KAD~~BURHANEDD~N KAR~~S~NDA B~R SELÇUKLU
~EHZADES~~K~L~Ç ARSLAN
ZERR~N GÜNAL ÖDEN
Türkiye Selçuklu Devleti'nin II. G~ yaseddin Mesud'un 1308'de vefat~~ile
resmen de son buldu~u genellikle kabul edilen bir görü~tür. Ayr~ca II. Mesud'un yerine V. K~l~ç Arslan'~n geçti~i, böylece hanedan~n 1318 y~l~na kadar
devam etti~i de ileri sürülmektedir. O. Turan', Hamdullah Kazvini'nin 1334
y~l~nda yazd~~~~tarihinden naklen Selçuklu saltanat~~ad~ n~n art~k kalmad~~~,
onlardan baz~lar~n~ n da "sahillerde ve uçlarda henüz padi~ah" oldu~u kayd~ndan yola ç~ karak, bu durumun uç beyliklerinde baz~~Selçuklu ~ehzadelerinin bir müddet daha ya~am~~~oldu~unu do~rulad~~~n~~ ifade etmektedir.
Ona göre Anonim Sekuknâme2'de yer alan "Sultan Alaeddin bin Süleyman~ah bin Melik Rükneddin bin Sultan G~ yaseddin Keyhüsrev bin Alaeddin
Keykubâd'~n 765 Muharrem/Ekim 1363 y~l~nda ~ehit oldu~u" hakk~ndaki
kay~d, hanedan mensubu ~ehzadelerin, sultan de~il fakat ~ehzade olarak bu
tarihe kadar mevcud olduklar~n~~ortaya koymaktad~ r3.
Gerçekten de kimi Selçuklu ~ehzâdelerinin bazen tek ba~lar~ na hareket
ettikleri, hatta beylik mücadelesi içine girdikleri a~ikârd~r. Böylesi bir mücadeleyi Selçuklu hanedan~ndan gelen K~l~ç Arslan'~n ~ahsiyetinde görüyoruz.
Bu suretle Selçuklu ~ehzadelerinin varl~~~~1363'lerden 1381'e kadar uzan~yor.
Eretna Beyi G~ yaseddin Mehmed Bey'in ölümünden sonra yerine küçük
ya~taki o~lu Alaeddin Ali Bey'in (1363-1380) geçmesiyle beylik idaresi zay~flad~. O s~ rada devlet idaresinde önemli rol oynayan emirler birbirine dü~tü
ve birço~u ~ehirlerde tek ba~lar~ na hareket etmeye ba~lad~lar. Sivas'ta Hac~~
~brahim, Tokat'ta ~eyh Necib, Amasya'da Hac~~ ~adgeldi ve Koyulhisar t'da da
K~l~ç Arslan art~ k ba~~ms~z bir hükümdar gibi davran~yorlard~5.
I Hamdullah Kazvini. Tarih-i Güzide, n~r. Abd el-Husayn Neval, Tahran 1836-1839, s. 480;
O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye Tarihi, ~stanbul, 1984, s. 645.
Selçuk der Anadolu, Anadolu Selçuklular~~Devleti Tarihi, III, yay. ve trk. çev.
2 Tarih-i
F.N. Uzluk, Ankara, 1952, s. 69, 95.
3 O. Turan, a.g.e., s. 645.
1 bk~. Y. Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk~nda Ara~t~rmalar, Eratna Devleti, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Devleti. Mutahharten ve Erzincan Emirli~i II, Ankara, 1991, s. 77 not 139.
~.H. Uzunçar~ill, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara,
1984, s. 158; Ayn. mlf., Eretna mad. ~A.. IV, s. 310; Y. Yücel, a.g.e., s. 19-20, 49.
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~.H. Uzunçar~~ l~ , kaynak göstermeden Do~u Karahisar'~ n Selçuklu ailesinden K~ l~ç Arslan'~ n elinde oldu~unu yazarken bir ba~ka çal~~mas~ nda
H.Hüsameddin'in Amasya Tarihi adl~~eserine dayanarak "K~l~ç Arslan, Altunba~~Selçuld'nin torunu ve Mesud'un o~lu imi~" notunu ilâve eder ve K~l~ç
Arslan'~ n baz~~ muharebelerde, bilhassa Erzincan seferinde Ali Bey'e yard~m~~
dolay~s~yla haurl~~ emirler aras~ na girdi~ini ifade eder7.
H. Hüsameddin8, K~ l~ç Arslan'~ n son Selçuklu sultan~~ II. Mesud'un o~lu
Taceddin Altunba~'~ n Mesud Çelebi, Alp Arslan, Keykubad ve Keyhüsrevl°
adlar~ ndaki dört o~-lundan Mesud Çelebi'nin büyük o~lu oldu~unu kaydederken kaynak göstermez. O yine kaynak göstermeden K~l~ç Arslan hakk~ nda
~u bilgileri verir. "Mesud Çelebi vefat edince karde~leriyle o~ullar~~K~l~ç Arslan, Abdülmelik ve Said Beyler aras~ na dedelerinin evkafma tevliyet ihtilâf~~
dü~tü. K~l~ç Arslan Bey karde~lerinin büyü~ü ve Altunba~~evlâd~ n~ n oldukça
er~edi idi"".
~.H. Uzunçar~~l~, Anadolu Beylikleri , s. 158; F. Sümer ("Anadolu'da Mo~ollar", SAD, I,
(1969), s. 125), K~l~ç Arslan'~ n Türkmen oldu~unu yazar.
7 R. Nafiz-~. Hakk~ , Sivas ~ehri, ~stanbul 1928, s. 73 ve not 1; ~.H. Uzunçar~~ l~, "Sivas-Kayseri
ve Dolaylar~ nda Eretna Devleti" Belleten, say~. 126, Ankara, 1968, s. 185 ve not 81.
8 H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, Istanbul, 1927, s. 58.
9 Müneccimba~~~(H.F. Turgal, Anadolu Selçukileri, Müneccimba~~ ya göre, ~stanbul 1935,
s. 94)'ya göre 1317'de Ebu Said Han taraf~ ndan Anadolu'ya gönderilen Demirta~, Selçuklu ailesinden olanlar~~ aray~ p buldurarak, en küçük bir çocuk bile b~ rakmayacak ~ekilde hepsini yok
etmi~tir. Ancak bunlardan baz~s~~ da~lara kaçm~~lar ve Karamano~ullar~ na s~~mm~~lard~r. Karamanl~ lar, ileride i~lerine yarar diye aralar~ nda dünürlük yapm~~larsa da sonunda onlar da Selçuklu ailesinden gelenlerin köklerini kaz~ m~~lard~ r. H. Hüsameddin, bu kaçanlardan birinin de
Taceddin Altunba~~oldu~unu yazar ve onun Gazi Çelebi veya ~ah Melik Çelebi denilmekle de
me~hur oldu~unu belirtir (bkz. Amasya Tarihi, Il, s. 469, 472, III, s. 12 not 9, 23-27, 51-52, 57-58;
Taceddin Altunba~~hakk~ nda ayr. bkz., ayn. mlf., "Sultan Altunba~", TOEM, XV /11 (88), s. 305307 vd.), M.H. Y~ nanç (Amasya mad., ~A, I, s. 394), XIV. yüzy~l ilk yar~s~ nda Mo~ol umurni valilerine tabi olmak üzere çe~itli valiler eline geçen Amasya'n~n bir müddet son Selçuk sultan~~G~yaseddin II. Mesud'un o~lu Taceddin Altunba~'~ n hâkimiyeti alt~ na girdi~ini ve 742/1341de
Flabiloftlu taraf~ndan zaptedildi~ini yazmaktad~r.
H. Hüsameddin (A~nasya Tarihi, III, s. 58, 83)'e göre, Sultan Altunba~'~ n dört ~ehzadesi
pek me~hur idi. Bunlar~ n her biri Amasya civar~ nda kendilerine tahsis edilen çiftliklerde otururlard~ . Mesud Çelebi Havza simresinde babas~~~~~~~ yerine geçmi~ti. Karde~i Keykubad Çelebi Ladik simresinde, öteki karde~i Alp Arslan Çelebi de Amasya simresinde ya~amaktayd~. Üçüncü
karde~ i Keyhüsrev Çelebi ise Sultan Altunba~'~n yan~nda kalm~~t~r.
I I H. Hüsameddin, A~nasya Tarihi, Il!, s. 83; K. Göde (Eratnahlar (1327-1381), Ankara
1994, s. 127 not 367; Yme H. Hüsameddin (a.g.m., s. 326)'e göre Sultan Altunba~'~ n evlad ve ahfad~~ çoktu. Bunlar sonradan ba~l~ ca üç sülaleye ayr~lm~~t~r: Birincisi, ~larslan evlad~~idi; bunlar
Amasya civar~ nda ~ larslan nahiyesinde ikamet ettiler. Sultan I. Selim'in annesi Ay~e Hatun (bkz.
Mustafa Vaz~ h b. ~smail, el-Bela^bil er-R4siyye fi Mesâil Riyâz Amâsiyye, ~.Ü. ktb., T.Y., nr. 2574, V.
47a), Trabzon valisi Hayreddin H~z~ r Pa~a, Konya Beylerbeyisi Hasan Pa~a bunlardand~r. ~ kincisi
K~l~ç Arslan evlad~~idi. üçüncüsü de Keykubad evlâchyd~ . Bunlar Ladik simresinde ikamet etmi~ler ve Kubado~ullar~~ diye me~hur olmu~lard~ r. Çelebi Sultan Mehmed, Köprüde ikamet eden
Ta~ano~ullar~'n~~ himaye ederek, Kubado~ullar~'n~~ ezdirmi~, böylece her iki hanedan~~ da kendisine itaat ettirmi~tir. Kubado~ullar~ ndan Canik Beyi Cüneyd Bey için bkz. ~. H. Uzunçar~~ l~ , Os~~~anh Tarihi, I, Ankara, 1982, s. 298, 347, 357.
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Y~ ne H. Hüsameddin°2'e göre K~l~ç Arslan vakf~ n ~artlar~ n~~yerine getirmemi~, Hac~~ ~adgeldi Pa~a taraf~ ndan uyar~lmas~ na ra~men karde~lerine ve
amcalar~ na ait hisseleri vermeyerek onlara cefa etmi~ti. Oldukça cesur bir
ki~i olan K~l~ç Arslan, Havza kazas~ n~~ tamamen kendisine ait bir çiftlik olarak
kabul etti~inden Ta~ano~lu Umur Bey ile aras~~aç~lm~~t~~ve onun kazaya müdahalesini engellemekteydi. Hatta amcas~~ Keyhüsrev Çelebi'nin de k~~k~ rtmas~yla kendisine Rükneddin lakab~~verip, Hac~~ ~adgeldi Pa~a'ya kar~~~ç~ kmakta, Havza ve Köprü kazalar~ nda düzeni bozmaktayd~. Onun bu hareketleri sonucu amcas~yla beraber Amasya s~ n~ rlar~~ d~~~na ç~ kar~larak vak~f, Melik
Bey veya Melik~ah demekle me~hur karde~i Abdülmelik'e devredildi. K~l~ç
Arslan amcas~yla beraber Erzincan'a buran~ n emini Hüseyin Bey'in yan~ na
gitmek zorunda kald~. Olaylar~ n takibinden K~ l~ç Arslan'~ n daha sonra
Eratna Beyi Alaeddin Ali Bey'in yan~ na döndü~ü anla~~lmaktad~ r. Ancak
onun dönü~~tarihi hakk~ nda herhangi bir bilgi edinemiyoruz.
Nitekim, Alaeddin Ali Bey'in Kad~~Burhaneddin'i vezir tayin etmesinden
sonra 1378 y~l~~ Haziran~nda, Amasya'ya gitmek üzere yola ç~ kt~~~ nda, yan~ nda
yard~mc~s~~K~l~ç Arslan'~ n oldu~unu ça~da~~kaynak Bezm ii Rezm"'den ö~reniyoruz. K~ l~ç Arslan ile ilgili ilk bilginin bu ~ekilde yer ald~~~~ Bezm iz
Rezm, bu Selçuklu ~ehzâdesi hakk~ nda bize geni~~bilgi veren tek kaynak durumundad~ r. Ancak biz bu kaynaktan K~l~ç Arslan'~ n kimli~ini kesin olarak
ö~renemiyoruz. Onu öncelikle Eratnao~lu'nun yard~ mc~s~~ olarak Eratna
Devleti'nde ileri gelen bir emir olarak tan~yoruz. Y~ne bu kaynaktan K~l~ç
Arslan'~n hayat~n~ n sonuna kadar Eratna Devletinde önce hükümdara yak~n
bir emir, sonra da naib s~fat~ yla devlet idaresinde söz sahibi konumuyla vezir
Kad~~Burhaneddin ile olan tehlikeli ve kaderini tayin eden münasebetini ö~reniyoruz.
Yukar~da da bahsedildi~i gibi, 1378 y~l~ nda Amasya emini Hac~~ ~adgeldi
Pa~a üzerine hareket eden Eratna Beyi Alaeddin Ali Bey'in yan~ nda K~l~ç Arslan, vezir Kad~~ Burhaneddin Ahmed ve yak~n adam~~Seyyidi Hüsam bulunuyordu. Hac~~ ~adgeldi Pa~a özür dilemek ve itaatini bildirmek için Kad~'dan
ve K~l~ç Arslan'dan görü~me talebinde bulunmu~, fakat red cevab~~ kar~~s~ nda
iki taraf aras~ nda sava~~ba~lam~~t~. Ali Bey'in kuvvetleri Hac~~ ~adgeldi Pa~a
kar~~s~ nda zor duruma dü~ünce Kad~~ Burhaneddin, Hac~~ ~adgeldi ile dost-

