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CENGtZ HAN'IN MEYDANA ÇIKIŞI 
VE HARPLERİ 

Moğolların Tatar boyunun reisi olan (Cengiz) 

yaradılıştaki kuvvet ve kabiliyeti ile Hı;m'lık mev

kiini elde etmiş ve etrafındaki Hanlar'a galebe ça

larak şöhret kazanmıştı. Ancak Keşlihan ile bera

ber hareket ediyoru. sonra onunla muharebe ede

rek onu da yendi Çin'in etrafındaki Moğol ve Türk 
kabilelerini kimini zorla kimini isteyerek ele geçfrdi. 

Bu vahşi kabileler yükleri ve eşyaları ve çoluk 

çocukları ile bir ordu halinde geniş Tataristan ve 

Türkistan diyarında gezip dolaşıyorlardı. Obalarını 
kurdukları yerler ordugfilıları idi. Her biri kendi 

hayvanının nalbandı ve semercisi idi. Ordularında 

sanat bilir bölükleı:ı yoktu. Koyun, sığır ve hayvan

ları beraberinde idi. Onların etlerini yerler ve süt

lerini içerlerdi. Hayvanları da tırnaklarıyla yerleri 

eşip ot kökleriyle beslenirlerdi. Bundan dolayı kon
dukları yerlerde yiyecek ve içecek ve başka ihti

yaçlarını elde edecek konakçılara ihtiyaçları yoktu. 

Hasılı bu göçebe Türk ve Tatar kabileleri hafif 

yüklü ve çabuk hareketli olduklarından çoluk ço
cuklarını obalarında bırakarak kendileri çıplak ata 

binip çapul için etrafa ılgar ederlerdi. Kadınları 

da, erkekleri gibi savaşa katılırlardı. İstedikleri za

man istedikleri yere kolayca giderlerdi. Fakat her 

kabile, her aşiret kendi hesabına çalıştığından bir 
araya gelip bir devlet kuramıyorlardı. 



KISAS-1 J!NBİY A m . il 

Cengiz Han ise birçok aşiret ve kabileleri emri 
altına alıp, onlarla kuvvetli bir birlik vücuda ge
tirdi. Kanunlar nizamlarla o topluluğu kuvvetlendir
di. Onları disiplin altına alarak, büyük bir orduya 
sahip oldu. İçlerine yabancı giremediğinden onların 
iç yüzünü hiç kimse bilmiyordu, fakat onlar her 
yerin ahvalinden haber alıyorlardı. 

Yukarıdaki hülasada geçtiği gibi Hatalılar'dan 
sonra Kaşgar ve Balasagun ve öteki Türkistan şe
hirlerini alan Tatarlar ile Harzemşahlıların ticaret 
yolu kapanmıştı. Cengiz Han bu ticaret yolunu aç
mak için Harzemşah'a yazdığı mektupta (Sen benim 

oğlum yerindesin, benim mala mülke ihtiyacım 
yoktur. Senden istediğim ancak bana doğrulukla 
uymandır. Bizim ticaretimiz devam etsin, tüccarla
rımız gidip gelsin, sizinkiler de bize gelsinler) diye 
yazdı. 

Harzemşah kendi kuvvetine güveniyor ve fet
hettiği yerlerle övünüyordu. Cengiz'in kuvvet ve 
kudretinden haberi yoktu. Cengiz'in topluluğunu 
Hata'lılara kıyaslıyor ve Maveraünnehir şehirlerine 
komşu olan Tatarlara benzetiyordu. Mektubuna ce
vap vermedi ve kendisine oğlum diye yazmış oldu
ğuna hiddetlendi.· 

CENGtZ'tN tSLAM MEMLEKETLERİNE 
SALDIRMASI 

614 senesinde Cengiz Han bir ticaret kafilesi 
hazırladı ve Tüccar başısı (Hoca Ahmed Hocendi)yi 
kafile başkanı yapıp tslam ülkelerine gönderdi. Bu 
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kafilede 450 kadar tüccar, pek çok halı ve Çin 
eşyaları vardı. Bu mallan götürüp başka mal ala
eaklardı. 

Bu kafile Harzemşah'm memleketlerinin hudu
du olan Otrar'a gelince Uç Beyi (inalcık) işi Har
.zemşah'a bildirdi. Aldığı irade üzerine bu kafileyi 
-öldürdü, mallarına da Harzemşah'a gönderdi. O da 
bu eşyayı Buhara ve Semerkant tüccarına dağıta
rak paralarını aldı. Eline pek çok mal geçti. Fa
kat tüccarı öldürüp mallarını almak gibi, hiç bir 
hükümdara yakışmayan çirkin bir iş yap.rnış oldu. 

Bunun üzerine Cengiz Han Harzemşah'a mek
tup yazıp Otrar muhafızı olan tnalcığın, kendi adam
larının yerine Kısas yapılmak için gönderilmesini 
istedi. Harzemşah onu sert bir cevap verdi ve Cen
giz'in ahvalini öğrenmek . ıçin de casuslar gönderdi. 
Bir müddet sonra casuslar dönüp Cengiz'in kudre
tini, ordusunun büyüklüğünü, silahlarını kendi el
leriyle yaptıklarını, muharebelerde çok sıkı durup, 
hiç gerilemediklerini, bozgun nedir bilmediklerini 
arzettiler. Harzemşah yaptığına pişman oldu, derin 
düşünceye daldı, vezirleriyle danışmaya başladı. Ba
zıları eldeki askerle Ceyhun nehrini tutmasını ve 
Halk ordusu kurup her taraftan asker toplamasını 
söylediİer. Bazıları da "Biz onları bırakalım Sey
hun'u ve oradan nasıl geçeceklerini, yollarını bilme
diklerinden. Dağlardan ve dar boğazlardan geçerek 
yorulsunlar biz de o zaman Üzerlerine varıp öldü
relim" dediler. Cengiz Han önce Hatalılar'ın yerini 
tutmuş olan Tatarlar'ı öylesine vurup kırmıştı ki Ha
talılar gibi onlarında adı sanı kalmamıştı. Ellerinde 
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olan Kaşgar, Balasagun ve Türkistan şehirleri de 
Cengiz'in eline geçmişti. 

Harzemşah vükelasıyla harb hazırlığı için mü
zakere yaparken Cengiz'in elçisi ile mektubu geldi. 
Bu mektupta "Benim adamlarımı öldürürsünüz, mal
larını alırsınız şimdi cenge hazır olunuz. Başa çıka
mayacağınız bir ordu ile üzerinize geliyorum diye 
Harzemşah'ı tehdit ediyordu. Harzemşah bu mektu
ba da hiddetlendi ve bu kızgınlık ona yine çirkin 
bir iş yaptırdı, Cengiz'in elçisini öldürdü ve yanın
dakilerin sakallarını traş ettirip geri gönderdi bu 
yapılır şey değildi. Çünkü elçi öldürmek Milletlera
rası hukuka uymazdı ve (Elçiye zeval olmaz) kai
desine de uygun değildi. 

Bunun üzerine Cengiz Han 700.000 süvari ile 
Tataristan'dan çıkarak Batıya doğru yürüdü. Bazı
ları "Bu kadar süvarinin bir memleketten öteki 
memlekete gitmesi şöyle dursun onların yiyecekle
rini yol azıklarını düşünecek olursak bu mümkün 
değildir" diyerek bu sayıyı çok bulurlar. O zaman
ki Tatar süvarisini zamanımızdaki süvari ile kıyas
lamak yanlış olur. Şimdi 100.000 süvari göndermek 
mümkün değildir, fakat o zaman 700.000 Moğol sü
varisini yola çıkarmak kabildi. Çünkü onlar Oba
larındaki ev halkıyla ve bütün hayvanlarıyla bir 
ordu halinde yürürler ve istedikleri yerlere konar
lar ve hayvanlarının sütleri ve etleriyle yaşarlardı. 
Hayvanları da yerleri eşip ot kökleri yerlerdi. Si
lahlarını kendileri yapar, eğerlerini kendileri diker
lerdi. Esnaf bölüklerine Menzil eminlerine ihtiyaç
ları yoktu. Her aşiret'in Bey'i, her kabilenin Han'ı 
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kendi işlerini yapar, büyük Han, ancak büyük iş
lerle uğraşırdı. 

Harzemşah Cengiz'in elçisini öldürdükten son
ra ordusu ile hareket etti. Cengiz Han ise dağların 

ovaların almadığı sayısız Tatar ordusu ile ağır ağır 
yürümekte idi. Oğlu (Cüci) yi bir ordu ile önden 
gönderdi. Harzemşah bu ordu ile karşılaşıp çok 
kanlı bir muharebeye tutuştu. Muharebe üç gün üç 
gece sürdü, dökülen kanlardan muharebe meydanı 
kızıl bir çamur haline geldi, atların ayakları kay
maya başladı. Atlar kayıp düştükçe üstündekiler 
yaya kalıyor hançerle pençe pençeye vuruşuyorlar

dı. tki tarafta birbirini yenemedi. Fakat her iki 
taraf bitkin bir hale geldiği için, bir birinden ayrıl
dılar. Dördüncü gece iki ordu harb yerini bırakarak 
geri çekildiler. 

Cüci ordusu Cengiz'in öncüsü idi. Harzemşah 
ise bütün ordusu ile harbe girmişti. Artık Cengiz'e 
karşı duramayacağını anlayarak pişman olmuş ise 
de pişmanlığın faydası olacak zaman geçmişti. Bu
nun üzerine hemen Buhara'ya döndü. Buhara ve 
Semerkant ahalisinin sarıldıkları zaman sıkıntı çek
memeleri için zahire toplamalarını tembih etti. Buha
ra ve Semerkant'da birçok asker bıraktı ve "Ben 
Horasan'a ve Harezm'e gidip asker toplayarak dö
nünceye kadar şehirleri koruyunuz" diye emir ver
di. öteki şehirlere de o yolda emirler gönderdi. Ken
disi Ceyhun nehrini geçip Belh ile Tirmiz arasında 
ordu kurdu. 

Vaktiyle kendi menfaatini düşünerek, devlet ve 
millet'in menfaatini unutmuştu. Kendi düşüncesine 
göre saltana tını rakipsiz korumak için zamanında 
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işe yarayacak Beyler'i ve kumandanların çoğunu 

öldürmüştü. Şimdi asker bulsa bile kumanda ede

cek zabit bulamıyordu. 

Cengiz Han ise oğlu Cüci'yi ( Cent) kalesinin 

ve öteki oğulları (Oketay ile Çağatay)ı hudut mu

hafızının bulunduğu Otrar şehrini sarmaya gönder

di. Kendisi de diğer oğlu .(Tüli) ile birlikte ağır 
yürüyüşle etrafa dehşet salarak Buhara'ya gitti. 

önce tslam şehirlerinden (Zigug) adındaki 
kasabaya uğradı. Askeri içinde bulunan Müslüman

lardan birini kasabaya gönderip ahalisini teslim ol
maya çağırdı. Onlar da çıkıp canlarına aman iste

diler, Cengiz kabul etti ise de mallarını Tatarlara 

yağma ettirdi, gençlerini de ordusuna asker olarak 
aldı. Cengiz'in gittiği yerlerde tuttuğu yol bu idi. 

Karşı duranları toptan öldürüyor itaat edenlerin 

canlarına kıymıyor fakat mallarını yağma ettirip. 

gençlerini askere alıyordu. 

Sonra Cengiz Han, Buhara'ya geldi. Harzemşah 
askeri üç gün şiddetle savaştıktan sonra çoğu 
harb meydanını bırakıp Horasan yakasına geçtiler. 
Geri kalanı da Buhara kalesine kapandı. Ahali as
kerin kaçtığını görünce hayrette kaldılar aman al
mak için şehrin kadısı (Bedreddin kadıhan) ı Cen
giz'e gönderdiler, o da aman verdi, bunun üzerine

kapılar açıldı. 

616 senesi Zilhicce'sinin 4. Salı günü Cengiz'in, 
askeri şehre girdi. Kimseye zarar vermedi ancak 
(Devlete ait olan zahire ve malları meydana çıka
rınız kaledekiler de gelsinler muharebede bize yar
dım etsinler) dediler, halka güler yüz gösterdiler. 
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Cengiz de şehre girdi, kaleyi çep çevre sardı, 

kale hendeğinin doldurulması emrini verdi. Ahali 

buldukları eşyayı, hatta camilerin mimberlerini, 
Kur'an-ı Kerimleri bile hendek içine attılar. Hen

deği doldurdular. Ondan sonra Tatarlar kaleye hü

eum etti ve zorlayarak kaleye girdiler. Kaledekilerle 
yakayakaya cenk edip hepsi şehit oluncaya kadar 
dövüştüler. 

Kale işi bittikten sonra Cengiz Han ahaliye 
"Hepiniz şehrin dışına çıkınız" diye emir verdi. 
Halk yalnız üzerlerindeki elbise ile dışarı çıktılar. 
Bunu üzerine Tatarlar şehre girip yağma etti ve şe
hirde kalmış olanları öldürdü ve ateş salarak şehri 
yaktı. 

