S~ VAS - KAYSERI VE DOLAYLARINDA
ERETNA DEVLETI
Ord. Prof. I. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Eretna ismi hakk~ nda bir tetkik —Eretna'n~ n milliyeti ve ailesi—
Eretna'n~n emirli~i — Demirta~~ile münasebeti — Demirta~'a vekaleten Anadolu valisi olmas~~— Eretna'n~n Ebt~~Said Han'a itaati —
Eretna'n~ n rakib hanlar mücadelesindeki siyaseti —Eretna'n~n M~s~r
sultan~n~n naibi olmas~~— Eretna'n~n istiklalini ilan etmesi — Eretna'n~n
Çobanilerden ~eyh Hasan Küçük'e galebesi—Çobanilerle muhasamaya devam— Eretna'n~n vefat~~ve kabri—Eretna hakk~ nda müverrihlerin mütalaalar~~— Eretna'n~ n ilim ve fazileti ve fasih olarak
Arapçay~~bilmesi ve konu~mas~~— Eretna'n~n evlad ve ailesi— Eretna'n~n o~lu ~eyh Hasan Bey—Di~er o~ullar~~Mehmed ve Cafer Beylerin
mücadeleleri — Mehmed Bey zaman~~— Mehmed Bey'in ümeran~n
ittifak~yle katli—Alâüddin Bey bin Mehmed Bey zaman~ —Mehmed
Bey bin Ali Bey zaman~~ —Eretna hükümdarlarm~ n sikkeleri— Eretna
aile ~eceresi.
AL At7DDIN ERETNA
ilhaniler zaman~nda Memâlik-i Rum denilen Orta Anadolu'da
XIV. asr~n ilk yar~s~ nda 736 H. (1335 M.) de Mogol emirlerinden
Alâüddin Eretna taraf~ ndan kurulmu~tur.
ERETNA ISM~N~N TETK~K~~

Bu isim Türk tarihçileri taraf~ndan Ertena diye okunuyordu. Bu
gün eldeki eserlerin tetkiki neticesinde bunun ortada t ile Eretna
veya d ile Eredna oldu~u görülmü~ tür. Mesela Bezm-ü Rezm'in en
eski yazmas~~olup Sivas hükümdar~~ Kad~~ Burhaneddin Ahmed
için yaz~lan nüshas~nda bu isim Eretna olarak harekelenmi~tir. S elaL.I kân-ül-asr ismindeki eserinde hemzenin
huddin S afe di
fethi ve ta'n~ n sükûnu ile Eretna diye kaydetmi~ tir. Yine kyan-ül-asr
.
ile
Dürret-ül-eslâk müellifinin söyledikleri k~talar~ n sonun15 L.
daki (
U,I) ve ( UJI 1:JJ1 Jj.,..4/ I
) m~sralar~ nda da
isim Eretna diye okunuyor.
Belleten C. XXXII, ~l
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Eretna ve Kad~~Burhaneddin tarihçesinde Kad~~Burhaneddin
11›
;I jj .)1)
Ahmed lisan~nda (L',1
secili ibarede de Eretna'd~r 1.
Dürr-i yetim ve büyük inci manas~na gelip Sanskritçede Radna
ve Mogolcada Arama ~eklinde yaz~lan bu isim, Farscada Eretna imlâsiyle kaydedilmi~tir 2.
jttn)
Bir de Köprülü kütüphanesinde 1522 numarada ,k1.1:11
(4_211 j
j isimli bir eser var. Bu eserin ba~~taraf~nda FirüzabadVnin hattiyle yaz~lan ibarede Eretna ismi üstün esreli olarak ~::;.)
Eretna imlf~siyle yaz~lm~~t~r 3.
Bundan ba~ka Eretna alim bir zat oldu~undan me~hur Allâme
Takiyyüddin Ali es-Subld'ye tefsir ve hadise müteallik sordu~u suallere kar~~~Subki:
m~sraiyle ismin Eretna oldu~unu göstermi~tir. Enverl'nin
Düsturnâmesindeki
Hem Eredna gönderübdür iki er
Manc~n~k i~i iki ehl-i hüner
beyti de 4 ismin Eretna oldu~una misaldir.
Bir de bu ismin Ertena okunu~unu söyleyen baz~~eserler de
En-nticum-üzvard~r. Mesela ibn Tanr~ birdi'nin
Zâhire isimli tarihinde telaffuz ~ekli gösterilmeksizin
I Yazan~n ismini bilmedi~imiz Eretna ve Kad~~Burhaneddin tarihçesinde müellif
"halen diyar~m~zda (Kayseri'de) ~ayi oldu~una muvaf~k elif-i meftûha ve râ-i meftüha ve tâ-i sâkine ve nun-~~meftuha ve sâkine ile olmakt~r" dedi~ine göre mahallince
de Eretna oldu~u malüm oluyor.
2 E. Blochet, La Conquete des etats nestoriens de l'Asie Centrale par les schutes
(par. 54) Paris 1920.
3 Bu eseri Firüzbadi yan~nda bulundurmakta ve mütalaa etmekte imi~.
Bunu kendisinden M~s~ r hükümdarlar~~istemi~ler, vak~f oldu~undan bahis ile vermemi~. Sonra bu eseri faz~l, alim k~dvet-ül fuzala-i Arab ve Acem diye tavsif etti~i
Felekâbâd'll (E~ridirli) I madüddin ~ vaz isminde bir Türk âlimi istedi~inden
onun yüksek faziletine ve kemaline binaen hükümdarlara vermedi~i eseri I madüddin I vaz'a hediye etmi~tir. I~te bu, Köprülü kütüphanesi nüshas~nda Firûzabadrnin notlar~~vard~ r.
4 Düsturnâme - Enveri (Merhum Profesör Mükrimin Halil Yinanç ne~ri).
Ayd~n o~lu Umur Bey Izmir'i i~gal eden frenklerle harb ederken Sivas ve Kayseri
hükümdar~~ Eretna'dan manc~n~k fennine vak~ f manc~n~kc~~ istemi~~o da iki ki~i
göndermi~ti.
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) kaydiyle U > I Er tana imlâs~n~~ yazm~~, Tac-üt-tevârih
ile Oruç Bey tarihlerinde (Ertana) ~eklinde gösterilmi~, cst41
Subh-ül-âsa da harekeli ~ekilde Ertena olarak yaz~lm~~t~r s. Dulgad~r
o~lu Süleyman Bey vakfiyesinde dal ile U.,JI Eredna diye kaydedilmi~tir. Millet kütüphanesinde ‘9.;1.i>L
Tevârih-i
Mdzi isimli tarihi takvimde Eretna ad~~dört yerde ...J.) imlâsiyle
yaz~lm~~t~r.
Sikârl Karaman tarihinde "öyle büyük adam idi ki gören dev
san~rd~, s~~~ra binerdi" diyor ve ondan naklen Cdmi-üd-düvel ~eci'
ve heybetli ve cesim-ül cüsse oldu~undan atlar ta~~yamazd~, öküze
binerdi demektedir.
Divan-ül-ldgat-it-Türk' de bu isim
Erdini 6 ve c I Ertini 7
suretlerinde olup Dürr-iyetim yani büyük inci demektir; yukar~da
i~aret edildi~i üzere Mogolca Aratna denilmektedir.
Biz rahmetli R~dvan Nafiz Bey'le beraber Sivas ~ehri isimli eserimizi ne~rederken bu ismi Ertena olarak kaydetmi~tik; sonradan yapt~~~m~z tetkikat
Eretna oldu~unu göstermi~tir.
ERETNA'NIN M~LL~YET~~VE A~LES~~:

Eretna'run milliyeti daha ziyade Mogol olarak bilinmekte idi s
Halbuki bu zat~n aslen Türk olup Mogollar~n hizmetine girdi~ini
söyleyen müdekkikler isabet etmi~lerdir.
(Tarih-i Olcaytu Han) ismiyle yaz~lm~~~olan Farsça tarih 9 ba~~
taraf~nda ~lhani hükümdar~~Olcaytu Mehmed Hüdabende'nin
5 Subhul-A.'~â c. VII, S. 276 da aynen harekeli olarak Ertena imlas~ndad~r.
Bu, Memlök Sultan~~ taraf~ndan Eretna'ya yaz~lan nâmede vard~r.
G
•;. ).L~i~5"
J I .1d1 Li • l
J-L11
l Divan-~~'ügat-it-türk, c. I, S. 126.
7
Ls..-.3 4.41 j.~11
- 3JT u.;_~ i Ayn~~ eser
c. 15. s. 68.
Ibn Arab~ ah, Eretna'n~n Mo~ol oldu~unu söyler. Sikari de babas~~
Cafer'i Mo~ol gösterir. Timur Y~ ld ~ r~ m Bayezid'le muharebe tedarikinde
iken Y~ld~r~m taraf~nda olan Mo~ol beylerinden Faz~l nam~ndaki reise gizli haber
gönderip hasebiniz hasebime, nesebiniz nesebime muttas~l iken min gayri ihtiyar
âbâ ve ecdad~n~z Rum diyar~na (Anadolu'ya) dahil olup ilelebed devlet ve izzetten
hali olmay~p hatta memlûkünüz olan Eretna Rumda ekber melik ve ah~r mülûkünüz olmu~ken ~an~n~za seza olur mu ki taraf-~~meymenet-~erefimi koyup Aliyyüsselçukinin (Alauddin Keykubad) matuk~~olan Osman'~n merkuk~~makam~nda ola"
9 Tarih-i Olcaytu Han (Ayasofya kitaplar~~ numara 3019).
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aile ve ümeras~n~~sayarken emirlerden on be~inci olarak zikredilen ve
uygurlardan olan Torumtaz ile karde~leri Senktaz ve Eredna'dan
bahsetmektedir". Tarihin bu mütalâas~na göre Eretna Mogol
olmay~p Uygur türklerindendir.
Eretna'n~n emir bulundu~u s~rada yaz~lan bu eserin kayd~~bizce en k~ymetli bir vesikad~r. Bu eserde hem Eretna'n~n milliyyetini
ve hem de iki karde~i oldu~unu ö~reniyoruz. Bir de eserde isim s~ras~na bak~lacak olursa orada Eretna üçüncü olarak gösteriliyor ki
bu da tahminimize göre karde~lerinin en küçü~ü olmas~d~r.
Eretna'n~n lakabl~un Alâüddin oldu~unu ibn Batuta seyahatnamesi ile sikkelerinden anlamaktay~z. Kendinden evvel vefat
eden o~lu ~ eyh Hasan Bey'in kabir kitabesinde lakab~~Seyfüddin
diye hakkedilmi~tir". Mamafih bir hükümdar~n muhtelif elkab~~
oldu~u malûmdur.
Eretna'run babas~~ümeradan Cafer Bey olup onun hakk~nda
sarih bir kay~t yoktur 12 . Yukar~da i~aret etti~imiz gibi ümeradan iki
erkek karde~i ile Emir Çoban'~n o~lu Demirta~'~n zevcesi olan bir
de k~z karde~ini biliyoruz.
Eretna'n~n, Olcaytu Han zaman~nda Anadolu'da bulunan bir
f~rka Mogol askerinin kumandan~~oldu~u görülüyor ve ikinci derecedeki emirlerden bulunurken Anadolu valisi Demirta~'~n kay~n
biraderi oldu~u için bu karabet sayesinde birinci derecedeki emirler
aras~na girmi~tir.
Demirta~, 727 Zilhicce (1327 Ekim)de Memlük sultanl~~~~topraklar~na iltica ederken yerine vekil olarak kay~n biraderi Eretna'y~~
b~rakm~~t~~13. Demirta ~'~n M~s~r'a gitmesini müteakip Er e t na,
~ lhan Ebü Said Han'a arize takdim ederek kendisine itaatte
sâbit kadem oldu~unu arzeylemi~tir".
10

