey’in h. 823 ve 824 tarihlerinde darp ettirdiği 

sikkeler bu beyliğin tarih sahnesinden çekilmeden önceki son sik-

kelerdir. II. Ahmed Bey bin İlyas Bey’e ait olduğu düşünülen bazı 

sikkelerin Ahmed Gazi’ye ait olma ihtimalleri ise daha yüksektir.64

64 Menteşe sikkeleri için bkz. Celil Ender, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri 
Paraları, İstanbul, 2000.

Menteşeoğulları’nın Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad III adına kestir-
dikleri gümüş bir sikke 
(2.10 gr, 23/25 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: 
Üstte ve altta: La ilahe illallah/ Muhammedun resullullah
Arka yüz: 
Ortada: es-Sultanü’l-a’zam/ Alae’d-dünya ve’d-d/ -in Keykubad bin
Çevresinde: Feramurz/ duribe/ Finike/ sene seb’amie (700)

Menteşeoğlu Ahmed Bey’e ait gümüş bir sikke 
(0.86 gr, 17 mm)
Kamil Eron kol. env.no.3580
Ön yüz: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Arka yüz: Ahmed Gazi
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Eski Lidya ve İonya bölgesinde hâkim olan Aydınoğulları 

Beyliği’nin merkezi Birgi şehriydi. Beyliğin kurucusu Aydınoğlu 

Mehmed Bey’dir. Kendisinin ilk zamanlarda Germiyan ordusun-

da subaşı olduğu bilinmektedir.65 Germiyanoğlu Yakub Bey’in 

emriyle Ege Denizi kıyılarına kadar inerek babasının adıyla anılan 

beyliğin kurucusu olmuştur. 1310’da yine aynı bölgede Mente-

şeoğulları adına faaliyet gösteren Sasa Bey’i mağlup ederek fetih 

hareketlerine devam etmiştir.66 Mehmed Bey, 1310’da Müslüman 

İzmir’i ve daha sonra da Ayaslug (Selçuk), Tire, Sultan Hisarı, Bo-

demya (Ödemiş) ve 1326’da da Gavur İzmir’i denilen sahil İzmir’i 

aldı.67 Memleketi oğulları arasında paylaştırarak, her birini zap-

tettiği yerlere bey tayin etmiştir.

Mehmed Bey’in 1334’de vefatını müteakip yerine oğlu Gazi 

Umur Bey geçer. Henüz babasının sağlığında donanma ile Hristi-

yan topraklarına başlattığı akınlara devam etmiştir. Hükümdarlığı 

neredeyse aralıksız olarak gaza ile geçmiştir. Kıbrıs, Venedik, Ce-

nova ve Rodos gemilerinden oluşan Birleşik Haçlı kuvvetleri’nin 

1344’de Aydın-oğulları’nı yenilgiye uğratarak sahil İzmir’i geri 

almaları üzerine yaptığı bir sefer esnasında 1348 tarihinde İzmir 

önlerinde şehit düşmüştür.68

Umur Bey’in şehit düşmesiyle o sıralar Ayaslug emiri bulu-

nan ağabeyi Hızır Bey hükümdar olmuştur. Hristiyanlara karşı 

daha fazla mukavemet edemeyerek, ağır şartlar taşıyan bir an-

laşma imzalamak zorunda kalmıştır. Kesin olmamakla birlikte 

1360 tarihinde veya hemen sonrasında vefat ettiği kuvvetle 

muhtemeldir.69 Kendisinden sonra kardeşi İsa Bey tahta çıkmıştır. 

Onun zamanında meydana gelen olaylarla ilgili fazla bilgi yoktur. 

1389 tarihindeki Kosova savaşına bir miktar kuvvet gönderdiği 

bilinmektedir. I. Murad’ın harp meydanında ölmesinin hemen 

ardından Osmanlılar’la ilişkilerin bozulduğu anlaşılmaktadır. 

1390’da Aydınoğulları toprakları Bayezid tarafından ilhak edil-

miştir. İsa Bey, Tire’ye çekilmiş ve Ankara muharebesinden önce 

65 Himmet Akın, Aydınoğulları Tarihi hakkında Bir Araştırma, Ankara: Ankara Üniver-
sitesi, 1968, s. 15.
66 Paul Wittek, Menteşe Beyliği, 13-15 inci asırda Garbî Küçük Asya tarihine ait tetkik, 
Çev.: O. Ş. Gökyay, Ankara: TTK, 1944, s. 39. Sasa Bey’in mağlubiyeti ve ölüm tarihi 
hakkında 1307/1308 tarihleri de öne sürülmektedir.
67 Uzunçarşılı, ibid., s. 104.
68 Akın, op.cit., s. 49.
69 Ibid., s. 56.

vefat etmiştir. Aydın İli, 1390-1402 tarihleri arasında Osmanlılar’ın 

elinde kalmıştır.70

Ankara savaşından sonra Timur İzmir’e gelerek burayı fet-

hetmiş, daha sonra Tire’de İsa Bey’in oğulları Musa Bey ve II. 

Umur Bey’e misafir olmuştur.71 Musa Bey 1403’te vefat ettiğinden 

bütün Aydın İli II. Umur Bey’e kalmıştır. Kısa bir süre sonra İzmir 

beyi olduğu anlaşılan ve Aydın-oğulları ailesine mensup Cüneyd 

Bey, II. Umur Bey’e karşı isyan eder. 1405 tarihinde Umur Bey’in 

vefatıyla Cüneyd Bey bütün memleketi ele geçirir. Osmanlı şeh-

zadeleri arasındaki taht mücadelelerine müdahale eder. Birçok 

kere zor durumda kalsa da, kendini affettirmeyi becermiştir. Çe-

lebi Mehmed kardeşi Musa’yı ortadan kaldırdıktan sonra 1413’de 

İzmir üzerine yürüyerek Cüneyd Bey’i teslim almış, akabinde ken-

disini Rumeli’ye götürerek Niğbolu sancağını vermiştir.

Bir süre burada ikamet eden Cüneyd Bey, Düzmece Mustafa 

da denilen Yıldırım Bayezid’ın oğlu ortaya çıkınca Niğbolu’dan 

ayrılarak onun yanında yerini alır. II. Murad 1422’de Mustafa 

Çelebi’ye verdiği desteğini çekmesi karşılığında kendisine eski 

beyliğini geri verir. Cüneyd bey Ayasuluğ’a vardığında burada 

bulunan II. Umur Bey’in oğlu Mustafa’nın üzerine yürüyerek 

mağlup etmiş ve onu öldürmüştür.72 Başındaki sıkıntılardan kur-

tulan II. Murad 1424’de Anadolu üzerine yürümüş, ancak Cüneyd 

Bey’i ele geçirememiştir. Bir süre daha mücadele eden Cüneyd 

Bey 1426’da yakalanmış ve idam edilmiştir. Böylece bütün Aydın 

İli Osmanlı topraklarına katılmıştır.73

Aydınoğulları sikkeleri beylikler dönemi içinde, üzerinde en 

çok çalışılanıdır.74 Yine de bu beyliğin sikkelerinin tam olarak 

açıklığa kavuştuğu düşüncesinde değiliz. Yeni sikkelerin günışığı-

na çıkmasıyla yapılmış olan bazı değerlendirmeler muhtemelen 

değişecektir. Mehmed Bey’in iktidarı esnasında Tire’de Hüda-

bende Muhammed adına sikke darbı yapılmıştır. Daha sonra 

ise “Güzzad” unvanıyla Ayaslug’da sikke darbına devam edildiği 

görülür.75

I. Umur Bey’in Ebu Said adına kestirdiği düşünülen bazı 

70 Ibid., s. 64.
71 Ibid., s. 67.
72 Ibid., s. 81.
73 Ibid., s. 83.
74 Cüneyt Ölçer, Aydın Oğulları Beyliği Paraları, İstanbul, 1985; Celil Ender, ibid.; Yılmaz 
İzmirlier, Aydınoğulları Beyliği Paraları, İstanbul, 2005.
75 Wittek, op.cit., s. 37. Aydınoğlu Mehmed Bey’e Sultan Veled tarafından “sultan al-
guzat” unvanı verilmiştir.
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sikkelerin okunuşları oldukça şüphelidir.76 Mehmed Bey’in bir 

diğer oğlu olan İbrahim Bahadır adına darp edildiği düşünülen 

bazı bakır sikkeler77, bir başka bakış açısına göre anonim olup, 

Arpaz darplıdır.78 Hızır Bey’e atfedilen Hüdabende Muhammed 

adına darp edilen bazı sikkeler varsa da Hızır Bey için çok erken 

tarihlidir.79 Hızır Bey sikkeler üzerinde “Sultanu’l-Galib” ünvanını 

ve “El-Celali” mahlasını kullanır.80 Daha sonra iktidara gelen İsa 

Bey döneminin Aydınoğulları nümizmatiğinde en iyi bilinen dö-

nem olduğu söylenebilir. Sikkeleri çoğunlukla darp yersiz olup, 

Ayaslug ve Ladik’de darp edilmiş az sayıda sikkesi bilinmektedir.

76 İzmirlier, op.cit., s. 135-136, sikke no. 051-053.
77 Ender, op.cit., s. 95-96, sikke no. 02C-AYD-001, 002, 003, 004.
78 İzmirlier, op.cit., s. 152-153, sikke no. 071, 071a, 071b.
79 Ibid., s. 132-134, sikke no. 047-048.
80 Ibid., s. 145-147, sikke no. 063-065. Hızır Bey tarafından darp ettirilen bazı sikkelerin 
Germiyanoğulları adına olduğu iddiası varsa da bu sikkeler yanlış değerlendirilmişlerdir. 
Sikkelerin Germiyanoğulları’na tâbi olarak darp edildiğine ait herhangi bir delil bulun-
mamaktadır.

Timur sonrası dönemde Musa Bey adına darp edildiği düşü-

nülen sikkeler81 de Menteşeoğulları’ndan Musa Bey’e ait olabi-

lirler. Sikkelerin âidiyetini tespit edebilmek için daha çok sayıda 

örneğe ihtiyaç vardır. Bu dönemde darp edilen II. Umur Bey’e ait 

gümüş ve bakır sikkeler mevcuttur. Daha sonra Mustafa Bey h. 

824 tarihinde kendi adına ve Karamanoğlu Mehmed adına sikke 

darp ettirmiştir. Nihayetinde ise Cüneyt Bey’in Çelebi Mehmed 

adına tarihsiz ve kendi adına darp ettirdiği h.825 tarihli sikkeler 

görülmektedir ki, bunlar en son tarihli Aydınoğulları Beyliği sik-

keleridir.

81 Ender, op.cit., s. 111, sikke no. 03A-AYD-001, 002; İzmirlier, op.cit., s. 161, sikke no. 084.

Aydınoğlu İsa Bey’e ait gümüş bir sikke 
(0.84 gr, 16 mm)
Kamil Eron kol. env.no.2725
Ön yüz: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Arka yüz: Halledallahu/ mülkehu/ İsa

Aydınoğlu Cüneyd Bey’e ait gümüş bir sikke 
(0.70 gr, 15 mm)
Kamil Eron kol. env.no.1862
Ön yüz: Cüneyd bin İbrahim (Tuğra formunda)
Arka yüz: hullide mülkehu 825
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SARUHANOĞULLARI ■

Saruhanoğulları’nın Aydınoğulları gibi Germiyanlılar’ın batı 

Anadolu’ya sevk ettikleri kuvvetlerden olmaları ihtimali vardır. 

Beyliğe adını veren Saruhan Bey’in daha önce Harezm kumanda-

nı iken Selçuklulara sığındığı düşünülmektedir. Manisa ve havali-

sinde 1305 tarihinden sonra Saruhan Bey komutası altında fetih 

hareketlerinde bulunulduğu bilinmektedir. 1313’te Manisa’yı ele 

geçirerek hemen hemen bütün eski Lidya’ya sahip oldu. Kardeşi 

Ali Paşa da Nif (Kemal Paşa) kasabasını elde ederek kendisine 

merkez yaptı.82

Saruhan Bey 1345 tarihinde vefat ettikten sonra oğlu İlyas 

Bey’in hükümdar olduğu bilinmektedir. Bizans ve Osmanlılar 

arasındaki mücadelelerde zaman zaman taraf olmuştur. 1362 

tarihinden sonra vefat etmiştir. Yerine oğlu İshak Bey geçmiştir. 

İshak Bey hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Uzun sü-

ren iktidarı 1388’deki vefatı ile sona ermiştir. Kendisinden sonra 

oğullarından Hızırşah hükümdar olmuş, diğer oğlu Orhan Bey ise 

Osmanlılara iltica etmiştir. 1390’da Kosova savaşı ertesinde Yıldı-

rım Bayezid’in beylikler üzerine yaptığı seferde Saruhan Beyliği’de 

ortadan kaldırılmıştır. Hızırşah Bey ilk önce Candar-oğulları’na, 

daha sonra da Timur’a sığınmıştır.