Buhara o zaman büyük bir ilim merkezi idi. 

fakihler ve alimlerle dolu idi, pek çok -cami ve med

reseler vardı. Hepsi yanıp kül oldu. Sanki orada 
hiç şehir yokmuş gibi yangın yerinden ibaret kaldı. 

Sonra Cengiz Han ahaliyi esir olarak askerine 
taksim etti. Kadınlar ve çocuklar birbirlerir.den ay

rılırlarken yürekler yakan feryatları Tatarlara hiç 
tesir etmiyordu. Onlar kendilerine düşen tslam ka
tlınlarmın alenen ırzlarına geçiyorlardı. Bunu gören 
Müslümanlar'ın, ellerinden bir şey gelmediği için yal
nız ağlıyorlardı. 

Cengiz Han Semetkant'a yürüdü Buhara esirle
rini de beraber götürdü. Fakat esirler yaya yürü
düklerinden halsiz kalıp kalkamıyorlardı. Tatarlar 
da onları öldürüyordu. 617 senesi Muharrem'inde 
gelip Semerkant'ı sardılar. Semerkant'da Harzem
şah'ın 50 - 60.000 kadar askeri vardı. Ahali ise sa

yılamayacak kadar çoktu. Harzemşah'ın askeri Cen-
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giz ordusunun kalabalığını görünce ürktüler. Baş
kalarında cesur ve tedbirli bir kumandan olmadı
ğından çoğu savuşup gitti. Bunun üzerine zamanın 
az yetiştirdiği bir zat olan, Hidaye kitabının sahibi 
(Mergınanlı Ebu Ali) öteki alimlerle beraber Cen
giz'e gidip aman istediler. Cengiz onlara aman ver
di ve ikram etti. Fakat şehrin serkeş güruhu Har
zemşah'ın geri kalan askeriyle beraber karşı dur
duklarından Cengiz kızarak şehre hücum etti ve 
hepsini kılıçtan geçirdi. 

öte tarafta Oketay ile Çağatay Otrar'ı yani 
Farab'ı sarmışlardı. Bu şehrin korunması için Har
zemşah'ın 60.000 askeri bulunuyordu. Çok kuvvet
le karşı koydular okları bittikten sonra da bir müd
det taş atarak korundular. Tatarlar yürüyerek ka
leye girdiler. Kale muhafızı tnalcıkı tuttular. Halkı: 
kılıçtan geçirdiler kaleyi de yıktılar. Sonra tnalcık'ı 
da pek çok işkence yaparak öldürdüler. 

Cüci de (Cent) üzerine gidip, ahalisini itaate 
çağırdı, tüccardan Hacı Hasan adında birini elçi
likle onlara gönderdi. Centliler ise onu öldürdüler. 
Cüci kızarak kaleye girince halkı baştan başa kı
lıçtan geçirdi. Sonra birkaç şehri daha alıp yakıp
yıkarak ahalisini öldürdükten sonra Hocent şehri
ni kuşattı. Muhafızı olan Timur namındaki kahra
man bir müddet karşı koyup, aslanca çarpıştıktan 
sonra aciz kalarak bırakıp kaçtı. 

Beri tarafta Cengiz Han Semerkant işini bitir
dikten sonra, Harzemşah'ı yakalamak üzere (Çete· 
ve Saydam) adında iki kiımandanla iki ordu gön
derdi. Horasan tarafında onlara karşı koyacak as

ker vardı, fakat halk Tatarlar'dan o kadar ürkmüş-
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tüki onların Ceyhun nehrini geçtikleri işitilince halk 
dağıldı, herkes bir tarafa gitti. Harzemşah yalnız� 

kendi adamlarıyla kalıp Nisfıbur'a gitti. Tatarlar bir 
şeye bakmayıp bir yerde durinuyıp onu takip edi

yorlardı. Nisabur'a yaklaştıklarında Harzemşah sa

vuşup (Mazenderan) a gitti. Tatarlar ise onun izin

den gidip kalktığı yere konuyorlardı. Harzemşah 

kaça kaça nihayet Taberistan denizinin (Sükun ka

pısı) diye bilinen limanına geldi. Denizin içinde 

bir kale vardı. Hemen gemilere binerek oraya can 

attı bir müddet sonra da öldü. 
Fakat o kaleden gelip giden olmadığı için ışın 

hakikati karşı tarafça bilinmiyordu. Kimi Harzem

�ah'ın Hemedan'da, kimi de Faris tarafında, kimi 

de öldüğünü fakat işin fizli tutulduğunu söylüyor

lardı. Hasılı gözden kaybolmuş ve doğru haber alı
namamıştı. Bu hal Horasan ve Biladıcebel denen 

Acem Irak'ı ahalisi için bir felaketti. Böyle iki bü

yük ülke de oturan halk, padişahlarının sağ olup· 
olmadığından haberleri olmadığı için kendilerini 

idare edecek bir baş yoktu. Çünkü Harzemşah 

Mısır'da böyle zamanlarda işe yarayacak adamları 

yukarıda söylediğimiz gibi idam etmişti. Vahşi Mo
ğollar ise memleketleri yağma edip, yakıp yıktıkları 
ve ele geçirdiklerini öldürdükleri için halkı bir yere 

toplayıp bu düşmanlara karşı müdafada bulunacak 

kimse kalmamıştı. 

Harzeınşah gemilere binip ayrıldıktan sonra Ta

tarlar oraya vardılar, artık Harzemşah'ı elde ede

meyeceklerini anladıkları için geri döndüler Mar

zenderan şehirlerini yakıp, yıkıp, kesip, biçip, geri 
kalanları da esir aldılar Harzemşah'ın (Rey) tara-
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fına geldiğini işittikleri için o tarafa gittiler. Yol
da Harzemşah'ın annesine ve kadınlarına rast ge
lerek esir edip mallarını aldılar. 

Harzemşah Mehmed'in valdesi (tsmetüddüya
veddin Uluğ Türkan Hatun) büyük bir Türk aşi
reti Bey'inin kızı idi. Harzemşah Mehmed'in tahta 
·Çıktığı . zaman bu Türkler onun başına toplandığı 
için hükümeti çok kuvvet bulmuştu ve bu Hatun da 
pek büyük bir güce sahip olmuştu. 

Oğlunun bu sefer başına gelen felaketi işitince 
·onun kadınlarım, mücevherlerini, kıymetli eşyasını 

beraberine alarak Biladicebel'e gitmek üzere Ha
rezm'den çıkarak Rey şehrine gelirlerken yukarıda 
geçtiği gibi Tatarlar'la karşılaşarak esir olmuşlar
dı. Yanlarındaki eşya Harzemşahlar'ın yıllardan be
ri topladıkları çok kıymetli şeylerdi. içlerinde misli 
·görülmemiş çok kıymetli mücevherler ve nefis eş
ya vardı. Tatarlar bunların hepsini Semerkant'da 
bulunan Cengiz Han'a göndermişlerdi. 

Sonra bu Tatar ordusu Rey şehrini de yakıp, 
-yıkıp çocuklarla kadınları esir aldıktan sonra He
·medan'a giderken yolda uğradıkları şehirleri de ha
rap ettiler. Hemedan'a geldikleri zaman, oranın va-
1isi birçok hediye ile karşılaşıp şehirleri için aman 
'istediler. Tatarlar'da onlara aman verdiler. Oradan 
kalkıp Zencan'ı vurdular çok çirkin ve zalimce iş
ler yaptılar. Ne kadar gariptir ki Müslüman asker
lerinden ve başka milletlerden ve hususiyle serseri 
ve yağınacı güruhundan birçok halk bu Tatarlara 
katılarak onlarla beraber yapmadık kötülük bırak

•madılar. 
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Bundan sonra Tatar ordusu Kazvin'e geldi aha· 

li karşı koyduğundan kılıçla zorlayarak şehre girdi· 

ler. Ahali kanlı bir sokak muharebesine girişti. Bı· 
çaklarla şehrin içinde dövüştüler iki taraftan pek 

çok adamlar öldü, sonra Tatarlar Kazvin'den çıkıp. 

gittiler Kazvin ahalisi kendi şehitlerini saydıkları 

zaman 40.000 den fazla. olduğu görülmüştür. 

Tatar ordusu Hemedan'da, Biladıcebel'de yani. 

Acem, Irak'ında iken kış geldi. Azerbaycan'a doğru 

yürüdüler. Geçtikleri yerlerdeki adamları öldürüp 
şehirleri yağmaladıktan sonra yakıp, yıkıp Tebriz'e 
geldiler. Azerbaycan emiri olan (Pehlivan'ın oğlu 
Özbek) orada idi. Gece gündüz şarap içiyordu. Ta· 

tarlar'la harbetmek hatırına bile gelmiyordu, hay· 

van, mal ve eşya vermek suretiyle anlaşma yaptı. 

Onlar da bunları alarak Tebriz'den ayrıldılar. 

Merası çok ve soğuğu az yer aramak üzere de· 

niz kıyısına doğru yürüdüler, Mokan'a geldiler. Yol· 

da Gürcü şehirlerine uğradıkları zaman büyük bir 

Gürcü fırkası ile karşılaştılar. Tatarlar'a hücum 

ettilerse de onlar da bozguna uğradı ve çoğu da öldü. 

Gürcistan kralı, Azerbaycan emiri özbek'e elçi 
gönderip onunla Tatarlar aleyhine birleşmek iste. 

eliğini söyledi, o da uygun cevap verdi. Kış bitince 

birleşerek Tatarlar üzerine yürümeye karar verdiler. 

Elcezir'e ve Ahlat emiri olan (Adil'in oğlu Melik 

Eşref) in de bu anlaşmaya katılması için haber gön

derdiler. Tatarlar'ın bahar başına kadar saldırma

yacaklarını sanıyorlardı. 

Tatarlar ise Gürcistan tarafına yürüdüler. öz

beğ'in kölelerinden (Akkuş) adındaki kölemen de 
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-0nlara katıldı. O taraftaki dağ ve ovalardaki Türk
men ve diğer kabilelerden birçok halkı başına top
ladı. Tatar ordusuna katılmak için onlarla görüş
tü. Onlar da bunu kabul ettiler, Akkuş başındaki 
toplulukla Tatar ordusuna öncü olarak kuvvetli bir 
Gürcü kalesini ele geçirip harap etti. Sonra yollar
daki kasaba ve köyleri soyup yıkarak, Zilkade için
de Tiflis'e yaklaştı. Gürcüler toplanıp Akkuş'un 
üzerine hücum ederek, pek çok askerini kırmışlardı. 
Fakat arkadan Tatarlar yetişip gürcüleri ağır boz
guna uğratmışlar ve çoğunu öldürmüşlerdir. 

o asırda bulunan bazı tarihçiler der ki: Çin 
hududundan çıkıpta bir sene geçmeden memleket
leri yakıp yıkarak, Irak hududuna kadar gitmek 
bir taraftanda Gürcistan'a kadar çıkmak şimdiye 
kadar böyle bir yürüyüş Tatarlardan başka bir mil
lette görülmemiştir. Ne eski tarihlerde ne de yeni 
·sinde bunun eşi görülmemiştir. Hiç şüphe yok ki 
bizden uzun zaman sonra bu vak'aları okuyacak 
kimse inanmaz ve ihtimal vermez. Onların hak
ları vardır, fakat şuraya dikkat edilmeli ki biz de 
çağdaş tarih yazarları bu Tatar faciasını öyle bir 
zamanda yazdık ki o zaman bu vak'alar alim ve 
·Cahil herkesce biliniyordu. 

Bu Tatar ordusu 618 senesi başında Gürcis
tan'dan dönüp Tebriz'e geldiler Tebriz emirinden bi
raz mal ve hayvan aldıktan sonra gidip (Meraga) 
şehrini sardılar. Buranın hükümdarı (Revandız) ka
lesinde oturan bir kadındı. Mancınıklarla kaleye hü
cum ettiler. Adetleri olduğu üzere tslam esirlerini 
ileri sürerek zorla harbettirdiler ve şehre girdiler. 
Sayısız adam öldürdüler işlerine yarayan şeyleri 
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alıp, geri kalanını yaktılar sonra Erbil'e doğru git
tiler. 

Tatarlar'ın üzerlerihe geldiği haberini Musul 

ahalisi işitince korkuya düştüler, hatta bazıları şe

hirden çıkmaya hazırlandı. Erbil'in sahibi (Muzaf
feriddin Gökbörü, Musul'un sahibi (Bedreddin) e 
mektup yazıp yardım istedi. O da bir miktar asker 

gönderdi. Kendisi de Tatarların geçmesini önleme 

için yol üzerinde bulunan boğazları tutmaya gitti. 

Halife Nasır Erbil dağlarının olmasından do
layı Tatarlar beri tarafa geçer ve Arap Irak'ına 

saldırırlar diye telaş edip Bedreddin'e ve Gökbörü'ye 

eminnameler yazdı. Tatar ordusunu önlemek için 

kendi askerleriyle (Dakuka) şehrinde birleşmelerini 

emretmiş olduğundan, Safer ayı içinde Gökbörü 

Erbil'den hareket etti. 

