ILHANLILARDAN ARGUN VE GEYHATU'NUN
SALTANAT DE~I~IKLI~I YILINI GÖSTEREN IKI
SIKKE
MEHMET ÇAYIRDA~~
Bilindi~i üzere eski sikkeler tarihi belge olarak de~erlendirildiklerinde,
eski hâdiselerin bilinmeyen ve münaka~al~~birçok yönlerini ayd~ nlatt~klar~~
gibi, bilinen olaylar~~ da teyid eden çok k~ymetli kaynaklard~ r. Devletlerin
resmi vesikas~~ durumunda olan bu belgeler, bilhassa idarelerin güçlü ve
düzenli oldu~u zamanlarda bize kesin bilgiler aktarmaktad~ rlar. Ancak
idarenin kar~~~kl~~a dü~tü~ü ve devletin zay~flad~~~~zamanlarda, bunlarda
da baz~~ tereddütler ortaya ç~kmaktad~ r
Inceleyece~imiz iki sikke, Ilhanl~lar~ n, genel olarak devlet kudretlerinin devam etti~i devirde, ayn~~ y~lda, iki ayr~~ han ad~ na kesilmi~~sikkelerdir.
Resim ve çizimlerinde görülece~i üzere, tarih ve dini ibareler yazan yüzlerinde ifadeler ayn~~ oldu~u halde yaz~~ ve ~ekil farkl~l~klar~~ bulunmaktad~ r.
Bu sebeple iki yüzün de ayn~~ kal~ ptan ç~ km~~~olmas~~ mümkün de~ildir.
A~a~~da görülece~i üzere tarihi olaylar da bu hususu teyid etmektedir.
Önce her iki sikkeyi tan~yal~m:
Argun'a ait gümü~~sikke:
2 1 mm. kutrunda ve 2,49 gr. a~~rl~~~nda olup,
Yüzünde, ortada kare içinde: 41Ny....) ,1,..t. ~;~1)11 411)/
4:—. ....
Etraf~ nda:
Arkas~ nda: (motif), dört sat~ r Mo~olca yaz~,
J I , ( motif)
yaz~l~d~ r. Buna göre sikke 691 y~l~ nda bas~lm~~t~ r. Darb yeri kesilmi~tir. Bu
sikke ile bulunan di~er sikkeler Mardin'de bas~lm~~~olduklar~ ndan bununla,
' Mesela Anadolu Selçuklular~ ndan II. Keyhüsrev'le II. Keykavus'un saltanat de~i~ikli~i
ile IV. K~l~ç Arslanla III. Keyhüsrev'in saltanat de~i~iklikleri tarihi kay~ tlarda belli oldu~u
halde sikkeler, tarih yüzlerine ait eski kal~ plar kullan~larak yeni hükümdar ad~ na, bir y~l önce
olarak bas~lm~~lard~r diye izah getirilmi~ tir. Yine Eretnal~ lardan II. Alaaddin ile Kad~~
Burhaneddin'in sikkelerinde ve Osmanl~ larda ba~lang~çta, rakamla yaz~lan tarihlerde baz~~
hatalar bulunmu~ tur.
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yine darb yeri kesilmi~~olan ve a~a~~da bahsi geçen di~er sikkenin de
Mardin'de bas~lm~~~oldu~unu zannetmekteyiz.
Geyhatu (irincin Türci)ye ait gümü~~sikke:
22 mm. kutrunda ve 2,32 gr. a~~rl~~~nda olup,
Yüzünde, ortada kare içinde: 4311 J,...)
Lu1)11 4.11)I
Etraf~nda:
Arkas~nda: Dört sat~r Mo~olca yaz~,
LS

yaz~l~d~r. Buna göre ayn~~ zamanda "~rincin Türci" ismini alan Geyhatu'nun bu sikkesi de 691 y~l~nda bas~lm~~t~r. Böylece bu sikkelerden, bu iki
hükümdar aras~ndaki saltanat de~i~ikli~inin H. 691, M. ~~292 y~l~nda olmu~~
oldu~u ortaya ç~kmaktad~r. Ancak tarihi eserlere göre durum farkl~d~r. Bu
konuda ~imdiye kadar bilinen bilgileri a~a~~da gözden geçirelim:
~lhanl~larda 1279 y~l~nda ölen Abaka'mn yerine karde~i Teküdar geçmi~ti. Bu ~lhan Islamiyeti kabul edip Ahmed ad~n~~al~nca, eski dinlerinde
bulunan hânedan ve di~er Mo~ollar aras~nda ho~nutsuzluk ve isyanlar
ba~lad~. Nihayet karde~i Abaka'n~n o~lu olan ye~eni Argun, kendisine kar~~~
ba~latt~~~~isyanda muvafrak olarak Onu öldürttü ve yerine 1284 (683)
y~l~nda ~lhan oldu. Saltanat~, emirlerin itaatsizlikleri, birbirleri ile mücadeleleri ve ald~~~~isabetsiz kararlarla onlar~~cezaland~rarak geçti. Kuvvetli bir
Budist ve Müslüman dü~man~~olan Argun, bir Yahudiyi vezaret ve maliye
i~lerine getirerek i~leri daha da kar~~t~rd~. Nihayet ömrünü uzatacak tedavi
~ekilleri söyleyen bir Hintlinin tavsiyelerine uydu~u için hastaland~~ve 9
Mart 1291, H. 6 Rebiülevvel 690 tarihinde öldü. Bunun üzerine devlet ricali
toplanarak yerine o~lu Gazan'~~de~il de, karde~i Anadolu Valisi Geyhatu'yu
seçtiler. Karar Geyhatu'ya bildirildi ve o 23 Temmuz ~~291, H. 24 Receb 690
tarihinde Ahlat'ta tahta ç~kt~.
