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Türk Tarih Kurumu Üyesi

XIII. asr~ n yar~s~ ndan sonra Anadolu Selçuk Imparatorlu~u,
sultanlar~ n idaresizliklerinden, emirlerin entrikalar~ndan zâfa dü~mü~, memlekette yer yer isyanlar ç~ km~~, birçok tecavüzlere u~ram~~,
~lhan Kaânlar~ n~ n oyunca~~~haline girmi~ti. M~s~ r Memlük sultan~~
al-Malik al-Zahir Rükn-al-Din Baybars al-Bündukdari 1 de Selçuk
emIrlerinden baz~lar~ n~n yard~m~ n~~ umarak Anadolu üzerine yürümü~~ve Mo~ol'Iarla i~~birli~i etmek mecburiyetinde kalan sultan
Selçuk ordusunu Elbistan civar~ nda fena halde bozmu~, bu muharebede Mo~ol serdarlar~~ maktul dü~tü~ü gibi Selçuk ordusuna
kumanda eden Emir Muin al-Din Pervane de ancak can~ n~~ kurtabilmi~ti. M~s~ rl~'lar Kayseri'ye kadar dayanm~~~ ~ehri de alm~~larsa da
Selçuk Emtrlerinden umduklar~~ yard~m~~ göremediklerinden oralarda
bar~ nam~yarak geri dönmü~ lerdi. Askerlerinin bozuldu~unu, kumandanlar~ n~ n maktul dü~tü~ünü haber alan ~lhan Ka~n~~ Abaka Han
büyük bir ordu ile hareket etti ve ilk hamlede Divri~i ve havalisini
zaptederek Elbistan üzerine yürüdü. Bu haberi alan Selçuk sultan ~~
G~ yas al-Din üçüncü Keyhusrev yan~ na Sahip Fahr al-Din Ali ve
Bu tebli~. Il!. Türk Tarih Kongresinde olcunmu~ tur.
Baybars'in hususi bir koleksiyonda gördiigiim para resimli bir gümü~~sikkesinin üzerinde Rükn-al-Dünya val Din yaz~ l~~ oldugunu gördüm.
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Muin al-Din Süleyman Pervane'yi alarak Abaka Han ordusuna
gitti. G~ yas al-Din Keyhusrev'le Sahib Fahr al-Din Ali Kaân Abaka'n~ n yan~ nda kald~lar. Bu ikamet s~ ras~ nda Konya'da Sultan
emirlerinden Emin al-Din Mikâil naiplik ediyordu. Selçuk devletinin
zâf~ ndan istifade etmek istiyen ve M~ s~ r sultan' al-Zahir Rükn alDin Baybars Bundukdari'nin hareketiyle de al~kal~~ bulunan ve ilhan
Ka~n~~ Abaka yan~ na giden G~ yas al-Din Keyhusrev'den epeyce
zaman haber al~ nmamas~ n~~ ve Konya taht~ n~ n da sultans~z kalarak
naiplikie idare olundugunu gören Karaman o~lu Mehmet Bey bir
taraftan civardaki Türkmen'leri Konya' y ~~ ya~maya k~~k~ rt~ yor,
di~er taraftan da bu suretle ç~ kacak karga~al~ k s~ ras~ nda bir yolunu bularak Selçuk taht~ n~~ elde etmek arzusunda bulunuyordu.
~u kadar ki Karaman o~lu Mehmet Bey'in nesebi ve mazisi henüz
bu büyük i~i do~rudan do~ ruya ve kolayca ba~arma~a müsait
de~ildi. Bunun için birtak ~ m entrikalara ba~vurmak zorunda
kald~.
Karaman o~lu Mehmet Bey kendi adamlariyle yapt~~~~bir toplant~ da M~s~ rl~'lara yard~ mdan bir fayda gelmiyece~ini, Selçuk
hanedan~ na mensup biri ele geçerse ondan sonra kar~~lar~ na kimsenin ç~ kam~ yaca~~n~~ bunun için ~ stanbul imparatoruna bir elçi
gönderilerek orada peri~ an bir halde kalm~~~olan Selçuk sultanlar~ ndan lz al-Din ikinci Keykâvüs'iin ~ ehzadelerinden birinin istenilmesi ve imparator buna muvafakat eyledi~i takdirde ~imdilik
onun idaresi alt~ nda toplan~ lmas~~ fikrini ortaya sürdu, fakat kendisine o s~ ralarda türiyen dervi~ lik yolunu tutmu~, kendisini baz~~
kabileler aras~ nda sultan iz al-Din ikinci Keykâvüs'ün o~lu Siyavü~~
diye tan~tm~~~ Cimri ad~ nda bir adam~ n mevcudiyeti haberi
verildi. Karaman o~lu Mehmet Bey Cimri'yi yan~ na getirtti. Cimri
kendisinin Selçuk sultanlar ~ ndan iz al-Din ikinci Keykâvüs'ün o~lu
ve ad~ n~ n da Siyavü~~oldu~unu söyliyerek orada haz~ r bulunanlardan baz~lar~~ vas~ tasiyle bu iddias~ n~~ ispat eylemesiyle Karaman