82 Uzunçarşılı, ibid., s. 84.

Ankara muharebesi ertesinde diğerleri gibi Hızır Şah Bey de 

topraklarına yeniden sahip olmuştur. 1410’da Mehmed Çelebi 

Aydınoğlu Cüneyd üzerine yaptığı seferde Manisa’ya da geçerek 

Hızır Şah’ı yakalayarak öldürtmüştür. Hızır Şah’ın kardeşi olan 

Orhan Bey de Timur sonrası dönemde bir müddet hükümdarlık 

yapmıştır. Ancak Saruhanoğulları topraklarının ne kadarında 

hangi süreyle hâkim olduğu belli değildir. Hızır Şah’ın ölümüyle 

birlikte beyliğin sona erdiği düşünülmekteyse de gün ışığına 

çıkan h. 814 (1411) tarihli “Saruhan bin İshak” yazılı mangır83 bu 

düşünceyi geçersiz kılmaktadır. II. Saruhan Bey olarak adlandı-

rabileceğimiz bu şahısla ilgili herhangi başka bir tarihi vesika bu-

lunmamaktadır. Beyliğin geriye kalan küçük bir bölümünde kısa 

süreli bir iktidarı olduğu söylenebilir.

Saruhanoğulları gümüş ve bakır sikkeler darp ettirmişlerdir.84 

İshak Bey’in iktidarı öncesine ait herhangi bir sikkeleri bulunma-

maktadır. İleride gün ışığına çıkmaları beklenmelidir. İshak Bey’in 

erken dönem sikkeleri Karasi ve Osmanlı sikkeleriyle tipolojik 

benzerlikler göstermektedir. 1411 tarihinden sonraya tarihlen-

dirilen “İshak bin Saruhan” olarak okunan tarihsiz sikkeler varsa 

da, okunuşları kanâatimizce şüphelidir. İddianın doğruluğu ispat-

landığı takdirde, Saruhanoğulları tarihinin geç döneminin tekrar 

yazılması gerekecektir.

83 Garo Kürkman, “Saruhan bin İshak Mangırı”, Türk Nümismatik Derneği Bülteni, 19 
(İstanbul: 1986), s. 26-28.
84 Saruhanoğulları sikkeleri için bkz. Celil Ender, ibid.

Saruhanoğlu İshak Bey’e ait bakır bir sikke 
(3.36 gr, 22 mm)
Kamil Eron kol. env.no.2295
Ön yüz: halledallahu mülkehu
Arka yüz: hullide İshak

Saruhanoğlu Orhan Bey’e ait gümüş bir sikke 
(1.04 gr, 12 mm)
Kamil Eron kol. env.no.694
Ön yüz: Orhan bin İshak (Tuğra formunda)
Arka yüz: hullide mülkehu 780? (807)
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KARASİOĞULLARI ■

Karasioğulları diye bilinen bu ailenin soyu Melik Danişmend 

Gazi’ye kadar dayanır. Beyliğin kurucuları Kalem Bey ve oğlu 

Karasi Bey’dir. Tarihi adı Misya olan topraklarını ele geçirerek, 

kendilerine Balıkesir’i merkez yapmışlardır. Karasi Bey’in 1328’den 

önce ölümü üzerine toprakların bütünlüğü bozularak beylik, 

birinin merkezi Balıkesir diğerinin merkezi Bergama olmak üze-

re ikiye ayrılmıştır.85 İbn-i Batuta’dan Yahşi Bey’in 1333 yılında 

Bergama’da hâkim olduğunu bilmekteyiz.86 Yahşi Bey’in Karasi 

Bey’in oğlu olduğu mezar kitabelerinden bilinmektedir.87 Aynı 

dönemde beyliğin diğer kısımlarına hükmeden Demirhan Bey’in 

ise Yahşi Bey’in kardeşi mi, yoksa oğlu mu olduğu konusu tartış-

malıdır. Yine tarihi kaynaklarda görülen Aclan Bey ismi üzerinde 

de tam bir mutabakat bulunmamaktadır. Aclan Bey’in Karasi Bey 

olma ihtimali olduğu gibi Yahşi Bey olduğu da iddia edilmektedir. 

Hatta kendisinin Demirhan Bey olduğu iddiası da vardır. Yahşi 

Bey’in adının geçtiği en son tarih 1341 senesidir. Bu tarihten son-

85 Uzunçarşılı, ibid., s. 99.
86 İbn-i Batuta, Seyahatnâme, Sadeleştiren ve baskıya hazırlayan: Mümin Çevik, İstan-
bul, 1993, s. 211.
87 Zerrin Günal Öden, Karası Beyliği, Ankara: TTK, 1999, s. 34.

ra vefat etmiş olmalıdır.88 Ölümünden sonra kaynaklarda kendi-

sinden bahsedilmeyen, ancak kestirdiği gümüş ve bakır sikkelerin 

varlığı bilinen Beylerbeyi Çelebi isimli oğlu babasına ait topraklar-

da hüküm sürmüş olmalıdır.89 Bizans kaynaklarında ismi geçen 

Süleyman Bey’in kim olduğu ise net olarak bilinmemektedir. 

Osmanlılar’ın ilerlemesi karşısında ilkönce beyliğin Demirhan 

Bey’in yönettiği Balıkesir civarındaki toprakları, 1360 tarihinde ise 

tamamı ele geçirilmiştir.90

Karasioğulları’na ait gümüş ve bakır sikkelerin varlığı 

bilinmektedir.91 Erken dönem sikkeleri İlhanlı Hüdâbende Mu-

hammed adına darp edilmiştir. Beylerbeyi Çelebi tarafından darp 

ettirilmiş olan sikkeler, aynı dönemde darp edilen Saruhan ve 

Osmanlı sikkeleriyle aynı tipoloji ve ağırlık standardına sahiptirler. 

Bu benzerlik her üç beyliğin de sikke darbında birlikte hareket 

ettikleri kanâatini uyandırmaktadır.92 Ön yüzünde hükümdar 

portresi bulunan Süleyman bin Demirhan’a ait oldukları düşünü-

len bakır sikkelerin93 okunuşları ve Karasioğulları’na âidiyetleri 

ise şüphelidir.

88 Ibid., s. 34.
89 Celil Ender, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, İstanbul, 2000, s. 16.
90 Öden, op.cit., s. 58. Karasi Beyliği’nin Osmanlılar tarafından ilhak edilmesi konusunda 
birbirinden farklı tarihler varsa da, yaygın bir şekilde kabul gören tarih 1360’tır.
91 Bkz. Ender, op.cit..
92 Konstantin Zhukov, “Osmanlı, Karesi ve Saruhan sikkeleri ve Türk Batı 
Anadolu’sunda ortak para sorunu (1340-1390)”, Osmanlı Beyliği (1300-1389), Ed. Eliza-
beth Zachariadou, İstanbul, 1997, s. 256-262.
93 Ender, op.cit., s. 24, 03A-KRS-001, 002 ve 003 no’lu sikkeler.

Karesioğulları’nın İlhanlı Sultanı Olcaytu Hüdabende Muhammed adına 
kestirdikleri gümüş bir sikke 
(0.96 gr, 20 mm)
Kamil Eron kol. env.no.3513
Ön yüz: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Satır arasında: duribe Bergama
Arka yüz: es-Sultanü’l-a’zam/ Gıyase’d-dünya/ Hüdabende Muhammed/ halle-
dallahu mülkehu

Karesioğlu Beylerbeyi Çelebi’ye ait gümüş bir sikke 
(1.04 gr, 13/17 mm) 
Orhan Sarıoğlu arşivi
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Arka yüz: halledallahu/ Beylerbeyi/ mülkehu
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GERMİYANOĞULLARI ■

Germiyanoğulları Beyliği’nin erken dönem tarihi konusun-

da eldeki bilgiler son derece yetersizdir. Germiyanlıların Batı 

Anadolu’ya Malatya civarından geldikleri bilinmektedir. Cimri 

hadisesi esnasında Selçukluların yanında hareket eden Germiyan-

lılara Kütahya ve civarının ikta olarak verildiği düşünülmektedir. 

Germiyanoğulları Beyliğini Yakub bin Alişir (I. Yakub) kurmuştur. 

Yakub Bey (h. 700-741/1300-1340) zamanında beylik en güçlü 

dönemini yaşamıştır. Batı Anadolu’da Aydın, Menteşe, Saruhan 

ve Lâdik (Denizli) beylerinin ilk zamanlarda Germiyanoğulları’na tabi 

oldukları bilinmektedir. Fakat beyliğin bu durumunu uzun süre koru-

yamadığı anlaşılmaktadır. Yakub Bey İlhanlılarla genelde iyi geçinmiş, 

Osmanlılarla münasebetleri ise pek de dostça olmamıştır.

Yakub Bey’den sonra yerine oğlu Mehmed Bey (h. 741-

762/1340-1361) geçmiştir. Mehmed Bey zamanıyla ilgili tarihi 

bilgiler de son derece zayıftır. Lakabının “Çahşadan” olduğu bilin-

mektedir. Mehmed Bey Katalanlar tarafından alınmış olan Kula 

ve Simav’ı geri almıştır. Bu dönemde Germiyan hâkimiyetinin 

Eğridir’e kadar uzandığı ve Hamidoğulları’nın Karamanlılar’a karşı 

onların himayesini benimsediği bilinmektedir.

Daha sonra da Mehmed Bey’in büyük oğlu olduğu anlaşılan 

Süleyman Şah (h. 762-789/1361-1387) geçmiştir. Süleyman Bey’in 

lakabı “Şah Çelebi”dir. Süleyman Bey zamanında Germiyan ve 

Karaman ilişkileri Hamidoğulları yüzünden gerginleşmiştir. Bir 

yandan da Osmanlılardan çekinen Süleyman Bey çözümü kızı 

Devlet Hatun’u Yıldırım Bayezid’e gelin etmekte bulmuştur. Bu 

evlilik sebebiyle Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı cihaz olarak 

Osmanlılara teslim edilmiştir (h. 783/1381). Bu tarihten Süleyman 

Bey’in ölümüne kadar geçen sürede Osmanlı-Germiyan ilişkile-

ri sükûnet içinde geçmiştir. Beyliğin merkezi olan Kütahya’nın 

Osmanlılar’a verilmesiyle birlikte Süleyman Bey Kula’ya çekilmiş 

ve burada vefat etmiştir.

Babasının ölümüyle birlikte oğlu Yakub Bey h. 792/1390 tari-

hinde beyliğin başına geçmiştir. Kendisine Yakub Çelebi de denil-

diği bilinmektedir. Kosova savaşında (1389) I. Murad’ın ölmesiyle 

birlikte Yakub Bey Osmanlılar’a verilen yerleri geri alma çabasına 

girişmiş, Bayezid Anadolu’ya geçerek Saruhan, Aydın, Menteşe 

beyliklerinin topraklarını zaptettikten sonra kendisini karşılama-

ya gelen Yakub Bey’i h. 792/1390’da yakalayarak İpsala kalesine 

hapsettirmiştir. Bir müddet hapiste kalan Yakub Bey h. 802/1399 

tarinde kaçarak Timur’a sığınmıştır. Ankara savaşının neticesinde 

Yakub Bey, Osmanlılar’a cihaz olarak verilen topraklar dâhil ol-

mak üzere memleketine yeniden sahip olmuştur (h. 805/1402).

Bu dönemde Germiyan-Karaman ilişkileri gerginleşmiş, h. 

814/1411 tarihinde Karamanoğlu Mehmed Bey Kütahya’yı ele 

geçirmiştir. İki buçuk yıl kadar Karamanlıların elinde kalan Kü-

tahya daha sonra Karamanoğlu Mehmed Bey’in başarısız Bursa 

seferi (h. 816/1413) sonrasında Çelebi Mehmed’in de yardımıyla 

h.817/1414 tarihinde geri alınabilmiştir. Çelebi Mehmed’in ölü-

müne (h. 824/1421) dek Osmanlılarla ilişkiler dostane bir şekilde 

sürmüştür. Yakub Bey’in II. Murad’a karşı şehzade Mustafa’yı 

desteklemesiyle bozulan ilişkiler, Mustafa’nın İznik’te yakalanarak 

öldürülmesi üzerine yine düzelmiştir. Yakub Bey’in erkek çocuğu 

olmadığı için ileri yaşlarda Edirne’ye giderek beyliği Osmanlılara 

vasiyet etmiştir (h. 832/1428). Bir yıl sonra da vefat etmiştir. Ölü-

müyle birlikte beylik sona erer.94

Germiyanoğullarının daha çok gümüş sikkeleri bilinmekte 

olup, az sayıda bakır sikke ele geçmiştir. Germiyanoğullarına ait 

varlığı bilinen ilk sikke I. Yakub Bey zamanında İlhanlı hükümdarı 

Gazan Mahmud adına Kütahya’da darp edilmiştir.95 Yine bu dö-

neme ait anonim bakır bir sikkede darp yeri Kütahya olarak oku-

nabilmektedir. Darp yeri dışında sikkelerin Germiyanoğulları’na 

ait olduğunu gösteren herhangi başka bir gösterge yoktur. 

Germiyanoğulları’nın erken dönemlerine ait sikkeleri maalesef 

tasnif edilememiştir. Başlangıçta Batı Anadolu’daki en güçlü 

beyliklerden biri olan Germiyanoğulları’nın bu döneme ait sik-

kelerinin azlığı gücüyle paralellik göstermemektedir. Neredeyse 

herkesin sikke darp ettiği bir dönemde Germiyan Beyliği sikkeleri 

pek bulunmaz. Kanımızca ileride bu döneme ait başka örnekler 

de gün ışığına çıkacaktır. Ayrıca anonim gözüyle bakılan birçok 

gümüş ve bakır sikkenin Germiyanoğulları’na ait olabileceğini de 

gözardı etmemek gerekir.