H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, s. 83-84.
b. Erde~ir-i Esterâbâdi, Bezm u Rez~n (E~lence ve Sava~), çev. Prof. Dr. Mürsel Öztürk, Ankara, 1990, s. 137.
12

13 Aziz

Belleten C. LXIV, 54
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h~~~~~olan Rükneddin adl~~ naibini ça~~ rn~~~, ancak onun arac~l~~~yla iki taraf
aras~ ndaki sava~~sona erdirilmi~tirl 1.
K~l~ç Arslan'~~ikinci olarak Erzincan meselesi ile ilgili olarak ön saflarda
görüyoruz. Erzincan valisinin ölümü üzerine Alaeddin Ali Bey'in yak~ n
adamlar~, eski bir ata yurdu olan bu ~ehrin derhal ele geçirilmesi gerekti~i
konusunda telkinlerde bulundular. Bezm u Rezm'deki ifadeye göre ~öyle
dediler: "Cesur ve ileri görü~lü biri olan büyük emir K~l~ç Arslan, size ba~l~~
biri olarak o bölgenin yönetimini eline almak ve önemli i~i üstlenmek istemektedir. E~er siz ona yard~m eder, kar~~~ kl~~~~durdurur, onlar~~emniyete
kavu~turursamz, bu i~~kolayl~ kla ve süratle gerçekle~ir ve amaca ula~~lm~~~
olur"5. Daha önce belirtti~imiz gibi, H. Hüsameddin Amasya Tarihinde K~l~ç Arslan'~n amcas~~ile birlikte Erzincan'a gitti~ini kaynak vermeden yazm~~t~ r. Bezm t, Rezm'deki bu bilgiler, yani K~l~ç Arslan'~ n Erzincan'a talip olmas~~
onun bu ~ehri daha önceden tan~m~~~ve burada bir süre ya~am~~~oldu~una
i~aret etmektedir. Fakat Kad~~Burhaneddin, ba~~n~~K~l~ç Arslan'~ n çekti~i bir
Erzincan seferine çe~itli nedenler ileri sürerek kar~~~ç~ kmakta, Alaeddin Ali
Bey'i vazgeçirmek için çabalamaktayd~. Zira ona göre, bu çe~it bir sefer için
öncelik devlet merkezinden hayli uzak olan Erzincan de~ildi, daha yak~ n yerlerin ele geçirilmesi ve oralarda itaatin sa~lanmas~~gerekliydi. Nitekim o, bu
dü~üncelerini ~öyle ifade eder: "Belki de bizim dü~ündüklerimiz K~ l~ç Arslan'~ nki ile ayn~~ de~ildir. Belki de bizim yapt~~~ m~z kerpiç onun istek kal~ b~ na
s~~maz. O da bu dü~üncenin gerçekle~mesini ve bu plan~ n uygulanmas~ n~~ istemeyebilir. Çünkü Sivas ile Erzincan'~ n birle~mesi durumunda o (K~ l~ç Arslan) arada (Koyulhisar) mahsur kalacakt~ r. Onun da bu dü~üncede olmas~,
bu planlar~~ kurmas~~ mümkündür". Ali Bey ise Kad~'mn tüm uyar~larma kar~~ n Erzincan'a do~ru hareket etti'. Ancak yard~m ve deste~ine bel ba~lad~ klar~~K~l~ç Arslan gerek önce gerekse daha sonra onlarla birle~ip onlara tâbi
olmaktan kaç~nd~.
K~l~ç Arslan'~ n bu tutumuna ~a~~ ran Ali Bey ve adamlar~~sonuçta on~~ nla
konu~arak anla~maya karar verdiler. Zira onlara göre K~l~ç Arslan'~~ bu n~aI I Beim u Rez~n, trc., s. 137-139; H. Hilsameddin, a.g.e., III, s. 92-93; Y. Yücel (a.g.e.. s. 21),
Kad~~Burhaneddin'in Eratna Devleti veziri olduktan sonra merkeziyetçi devletin güçlendirilmesi
yönündeki ilk faaliyeti~~i~~~Amasya emini Hac~~ ~adgeldi'ye kar~~~oldu~unu, bu seferi~~~bölgedeki
emirler için de iyi bir örnek te~kil ederek, ba~~ ms~z faaliyetlerine son verdikleri de~erlendirmesini yap~yor.
15 Bezm ii Rezm, trc., s. 148.
Bezm u Rez~n, ize., s. 149.