o~lu Mehmet Bey ve taraftarlar~~ taraf~ ndan kendisine biat olundu.
Cimri, Karaman o~lu Mehmet Bey ve kafadarlar' ba~lar~ na toplad~ klar~~ biflakun Türkmen'lerle Konya üzerine yürüdüler. Kendilerine civardaki çapulcular~ n da yer yer kat~ lmalariyle kuvvetleri
ht.r saat büyüdü. Konya surlar~~ önüne geldikleri zaman saltanat
naibi emir Emin al-Din Mikâil ~ehri müdafaaya muktedir olam~yarak
Tokat taraflar~ na kaçarken yakaland~~ ve i~ kence edilerek öldürüldü,
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mallar~~ da zaptolundu. Konya ~ehri bunlar~ n eline geçti. Etrafa
fermanlar yaz~ larak sultan Siyavü~~ad~~ alt~ nda Cimri'nin sultanl~~~~
ilan olundu. Karaman o~lu Mehmet Bey de sultan Siyavü~'un
vezirli~ini üstüne ald~ . Bir müddet âsilere kar~~~koyan muhaf~zlar~~
nihayet Konya kalesinin de kap~lar~ n~~ açmak zorunda kald~lar 2 .
Sultan Siyavü~~Konya kalesine girer girmez Selçuk sultanlar~~
taht~ na oturdu 3 . Emirler, ilerigelenler oraya davet olunarak camide
sultan Siyavü~~ad~ na hutbe okundu, sikke kesildi 4 .
Sahip Fahr al-Din Ali'nin o~ullar~~ Tac al-Din Hüseyin ve
Nusre al-Din Hasan vakayi, Karahisar-u-devle'de bulunduklar~~
s~ rada haber ald~ lar. Mevcut askerlerine toplad~klar~~ Germiyanl~~
askerleri de katarak sultan Siyavü~~üzerine yürüdüler. Bunlar~ n
hareketlerini haber alan sultan Siyavü~~ve Karaman o~lu Mehmet
Bey askerlerini alarak Konya'dan ç~ kt~lar. Sahip o~ullar~~askerleriyle Ak~ehir köylerinde kar~~la~t~lar. Aralar~nda yap~lan muharede Sahip okullar~ ndan Tac al-Din Hüseyin öldü. Askerleri de
bozuldu. Sultan Siyavü~~ve Karaman o~lu Mehmet Bey askerleriyle
Karahisar-u-devle ( Afyon Karahisar~~ ) üzerine yürüdüler. Fakat
oray~~ almaya muvaffak olam~ yarak Konya'ya döndüler. Diker
taraftan Kaan Abaka'n~ n haz~ rlad~~~~büyük Ilhan ordusu içlerinde
Selçuk Sultan~~ G~ yas al-Din üçüncü Keyhusrev ve Sahip Fahr-alDin Ali oldu~u halde Konya'ya bu asiler üzerine hareket etmi~lerdi.
Bu ordunun Konya'ya yakla~t~~~n~~ haber alan sultan Siyavü~~ve
Mehmet Bey Konya'y~~ k~smen ya~ma ederek savu~tular. Mo~ol ve
Selçuk askerleri Karaman o~lu Mehmet Bey'i Mut civar~nda
s~k~~t~ rarak öldürdüler. Nihayet Selçuk sultan~~ G~yas-al-Din Keyhusrev'le Sahip Fahr al-Din Ali'nin kumandalar~~ alt~ ndaki Selçuk
ordusu 1277 'de ( Hicri 676 muharremi içinde) sultan Siyavü~~
askerleriyle muharebeye tutu~arak Siyavü~~esir edildi. Siyavü~,
Selçuk sultan~~ G~ yas-al-Din Key husrev taraf~ ndan cellâtlara teslim
2 Anadolu Selçuki devleti tarihi-Muhtasar ~ bni Bibi terciimesi Ankara
1941. Hicri 676 zilhiccesinin onuncu per~embe günü Konya kalesinin zaptedildi~i, bunu müteakip hutbe okundu~u, sikke kesildi~i yaz~ l~ d~ r. S. 294.
3 Bu tahtgah~ n bugün yaln~ z küçük bir parças~ n~ n harabesi kalan Konya'
daki Alaaddin tepesinde Alaaddin kö~ künün bulundu~u yerde olmas~~ ihtimali
hat~ ra gelir,
4 Buldu~umuz gümü~~sultan Siyavü~-Cimri sikkesi a~a~~da görülece~i gibi
Konya'da 675 senesinde kesilmi~ tir. Bu halde ~ bni Bibrnin Cimri'nin 676 'da
sikke kestirdi~ini yazmas~ nda bir senelik bir yanl~~l~ k var demektir.
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edilerek diri diri derisi yüzdürülmü~~ve içine saman doldurtularak
~ehir ~ehir dola~t~r~lm~~t~r.
Cimri'nin sultan Siyavü~~ad~yle Konya Selçuk taht~ nda saltanat~~ tahminen bir ay kadar sürdü~ünü ~ bni Bibrnin ifadesinden
anl~yoruz.
Cimri'nin Sultan Siyavii~~ad~yle kestirdi~i
'Gümü~~sikke 5