s. 139 0 j, jl ri; 31 1:-7.71 J

.P 1 J:
31:46 .;
II Amasya Tarihi III. ciltte Eretna'n~n bir mahla's~n~n da Re~idüddin oldu~unu yaz~yor.
12 ~ikâri'nin kayd~na göre Cafer Bey Selçuk emirlerinden imi~, III.
Alâüddin Keykubad taraf~ndan Kayseri emin i olup Ali Bey ad~nda bir de
karde~i varm~~. Cami-ud-Düvel'e göre Anadolu'ya yay~lan Tatar emirleri Anadolu
Umumi Valisine tabi iken Ilhanilerin zaaf~~üzerine müstakil olmu~lard~. I~te bunlardan Kayseri ve Sivas hâkimi olan Eretna'n~n babas~~ Cafer Bey imi~.
12 Cami-ud-Düvel, Demirta~'~~ yakalamak üzere Ebü Said'in Eretna'y~~
Anadolu'ya gönderdi~ini yazar. (CII. , s. 443, 444).
14 ibn Haldun, c. V, s. 561.
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~lhan hükümdar~, Demirta~'~n yerine Anadolu valili~ine tayin
edip göndermi~~oldu~u Büyük ~ eyh Hasan'~~ Eretna kabul ile
sadakatini göstermi~~olmas~ndan dolay~~mevkii~~i muhafaza ile yeni
valinin mütemedi oldu".
Büyük ~eyh Hasan, ~lhanilerin son Anadolu valisi idi;
Ebi~~ Said Bahad~ r Han'~n evlat b~rakmadan 1335 de vefatiyle
Iran'da vukua gelen kar~~~kl~klar içinde Büyük ~ eyh Hasan, Mo~ollar~n büyük hanedamndan oldu~u için bir külah kapmak mütalaasiyle Iran'a giderek Anadolu'da yerine Emir Eretna'y~~vekil b~rakm~~t~.
* *
Belletende bundan evvel yay~nlanan Demirta~~ k~sm~nda Demirta~'~n. o~lu Küçük ~ eyh Hasan'dan bahsederken yaz~ld~~~~
üzere ~lhaniye saltanat~n~~elde etmek için iki ~ eyh Hasan ve bunlar~n hükümdar olarak gösterdikleri Hanlar aras~nda devam eden
mücadelede Eretna'run vali-i umumisi Büyük ~ eyh Hasan
ma~lûp oldu~undan Eretna Anadolu'da istinads~z kalm~~~ ve pek
nazik duruma dü~mü~tü (738 H.=1337 m.) 16.
Eretna güzel idaresi sayesinde emri alt~ndaki yerlerde mevkiini
kuvvetlendirmekle beraber ~ eyh Hasan Kebir'e kar~~~manevi
ba~l~l~~~n~~kesmedi. Hattâ ~eyh Hasan'~n hükümdar ilan etti~i
Mehmed Han, Cihan Timur ve Toga Timur Hanlar nam~na
sikke bile kestirmi~ti~~ ".
ERETNA'NIN MISIR SULTANININ NA~BL~~~N~~KABULÜ

Demirta~'~n o~lu Küçük ~ eyh Hasan, Alada~~harbinde
Büyük ~ eyh Hasan'~~ma~lûp ettikten sonra Anadolu'da Büyük
~ eyh Hasan'~n vekili bulunan Eretna'ya, kendisine tabi olmay~~
teklif etti ise de Eretna bu teklifi kabul etmedi". Bunun üzerine
ibn Haldun, C. V, S. 561 ve Subhul
e. V, s. 364.
Bu kar~~~k durumdan faydalanan Memlnklerin Behisni naibi Izzeddin
Özdemir 736 Zilhicce (1335 Temmuz) Ddrende kalesini muhasara etmi~~ve 737
Muharremi ortas~nda (1336 A~ustos sonu) aman ile zabteylemi~tir (Ebü'l-Fida
c. IV, s. 120).
17 Büyük ~ eyh Hasan, tayin etti~i bu hükümdarlar~~birer birer hal'ederek
741 H. (1340 M.)'de kendisi hükümdarl~~~n~~ilan eyledi.
18 ibn Haldun, Eretna'n~n ibtida Hasan bin Timurta~'a biat edip sonradan M~s~ r Sultan~n~n itaati alt~na girmi~~oldu~unu yazar (c. V, s. 560).
15
16
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Küçük ~ eyh Hasan, bunun idaresindeki yerlere tecavüz ile Do~u
Karahisar'a kadar olan yerleri istilâ ve tahrip etmi~ti.
Bu durum üzerine mevkiini tehlikede gören Eretna Kayseri
kad~s~~ (Siracüdd in Süleyman)'~~ M~sr'a Memlük Sultaru Melik
Nas~ r'a göndererek Anadolu'da sultarun nâibi yani vekili olarak
bulunma~~~ve kendisine yard~m edilmesini rica etmi~ti". Eretna'ya
Melik Nas~ r Mehmed taraf~ndan gönderilen fermanda
4.jjJI
ibaresi vard120.
Eretna'n~n Memlük sultanl~~~mn himayesini kabul etmesi
738 H. (1337 M.) senesine rastlar. L1_,J—Ji?1:5" Kitab-üs-sülak'de Eretna'n~n, M~s~r'~n naibli~ini kabul etti~ine dair ~u kay~d vard~r :
"Küçük ~ eyh Hasan ile onun taraf~n~~iltizam eden Hay~ r
bin Mühenna, Eretna üzerine harbe haz~rland~lar. Ibn Mühenna maiyyeti araplar~m toplad~~ve M~s~r taraf~ndan ~ bn Mühenna'ya araplar~n beyi olmak üzere men~ur verildi. Bunun akabinde
durumu tehlikeli gören Eretna, M~s~r hükümdar~na bir elçi göndererek Sultarun Anadolu'da naibi olmas~n~~ve sultan nam~na sikke kestirip hutbe okutaca~~ru ve bunun kendisine verilmesini rica etti.
Elçilerine hil'at giydirildi ve iltifat olundu ve Er e tna'ya Memalik-i
Rum naibi oldu~unu mü~'ir ~ erif ~ahabeddin Hüseyin bin
Kazasker'in kalemiyle yaz~lm~~~niyâbet men~ur~~gönderildi.
~~te Eretna bu tarihten itibaren 741 H. (134o M.)'de Memlük
sultan' Melik Nas~ r bin Klavun'un vefat~na kadar durumunun
icaplar~na göre M~s~r'la rab~tasuu ~öyle böyle muhafaza etmi~~sultan
nam~na hutbe okutmu~, sikke kestirmi~~ve kestirdi~i sikkelerden bir
k~sm~n~~sadakat ve ba~l~l~k alâmeti olmak üzere mûtad üzere M~s~r'a göndermi~tir.
Mesiilik-ül-ebsar, Eretna'n~n bu cemileleri, gösteri~~
için yap~p hakikatte sultan~n emirlerine ehemmiyet vermedi19 A'yân-ül-asr, Kitab-üs-Sülûk, Subh-ul-A'~a, Mesalikül Ebsar. Son me'haz~m~z ~öyle diyor:
t?.,J-01; T-.t43
Ls.;1;
Ut° ‘.; •";., Jj Jk
'41z;.11 ;_jc.5
j
j
j JJI
-L-41j ZiZ~ lc.1 ZpU0,41 1SLL 3 4.5.j
r~61 J.411
«
4,4 L
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~ini yazar. Bu mütalâay~~teyiden Kitab-üs-sülak 740 H. (1339 M.) senesinde Eretna'n~n, Memlük sultan~~ nam~na hutbe okutmamas~na
binaen sultan~n Eretna'ya ait uclardaki ~ehirlerin ya~ma edilmesini
emretti~ini ve Dârende'nin de bu suretle zabtolundu~unu beyan
eder21. Bu, Dârende i~gali 1338 senesinde olmu~~ve sultan~n emriyle
Dulkad~r o~lu Karaca Bey taraf~ndan buras~~zabt ve tahrib edilmi~~
ve Eretna ile Karaca kuvvetleri aras~nda muharebe olmu~~Eretna
kuvvetleri ma~lüp olmu~sa da sonra iki taraf bar~~m~~~ve Eretna'n~n
arazisinden al~ nan yirmi bin koyun, deve ve at iade edilmi~tir 22 .
ERETNA'NIN IST~KLAL~N~~ILN ETMESI