Mehmed ve Süleyman Bey’e ait sikkelerin ortak özellikleri son 

derece okunaksız olmaları ve hiçbirinde darp yeri ve tarih bulun-

mamasıdır. Sikkelerin kalıpları genellikle özensiz olup, üzerlerinde 

94 Bkz. Mustafa Çetin Varlık, Germiyan-oğulları tarihi (1300-1429), Ankara, 1974.
95 Celil Ender- Üstün Erek- Gültekin Teoman, Germiyanoğulları Beyliği Paraları Katalo-
ğu, İstanbul, 2005, s. 25, İLH-GER-001 no’lu sikke.
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çoğunlukla okunamayan bir takım ibareler bulunur. II. Yakub 

Bey’in birinci saltanatı döneminde darp edilen sikkelerin de aynı 

özellikleri göstermeye devam ettiği görülür. Süleyman Şah döne-

mine ait gümüş bir sikke definesi o dönemdeki sikke ağırlığının 

1,145 gr olarak tespit edilebilmesini sağlamıştır.96 Buradan da 

Germiyanlıların Osmanlılarla aynı standartta sikkeler darp ettir-

diği sonucuna ulaşabiliriz.

Timur sonrasında sikkeler genel olarak daha okunaklıdır. 

Sikkelerin tamamında Yakub Bey’in ve/veya tabi olduğu hüküm-

darın adı mutlaka görülür. Darp yeri yazılı sikkelerde görülen 

yegâne darp yeri Germiyan’dır. Erken dönem sikkelerde şehrin adı 

Kütahya olarak görüldüğü halde, bir sonraki yüzyılda Germiyan 

adının kullanıldığı anlaşılmaktadır. 805 ve 806 tarihlerinde sikke-

lerde sadece Timur’un adı görülürken, 808 yılında Yakub Bey’in 

adı Timur’la birlikte kullanılmıştır. Yine aynı yıl Osmanlı Emir Sü-

96 Bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, “Germiyanoğlu Süleyman Şah’a ait gümüş bir sikke 
definesi ve bu dönem sikkelerin ağırlık standartı”, Anadolu Sikke Monografileri I, İstan-
bul, 2007, s. 133-160.

leyman adına darp edilmiş bakır sikke ise ilgi çekicidir. h. 809, 810 

ve 813 yıllarında darp edilmiş sikkelerde sadece Yakub Bey’in adı 

görülmektedir. Bu tarihlerden sonra görülen tarihli ilk sikke ise h. 

825 yılına aittir. Kütahya’nın 2,5 yıl süreyle Karamanoğulları’nın 

işgalinde kaldığı bilinmekle birlikte, arada geçen 12 yıl içinde 

sikke darp edilmiş olması gerektiği kanaatindeyiz. Üzerinde tarih 

ve hükümdar ismi bulunmayan Simav darplı sikkeler belki de bu 

işgal sürecinde darp edilmiş olabilirler. II. Murad’ın Osmanlı tahtı-

na geçmesinden sonra, Yakub Bey h. 825 yılında onun adına sikke 

kestirtmeye başlamıştır. Tarihsiz bir sikke üzerinde Yakub Bey’in 

adı II. Murad’la birlikte görülürken, diğer sikkelerin tamamında 

sadece II. Murad’ın adı vardır. Germiyanoğulları’nın en geç tarihli 

sikkeleri ise h. 826 yılında darp edilmişlerdir.

Germiyanoğlu Mehmed Bey’e ait gümüş bir sikke 
(0.70 gr, 13/14.5 mm) 
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çervresinde: okunaksız 
Arka yüz: 
En altta: Mehmed Bey

Germiyanoğlu Süleyman Bey’e ait gümüş bir sikke 
(1.16 gr, 16/20 mm) 
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: La ilahe/ illallah/ Muhammedun resullullah?
Arka yüz: Süleyman Şah/ ...? / bin Mehmed

Germiyanoğlu II.Yakub Bey’in Timur adına kestirdiği gümüş bir sikke 
(0.73 gr, 14/15 mm) 
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: es-Sultan/ Timur Han/ 808
Arka yüz: Yakub (bin)/ Süleyman duribe/ Germiyan
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LÂDİK (DENİZLİ) BEYLİĞİ ■

Germiyan Beyliği’ne tabi olarak Ladik veya Denizli’de hüküm 

sürmüş olan aileye İnançoğulları adı verilir. Lâdik, XIII. yüzyılın 

son yarısında Honaz ve Afyon Karahisar’la birlikte Sahib Ata 

Fahreddin Ali’nin oğullarına iktâ olarak verilmişti. 1276 senesinde 

ise Germiyanlıların eline geçerek bu aileden Ali Bey’in idaresine 

girmiştir. Cimri hadisesinde onun tarafını tutan Ali Bey azledile-

rek şehir tekrar Sahib Ata ailesinin yönetimine verilmiştir. 1277’de 

Germiyanlılar şehri tekrar ele geçirerek başına Germiyan beyinin 

kızkardeşinin oğlu Bedreddin Murad’ı geçirdiler.

Bedreddin Murad 1289’da Selçuklularla yapılan bir muhare-

bede vefat edince Lâdik tekrar Sahib Ata oğulları’nın eline geç-

miştir. Daha sonra Germiyan beyi I. Yakub Bey şehri elde ederek 

yönetimine Germiyanlı Ali Bey’in oğlu İnanç Bey’i getirmiştir. 

Şücâüddin İnanç Bey 1314’de Anadolu’ya gelen Emir Çoban’a 

itaat gösteren beyler arasındadır.

İnanç Bey’in 1334’den sonra vefat etmesiyle yerine oğlu Mu-

rad Arslan Lâdik emiri olmuştur. Murad Arslan’lın beylik süresi 

bilinmemektedir. 1360’dan önce vefat etmiş olmalıdır. Öldüğün-

de oğlu İshak Bey iktidara gelmiştir. İshak Bey 1390 senesinde 

hayatta olup, Germiyan-oğulları Beyliğini topraklarına katan Yıldı-

rım Bayezid’ın kendisine dokunmadığı anlaşılmaktadır. Kendisinden 

sonra yerine kimse geçmemiştir. 1402’de Timur tarafından II. Yakub 

Bey’e memleketi iade edilirken Lâdik de kendisine verilmiştir.97

97 Uzunçarşılı, ibid., s. 55-57.

Denizli ya da eski adıyla Laodiciae (Lâdik), tarih boyunca 

sikke darp geleneği olan şehirlerdendir. Eski Yunan ve Roma 

döneminde şehirde sikke darbı yapıldığı bilinmektedir. Şehrin 

Türklerin eline geçtiği h. 611/1214 tarihinden sonra Selçuklular, 

Germiyan-oğulları, İnanç-oğulları, Aydın-oğulları ve nihayetinde 

Osmanlılar adına sikke darbı devam etmiştir. Selçuklular’dan 

III. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Gıyaseddin Mesud ve III. Alâeddin 

Keykûbad adına darp edilmiş Ladik darplı sikkelerin varlığı bilin-

mektedir. Bu dönemde darp edilen sikkelerin tipleri mahallî olup, 

şehrin sürekli el değiştirmesine bağlı olarak merkeze bağlılığın 

zayıf olduğu kanâatini uyandırmaktadır.

H. 699 tarihinde diğer Anadolu darp yerlerinde olduğu 

gibi Lâdik’te de Gazan Mahmud adına sikke darbı yapılmaya 

başlanmıştır. H. 721 tarihli Ebu Said adına darp edilen sikkeler 

İlhanlılar’a olan bağlılığın göstergesi olması dolayısıyla önemli-

dir. Daha sonra İnançoğulları’ndan Murad Arslan’ın ve peşin-

den de İshak bey’in adını sikkeler üzerinde görebilmekteyiz. 

Germiyanoğulları’ndan Süleyman Şah ve Aydınoğulları’ndan 

İsa Bey adına Lâdik’te darp edilen sikkeler ise tarihsiz olup, darp 

edildikleri dönem tam olarak belirlenememektedir.98 Bu sikkeler 

bir tabiyet sonucu İnançoğulları tarafından darp edilmiş olabile-

cekleri gibi, şehrin adı geçen iki beylik tarafından geçici süreyle de 

olsa işgal edilmiş olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

98 İnançoğulları sikkeleri için bkz. Celil Ender, Lâdik (Denizli) Sikkeleri, İstanbul, 1994

İnançoğlu  Murad Arslan ‘a ait gümüş bir sikke 
(0,84 gr, 17 mm)
Kamil Eron kol. env.no.2088
Ön yüz: el-Mülk-ü lillah/ abduhu Murad
Arka yüz: duribe medine Ladik

İnançoğulları’na ait anonim bakır bir sikke 
(1,5 gr, 19 mm)
Kamil Eron kol. env.no.1075
Ön yüz: Motif
Arka yüz: duribe Ladik
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Afyon ve yakınlarındaki birkaç kazadan oluşan ve Selçuk Ve-

ziri Sahibata Fahreddin Ali’nin torunları tarafından tesis edilmiş 

olan küçük beyliğe Sahibataoğulları Beyliği denilmiştir. Beyliğin 

tarihi hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. Sahibata’nın Ta-

ceddin Hüseyin ve Nusratuddin Hasan adlarında iki oğlu olduğu 

bilinmektedir. Sahibata’nın Selçuklu veziri olduğu sırada oğulları 

Nusratuddin Hasan ve Taceddin Hüseyin Beyler de Karahisar-ı 

Devle ve Lâdik serleşkerliği yapmışlardır. Ayrıca Kütahya, Sandıklı, 

Gorgurum ve Akşehir taraflarının geliri kendilerine has olarak 

verilmişti.99 Her iki kardeş de Cimri diye anılan sahte Selçuklu 

Sultanı Siyavuş ile yaptıkları Akşehir muharebesinde h. 675/1277 

tarihinde, henüz babalarının sağlığında vefat etmişlerdir.100

Sahibata’nın Karahisar Emiri bulunan torunu ve Nusratud-

din Hasan’ın oğlu Şemseddin Mehmed, Germiyanlılarla yaptığı 

bir savaş neticesinde h. 686/1287 tarihinde mağlup ve maktul 

olmuştur. Yani o da dedesinden bir yıl önce vefat etmiştir.101 

Bundan sonra Beyliğin kimin idaresine geçtiği konusunda bir 

bilgi yoktur. Ancak, h. 714/1314 tarihinde Anadolu’ya gelen İlhanlı 

Beylerbeyi Emir Çoban’ın yanına giden Anadolu Beyleri arasında 

Sahibata’nın torunlarının olduğu bilinmektedir.

99 Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi, Cilt: 1, 1971, s. 278.
100 Uzunçarşılı, ibid., s. 150.
101 Ibid., s. 151.

Sonraki tarihlerde beyliğin başında Şemseddin Mehmed’in 

oğlu olan Nusratuddin Ahmed bulunmuştur. Aynı zamanda Ger-

miyanoğlu I. Yakub Bey’in damadı olan Nusratuddin Ahmed h. 

727/1327 tarihinde, Eretna tarafından Karahisar muhasara edildi-

ğinde kayınpederinin yanına sığınmıştır. Nusratuddin Ahmed’in 

Muzaffereddin Devle adında bir kardeşi olduğu bilinmekte olup 

o da 734 Safer/1333 Ekim’de vefat etmiştir. Nusratuddin Ahmed 

Bey zamanında Beylik Germiyanlıların etkisi altına girmiştir. Daha 

sonra da Germiyanlılar tarafından ilhak edilmiştir.102 Mesâlikü’l-

Ebsâr’a göre, Sahibataoğulları’nın Karahisar’dan başka şehri 

yoktur ve bin kadar köye sahiptir.103 Camiü’d-Düvel’e göre ise; 

Karahisar’dan başka Sandıklı, Bolvadin, Şühud, Barçınlı ve Oynaş 

kasabalarına da sahiptirler.104

Sahibataoğulları Beyliği genelde Germiyanlılar’ın gölgesinde 

kalmıştır. Karahisar darp yeri dışında Baklan ve Sarıkavak’ta sikke 

darp ettirmişlerdir. 699 tarihinde ve hemen sonrasında İlhanlı 

Gazan Mahmud ve Selçuklu III. Alâeddin Keykûbad adına veya 

anonim olarak darp edilen gümüş sikkeleri yakın zamanda gün 

ışığına çıkmıştır.105 Her üç darp yerinde kestirilmiş sikkeler ortak 

karakteristik özellikler taşımaktadırlar. Daha sonraki yıllarda ben-

zeri tipolojide sikke darbı devam etmiş olmalıdır.

102 Ibid., s. 152.
103 Yaşar Yücel, ibid., s. 194.
104 Uzunçarşılı, ibid., s. 152.
105 Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, “Selçuklu Devletinin son dönemlerinde Sahibata 
Oğulları’na tabi şehirlerde darp edilen sikkeler: Baklan, Sarıkavak, Karahisar”, Anadolu 
Sikke Monografileri I, İstanbul, 2007, s. 51-77.