Musul askeri de yürüdü birçok gönüm.: asker

de onlara katıldı. Halife, Melik Eşref'e de kendisinin 

askeriyle gitmesini ve onlar ile birleşmesi için emir 

gönderdi. Halbuki Melik Eşrefin kardeşi ve Şam'ın 
emiri olan (Melik Muazzam) Harran'a gelip Dim
yat'ı Haçlıların elinden kurtarmak için onu Mısır'a 

gitmek üzere Şam'a göndermek istiyordu. Mısır'ın 

tehlikede olduğundan bahsederek, Melik Eşref Ha
life'den özür diledi ve Şam'a gitmek üzere yol ha

zırlığına başladı. 

Muzaffereddin Gökbörü ve ötekiler Dakuka'da 
toplandı. Halife de Irak'ın en büyük kumandanı olan 

kölesi Kuştemir ile öteki kumandanlardan bazıları

nı oraya gönderdi. Fakat yanlarındaki asker 800 

süvariden ibaretti. Hepsinin Başbuğu olan Gökbörü 
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askerin azlığına bakarak Tatarların üze�ine gitmeye 
.cesaret edemedi. Toplanmış olan askerde biraz bek
ledikten sonra dağıldı. 

Tatarlar ise Hemedan'a gittiler orada tahsil
darlık yapan bir memurları vardı. Ondan mal ve 
para istediler. O da ahaliyi sıkıştırdı ahali arasında 
karışıklık çıktı söz ayağa düştü, tahsildarı öldürdü
ler, Tatarlar'la da harbe tutuştular. üç gün çok 
şiddetli bir surette çarpıştılar. tki taraftan pek çok 
.adamlar öldü ve yaralandı. Tatarlar dalkılıç şehre 
girdiler. Silah işlemeyen dar sokaklarda bıçaklarla 
-dövüştüler. Pek çok Tatar kırdılar, fakat sonunda 
yenildiler. Pek az kimseler kaçarak veya saklana
rak kurtiıldu. Geri kalanlarını Tatarlar öldürdüler 
ve şehri yaktılar. Ondan sonra Azerbaycan'da bazı 
·şehirlerden sulh yoluyla mal aldılar bazı şehirleri 
-de kılıç kuvvetiyle alıp ve halkım kılıçtan geçirip 
yağmaladıktan sonra yakıp yıktılar. Bu sırada Eran 
şehirlerinden (Beylekan) şehrini alıp alıp yıktıkan 
sonra Gürcistan üzerine yürüdüler. Gürcüler büyük 
bir kalabalıkla Tatarları karşılayıp çok şiddetli sa
vaştılar, fakat sonunda bozuldular 30.000 kadar te
lefat verdiler ve pek çok şehirleri de boşalttılar. 
Tatarlar da geçtikleri yerlerdeki şehirleri yakıp yı
karak Dağıstan tarafına gidip (Şamahı)yi alıp yık
tılar. Sonra Derbend'i Şirvan'ı geçip (Lan, Lekri) 
ve öteki kabileleri de vurup talan ettikten sonra, 
ansızın Kıpçağa vardılar. Kıpçak ahalisi Türktü, 
gafil avlandılar vaktiyle davranıp toparlanamadık
ları için dağlara ve sazlıklara sığındılar, bir çoğu da 
Rusya'ya gitti ve Tatarlar aleyhine Ruslar'la bir
leştiler. 



KISAS-1 fu"'1B1Y A m · il 

Kıpçak'ın yaylası ve kışlağı çok olduğundan 

Tatarlar burada bir müddet yerleşip kaldılar. 620 se

nesinde Rusya üzerine yürüdüler. Rus ve Kıpçak 

Türkler'i bunu haber alınca büyük bir toplulukla 
Tatarların üzerine yürüdüler. Tatarlar geriler gibi 

göründü, onlarda takip ettiler 12 gü11 Tatarlar geri 

gitti onlarda ilerlediler. 

Tatarlar'ın korktuğu için gerilediğini zannedi

yorlardı. Tatarlar ise onları bu suretle aldatarak 

iyice yorduktan sonra birden bire dönüp Ruslar 

ile Kıpçak Türkleri üzerine hücum ettiler. Misli 

görülmemiş kanlı bir muharebe oldu ve üç gün 
sürdü, nihayet Tatarlar gfilip geldi. Ruslar ile Kıp

çak halkının muharebe meydanında pek çok tale
fatı oldu. Bozgun halinde dönerlerken Tatarlar şid

detle onları takip ettiler. Çoğunu da kırdılar pek 

azı kaçarak Rusya'ya gidebildi. 
620 senesi sonunda, Tatarlar Bulgar diyarına 

akın ettiler. Bulgarlar da birkaç yerde pusu kurup 
Tatarlar pusu yerini geçince pusudaki asker yerin

den çıkarak önden ve arkadan hücum edip Tatar

ları ortalarına aldılar. Kılıç üşürerek çoğunu kırdı

lar. Pek azı kurtuldu. Onlar da Kıpçak'da kurama

yıp geri de dönemeyince büyük Sahra'ya giderek 

Cengiz Han ordusuna karışmışlardır. Bulgarlar'ın 

Müslüman olduklarıda 433 senesi vak'alarında yazıl

mıştı. tşte Çete ve Soyda ordularının sonu böyle· 

olmuştur. 
Cengiz Han bu iki başkumandanı Semerkant'dan 

Horasan tarafına geçirdikten sonra, Fergana ve Tir

miz ile sağlamlığı meşhur olan Kelane kalesi üze
rine bir ordu gönderdi. Bu ordular gidip memur ol-

F. 2· 
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-duklan yerleri aldı ve evvelki Tatarların yaptıkları 
adam öldürme yağma etme ve şehirleri . yakıp yık
ma işlerini gördükten sonra, Semerkant'a döndüler. 
Sonra Cengiz Han oğullarından biri ile Harzem üze
rine bir ordu gönderdi ve başka bir ordu hazırla
yarak Horasan yakasına geçirdi. 

Evvelki ordu Harezm'e gitti. Harzemşah'ın kay
bından ve ölümünden sonra akrabasından (Homar
tekin) orada saltanat sürmeye başlamıştı. Tatar
ları karşılayarak büyük bir harb yaptı, fakat Tatar
lar, onu pusuya düşürdüler ve 100.000 kadar Müs
lüman'ı şehit ettiler. Harzem, (Gürgenç) şehrini sar
dılar. Harezm ahalisi cesur adamlar olup çok şid
detle çarpıştılar. Muhasara beş ay sürdü iki taraf
tan pek çok adamlar öldü, fakat Tatarlar'ın tele
fatı daha büyüktü. Tatarlar Cengiz'den yardım is
tediler o da pek çok asker gönderdi. Yeni asker 
Harezm'e gelince, Tatarlar üst üste hücum edip şeh
rin bir mahallesini aldılar. Ahali çok çatıştı hid
detli bir muharebe oldu, fakat o mahalleden Tatar
lar'ı çıkaramadılar. Tatarlar birer birer öteki ma
halleler üzerine hücum ettikçe ahali çocuklar ve 
kadınlarla beraber çarpışıyorlardı. Bu suretle Ta
tarlar bütün şehri aldılar, ahaliyi öldürdüler ve bul
dukları malı yağma ettiler. Ceyhun seddini açtılar 
şehri su bastı, binalar yıkıldı, köşede bucakta giz
lenmiş olanlar da ya suda boğuldu yahut yıkılan 
binaların altında kaldı. O zaman Harezm şehri ule
manın, salihlerin ve bütün bilgi sahiplerinin kaynağı 
idi. Hepsi kaybolup gitti. 

Hasılı Müslümanlar hakkında, emsali görülme
miş bir facia oldu. Sonra Tatarlar bütün Harezm ül-
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kesini ele geçirdiler sanatkarlardan hüner sahip
lerinden 100.000 kadar adam seçip gerisini öldür

:düler. Horasan tarafına geçirilen ordu da 671 se
nesi içinde Belh'e vardı. Hiç bir kimseye dokun
madan şehre bir müfettiş koydular, sonra Zevzan'ı 
ve birkaç şehri zaptedip, birer mutasarrıf tayin et
tiler. Fakat gençlerini askere aldılar sonra Talkan'a 
gittiler. Talkan birçok şehirleri olan bir vilayetti. 
Orada (Mansfırkfıh) denen kuvvetli bir kale vardı. 

Tatarlar bu kaleyi altı ay sardılar gece gündüz 
hücumlar yaptılarsada alamadılar işi Cengiz Han'a 
bildirdiler. O da büyük bir ordu ile geldi ve dört ay 
sıkıştırdığı halde alamadı. Sonra bir kat ahşaptan 
ve bir kat topraktan olmak üzere kale duvarı hiza
sında yüksek bir burç yaptı. Onun üzerinden as
kerini kale içine yürüttü. Kaledeki süvariler· çıkıp 
kurtuldular, fakat piyadenin hepsi öldü. Tatarlar
da kadınları ve çocukları esir aldı malları ve eş
yayı yağma ettiler. 

Sonra Cengiz Merv üzerine büyük bir ordu 
gönderdi. O zaman Araplar'dan Türkler'den ve baş
ka İslam milletrinden Merv'de 100.000'i aşkın halk 
toplanmış şehrin dışında ordu kurmuşlardı. Tatar
lar ile çok şidpetli savaştılarsa da sonunda mağlfıp 
oldular. Ekserisi öldürüldü veya esir edildi. Birazı 
da kurtuldu. Sonra Tatarlar Merv şehrini sararak 
aldılar ve halkı öldürdüler. ölüleri saydılar 700.000 

kadardı. 
Tatarlar sonra Nisabur'a gidip Merv'de yaptık

larını orada da yaptılar. Tus'a da bir fırka asker 
gönderip, Tus şehrini ve Meşhed'i harap ettiler. On
<lan sonra Herat'a gittiler ahalisine aman verip 
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şehri zaptettiler. Fakat içlerinden bazılarını öldür
düler ve Herat şehrine bir zaptiye kumandanı bıra
kıp Gazne'ye geçtiler. 

O zaman Gazne'de Harzemşah'ın oğlu Celaled
din vardı ve babasının askerlerinden 60.000 kadarı 
onun yanında toplanmışlardı. Muharebe sonunda Ta
tarları büyük bozguna uğrattılar ve çoğunu öldür
düler içlerinden kurtulanlar Talkan'a gitti Cengiz'e 
işi bildirdiler. 

Herat ahalisi Tatarlar'ın bozgununu işitince Ta
tar Şahnasını Yani zaptiye müdürünü öldürdüler. 
Bunun üzerine Cengiz Herat'a birçok asker gön
derdi, Tatarlar zorlayarak şehre girdi, ahaliyi öl
dürdü, mallarını yağma etti, kadınlarını esir aldı ve 
şehri yakarak Talkan'a döndüler. 

:Rivayet ederler ki Herat'ta ölenlerin sayısı bir 
buçuk milyondan fazla idi. Fakat içlerinden (Şera
feddin adındaki zat ile, beş on kişi daha kurtulmuş
tu. Etrafdan da kurtulan 25 kişi vardı. Hepsi 40 
kişi oluyordu. Sadece bu 40 kişi 15 sene kadar 
Herat'ta oturmuşlardır. 

Daha sonra Cengiz Han oğullarından biri ile 
Gazne üzerine daha büyük bir ordu gönderdi. Bu 
ordu Kabil'e gitti tslam askerleriyle yaptıkları mu
harebe sonunda Tatarlar . yenildiler ve dağıldılar. 
Tatarların çoğu öldü tslam askerleri büyÜk ganimet: 
ler elde ettiler. Tatar ordusunda bulunan tslam esir
leri de kurtuldu. 

Fakat elde edilen ganimet mallarının taksimin
de bir kavga çıktı. Kumandanlardan (Buğrak) adın
da bir kahraman vardı ki çok cesur ve tedbirli bir 
zattı. Bu seferki Tatar bozgununa o sebep olmuştu. 
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Celaleddin'in akrabasından olan Herat valisi (Me

likhan) ile ganimet malından dolayı kavga çıkarak 
Buğrak'ın kardeşi öldürüldü. Buğrak gücenip Hin
distan'a gitti. Askerin içinden 30.000 kişi de ona ka
tılmıştı bundan dolayı Celfileddin'in askeri azaldı ve 
Buğrak gibi cesur ve tedbirli kumandandan mahrum 
kaldı. Telaş içinde düşünüp dururken Cengiz'in or

dusu ile Gazne üzerine yürüdüğü haberini aldı. 

Cengiz Han büyük bir ordu ile yola çıkıp, geç
tiği yerleri yakıp yıkarak Bamyan kalesini sarmıştı. 
O sırada oğlu Tuli'nin oğluna bir ok gelerek ölmesi 
üzerine Cengiz çok gazaba geldi. Kaleye girince, 
hayvanları bile öldürüp orada canlı bir yaratık bı
rakmadı. Gazne'ye doğru yürüdü. 