Eretna'n~n M~s~r'la alakas~n~~kesmesi ve istiklalini ilan eylemesi
tarihi kat'i olarak malüm olmamakla beraber bunu 742 (H. ~~341 M.)
senesinde olarak tahmin edebiliriz. Bu tarihte M~s~r'~n naibli~inden
ç~kt~~~m ve bu yüzden Darende'yi kaybetti~ini daha evvel beyan
etmi~tik. Herhalde Eretna'n~n istiklal te~ebbüsü Anadolu Beylikleri
ve ~slam alemi üzerinde manevi nüfuzu bulunan ve otuz seneden
ziyade hükümdarl~k eden Melik Nas~ r Mehmed'in 741 H. (1341
M)'de vefat~n~~müteakiptir.
20 ASyân-ül-as~ r, En-nücum-üz-zdhire, El-menhel-üs-sâfi. Bu tabir o tarihe kadar
Memlök sultanl~~~~devletinde yaln~z ~am naibüssaltanal~~~~için kullan~lm~~~olup
di~er naibliklere daha hafif elkab ile hitap edilmi~tir.
21 739 H. (1338 M.)'de Emir Zeyneddin Karaca bin Dulakd~ r, Eretna taraf~ndan Dârende naibi bulunan (Had~m Mercan)'~n bir i~~için efendisi Eretna'n~n
yan~na gitti~i s~ rada Türkmen beylerinden Emir Ali Gerger ve sair arkada~lar~~k~rk ki~i Dârende kalesinin etraf~ na gidip içeriden kendilerine taraftar bir ki~inin
gayretiyle iple çekilmek suretiyle kaleye girmi~ler ve derhal kalede Eretna taraftarlar~n~~öldürmü~ler ve kaleyi Dulgad~r o~luna teslim etmi~lerdir. Dulgad~ r o~lu
keyfiyeti M~s~r Sultan~na bildirmi~~ve Melik Nas~ r da Ddrende'ye Emir Tengiz'i
naib olarak göndermi~tir.
Bunu müteakip ~ikayeti havi Eretna taraf~ndan M~s~ r sultan~na arize ve hediyeler geldi. Eretna arizesinde kendi ilinin uc taraflar~n~~ Türkmenlerin ya~ma
etmelerinden ~ ikayet ediyordu. Verilen cevapta buna sebep kendisinin Sultan
nam~na hutbe okutup sikke kestirmedi~i için bu halin vukua geldi~i anlat~lm~~t~.
Eretna'n~n gönderdi~i hediyeler aras~nda içi ve d~~~~atlas ipekle yap~lm~~~bir
çad~r vard~, bu çad~ r~n pervaz~~samur kürk idi, dö~emesi ipekti. Bu çad~ra otuz bin
dirhem k~ ymet biçildi. Hediyeler içinde otuz i~di~, dört sungur ve on do~an, on
çak~ r, altm~~~ipek tefsile vard~. (Kitab-üs-sül(dt - Makrizi).
k LiI
J J rk;
22 Makrizi ,r•T
J
«
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Eretna'n~n bu s~rada eski efendisi olup Ba~dad'ta bir devlet
kuran Büyük ~ eyh Hasan ~ lkâni ile olan münasebetinin derecesini bilmemekle beraber bunun samimi oldu~unu anl~yoruz. Çünkü
Eretna 1340 tarihinden sonra o~lu ~ eyh Hasan Bey'i Ba~dad'a
yollam~~t~. Fakat bu çocuk M~s~r'~n Behisni naibi taraf~ndan yolundan
al~konularak Halep naibinin yan~na gönderilmi~~ve Irak'a gönderilmeyerek babas~na yollanm~~ur 23.
Bu mütalâaya bak~lacak olursa Eretna'n~n, Büyük ~ eyh
Hasat-1'1a dostlu~u anla~~l~yor ise de tabi ve metbû ~eklinde olup
olmad~~~~kestirilemiyor. Eretna'n~ n 742 H. (1341 M.) den itibaren
Sultan unvaniyle yaln~z kendi ad~na sikke kestirdi~i maltim oldu~undan
istiklâlini bu tarihten kabul etmek lâz~md~r 24. Bununla beraber
Makrizi 743 H. (1342 M.) senesinde (M~s~ r taht~na ~ madüddin
Ismail'in cülûsuna mebni olacak) Eretna'n~ n Bilâd-~~ Rum kad~s~~
ile 25 M~s~r hükümdar~na hediye gönderip Melik Nâs~ r zaman~nda
oldu~u gibi niyabet-i Rumun bâferman kendisine verilmesini arz
etmi~~oldu~unu beyan etmektedir. Eretna'n~n ba~~~ s~k~ld~kça M~s~r
Sultan~n~n naibli~ini kabul, s~ k~nt~~geçince rab~tas~n~~gev~etti~i anla~~l~ yor. Bu hale göre 742 H. (1341 M.) tarihli sikkesini kat'i istiklâli
sikkesi olarak kabul edemiyoruz. Bu son yani 743 H. (1342 M.) tarihli
müracaatinin Demirta~~o~lu Küçük ~ eyh Hasan'a kar~~~ihtiyati
bir tedbir olmas~~ çok muhtemeldir. Zaten bir sene sonra Eretna'~un
Küçük ~eyh Hasan'la muharebeye mecbur olmas~~kendisinin çok
ihtiyatl~~hareket etti~ini gösterir.

jL l jk I El-menhel-üs-sâfi ve d-:•••15Dürer-i kâmine.
E retna'n~n 742 tarihli sikkesinde (Es-sultan-ül-a'del Alâüddünya V~d-din ibaresi
vard~r. Rakip hanlardan Süleyman'~ n da 742 de Sivas ve Engürü (Ankara'da 743
de Kayseri'de ve 748 de Sivas'ta kesilmi~~sikkeleri bulundu~una göre Eretna'n~n
Süleyman'~n yüksek hâkimiyetini tan~d~~~~anla~~l~yor (Meskükât-t Kadime-i islâmiy~~
Katalo~u, kum-t salis - Mübarek Galip). Halbuki Süleyman'~n 744 H. (1344 M.) de
hükümdarl~ktan hal'edilmi~~oldu~u malüm oldu~undan ya sikkenin tarihi iyi
okunamam~~ t~r veya tarihin kayd~~ yanl~~t~r.
/5 Bu kad~, Eretna zaman~nda Kayseri kad~s~~ olan Siracüddin Süleyman'd~ r. Eretna'n~n M~s~ r sultan~n~n Anadolu'da nâibi yani vekili olmas~~ için
birkaç defa M~s~r'a gidip geldi~ini o tarihte hayatta olan Mesülik-ül-Ebsar sahibi
~ ehabeddin Omeri yaz~yor.
23
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ERETNA DEVLETI

~~69

ERETNA'NIN KÜÇÜK ~EYH HASAN'LA MUHAREBESi

Eretna'run kar~~s~nda en müthi~~rakip Çobanilerden Küçük
~ eyh Hasan'~n A-zerbaycan hükümeti idi. Bu, Eretna'run arka verdi~i
Büyük ~eyh Hasan'~~ma~lüp etmi~~ Azerbaycan'a yerle~mi~~ve kendisine tabi olmayan Eretna'n~n ülkesini Do~u Karahisar'~n Bat~~
taraflarma kadar istilâ etmi~ti.
~~te bu Küçük ~eyh Hasan (~eyh Hasan-~~sagir) 744H. (1343
M.) senesi ortalar~nda 26 Sivas ile Erzincan aras~nda Kerenbük ovas~nda 27
Eretna ile müthi~~bir harbe tutu~mu~~ibtida ma~lüp olan Eretna
derhal kendisini toplayarak pek önemli bir galibiyet elde etmi~ti 28 . Bu
galebe ile Eretna, pek çok ganimet mal~~ alm~~~ve bunlar aras~nda
Küçük ~ eyh Hasan'~n hükümdar ilân etti~i Süleyman Han'~n
bile emval ve e~yas~~ve haymegâh~~elde edilmi~ " ve ~eyh Hasan
ümeras~ndan bir ço~u da esir dü~mü~tür 30.
Eretna bu muzafferiyetten sonra mevkiini kuvvetlendirdi, sair
Anadolu beyleri Eretna'ya kar~~~hürmetkâr ve çekingen bir durum
takmma~a mecbur kald~lar 31.
Eretna, Küçük ~ eyh Hasan'~~ma~lüp edince onu takip etmedi; çünkü ~eyh Hasan'~n bu ma~lübiyetinden meyüs olmayaca~~n~~biliyordu; hattâ evvelce ~ eyh Hasan'~n eline geçen yerleri
—Erzurum'dan Do~u Karahisar'a kadar— bile derhal geri alma~a
te~ebbüs etmedi.
Küçük ~ eyh Hasan bu ma~lübiyeti senesinde kar~s~n~n tertibi
ile katledilmi~~ve yerine karde~i E~ ref hükümdar olmu~tur. Bu da
Eretna'n~n topraklar~na tecavüzden hali kalm~yordu.
28 el-Menhel-üs-sâfi, bu harbin 744 senesi Cemaziyelevvelde (1343 Eylül)
vukua geldi~ini yazar.
27 Bu mevki isminin Ibn Haldun =-1),L--( ve ikyân-ül-as~ r iji ~~ el-Menoldu~unu yazarlar. Bu ismin Koçhisar kazas~ndaki Karabük ile
hel-üs-sâfl
belki bir münasebeti vard~ r.
28 Kerenbük harbinde Eretna'n~n askeri ibtida ma~lüp olmu~~ve ~eyh Hasan'~n askeri ya~maya koyulmu~ tu. Bir tepeden bu durumu seyretmekte olan
Eretna, Süleyman Han'~n yan~nda askerin az oldu~unu görünce heman kuvvetini toplayarak oraya hücum edip dü~man~~pek müdhi~~surette ma~lüp etmi~tir
(1-111f~z Ebrü, Zübdet-üt-Tevarih ve Tarih Encümeni mecmuas~, cüz 25, S. 15, 16 ve Ebü'l
fida e. IV, s. 145).
29 Ibni Haldun c. V, s. 558 ve müteakip k~s~ mlar ve ik'yân-ül-as~ r (Safedi).
30 el-Menhel-üs sâfi (Ayasofya kitaplar~, c. I, s. 98).
31 Mesâlik-ül ebsar (Ayasofya kitaplar~, c. III).
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Matla-us Saadeyn' de Eretna'n~n 745 h 1344 m de
Ba~dad' ta hükümet kurmu~~olan Büyük ~ eyh Hasan ~ lkâni'ye
tabi oldu~u muharrerdir. Bu kayda bak~l~rsa Eretna, Çoban o~ullarma kar~~~Büyük ~eyh Hasan'~~hâmi tan~m~~t~r.
751 (H. 1350 M.)'de Eretna, Memlük sultan~na arize takdim ve
elçiler göndererek adet üzere Memâlik-i Rum (Anadolu) niyabeti
yani Anadolu'da Memlük sultarumn vekili oldu~una dair kendisine
ferman yollamas~m rica etmi~~ve elçilerine ikram olunarak istedi~i
niyabet ferman~~gönderilmi~~tir 32.
Eretna, Memlük sultan~run naibli~ini istemesinde ne derece
uyan~k oldu~unu olaylar göstermektedir. Bunun ba~l~ca sebebi,
korkunç dü~man~~olan Çobanilerden Melik E ~ ref'tir. E~ref 753
H. (1352 M.)'de M~s~ r sultanma bir mektup gönderip Eretna'run,
Azerbaycan tüccar~m M~s~r'a gitmekten menetti~ini yaz~p onunla
muharebe edece~ine binaen sultarun araya girmemesini rica etmi~~
ve arzusuna muvaf~k cevap alm~~t~r 33.
Kitab-üs-sülük' ün Köprülü kütüphanesi nüshas~nda E~ r ef'in
Memlük sultan~na mektup yazmas~~753 Zilkade (1352 Aral~k)'dir. Halbuki baz~~tarihlere göre Eretna o sene Muharreminde (1352 ~ubat)
vefat etmi~tir. E~ ref'in mektubunun tarihi belki 752 Zilkadesidir.
Yahut Eretna'run vefat~~Sülük'ün kayd~~gibi 753 senesi ba~~nda
olmay~p o sene içindedir.
ERETNA'NIN VEFATI
Alâüddin Eretna (753 H. (1352 senesi M). Muharreminde 34
vefat ederek Sivas ve Kayseri devlet merkezlerinden Kayseri' de kö~k
ismi verilen mevkide ~ eyh Evhadüddin Kir mani müritleri için
yapt~rm~~~oldu~u hankah~n ortas~ndaki türbeye defnedilmi~tir 35.
Müverrih Ali (.~a,. j J.- J
Fusul-i Hall-ü-Akd) ismindeki eserinde Eretna ile o~lu Mehmed ve torunu Alâüddin ve zevcesi
Kitab-üs Sula (Makrizi).
Kitab-üs-Sülük (Ayasofya kitaplar~~3370) Kitab-üs-Sülük'ün Köprülü
nüshas~nda (S. 8o) Tüccar~~ seyir ve seferden menetti~i ve memleketi ifsad eyledi~i kay~tlar~~yoktur.
34 en-Nücumüz zâhire, Kitab-üs-Sülük, Dürret-ül-eslâk. Tevârih-i
Mâzi".
"Kayseri'ye zâhirinde Kö~k nam mevzide bir âlâ hankah bina edip me~ihatini ~eyh Evhadüddin Kirmani'ye ~art eylemi~tir. Merkadlar~~ol hankah~n yasat~nda bir kubbe-i lâtifededir" Eretna Kad~~ Burhaneddin Tarihçesi.
32