KADI BURHANEDDIN KAR~ISINDA KILIÇ ARSLAN

851

kamda b~ rak~ rlarsa, "o bizim gözümüzden uzakla~acak ve biz de onun gözünden dü~ece~iz. Bu durumda i~~kavgaya ve dü~manl~~a dönecek ve her tarafta kar~~~ kl~ k do~acakt~ r". Kad~~ Burhaneddin bu durumu K~l~ç Arslan'~ n
yan~ na giderek anlatmca, K~ l~ ç Arslan Ali Beye kin ve nefret duyarak anla~mak istemedi~ini öyle bir ~ekilde anlatt~~ ki, Kad~~Burhaneddin onun yan~ na
gitti~ine pi~ man oldu. Fakat hemen sonra K~ l~ç Arslana hak vererek ona
~unlar~~ söyledi: "Sizin söylediklerinize itiraz~ m yok. Onlar~ n do~rulu~unt~~ inkar etmiyorum. Siz onunla olan ili~ kilerinizde kin ve nefretten ba~ ka bir ~ey
kazanmam~~s~n~ z. Çünkü o (Alaeddin Ali Bey), alçaklar~ n dostu ve rezillerin
koruyucusudur. Ak~ ll~~ insanlarla ve itibarl~~kimselerle anla~~ p dostluk kurmaz. Fakat o ~imdi bir i~i gerçekle~tirmeye karar vermi~. E~er onun gerçekle~ mesi konusunda senin ilginden yard~ m görürse, senin akla yatan dü~ünceni kabul eder. ~imdi o senin yan~ na gitmeni beklemekte ve seninle konu~mak istemektedir. E~er bu i~i yapar adamlar~ na ve askerlerine bu konuda
emirler verirsen, senin iyi huy~~ n ve yarat~ l~~~ n hakk~ nda bende uyanan intibal silmez, kalbimde senin cömertli~ine kar~~~duydu~um güveni yok etmezsin". Bu gibi sözlerle K~ l~ç Arslan'~~ iknaya çal~~an Kad~~ Burhaneddin sözlerine ~öyle devam etti. "Erzincan fetl~ edilirse buran~ n idaresi tek ba~~ na senin
eline geçer. Çünkü ben oran~ n idaresini istemiyorum. Seyyidi Hüsam da Ali
Bey ile can ile ten gibidir. Ali Bey, onun kendisinden uzakla~~ p, oran~ n yönetimine gitmesine izin vermez. E~er tedbir takdire uygun dü~ mez, o av istek
kemendine tutulmazsa, o zaman çaresiz o vilayetin y~ k~lmas~, askerlerinin
yenilip da~~lmas~~ zorunlu olur. O zaman onlar bu yenilgi ve ümitsizlikten
kurtulmak için senin gücüne ve kuvvetine ihtiyaç duyarlar. Her iki durumda
da kazançl~~ ve karl~~ ç~ kacak olan sensin. O halde senin bu i~ten kagnman~ n
sebebi ne? Bu meselede gev~eklik göstermenin manas~~ ne?."
Böylece Kad~~ Burhaneddin, Bezm ~ l Rezm'deki ifadeyle K~ l~ç Arslan'~~
"k~l~ ç ve ok gibi keskin ve h~zl~~ sözlerle, dilinin tathl~~~~ve sözünün büyüsüyle
itaat ba~~~ile ba~lay~ p, boyun e~me sand~~~ n~ n içine soktu". Sonuçta K~l~ ç
Arslan, Seyyidi Hüsam kendi yan~ na geldikten sonra Alaeddin Ali Bey'in yard~ m~ na gidece~ini ~art ko~arak raz~~ oldu. Bunun üzerine Kad~~Burhaneddin,
K~l~ç Arslan'~~ yeniden iknaya çal~~t~ . "Bu kadar aç~ k delillere ra~men, bu i~i
engelleyip önlemeye çal~~ mak, ancak kar~~~tarafa duyulan güvensizlik ve sevgisizlikten ileri gelebilir" ~ eklindeki benzeri sözlerine kar~~l~ k K~ l~ç Arslan,
"Mi Bey, Seyyidi Hüsam'~~ can~~ kabul edip bana güvenmezse, ben nas~l kendi
can~ m~~ ona emanet ederim? diye cevap verdi. Onunla anla~may~~ kafas~ na koyan Kad~ , her makamdan, her telden çal~ p, onun her sözüne cevap verdi ve
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"Bu i~in gerçekle~mesi için ~srar etmemin sebebi, halk~ n sizin ile bizim aram~zda so~uklu~un ve k~ rg~ nl~~~ n var oldu~unu sanmamalar~~ içindir. Senin iste~ine gelince, Ali Bey, Seyyidi Hüsam'~~ sana ancak benim refakatimde göndermeye raz~~olur. Seyyidi Hüsam da samimi bir duygu ve istekle senin yan~ na gelip, adab-~~ mua~eret kaidelerini yerine getirir" dedi. Kad~~ Burhaneddin sonunda ikna etti~i K~ l~ç Arslan ile yapt~~~~görü~meyi Ali Bey'e iletince,
Ali Bey sonuçtan memnun oldu ama, Seyyidi Hüsam'~~ göndermek istemedi.
Kad~~ Burhaneddin, Ali Bey'in öfkesinin yat~~ mas~ n~~ bekledikten sonra ona ~u
tavsiyede bulundu. "E~er sen onun bu k~ymetsiz iste~ini ve de~ersiz arzusunu
yerine getirmekten çekinir, muhalefet ve kar~~~koyma yolunu tutarsan, onun
buraya gelmesinden ve senin Erzincan'a gitmenden ümidini kes! Onun dedi~ini yap~ p, istek ve arzusuna uysan iyi olur. E~er bunu yapmazsan, araya
hiç hesapta olmayan zorluklar girer. Bu i~i iyice dü~ün! Anla~maya uyup,
Seyyidi Hüsam'~~ ona göndermen senin yarar~ na olur" dedi. Nihayet Kad~~
Burhaneddin, Seyyidi Hüsam'~~ yan~ na alarak kararla~t~ r~lm~~~olan yere gitti.
Orada yak~ n adamlar~ ndan bir grupla beklemekte olan K~ l~ç Arslanla görü~tü ve onu Ali Bey'in yan~ na getirdi".
K~ l~ç Arslan'~ n Ali Bey'e yard~ m etmekten neden vazgeçti~i pek aç~ k de~ildir. Ancak o, belki de devlet idaresinden ayr~ larak, buradan uzakta Erzincan'da bulunmas~ n~~ ç~ karlar~ na ters bulmu~tu. Öte yandan, Kad~~ Burhaneddin'in tavr~~ da ilginçtir. Zira önce Erzincan seferine kar~~~ç~ karken, hemen
sonra K~ l~ç Arslan'~~ bu sefere ikna için büyük çaba sarfetmi~tir. Hatta bunu
yaparken veziri oldu~u Ali Bey'i kötülemekten, ne kadar hakl~~ oldu~u konusunda kendisiyle hem fikir oldu~unu K~ l~ç Arslan'a ifade etmekten kaç~ nmam~~t~ r. Bu durum Kad~ n~ n sadece ki~isel politikas~~ u~runa hareket etti~inin bir i~areti say~ labilir. Zira o, çok yak~ n ve kuvvetli bir rakibi olan K~l~ç
Arslan'~ n merkezden uzakla~mas~~ve kendi önünden çekilmesi yönünde do~an bu f~ rsat~~hemen de~erlendirmekten geri durmam~~t~ r.
Erzincan önlerinde konaklayan Ali Bey ve beraberindekiler sava~~plânlar~~ yaparken, meydana gelen ufak tefek çarp~~ malardan sonra Ali Bey ile Erzincan ileri gelenleri birbirlerine görü~me teklifinde bulundular. Bu görü~mede Ali Bey'in emirlerinden Kad~~ Burhaneddin, K~l~ ç Arslan ve Seyyidi Hüsam yer ald~. Fakat görü~meden bir sonuç al~ namad~. Erzincan ordusu 500
süvariden olu~an üç bölük hâlinde ~ehrin d~~~ nda F~ rat kenar~ nda dinlenmekte olan Ali Bey'e hücum etti. Bunun üzerine Kad~~ derhal sava~~düzeni
17