Sahibata-oğulları’nın Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad III adına kestir-
dikleri gümüş bir sikke 
(2.20 gr, 23 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah duribe/ Sarıkavak
Arka yüz: es-Sultanu’l-a’zam/ Alae’d-dünya ve’d-din/ ebu’l-feth Keykubad/ bin 
Feramurz

Sahibata-oğulları’nın İlhanlı Sultanı Gazan Mahmud adına kestirdikleri 
gümüş bir sikke 
(1.95 gr, 20/23 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Duribe/ sene/ .../ seb’amie? (700?)
Arka yüz: Han-ı a’zam Kazan/ Sultan Mahmud/ halledallahu saltanehu/ duribe 
bi-Karahisar/ Devle
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CANDAROĞULLARI  ■
(İSFENDİYAROĞULLARI)

Kastamonu, Sinop ve havalisinde hâkim olan Candaroğul-

ları Beyliğinin kurucusu Şemseddin Yaman Candar’dır. 1292’de 

Selçuklu hükümdarı Giyaseddin Mesud tarafından Kastamonu 

ve havalisi kendisine ikta olarak verildi. Kendisinin hangi tarihte 

vefat ettiği bilinmemektedir. Şemseddin Yaman Candar’ın ölümü 

üzerine beyliğin başına oğlu Süleyman Paşa geçmiştir. Bu esnada 

Kastamonu eski sahibi olan Muzafferiddin Yavlak Arslan’ın oğlu 

Hüsameddin Mahmud Bey tarafından ele geçirildiğinden başlan-

gıçta babasından devraldığı Eflani ve civarında hâkim olmuştur. 

Süleyman Paşa h. 709/1309 tarihinden önce Kastamonu’yu ele 

geçirmiştir. H. 722/1322 tarihinden sonra da Sinop’u ve yine ta-

rihi bilinmemekle birlikte, yaklaşık aynı dönemlerde Borlu veya 

Taraklı Borlu isimleri de verilen Safranbolu’yu topraklarına kat-

mıştır. Ölüm tarihi de tam olarak bilinmemekte olup, h. 741/1340 

tarihinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Süleyman Paşa, Emir 

Çoban Anadolu’ya geldiğinde Karanbük’de kendisini karşılamış 

ve İlhanlılar’a bağlılığını bildirmiştir. Bilindiği kadarıyla Ebu Said’in 

ölümüne kadar da bunun aksini ispat edecek bir davranışta bu-

lunmayarak, İlhanlılar’ın egemenliğini tanımıştır.

Süleyman Paşa’nın iktidarının son yıllarında Sinop Beyi olan 

büyük oğlu İbrahim Bey 1339’da kendisine karşı isyan ederek 

Kastamonu’yu işgal etmiştir. İbrahim Bey’in ne suretle öldüğü 

ve kendisinden sonra iktidara gelen amcaoğlu Adil Bey’in Beyliği 

nasıl ele geçirdiği belli değildir. Emir Adil bin Yakub Bey 1345’te 

iktidara gelmiştir. Onun zamanındaki olaylar da belli değildir.

Osmanlı tarihlerinde Kötürüm Bayezid diye adlandırılan 

Celaleddin Bayezid Bey 1362’den evvel babası Adil Bey’in vefatı 

üzerine hükümdar olmuştur. İktidarı esnasında Osmanlılar ve 

Kadı Burhaneddin ile mücadele etmiştir. Bayezid’in kendinden 

sonra idareyi küçük oğlu İskender’e vermek istemesi neticesin-

de büyük oğlu olan Süleyman Paşa babasına karşı ayaklanarak, 

kardeşini öldürmüştür. Osmanlı’nın da yardımını alan Süleyman 

Paşa Kastamonu’yu ele geçirmiş ve babasını Sinop’a çekilmek 

durumunda bırakmıştır. Böylece Candar Beyliği 1383’de ikiye 

ayrılmıştır. Süleyman Paşa’nın iktidarı uzun sürmemiş ve ilk önce 

Osmanlılar kastamonu’yu ilhak etmiş, daha sonra da Kötürüm 

Bayezid tarafından Kastamonu geri alınmıştır. Tekrar Sultan 

Murad’a elçi gönderen Süleyman Paşa 1384’de Kastamonu’yu 

yine ele geçirmiştir. 1385’de Kötürüm Bayezid’in ölümüyle birlikte 

Sinop Beyliği’ne Kötürüm Bayezid’in diğer oğlu İsfendiyar Bey 

gelmiştir.

Kosova şavaşından sonra Süleyman Paşa’nın Osmanlı karşıtı 

hareketleri neticesinde Yıldırım Bayezid Kastamonu üzerine 

yürümüş, 1391 tarihinde yapılan muharebede Süleyman Paşa 

ölmüştür. Böylece beyliğin Kastamonu şubesi sona ermiştir. 

İsfendiyar Bey Ankara muharebesinin sonuna kadar Sinop’ta 

hükümdarlık etmiş, daha sonra Timur’a itâatini bildirmek su-

retiyle beyliğin geri kalan topraklarına sahip olmuştur. 1440’a 

kadar süren uzun iktidarı dolayısıyla Osmanlı tarihlerinde beylik 

İsfendiyaroğulları olarak anılmıştır. İsfendiyar Bey iktidarı esna-

sında Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerine taraf 

olmuştur. 1414’de Osmanlı’nın Karaman üzerine yaptığı sefere 

oğlu Kasım Bey kumandasında kuvvet göndermiştir. Ayrıca Bafra 

ve 1418’de de Müslüman Samsun’u işgal etmiştir.

Oğlu Kasım Bey’in Çelebi Mehmed’i araya koyarak Kastamo-

nu da dahil olmak üzere bazı toprakları talep etmesi üzerine, İs-

fendiyar Bey Çankırı, Kalecik ve Tosya’yı oğlu yerine Osmanlılar’a 

vermiştir. Çelebi Mehmed de 1417’de Çankırı’yı Kasım Bey’e 

vererek, diğer yerleri mülküne katmıştır. Böylece beylik bir kez 

daha parçalanmıştır. İsfendiyar Bey, Çelebi Mehmed’in ölümün-

den sonra 1423’de Çankırı üzerine yürüyerek onu kaçırtmış, daha 

sonra da Osmanlı hâkimiyetindeki Safranbolu’yu kuşatmıştır. II. 

Murad Kasım Bey’e asker vererek, babasının üzerine yürütmüş, 

yapılan muharebede İsfendiyar Bey yaralanarak, Sinop’a sığın-

mıştır. 1423 sonları veya 1424 başlarında yapılan barış anlaşması 

gereğince Kasım Bey’in toprakları kendisne verilmiş, Kastamonu 

ise İsfendiyar Bey’de kalmıştır.

İsfendiyar Bey’in vefatı üzerine oğullarından İbrahim Bey 

hükümdar oldu. İbrahim Bey’in iktidarı oldukça kısa sürmüş, 

1443’de vefat etmiştir. Babasının ölümü üzerine büyük oğlu İs-

mail Bey Candar Beyliği’ni elde etmiştir. Kardeşi Kızıl Ahmed ise 

kendisine muhalefet ederek Osmanlılar’a sığınmıştır. 1461 tarihin-

de Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon seferi esnasında Kastamonu 

ve Sinop Osmanlılar tarafından ele geçirilerek Candar Beyliği’nin 

Kızıl Ahmed’e verildiği ilan edilmiştir. Trabzon seferi sonrasında 
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CANDAROĞULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI)

Kızıl Ahmed Bey azledilmiş ve böylece Candaroğulları Beyliği 

sona ermiştir.106

I. Süleyman Paşa döneminde Candaroğulları kendi adlarına 

sikke darp ettirmediler. Darp edilen sikkelerin tamamı yüksek 

hâkimiyeti tanınan İlhanlı Ebu Said Bahadır Han (h. 716-735/ 

1316-1335) adınadır. Beyliğin bu dönemine ait bilinen en erken 

tarihli sikke h. 720 tarihinde darp edilmiştir. Bu dönemde darp 

edilen sikkeler üzerinde Kastamonu, Borlu (Safranbolu) ve Ma-

den Mekyus darp yerleri görülmektedir.107 Ebu Said adına h. 735 

tarihinde darp edilen sikkelerde hem sikke ağırlıkları düşmüş ve 

hem de darp kalitesi her açıdan gerilemiştir. Süleyman Paşa’nın 

oğlu İbrahim Bey’e ait bir sikkeye henüz ulaşılamamıştır.

Adil Bey zamanında darp edilen sikkeler üzerinde ise “es-

Sultanü’l-A’zam” unvanı görülmektedir. Bu dönemde sikkeler 

Kastamonu ve Sinop’ta108 darp edilmiştir. Bu darp yerlerine ait 

sikkelerin tipolojileri birbirinden farklıdır. Kötürüm Bayezid za-

manında aynı darp yerlerinde faaliyet devam etmiş olup, “Cela-

leddin” lakabıyla veya “Emir Adil” ünvanıyla Kastamonu’da darp 

edilen sikkeleri Candar-oğulları sikkeleri içerisinde en çok bulu-

nanlardandır. II. Süleyman Paşa tarafından darp ettirilen sikkeler 

üzerinde ise genelde darp yeri görülmemektedir.

İsfendiyar Bey zamanında Timur istilası öncesi dönemde 

sadece Sinop’ta kesilmiş sikkelere ulaşılabilirken, Timur istilasıyla 

birlikte Lâdik ve Kastamonu’da da sikke kesilmiştir. İsfendiyar 

Bey’in iktidarının geç tarihlerinde gittikçe artan Osmanlı etkisiyle 

ön yüzü tuğra formu olan sikkelerin darbına başlanmıştır. Hatta 

h. 825 tarihinde Kastamonu’da doğrudan II. Murad adına sikke 

darbı yapılmıştır. İbrahim ve İsmail Bey döneminde darp edilen 

sikkelerin tipolojilerinde Osmanlı etkisi devam etmiştir. Canda-

roğulları sikkeleri gümüş ve bakır olarak tedâvül edilmişlerdir.109 

Henüz altın bir sikkelerine ulaşılamamıştır. Candaroğulları sikke-

leri üzerine yapılmış bir metroloji çalışması bulunmamaktadır.

106 Uzunçarşılı, ibid., s. 121-147.
107 Ebû Said adına darp edilen sikkeler için bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, İlhanlı hü-
kümdarı Ebu Said Bahadır Han adına kesilmiş olan Candaroğulları Beyliği Sikke Definesi, 
İstanbul: Türk Nümismatik Derneği, 2003.
108 Sinop’ta darp edilmiş Adil Bey sikkeleri için bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, “Can-
daroğulları Beyliği’ne ait bazı sikkeler”, Sevgi Gönül Hatıra Sayısı, İstanbul: Türk Nümis-
matik Derneği, 2005.
109 Candar-oğulları sikkeleri detaylı olarak çalışılmıştır. Bkz. Celil Ender- Üstün Erek- 
Gültekin Teoman, Candaroğulları Beyliği (İsfendiyaroğulları Beyliği) Paraları Kataloğu, 
İstanbul, 2003.

Candaroğlu Süleyman Paşa’nın İlhanlı Sultanı Ebu Said adına kestirdiği gümüş bir sikke 
(1.49 gr, 22 mm)
Halûk Perk kol. env.no.101
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Ömer/ Osman/ Ali/ Ebu Bekir
Arka yüz:
Ortada: es-Sultan Ebu Sa’id/ Kastomoniye/ halledallahu mülkehu
Çevresinde: sene/ hamse/ ve ‘işrin/ ve seb’amie (725)

Candaroğlu Adil Bey’e ait gümüş bir sikke 
Halûk Perk kol. env.no.127
(0.73 gr, 13.5/14 mm)
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Ebu Bekir/ Ömer/ ...
Arka yüz:
Ortada: es-Sultan/ el-a’zam hallede/ mülkehu/ Sinob
Çevresinde: sene/ ihda/ hamsin/ seb’amie (751)

Celaleddin Bayezid’e ait gümüş bir sikke 
(1.78 gr, 15 mm)
Kamil Eron kol. env.no.1349
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: .../ Ömer/ Ali?/ ...
Arka yüz: 
Ortada: Celaleddin/ Bayezid hallede mülkehu?/ Kastamoniye
Çevresinde: Ebu Bekir/ Ömer/ Osman/ Ali
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Orta Anadolu’da kurulmuş olan Eretna devleti, Selçuklunun 

sona ermesiyle birlikte kurulan diğer Anadolu beyliklerinin aksine 

İlhanlı devlet geleneğinin bir devamıdır. Kendi adıyla anılan dev-

letin kurucusu olan Alâeddin Eretna kuvvetle muhtemel Uygur 

Türkleri’nden olup, babasının adı Cafer Bey idi. Çocukluğundan 

itibaren İlhanlı sarayında sultanın hizmetinde bulunmuş, hem 

Ebu Said Han’ın ve hem de Beylerbeyi Emir Çoban’ın güvenini ka-

zanmıştır. Daha sonra İlhanlılar’ın Anadolu genel valisi Timurtaş’a 

kızkardeşini vermiş ve ona nâib olmuştur.110

Alâeddin Eretna, Timurtaş’ın kendisini Anadolu Genel valili-

ğine vekil bıraktığı h. 728/1327 tarihinden Ebû Said’in ölüm tarihi 

olan h. 736/1335 yılına kadar yalnız “emir” ve “noyan” unvanlarını 

almıştır. Sivas’ı ziyaret ederek h. 733/1332 yılında kendisiyle görü-

şen ünlü seyyah İbn-i Batuta da Eretna’nın “Nâib-i Meliku’l-Irak 

bi-biladi’r-Rum”111 olduğunu yazmıştır. Ebu Said’in ölümü üze-

rine İlhanlılarla olan bağı oldukça zayıflamıştır. Genel kabul, Ebû 

Said’in ölüm tarihi olan h. 736/1335 yılında Alâeddin Eretna’nın 

fiilen bağımsız olduğu yönündedir. Celayirli Şeyh Hasan’ın rakibi 

Çobanlı Şeyh Hasan’a h. 738/1338 yılında yenilmesinden sonra 

Çobanlı Şeyh Hasan’a itaat etmeyerek aslında tamamen bağımsız 

kalmıştır denilebilir. Alâeddin Eretna h. 739/1339-1340 tarihinde 

ortamın da uygun olduğunu düşündüğü bir anda istiklalini ilan 

ederek, “Sultan” unvanını almıştır.112

Alâeddin Eretna döneminin en önemli olayı şüphesiz Cema-

ziyelevvel 744/Eylül-Ekim 1343 tarihinde gerçekleşen Karanbük 

Savaşı’dır. Bu savaşın neticesinde İlhanlı Süleyman Han komuta-

sındaki Çobanlı Şeyh Hasan’ın ordusu Alâeddin Eretna tarafından 

yenilmiş ve sultanlığının önündeki en büyük tehdit bertaraf 

edilmiştir.113

Alâeddin Eretna h. 753 yılı Muharrem ayı başında/18 Şubat 

1352 tarihinde114 ölmüştür. Öldüğünde üç oğlundan sadece ikisi 

hayattaydı. Büyük oğlu Şeyh Hasan’ın henüz kendi sağlığında 

Ramazan 748/Aralık 1347 tarihinde115 erken yaşta ölmesi dola-

110 Kemal Göde, Eretnalılar (1327- 1381), Ankara: TTK, 1994, s. 29-30.
111 Rum (Anadolu)’da Irak hükümdarının vekili.
112 Göde, op.cit., s. 60-61.
113 Ibid., s. 54-57.
114 Ibid., s. 79.
115 Ibid., s. 86.