Celfileddin'in kuvveti azalmış olduğundan Hin
<iistan'a doğru kaçtı, Cengiz de onu kovaladı Sint 
nehrinde yakaladı. Celfileddin'in hazırlattığı gemiler 
gelmemiş olduğundan çaresiz kalarak yanında bulu
nan askerle muharebeye girişti. tki tarafta pek çok 
ölü ve yaralı verdi. Tatarlar geri çekildiler, evvelce 
istenen gemiler de gelince Celaleddin 4.000 kadar 
askeriyle Hindistan tarafına geçti. Ertesi gün Cen
giz Han, Gazne'ye geldi, ahalisini öldürdü, mallarını 
yağma etti, şehri yakıp yıkıp toprakla bir etti. Ne 
gariptir ki o sırada Gürcistan hükümdarı ölmüştü. 
Hanedanından yalnız bir kız kaldığından onu hü
kümdarlığa getirdiler. Onu evlendirip Gürcistan'ı 

idare etmek için bir hükümdar oğlu aradıklarını 
işiten Erzeni-Rüm Meliki (Selçuklu Kılıçaslan'ın 
oğlu Tuğrulşah) Gürcistan Melikesini oğluna iste

di. Onlar da kabul ettiler, fakat oğlunun Hıristiyan 

olmasını şart koştular. Tuğrulşah da bu şartı kabul 
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ederek Hıristiyan olmasını oğluna emretti. Oğlu 
da Hıristiyanlığı kabul edip 620 senesinde Melike
ile evlendi. Halbuki Melike bir kölesini seviyormuş, 
Şahzade onu bild�ği halde hazmediyorınuş. Bir gün 
Melike ile köleyi bir yatakta görünce dayanamayıp. 
gürültü çıkarmış. Melike onu bir kalede hapsettik
ten sonra kendisine güzel bir koca aramış. 

Gence ahalisinden bir Müslüman bulup getirdr
ler. Melike onu beğendi, fakat Hıristiyan olmasını 
teklif etti. Delikanlı kabul etmediğinden nikaha ka
rar verilemedi. tşte şu Melike ve Şahzade gibi ha
miyetsizler Cengiz gibi kan dökücülerin terbiyesine 
layıktırlar. Ne çareki kuru yanında yaş da yanıyor. 
tşte teessüf edilecek nokta burasıdır. 

Cengiz Han, Gazne taraflarını büsbütün harap 
ettikten sonra Horasan'da yıkılmayan yer kalmasın 
diye o tarafa bir ordu çıkardı. Kendisi de Sint neh
ri kenarında {Kalfu) adındaki şehirde biraz kaldı. 
O sırada ordusunda veba çıkıp bir çoğu helak oldu. 
Bunu esirlerin çokluğundan bildi ordusunda ne ka
dar Müslüman esir varsa hepsinin öldürülmesini 
emretti. Tatarlar da onun emrini yerine getirdiler. 
Ondan sonra bu kan dökücü Cengiz Türkistan'a 
döndü. 

Horasan'a gelen ordu 621 senesi içinde tekrar 
Horasan şehirlerinden Kam ve Kaşan gibi evvelki 
seferlerde Tatarlar'ın şerrinden kurtulmuş olan 
memleketleri de harap ederek ahalisini öldürmüşler, 
fakat sanatkarlarından bazılarını Türkistan'a gön
dermişlerdir. 

Hasılı Horasan gibi güzel ve çok bakımlı bir ül
ke bu karışıklıklar sırasında o derece harap olmuş-



KISAS-1 fü'"llBİY A llI • Il 23 

tu ki bir adam Ceyhun kıyısından Esterabat'da ka

<lar gitse insan !eşinden başka yiyecek bir şey bu

lamazdı. Acem Irak'ı da öylece harap olmuştu. 
Rivayet ederlerki Cengiz Han, dönüşünde Bu

hara'ya uğramış kendisine Müslüman dininin esas

larını anlatacak bir adam istemiştir. Kadi Şerafed
din ile bir vaiz gönderilmiş. Cengiz'in huzuruna gi

rince Kelime-i Şahadet ile Namazı, Orucu, Zekatı 
ve Haccı anlatmışlar. Cengiz hepsini beğenmiş an
cak Hac için demiş ki: "thtimal Cenabı Hak, Mek
ke'de ziraat olmadığından halkın giden hacılardan 
ihtiyaçlarını tedarik etmeleri için bunu farz kılmış 
ola" diye aklınca bir fikir yürütmüş Kadi ile arka
daşı yanından çıkınca Kadi Şerefeddin onun tslam 
olduğuna hükmetmiş, fakat vaiz Efendi inanma
mıştır. 

Sonra Cengiz Han Semerkant'a gidince Kılıçtan 

kurtulan Alimler ve Şeyhler onu karşılamaya çıktı

lar o da alimleri ve bilginleri vergiden affedip elle

rine beratlar verdi. Sonra oradan kalkıp Seyhun 
kenarına gitti oğulları Oktay'la Çağatay da gelip 
orduya katıldılar. Harezm'i harap etmiş olan oğlu 
Cuci de geldi, pek çok hediyelerle, 100.000 baş at 
getirdi. 

621 senesi içinde Cengiz Han hükümet merkezi 
olan (Karalmrum) şehrine vardı. Kadınları ve to
runları onu karşıladılar. 

O zaman Tülin'in oğlu (Kubilay) on yaşında 
öteki oğlu (Hulaku) dokuz yaşında oldukları hal
de Kubilay bir tavşan Hulaku'da bir geyik avlamış 
olduklarından büyük babalarına takdim ettiler. O 
O da çok memnun olarak torunlarını okşadı. Ondan 
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sonra Akrabasına büyük ziyafetler verdi. Hepsini 
derecelerine göre badiyeler vererek gönüllerinı aldı. 

O zaman tslamiyetin başlangıcından beri Müs

lümanlar'ın başına olmadık felaketler gelmişti. Ba

tının sonundan ve kuzeyden çıkan Haçlılar Şam ül
kesinin mühim şehirlerini aldıktan sonra Dimyat'ı 

ele geçirmişlerdi. Bir taraftan da Mısır'ı sıkıştırıyor

lardı. Şarktan da çıkan Moğol ve Tatarlar az zaman

da Maveraünnehir şehirleri ile Horasan'ı, Acem 

Irak'ını Azerbaycan'ı vurup yağmaladıktan ve hal
kının üçte ikisinden çoğunu öldürdükten sonra bir
çok şehirleri de harap etmişlerdi. Kadınları ve ço
cukları öldürmek ve gebe kadınların karnını yarıp 
yavrularını telef etmek gibi, insanın dayanmayaca
ğını ve tüylerin ürpereceği facialar yapmışlardı. 

(Nefsimizin ve düşmanların şerrinden Allah'a sığı

nırız). 

Cengiz Han Karakurum'a gittikten sonra çok 
zaman geçmeden (Tibet zemin) Hanı (Şiderko) 

500.000 askerle Cengiz Han'm üzerine yürümüş ara

larında yapılan misli görülmemiş kanlı muharebe

de Moğolların söylediklerine göre yüz bin adam öl

müş ve Şiderko da bozulmuştur. 

DtMYAT'IN KURTULUŞU 

Yukarıda geçtiği gibi Haçlılar Dimyat'ı aldık

tan sonra Mısır'ı sıkıştırdılar. Melik Kamil kardeş
lerinden ve akrabasından yardım istedi. Hama emiri 

ve Melik Adil'in damadı olan (Taküyyiddin'in oğlu 

Melik Mansfır) ona imdad için Melik Adil'in kızın· 
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dan doğma büyük oğlu (Melik Muzaffer) i Hama as

keri ile 616 senesinde Mısır'a gönderdi. O sırada 

Melik Muzaffer' in annesi Melike 617 senesinde de 
babası (Melik Mansur) vefat etti. 

Melik Mansfır cesur, filim ve alimleri seven bir 

zattı. Yanında bilgililerden ikiyüz'e yakın sarıklı 
vardı. Tarih ilminde (Mizmar) ve (Tabakat-ı Şu

ara) gibi müteaddit eserleri ve güzel şiirleri vardı. 

Vefatında yerine Mısır'da bulunan büyük oğlu Me

lik Muzaffer'in geçmesi lazım gelirken küçük oğlu 

Nasırüddin ona nisbetle daha yumuşak huylu ol
duğundan Mansür'un vezir ve kumandanları Nasır'ı 
tercih ederek babasının yerine geçirdiler. 

Nasır o zaman Şam emiri Melik Muazzam'ın 

maiyyetinde Nabliıs'ta bulunuyordu. Emir olduğu 

halde Melik Muazzam'a belli bir miktar mal vermeyi 
taahhüd ederek onun izni ile gelip emirliğe oturdu. 
Fakat vaad ettiği vergiyi veremediğinden Melik 

Muazzam gücendi, sonradan da onun aleyhine döndü. 

Melik Kamil ise Muzaffer'e minnettar olduğun

dan, emirliğin Nasır'a dönmesinden dolayı canı sı
kılmıştı. Fakat böyle küçük şeylerin üzerinde dura
cak zaman değildi. Çünkü Haçlı ordusu kendisini 

-sıkıştırıyordu. Kardeşi Melik Eşref de Şark gaile

leriyle uğraşmakta idi. Sonradan Tatarlar'ın Irak 

hududuna yaklaşmaları üzerine Halife de Melik Eş

ref'i o tarafa çağırdı. Mısır'ın tehlikesi günden güne 
artıyordu. 

Bunun üzerine Melik Muazzam Harran'a gidip 

kardeşi Melik Eşrefi Mısır'ın imdadına ısrarla ça
ğırdı. Melik Eşref askerini toplayıp Halep askerini 

de ona katarak Hama'ya gelince Hama emiri Melik 
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Nasırı da davet etti. Nasır olur ki Melik Kamil Ha
ma'yı kendisinden alıp, kardeşi Melik Muzaffer'e ve
rir diye şüphelendi. Melik Eşref ona kuvvetli temi
nat vererek onu da Hama askeri ile beraber alıp 
götürdü. Humus sahibi (Şirküh'un oğlu Melik Mü
cahit) Ba.Iebek sahibi Ferruh Şah'ın oğlu (Melik 
Emced Behram Şah) da Melik Eşref'le beraber ha
reket ettiler. Melik Muazzam da Şam askeri ile 
yürüdü. Hep birlikte Mısır'a yollandılar. 

Melik Kamil Mansfıre'de Haçlılar'la dövüşmekte 
iken, onlar böyle büyük bir ordu ile Mansure'ye ge
lince Müslümanlar'ın kalplerine kuvvet geldi. Mu
harebe şiddetlendi. Haçlılar'ın gözleri yıldı, bunun
la beraber Adil oğulları işlerin gidişine bakarak 
Haçlılar'a çok müsait şartlarla anlaşma teklif etti
lerse de onlar kabul etmedi ve yapılması çok zı:,r 

birtakım şartlar öne sürdüler. 
O sırada tslam askerlerinden bir cemaat, bir 

topluluk Dimyat yakasından Haçlılar'ın bulunduğu 
tarafa geçerek Nil'i yardı ve �üyük bir gedik açtı. 
Nil'in taşma mevsimi idi, karayı hemen su bastı. 
Dimyat ile Haçlılar'ın arası kesildi. Yiyecekleri bit
ti, aç kaldılar, aman istediler. 

İslam ordusu kumandanları aralarında görüş
tüler. Kumandanlardan bazıl:ırı Haçlılar'a aman ver
memek fikrini öne sürdü, fakat tslaın askerleri üç 
seneyi geçen bir zamandan beri seferber oldukları 
için halsiz idiler. Harçlıkları da kalmamıştı, uzlaş
ma tarafını tercih ettiler. Ve Haçlılar'ın Dimyat'ı 
terk etmesi şartı ile anlaşma yapıldı. Haçlılar 618 
senesi Recebinde, Dimyat'ı Melik Kamil'e teslim 
edip gittiler. 
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Kudüs kralı Unvanı ile hüküm süren Kont da 
Avrupa'ya döndü. Fakat Papa bu seferden memnun 
kalmadı, yine Avrupa ahalisini Haçlı muharebeye 
teşvik etti. 

Sulh yapıldıktan sonra tslfun askerleri memle
ketlerine döndü. Her ne kadar Melik Kamil Hama 
emirliğine · Mansfır'un büyük oğlu Melik Muzaffer' in 
tayin edilmesini istiyorsa da, Melik Eşref Mısır'a 
giderken Mansur'un oğlu Nasır'ı temin ederek Mı
sır'a götürmüş olduğundan onun Hama emirliğinde 
kalmasına lüzum görüyordu. Melik Kamil de ona 
bir şey diyemiyordu. Bu suretle Hama emirliği iki 

kardeş arasında mü..11azaalı kaldı. Fakat bu iş, vak
tin hükümdarlarının en iyisi olan Adil oğulları ara· 
sında nifak çıkmasına sebep oldu. 