33
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S ülipa~ a'n~n Kayseri ~ehri kenar~ndaki kârgir bir türbede medfun
olduklar~n~~yazarak kendisi Kayseri mirlivas~~iken oray~~ziyaret etti~ini beyan eder. Ehram ~eklinde olan türbenin kap~s~~üzerinde evvelce
mevcut olup sonradan zâyi olan üç sat~rl~~ ~u kitabe varm~~~ :
.5Y I d..1.1.
;Lçsl.11

,,11

JI jleJI ola

11

4J-~o

Lt~4

—
?1,J1 j —

-

Eretna bu kitabeyi (740 H. =1339 M.) de vefat etmi~~olan zevcesi
Sülipa~a'n~n vefat~nda koydurmu~~sonra kendisi de oraya defnedilhazih-il-imare) tabirinden burada türmi~tir. Kitabedeki (..)1(.11
olup bu da ~ eyh Evhadanla~~lmakta
beden ba~ka bir bina oldu~u
ü ddin müritlerine yapt~rd~~~~hankaht~r 36,
ERETNA HAKKINDA MÜVERRIHLER~N MÜTALAALARI :

Bütün Arap tarihçileri Noyin, Noyan, Nuviyn lakablariyle zikrettikleri Eretna'y~~uzak görü~lü, haz~ml~, hay~rhah, cesur, dindar, iri
vücutlu ve köse oldu~unu beyan ederek Mil ve iyi tabiatl~~olmas~ndan dolay~~halk aras~nda (Köse peygamber) denilirmi~~37 . Ölümünde kaç
ya~~nda oldu~u malinn de~ildir 38 . Bununla beraber Olcayto zaman~nda ümeradan oldu~una göre vefat~nda altm~~~ya~~ndan ziyade
oldu~u tahmin edilebilir.
;frdn-ü/-Asr'da 39.
Er e tna'ya dair kaynaklar~m~zdan
Orada
Eretna hak~r.
di~er kaynaklardan ziyade malümat vard
k~nda ~öyle denilmektedir.
"Eretna hay~rl~~bir adamd~ , diyanet sahibi olup fi sebilillâh
~slâmiyetin hâmi ve müdafii idi. Meclisi, ulemadan hâl'i olmazd~~ve
onlarla isti~are ederek fikirlerinden istifade eylerdi. Müslümanlar bu
adamdan daima iyilik gördüler, kendisine müracaat edenler onun
in'am ve ihsaruna nâil olurlard~ . Eretna ölünceye kadar bu hal
38 Develi Karahisar'da Eretna'n~n bir camii olup kitabesi Merhum Zeki
Oral taraf~ndan Nigde'de Halkevi Dergisi olarak ne~redilen Akp~nar Mecmuas~nda
ç~km~~t~r.
37 Adalet ve ~ecaatte mertebe-i kusvaya vas~ l oldu~u için cehele-i etrak Köse
peygamber diye telkib etmi~ ti (Cami-ucl-Düvel).
38 Dürret-ül-eslâk'in, Yeni Cami nüshas~nda ya~~yeri aç~k b~rak~lm~~t~r.
39

- asr (Ayasofya kitaplar~~ Nr. 2963).
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devam etti. Bunun vefatiyle müslümanlar büyük bir yard~mc~~kaybederek dü~manlar~n~ n zararlar~n~~gördüler.
Yine ;iyân-ül-asr'da Salâhüddin Halil bin Aybek esSafedi, Eretna hakk~nda ~u rübaiyi in~ad etmek suretiyle vefat~ndan dolay~~teessürünü aç~klam~~t~r :
,p,11

UJ

Rübainin Türkçe tercümesi :
"Kaybetti~imiz Noyinden nâ~ i Rum memleketine (Anadolu'ya)
belâ indi. Eretna'y~~bize istemedi~imiz ~ekilde gösteren fele~in Allah
cezas~n~~versin".
Kaynaklar~m~zdan olan Dürret-ül-eslâk fg Devlet-il-Etrak müellifi
Nureddin Hasan el-Halebi de ~u rübai ile kadir~inasl~k göstermi~tir:
L;)
4.. jI
JJI
T;~31
L:J
"Sürur içinde âli kas~ rlarda nail-i emel olan Eretna'y~~ ~imdi
bize kabir zindanlar~ nda gösteren ~edid ve bi aman fele~e Allah
lanet etsin".
Eretna'n~ n bir zaman naib (vekil) ve bir zaman müstakil olarak
M~s~r'la mükâtebat~~vard~ r. Kendisine eskiden bizde de üçe bükülmü~~
büyük bir tabaka kâ~~ t üzerine yaz~ lmak suretiyle mektup veya ferman gönderilirdi 40.
Eretna'ya vefat~ na kadar Memlük sultan~~ taraf~ndan ~u elkab
ile nâme yaz~lm~~t~r 41:
ji,J1 ,s.x4311

„s~~.~~~ j il
Jul
j r)~..,),11(T
,)
4l..0.11". 4111 jl.4.çjS-1..-...11 r.42.

~mza yerine de 0_›.4-1 Ehuhu kelimesi yaz~l~rd~.

JL;
JI

d4.11

j 1.11

~i

•

4° Hükümdarlara derecelerine göre ka~~ t, iki üç, dört.. ilah k~s~mlara ayr~lmak Memlük divan~~ usullerindendi.
41
Subhul A'~a, c. VII, s. 276.
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Eretna'dan sonra hükümdar olan o~lu Mehmed Bey'e de ayn~~
ka~~t ve ayn~~ ibare ile nâme yaz~lm~~t~. Yaln~z Mehmed Bey'in
o~lu Ali Bey'e küçük ya~ta bulunmas~~dolay~siyle (Ahuhu = karde~iniz) yerine (validuhu = pederiniz) ibaresi konulmas~~usuli kabul
edilmi~ti 42.
SEYYAH ~BN BATUTA'NIN ERETNA ~LE GÖRü~MES~~43
733 H. (1333 M.)'de Anadolu'daki ~ehirleri gezen ve devlet reisleri, ulema ve ahi reisleriyle görü~en Ibn Batuta Sivas'a gelince
Abi reislerinden B~ çakç~~ Ahmed'in müridleri taraf~ndan kar~~lanm~~~yaya ve atl~~bir kalabal~ k ile B~ çakç ~~ Ahmed'in tekkesine
misafir edilmi~tir.
Ibn Batuta mertebe itibariyle B~ çakç~~ Ahmed'den daha
yüksek olan Abi Çelebi ile de görü~erek bunlar~n yan~nda muazzez
ve mükerrem olarak üç gün kald~~~ n~~beyan ettikten sonra ~öyle diyor:
"Kad~ , maiyyetinde bir cemaat ile bize gelip ~rak Padi~ah~=
(Büyük ~eyh Hasan'~ n) Bilâd-~~ Rum'da naibi olan Emir Alâüddin
Eretna taraf~ ndan atlar getirdi. Hayvanlara binerek Emil-in nezdine
azimet ettik. Mumaileyh bizi ikametgah~ = dehlizinde istikbal ile
selam verip merhaba dedi. Kendisi Arapçay~~fasih olarak tekellüm
ediyordu. ~rak, ~sfahan, Siraz, Kirman ve Sultan Atabe~e ve ~am ve
M~s~r beldelerine ve Türk hükümdarlar~ na dair sualler sordu.
Sormaktan maksad~~ bunlar~n kerim olanlar~n~~medhü sena ve
hasislerini zemmedip etmiyece~imi anlamak idi; ben böyle yapmay~p
hepsinin medhü senas~ nda bulundum, bundan menmun olarak beyan~~
te~ekkür etti. Badehü yemek geldi~inden yedik. Benim misafirim
olacaks~n~ z dedi, lakin Abi Çelebi "henüz obama nazil olmad~klar~ ndan ibtida bana gelsinler yeme~i oraya gönderirsiniz" deyince
emir dahi muvafakat etti.
Ahi Çelebi'nin zaviyesine azimet ve alt~~gün ikamet ile mumaileyhin ve emirin nimetlerinden yedik badehu emir bir at ile bir libas
42

:‘,31.5,11,

J.,11 cla; L; £I.Ç b L o.i j JI

Z5

JiI j

11,:t; Subhulâ~â (Kalka~endi, c. VII, s, 276).
1bn Batuta seyahatnamesi diye me~h~~ r olan Arapça Seyahatnamenin ad~~
Tuhfet-ün-nuzzar fi Garâib-il emsar ve
..)W
Acâib-ül-esfâr) bunu yazan 1bn Batuta'n ~n ismi de ~erefeddin eb~2 Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Tanci'dir. Bu seyahatname merhum damad ~erif
Pa~a taraf~ ndan Türkçeye çevrilerek 1337 H. (1918 M.)'de Istanbul'da bas~lm~~t~r.
43
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ve akçe irsal ve bize ziyafet ve ikram ve yolluk verilmesi için civar
naiblerine tahrirat gönderdi" 44 .
Ibn Batuta Sivas'tan evvel Kayseri'ye u~ram~~t~. En büyük
Ahi olan (Ahi Emir Ali)nin zaviyesine misafir olmu~tur. Buras~~ da
Emir Eretna'n~n elinde bulunup ~rak ahalisinden asker ikame edilmi~~oldu~unu Eretna'n~n zevcesi Toga Hatun'la görü~tü~ünü
~öyle anlat~yor: Kayseri'de "Emir Eretna'n~n hatunlar~ndan biri
ikamet eder. Mumaileyha en kerim ve faz~l hatunlardand~r. ~rak
melikine karabeti vard~r, kendisine A~a denir ki büyük manas~n~~
tazammun eder. Sultana karabeti olan kimselere bu unvan verilir.
Mumaileyharun ismi Toga H atun'dur. Yan~na duhul edildi~imizde
k~yam ve hüsnü suretle selam ve kelâm etti. Taam ihzar~n~~emreyledi. Yemekten sonra avdetimizde bize kölelerinden biri vas~tasiyle
e~eri ve gemi mükemmel bir at ve hil'at ve para ile itizar etti."
Ibn Batuta Kayseri'den Aksaray'a gidiyor. Orada da Eretna'n~n naibi Ahilerden ~ erif Hüseyin'in misafiri oldu~unu yaz~yor".
ERETNA'NIN ILM VE FAZLI
Alâüddin Eretna'n~n ilim ve fazilet sahibi dindar, islâmiyetin
hâmi ve müdafii oldu~unu meclisi ulemadan hali olmad~~~n~~kân-ülJ1; 1S j
el-müntehab Jf Tekmilet-i
Haleb
asr ile
isimlerindeki eserlerden aç~k olarak anlad~~~m~z gibi zevcesinin de
ulema meclislerinde kendisinin arkas~nda oturup ilmi münazaralar~~
dinledi~ini yine o eserden ö~reniyoruz".
Ibn Batuta, Eretna'n~n Arapçay~~fasih olarak konu~tu~unu
ve Kayseri'de bulunan zevcesi Toga Ha tun'un da faz~l bir han~m
oldu~unu yazmaktad~r.
Eretna'n~n tefsir ve hadise dair tetebbularda bulundu~unu
yüksek ilim adamlar~ndan allâme Takiyyüddin Ali bin Abdullah el- subki'ye sormu~~oldu~u suallerden anlamaktay~z 47. Ere tibn Batuta Seyahatnamesi (~erif Pa~a tercürnesi, c. I, s. 326, 327) .
ibn Batuta Seyahatna~nesi (~erif Pa~a tercii~nesi, c. I, s. 325) .
46
Ayân-ül-asr (Ayasofya kitablar~, Nr. 2963).
I
47 rl..11
j1..<11 4:~~~ 144.
,:f...~11,;:;jçz
Zu I *IiT
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na'n~n sualleri üzerine Takiyyüddin Subki ~u m~sra~~söylemi~tir :
t:ij~~
r
Mânas~~ : Eretna'n~n sualleri bize nice hikmetler ö~retti.
ERETNA'NIN ZEVCE VE ÇOCUKLAR'