yısıyla Alâeddin Eretna’nın ortanca oğlu olan Cafer Bey aslında 

tahtın doğal varisidir. Ancak, Konya’da eğitimde olan Gıyaseddin 

Mehmed Bey, güçlü vezir Hoca Ali Şah’ın da gayretiyle gizlice 

Kayseri’ye getirilmek suretiyle geleneklere aykırı bir şekilde ağabe-

yi Cafer Bey’e rağmen hükümdar ilan edilmiştir. Tahta oturduk-

tan sonra da ağabeyi Cafer Bey’i hapsettirmiştir. Yaşının da küçük 

olmasından dolayı devlet idaresi Hoca Ali Şah’ın eline kalmıştır. 

Müteâkiben bazı emirler tahtın Cafer Bey’in hakkı olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Gıyaseddin Mehmed’in bir süre sonra Hoca 

Ali Şah’la da arası açılmıştır. Devlet içinde oldukça güçlü olduğu 

anlaşılan Emir Seyyid’in de baskılarıyla 20 Recep 755/10 Ağustos 

1354 tarihinde tahtını bırakarak Konya’ya sığınmak zorunda 

kalmıştır.116

Gıyaseddin Mehmed’in Konya’ya sığınmasından sonra 

Emir Seyyid’in liderliğindeki muhalif emirler tahta Eretna’nın 

ortanca oğlu Cafer Bey’i sultan olarak getirmişlerdir. Sultan İz-

zeddin Cafer’in kısa süren saltanın ilk icraatı, kardeşi Gıyaseddin 

Mehmed’in taraftarı olan devlet ve hükümet erkânını görevden 

almak olmuştur. İzzeddin Cafer’in sultan olmasından tedirgin 

olan vezir Hoca Ali Şah, sultanlığı sırasında Mehmed Bey’e gü-

cenmiş olmasına rağmen onun tarafını tutmuş ve Mehmed Bey’i 

Karamanoğlu Alâeddin Bey’den yardım istemesi hususunda ikna 

etmiştir.117

Şikâri’ye göre Mehmed ve Alâeddin arasında ileri derece-

de bir arkadaşlık vardır.118 Karamanoğlu Alâeddin ağabeyi 

Süleyman’ın tüm ikazlarına rağmen bu işe taraf olmuş ve Meh-

med Bey’e istediği desteği vermiştir. Eretna emirlerinden Hacı 

Kutluşah’ın karışık bir şekilde gelişen olaylar neticesinde muh-

temelen h. 755/1354 tarihinde Konya’yı almasıyla birlikte, şehri 

kaybettikleri gibi burada kalmasına izin verilen Mehmed Bey 

de perişan bir halde Sivas’a kaçmak zorunda kalmıştır. Burada 

tanınarak, saraya götürülen ve sultan muamelesine tabi tutulan 

Mehmed Bey, Hoca Ali Şah’ın da yardımlarıyla 24 Rebiülevvel 

756/8 Nisan 1355 tarihinde Kayseri’nin 30 km kuzey-batısında 

Yalnızgöz mevkiinde gerçekleşen muharebe neticesinde Cafer 

Bey ve Emir Seyyid’i yenilgiye uğratarak Eretna tahtına ikin-

116 Ibid., s. 87-90.
117 Ibid., s. 90.
118 Şikari, Karamanoğulları Tarihi, yay.haz.: M. Mesud Koman, Konya: Yeni Kitab Bası-
mevi, 1946, s. 66.
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ci kez oturmuştur.119 Bu mağlubiyet üzerine Mısır’a giderek 

Memlûkler’e sığınan Cafer Bey’in âkıbeti ise belirsizdir.

Hoca Ali Şah başlangıçta ağabeyi Cafer ile olan arasında 

geçen olaylarda kendisine açıkça destek vermiş ve ikinci kez sal-

tanatı ele geçirmesini sağlamış olsa da, Gıyaseddin Mehmed ile 

araları çok kısa sürede açılmıştır. 7 Zilkade 756/13 Kasım 1355 

tarihinde Kayseri’de Yuvalı köyü yakınlarında gerçekleşen Cuma 

(Ezine) Mescidi Savaşı’nda Hoca Ali, Mehmed ve müttefiki olan 

Emir Seyyid’i yenilgiye uğratmıştır. Bunu takiben Hoca Ali, 21 

Recep 758/10 Temmuz 1357 tarihinde Kırşehir bölgesindeki 

Malya Ovası’nda yapılan muharebede Moğollar’ın da desteğini 

almış olan Mehmed’e yenilmiştir. Aradaki olayları bilmesek de, 

Hoca Ali ertesi yıl 20 Cemaziyelahir 759/30 Mayıs 1358 tarihinde 

Kayseri bölgesinde bulunan Zamantı Kalesi civarında yakalana-

rak öldürülmüştür. Cuma Mescidi Savaşı’nda yenildikten sonra 

Mısır’a kaçtığı anlaşılan Emir Seyyid de aynı yıl içerisinde orada 

ölmüştür.120 Tarihi Takvimler’deki ifade Emir Mehmed’in devle-

tinin istiklalini kazandığı şeklindedir.

Gıyaseddin Mehmed’ten sonra sultan olan Alâeddin Ali, ba-

basının öldürülmesi üzerine 26 Muharrem 767/13 Ekim 1365 ta-

rihinde henüz on üç yaşındayken Eretna tahtına oturmuştur.121 

Bu dönemde Karamanlılar’la olan Eretna ilişkileri toprak kay-

bıyla neticelenir. Karamanoğlu Alâeddin Bey h. 768/1366-1367 

tarihinde ilkönce Eretna emirlerinden Ali Zerger’in yöneticisi 

olduğu Konya’yı, peşinden de Aksaray ve Niğde’yi almış ve ilgisini 

Kayseri’ye yöneltmiştir. Güneyde Dulkadirliler, batıda da Os-

manlılar lehine Eretna toprakları daralmıştır. İçeride de Alâeddin 

Ali’nin durumu pek parlak olmayıp, iktidarı tartışmalıdır. Bu 

119 Osman Turan, Tarihi Takvimler, s. 73.
120 Ibid., s. 73.
121 Ibid., s. 73.

dönemde Amasya, Develi Karahisar, Niğde, Aksaray, Niksar’a ve 

Erzincan Emirliği’ni ele geçirerek adına hutbe okutturup, para 

kestiren Mutahharten üzerine çoğunlukla başarısız olan bazı 

seferler yapılmıştır. Cemaziülevvel 782/Ağustos 1380 tarihinde 

Hacı Şadgeldi’ye karşı çıktığı ikinci Amasya seferi esnasında veba-

ya yakalanarak vefat etmiştir.122

Alâeddin Ali’nin Cemaziülevvel 782/ Ağustos 1380 tarihinde 

ölmesi üzerine o sırada yedi yaşında olan oğlu Çelebi Mehmed 

tahta oturtulmuştur.123 Vezir Kadı Burhaneddin nâiblik konu-

sunu halletmek üzere ileri gelenleri saraya davet etmiş ve uzun 

süren tartışmalardan sonra Şarki-Karahisar hâkimi Kılıçarslan 

nâiblik makamına seçilmiştir. Bir süre sonra Kılıçarslan’la Kadı 

Burhaneddin’in zaten gergin olan ilişkileri iyice bozulmuş ve neti-

cesinde bir gezinti esnasında Kadı Burhaneddin bizzat kendi eliy-

le Kılıçarslan’ı öldürmüş ve peşinden de kendini nâib seçtirmiştir.

14 Zilkâde 782/9 Şubat 1381 tarihinde Kadı Burhaneddin 

nâib olarak emaretin başına oturmuş ve fiilen saltanatı da ele 

geçirmiştir.124 Bezm u Rezm’e göre Ramazan 783/Kasım 1381 

tarihinde yaptığı muharebede Hacı Şadgeldi’nin yenilerek öldü-

rülmesinden sonra önündeki engellerin kalktığını düşünerek sul-

tanlığını ilan edip, adına hutbe okutturup, sikke kestirmiştir.125 

Sonuçta Alâeddin Ali’nin ölümünden sonra Çelebi Mehmed’in 

saltanatı çok uzun sürmemiş, altı ay gibi kısa bir süre sonra ik-

tidar Eretna ailesinin elinden çıkmıştır. Bundan sonra Sivas’ta 

kalmasına izin verildiği anlaşılan Çelebi Mehmed, h.789/1387 

Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin’e karşı yapılan bir ayaklanma 

girişiminin içinde olmuş ve affedilmişse de, sakin durmamış, neti-

122 Göde, op.cit., s. 125.
123 Ibid., s.125.
124 Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II, Ankara: TTK, 1991, s. 74.
125 Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Bezm u Rezm, Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür 
Bakanlığı, 1990, s. 233-242.

Alâeddin Eretna’ya ait gümüş bir sikke 
(1.77 gr, 18.5/20 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Ömer/ Osman/ Ali/ Ebu Bekir
Arka yüz:
Ortada: duribe/ Sultan Adil (Uygurca)/ halledallahu mülkehu/ Erzincan  
Çevresinde: fi/ sene/ selase/ erba’in/ ve seb’a/ mie (743)
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cede h. 792/1390 tarihinde Kadı Burhaneddin tarafından ortadan 

kaldırılmıştır.126 Böylece Eretna Devleti’nden sonra Eretna ailesi 

de son bulmuştur.

Eretnalılar’ın bilinen en erken tarihli sikkesi h. 739/1339-

1340 tarihini taşımaktadır.127 Alâeddin Eretna bu tarihte hem 

Memlûk Sultanı adına ve hem de kendi adına sikkeler darp 

ettirmiştir. Alâeddin Eretna’nın h. 738/1338 tarihinde Çobanlı 

Şeyh Hasan’a karşı Memlûk Sultanı Melik en-Nasr’ın himayesine 

girmek istediği ve onun adına sikke kestirdiği kayıtlıdır.128 Ancak, 

bu sikkelerden bu güne kadar ele geçen herhangi bir örnek yok-

tur. Kendisinin “Reşideddin” ve “Seyfeddin” lakaplarını kullandı-

ğı129 kaydedilmişse de sağlığında darp ettirdiği sikkeler üzerinde 

bu lakaplar yer almamaktadır. Sikkeler üzerinde Uygurca “Sultan 

Adil” ünvanını kullanmayı tercih etmiştir.

Alâeddin Eretna’nın h. 753/1352 tarihindeki ölümünden, 

oğulları arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesinin İzzeddin 

Cafer’in mağlubiyetiyle sonuçlandığı h.756/1355 tarihine kadar 

darp edilen sikkeler, yine Uygurca “Sultan Adil” ünvanına sahip-

126 Göde, op.cit., s. 139-140.
127 Eretnalılar’ın sikkeleri için bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, Eretna, Kadı Burhanettin 
ve Erzincan (Mutahharten) Emirliği Sikkeleri, İstanbul, 2008.
128 Göde, op.cit., s. 60.
129 Ibid., s. 62.

tirler. Yani bu süreçte ne Gıyâseddin Mehmed ve ne de İzzeddin 

Cafer kendi adlarına sikke darbı yaptırmamışlardır. Gıyâseddin 

Mehmed’in ikinci kez iktidara geldiği h.756/1355 tarihinde bu 

kez güçlü veziri Hoca Ali Şah’ın iktidara sahip olma mücadelesi 

başlamıştır. Onunla ilgili olarak Bezm u Rezm’de Rum ülkesinde 

fitne ve fesat çıkardığına dair çok kısa bir ifade görmekteyiz.130 

Yaklaşık 3 yıl kadar süren bu dönemde Gıyaseddin Mehmed’in 

darbettirdiği bilinen sadece bir tek sikke vardır ve tarihi 756’dır. 

Sikkeler üzerinde “Muzaffereddin” lakabını ve “Sultanu’l-İslam” 

ünvanını kullanan Hoca Ali Şah, kısa süreyle de olsa tüm Eretna 

ülkesinde hâkim olmayı başarmıştır.

Gıyaseddin Mehmed h. 759/1358 tarihinde Hoca Ali 

Şah’ı bertaraf etmeyi başardıktan sonra öldüğü tarih olan h. 