Bezm u Rezm, trc. s. 150-155; Y. Yücel, a.g.e., 63-64.
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kurdu. K~l~ç Arslan'~~sa~~cenahta görevlendiren Kad~~Burhaneddin adamlanyla birlikte merkezde yer ald~ , sol cenahta ise Eratna ordusunun ileri gelen
emirlerinden olan Pir Ali ve H~z~ r Bey bulunuyordu. Çok geçmeden Dulkad~rl~~~brahim Bey'in çok say~ da askerle Erzincan'~n yard~m~na geldi~i haberi
al~nd~ . Bunun üzerine o bölgenin adederini ve yollar~n~, giri~~ve ç~k~~lann~~
çok iyi bilen K~l~ç Arslan -ki Bezm ~~~ Rezm'deki bu ifade K~l~ç Arslan'~n bir
süre için Erzincan'da ya~ad~~~n~~ kan~ tlar mahiyettedir- silahla donat~lm~~~bir
bölük askerle yard~ ma gelenleri ~ehre girmeden önce ortadan kald~ rmak için
görevlendirmeyi teklif etti. Fakat daha sonra güçlü bir orduya sahip olan
Kayseri valisi Cüneyd Bey'i bin ki~ilik bir orduyla gönderdiler. Ancak Cüneyd
Bey, yenilgiye u~rayarak yakaland~ . Ali Bey'in ordusu sald~r~ya haz~rland~. K~l~ç Arslan da sa~~cenahta yer ald~ . Bir süre sonra Ali Bey, K~l~ ç Arslan'~~yan~na
ça~~ rarak Cüneyd'in yenilgisinden söz etti. K~l~ç Arslan da bu haberi duyunca
çok üzüldü. Bunun üzerine K~l~ ç Arslan ve Ali Bey aralar~ nda bir plan
yapt~ lar. Buna göre, iki cenahta ve merkezde bulunan askerler K~l~ç Arslan'~n
emrine verilecekti. Böylece K~l~ç Arslan dü~mana kar~~~koyacak ve sonra karargaha birlikte döneceklerdi. Derhal harekete geçen K~l~ç Arslan, yan~ndaki
seçkin askerlerle dü~mana sald~rarak, kar~~~taraf~ n merkezini bir az olsun yerinden oynatt~. Fakat ayn~~ anda dü~man~n sol taraf~ndan sava~ç~~ve yi~it biri
olan Emir Mutahharten'in karde~i ile Tu~rul Bey Celayir gibileri K~l~ç Arslan'~n üzerine sald~rd~lar. Bu sald~r~~kar~~s~nda K~l~ ç Arslan, Ali Bey'den yard~m
istedi. Ali Bey, Kad~~Burhaneddin'i onun yard~m~na gönderdi. Bir süre sonra
Ali Bey'in bütün askerleri K~l~ç Arslan'~n yan~nda yerlerini ald~lar. Böylece
sava~~~kazanan K~l~ç Arslan, "Allah'a ~ükürler olsun ki, bu insan~ n yüce varl~~~n~, bir milletin kurtulu~ unun sebebi yapt~ . Onun ba~ar~l~~çal~~malar~n~~ve
hay~rl~~i~lerini, bir kav~nin can simidi haline getirdi. O, sava~ ta gösterdi~i direnç ve sa~lam iradesiyle bütün bir ülkenin i~ini yoluna koydu. E~er bu i~te
onun eli olmasayd~, i~~i~ten geçmi~~ve su bo~a akm~~~olacakt~~"diyerek Kad~~
Burhaneddin'e olan takdirini ifade etmi~tir'".
Bir süre sonra Alaeddin Ali Bey'in ölümü (782 cemaziyelevvel/A~ustos
1380) üzerine beylik içinde kar~~~ kl~k do~du. Bu s~ rada Ali Bey'in yak~ n
adam~~olan Seyyidi Hüsam, devlet i~lerine el atarak, Kad~~Burhaneddin taraftarlar~n~~ devlet hizmetinden uzakla~t~rmaya ba~lad~ . Bunun üzerine Kad~~
Burhaneddin ona ~u tavsiyede bulundu :" Her tarafta bu ülkeye gözünü
18 Bezm u Rezm, trc., s. 155-161; l~kz. H. Hüsameddin, Amasya Tarihi, III, s. 93-95; Y. Yücel, a.g.e., s. 64-65.
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dikmi~, isyan ve itaatsizlik yoluna girecek çok say~da insan var. Onlar~ n aras~ nda Hac~~ ~adgeldi, askerlerinin ve adamlar~n~ n çoklu~u ile tan~ n~ r. O, bir
taraftan sald~ r~~ için haz~ rlan~ rken, di~er taraftan da emirlikten dem vuran ve
kendisini ülkenin vârisi gören K~l~ ç Arslan harekete geçecektir. ~imdi bu iki
belan~ n savu~turulmas~, bu iki zehirli y~lan~ n defedilmesi için çare aramak
gerekir ". Kad~~Burhaneddin'e göre bunun için öncelikle asker toplamal~,
kap~ kullar~~ (nökerân-~~ hassa), nöker ve askerler memnun edilmeli, halk~ n
huzur ve geçimi sa~lanmallyd~ . Seyyidi Hüsam, hazinenin bu harcamalar~~
kar~~ layamayaca~m~~ söylemesine ra~men, Kad~~ dü~üncesinde kararhyd~~i".
Çok geçmeden Hac~~ ~adgeldi'nin yakla~makta oldu~u haberi geldi.
~ehre gelen bir elçi, halk~~Hac~~~adgeldi taraf~ nda toplanmaya ça~~rd~. ~ehir
halk~~ hayli tereddütlüydü. "Sonuçta K~ l~ç Arslan'a s~~~ nmaya, onu o orduya
ve o sele kar~~~set yapmaya, hadiselerin ve kar~~~ kl~klar~ n gailesinden, onun
çaba ve gayretlerinden medet aramaya karar verdiler. Di~er taraftan K~l~ç
Arslan da o i~in gerçekle~mesini Allah'tan diliyor, o f~rsat~~dua ile bekliyordu.
~ehir halk~ n~ n arzusunu ö~renince, kaf~lesiyle gelip, ~ehrin d~~~na kondu".
Ancak Seyyidi Hüsam, K~l~ ç Arslan'~~ ~ehre sokmak konusunda karars~ zd~.
Kad~~ Burhaneddin, onun bu tutumuna ra~men K~l~ç Arslan'~~alarak ~ehre
getirdi. Bunun üzerine Seyyidi Hüsam, K~l~ç Arslan'a ~öyle dedi: "Senin benim üzerimde babal~ k hakk~ n var. Ben senin hizmetçinim, sen de benim
efendimsin. E~er benim üzerime gölgeni dü~ürür, benim hâlime ac~ rsan,
Osmano~lu bütün kuvveti ve ha~metine ra~men benim itibar terazimde bir
a~~rl~k te~kil etmez. Kar~~~koyup benimle sava~amaz". Bu sözler kar~~s~ nda K~l~ç Arslan göz ucuyla Kad~'ya bak~ yor ve gülmemek için kendini zor tutuyordu. Böylece K~l~ç Arslan'~ n asker düzenleyip, sava~~araç ve gereçleri toplad~~~ n~~ ö~renen Hac~~ ~adgeldi geri dönmek zorunda kald~. O s~rada Mo~ol ve
Tatar'dan çok say~da insan K~l~ç Arslan etraf~nda topland~. Art~ k i~leri yoluna
girmi~ti, her s~ n~ ftan insan onun bu üstünlü~ü kar~~s~ nda ona kat~larak, itaat
etti. Bezm u Rezm'e göre, bu durum K~ l~ç Arslan'~~ oldukça gururland~ r~ p,
kibirlendirmi~ti. Emirlik iddias~ n~~akl~ na koyan K~l~ç Arslan, ülkeyi yönetmek
hevesiyle bir kurul olu~ turdu. Onlardan, kendisi, Seyyidi Hüsam ve Kad~~
Burhaneddin aras~ nda bir tercih yaparak, birini beylik idaresiyle görevlendirmelerini istedi. Bu s~ rada Kad~~ Burhaneddin, Seyyidi Hüsam'a "Art~k i~in
dizgini elimizden kaçt~ , onunla anla~ ma yolunu seç; çünkü gücümüzü kaybedip, f~ rsat~~ kaç~ rd~ k. Bu durumda K~ l~ç Arslan'~~emirlik makam~na oturt19.13ezm