Eretna'n~n 740 H. (1339 M.)'de vefat eden Sülipa~ a ismindeki
zevcesinin Kayseri'de medfun oldu~unu Eretna'n~n vefat~~k~sm~nda
kitabesini kaydetmek suretiyle göstermi~tik. Bundan ba~ka A~a diye
hitap edilen (Toga Hatun) ad~nda ~rak hükümdar~~Büyük ~ eyh
Hasan'~n akrabas~ndan bir zevcesinin bulundu~unu Ibn Batuta'dan ö~renmekteyiz 48 . Eretna'n~n Isfahan~ ah isminde bir üçüncü
zevcesi daha olup bu da Eretna'dan sonra yerine hükümdar olan
Giyasüddin Mehmed Bey'in validesidir. Bu da Büyük ~ eyh
Hasan akrabas~ndan olup daha evvel —belki o~lunun katlinden
sonra— Irak'a gitmi~, torunu Ali Bey'in hükümdarl~~~~zaman~nda
Sivas'a gelmi~ti 49 .
Eretna'run üç o~lu olup bunlar da ya~~s~rasiyle ~ eyh Hasan
Bey, Câfer Bey ve Mehmed Bey'lerdir.
~ eyh Hasan Bey'in künyesi Bedrüddin'dir". Gayet güzel ve
yak~~~kl~~ve ayn~~zamanda çok zeki ve fâz~l bir genç imi~. Babas~~
Eretna, bunu ~rak hükümdar~~Büyük ~eyh Hasan'~n nezdine elçilikle göndermi~~ise de Memlûk sultanl~~~~valileri Irak'a gitmesine
mani olup Behisni'ye gelince Halep naibi Ta~demir 51 Behisni naibine
haber gönderip ~ eyh Hasan Bey'i yan~na getirtmi~tir. Halep
naibi, ~eyh Hasan Bey'le görü~üp ondan memnun kalarak onu
a~~r hil'atlerle taltif ettikten sonra babas~n~n yan~na göndermi~~ve bu
suretle ~ eyh Hasan Bey Irak'a gidememi~tir.
Köprülü kütüphanesi 1552 numaral~~kitab~n ba~tan ikinci yapra~~nda Firuzâbâcli
hattiyle yaz~lm~~t~r.
48 Ibn Batuta (~erif Pa~a tercü~nesi) C. I, s. 325.
49 Bezm ü Rezm s. 167, 168. Isfahan~ ah Hatun Erzurum'a geldi~i zaman
oran~n emini bunun emval ve e~yas~n~~zabteylemi~~oradan da Isfahan~ ah Sivas'a
gelmi~.
5° el-Menhel-üs safi ve Kitab-üs-sülük.
81 el-Menhel-üs safi Hums emin i ve Dürer-ikâmine. Halep emini "Co~rafi vaziyet sebebiyle ben Düreri-kiimine'nin kayd~n~~tercih ettim" diyor.
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Eretna bir müddet sonra ~ eyh Hasan'a Mardin hükümdar~~
Melik Salih ~ emseddin'in k~z~n~~istemi~tir. Mardin hükümdar~~
k~z~n~~çeyizleyip Sivas'a göndermi~tir.
~eyh Hasan Bey o s~ rada hastalanarak teehhül etmeden 748
Ramazan (1347 Aral~k)da vefat etmi~tir 52 . Eretna Sivas'a gelen gelini, Mardin'e göndermiyerek ikinci o~luna (Câfere) ald~~53. ~eyh
Hasan Bey Sivas'ta Güdük Minare denilen murabbaül~ekil bir plan
dahilinde yap~lm~~~olan türbede medfundur 54. ~ eyh Hasan Bey'in
vefat~~babas~~Eretna'y~~çok müteessir etmi~tir".
Sivas'ta bu ~eyh Hasan Bey türbesinin mermer ta~tan yap~lan
esas murabba k~sm~n~n yüksekli~i be~~metre ve ona ilave edilmi~~olan
tu~la k~smiyle beraber hepsinin yüksekli~i dahilen on be~~metredir.
Murabba k~sm~n üstündeki tu~ladan üstüvaniül~ekl k~s~m hendes~~
e~kali havidir. Bu üstüvani k~s~ mdan dolay~~türbeye Güdük Minare
ismi verilmi~tir 56.
Eretna'n~n di~er iki o~lu Cafer ve Mehmed Bey'ler hakk~ nda
a~a~~da malümat verilecektir.
ERETNA'YA TABI ~EHIRLER

Eretna'n~n devlet merkezi Sivas ve Kayseri olmak üzere iki idi.
Do~udan gelecek tehlike Çobaniler dolay~siyle büyük oldu~u için
kendi türbesini Kayseri'de yapt~rm~~t~ . Bununla beraber ekser zaman
Sivas'ta bulunmu~tur. Bu iki ~ehirden ba~ka Amasya, Tokat, Çorum,
Develi Karahisar, Ankara, zile, Canik, ergüb, Ni~de, Aksaray, Erzincan,
Do~u Karahisar ve bunlara civar kasaba ve nahiyeler Eretna'ya aitti;
Dârende kasabas~~ da Eretna'ya tabi iken M~s~ r hükümeti zabtetmi~tir. Bu ~ehirlerden baz~lar~~Eretna'dan sonra yava~~yava~~elden
ç~km~~t~r.
52 ~ eyh Hasan Bey'in kabir kitabesinde 748 Ramazan'da Dürer-i kâmine
ve Kitab-üs-Sülâk, el- Menhel-üs-sâfi ayn~~sene ~evval ay~n~~yazarlarsa da bu,
Hasan Bey'in vefat~n~n M~s~r'ca ~evvalde duyulmas~ndan dolay~d~r.
53 el- Menhel, c. I, S. 280 (Ayasofya kütüphanesi).
54 Sivas, ~ehri s. 151, 152.
55 el-Müntehab fi Tekemilet-i Tarih-i Haleb (Ibni Hatib-ün-Ns~ ri) Laleli
Kütüphanesi Ibrahim Pa~a kitaplar~~ Nr. 922.
58 Buraya Güdük minare denildi~i ve türbede Eretna'n~n o~lu ~ eyh Hasan
Bey'in medfun oldu~u Vak~flar Umum Müdürlü~ü (Anadolu 1255 ba~lar~~defteri
s. 1104) de ~ emseddin Siyasi vakfiyesinde de görülür.
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Er e tna'n~n üçüncü o~ludur. Bezm-ü Rezm'in kayd~na göre validesi Isfahan~ ah Hatun'dur. 753 H. (1352 M.)'de emirlerinittifahyle büyük biraderi Câfer Bey'e tercihan hükümdar ilan edildi 57.
Hükümdar olam~yan Câfer Bey mu~ber olarak mücadeleye te~ebbüs
etti ise de ma~lüp olup M~s~r'a kaçt~~ve bir müddet orada oturdu 55.
Mehmed Bey küçük oldu~undan devlet i~leri ümera elinde
idi. Eretna'n~n vefat~ndan istifade eden Türkmen a~iretleri ba~~
57 ~ilcdri ve ondan naklen Cami-ud-Düvel bu tebeddülü ~öyle naklediyorlar:
"Eretna'n~n Câfer ve Mehmed isimlerinde iki o~lu vard~. Mehmed, son derece
güzeldi. Tahsil-i ilm için Konya'ya gönderilmi~ti. Orada tahsilde iken Eretna
vefat etmekle veziri Hoca Ali gizlice haber gönderip onu hükümdarl~~a davet
etti. Halbuki Eretna'n~n büyük o~lu Câfer orada mevcut idi; çünkü Hoca Ali
ve elcser ümera Mehmed Bey'i severlerdi. Mehmed Bey, derhal Kayseri'ye
geldi ve hükümdar ilan edildi. Biraderi Cafer Bey'i hapsetti.
Mehmed Bey, sonradan sefahate dald~, sair karde~lerine eziyet etti. Bunun
üzerine dar~l~p hal'ettiler ve yerine Cafer Bey'i geçirdiler, Mehmed Bey Konya'ya kaçt~~ve sonra oradan Sivas'a geldi. Sivas Valisi ~~bn Kürd onu tan~d~~ve Vezir
Hoca Ali ile bar~~t~r~p ve karde~i Câfer Bey'i öldürüp ikinci defa hükümdar
oldu. (Camiud-Düvel c. ~~, s. 443, 444. Bayezid Umumi Kütüphane).
58 Ibn Hacer, Dürer-i Kâmine'den:
"Mehmed Bey pederinin vefat~nda ve 753 senesinde küçük iken Memalik-i
Rum hükümdar~~ oldu. Devlet i~lerinin idaresi Ali~ ah Kürdi'nin elinde idi;
Câfer bin Eretna M~s~r'a gitmi~ti, orada oturuyordu" (Umumi Kütüphane
nüshas~).
Câfer Bey'in M~s~r'a gittikten sonra f~rsat bulunca tekrar memlekete döndü~ü
anla~~l~yor. Çünkü Vak~flar Umum Müdürlü~ü eski kay~tlar~nda 788 H. (1386 M.)
tarihli bir vakfiye vard~r (Vak~flar Umum Müdürlü~ü Kuytic1-1 Kadime Anadolu
r1j5-)11
defteri Nr. 582 s. 413). Vakfiyede 2.4