767/1365’ye kadar üzerinde kendi lakabı ve adının olduğu sikke-

ler darp ettirmiştir. Ölümüyle birlikte oğlu Alâeddin Ali iktidara 

geldiyse de, devlet içine düştüğü karışıklıklardan bir türlü kurtu-

lamamıştır. Alâeddin Ali döneminde darp edilen sikkeler de siyasi 

ortamın parçalanmışlığıyla paralellik gösterirler. Bu dönemde 

farklı şehirlerde farklı tipolojiler kullanılmıştır. Bu da iç iktidar 

mücadelesi sonucu yaşanan merkezden kopmaların ne kadar 

130 Esterabadi, op.cit., s. 224.

Gıyaseddin Mehmed’e ait gümüş bir sikke 
(1.78 gr, 18.5/20 mm)
Halûk Perk kol. env.no.256
Ön yüz:
Ortada: Ali/ Ömer/ Ebu Bekir/ Osman
Çevresinde: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Arka yüz: Mehmed Eretna/ es-Sultanü-l-a’zam/ Gıyase’d-dünya ve’d-din/ halle-
dallahu mülkehu/ duribe Aksaray  

Alâeddin Ali’ye ait gümüş bir sikke 
(1.56 gr, 18/19.5 mm)
Halûk Perk Müzesi arşivi
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Ebu Bekir/ Ali/ Osman/ Ömer
Arka yüz: 
Ortada: es-Sultanü-l-a’zam/ Alae’d-dünya ve’d-din/ halledallahu mülkehu/ 
duribe Sivas  
Çevresinde: sene/ sitte/ seb’ain/ ve seb’amie (776)
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ciddi olduğunu ve Alâeddin Ali’nin isminin sadece sembolik 

olarak kaldığının göstergesidir. Alâeddin Ali’nin oğlu olan Çelebi 

Mehmed’in çok kısa süren iktidarı döneminde (h. 782/1380-

1381), onun adına sadece Kayseri ve Sivas’ta sikke darbı yapıldığı 

bilinmektedir.

Eretnalılar’ın en çok ulaşılan sikkeleri gümüş olanlarıdır. Bakır 

meskûkatı nadirdir. Eretnalılar’ın darp ettirdiği bilinen sadece bir 

altın sikke vardır.131 Alâeddin Eretna adına h. 750’de Erzincan’da 

darp edilen bu sikke şüphesiz çok önemlidir. Anadolu’da 

Selçuklular’dan sonra ilk kez mahallî bir hükümdar tarafından 

altın sikke darbı yapılmıştır. Bilindiği üzere bundan sonra tedâvül 

edilen ilk altın sikke Osmanlı Devleti’nin iyice güçlendiği bir dö-

nemde Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da darp ettiril-

miş olup,132 aradan yaklaşık 130 yıl daha geçmesi gerekmiştir.

Eretnalılar’ın darp yerleri çok çeşitlidir ve neredeyse hâkim 

oldukları bütün şehirlerde sikke darbı yapmışlardır. Eretna Dev-

leti, kuruluşundan yıkılışına kadar Sivas ve Kayseri eksenli bir 

devlet olmayı sürdürmüştür. Sikkelerin yardımıyla en güçlü ol-

dukları dönemde ulaştıkları uç noktalar olarak; batıda Beyşehir 

ve Selçuklular’ın payitahtı olan Konya, kuzeyde Kastamonu ve 

Samsun, doğuda Erzincan ve Erzurum, güneyde ise Malatya’yı 

sayabiliriz.

Gümüş sikke ağırlıkları İlhanlı sikke standardının bir devamı-

dır. Alâeddin Eretna döneminde darp edilen sikkelerin ortalama 

ağırlıkları 1,768 gr iken,133 sikke ağırlıkları sürekli azalmış ve 

Alâeddin Ali döneminde şehirden şehire farklılıklar göstermekle 

birlikte 1,32 gr’a134 kadar düşmüştür.

131 İbrahim Artuk- Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler 
Kataloğu, Cilt: II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1974, s. 823, sikke no. 2378.
132 Nuri Pere, Osmanlılarda Madeni Paralar, İstanbul, 1968, s.90, sikke no.79, 80 ve 81. 
Sikkeler 883, 883 ve 885 tarihlerini taşımaktadırlar.
133 Perk- Öztürk, op.cit., s. 38-39.
134 Ibid., s.84-85.

KADI BURHANEDDİN AHMED  ■
DEVLETİ

Eretna Devleti içinde ilkönce Kayseri kadılığı daha sonra ve-

zirlik ve son olarak da Mehmed Çelebi’nin nâibliğini yapmış olan 

Kadı Burhaneddin Ahmed, Alâeddin Eretna’dan sonra Eretna 

devletinin içine düştüğü karışıklıklardan bir türlü kurtulamaması 

neticesinde, çocuk yaştaki hükümdar Mehmed Çelebi’yi bertaraf 

ederek kendi adıyla anılacak devleti tesis etmiştir. Bu amaçla ilk 

önce Selçuklu hanedanından gelen kendinden önceki nâib olan 

Şarki-Karahisar hâkimi Kılıçarslan’ı, sonrasında da onun amcası 

Keyhüsrev’i bizzat kendi elleriyle öldürmüştür. Tahtın önündeki 

en büyük engel olarak gördüğü Amasya emiri Hacı Şadgeldi’nin 

h. 783/1381 yılında yaptıkları muharebede mağlup olarak ölmesi 

üzerine Eretna Sultanı Mehmed Çelebi’yi azlederek kendini sul-

tan ilan etmiştir.

Rakiplerinden kendi adına sikke ve hutbe okutturarak 

Erzincan’da sultanlığını ilan eden Mutahharten ile olan müca-

delesi ise ömrünün sonuna kadar sürmüştür. Güçlü ve dirayetli 

bir insan olduğu anlaşılan Kadı Burhaneddin’in ömrü savaşlarla 

geçmiştir. Ancak Sivas haricinde hâkimiyeti oldukça zayıftır. Hiç-

bir zaman Eretna topraklarının tamamında hâkim olamamıştır. 

Sivas-Kayseri eksenli bir devlet teslim almış, ama Kayseri kadılığı 

makamını da işgal etmiş olmasına rağmen, manevi bir bağı oldu-

ğu Kayseri’de tam manasıyla hiçbir zaman hâkimiyetini sağlaya-

mamıştır.

İktidarı esnasında Memlûklerle olan ilişkileri zaman zaman 

gergindir. Kadı Burhaneddin’in Memlûk Sultanı Berkuk’un Ma-

latya nâibi Mintaş’la anlaşarak Malatya’yı alma girişimi neticesiz 

kalmıştır. Bunun üzerine h. 790/1388 tarihinde135 Memlûkler 

tarafından Sivas kuşatıldıysa da, Memlûk ordusu sonuç alama-

dan geri dönmüştür. Daha sonraları baş gösteren Timur tehlikesi 

karşısında ise Berkuk’un Kadı Burhaneddin’e yakınlaştığı görü-

lecektir. Ancak Kadı Burhaneddin’in daha önceki dönemlerde 

Eretna sultanlarının yaptığı gibi, tehlikeler karşısında Memlûklere 

tabi olmak istediği tespit edilmemiştir.

Kadı Burhaneddin Osmanlılar’a karşı başlangıçta son dere-

ce temkinli davranmış, Bayezid’in iktidarıyla birlikte ilişkiler bir 

135 Yaşar Yücel, ibid., s. 136.
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ara bozulduysa da Timur tehlikesi karşısında tekrar düzelmiştir. 

Osmanlılar’ın eline geçtiği anlaşılan Kırşehir 1389’dan sonra Mo-

ğollardan Mürüvvet Bey tarafından alınarak Kadı Burhaneddin’e 

teslim edilmiştir. Peş peşe gelişen olaylar neticesinde h. 794/1392 

tarihinde Çorumlu sahrasında Kadı Burhaneddin’in kuvvetleriyle 

Osmanlı ordusu arasında meydana gelen muharebede, Osmanlı 

ordusu yenilmiştir. Bayezid’in Rumeli meseleleriyle ilgilenmeye 

başlamasıyla birlikte ilişkiler bir süre sakin gitmiş ve Kadı Burha-

neddin, Amasya ve Tokat gibi sorunlu bölgelerle ilgilenme imkânı 

bulmuştur. Bu dönemde Kadı Burhaneddin Osmanlılar’la işbirliği 

yapan düşmanı Hacı Şadgeldi’nin oğlu Amasya emiri Ahmed Bey’in 

üzerine gittiyse de, daha fazla karşı koyamayacağını anlayan Ahmed 

Bey h. 795/1393’de Amasya’yı Osmanlılar’a teslim etmiştir.

Karamanoğulları ile olan ilişkiler de inişli çıkışlıdır. İlk yıllarda 

Kadı Burhaneddin’e karşı isyankar davranışlar içinde bulunan 

Kayseri valisi Cüneyd’e verdikleri destek yüzünden ilişkiler ge-

rilmiş, daha sonra Osmanlılar’a karşı pek de başarılı olmayan 

bir ittifak içine girilmiştir. 1390 yılında Bayezid Konya üzerine 

yürüdüğünde önceleri Karamanoğulları’na yardım etme niyeti 

olduğu anlaşılan Kadı Burhaneddin gecikmiş ve Karamanoğulları 

kötü şartlarda bir anlaşma yapmaya mecbur kalmışlardır. Kadı 

Burhaneddin h.798/1395 tarihinde Karamanoğulları’na karşı geniş 

çaplı bir harekat yapmıştır. Niğde kuşatıldıysa da teslim alınama-

mıştır. Ancak, tarihi takvimlerden bazı Karaman şehirlerinin Kadı 

Burhaneddin’in eline geçtiği anlaşılmaktadır.136

Kadı Burhaneddin’in son dönemlerinde ise daha önce berta-

raf edilen Cüneyd’in yerine Kayseri’ye vali olarak atadığı yeğeni 

Şeyh Müeyyed isyan etmiştir. Karamanoğlu Alâeddin Bey’e tabi 

olarak onun adına sikke darp ettirdiği anlaşılan Şeyh Müeyyed 

üzerine sefer yapılmıştır. Bu sefer neticesinde Muharrem 799/

Ekim 1396 tarihinde şehir Kadı Burhaneddin tarafından ele 

136 Osman Turan, Tarihi Takvimler, s. 51.

geçirilerek, Şeyh Müeyyed öldürülmüştür.137 Bu sefere iştirak 

eden Akkoyunlu Kara Yülük, Osman Bey’le Kadı Burhaneddin’in 

araları bir müddet sonra açılmıştır. h. 800/1398 tarihinde Sivas 

yakınlarında Kara Yülük Osman Bey’le yapılan muharebede Kadı 

Burhaneddin yenilmiş, ilk önce esir alındıysa da daha sonra öldü-

rülmüştür.

Osmanlı kaynaklarında adı Zeynelabidin Çelebi diye geçen 

Alâeddin Ali Çelebi babasının öldüğü tarihte çocuk yaştadır. 

Devlet erkânı tarafından hükümdar ilan edilmiştir. Bu esnada 

Sivas, Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’in kuşatması altındadır. 

Sivaslılar, yaklaşan Timur tehlikesini de dikkate alarak Osmanlı 

padişahı Bayezid’e haber gönderip şehri teslim etmek istediler. 

Amasya’da bulunan Bayezid’ın büyük oğlu Süleyman Çelebi 

mühim bir kuvvetle gelmiş ve 1399’da Kara Yülük Osman Bey’i 

yenerek şehri teslim almıştır. Alâeddin Ali Bey ise saltanattan 

çekilerek eniştesi olan Dulkadiroğlu Nasreddin Mehmed Bey’in 

yanına gitmiştir.138

Kadı Burhaneddin adına Kayseri, Maden, Sivas ve Tokat’ta 

darp edilmiş gümüş sikkelerin varlığı bilinmektedir.139 Üzerinde 

tarih olan sikkelerde genelde 782 tarihi okunur. Ulaşılan bütün 

sikkeler aynı tipte olup, 18 yıl süren iktidarı esnasında aynı sikke 

tipi kullanılmış olmalıdır. Sikkeleri Eretnalılar’ın devamı niteliğin-

dedir. Eldeki örneklerin azlığı sebebiyle, çok sağlıklı olmamakla 

birlikte, ortalama ağırlıkları 1,39 gr140 olarak tespit edilmiştir. 

Kendisinden sonra iktidara gelen Alâeddin Ali Çelebi’nin kısa 

süren saltanatı esnasında üzerinde kendi ismi yerine “mev-

lana el-melik el-a’zam el-eşref” yazan sikkeler darp ettirdiği 

görülmektedir.141

137 Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Bezm u Rezm, Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür 
Bakanlığı, 1990, s. 474-475.
138 Yücel, op.cit., s. 204-206
139 Kadı Burhaneddin Ahmed sikkeleri için bkz. bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, Eretna, 
Kadı Burhanettin ve Erzincan (Mutahharten) Emirliği Sikkeleri, İstanbul, 2008.
140 Ibid., s. 118-119.
141 Stephen Album, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa, 1998, s. 114.