u Rezm, trc., s. 174-177.
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maktan, bu ~ekilde ~ehri kar~~~ kl~ ktan kurtarmaktan ba~ ka çare yok" dedi.
Yap~lan toplant~da Sivas halk~~ve beyler, Kad~~ Burhaneddin'in emirli~ini istediler, ama yine de onun karar~ na sayg~l~~olduklar~n~~belirttiler. Bu durum
kar~~s~ nda suskun duran Kad~~Burhaneddin'e 'niye konu~muyorsun?' diye soran K~l~ç Arslan'a, Kad~~ ~u cevab~~vermi~tir: "Hiç ~üphe yok ki, bu görevin gerektirdi~i yetenek ve bilgiler sende hepimizden daha fazlad~ r. Mal~n ve askerin de öyle. Benim baz~~ ~artla= var. Onlar~~kabul eder, yerine getirece~ine söz verirsen, seni reis yapar, yönetimi sana b~ rakmaya raz~~olurum". K~l~ç Arslan ~artlar~ n nedir? diye sorunca," Birincisi; maliye i~lerine, ülkenin
gelir (dahil) vergilerine (harç), ilave vergilere (avar~z) ve onlar~~toplayan görevlilere hiçbir ~ekilde kar~~~ p müdahale etmeyeceksin. Beni ba~~ms~z olarak
tedbir al~ p, onu uygulamada serbest b~ rakacaks~n. ~artlar~n elverdi~i ölçüde
gerekti~i gibi sana dan~~ madan harcama yapaca~~m. ~leri gelenlerin ve s~ radan insanlar~n i~lerini yoluna koymak için çal~~aca~~m. Di~er bir ~art~m da,
do~up, yeti~ti~im yer olan vatan~ m Kayseri'deld Harsanos kalesini al~ p, bana
teslim etmen ve ba~kas~n~ n müdahalesi olmadan benim oray~~diledi~im gibi
idare etmemdir" cevab~ n~~ veren Kad~~ Burhaneddin'in üçüncü ~art~~ ise Seyyidi Hüsam'~ n azledilmeyerek, görev ve yetkilerinin elinden al~ nmamas~~ idi.
Ancak, bu s~ rada derhal görü~ meye müdahale eden Seyyidi Hüsam, görevlerinden feragat etti~ini söylemi~tin Böylece, Kad~'n~ n bu iki ~art~~dahilinde
anla~ma yap~larak, K~l~ ç Arslan, Eratna Devleti'nin niyabet makam~na oturmu~~ve k~sa bir süre sonra Kad~~Burhaneddin de o s~ rada Cüneyd Bey'in kontrolünde bulunan Kayseri'yi ele geçirmek üzere harekete geçmi~tir20.
Y.Ytice121, "Büyük ihtiras ve geni~~emeller besleyen Kad~~ Burhaneddin'in bu
~ekilde davran~~~n~~'herhalde kabiliyetinin mahdut oldu~unu iyi bildi~i K~l~ç
Arslan'~~sorumlu mevkie getirmek suretiyle beceriksizli~ini meydana ç~karmak ve böylece y~ pratmak istemi~~olmal~d~ r" ~eklinde izah etmektedir. Nitekim Kad~ , tahrik ve telkinleriyle naib K~ l~ ç Arslana kar~~~k~sa sürede bir muhalefet olu~turmay~~ ba~aracakur.
K~l~ç Arslan, Kad~~Burhaneddin'in Kayseri'yi ele geçirme te~ebbüsünü
haber al~ nca, onun bu hareketini zamans~z buldu ve öncelikle Hac~~ ~adgeldi
20 Bezm u Rezm, trc., s. 178-188; H. Hüsameddin (a.g.e., III, s. 196), Kad~~ Burhaneddin'in
fazilet ve ilim sahibi olmas~~yan~ nda onun h~rsl~~ve ha~in ki~ili~i yüzünden kendisini sevmeyenlerin çok oldu~unu, bunu bilen Kad~ n~n K~l~ç Arslan'~~ medh edip, onun nesebini ilin ederek Sivas emirligine getirdi~ini, nesebine binaen Sivas halk~ n~ n bu emr-i vfficiyi kabul etti~ini yazmaktad~ r.
21 Y. Yücel, a.g.e., s. 70.
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üzerine gidilmesi gerekti~ini bildirdi. Buna kar~~l~k, Kad~'dan gizli olarak
Kayseri valisi Cüneyd Bey'e gönderdi~i bir mektupla, ona i~birli~i önerisinde
bulundu. K~l~ç Arslan'~n bu hareketi, yani Kad~~ile yapm~~~oldu~u anla~ma
~artlar~na daha ba~lang~çta urnamas~~Kad~~Burhaneddin ile aras~n~n aç~lmas~na sebep olmu~tu . Bu sebeple Kad~~Burhaneddin , K~l~ç Arslan'~n bir an
önce Hac~~~adgeldi'nin ortadan kald~r~lmas~~yolundaki iste~ini her defas~nda
çe~itli gerekçelerle geciktirmeye çal~~t~. Fakat K~l~ç Arslan, Kad~ n~n tavsiyelerine ald~rmayarak, sefere ç~ kmaya karar verdi ve Tokat'a gitti. Ancak Kad~~
Burhaneddin, hâlâ onun Hac~~~adgeldi ile bar~~~yaparak, anla~mas~n~~önermekteydi. Buna kar~~l~k K~l~ç Arslan, "Ben sava~~n piri ve hocas~pm. Akl~n ve
bilginin öncüsüyüm. Sava~~ n kural ve yöntemleri hakk~nda yeterli bilgiye sahibim. Onun yap~lmas~~konusunda kimsenin akl~na ve bilgisine ihtiyac~m
yok. Bu konuda ba~kalar~n~n uyar~~ve ikaz~m istemem" diye ç~lu~arak, Tokat'tan hareket etti. Fakat, Hac~~~adgeldi kar~~s~nda acizlik gösteren K~l~ç Arslan,
kaçarak Sivas'a dönmek zorunda kalm~~, Hac~~ ~adgeldi kar~~s~nda bozguna
u~ramas~, halk~n gözünden dü~mesine neden olmu~tur. Bununla beraber
K~l~ç Arslan, yenilgisinin sebebi olarak Kad~~Burhaneddin'in tutumunu göstermi~, onun kas~ tl~~olarak sava~a gayret göstermedi~ini, cahil ve tecrübesiz
kimselere i~~buyurarak i~i bu noktaya getirdi~ini anlatan mektuplar yazarak,
civardaki kale ve yöre emirlerine göndermi~tir. Bundan sonra Kad~~Burhaneddin'in her talebini de çe~itli bahanelerle geri çevirmi~tir. Sözgeli~i, Kayseri kad~l~~~, Hayik kalesi veya o bölgenin idaresi, Hac~~ ~adgeldi'nin elinde
bulunan Tokat ~ehri, Gomanat ve Harsanos kaleleri gibi istekleri kar~~s~nda
Kad~'ya hep red cevab~~vermi~tir23.
Oyle anla~~l~yor ki, K~l~ç Arslan ba~lang~çta yapt~~~~anla~maya ra~men,
Kad~~Burhaneddin'i devlet i~lerine kar~~turmamak, onun görü~lerini almamak için elinden gelen gayreti sarfetmekteydi. Zira, ~artlar~n zorunlu olarak
bir araya getirdi~i bu iki devlet adam~~aras~nda amans~z bir rekabet söz ko22 Bezm u Rezm, trc., s. 182-188; H. Hilsameddin (a.g.e., III, s. 98-99), Kad~'mn as~l amac~n~n K~hç Arslan ve Hac~~~adgeldi Pa~a'y~~halk~n gözünden dü~ürerek, Samagarlu ve Barambaylu
denilen mo~ol a~irederini tamamen kendisine ba~lad~ktan sonra K~l~ç Arslan'~~öldörüp yerine
geçmek oldu~unu kaydeder ve geli~en olaylar~~~öyle de~erlendirir. Kad~~Burhaneddin bu i~e ilk
önce Hac~~~adgeldi Pa~a'dan ba~lad~. K~hç Arslan'~n a~z~yla Hac~~~adgeldi'nin dedesi, Taceddin
Altunba~'~n kölesi, Hac~~~adgeldi'nin de kolezâdesi oldu~unu, kendisinin asalet sahibi oldu~unu
söyledi~ini yaymaya ba~lad~. Hac~~~adgeldi'yi çe~idi ~aiyalarla halk~n gözünden dü~ürmeye çal~~arak, K~l~ç Arslan'~~Hac~~~adgeldi aleyhine tahrik etti. Bu suretle, harekete geçerek, Tokat'a giden K~l~ç Arslan, Seyyidi H~lsam'dan ald~~~~bir mektupla Sivas'ta aleyhine oynanan oyunu anlam~~t~, ama i~~i~ten geçmi~, Kad~~Burhaneddin istedi~ine ula~m~~t~.
23 Bezm u Rezm, trc., s. 188-189.
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nusuydu. Öte yandan, Y. Yücere" göre, K~l~ç Arslan'~ n anla~maya uymayarak
oynad~~~~bu kötü oyun, Kad~~ Burhaneddin'i K~l~ ç Arslan'~~ bertaraf etmek
zaman~n~ n geldi~i görü~üne vard~rmaktayd~.
Bu s~ rada, K~l~ç Arslan, Ak~ehir (Erzincan Ak~ehir'i)'den kaçan ve adamlar~~taraf~ ndan yakalanan Seyyidi Hüsam'~~ zincire vurdurup, Karahisar'a
göndererek, hapsettirdi. Onun bu ve benzeri davran~~lar~~kar~~s~ nda emirler
ve devlet ileri gelenleri K~l~ ç Arslan'dan uzakla~maya, onu her f~ rsatta Kad~~
Burhaneddin'e ~ikayet etmeye ve ondan yard~m istemeye ba~lad~ lar. Bu durumu ö~renen K~l~ ç Arslan üzülerek, pani~e kap~ld~~ve derhal durumu kendi
lehine çevirmek için çareler aramaya ba~lad~. Ancak, ~ehir halk~ndan biri
ona, gerek asil soyu, gerekse akl~~ve yetene~i ile büyük bir ~ah~s olan Kad~'n~ n daima kendisini destekledi~i halde, onun isteklerinin yerine getirilmedi~ini, tek ç~ kar yolun Kayseri'yi ona vererek, Kad~'n~ n istek ve arzular~n~~ yerine getirmesi gerekti~ini söyledi. Bunun üzerine K~l~ç Arslan, Kad~~ile yaln~z
kald~~~ nda ona "siz ~ehir halk~yla anla~~ p birlikte hareket etmeye karar vermi~siniz" dedi. Kad~~"Evet" cevab~ n~~vererek, "E~er sizden veya ba~ka birinden eziyet veya zarar görecek olursak, onu bertaraf etmek için birlik ve beraberlik içinde hareket edece~iz" dedi. Bu durum kar~~s~ nda K~l~ç Arslan, önceki yeminine benzer bir yemin ile onunla her konuda görü~~birli~i içinde
oldu~unu söylemek zorunda kald~. K~l~ç Arslan, Kad~~Burhaneddin'in askeri
de kendi taraf~ na çekmek için kendisinden de izin alarak, Hac~~ ~adgeldi vilâyetine bir ak~ n düzenlemesine ve elde etti~i ganimet ile askerin gönlünü kazanmas~ na da sesini ç~ karmad~ . Kad~~Burhaneddin, bin kadar askere bir y~l
yetecek kadar erzak vererek, ordunun ileri gelenlerini ve askerlerini kendine
ba~lad~. Art~ k, S~vas halk~ , devlet ileri gelenleri, beyler ve askerler, herkes
onun yönetimini istiyordu. Kad~, herkesi kendi safh~ na çekmeyi bilmi~ti.
Kad~~ Burhaneddin'i ~adgeldi iline sefer yaparken, K~l~ç Arslan'~ n merhum
Alaeddin Ali Bey'in kar~s~~ile evlenmek için haz~ rl~klara ba~lamas~~da halk~n
ve emirlerin tepkisini çeken ba~ ka bir konu oldu. Nitekim, seferden dönen
Kad~~Burhaneddin, maiyyeti ile birlikte K~l~ç Arslan'~ n huzuruna girdi~inde
K~l~ç Arslan, Kad~~ için ~erbet istemi~, buna kar~~l~ k K~l~ç Arslan'~ n amcas~~
Keyhüsrev, "onlara ba~ ka ~erbet vermek gerekir" demi~tir. Bu s~ rada nikah
i~lemleri yap~lmaktayd~~ ve bu oldu bitti, hayli tepki çekti. Art~ k Kad~~ Burhaneddin, her f~ rsat~~K~l~ ç Arslana gözda~~~vermek için kullan~ yordu. Bu arada