el-Emir-ül-ecell-ül-ea-z-ül-ekremül-mükerrem
al~~
i.)1 41
Câfer Bey bin el merhum-ül-ma~furün leh Eretna tabe serah) kayd~~ ile Cafer
Bey'den bahsediliyor. Câfer Bey, Kayseri'de K~rkkaya köyünde ~ eyh Halil bin
~ eyh Hac~~ Dani~ mend için yapt~rd~~~~zaviyeye vak~f yap~yor. Cafer Bey'in
bu vakfiye tarihinde Kayseri'de bulundu~u anla~~l~yor. Halbuki bu tarihte
Kayseri, Kad ~~ Burhaneddin Ahmed'e tâbidi. Bezm-ü Rezm'de Kayseri'nin
Ömer o~lu Cüneyd'in isyan~~sebebiyle birkaç defa Burhaneddin'in elinden
ç~k~p sonra yine onun eline geçmi~tir. Pek muhtemeldir ki bunlar~n birisinde
herhangi bir yard~mla belki Karaman o~lunun yard~miyle Cafer Bey muvakkaten de olsa hükümdarl~~~~elde etmi~~olmal~d~r. Icabetüs Sail isimli Mün~eat
mecmuas~nda Cafer Bey'in künyesinin Zeynüddin veya ~erafeddin oldu~u ve
kendisine M~s~r divan~ndan mektup yaz~ld~~~~görülüyor. (Paris Milli Kütüphanesi
Arapça yazmalar~~Nr. 4439).
Benden C. XXXII, 12
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kald~rm~~lar, Canik ve havalisini tamamen ellerine alm~~lard~ . Güneyden de Dulgad~r o~ullar~~ Eretna devletinin zarar~na olarak hudutlar~n~~geni~letiyorlard~.
M~s~r'da vaki saltanat de~i~ikli~inden dolay~~ " Halep valisi
Bin Bugarus 752 H.( ~~351 M.)'de ~syan etmi~~ve ~am'~~da zabteylemi~ti".
Dulgad~r o~lu Karaca Bey, daha sa~l~~~nda Eretna'run muhalefetine ra~men âsi valiye yard~m etti. Mühim bir kuvvetle BinBoga
Rus'u ma~lüp ve katleden M~s~r hükümdar~, ona yard~m etmi~~olan
Karaca Bey üzerine Elbistan taraflar~na yürümü~tü (754 H.=
1353 M.)•
Karacabey ma~lüp olup iki o~luyla k~rk kadar adam~~yakalanm~~~ise de kendisi Eretna o~lu Giyasüddin Mehmed Bey'e
iltica eyledi. M~s~r hükümeti, Karaca'n~n hile ile tutulmas~~için
Mehmed Bey'e mektup gönderdi. Mehmed Bey, Karaca Beye
ikram etti ve onu misafir ederek muhafaza alt~nda Halep' e gönderdi
ve (~aban 22 ve) 754 22 (Eylül 1353) de Halep kalesine hapsolundu
ve oradan da Kahire' ye yolland~~61 ve Kahire'de Bâb-~~Zevile' de as~lmak suretiyle öldürüldü 62 .
Çavdar tatarlar~'mn, Osman o~lu Murad-~~ Hüdavendigâr'~n
mülküne tecavüz ile tahribatta bulunmalar~~üzerine 762 h 1361 m de
Eretna o~lu Mehmed Bey'e ait olan Ankara kalesi Ahilerden
al~nm~~t~.
763 ~evval (1362 Eylül)'de Anadolu'ya taarruz eden M~s~rl~lar~n
Malatya valisi üzerine Eretna o~luyla beraber Dulgad~ r o~lu mukabil
taarruz yapm~~lar ve Malatya emini Esendemir Taz~'y~~avla me~gul
Oldu~u s~rada bir bask~nla yakalam~~lar ise de Esendemir bir çaresini
bulup Malatya'ya can atm~~t~r.
Eretna o~luyla Dulgad~r o~lunun bu hareketleri Memlük hükümetinin a~~rma gitti. ~am Naibi Yolbu~ a kumandasiyle, ~am,
Halep, Hama, Trablus-~am kuvvetleri ki yirmi dört bin kadar olup
manc~n~k ve kale alâtlariyle harekete geçtiler ve Dulgad~r ve Eretna
59 752 H. ( ~~35 ~~M.) senesinde M~s~ r hükümdar~~ Nâs~ rüddin Hasan'~n yerine
Selâhaddin Salih hükümdar olmu~tu. BinBoga Rus'un isyan~~bundan dolay~d~ r.
60 BinBogarus'un mahlâs~~ el-Kas~mi'dir. Rusya'da elde edilmi~~oldu~u
için BinBoga Rus denilirdi.
61 Kitab-üs-lük 754 H. senesi vekayii.
62 An Haldun C. V, S. 561.
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topraklar~na tecavüz ettilerse de esasl~~ bir i~~göremediler 63. Bir
müddet sonra i~in iç yüzü anla~~larak muvazene düzeldi.
GIYASÜDD~N MEHMED BEY ALEYHINE VEZ~R~N ISYANI

Alâüddin Eretna'n~n kuvvetli otoritesi sebebiyle onun zaman~nda ne tatarlar ve ne de emirler katiyyen ba~~kald~ram~yorlard~.
Onun ölümü ve henüz pek genç o~lunun hükümdar olmas~~sebebiyle
devlet i~leri vezir (Hoca Ali ~ah) in elinde idi. Bu Hoca Ali ~ ah
765 H. (1364 M.)'de metbuu olan Mehmed B ey'e kar~~~Isyan ederek
Kayseri'de bulunan Mehmed Bey üzerine yürüdü; buna kar~~~
ç~kan Mehmed Bey kuvvetleri ma~lüp oldu~undan Eretna hükümdar~, M~s~r hükümdar~~ Melik E~ ref ~ kinci ~aban'dan yard~m
istedi; M~s~r hükümdar~, Halep naibine (valisine) emir gönderip
Mehmed Bey'e yard~m edip askerle beraber yürümesini emretti~inden bu kuvvetler sayesinde Eretna o~lu, hasm~~ olan Hoca Ali
~ah'~~ma~lûp etmi~ " ve yakalanan vezir katlolunmu~tur 65.
Hoca Ali ~~ah'~n katli üzerine bir zamandan beri serbest
ya~ama~a al~~m~~~olan baz~~emirler, bu halden korkarak bir ittifak
neticesinde Mehmed Bey'i Kayseri'de öldürüp yerine küçük ya~ta
olan o~lu Alâüddin Ali Bey'i geçirdiler 767 H. (1365 M.) 66.
Makrizi, vezir Ali ~ah'~n katlinden sonra Mehmed Bey'in
her taraftan hücum eden dü~manlar~~taraf~ndan öldürüldü~ünü beyan
ediyor. Dü~manlar~, kendisine muhalefet eden ümera olsa gerek".
63 Kitab-üs-Sülük (Makrizi) 763 senesi vekayii aras~nda (Fatih Kütüphanesi
nüshast 4379).
64 ~bn Haldun, C. V, s. 561.
65 Bu olay~~ Dürer-i kâmine 765 ve ~kad-ül-cüman ile ibn Haldun 766 senelerinde gösteriyorlar. Hoca Ali~ ah 765 H. (1364 M.)'de isyan etmi~~Mehmed
Bey'i kaç~rm~~~Hoca Ali ~ah 766 H. (1365 M.)'de ma~ffip ve maktul olmu~tur.
66 Tarih Encümeni mecmuast, cüz. 25, 18 "Eretna ve Kad~~Burhaneddin tarihçesi
~öyle yaz~yor" Erkân-~~devlet Sultan Mehmed'i ~ehit ettiler. Kö~k nam mevkideki
kubbe-i lâtifede pederi yan~nda medfundur. Giyasüddin Mehmed Bey'in katlinde medhaldar olan ~imera aras~nda Amasya Emini Hac~~ ~adgeldi Pa~a'n~n da
bulundu~unu Kad~~ Burhaneddin Ahmed, bir vesile ile ~adgeldi'ye verdi~i
cevapta: "Sultan (Burhaneddin) :
il 45:4 c$415.L— 1.! c•-4S,s4
ir= .! _re il I
4P,
-) tJ.;~! I -> (BeZna ü Rezm, s. 234)•
87 Amasya tarihi (C. III, S. 75) Mehmed Bey'in, Dulgad~r o~lu Halil Bey taraf~ndan katledildi~ini yazarsa da mehaz göstermez.
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~bn-i Hacer, 4.:...15;_p Dürer-i Kâmine'de ve Subh-ul-â~a'da 68 Mehmed
Bey'in vefat~~yanl~~~olarak 780 H. (1378 M)'de gösterilmi~tir. Onlar~n
gösterdikleri tarih Mehmed Bey'in o~lu Ali Bey'in vefat~~tarihidir.
Mehmed Bey'in kabri Kayseri'de babas~~Eretna'run medfun
Oldu~u Kö~k mevkiindeki türbededir ve kabir kitabesi de ~öyledir 69:
j
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Giyasüddin Mehmed Bey'in hükümdarl~~~~on üç buçuk sene
kadard~r. Ölümünde takriben yirmi be~~ya~~nda idi.
Mehmed Bey zaman~nda 762 H. (1361 M.) tarihinde emirlerin
den Eminüddin Ho~ kadem taraf~ndan Turhal'~n Taziye köyünde
bir cami yapt~r~lm~~t~r. Bu camie ait kitabe sonradan yine oradaki
bir türbenin ba~~taraf~na konmu~tur. Kitabe sureti ~öyledir 7° :
j U.

(Jlt. r•L=pl )U4LJ jo
1..J1 Li l ji;1kL..

ci c,,4~~
L1

fi

~ su,

y

1

7u.1:".!

Z~

J

iI

jo .1!j 71 (

—

j
j

-

:J j.1.11

)

,
4:, 411

jc.

t
o

Bar'da Giyasüddin Mehmed Bey'e aid bir kitabe daha
oldu~unu merhum Zeki Oral Bey bildirmi~ti.
**
~ ikâri, Mehmed Bey'in Eretna ad~nda bir o~lu oldu~unu ve
ümera taraf~ndan hükümdar ilan edildi ise de Karamanl~lar~n bunu
Subhul-A'~a c. V, s. 36469 Bu kitabe. halen yoktur. Kayseri'nin, Ankara'ya ba~l~~bir sancak oldu~u
zamanda cahil bir mutasarr~f bu kitabe ta~lariyle evine havuz yapt~ rm~~. Te~ekkür
olunur ki, eski eserlere ve kitabelere merakl~~ bir zat olan Kayserili merhum Nazif
Efendi bunlar~n suretlerini alm~~~ve Rahmetli Halil Ed h em Bey taraf~ndan Kayseri ~ehri isimli eserinde ne~rolunmu~tur. Kitabenin ba~~k~sm~~olmak laz~msa da bu
kadar zabtolunmu~tur.
70 Bu kitabeyi bana Vak~flar Umum Müdürlü~ü eski kay~tlar müdürü iken
vefat eden rahmetli arkada~~m~z Zeki Oral, daha Tokat vilayeti birinci m~ntaka
Maarif müfetti~i bulundu~u s~rada Tokat'tan göndermi~ti. Zeki Bey kitabedeki
Ho~kadem isminin yeri k~r~lm~~~oldu~undan bunu benzeterek yazd~~~n~~ bildirmi~ti.
71 Bir evvelki nota bak~n~z.
68
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memleketten ç~kard~~~n~~ ve bunun ~am nâiblerinden ve Dulgad~r
o~lundan istimdat eyledi~ini, bir aral~k Karamanl~lar taraf~ndan
Silifke kalesinde hapsedilip sonra Tarsus hâkimi Bah~ ayi~~Han
taraf~ndan kurtar~larak tekrar hükümdar oldu~unu ve Darende'yi
muhasara eylediyse de muvaffak olamapp Karamanl~lara ma~lûben
Payas'a kaçt~~~m ve nihayet Karaman o~lu Alâüddin Bey taraf~ndan öldürüldü~ünü yazar 72.
Bu ikinci Eretna'n~n (Esenbo~a), (Gazi Bey) adlar~nda iki o~lu
oldu~unu da ~ikâri. yazmaktad~r. ~ikârrnin baz~~mal'ûmat~~vakalara
uymaktad~r. Ni~de'de Eretna o~lu Esen Bey türbesi vard~r. Bu türbe
kârgir ise de hiçbir kitabesi yoktur. Halk bu türbeye Esen Bey tekkesi
diyorlarm~~.
Esen Bey Kad~~ Burhaneddin Ahmed'in hasm~~olan Karaman o~lu Alâüddin Bey taraf~ndan belki de onun himayesinde
olarak Ni~de'de hükümet etmi~tir.