Kadı Burhaneddin Ahmed’e ait gümüş bir sikke
 (1.50 gr, 20 mm)
Özel koleksiyon
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun resullullah/ duribe Sivas
Çevresinde: Osman/ Ömer?/ ...
Arka yüz: seniye’l-alemi/ el-adilu’l-Burhani/ halledallahu mülkehu/ sene 768?
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MUTAHHARTEN (ERZİNCAN)  ■
EMİRLİĞİ

Erzincan’da 1348’lerde Ahi Ayna Bey isminde bir emir oldu-

ğu bilinmektedir.142 Bezm u Rezm’deki kayda göre buraya satın 

almak suretiyle yerleşmiştir.143 Erzurum ve Bayburt’un da ege-

menlik sahasına dâhil olduğu anlaşılan Ahi Ayna Bey’in Gürcistan 

ve Trabzon’a başarılı seferler yaptığı tarihi takvimlerde kayıtlıdır. 

Aynı kaynaktan görüldüğü üzere h. 763/1362 yılında ölmüş ve 

bunun üzerine emirzade Pir Hüseyin Bey Kegonya’dan gelerek 

4 Şevval 763/27 Temmuz 1362’de şehre hâkim olmuştur.144 Yine 

Bezm u Rezm’de Pir Hüseyin’in h. 781/1379’da öldüğü ve şehrin 

bir süre hâkimsiz kaldığı kayıtlıdır.145 Aynı yıl içinde Eretna’nın 

kardeşinin oğlu olduğu düşünülen Mutahharten şehri ele geçi-

rerek henüz Alâeddin Ali’nin sağlığında kendi adına hutbe okut-

muş ve sikke kestirmiştir.146 Ancak ne suretle burayı ele geçirdiği 

pek açık değildir. Kaynaklarda herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, 

kanaatimizce Mutahharten’in Ahi Ayna Bey ve Pir Hüseyin Bey’le de 

bir akrabalığı vardır. Bu gelişmeler üzerine Alâeddin Ali Erzincan sefe-

rine çıkmıştır. Ancak, Dulkadiroğlu İbrahim Bey ve Akkoyunlu Kutlu 

Bey’in de desteğini alan Mutahharten karşısında başarılı olamamıştır. 

Gelişen olaylardan bu esnada Erzurum’un da Mutahharten’e tabi 

olduğu anlaşılmaktadır.147 Alâeddin Ali’nin ölümünden sonra diğer 

emirler gibi Eretna tahtı üzerinde emelleri bulunduğu anlaşılan 

Mutahharten’in, tahtı elde eden Kadı Burhaneddin’le olan ilişkileri 

hiçbir zaman iyi olmamıştır. İlişkiler Kadı Burhaneddin’in ölümüne 

dek sürekli karşılıklı tecavüz ve muharebeler içinde geçmiştir.

Bu esnada Anadolu için ciddi bir tehdit oluşturan Timur 

ilkönce Batı İran’ı işgal etmiştir. H. 789/1387 tarihinde de Kara-

koyunlu Kara Mehmed’in oğullarından Mısır Hoca’nın komu-

tasındaki Timur ordusu Doğu Anadolu’ya girerek Erzurum’u 

işgal etmiştir. Mutahharten Erzincan’a gelen Timur’un elçisine 

itaatini bildirir. Daha sonra Timur’un bizzat kendisi Ahlat’ı zap-

tettiğinde yanına gelen Mutahharten’in elçisini kabul ederek 

142 Yaşar Yücel, ibid., s. 248.
143 Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Bezm u Rezm, Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 156.
144 Osman Turan, Tarihi Takvimler, s. 81.
145 Esterabadi, op.cit., s. 148.
146 Kemal Göde, Eretnalılar (1327- 1381), Ankara: TTK, 1994, s. 120. Göde, Mutahharten 
için her ne kadar Eretna’nın kardeşinin oğludur diyorsa da, biz faydalandığımız diğer 
güncel kaynaklarda bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgiye ulaşamadık.
147 Ibid., s. 120-123.

Mutahharten’in Erzincan’daki hâkimiyetini tanımıştır.148 Timur 

h. 796/1394’de Anadolu’ya ikinci kez geldiğinde Mutahharten’e 

haber göndererek tekrar itaatini istemiştir. Mutahharten itaat 

konusunda tereddüt göstermemiş, hatta Timur’un Avnik seferine 

de bizzat katılmıştır. Bezm u Rezm’deki kayda göre Mutahharten 

bizzat Timur’un huzuruna çıkmış, üzengisini öpmüş, para ve hut-

bedeki ismini Timur’a devrettiğini bildirmiştir.149

Kadı Burhaneddin’in Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey 

tarafından h. 800/1398 tarihinde öldürülmesinden bir süre son-

ra Kadı Burhaneddin’in tüm toprakları Osmanlılar tarafından 

işgal edilmiştir. Böylece Erzincan Emirliği’yle Osmanlı Devleti 

hem-hudut olmuştur. Bayezid’le Mutahharten arasındaki yazış-

malardan, bir dönem Mutahharten’in elinden çıktığı anlaşılan 

Erzurum’un tekrar onun idaresine geçtiği anlaşılmaktadır. H. 

802/1400’de tekrar Anadolu seferine çıkan Timur’a bağlılığı sü-

ren Mutahharten’in Sivas seferine bizzat katıldığı ve kendisine 

tehdit oluşturan Osmanlılar’a karşı savaştığı bilinmektedir. Bila-

hare Osmanlılar’ın işgal ettiği anlaşılan Kemah da Timur tarafından 

alınarak Mutahharten’e iade edilmiştir. Mutahharten h. 805/1403’de 

ölmüştür. Sağlığında Erzincan merkez olmak üzere Erzurum, Kemah, 

İspir, Bayburt, Tercan, Çemişkezek, Koyulhisar ve Şarki Karahisar’ı 

içine alan bölgede söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Öldüğünde meşru bir varisi olmadığı ifade edilen 

Mutahharten’in yerine emirliğin kime geçtiği pek açık değildir. 

Başlangıçta kızkardeşinin oğlu olduğu anlaşılan Şeyh Ali’nin ik-

tidarı ele geçirdiği düşünülmekteyse de, sonradan torunu Şeyh 

148 Yücel, op.cit., s. 268-269.
149 Esterabadi, op.cit., s. 418.

Mutahharten’in Timur adına kestirdiği gümüş bir sikke 
(1.42 gr, 21 mm) Kamil Eron kol. env.no.3023
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illallah/ Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: .../ Ömer/ ...
Arka yüz: Sultan/ Mahmud Han/ Timur Gürkan/ duribe Çemişkezek
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Hasan’ın emir olduğu bilinmektedir.150 Bu dönem hakkında ayrın-

tılı bilgi mevcut değildir. Karakoyunlular’ın Erzincan’a hâkim ol-

mak istedikleri bilinmektedir. Nitekim Kara Yusuf h.813/1410 tari-

hinde 45 gün süren bir kuşatma neticesinde şehri teslim almıştır. 

Erzincan teslim alındıktan sonra Kara Yusuf tarafından Şeyh 

Hasan’a Erzurum civarındaki kalelerden biri verilmiştir. Erzincan’a da 

en güvendiği emirlerinden olan Pir Ömer’i vali olarak atamıştır.151

Pir Ömer Recep 823/Temmuz-Ağustos 1420 tarihinde Ak-

koyunlu Kara Yülük Osman Bey’le yaptığı bir savaş neticesinde 

yakalanarak öldürülmüştür. Pir Ömer’in ölümüyle birlikte Kara 

Yusuf’un en küçük oğlu olan Ebu Said buraya vali olarak tayin 

edilmiştir.152 Aynı yıl içinde Kara Yusuf da ölmüş ve ölüm haberi 

geldikten sonra şehir halkı Ebu Said’in yerine Mutahharten’in 

torunu Yar Ali’yi emirliğe getirmiştir. Uzun süreli kuşatmalardan 

sonra h. 832/1429 tarihinde Kara Yülük Osman Bey tarafından 

şehir ele geçirilene kadar Yar Ali’nin buradaki hâkimiyeti sürmüş 

olmalıdır.153 Böylece Orta ve Doğu Anadolu’da Alâeddin Eretna’nın 

soyundan gelenlerin; onunla bir şekilde akrabalık tesis eden veya 

başlangıçta ona tabi olup da ölümünden sonra iktidar mücadelesine 

başlayan emirlerin dönemi de kapanmıştır denilebilir.

Mutahharten ölümüne dek Timur’un yüksek hâkimiyetini 

tanımıştır ve Timur namına Erzincan’da kesilmiş sikkeler bunun 

ispatıdır.154 Mutahharten’in kendi adına darp ettirdiği bir sikkeye 

henüz ulaşılamamaştır. Sikkeleri tipolojik olarak Eretnalılar’ın de-

vamı niteliğindedir.155 Bilinen sikkeleri Erzincan ve Çemişkezek156 

darplıdır. Erzincan’da hem dirhem, hem de Timuriler’e ait 6,2 

gr’lık tanka standardıyla sikke darp edilmiştir. Bölge şehirlerinde 

darp edilen ve Eretnalılar’a ait olduğu düşünülen bazı sikkelerin 

de Mutahharten tarafından darp ettirilmiş olma olasılığı vardır. 

Mutahharten sonrasında iktidarı ele geçiren akrabalarının darp 

ettirdiği herhangi bir sikke henüz bilinmemektedir.

150 Yücel, op.cit., s. 298.
151 Ibid., s. 299.
152 Faruk Sümer, Kara Koyunlular, 1.cilt, Ankara: TTK, 1984, s. 103.
153 John E. Woods, Akkoyunlular, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993, s. 92.
154 Yücel, op.cit., s. 298.
155 Mutahharten sikkeleri için bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, Eretna, Kadı Burhanet-
tin ve Erzincan (Mutahharten) Emirliği Sikkeleri, İstanbul, 2008.
156 Çemişkezek darplı sikke için bkz. Gültekin Teoman- Erol Olcaş, “Dört adet nadir 
sikke”, II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu, İstanbul: Türk Nümismatik Derneği, 
2008, s. 16-18, sikke no. 1.

DULKADİROĞULLARI ■

Elbistan ve Maraş civarlarında hâkim olan Dulkadir Beyliği’nin 

kurucusu Zeyneddin Karaca Bey’dir. Beyliğin kuruluş tarihi olarak 

h. 740/1339 kabul edilmektedir.157 Karaca Bey, Eretnalılar’la mü-

cadele ederek Darende’yi ele geçirmiştir. Siyasi duruma göre kimi 

zaman Memlûk sultanlarına tabi olmuş, kimi zaman da onlarla 

savaşmıştır. 1353 yılında Eretnalılar’a esir düşmüş ve onlar tarafın-

dan Memlûkler’e teslim edilmiştir. Aynı yıl içinde Kahire’de idam 

edilmiştir.158

Karaca Bey’in ölümü üzerine yerine oğlu Halil Bey geçer. 

Onun iktidarı da babası gibi Eretnalılar ve Memlûkler’le müca-

delelerle geçmiştir. 1386’da Memlûkler’in tertiplediği bir suikast 

neticesinde öldürülmüştür.159 Halil Bey’in ölümü üzerine yerine 

kardeşi Sevli Bey geçmiştir. Sevli Bey kardeşi Halil’le aynı kaderi 

paylaşmış ve Memlûk Sultanı Berkuk’un talimatı üzerine düzen-

lenen bir suikastle 1398’de çadırında uyurken öldürülmüştür.160 

Yerine geçen oğlu Sadaka Bey Yıldırım Bayezid’in 1399’da müde-

halesi neticesinde uzaklaştırılmış ve beyliğin başına Halil Bey’in 

oğlu olan Nasreddin Mehmed Bey geçirilmiştir.

Mehmed Bey, Timurîler’e karşı Memlûkler’e destek veri-

yordu. Zaman zaman Memlûkler’le bozuştuysa da genelde hoş 

geçinmiştir. Karamanoğulları ve Ramazanoğulları ile mücadele 

etmiş, h. 822/1419 tarihinde Karamanoğlu Mehmed Bey’i mağlup 

ederek esir almayı başarmıştır. Kırk altı yıl süren bir saltanat-

tan sonra 1442’de vefat etmiştir.161 Yerine oğlu Süleyman Bey 

geçti. Süleyman Bey, kızlarından birini Osmanlılar’a, diğerini de 

Memlûkler’e vererek aradaki ilişkileri sağlamlaştırdı. 1454 tarihin-

de vefat ettiğinde yerine oğullarından Melik Arslan Bey geçti.162 

Melik Arslan, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Dulkadirliler’e ait 

Harput’u alması üzerine Memlûkler’den yardım istemiştir. Ancak 

Kahire’ye sığınmış olan kardeşi Şahbudak’ın kışkırtması ile Sultan 

Hoşkadem bir suikast tertip ederek kendisini 1465’de Elbistan’da 

öldürtmüştür.163

157 Uzunçarşılı, ibid., s. 169.
158 Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, Ankara: TTK, 1989, s. 18-19.
159 Ibid., s. 27.
160 Ibid., s. 32-33.
161 Ibid., s. 55.
162 Ibid., s. 58.
163 Ibid., s. 61.
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Melik Arslan’ın öldürülmesi üzerine Şahbudak Bey Elbistan’a 

gelerek beyliğin başına geçmiştir. Dulkadirli Türkmenleri’nin 

kendisini istememesi üzerine Osmanlı’ya sığınmış olan Melik 

Arslan’ın diğer kardeşi Şehsuvar Bey, Fatih Sultan Mehmed’in de 

yardımıyla 1466’da Dulkadirli tahtını elde etti.164 Memlûklerin 

desteklediği diğer aday Nasreddin Mehmed’in oğlu Rüstem Bey 

ise başarılı olamayarak geri çekilmiştir. Şehsuvar Bey, Memlûkler 

tarafından 1472’de Zamantı kalesinde ele geçirilerek, Kahire’ye 

götürülmüş ve orada idam edilmiştir.165 Bunun üzerine Şahbudak 

Bey Memlûkler tarafından ikinci kez beyliğin başına geçirilmiştir. 