24

Y. Yücel, a.g.e., s. 72.
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~eyh Adil'i dahi kendi taraf~ na çekerek, ~eyh'den onu ac~ mapp öldürmesi
hükmünü ve iznini alm~~t~25.
Öte yandan, K~l~ç Arslan da bo~~durmuyordu. Kad~~Burhaneddin, K~l~ç
Arslan'~n adamlar~~ taraf~ ndan bir iki gün içinde yakalanarak, Ahmedek'e (iç
kale) götürülüp öldürülece~ini haber al~ nca, yak~n dostu Emir ~eyh Müeyyed ile bir plan haz~ rlayarak, ondan önce hareket etmeyi tasarlad~. Sabah
olunca, gezinti yerindeyken Kadi Burhaneddin' in i~aretiyle ~eyh Müeyyed,
K~l~ç Arslan'~~öldürecekti. Fakat Kad~~iki kez i~aret vermesine ra~men emir
Pir Ali, Müeyyed'i durdurup, K~l~ç Arslan'~~öldürmesine mani oldu. Bu durum Kad~ n~ n hiç ho~una gitmemi~ ti. Ertesi sabah, bu i~i kesinlikle gerçekle~ tirmeye karar verdiler. Nitekim, sabahleyin Kad~~Burhaneddin, yan~nda
yedi adam~ yla birlikte K~ l~ç Arslan'~ n kap~s~ na gitti. Bir saat bekledi, fakat o
d~~ar~~ ç~kmad~. Oysa K~l~ç Arslan, ba~ka bir kap~ dan hamama gitmi~ti. Ans~z~n Kad~'n~n arkas~nda ortaya ç~ kt~. O s~rada Kad~, K~l~ç Arslan'~n kendisini
yakalayaca~~n~~sand~. Halbuki, K~l~ç Arslan'~n hiçbir ~eyden haberi yoktu ve
her zamanki gibi evine dönüyordu. Kad~, onu kar~~ lamak üzere hareket
edince K~l~ç Arslan ~üphelendi ve ba~ka bir yola sapt~. Kad~~da onu takip etti.
Sonunda Çekonem (Sivas-Zara yolu üzerinde) sahras~na ç~kt~lar. Karl~~ yolda
K~l~ç Arslan ve Kad~~Burhaneddin omuz omuza at sürmekteydiler. Adamlar~~
da arkadan onlar~~izlemekteydi. Sivas çay~r~ na varmca, orada bir saat konaklad~lar. O s~ rada Pir Ali de onlara kat~ld~ . Daha sonra geri dönmek için yola
ç~kt~lar. ~eyh Erzurum'un türbesine var~ nca, Kad~~ Burhaneddin, ~eyh Müeyyed'e i~aret etti. O da daha önce yapt~~~~gibi Emir Pir Ali'ye bir ~eyler söyledi
ve yerine döndü. Hac~~Bey Arac'~ n zaviyesine geldiklerinde Kad~, bir kez
daha i~aret etti. Fakat Müeyyed, burada da bir ~ey yapmad~. Kad~~Burhaneddin, bu i~~uzad~ kça durumun K~l~ ç Arslan lehine geli~ti~inin fark~ndayd~ . Bu
yüzden K~l~ ç Arslan, Meydan kap~s~n~ n d~~~ nda bulunan soka~a girer girmez,
lul~c~n~~çekerek, nara att~~ve "Ey sava~~erleri, vefal~~yarân neredesiniz" dedi. O
s~ rada emir ~eyh Müeyyed'in sesini duydu. O, K~l~ç Arslan'~ n at~ n~n dizginini
s~ k~ca tutmaktayd~. Kad~~ derhal, K~l~ç Arslan'~n yak~ n adam~~olan ve onunla
kendisi aras~ nda ikili oynayan Mübarek ~ah'a sald~ r~nca, o kaçmaya ba~lad~.
Kad~~Burhaneddin onun ard~ ndan K~l~ ç Arslan'a döndü. Emir Müeyyed hâlâ
bir eliyle K~l~ç Arslan'~ n at~n~n dizginleri~~ i, bir eliyle de k~l~c~n~~tutuyordu. O
s~ rada adamlar~ ndan biri gelip K~ l~ç Arslan'~ n at~ n~ n dizginini kesti. Bunu
gören Kad~~Burhaneddin, hemen onun omuzlar~ na iki darbe indirince auyla
25