Giyasüddin Mehmed Bey'in Erzincan, Do~u Karahisar, Aksaray, Bayburd, Sivas, Tokat, Kayseri, Çorum, Samsun ve di~er baz~~ ~ehirlerde kesilmi~~sikkeleri meskûkât kataloglar~nda görülür.
ALÂÜDD~N AL~~BEY

767 H. (1365 M.)'de babas~~Mehmed Bey'in katli üzerine küçük
ya~ta hükümdar oldu. Bütün i~ler ümeramn elinde idi. Onlar aras~nda da rekabet oldu~undan her biri bir hava çal~yordu. Bu haller
sebebiyle Ni~de ve Aksaray taraflar~n.' Karaman o~ullar~~ i~gal ettiler.
Emirlerden Sivas'ta, maktul Hoca Ali ~ ah'~n o~lu Hac~~ ~ brahim,
Tokad'da ~eyh Necip ve Amasya'da Hac~~ ~adgeldi Pa~ a kendi
ba~lar~na hareket ediyorlard~. Bundan ba~ka, Mo~ollar her tarafa el
uzatarak memleket asayi~ini bozuyorlard~.
72 Amasya tarihi, c. III, s. 76, 78, 79 da Ali Bey'den evvel büyük karde~i olan
Eretna'n~n Sivas'~~elde ederek hükümdar oldu~unu ve bilâhare Hac~~ ~ brahim
taraf~ndan Sivas'tan ç~kar~ld~~~n~~ve taraftarlar= gayretiyle Ali Bey'in Sivas'ta
cülûs eyledi~ini beyan etmekte ise de bu hususta o tarihte kaleme al~nm~~~olan
Bezm-ü Rezm'de ve muas~ r olan Arap kaynaklar~nda hiç bir kay~t ve hattâ ima bile
yoktur.
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Babas~n~n sa~l~~~nda me~hur Islam alimlerinden Kayserili Abd ü lmu hsin'den 73 ders görmü~~olan Ali Bey, hükümdarl~~a geçtikten
sonra i~e kar~~ur~lmad~~~~için sefih ve ayya~~olmu~tu 74. Bir Mo~ol
o~lamna a~~ k olarak onunla hembezm oluyordu; kendisini toplay~ p
idareyi ele alacak kudret ve kuvvetten mahrumdu 75. Onun bu halini
gören devlet erkan~~kendisini saymaz oldular".
Ali Bey'in bir kaç zaman gece gündüz Kayseri'de hamamda
ay~-ü i~retle meclis kurdu~unu haber alan Karaman o~lu, bu durumdan faydalanarak Samar,gar ve Çaykazan Mo~ol a~iret kuvvetleriyle
Kayseri'ye hücum ederek Ali Bey'i Sivas'a kagr~p Kayseri'yi elde
etmi~ti 777 H. (1375 M.) 77.
Karaman o~lunun elinden Kayseri'yi almak için Kad~~ Burhaneddin Ahmed, Kayseri emaretine geçmek istedi ise de muvaffak
olamad~~ ve Ali Bey maksad~na vak~f oldu~u Burhaneddin Ahmed'i hapsetti; fakat Burhaneddin'e taraftar olan Sivas e~niri
Hac~~ Ibrahim, bu hale can~~ s~k~larak Samagar Mo~ol kabilesinin
73 Kayserili Abdülmuhsin, Islam alimlerinin büyüklerindendir. Memleketinde ve ~am'da tahsil gördü. Memlekete dönü~ünde Mehmed Bey'in o~lu Ali
B ey'e muallim tayin olundu. Vefat~, Osmanl~~müelliflerinde 755 H. (1354 M.) gösterilmi~se de
cf:!, ismindeki eserini 759 H. (1358 M.)de yazd~~~na ve Ali
Bey'in cülûsunda 1365 de muallimi bulundu~una göre vefat~~bu tarihten sonrad~ r.
Zaman~nda kendisine efdalür-rurn denilirdi. Bir hayli k~ymetli eserleri vard~r.
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reisi H~ z~ r Bey'le ittifak ederek Ali Bey'i Sivas'ta hapsederek Burhaneddin'i hapisten ç~kard~.
780 H. (1378 M.)'de hükümdar Ali Bey'in taraftar~~olan Bar~m
bay Mo~ollariyle Alagözlü a~ireti z~ddiyeti ve eski münaferetinden
dolay~~harbeden Hac~~ ~ brahim maktul oldu~undan mahpus bulunan Ali Bey, Kad ~~ Burhaneddin Ahmed'in yard~miyle hapisten
ç~kt~~ve bu hallerden ders almayarak mütad~~üzere sefahate devam
etti, halk bunun rezaletinden b~kt~~ve isyan ile hükümdarl~ktan atmak
istediler ise de ümera araya girerek ayaklanman~n önünü ald~lar ve
Kayseri kad~s~~ Burhaneddin Ahmed'i de vezir yapt~lar (780
Rebiulevvel = 1378 Temmuz) 78 .
Eretna'n~n en eski ve nüfuzlu ümeras~ndan olan Hac~~ ~ adgeldi, Amasya' da merkeze ehemmiyet vermiyerek kendi ba~~na hareket
ediyordu. ~adgeldi o devletin en k~demli emin i oldu~undan vezir
Kad~~ Burhaneddin Ahmed bunu istirkab ediyordu. Bu z~ddiyet
ve münaferet sebebiyle Burhaneddin Ahmed, hükümdar Ali
Beyi Amasya'ya, Hac~~ ~ adgeldi üzerine sevkettiyse de bir i~~görme~e muvaffak olamad~lar ve bu hal Hac~~ ~~adgeldi'nin nüfuzunu
artt~rd~.
Yine Kad~~ Burhaneddin Ahmed, Ali Bey'i Ni~de'nin istirdad~~için o tarafa sevkettiyse de yine bir i~~görülemedi. Yaln~z Ni~de
yak~n~ndaki Karahisar'~n zabtiyle müteselli oldular.
Ali Bey, 781 H. (137g M.)de Türkmen beyleri üzerine Ni~de
taraflar~na ak~n yaparak ya~malad~ktan sonra Sivas'a döndü. Yine
o sene Erzincan emini Pir Hüseyin Bey vefat etti~inden evvelce
Eretna'ya tâbi olan bu ~ehrin zabt~~için sefer aç~ld~~ise de bir sonuç
al~namadan avdet edildi.
Alâüddin Ali Bey, 782 H. (1380 M.)'deveziri Burhaneddin
Ahmed'in te~vikiyle kendi ba~~na hareket eden Amasya emin i Hac~~
~~adgeldi Pa~ a üzerine yürüdü ise de sefer esnas~nda Kazova' da
taundan vefat etti (782 Cemaziyelevvel = 1380 A~ustos).
Ali Bey'in hükümdarl~~~~on be~~sene sürmü~~ise de hiçbir
nüfuzu olmayarak ümeras~n~n tesiri alt~nda sefihâne ya~am~~, hapis
ve tahkir edilmi~tir.
78