Osmanlılar ise Şahbudak Bey’e karşı kendi adayları olan kardeşi 

Alaüddevle Bozkurt Bey’i desteklemişlerdir.

Alaüddevle Bozkurt Bey, h. 885/1481 tarihinden hemen önce 

Fatih Sultan Mehmed’in yardımıyla Şahbudak’ı yenilgiye uğrata-

rak Dulkadir tahtını elde etmiştir.166 Cem Sultan meselesinde II. 

Bayezid’in tarafında tutmuştur. Memlûkler’le Osmanlılar arasın-

da gelişen olaylarda şartlara göre her iki tarafa da destek vermiş-

tir. Safeviler’e karşı Akkoyunlular’a yardım etmiş, bunun üzerine 

Şah İsmail’in Dulkadir ülkesi üzerine yaptığı seferde 1507’de mağ-

lup olmuş ve Safeviler Elbistan ve Maraş şehirlerini harap etmiştir. 

Yavuz Sultan Selim zamanında ise Osmanlılar’la arası bozulmuş-

tur. 1515’de Osmanlılar’la yapılan bir muharebede öldürülmüş ve 

Yavuz Sultan Selim, Şehsuvar oğlu Ali Bey’i Dulkadirliler’in başına 

geçirmiştir.167 Böylece Dulkadir Beyliği üzerindeki Memlûk etkisi 

son bulmuştur. Ali Bey, Merc Dabık ve Ridaniye savaşlarında 

Osmanlı ordusunda bizzat savaşmıştır. 1522’de Osmanlı veziri 

Ferhad Paşa tarafından ailesi ile birlikte katledilmiş ve Dukadiro-

ğulları beyliği tarihe karışmıştır.168

Dulkadiroğulları’nın sikkeleri son derece nadir olup, Şehsuvar 

Bey’in Besni darplı ve Alaüddevle Bozkurt’un üzerinde darp yeri 

bulunmayan gümüş sikkeleri kayıt altına alınmıştır.169

164 Ibid., s. 63.
165 Ibid., s.74-76.
166 Ibid., s. 79, dipnot. 82.
167 Ibid., s. 99.
168 Ibid., s. 104-105.
169 Stephen Album, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa, 1998, s. 125.

ŞEREFHANLAR ■

Şerefhanlar Bitlis ve Muş havalisinde uzun süre hüküm süren 

bir Kürt beyliğidir. Tarihi kaynaklarda, Şerefhanlar hakkında pek 

fazla bilgi yoktur. 1220’li yıllardan 1670’e kadar yaklaşık 550 yıl de-

vam etmişlerdir.170 Bu sülaleyle ilgili en önemli tarihi kaynak XVI. 

yüzyılın sonunda yine aynı sülaleden gelen Şeref Han tarafından 

yazılmış Şerefname’dir.171 Hükümdarlarının isimleri, hükümran-

lık süreleri ve sıraları belirsizdir. Ne kadar süreyle tam bağımsız 

oldukları bilinmemekle birlikte sırasıyla İlhanlılar, Celayirliler, Ti-

muriler, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler’in himayesine 

girmişlerdir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyetini 

kabul etmişlerdir.

Şerefhanlar’ın sikkelerinde tarih görülmemektedir. 

Şerefname’ye göre üzerinde “Şemseddin” yazan bir para, yöre 

halkı tarafından uğurlu sayılmakta ve saklanmaktadır. Eserin 

yazıldığı XVI. yüzyılın sonunda dahi yazar bu paralardan gördü-

ğünü söylemektedir. Yine yazar tarafından Şemseddin bin Ebu 

Ziyaeddin’e ait sikkelerin dışında Muhammed bin Şeref, Şeref 

bin Muhammed adına darp edilmiş sikkeler de görüldüğünü 

belirtilmektedir.172 Bu da yöre halkı tarafından bu sikkelerin uzun 

170 Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, 2. cilt, İstanbul, 1964, s. 229.
171 Şeref Han, Şerefname, İstanbul, 1990.
172 Ibid., s. 439.

Şeref bin Muhammed’e ait gümüş bir sikke 
(4.48 gr, 26 mm)
Halûk Perk kol. env.no.305
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Çevresinde: Ömer/ Osman/ Ali/ Ebu Bekir
Arka yüz: el-Vasık bi’s-samed/ Şeref bin Muhammed/ duribe Bidlis
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süre saklandığını ve belki de o dönemde hala kullanıldığını gös-

termektedir.

Şerefhanlar’ın tanka standardında sikkeler darp ettirdikleri 

bilinmektedir. Bilinen sikkeleri XV. yüzyılın ilk yarısında Şeref 

b. Muhammed, Ziyaeddin ve Melik Muhammed adlarına, XV. 

yüzyılın ortalarında Şemseddin b. Ziyaeddin adına, 1460-1466 

yılları arasında İbrahim b. Muhammed adına, 1494-1497 yılları 

arasında Şah Muhammed adına ve 1494’den sonra Emir Şem-

seddin adına darp edilmişlerdir.173 Şerefhanlar’ın bölgede darp 

edilen sikkeler üzerine “Bidlis” ve “Muş” sürşarjlarını uyguladıkları 

bilinmektedir.174

173 Stephen Album, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa, 1998, s. 114.
174 Sürşarjlar ve üzerine uygulandıkları sikkeler için bkz. Halûk Perk- Hüsnü Öztürk, 
“Bitlis Definesi”, Anodolu Sikke Monografileri I, İstanbul, 2007, s. 161-233.

HASANKEYF EYYUBÎLERİ ■

Eyyubî Hanedanının uzun süre ayakta kalan bu son kolu 

hakkındaki bilgiler Şerefhanlar’da olduğu gibi zayıftır. Hükümdar 

isimleri ve sıraları çoğu zaman belirsizdir. Şehir, tarihi boyunca 

birçok defalar el değiştirmiş, h. 629/1231 tarihinde Eyyubîler 

tarafından Artukoğulları’ndan alınmış, daha sonra h. 658/1260 

tarihinde Moğollar tarafından yağma edilmiştir. Şehirdeki Artu-

koğulları hâkimiyetinin sona erdiği h. 629 yılından şehrin Uzun 

Hasan tarafından alındığı h. 866 yılına kadar uzun süre Eyyubî 

hanedanından hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Bilinen son 

Eyyubi hükümdarı el-Adil Halef’dir (h. 859?-866/1455?-1462).

Halef’den önceki Hasankeyf hükümdarı Ahmed, Akkoyunlu 

Uzun Hasan’la ağabeyi Cihangir arasındaki iktidar mücadelesin-

de Cihangir’in tarafını tutmuştur. Uzun Hasan’ın h. 857/1453 ta-

rihinde Hasankeyf üzerine yaptığı seferden sonra, Uzun Hasan’a 

bağlılık yemini etmiştir. Aslında, Uzun Hasan en başından beri 

Akkoyunlu göç yollarının üzerinde bulunan Hasankeyf’e özel 

bir ilgi göstermekteydi. Bu olaydan hemen sonra Karakoyunlu 

Cihanşah’ın desteklediği el-Adil Halef ortaya çıkmış ve şehri ele 

geçirerek, Ahmed’i kalede kuşatma altına almıştır. Uzun Hasan’ın 

gelmesiyle birlikte Ahmed şehirde tekrar hâkim olabilmiştir.

Uzun Hasan, h. 859/1455 tarihinde Erzincan taraflarını yağ-

malarken Halef’in kalenin denetimini ele geçirdiği haberi gelir. 

Ancak bu sefer Halef derhal hediyeler göndererek Uzun Hasan’ın 

hâkimiyetini kabul etmiştir.175 Bu tarihten şehrin Akkoyunlular’ın 

denetimine geçtiği tarih olan h. 866/1462‘ye kadar ilişkiler ge-

nelde tutarlı bir şekilde yürümüştür. Uzun Hasan Gürcistan 

Seferi’ndeyken Siirt’in Halef tarafından ele geçirilmesi ilişkileri 

bozmuş, Hasankeyf Uzun Hasan’ın oğlu Halil Mirza komuta-

sındaki Akkoyunlu ordusu tarafından uzun süre kuşatıldıysa 

da sonuç alınamamıştır. Halef kışkırtılan yeğenleri tarafından 

hamamda katledildikten sonra şehrin denetimi ancak ele geçiri-

lebilmiş ve Halil Mirza’nın mülkleri arasına girmiştir. Hasankeyf’in 

düşmesi ile birlikte Akkoyunlu göç yolları tam anlamıyla dene-

tim altına alınmış ve Uzun Hasan’ın bölgedeki otoritesi daha da 

sağlamlaşmıştır.176

175 John E. Woods, Akkoyunlular, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993, s. 147.
176 Ibid., s. 170.

Şemseddin bin Ziyaeddin’e ait gümüş bir sikke 
(4.44 gr, 25/27 mm)
Halûk Perk kol. env.no.307
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illa/ duribe/ -llah Muhammedun/ Bidlis/ resullullah
Çevresinde: Ömer/ Osman/ ...
Arka yüz: halledallahu/ Şemseddin/ bin Ziyaeddin/ mülkehu
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Hasankeyf Eyyubîleri ile ilgili yapılmış soy kütükleri ve tarihi 

kaynaklar incelendiğinde kronolojik olarak birbirini tutmayan 

bilgilerle karşılaşılmaktadır. XV. yüzyılda Hasankeyf hükümdarla-

rından el-Adil Süleyman, el-Eşref Ahmed, el-Kamil Halil, Halef b. 

Muhammed’in sikke kestirdikleri bilinmektedir.177 Ancak bu şa-

hısların tahta çıkış yılları ve iktidar sürelerinin yeniden çalışılması 

gerekmektedir.

177 Stephen Album, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa, 1998, s. 51.

CİZRE BEYLİĞİ (BUHTİ KÜRTLERİ) ■

Güneydoğu Anadolu’daki Kürt beyliklerinin en meşhurların-

dan birisidir. Cezire-i ibni Ömer adıyla anılan Cizre ve havalisinde 

kurulmuştur. 1200’lü yıllardan 1596 yılına kadar yaklaşık 396 yıl 

devam etmişlerdir.178 Musul Atabeyleri, İlhanlılar, Celayirliler, 

Timuriler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve 1515 tari-

hinden sonra da Osmanlılar’a tabi olmuşlardır. Beyliğin kurucusu 

Süleyman Bey olup, oğulları Hacı Bedir, Abdülaziz ve Abdül’dür. 

Köklerinin Emeviler’den Halid b.Velid’e dayandığı söylenen179 

Süleyman’ın ölümünden sonra Hacı Bedir, Cudi (Cizre) dalının 

kurucusu olmuş, Abdülaziz ise Finik’te babasının yerine geçmiştir. 

Beylik iki dal halinde 1596 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

Beyliğin her iki koluna ait beylerin isimleri bilinmekteyse 
de, hangi yıl iktidara geldikleri ve ne kadar saltanat sürdük-
leri hakkındaki bilgiler son derece eksiktir. Buhti Kürtleri’nin 
sikkeleri üzerine yapılmış tek bir çalışma vardır.180 Sikkeleri nadir 
olup, Cizre ve Siirt’te darp edilmişlerdir. Tanka standardında 
sikkeler darp ettirdikleri bilinmektedir. Bilinen sikkeleri 1400’lü 
yılların başlarında Ebu Bekir adına, 1420’lerde Abdullah b. Ab-
dullah adına, 1460’ların sonunda Bedreddin adına darp edil-
mişlerdir. Ayrıca XV. yüzyılın sonlarında değişik Eyyubi ve Buhti 
paraları üzerine Cizre sürşarjı vurmuşlardır.181

178 Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, 2.cilt, İstanbul, 1964, s. 228.
179 Nazmi Sevgen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Ankara, 1982, s. 52.
180 Lutz Ilisch, “Die Münzen der Buhti von Gazira”, Münstersche Numismatische Zei-
tung, vol.8 (1978), #80/81, s. 1-5.
181 Stephen Album, A Checklist of Islamic Coins, Santa Rosa, 1998, s. 114.

Süleyman bin Gazi’ye ait gümüş bir sikke 
(4.36 gr, 24/26.5 mm)
Halûk Perk kol. env.no.314
Ön yüz:
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Sağ ve sol yanda: salli /aleyhe
Arka yüz: duribe/ es-Sultan el-Melik el-adil/ Süleyman bin Gazi el-Eyyubi/ halle-
dallahu bekahu mülkehu/ Hısn
Arka yüz: halledallahu/ Şemseddin/ bin Ziyaeddin/ mülkehu

Halef bin Muhammed’e ait gümüş bir sikke 
(2.17 gr, 20/21.5 mm)
Halûk Perk kol. env.no.277
Ön yüz: La ilahe illa/ duribe/ -llah Muhammedun/ Hısn/ resullullah
Arka yüz: es-Sultan el-Melik/ el-adil Halef bin/ Muhammed bin Süleyman/ 
hallede

Abdullah bin Abdullah’a ait gümüş bir sikke 
(4.06 gr, 28 mm) Kamil Eron kol. env.no.3390
Ön yüz: 
Ortada: La ilahe illa/ -llah Muhammedun/ resullullah
Satır aralarında: duribe/ Cezire
Çevresinde: Ebu Bekir/ Ömer/ Osman/ Ali
Arka yüz: Abdullah bin /Abdullah Allah/ rahmete hüma
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