Yukarıda geçtiği gibi Melik Nasır Hama emir
liğini alınca Melik Muazzam 'a belli bir vergi vermeyi 
söz vermişti, fakat veremediği için Melik Muazzam 
bunu Hama'yı almaya bir vesile yapmıştı. S19 sene
sinde Hama üzerine yürüdü Selemiyye'yi aldı ve ge
lirini ele geçirdi. Sonra Marre'yi zaptetti. Hama'yı 
da almayı düşünmekte idi. Melik Eşref . ise daha ev
vel gezmek için Mısır'a gitmişti. Hama işini işitince 
Melik Kamil'e şikayet etti. O da 620 senesi içinde 
Melik Muazzam'a hususi bir memur gönderdi. Bu 
memur Melik Muazzam'ın yanına gidip "Sultan Ha
ma mülkünden çıkmanı emrediyor" deyince Melik 
Muazzam "Baş üstüne" dedi ve Şam'a döndü. Fa
kat Melik Kamil ile Eşref'e gücenip kin bağladı. Me
lik Eşref de Elcezire•ye dönmüştü. 

Sonradan Melik Kamil ile Melik Eşref arasın
da yapılan birçok yazışmaların sonunda Selemiye 
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Hama'dan ayrılarak Mansfır'un oğlu Melik Muzaf

fer'e verilmiştir. Fakat Melik Muazzam'ın kardeşle

ri hakkında olan kini artmıştır. 

Melik Adirin vefatında oğlu (Melik Şahabeddin) 
elinde yalnız (Süruç ve Urfa) kalmıştı. Diğer şark 

şehirleri hep Melik Eşrefin elinde idi. Eşrefin ise 

çocuğu olmadığından kardeşi Şahabeddin'in kendi

sine veliaht yapıp Süruç ile Urfa'yı elinden alarak 
onlara karşılık Meyyafarkin ile birçok büyük mem

leketleri bulunan Ahlat vilayetini vermişti. Şahabed

din de gidip Ahlat'ı zapteylemişti. Melik Muazzam 
ise onların aralarını bozdu. Şahabeddin ile Eşref'in 

aleyhine bir ittifak yaptı. Erbil emiri (Muzafferüd
·


din Gökbörü'de bu anlaşmaya girdi. üçü birlikte 

Melik Eşref üzerine gitmeye hazırlandılar. 

Melik Eşref bunu haber alınca Melik Kamil'e 
şikayC't etti. O da Mısır'da hazırlığa başlayarak Me

lik Muazzam'a "Eğer Eşref'in üzerine yürürsen ben 

de Şam'ı zaptederim" diye haber gönderince Melik 

Muazzam durmaya mecbur oldu. 

Ama Gökbörü Melik Eşref'iR taraftan olan ve 

Musul emiri bulunan (Bedreddin Lü'lü) üzerine 621 

senesinde yürüdü. Onu Musul'da sardı. Musul ise 
kuvvetli bir kale olduğundan Melik Eşref ona ehem

miyet vermeyip Ahlat üzerine yürüdü. Şahabeddin'i 
sıkıştırarak teslim olmaya mecbur etti, fakat özür 
dileyerek yalvarması üzerine Meyafarkin'i ona bı

rakıp Ahlat'ı kendinden aldı ve oraya bir vali ta

yin ederek kendisi de döndü. Gökbörü de dokuz gün 
Musul'u sardıktan sonra bir şey elde edemeyerek 

geri gitti. 
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H t C A Z  V A K ' A L A R I  

Mekke-i Mükerreme Emiri (Hüseyni Alevi td
ris'in oğlu Katade) 90 yaşına gelmişti. Yemenden 

Medine-i Münevvere hududuna kadar geniş bir ül
keye sahipti. Yenbuk kalesi de elinde idi. ilk zamanla
rında iyi ahlak sahibi iken sonraları zulüm yolunu 
tutmuş ve Mekke'de zfilimce birtakım vergiler çı
karmıştı. 618 senesi ortalarında Medine'yi kuman
danının elinden almak için birçok askerle hareket 
etmiş ise de, yolda hastalanıp dönmeğe mecbur ol
muş ordu ile beraber kardeşini ve oğlu Hasan'ı 

göndermişti. 
Katade öldüğü takdirde yerine kardeşinin ge

çeceği oğlu Hasan'a haber verilince kalkıp amcasını 
boğdurmuş ve dönüp Mekke'ye gitmişti. Babası onu 

· ağır sözlerle tekdir edince onu da boğdurdu. Fa
kat ölümü sakladı ve babası tarafından Yanbu mu
hafızı olan kardeşine bir mektup göndererek onu 
da çağırttı. O gelince onu da öldürdü ve babasının 
tahtına oturdu. 

Fakat Hasan'ın (Racih) adında başka bir kar
deşi daha vardı. Mekke dışında ve Bedeviler içinde 
bulunuyordu. Hac mevsiminde Irak kafilesi ile (Ak
baş) adında bir hac emiri geliyordu. Racih ona gi
dip emirliği ondan istedi. Ve muvafakatını aldı. 
Kardeşi Hasan ise Bedevilerden birçok asker topla
yarak karşı çıktı ve Akbaş'ı tutturup idam ederek 
kesik başını halka gösterdi. Halife askeri onu gö
rii.nce dağıldı. Hasan da Mekke emaretinde kaldı. 

Eyy(ıbiler'den Yemen Meliki olan (Kamil'in oğ
lu Mesud Yusuf) 619 senesinde Hac için Mekke'ye 
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geldi. Arafat'ta adet olduğu üzere Halife'nin sancak

ları dağın üstüne dikiliyordu. Bu sırada Melik Mesud 

askeri ile ona mani oldu ve babası Melik Kamil'in 

sancaklarını öne geçirdi. Halife'nin adamları ona 

karşı koyamadılar. Halife bunu işitince pek ziya

de canı sıkıldı ondan dolayı Melik Kamil'e şikayet 

etti. O da özür dileyerek işi geçiştirdi. 

Melik Mesud ise Yemen'e döndükten sonra 

çok kalmayıp, büyük bir ordu ile 620 senesi başında 

'Mekke'ye geldi. Katade'nin oğlu Hasan'la muharebe 

etti ve ona galebe çalarak Rebiülevvel ayı içinde 
Mekkeyi aldı ve bir vali tayin ederek Yemen'e 

döndü. 

B O Y O K L E R ! N  ö L O M ü  

Sofulardan ve keramet sahiplerinden olup Yu

nusiyye tarikatının piri olan Şeyh Yunus 90 yaşın

da olduğu halde 619 senesinde (Dara) ya bağlı Kun
ye köyünde vefat etti. (Allah sırrını takdis etsin) . 

622 senesi Şevval'inde Abbasi Halifesi (imam 

Nasır Li Dinillah) 70 yaşında iken vefat etti. Val

desi (Zümrüt) adında 
·
bir Türk cariyesi idi. 47 se

ne Halifelik etti. Alim çok zeki, güzel söz söyleyen, 

cesur ve kalp kuvvetine sahip bir zattı. Bütün ha

yatı izzet ve saltanatla geçti. Her zaman muhallif

lerine galebe çaldı. Kendisine kötülük etmek iste

yenler zarar gördü. Devlet işleri ile çok yakından 

alakalı idi. Her tarafta habercileri vardı. Küçük bü
yük tebaasının ahvalinden haberi olurdu. Hüküm

darların da dış ve iç hayatlarını bilirdi. Onları akıl

lıca bir birinin aleyhine düşürürdü. Hatta Harzem-
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şah'ın aleyhine Tatarlarla haberleştiği rivayet edi
lir. Birçok kimseler, onun için gaibi bilir derdi. Ki
misi de keramet sahibidir, bazıları da cinleri tu
tan Huddam sahibidir derlerdi. Hasılı büyük zekalı 
bir zattı. Mu'tasımdan sonra Halifeliğin heybeti 
kalmamıştı. tmam Nasır hilafetin bu mehabetini ye
niden meydana koydu, fakat ölümü ile bu yine kay
boldu. Bununla beraber tebaasına zulmederdi. Bun
dan dolayı birçokları memleketlerini terk ettiler. 
Onların mallarını mülklerini zaptetti. Bu suretle 
onun zamanında Irak havalisi harap oldu. Bir de 
birbirlerine zıt işler yapardı. Şii görünüp, tmamiye 
mezhebine meylettiği olurdu. 

Bir gün huzurunda "Rasullüllah Efendi'mizden 
sonra insanların efdali kimdir'' diye (tbnl Cevzi'
den) sordular. tbni Cevzi "Ebu Bekir (R. A.) haz

retleridir" diye açıklayamayıp "kızı onun evinde 
olandır" diye cevap vermiştir. 

Vefatında (Zahir biemrillah Muhammed Ebu 
Mansur) hilafet tahtına çıktı. Adaletle hareket etti. 
Pederi Şiilik'e meyilli ise de kendisi Sünni idi. Ba
bası zalim o Mil idi. Fakat hilafet zamanı dokuz 
ay sürdü. 624 senesi Receb'inde vefat etti. Büyük 
oğlu (Müstansir billah Ebu Cafer Mansur) yerine 
geçti. Babası gibi adalet yolunu tuttu. 

634 senesinde Cengiz'in büyük oğlu olan (Cü
cihan) vefat edince, yerine oğlu ( Butahan) geç
miştir. O sırada Cengiz Han korkulu bir rüya gör
rlü. ölümünün yakın olduğuna dair ıüyayı tabir 
etti. Bütün çocuklarını ve torunlarını toplayıp bir 
arada hareket etmeleri için vasiyyet etti. Koyduğu 
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kanunlarla iş görmelerini istedi. Ve oğlu Oktay'ı 

veliaht yaparak 73 yaşında o sene içinde öldü. 

Cengiz'in 100 ün üstünde kadım varnuş, fa
kat (Cüci, Çağatay, Oktay ve Tüli) adında dört 

oğlu ile beş kızının anneleri (Perdekoçin) adındaki 
kadın imiş. Diğer kadınlardan da beş oğlu varsa 
da onlar gözde olmayıp onları bu dört oğlu ile bir 
tutmazdı. Bu dördüne (Erkan-ı Erbaa) derlerdi. 

Cengiz Han hayatında (Hata') memleketlerini 
kardeşi (Cüci Kısar) a  ve Bulgaristan'dan Harzem'e 
kadar olan memleketleri oğlu ,Düşi'ye Uygur hudu

dundan Semerkant'a kadar olan şehirleri de oğlu 
Çağatay'a verip üçüncü oğlu Oktay'ı veliaht yap
mıştı. Küçük oğlu Tülü'yi çok sevdiğinden onu ya 
nından ayırmazdı. Bütün hazinelerini ona verdi ve 

payitahtını yakınında olan bazı vilayetleri de ona 
tahsis etti. ölümünde vasiyeti üzere (Oktay Kaan) 
kendisinin yerine geçti. Kardeşleri de ona itaat et
tiler. 

HARZEMŞAH ZADE CELALEDDtN'tN 
DURUMU 

Cengiz'in Gazne üzerine hücumunda Mehmed 
Harzemşah'ın oğlu (Celaleddin) kaçarak Hindistan'a 
gitmiş, orada bazı şehirleri zaptederek küçük bir hü
kümet kurmuştu. Cengiz Han'da Gazne'yi ve ona 
bağlı olan vilayetleri şayet Celfileddin geri dönerse 
faydalanamayacak bir hale getirdi. Yakıp yıktı. Son
ra memleketine dönünce Ceraleddin'in kardeşi (Gı-
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yaseddin Tjs Şah) Isfahan, - Hemedan ve biladı Ce
bel'i zaptetmişken 622 senesinde Celfileddin Hindis
tan'dan dönüp lsfahan'a geldi. Tis Şah'da ona boyun 
eğerek emri altına girdi. 

Celfileddin'in yanında gün görmüş Tatar . oklu
lanndan arta kalmış dört bin kadar seçkin süvari 
vardı. Fakat atları olmayıp Hintten gelirken kimi 
katırlara kimi öküzlere binmişti. Memleketler harap 
olduğundan hayvan tedariki de güçtü. Celfileddin 
Acem Irak'ından toplayabildiği yollukla Arap Irak'ı 
tarafına yürüdü. Bağdat'a bir konak kalıncaya ka
dar yanaştı. Askerini yaydı. Irak etrafını yağma 
ederek kendisine lazım olan at katır ve diğer eşya
ları elde etti. Sonra Erbil'e doğru yürüdü. Erbil 
emiri Muzaffedüddin Gökbör'ü onun itaatına girdi. 

Celfü eddin daha sonra, Azerbaycan'ın merkezi 
olan Tebriz üzerine gitti. Azerbaycan'ın sahibi olan 
(Pehlivan'ın oğlu Özbek) kaçarak Eran şehirlerinden 
Gürcistan'a yakın olan (Gence') ye gitti. Cela.Ieddin 
de Azerbaycan'ı aldıktan sonra Gürcüler'le şiddetli 
bir muharebe yaptı. Gürcüler'i büyük bozguna uğ
rattı. Gence üzerine asker göndererek orasını da 
aldı. Özbek oradan da kaçarak o taraflarda bir kal'a 
da saklandı. Orada öldü ve adı battı. Cela.Ieddin 
623 senesi ortalarında Gürcüler'le yine bir muha- . 
rebe yaptı. Onlan pusuya düşürdü. Ve merkezleri 
olan Tiflis şehrini ele geçirdi. 