Bez~n u Rez~n, trc., s. 190, 192-197.
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birlikte sars~ld~~ve Kad~'ya do~ru kaymaya ba~lad~. K~llayla, K~l~ç Arslan'~n
üzerine hamle edince K~l~ ç Arslan'~n at~~~aha kalkt~. Kad~~Burhaneddin son
derece güçlü bir darbe ile K~l~ç Arslan'~~ ikiye ay~rd~. Bu darbe öyle güçlüydû
ki, K~l~ç Arslan'~n kafas~n~~uçururken, aun~n da boynunu yaralam~~u. K~l~ç
Arslan aun~n sa~nsmdan dü~erek can verdi. Kad~~Burhaneddin'in adamlar~~
onun ba~~na toplanarak, her biri ona bir k~l~ ç vurdu. Daha sonra K~l~ç Arslan'~n adamlar~ndan baz~lann~~öldürüp, baz~larm~~esir ald~lar.
Bu olaylar~n ard~ndan Kad~~Burhaneddin, iki adam~yla birlikte ~ehir taraf~na at sürdü ve kap~ lar kapanmak üzereyken ~ehre girdi. Saraçlar çar~~sma
vannca "annesinin soyu Selçuklu sultanlarma dayanan ve bu bak~mdan Kad~~
ile akrabal~~~~tesbit edilmi~, cesareti ve kavgac~l~~~~ile ün salm~~~olan K~l~ç
Arslan'~n'amcas~~Keyhüsrev, bir bölük sC~variyle kar~~dan göründü". Bezm u
Rezm'deki bu ifade, K~l~ç Arslan'~n Selçuklu hanedan~ndan oldu~unu ve
Kad~~Burhaneddin ile akraba olduklar~n~~göstermektedir. Kad~~Burhaneddin, Keyhüsrev'in kendisini tebrik etmeye geldi~ini dü~ünerek, onu yönetime ortak yapmay~~ t2rlad~. Fakat Keyhüsrev, K~l~ ç Arslan'~n öldürüldü~ünü ö~renince, hemen k~l~c~na sald~rd~. Kad~~da lul~c~n~~çekerek KeyhüsreVe yöneldi. Keyhüsrev aman dileyerek, akraba olduklar~n~~hat~rlatt~~ve merhamet diledi. Bunun üzerine, yan yana at sürerek ilerlemeye ba~lad~lar. Yol
dar oldu~undan bazen biri arkada kal~yordu. Keyhüsrev, Kad~ n~n arkas~nda
kald~~~~bir s~rada hançeriyle ona sald~rd~ . Kad~~e~ilerek, sald~r~dan kurtuldu
ve lul~c~ m çekerek Keyhüsrev'in karn~ na saplad~. A~~r yaral~~halde kaçmaya
ba~layan Keyhüsrev'in arkas~ ndan yeti~en Kad~~Burhaneddin, kafas~ na indir26 H. Hiisameddin (a.g.e. III, s. 99-100), Kad~~Burhaneddin'in hem~erizâdesi emir ~eyh
Mileyyed ile ittifak yaparak K~hç Arslan'~~bir Sayyâdgâha (sayyâdiyye: Riffliyye tarikat~~kollanndan
biri) davet etti~ini, oraya vard~~~~anda biçareyi lul~c~yla paralad~~~n~~belirtiyor. Ayr~ca o, bu
cinayetlerin ard~ ndan büyük bir huzur ile K~l~ ç Arslan için haz~rlanm~~~olan ziyafet sofras~na
oturdu~unu yazarken, Kad~~Burhaneddin'in anne taraf~ ndan Selçuklu oldu~unu söyleyerek,
bununla öviindü~il halde. Selçuklu neslinden gelen K~l~ç Arslan'~~ve yüzlerce taraftann~~ve hizmedisini merhametsizce öldürmesini ~a~~rt~c~~bulmaktad~r. Bezn~~u Rez~n (trc. s. 54)'e göre,
Kad~~Hilsameddin, Selçuklu beylerinin bilytilderinden birinin k~z~~ile evlenerek, büyük bir güce
kavu~mu~tu. Kad~~Siraceddin, bu evlilikten oldu. Kad~~Burhaneddin'in dedesi olan Kad~~Siraceddin, Sultan Ineddin b. Sultan G~yaseddin b. Alaeddin Keykubad'~ n luzlanndan birinin, bir
Mo~ol beyi ile evlili~inden olup. Niksar'da büyüyen k~z~~ile evlendi. Bu evlilikten do~an ~emseddin Mehmed Bey, Kad~~Burhaneddin'in babas~d~r. Böylece Kad~~Burhaneddin Ahmed, baba
taraf~ ndan seçkin bir Selçuklu emirine, babas~n~n annesi taraf~ ndan II. Izzeddin Keykavus'a, dolay~s~yla Selçuklu hanedan~na ba~lan~naktad~r. Kad~~Burhaneddin'in annesi ise Selçuklu devrinde vezirlik yapm~~~olan Celâleddin Mahmud Milstevfrnin o~lu Abdullah Çelebi'nin k~z~d~r-Ayr. bkz., Uz~mçar~~l~ , a.g.m., s. 192 ve not 4, 193-194; Yücel, a.g.e., s. 38-39 ve not 27, 28.
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di~i bir k~ l~ç darbesiyle onu öldürdü. Bundan sonra K~l~ç Arslan'~ n taraftarlar~~ üzerine gidildi27.
Kad~~ Burhaneddin, bu olaylar~ n hemen ard~ ndan, o gün K~l~ç Arslan
için haz~ rlanm~~~olan ziyafet sofras~ na oturdu. Yan~ nda bulundurdu~u ve K~l~ç Arslan'~ n uyrnay~~ kabul etti~i ~artlar~~ içeren iki anla~ma metnini mecliste
okuttu. Bundan iki amac~~vard~. Birincisi, yapt~~~~plan istedi~i ~ekilde sonuçlan~ rsa, bu metinleri halka belge olarak götürecek ve buna uymamas~n~ n K~l~ç Arslan'~ n felaketi oldu~unu anlayan halk da Kad~ n~ n bu i~i mal ve makam
için yapmad~~~ n~, buna mecbur kald~~~ n~~ kabul edecekti. ~kincisi, az bir ihtimal bile olsa, e~er hedefine ula~amazsa, anla~ma metinlerini bu kez K~l~ç
Arslana gösterecek, K~ l~ç Arslan bunlara bakarak, haks~ z oldu~unu kabul
ederek, Kad~~ Burhaneddin'den özür dileyecek, suikaste ve h~yanete kalk~~mayacak, onun mecburen bu i~e ba~vurdu~unu anlayacakt~ . Öte yandan,
halk da K~ l~ç Arslan ve adamlar~ n~ n onu ve ailesini ortadan kald~ rmak ve sebepsiz yere kan dökmek amac~ nda olduklar~ n~~anlayacaku. Ancak i~ler, Kad~~
Burhaneddin'in planlad~~~~gibi sonuçlanm~~, K~l~ç Arslan ortadan kald~ r~ lm~~t~. Anla~ma metinleri okununca ve K~ l~ç Arslan'~ n Kad~'ya suikast düzenledi~i ö~renilince, ~ehir ileri gelenleri, Kad~'y~~yapt~ klar~nda hakl~~buldular.
Bu s~ rada K~l~ç Arslan ile y~ ld~z~~hiç bar~~mam~~~ve Kad~~ Burhaneddin ile dost
olan ordunun büyüklerinden Ayna Bey, Kad~'ya ö~üt ve uyar~~dolu bir ses
tonuyla "do~rusu odur ki, ~ehrin ileri gelenlerine ve ~eyhlere, 'Ben bu i~i
Hac~~ ~adgeldi için yapt~ m' diyesin. O zaman diledi~in her ~eyi serbestçe yapabilirsin". dedi2s. Bu sözler her ne kadar Kad~ n~ n etraf~ nda yapt~ klar~ n~~ destekleyecek ki~iler olsa da Hac~~ ~adgeldi ad~ n~ n onun ad~~ yan~nda daha fazla
kabul görece~i e~ilimini de yans~ tmaktayd~. Ancak Kad~~ Burhaneddin, ne
yaptrysa kendi ad~ na gerçekle~tirmi~ti. Bu sebeple her f~ rsatta K~l~ç Arslan'~~
kötülemekten geri durmad~~ ve çok geçmeden 14 Zilkâde 782 / 9 ~ubat
1381'de sultanl~~~ n~~ ilân etti. Bundan sonra Kad~~ Burhaneddin'in ilk te~ebbüsü, Hac~~ ~adgeldi'ye kar~~~asker toplamak oldu. Bu s~ rada Keyhüsrev'in
karde~i Zünnün'u yan~ na ça~~ rarak, ona iltifatta bulundu. Ona, K~l~ç Arslan
ile olan meselenin mal ve mevki de için de~il, onun cana yönelik sald~ r~s~n~~
bertaraf etmek için meydana geldi~ini söyleyen Kad~, sözlerine ~öyle devam
etmi~tir. "Akrabal~~~ m yüzünden onun hakk~ nda iyi niyetlerim ve dü~üncelerim vard~ . Onunla dini ve dünyevi i~ lerde birlik ve beraberlik içinde olmay~~
Bezm u Rez~n, trc., s. 197-204.
Bezm u Rez~n, trc., s. 205-206.
29 bkz. Bez~n u Rez~n, trc., s. 206-209; Yücel, a.g.e., s. 22, 73.
27