Eretna ve Kad~~Burhaneddin Tarihçesi.
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Ali Bey'in cesedi Kayseri'ye nakledilerek ceddi ve babas~~ yan~na
defnedilmi~tir 79.
Tokat'~n Turhal kazas~na tâbi Tazya köyünde 777 H. (1375 M.)
tarihli zaviye kitabesi Ali Bey zaman~na ait olup bu zaviye Kad~~
Burhaneddin Ahmed'in hükümdarl~~~~zaman~nda yeniden yap~ld~~~~için onun ismi de kitabede geçmektedir 8°.
Ali Bey'in Erzincan ve Do~u Karahisar'da 768 H. (1366 M.) tarihinde kesilmi~~sikkeleri meskü'kât kataloglar~nda görülüyor.
MEHMED BEY B~N AL~~BEY
Babas~n~ n yerine yedi ya~~nda hükümdar olarak küçük olmas~na
mebni kendisine bir nâib yâni, vekil tayini takarrür etti~inden bu
niyâbeti elde etmek için en k~demli Eretna zaman~~ ernirlerinden
7° Tarih Encümeni Mecmuas~n~n cüz 25, s. 20 sinde Ali Bey'in Tokat'ta medfun oldu~u yaz~lm~~~ise de yanl~~t~r. Eretna ve Kad~~Burhanettin tarihçesi'nde ve müverrih
Ali'nin Fusül-i hali ü akd'~nda bu Ali Bey'in ceddi Eretna'n~n yan~nda medfun
Oldu~u muharrer olup Ali, ziyaret etti~i bu türbede gömülü olanlar~~isimleriyle zikretmektedir. Encümen mecmuas~ndaki yanl~~~mütalaa, Ali Bey'in vefat eder etmez
cesedinin bir mahfe içinde Tokat'a gönderilmi~~olmas~ n~n Bezm-ü Rezm'in yazmas~ndan dolay~~olacak. Bezm-ü Rezm'in cesedin yaln~z Tokat'a gönderilmesini zikretmesi, oraya defni demek de~ildir. Belki vefat yaz ay~nda a~ustosta oldu~undan
tahnit edilerek Kayseri'ye sevkedilmi~tir.
Tokat'da medfun olan Ali ad~nda bir zat varsa da buna, mahallince de malum
oldu~u üzere, Horoz Ali Bey derler. Memlûk Sultanl~~~~divan~~ mün~eat mecmuas~~ olan icabetüs sâil ilâ Marifet-ir-resâil isimli mün~eatta, daha yukarda Giyasüddin Mehmed Bey k~sm~nda geçti~i üzere Mehmed Bey'e kar~~~isyan eden
Ali Bey'in Horoz o~lu Hoca Ali oldu~unu Tokat'ta medfun olan Ali Bey'e
Hoca Ali Bey bin Horoz denildi~ini yaz~yor (Paris Milli Kütüphanesi Arapça
yazmalar~~ numara 4437, s. 46).
80 Tazya'da zaviye kitabesi :
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Amasya emini Hac~~ ~adgeldi Pa~ a, Sivas üzerine yürüyüp bir elçi
vas~tasiyle halk~~itaate davet etti.
Bunun üzerine Hac~~ ~adgeldi'nin def'i için Selçuk haneda!lindan olup Do~u Karahisar beyi olan K~ l~ nçarslan Sivas'a davet
edildi 81. Bunun üzerine Hac~~ ~adgeldi Pa~ a halk~n Selçuk hanedamna kar~~~olan meyli sebebiyle bir i~~göremiyece~ini anlad~~~ndan
Amasya'ya çekildi. Amasya emini ile vezir Kad~~Burhaneddin'in
aras~~pek aç~k oldu~undan bütün bu hareketler, Kad~~Burhaneddin'in tertibiyle oluyordu. Maiyyeti ile Sivas etraf~na gelmi~~olan
K~l~nçaraslan, Sivas'a girerek akdedilen mecliste baz~~ ~artlarla naib
ilan olundu. Bu mecliste ba~l~ca Kad~~ Burhaneddin Ahmed,
Seydi Hüsam ve K~ l~ nçarslan vard~.
Görü~mede a~iret reisi Cüneyd'in eline geçen Kayseri ~ehri ile
Hiristos kalesinin zabtedilerek Kad~~ Burhaneddin'e verilmesi ve
maliye vekili olan Seydi Hüsam'~ n vazifesinde ibkas~~kararla~m~~t~.
Burhaneddin Ahmed Kayseri taraflar~na gitti, o taraftaki
Mo~ollar kendisini kar~~lad~ lar. Burhaneddin bu hüsn-ü kabulden
istifade ile Kayseri'yi almak istiyordu. Fakat naib-i hükümet K~ l~ nçarslan, Burhaneddin'e habergöndererek Hac~~ ~adgeldi'nin tedibinden sonra Kayseri'nin zabt~n~~muvaf~k görerek onu celbetti ve
Burhaneddin'in reyi hilaf~na ~adgeldi üzerine yürüdüyse de
harpte ma~lü'p oldu ve bu ma~lübiyeti Burhaneddin'in kendisine
iltihak etmemesinden bilerek aralar~~ aç~ld~.
Burhaneddin Ahmed'in fazl ve kemali, cerbeze ve cesareti
K~ l~ nçarslan'~~ endi~eye sevkediyordu. K~ l~ nçarslan'~n Amasya
ma~lübiyeti halk~n gözünden dü~mesini mücip olmu~tu. Bu durumdan
Kad~~Burhaneddin Ahmed istifade ediyordu. K~ l~ nçarslan, sab~k
hükümdar~~Ali Bey'in zevcesi ve çocuk hükümdar~n annesini alarak
mevkiini tahkim etmek istemi~ti 92 . Bundan ba~ka Burhaneddin'i merkezden uzakla~t~rma~~~dü~ünen K~ l~ nçarslan, onu KayDo~u Karahisar hâkimi idi.
81 K~ l~ nçarslan Selçuki hanedan~ndand~r.
Amasya tarihine göre K~ l~ nçarslan Altunba~~Selçuki'nin torunu ve Mesud'un
o~lu imi~~(C. III, s. 83, 96) K~l~nçarslan baz~~muharebelerde ve bilhassa Erzincan seferinde Ali Bey'e yard~m etmi~~ve bu suretle hat~rl~~emirler aras~nda yer alm~~t~r.
82 Hayrullah Efendi, Hükümdar Ali Bey'in zevcesinin ad~n~~Sülübey
olarak yazar ve yanl~~~olarak o kad~n~~Kad~~ Burhanettin Ahmed'in ald~~~n~~
söyler (C. V, s. 44).
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seri taraf~ndaki Karahisar'a göndermek istemi~tir. Bezm-ü Rezm'e göre
maksad~~orada Burhaneddin'e suikasd ettirmekti. Bu haller sebebiyle K~ l~ nçarslan ile Burhaneddin'in aralar~~iyiden iyiye aç~lm~~t~. K~ l~ nçarslan, Burhaneddin'e bir suikasd tertip ettiyse de
müteveffa hükümdar Ali Bey'in zevcesine mensup birisi bundan
Burhaneddin'i haberdar etmi~ ti. Bunun üzerine Burhaneddin
de K~ l~ nçarslan'~~öldürme~e karar vererek ye~eni ~eyh Müeyyed'le
görü~tü ve i~~takarrur etti. ~eyh Müeyyed, zuhur eden f~rsatta
K~ l~~ çarslan'~~öldüremedi. Ikinci bir f~ rsat zuhuruna intizar edildi.
Bir gün Sivas haricinde K~ l~ n çarslan'la birlikte gezinirken K~ l~ n çarslan'~~öldürdü; yine ayn~~ günde K~ l ~ nçarslan'~n amcas~~Keyhusrev'de ayn~~akibete u~rad~.
Bu cinayetler üzerine Burhaneddin heman ~ehre gelerek keyfiyeti haz~r bulunan erkâna ve halka anlatt~, K~ l~ nçarslan'~n kendi
aleyhine tertiplerini izah etti. Meclis kendisine hak verdi ve bir reis
intihap edilmesini söyledi, ahali kendisini intihap etti. Bu suretle
K~ l~ nçarslan'~n ortadan kalkmasiyle küçük hükümdara Kad~~ Burhaneddin nâib oldu 83.
Yeni nâib, çocuk hükümdar~~yan~na alarak her gün divan yaparak kararlar veriyordu, pek az bir müddet sonra onu da kald~rarak
bütün i~leri yaln~z ba~~na eline ald~~(782 Zilkade = 1381 Ocak).
Hal'edilen Mehmed Çelebi'nin âkibeti meçhuldür. Dürer-i Kâmine ve Enba-ül-gumr'de —iki eserde Ibn-i Hacer'indir— 792 H. (1390
M.)'de Kad~~ Burhaneddin taraf~ndan öldürüldü~ünü yazar. Ibn
Haldun da ayn~~mütalâadad~ r. (788 H. 1386 M. ve 789 H. 1387 M.)
senelerinde Burhaneddin Ahmed'e kar~~~tertip edilen suikasdda
sab~k küçük hükümdar~n dahli oldu~u halde Burhaneddin Ahmed
babas~~Ali Bey ile olan hukuka mebni Mehmed Bey'i affetmi~ti 84 .
Sonra Sivas muhasaras~~esnas~nda, Mehmed Çelebi'nin Sivas
kalesinde bulunup bir kölesini kemend ile indirerek M~s~r ordusu
kumandan~~Yolbo~a'y~~ te~vik etmi~~olmas~na nazaran, Mehmed
83 Bütün bu tertipler, hükümdarl~~~~elde etmek isteyen Kad~~ Burhaneddin
Ahmed'in düzenlemesiyle oldu~u olaylar~n tetkikinden anla~~lmaktad~r.

Burhaneddin, suikasd mürettiplerinin bir k~sm~n~~ öldürüp bir k~sm~n~~
Jjl.% ,51-`;'.1 al:S» ii J
affetmi~ti.
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Çelebi'nin 790 H. (1387 M.)'de hayatta olup ~bn Hacer'in yazd~~~na göre, ihtimal daha sonra 792 H. (1390 M.)'de katledilmi~tir.
ERETNA HÜKÜMDARLARININ S~KKELER~~
Alâüddin Eretna'n~n 740 hicrisinden sonraki bir sikkesi. Bu
sikke müstakil oldu~u tarihte kesilmi~tir.

bir yüzü

di~er yüzü

Yine ayn~~yukanki sikkeye mü~abih di~er bir sikkenin etraf~nda
hulefâ-y~~râ~idin isimleri yoktur. Tarih-i silinmi~tir. Bunlardan ba~ka
Sivas'da bas~lan üçüncü bir sikkesiyle Maden~ehir' de bas~lan dördüncü
sikkesi merhum Ahmed Tevhid Bey'in (Meskükk-~~Kadime-i
~slâmiye) Katalo~u k~sm-~~ rabi, s. 427, 238 de ne~rolunmu~tur.
Eretna'n~n o~lu Giyasüddin Mehmed Bey'in de 761 H. (1359 M.)
tarihli Erzincan'da bas~lm~~~bir gümü~~sikkesinin ~ekli ~öyledir :

Bundan ba~ka G~ yasüddin Mehmed Bey'e ait Aksaray,
Bayburt, Sivas, Tokat, Kayseri, Çorum, Samsun ve di~er baz~~mahal ve
mevki isimleri okunan mahallerde sikkeleri görülüyor 85.
Mehmed Bey'in o~lu Alâüddin Ali Bey'in 767 H. (1365
M.)'de kesilmi~~gümü~~bir sikkesinin kli~esi ~öyledir :

85

~l~leskâkât-t Kadime-i ~slâmiye Katalo~u, k~sm-~~râbi sahife 430 - 436.
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Yine Ali Bey'in 768 H. (1366 M.) tarihli Erzincan'da kesilmi~~bir
Yine
sikkesiyle ayn~~tarihte Kegonya, yani Do~u Karahisar'da darbedilmi~~
di~er bir sikkesi ve bunlardan ba~ka kesildi~i ~ehirler belli olmayan
birkaç sikkesi daha vard~ r 86 .
Meskükat katalo~u dördüncü k~s~mda s. 440 da Ali damgal~~ bir
sikke daha mevcut olup bu da Mehmed bin Eretna sikkelerine
benzedi~inden Al âüddin Ali Bey'e aid olmas~~muhtemeldir.

Olaylar~n tetkikinden anla~~laca~~~üzere Orta Anadolu'nun en
buhranl~~zaman~nda Er e tna'n~n kiyasetli idaresi sayesinde kurulan
bu devlet, ancak onun hayat~nda bir varl~k göstermi~~ondan sonra
devlete tahakküm eden ve hükümdar hal' ve katleden emirlerin
ihtiraslariyle zay~f çocuk hükümdarlar elinde k~rk alt~~sene gibi k~sa
bir müddette sona ermi~tir.
Tarih-i Olcaytu, Bezm-ü Rezm, Tarih-i Osmani Encümeninin
Osmanl~~Tarihi, Düvel-i islâmiye, Sikarl, Ahmed Tevhid Beyin Tarih
Encümeni Mecmuas~ndaki Makalesi, Cami-ud-Düvel, Eretna ve
Kad~~Burhaneddin Tarihçesi, Sivas ~ehri isimli eserlere göre Alâüddin Eretna ve evlad~~ Serecesi.

86

Mesk~lkât-t Kadime-i Isldrnbe Katalo~u, kism-1 râbi, s. 437 - 439.
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Kad~n

K~z~~
(Demirta~'~n
Zevcesi)

O~lu

Pir Mehmed

Kad~n

Câfer Bey

O~lu
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Ali Bey

Senktaz

Torumtaz

Feridun

Mutahherten
(Tah~rten)

~ah Ali
Alâüddin Eretna
753 H. (1352 M.)
I
I
~eyh Hasan Bey

I
G~yasüddin Mehmed
767 H. (1365 M.)

Eretna B.

Gazi B.

I
Câfer Bey

Alâüddin Ali Bey
782 H. (1380 M.

Esen B.

Mehmed B.
792 H. (1390 M.)?