Hasılı Celfileddin az zaman büyük şan kazandı, 
çok şöhret aldı ve ondan öteki hükümdarların göz
leri yıldı. O zaman kendisin� (Hudavend-i 8.lem) ya
ni dünyanın efendisi deniliyordu. 
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MELtK MUAZZAM'IN CELALEDDtN 1LE 
EŞREF'!N DE KEYKUBAT'LA 

ANLAŞMALARI 

Yukarıda geçtiği gibi Melik Adil ölünce oğul

lan birleşerek Haçlılar'a karşı koydular. Bu da bü

tün tslam filemini sevindirdi. Adil oğulları bütün 
tslfun milletlerinin çok sevdiği kimselerdi. Hama 
meselesinden dolayı Şam sahibi olan Melik Muaz
zam kardeşleri Melik Kamil ile Melik Eşrefe gü
cenmişti. 

Bu sefer Celaleddin meydana çıkıp da Acem 

Irak'ını, Azerbaycan'ı ve Gürcistan taraflarını zap
tederek Melik Eşrefin memleketlerinden sayılan 
Ahlat eyaleti ile komşu olunca Melik Muazzam onun
la kardeşleri aleyhine anlaşmak üzere yazışmaya 
başladı. Bunu işiten Melik Kamil endişeye düştü. 

Celaleddin ise Melik Muazzam ve Erbil'in sa
hibi Gökbör'ü ve Artık oğullarından Diyarıbekir ve 
Keyfa kalesinin sahibi olan (Melik Mesud) ve Mar
din sahibi ile aralarında Melik Eşrefin elindeki mem
leketleri paylaşmak ve Mısır - Halep askerlerini Şar
ka yürümelerini Melik Muazzam önlemek üzere, 
aralarında bir anlaşma yapmışlardı. Bu suretle Me
lik Eşref onlara karşı yalnız kaldı. Fakat o da 
Anadolu Meliki olan (Kılıçaslan'ın oğlu Alaaddin 
Keykubat) dan yardım istedi ve onunla birleşti. Bu
nun üzerine 623 senesi ortalarında Celaleddin Tif
lis'ten Ahlat üzerine, Gökbörü ise Erbil'den Musu1 
üzerine yürüdüler. Keykubat da Malatya'ya gidip 
oradan Amid yanı Diyarbekir üzerine asker gön
derdi. 
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Fakat o sırada Celfileddin'in Kirman'da kay
makamı olan (Hata'lı Burak Hacip) kendisine is
yan ederek istiklal davasına düştüğü ve Tatarlar 
ile haberleştiğini işiten Celaleddin Ahlat'ı bıraka· 
rak, Kirman tarafına koştu. Fakat askeri Ahlat'ın 
·etrafını yağma ettiler. Celaleddin Isfahan'a yaklaşın
·ca, Burak Hacib'in kalelere çekilip müdafaaya geçti
·ği ve onu yola getirmenin çok zamana muhtaç ol
duğu anlaşıldı. Ve hemen Gürcistan'a dönmesi la
zım geldiğine dair o taraftan haber geldi. 

Celaleddin Kiı:İnan tarafına giderken, yeteri ka
<lar askerle vezirini Tiflis'-te bırakmıştı. Askerinin 

yiyeceği kalmadığından Erzeni Rum taraflarına 
gidip oraları yağma ederek birçok mal aldıkları sı
rada kadınlarını da esir etmişlerdi. Dönüşlerinde 
Ahlat taraflarından geçerlerken Eşrefin Ahlat'ta 
kaymakamı olan (Hacib Hüsameddin) askerini top
ladı ve onların üstüne hücum ederek yağma ettik
leri malları, geri aldıktan başka, onların birçok mal
larını da ele geçirdi. Celaleddin'in veziri bu halden 
korktuğu için, geri dönmek lazım geldiğini Celaled
din'e bildirmişti. 

Bunun üzerine Celaleddin artık Kirman tara
fında kalmayı uygun bulmayarak, Burak Hacib'in 
yerinde kalması emrini verdi. Hil'atini de gönderdi. 
Kendisi Gürcistan'a gitti. Burak Hacib de her ne 
kadar dış yüzünden Celaleddin'e bağlı görünüyorsa 
da, hakikatte Kirman'da müstakil bir hükümdar 
durumunda idi. 

Celaleddin ile Melik Muazzam ve öteki hüküm· 
·darlar arasında yapılan arılaşma bu suretle hüküm
-süz kaldı. Fakat Erbil'in sahibi Gökbörü'nün Musul'a 
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saldırmak üzere Zap nehrine kadar gelmesi üzerine,. 

Melik Eşrefin taraftan olan Musul'un sahibi (Bed
reddin Lü'lü') o zaman Rakka'da bulunan Melik 
Eşref'ten yardım istemişti_ 

Melik Eşref askeri ile hareket ederek, Mardin 

taraflarını yakıp yıkmaya başlaması üzerine, Melik 
Muazzam da Humus ve Hama üzerine . yürüdü. Ve

kardeşi Melik Eşref'e "Sen Mardin üzerinden çeki

lirsen ben de Hama ve Humus'u bırakırım" diye 
haber gönderdi. 

Bunun UZ.erine Melik Eşref geri cekildi. Gök
böıii Musul üzerinden Erbil'e, Melik Muazzam da 
Hamadan Şam'a döndüler. Hulasa aralarında anlaş
ma yapan devletler, eski hallerine döndüler. Fakat 
Melik Eşref Mardin üzerinde iken onun teklifi ile 
Keykubat tarafından Amid'e gönderilen asker, Amid 
beyliğine bağlı olan Hısnı Mansftr'u ve öteki bazı 
kaleleri aldıktan sonra (Kahta) kalesini sarmıştı. 

Evvelce birleşen hükü.mdarlar eski hallerine dö
nünce, Keykubat'ın da dönmesi ve aldığı yerlerle 
kaleleri geri vermesi lazım geldiği, Melik Eşref ta
rafından kendisine bildirildi. Fakat Sultan Keyku
bat, "Ben Melik Eşrefin kaymakamı değilim ki ba
na istediği gibi emretsin" diyerek bu teklife kulak 
asmadı. Melik Eşref ise, bundan dolayı Melik Muaz
zam'a karşı müşkül bir durumda kaldı. Amid'in sa

hibi Melik Mesud'a, kendisine yardım için yeteri 
kadar asker gönde!'mesini istedi. Kendisi de Melik 
Muazzam'a özür dilemek ve onunla barışmak için 
Şevval içinde Şam'a gitti, Melik Mesud da cesaret 
alarak, Kahta'nın imdadına geldi. Fakat muharebe-
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sonunda bozulduğundan, Keykubat'ın askeri Kah
ta'yı da aldı. 

Celaleddin Kirman'dan hareketle, Gürcistan'ın 
bazı kalelerini zaptetdikten sonra hemen, Ahlat üze
rine yürüyüp Zilkade'nin üçüncü günu Malazgirt'e 
onbeşinci günü de Ahlat'a erişti. Hücuma başlaya
rak harbe girdi. Hacib Hüsameddin ise, ihtiyatlı 
olduğundan iyi davrandı. Harezm askerleri, Tatar
lar gibi kesip yıktıklarından Ahlat ahalisi de çok 
fedakarlıkla karşı koydu. Celaleddin kaleyi alamadı. 
Kış gelip karlar yağmaya başlayınca, Zilhicce'nin 
-sonuna doğru kalkıp Tebriz'e gitti. 

Melik Eşref Şam'a gidip Melik Muazzam ile ba
rıştı. Kış bastı, 624 senesi girdi. Askerler yerli yer
lerinde kalıp, baharın gelmesini bekliyorlardı. Me
lik Eşref de Şam'da yan gelip oturdu. Melik Kamil 
ise, Melik Muazzam'ın Celaleddin ile birleşeceğinden 
korkuyordu. Eşrefin Şam'a gelip te Muazzamla bu
luşmasını kendi aleyhinde bir ittifak zannederek 
·çok sıkıldı. 

Muazzamla Eşref de onu temin için devamlı 
mektuplaşıyorlar, Celaleddin işini büyüterek Ahlat'a 
saldırdığını bildiriyorlar ve Eyyfıbiler hanedanının 
şan ve kudretini korumak için, birlik halinde bulun
mak lazım geldiğini hatırlatıyorlardı. 

Bütün bu yazışmalar Melik Kamil'i aldatmak 
için Muazzam'ın hileleri idi. Melik Eşref'i göz hap
sine alıp kardeşleri Melik Kamil ile Hama ve Musul 
sahiplerinin aleyhine onun da kendisi ile birleşme
sini adeta zorlayarak teklif ediyordu. Melik Eşref' -
de mecbur kaldığı için, ona uygun lisan kulla
nıyordu. 
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tşin sonunda istemeyerek onun teklifini kabul 

etti. Ve beraberce Melik Kamil aleyhinde yüıiiye

ceğini temin ederek on ay kadar Şam'da kaldıktan 

ROnra, yakasım sıyırıp o senenin Cemaziyelahirinde 

El-cezire'ye gitmiş ve istemeyerek vermiş olduğu 

sözü hükümsüz hale getirmiştir. 

Celaleddin ise her tarafa koşmakta idi. Tifüs 
ahalisi Müslüman oldukları halde şehrin korunması 

için orada bırakılmış olan Harzem askerlerinin yap... 
tıkları kötülüklere dayanamadıklarından, Gürcüleri 
Tiflis'e çağırdılar. Gürcüler de toplanıp o senenin 
Rebiülevvelinde Tiflis'e geldiler. Harzem askerlerini 

kılıçtan geçirdiler. Tiflis'i de yakarak dönüp gitti

ler. Celaleddin işi öğrenince hemen o tarafa koştu. 

Fakat bomboş bir yangın yeri buldu. 

Tatar saldırıları başlayalı beri Batıniler de hal

ka pek çok zarar veriyorlardı. O sırada Celaled

din'in büyük kumandanlarından birini öldürdüler. 

Celaleddin öfkelenerek ordusu ile onların üzerine 

yürüdü. Alamut'dan Horasan'daki Kürt dağı şehri
ne kadar, ne kadar tsmailiye mezhebinde bulunan 

şehir halkı varsa hepsini öldürdü, mallarını aldı, ka
dınlarım ve çocuklarını esir etti. 

Azerbaycan ahalisi de Harzem askerlerinin zul
münden usanarak Melik Eşrefin Ahlat'da kayma
kamı ve baş kumandam bulunan Hacib Hüsamed

din'i çağırdılar. O da Şaban içinde gidip, Celaled

din'in adamları elinde olan Hul, Selmas, Nahcevan. 
ile diğer Azerbaycan şehirlerini ele geçirdi. 



KISAS·! ENBIY A lU • ti 

ALMANYA 1MPARATORUNUN HAÇLILAR 
SAVAŞINA KATILMASI VE CELALEDD1N'tN 

TATARLARLA MUHAREBESt 

39 

Papa'nın zoru ile Alınan imparatoru (ikinci 

Frederik) büyük bir Haçlı ordusu ile Şam'a gider· 

ken Kıbrıs adasını zaptetti. Onun emri altında bu

lunan Haçlılar ise o sırada kafile kafile Sayda ve 
Sur sahillerine çıkmakta idiler. Melik Muazzam'ın 

Celfileddin ile Melik Kamil aleyhine anlaşma yap

ması Kamil'e çok telaş verdi. O da Melik Muazzam 
aleyhine imparator ile anlaşmak için haberleşmeye 
başlamış, hatta Kudüs'ü imparator'a teslim edece
·ğini de vaad etmişti. 

Yukarıda geçtiği gibi Haçlılar'ın Dimyat'ı al· 
dıkları zaman, Melik Muazzam 

·
onlara karşı Kudüs'

de müdafaaya geçip dayanmak mümkün olamayaca
'ğını düşünerek Kudüs üzerine geldikleri zaman, on

ların korunamamaları için Kudüs kalesi ile istih
kamlarını yıktırmıştı. Şimdi ise Alman imparatoru 
daha büyük kuvvetle geımişti. Ona karşı Kudüs'U 

korumak mümkün olamayacağını düşündü. Melik 
Kamil onu sulhen teslim ederek işi yürütmek mec· 
buriyetinde kalmıştı. Melik Muazzam'la birlik olan 
Celaleddin, doğu tarafında yeni yeni çıkan gailelerle 
uğraşıyordu. Melik Eşref de ayrılmış olduğundan 

Melik Muazzam yalnız kalmıştı. Melik KamiJ'in im
parator ile birleşmek üzere olduğunu haber alınca 
telaş ederek Melik Eşref'ten fütufkarlık istedi, fakat 

-2ilkadenin sonunda vefat etti. 
Melik Muazzam bilgili , cesaretli, gayretli, iti

'kadı bütün bir zattı, bütün hanedanı Şafii mezhebin-
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de olduğu halde, kendisi Hanefi mezhebinde idi. Ve 
mezhebine çok bağlı idi. Bir mezara konup gömül
mesini ve üzerine bina yapılmamasını vasiyet etmiş
ii. Dimyat'ın kurtuluşunda çok büyük yardımı do
kundu. Allah rahmet eylesin. ölümünde yerine 20· 
yaşındaki oğlu (Melik Nasır Davud) geçirildi. 