Geyhatu, hükümdarl~~~~esnas~nda esas isminin yerine Tibet Lamalan
tarafindan kendisine verilen "~rincin Türci" (k~ymetli inci) ismini kulland~~
ve bu isimle paralar bast~rd~ . Çok sefih, kabiliyetsiz ve müsrif bir hükümdar
olan Geyhatu devrinde, Argun zaman~ nda bozulan devlet daha da kar~~ arak çökme durumuna geldi. Durumundan istifade eden maksath devlet
adamlar~~taraf~ndan ~ahsi menfaatlan u~runa maliye çökertildi ve devlet
görülmeyecek yoksullu~a dü~tü. Buna çare olarak Çin'deki benzerleri gibi
"Çay" isimli ka~~t paralar tedavüle ç~kar~l~p, alt~n ve gümü~~toplat~larak bu
paralar~n kullan~lmas~~yasakland~~ise de halk içinde ortaya ç~kan yeni kaos
sebebi ile bir kaç ay içerisinde bu te~ebbüsten de vazgeçilmek zorunda
kal~nd~. Neticede hânedandan Baydu'nun bir k~s~ m emirlerle kendisine kar~~~
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ba~latt~klar~~isyan~ n muvaffak olmas~~üzerine 24 Mart 1295, H. 6 Cemaziyelevvel 694 y~l~ nda idam edildi. Yerine k~ sa süre Baydu geçti ise de,
Argun'un o~lu Gazan bunu da bertaraf edip han oldu ve Ilhanl~~devletinin
idare ve mâliyesini tanzim ederek çökü~ünü durdurdu. Ayr~ ca Islamiyeti de
kesin olarak kabul edip "Mahmud" ismini ald~~ ve böylece devletin de
Müslüman olmas~n~~sa~lad~~2.
Görüldü~ü üzere tarihi kay~ tlarda saltanat de~i~ ikli~inin, günleri ile
birlikte 690 y~l~ nda vukuu buldu~u belirtiliyor ise de paralar~m~z bu de~i~ikli~in 691 y~l~ nda oldu~unu göstermektedir. Hadiselere esas kaynak Gazan
Mahmud zaman~nda me~hur tarihini yazan Re~idüddin'dir. Ayn~~zamanda
Ilhanl~~devlet adam~~ve hâdiselerin görgü ~âhidi olan Re~idüddin'in hata
yapmayaca~~~dü~ünülmekte ise de ayn~~kal~ptan ç~ kmayan paralar~n durumunu da izah etmek güçle~mektedir. Ayr~ ca paralar ayn~~kal~ptan ç~km~~~
olsa ve Argun için haz~ rlanan kal~b~ n, onun ölmesi üzerine Geyhatu için
kullan~ld~~~~dü~ ünülse dahi, o zaman iki paran~n da tarihinin 690 olmas~~
gerekirdi. Çünkü yukar~da belirtildi~i gibi Argun bu tarihte ölmü~tür veya
paralar~n tarihi 691 de~ilde 689 olsa ve kal~ plar da benzer bulunsa idi ancak
o zaman 690 y~l~ nda tahta ç~ kan Geyhatu, kendisinden bir y~l önce, Argun
için haz~rlanan para kal~b~n~~ kullanm~~t~ r denilebilirdi. Bundan ba~ka geriye tek ihtimal kalmaktad~r ki o da paray~~ haz~ rlayan hakkaklar~ n hata yapm~~~olmalar~d~ r. Geyhatu zaman~nda Argun ad~ na, hükümdarl~k
alâmeti olan sikkenin bas~l~ p tedavül edilmesinin mümkün olmayaca~~~ortada oldu~una göre bu dü~ ünce de geçersiz kalmaktad~r.
Bu muammay~~ ilgililerin takdirine sunmu~~bulunuyoruz.
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