28

KADI BUFtHANEDD~N KAR.~ISINDA KILIÇ ARSLAN

861

umuyordum. E~er aram~zda bir olay olmu~sa bu "Kötülü~ün cezas~, yine
onun gibi bir kötülüktür' uyannca olmu~tur". Bu sözlerinden sonra Kad~~
Burhaneddin, Zûnnün'a k~ymetli ve güvenilir biri oldu~unu, bu sebeple babas~n~n mülkünü ve makam~m kendisine b~rakt~~~n~, ama sözünden ç~karsa,
bunun cezas~n~~derhal görece~ini söylemi~tir. Böylece Zünnün, Koyulhisar
ve Ak~ehir kalelerinin idaresiyle görevlendirilmi~ tir. Emir Mutahharten, k~zkarde~ini Zünntin'a e~~olarak vermi~, sonra da onu kadetmi~tir. Ard~ndan
Koyulhisar'a gözünü dikmi~, ama buras~~o s~rada yine K~l~ç Arslan'~n akrabalar~ndan biri olan ~eyh Mahmud'un eline geçti~inden bu arzusunu gerçekle~tirememi~tir30.
Eratnao~lu Alaeddin Ali Bey'in ölümünden sonra ba~ta vezir Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Seyyidi Hüsam olmak üzere devlet idaresinde söz sahibi
olmak isteyenlerin K~l~ç Arslan'~n gücü ve itibar~~kar~~s~nda aciz kald~klar~~
a~ikârd~r. Ancak soyu Selçuklu hanedan~na dayanan K~l~ç Arslan, ne yaz~k ki
kar~~s~nda çok h~rsl~~bir rakip bulmu~tur. Nitekim, ~.H. Uzunçar~~l~m, K~l~ç
Arslan'~n ba~~na gelenlerin ve bu yolda geli~en tüm olaylar~n, hükümdarl~~~~
elde etmek isteyen Kad~~Burhaneddin Ahmed'in düzenlemesiyle oldu~unun,
olaylar~n tetkikinden anla~~ld~~~~kanaatindedir. Gerçekten de Kad~~Burhaneddin, Selçuklu ~ehzâdesi K~l~ç Arslan'~~kar~~s~na alarak, adeta onunla bir
satranç oyunu oynarcas~na mücadeleye giri~mi~tir. O, bu mücadelesinde o
kadar kararl~d~r ki, bu yoldaki ba~ar~s~n~n kendisine bir hükümdarl~k kazand~raca~~m, ba~ansal~~~n~~ise belki de hayat~yla ödeyece~inin fark~ndayd~. Bu
sebeple, onun bu kemilde~mi~~ihtiras~, olaylar~n gidi~at~~nedeniyle K~l~ç Arslan'~n hükümdar naibli~i görevini almas~na izin vermekle beraber, o zamana
kadar sürdürdü~ü so~uk mücadelenin sonuçlar~ndan endi~e duymas~na da
sebep olmu~tu. Bu ~ardar alt~nda Kad~~Burhaneddin aç~s~ndan amac~n~~gerçekle~tirmek u~runa K~l~ç Arslan'~~kendi elleriyle öldürmekten çekinmek,
3° Bezm u Rezm, trc., s. 219-220, 249, 293, 315; Yücel, a.g.e., s. 77 ve not 139-140, 95, 115,
259, 264; Ayr~ca Bezm u Rezm (trc. s. 303), Kad~~Burhaneddin'in daha önce Koyulhisar'~n fetbine memur etti~i K~l~ç Arslan'~n amcas~mn o~lu Siraceddin adh bir ki~iden de bahseder. öte
yandan Kad~~Burhaneddin, K~l~ç Arslan'~n geriye kalan adamlar~na ve Erzincan emini Mutahharten'in akmlanna kar~~~Burtulu~~kalesinin tahkimi ile u~ra~nu~t~r. bkz. Yücel, a.g.e., s. 119 ve not
75.
31 Uzunçar~~h, a.g.m., s. 185 not 83, Ay~~. mlf., (Kitabeler, ~stanbul, 1927, s. 96), An~asya'da
halk aras~nda K~l~ç Arslan türbesi denilen 677/1278 tarihli Torumtay türbesinde mevcut sandukalar aras~nda "evlâd-~~Selçukiyeden Taceddin Gazi Çelebizâde Sivas hâkimi K~hç Arslan Selçukmin sandukaumn bulundu~u Amasya Tarihi (I, s. 206)'ne dayanarak yazarken, kendisinin 1926
tarihinde yapt~~~~gezide bunu göremedi~ini, kitabelerin ya boya alt~nda kald~~~n~~ya da dökülmü~~olabilece~ini belirtmektedir.
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kendi sonunu haz~ rlamak olurdu. Böylece o, K~l~ ç Arslan'~ n naibli~ine a~a~~~
yukar~~ be~~ay kadar bir süre ile tahammül edebilmi~, elde etti~i ilk f~ rsatta
onu katlederek, ortadan kald~rm~~t~r.
Sonuç olarak, Selçuklu hanedan~na ba~l~~bir Selçuklu ~ehzâdesi olan K~l~ç Arslan, XIV.yüzy~l sonlar~ nda dönemin önemli bir siyasi te~ekkülü olan
Eratna Devleti'ni siyaseten ele geçirmek suretiyle, Sivas, Kayseri ve Amasya
ba~ta olmak üzere eski Selçuklu ~ehirlerinin bulundu~u bölgede, amcas~~
Keyhüsrev'in de deste~i ile belki de yeniden Selçuklu Devletini diriltmek
amac~yla bir te~ebbüste bulunmu~tu. Nitekim, daha önce de belirtti~imiz
gibi, Kad~~ Burhaneddin'in Bezm u Rezm'de yer alan "emirlikten dem vuran
ve kendisini ülkenin vârisi gören K~l~ç Arslan" sözleri, onun bu te~ebbüsüne
i~aret eder gibidir. Fakat K~l~ç Arslan, bu arzusunda ba~ar~l~~olamam~~, bilakis
hayat~ na mal olmu~tur. Zira kar~~s~na, asl~ nda yine Selçuklu hanedan~yla
ba~lant~s~~olan Kad~~Burhaneddin Ahmed ç~ km~~~ve K~l~ç Arslan'~~ ortadan
kald~ rarak, kendi ad~yla an~lan bir beylik kurmu~tur.