O sırada Celaleddin de Tatarlar'la harbediyor
du. Tatarlar Maveraüniıehir'de yerleştikten sonra o 
taraftaki şehirleri yeniden yapmaya koyulmuşlar 
ve Harezm'e yakın büyük bir şehri yeniden yapmış
lardı. Müslümanlar ise Tatarlar'ın korkusundan Ho
rasan şehirlerini yapamıyorlardı. Horasan tarafı 

harap kaldığı için Tatarlar da orada çapul yapamı
yorlardı. Bu serer Tatarların Rey tarafına geldik
lerini, Celaleddin haber alınca, 625 senesinde üzerle
rine gitti, çarpıştı, topluluklarını dağıttı ve pek ço
ğunu kılıçtan geçirdi. Fakat gelirler diye bir müd
det daha Rey tarafında kaldı. 

Melik Kamil'in Alman imparatoru ile anlaşmak 
istemesine asıl sebep olan, Melik Muazzam öldüğü 
için evvelce başlamış olan yazışma kesildi, fakat 
yeni sene girdikten sonra tekrar bu görüşme devam 
etmeğe başladı. Çünkü geçen seneden beri Haçlılar
kafile kafile gelip Akka ve SO.r t�aflarına çıka
rak toplulukları günden güne artıyordu. !şe başla
mak için imparator'un Kıbrıs'dan gelmesini bekli
yorlardı. SO.r'un arkasındaki dağlarda oturan Müs
lümanlar da Haçlılar'ın idaresi altına girmekte, bu 
da !slam hükümetlerine telaş vermekte idi. 

Bütün bu haller, sulh yapmaya ihtiyaç göster
di. Fakat anlaşma sırasında faydalı şartlar koyabil
mek için düşmana kuvvetli görünmek lazım geldi-
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:ğinden, Melik Kamil Kudüs tarafında askeri bir 
mevki tutmaya lüzum görüyordu. Bundan dolayı 

Melik Kamil, kardeşinin oğlu Melik Davud'dan Şo
bek kalesini istedi. Davud ona uymadı. Bunun üze
rine Melik Kamil Ramazan içinde Mısır'dan çıkıp, 
Gazne dışında bulunan (Telli Acur) adındaki yere 

gitti. Ve Şam'a bağlı olan Nablüs ve Kudüs gibi 
bazı şehirlere memurlar gönderdi. Kendisine Hama 
emirliği vaad edilen (Mansur'un oğlu Melik Mu
.zaffer'de) onun yanında idi. 

Muaziam'ın oğlu Melik Davud, amcasının bu 
:şehirlere el koymasından korkarak öteki amcası Me

lik Eşref'ten yardım istedi. Melik Eşref'de Şam'a 
gelerek Kamil ile haberleşti. Melik Davud ile bera
tJer Nablus'a gitti, onu orada bırakarak kendisi rica 
için Melik Kamil'in yanına gitmek üzere Melik Da
vud'la karar verdiler ve bu karar gereğince hareket 
-ettiler. Melik Davud Nablus'da kalıp, Melik Eşref 
Telliacur ordugahına gitti ve Melik Kamil ile an
laştı. Fakat bu anlaşma Melik Davud aleyhine gizll 
bir anlaşma idi. 

Melik Eşrefin El-Cezire'de ki memleketlerine 
bedel olarak, ona Şam hükümetini ve Şam'a bedel 
<>larak da Melik Davud'a diğer şehirler verilmek 
üzere Kamil ile Eşref arasında gizlice bir karar 
alındı. Melik Eşref Nablus'a g'elince bu kararı Me
lik Davud'dan gizli tuttu ise de Davud'uri veziri 
bunu haber alqığı için, hemen Melik Davud'u alıp 
Şam'a geldiler. Ve harb hazırlığına başladılar. Me
lik Eşref de gelip Şam'ı sardı. 

O sırada Alman imparatoru büyük bir ordu ile 
.Akka'ya gelmişti. Melik Kamil ile anlaşmak için 
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aralarında elçiler gelip gidiyordu. Tatarlar o sene
de tsıam şehirlerine tecavüz ettiklerinden Celaleddin 
onlarla harbederek bazı galebe çalıyor, bazan da 
mağlfip oluyordu. Onları başından defettikten sonra 

Melik Eşrefin şehirlerinden olan, Ahlat taraflarını 
vurup yağmalamaya ve harap etmeye başladı. Melik 
Eşref ise Şam'ı sarmakla meşguldü. 

Anadolu Meliki olan (Alaaddin Keykubat) dev
letini büyütmek için her fırsattan istifadeyi düşü
nen bir zattı. Eyyübilerin birbiri ile anlaşamadıkları 
sırada yani 625 senesinde Ermenek'i Rumlar'ın elin
den aldı ve birçok Türkmen aşiretlerini orada yer
leştirerek o sınırı kuvvetlendirdi. 

Yine o sırada Alaaddin Erzincan'a gidip, ora
dan amcazadesi (Kılıçaslan'ın oğlu Tuğrulşah) elin
de bulunan Erzeni-Rüm yani, (Erzurum) üzerine
hareket etti. Tuğrulşah bunu işitince Melik Eşrefin 
Ahlat' da Kaymakam'ı bulunan · (Emir Hüsameddin) 
den yardım istemesine ve Keykubat Erzurum'u alır
sa . Ahlat üzerine yürümesi hatıra gelmişti. Hüsa
meddin askerini toplayarak, Erzurum'un imdadına 
koştu. Keykubat bunu işitince olduğu yerde kaldı,. 
fakat kendi memleketlerinden olan Sinob'u etrafın
daki Rumlar'ın aldığı haberi gelince, Keykubat he
men o tarafa gitti ve Sinob'u Rumlar'ın elirıde:n 
geri aldı. 

MELiK KAMtL'tN tMP ARA TOR tLE SULHU 
VE KUDüS'ü ONA TESLtM ETMESt 

Melik Eşref Şam'ı muhasara ederken, zihninde
daima Ahlat tarafları vardı. Melik Kamil'de ba 
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muhasaranın uzun süreceğini düşünerek, Kudüs 
şehrinin imparator'a teslim olunmasını düşünerek 
aşağıdaki şartlarla imparator'a sulh teklif etti : Yı .. 
kılmış olan kale duvarları öylece kalacak tamiri 
yapılmayacak, Mescid-i Aksa'ya ve meşhur Taşın
Kubbesine dokunulmayacak, şehrin içinde İslam va .. 
lisinin emri yürüyecek, Frenkler'e yalnız Kudüs ile 
bazı yerler verilecek, Halilül Rahman, Nablus, Gur, 
Taberiyye ve öteki şehirlerin hepsi Müslümanlar . 
elinde kalması şartlarına imparator da uyarak and .. 
!aşma yapıldı. 626 senesi Rebiülahırının başında. 
Kudüs imparatora teslim edildi. 

İmparator Kudüs'ü teslim aldıktan sonra orada, 
tac giyerek Avrupa'ya döndü. Papa ise imparatorun 
birçok yerler vererek yalnız, Kudüs'ü alması ve ora
da kendi başına tac giymesi hoşuna gitmedi. Yine 
A vrupalılar'ı Haçlılar muharebelerine çağırdı. 

Müslümanlar da bu sulh'u beğenmediler. Şam'• 
da sarılmış olan (Melik Davud) da ona itiraz et-. 
mekte olduğundan Şam'daki vaizler Kudüs'ün kıy
metinden ehemmiyetinden bahsediyorlar şairler de
ona dair şiirler söylüyorlardı. Melik Kamil ise impa� 
rator tarafından kendisine bir zarar gelmeyeceğine· 
emniyet ettikten sonra Şam üzerine yürüdü ve Şam 
kuşatmasını sıkıştırdı. Melik Davud teslime mecbur 
oldu. Şam'ı, Melik Eşref'e ve (Kerek, Gur ve Nab-. 
lus) şehirlerini de Melik Davud'a verdi. Melik Eş-. 

ref'in elinde bulunan (Harran, Urfa, Rakka, Suruç, 
Re'sülayn) şehirlerini kendisi aldı. Hama'yı Han
SU.r'un oğlu Nasır'dan alıp, onun büyük kardeşi olan 
Mansfır'un oğlu Melik Muzaffer'e verdi. Sonra o şe-. 
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birlerin işlerine bakmak için Elcezire'ye gitti ve kızı 
(Gaziye Hatun) u  Melik Mı.:zaffer'le evlendirdi. 

YEMEN HADtSELERt 

Melik Kamil Şam'ı muhasara ederken Yemen'in 
hükümdarı olan oğlu (Melik Mesud'un) Mekke'de 
vefat ettiği haberim aldı. Melik Mesud'un Yemen 
emiri tayin edilip oraya gittiğini, sonra gelip Mek
ke'yi zaptettiği, yukarıda yazılmıştı. 4 sene Yemen' -
ue hükümdarlık yapmıştı. Fakat Yemen'in havasıy
la suyuyla uzlaşamadığı için hastalanmıştı. Yemen'
in idaresini kumandanlarinın büyüğü olan (Rasfıl'un 
'Oğlu Ali'ye) bırakarak Mekke'ye gitmiş ve orada 
ölmüştü. Yemen Ali'nin elinde kaldı. O da bir iki 
·sene sonra vefat edince yerine oğlu ve sonra da 
torunları geçti ve bu suretle Yemen Eyyfıbiler'in 
elinden çıktı, Yemen'de (Rasfıloğulları) devleti mey
dana gelerek epey zaman sürmüştür. Hükümet mer
kezleri ( Zebit) şehri idi. 

CELALEDD1N'tN SON ZAMANLARI 

Harzemşah'ın oğlu Celaleddin tek durmadığı için 
yakın komşuları olan hükümdarlar, Beyler ondan 
nefret ediyor ve sakınıyorlardı. O sırada Melik Eş
refin memleketlerinden olan Ahlat'ı da sarmıştı 
'627 senesi içinde zorlayarak şehre girince Tatar
lar'ın yaptığı kanlı ve insafsız hareketlerle Zalimli
ğini bir kere daha gösterdi. Alaaddin'in amcazadesi 

olan Erzurum Meliki de onlarla beraberdi. 
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Melik Eşref ise Alaaddin Keykubat ile birleşip 
Şam askerleriyle Sivas'a gittiler, orada toplanıp, 
beraberce Ahlat'a doğru yürüdüler ve o sene Ra-. 
mazan'ının 29. günü Celaleddin ile çok kanlı bir 
muharebe yaptılar. Celaleddin'in askeri bozuldu pek 
çoğu öldü Melik Eşref Ahlat'ı yanmış yıkılmış bir 
halde geri aldı. Sonra Eşref, Keykubat ve Celaled
din mektuplaşarak birbirlerinin memleketlerine sal
dırmamak üzere bir anlaşma yaptılar. Bunun üze
rine Alaaddin de amcasını hapsederek Erzurum'u 
zaptetmiştir. 

Celaleddin'in kötü ahlakı ve tedbirsizliğinden 

dolayı kardeşi (Tizşah) ile bazı kumandanları ev
velce kendisinden ayrılmış, yanında kalanlarda onun, 
delice hareketlerinden bezmiş usanmışlardı. Çünkü 
kendisinde bazı delilik halleri görülmeye başlamıştı. 
Mesela pek sevdiği (Kılıç) adındaki kölesi ölünce o 
kadar kederlenmişti ki onu gömdürmeyip nereye 
gitse onu tabutuyla beraber götürür ve sofrada ona 
yemek ayırıp gönderirdi. Kimse ona "ölüdür" de
meye cesaret edemezdi. Yemeği götürenler dönüp 
gelince "Efendim köleniz yer öpüyor" derler oda 
"Oh memnun oldum" dermiş. Bundan dolayı adam
ları ondan nefret ederek bir çoğu dağılmış gitmiş
ti. Bu seferki bozgun ise onu pek yıpratmıştı. 

Celaleddin'den yaralanarak ona kin tutanlar
dan biri olan Batıniler'in reisi, Celfıleddin'in bu düş
künlüğünden faydalanmak isteyerek Tatarlar'la bir
leşti. Tatarlar 628 senesir!de Maveraünnehir'den çı
karak Meraga'yı ve öteki Azerbaycan şehirlerini al
dılar. Celaleddin onlara mukabeleden aciz kalınca 
Tebriz'den kaçtı. Amit, Diyarbekir taraflarında do .... 
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!aşarak o taraflardaki hükümdarlardan yardım is

tedi. Herkes kendisinden soğuduğu için kimse yar
dıma gelmedi. Tatarlar ise arkasını kovalıyorlardı. 