Tarihi 675
Sikkenin yüzü:

Arkas~ :

Al-sultan al-zam
Ala al-Dünya v-al-din
Ahu al-Fetih Siyavü~~
Bin Keykâviis
A~~ rl~~~~3.5 gram

Al-minnetü lillah
Darabe bemedine
Konya fi hamse
Su sitte mie
Kutru 22 milimetre
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Di~er Selçuk sikkelerinde oldu~u gibi bu Cimri-Sultan Siyavü~~
gümü~ünde de harflerin birço~unda noktalar eksiktir. Sikkenin
yüz taraf~ nda ikinci sat~ rdaki Ala al-dünya'da elif yaz~lmam~~t~ r.
Sikkenin arka taraf~ nda (fi) den sonraki < i~aretini ~imdiye kadar
ba~ka bir yerde gördü~ümü hat~rlam~yorum. Ne oldu~unu da
anl~yamad~ m. O sat~ r~n sonundaki o bilindi~i gibi be~~ve son
sat~ r~ n ba~~ ndaki i~aret Arap harfleriyle ( su) diye okumak laz~m
gelir ki o deveirlerde Selçuki'lerin sikkelerinde de kullanmaya
ba~lad~ klar~~ divani rakamlar~ndan (70) i gösterir bir ~ekildir. Bundan sonraki ( sitte mie ) 600 ü gösterir Arapça iki kelimedir.
Bunlar~ n hepsi sikkenin tarihi olan 675 i göstermektedir.
5 Cimri-Sultan Siyavü~~gümü~~sikkesini Karaman'da sat~ n alan bir tüccardan
943 te di~er 37 Selçuk gümü~~sikkesiyle beraber sat~ n alm~~t~ m. 1893' te ilk defa
sikkeler üzerinde çal~~ maya ba~lam~~~oldu~umdan 1943 y~ l~~ bu çal~~ man~ n tam
ellinci y~ l dönümüne rastlar. ~imdiye kadar hiçbir koleksiyonda görülmemi~,
hiçbir nümizmat taraf ~ ndan bugüne kadar ne~redilmemi~~böyle emsalsiz bir Türk
sikkesinin bu y~ l elime geçmesini yar~ m as~ rl~ k mesaime talihimin bir mükâfat~~
telâkki etmi~~ve pek sevinmi~tim.

Lev : LXII

Cimri (Sultan Siyavü~~) sikkeainin elle ve fotokrafla
büyütülerek yap~ lm~~~ kopyalar~~
Belleten, C. IX
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Cimri-Sultan Siyavü~~gümü~ünün elde edilmesi birtak~m faydalar temin etmi~, bir iki yanl~~~~düzeltmi~tir :
Cimri'nin G~yas al-dünya v al-din Siyavü~~ad~yle tasaltun
etti~ini ~bni BIbi yazar °. Halbuki elde etti~imiz bu gümü~~sikke
G~yas al-dünya v al-din Siyavü~~de~il, Ala al-dünya v al-din Siyavü~~
unvan~n~~ bize kati olarak anlat~r.
Cimri'nin bu sikkesi elde edilinceye kadar kendisinin "Ebülfetih) unvan~m ald~~~n~~ bilmiyorduk.
Cimri yakas~n~~ baz~~tarihler 675, baz~lar~~da 676' dad~r diye
yazarlar. Bu Cimri-Sultan Siyavü~~sikkesi vakan~ n 676 da de~il,
bir y~l önce sikke bile kesilmi~~oldu~unu ispat eder.
Cimri'nin sikke kestirdi~ini ~ bni Bib~'den ö~renmi~~isek de
böyle bir sikke bugüne kadar hiçbir yerde ne~redilmemi~tir.
Yar~m as~r içinde inceledi~im Ismail Galip Ethem, Mehmet Re~at,
Ahmet Tevhit, Mahruki zade Cafer, Bank o~lu Mustafa Kaptan
ve Fethi'nin ~ah~slar~ na ait Selçuk sikkeleri koleksiyonlar~ nda ve
müzelerimizde bu Cimri sikkesi yoktur.
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~bni Bibi tercümesi S. 292.