Celfileddin Şevval'in içinde gecelemek için bir 
yere inip, içmeye başlamıştı. Kendini bilmeyecek 
derecede sarhoş olarak çadırında uyurken Tatarlar 
baskın yaptılar. Kendi adamlarından bazısı onu tu
tup sarhoşluk mahmuru olduğu halde bir ata bin
dirdiler o da kaçarak Ktirtler'in bulunduğu bir da
ğa gitti. Kürtler onu soydular o sırada bir Kürt 
geldi, onu .görünce "Bu herif Ahlat'da benim karde
şimi öldürmüştü" diyerek . harbe ile vurup öldürdü. 

O sırada Hata'lı Türkler (Cengiz'in oğlu Oke
tay) ın aleyhine ayaklanmışlardı. Tatarlar Celaled
din gailesini ortadan kaldırdıktan sonra Oketay or
dusu ile Hatalıların üzerine yürüdü ve kardeşi (Tü
lihan) ı  Çarha'ya tayin etti ve öteki kardeşi Ça
ğatayhan'ı beraberine alarak Hata şehirlerini tek
rar ele geçirdi. Bu yolculukta Tülihan ölmüştür. . . 

KEYKUBAT, EŞREF KAMtL'lN SON 
ZAMANLARI 

Şam Meliki olan Eşref eğlenceye düşkün bir 
adamdı. Bazan gezip dolaşmak için Mısır'a gider, 
Mısır Sultanı olan kardeşinin yanında vakit geçi
rirdi, 629 senesinde de Mısır'da idi. 

Melik Kamil o sene Melik Eşref'le Mısır'dan 
�ıkh, veliahtı olan oğlu (Seyfeddin Ebfıbekr'i) Mı
sır'da Kaymakam bıraktı. Gidip Amid kalesini sar
dı. (Arhkoğullarından Amid ve Keyfa kalesi emirf 
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olan Melik Mesud'u) teslime mecbur etti, memle
ketlerini elinden aldı. Beraberinde olan Melik Sa
lih Necmeddin Eyyüb'u, oraya tayin etti. Melik 
Mesud'a da Mısır'da malikaneler verdi. 

630 senesinde Erbil emiri (Muzafferiddin Gök
börü) öldü. Memleketlerini (Halife Müstansır ) a  va
siyet etti Erbil ile etrafı Halife tarafından 

-
zapt 

olunup Hilafet'in arazisi bir kat daha genişledi. 
Melik Eşrefin kendisinin yerine geçecek oğlu 

olmadığından, hiç bir işin sonunu düşünmüyordu. 
Çok cömert bir adam olduğundan eline geçen mal
ları veriyordu. Elcezire'deki şehirlerini Şam'a kar
şılık olarak kardeşi Kamil zaptetmişti. Ahlat şehir
leri de yukarıda geçtiği gibi harap olmuştu; geliri 
ancak Şam şehrinden alınan vergilerden ibaretti bu 
para ise onun masraflarına yetmiyordu. 

Amid eyaletini ele geçiren Kamil Eşref'e bir 
hisse ayırmayıp onu tamamiyle oğluna vermiş oldu
ğu için, Melik Eşref kendisine biraz kırılmıştı. 

631 senesinde Anadolu hükümdarı olan Sultan 
;Alaaddin Keykubat Ahlat eyaletine tecavüz ettiğin
den Melik Kamil ordusu ile çıkıp, Keykubat'ın üze
rine yürüdü ve Anadolu hududunda bulunan (Gök
su) iizerinde ordusunu kurdu. Melik Eşref'le Eyyfi
biler'in öteki hükümdarları hep bu orduda bulunu
yordu yani, Eyyübiler devletinin kuvvetleri burada 
toplanmıştı. 

Melik Eşref, Şam askeri ile beraberdi. Kerek 
sahibi (Melik Nasır Davud) Basra sahibi (Melik 
Salih İsmail) ve Hama sahibi (Melik Muzaffer Mah
mud) , humus sahibi (Şirküh'un torunu ve Mehmed'
in oğlu Melik Mücahid) , Meyyafarık'ın sahibi (Adil'-
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lıı oğlu Melik Muzaffer Gazi),  Simsad sahibi iken 
�vvelce ölmüş bulunan ( Melik Efdal Ali'nin yerine 
geçen kardeşi Salahaddin'in oğlu Melik Efdal Mu
sa) ,  Birecik'in sahibi olan kardeşi (Melik Zahir 
Davud) ,  Caber kalesinin 8ahibi (Adil'in oğ!u Melik 
Hafız Aslanşah) ,  Anteb'in sahibi (Melik Zahir'in 
oğlu Melik Zahir Ahmed) askerleriyle beraber gel
mişlerdi. Haleb'in sahibi {Melik Aziz) de amcası Sa
Iahaddin'in oğlu Melik Muazzam Turanşah'ı, Halep 
askeriyle Sultan Kfunil'in emrine göndermişti. 

O zaman (Müluk) der.ilen kumandanlar ve Bey
ler (Asrın Sultan'ı) na bağlı olarak elleri altında bu

lunan şehirlerde istedikleri gibi hareket ederler ve 
Sultan tarafından gelecek emir üzerine muharebeye 
giderlerdi. Her birinin askeri kendi Beyini tanır 
ve onun emri altında bulunurdu. Bundan dolayı 
Sultan Kfunil'in kendisinin emri altında bulunan
lar, ancak Mısır askerleri idi. öteki askerler kendi 
Beyleri emirleri vasıtasıyla ona bağlı idiler. 

Sultan Kamil bu büyük kalabalıkla Göksu va
·disine geldi. Sultan Keykubat ise derbentleri tut
nıuştu oraları sarp dağlar ve dar boğazlarla kaplı 
idi. Sultan Kamil bu yüzden Anadolu şehirlerine 
·giremedi. Dönüp Amid taraflarında (Süveyde) adın· 
daki şehre vardı ordusunu orada kurdu, ileri doğru 
bir fırka asker göndererek Keykubat'ıtı memleketle
rinden olan (Hısnımansur)u yıktırdı. Hama sahibi 
(Melik Muzaffer) i 2500 atlı ile öncü olarak gön-

derdi. O da gidip Harput'a girdi. 
Keykubat oraya gelerek Melik Muzaffer'i sar

'dı. O sırada Eyyıibi hükümdarları arasına nifak 
'düşmüştü. 
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Husun'un sahibi (Melik Mücahid) öteki devlet 
reislerine "Sultan Kamil bütün Şam şehirlerini, Mı· 
sır'a katarak kendi idaresi altına alacak, Anadolu 
şehirlerini de elde edince onları, kendi hanedanın
dan olan hükümdarlara dağıtacak ve onların Şam 
tarafındaki memleketlerine de elinden alacak imiş.'• 
diyerek ordudaki Eyyubiler hükümdarlarının fikir
lerini bozdu. Onlar da bu seferde ağır davranmaya 
başladılar. Sultan Kamil bunu sezerek Keykubat 
ile muharebe edemeyeceğini anladı ve Melik Mu
zaffer'e yardım edemedi. 

Muhasara işi uzayınca, Melik Muzaffer Key

kubad'dan aman istedi, o da aman verince Melik 
Muzaffer Zilkade sonunda Keykubad'ın yanına git
ti. Keykubat ona ikram etti Hilat giydirdi. tki gün 
sonra serbest bıraktı. Melik Muzaffer yanındaki 
adamları ile beraber, Süveyde ordusuna geldi. Sul
tan Kamil onu görünce memnun oldu. Adil Eyyii
biler hükümdarlarının fikirlerinin değişmesinden ca
nı sıkılarak Anadolu seferinden vazgeçti. 632 sene
si içinde kendisi Mısır'a öteki hükümdarlar da ken
di memleketlerine döndüler. Fakat Birecik'in sahibi 
(Selahaddin'in oğlu Melik Zazir) orduda iken has
talanmıştı., Birecik'e gidince vefat etti. Kardeşinin 
oğlu ve Haleb'in sahibi o!an Melik Aziz, o suret
le Birecik'e malik oldu. 

Harput o zaman Artıkoğulları'ndan ve Mardin 
Beyler'inin akrabasından bir Bey'in elinde idi. Ev-. 
velce Melik Kamil'e bağlanmıştı. Bu sefer Keyku
bat'ın memleketleri arasına girdi. 

Melik Kamil döndükten sonra Keykubat, Elce
zire'ye geçerek Harran'la Urfa'yı aldı. 633 senesin-
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'Cle Sultan Kamil Elcezire'ye gidip bu iki şehri Key
kubat'ın elinden aldı. "Memurlarıyla askerlerini de 
tutup, bağlayarak Mısır'a gönderdi, kendisi de Şam'a 
gitti ve bir müddet Melik Eşrefin yanında oturduk
tan sonra 634 senesi içinde Mısır'a döndü. 

tşte o senenin Rebiülevvel'inde Haleb'in sahibi 
Melik Zahir'in oğlu Melik Aziz 23 yaşında vefat e�ti. 
7 yaşında bulunan oğlu (Melik Nasır Yusuf) onun 
yerine tahta çıkarıldı. Melik Aziz'in annesi (Melik 
Adil'in kızı Hanife Hatun) vasiy olarak devlet iş
lerini eline aldı. Çok akıllıca ve ilersir.i düşünen 
bir devlet adamı gibi memleketi idareye başladı. 
Oğlu Aziz'in zamanında Halep'de bulunan (Sela
haddin'in oğlu Melik Muazzam Turanşah) ı  da ordu 
müşirliğinde bıraktı. Haleb'in bir kadm elinde bu
lunmasından istifade etmek isteyen Haçlılar, Halep 
'hududunu geçtiler ve bazı yerlere saldırdılar. Hanife 
Hatun tarafından gönderilen Halep askerleri, Haç
lılar'ı bozdular, pek çoklarını öldürdüler, birçok esir
le kesik başları Haleb'e götürdüler. 

O sene, Sultan Alaaddin Keykubat vefat etti . 
Oğlu (Gıyaseddin Keyhüsrev) Anadolu tahtına çık
tı. Sultan Kamil onun gailesinden kurtuldu. Fakat 
·kardeşi Melik Eşref'le araları pek çok açıldı. iki kar
deşin arası süt ve şeker gibi iken şimdi limoni oldu. 
Bu düşmanlığın başlangıcı, Anadolu seferinde Hu
mus'un sahibi Melik Mücahid'in yaptığı koğuculuk
tur, sonra gittikçe arttı. 

Bundan dolayı Melik Eşref, kardeşi Sultan Ka

mil aleyhine, Anadolu hükümdarı olan Gıyaseddin 
Keyhüsrev'i ve Halep sahibi Hanife Hatun'u ve öte
ki Eyyfıbiler hükümdarlarını Melik Kamil aleyhine 
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birle§Illeye cağırdı. Kerek'in sahibi (M�lik Nasır 
Davud) haber gönderip onu kendisine veliaht yaptı 
ve Şam'ı da ona vasiyet etti, bir kızını da verece
ğini vaad etti. ötekiler bu birleşme teklifini iyi 

karşıladılar, fakat Melik Nasır Da\rud kabul etme
di, Mısır'a gitti ve Melik Kamil ile anlaştı .. Melik 

· Kamil çok memnun kalarak Şam'ı Eşrefden alıp 
ona vereceğini vaad etti. 

Melik Eşref ağır hasta idi. Şam'ı kardeşi (Bus· 
ra) emiri olan (Adil'in oğlu Salih tsmail'e vasi
yet · edip 635 senesi Muharrem'inde vefat etti. Sa

lih İsmail de gidip, Şam'ı zaptetti. Melik Eşref'in 

yalnız bir kızı vardı, onu da Adil'in torunlarından 
Mevdud'un oğlu Melik Cevat Yunus'a vermişti. 

Salih tsmail, Şam Beyliğinde tek başına ka
lınca Eşrefin yolunu tutarak, kardeşi Melik Kamil 
aleyhine · Eyyfıbiler hükümdarlarını ye Anadolu hü
kümdarı Keyhüsrev'i birleşmeye çağırdı, onlar. da 
kabul ettiler. Fakat Hama sahibi bu artlaşmanın 
dışında kaldı. Melik Kamil'e işi bildirmek için adam 
gönderdi. 

Melik Kamil ise, Melik Eşref'in ölüm haberini 
alınca Mısır'dan hareket etti, şiddetli bir kış vardı. 
Cemazilevvel'de Şam'a girdi. Şam'a karşılık ve Bus
ra'ya ilave olarak (Baobek ile Buka)ı  Salih tsmail'e 
vermek suretiyle iki kardeş arasında sulh yapıldı. 
Salih !smail Baalbek ile Buka'yı alıp Şam'ı Melik 
Kamil'e teslim etti, sonra Kamil Şam'da hastalana
rak o senesi Recep ayında 60 yaşında vefat etti. 
Melik Eşref'in ölümüyle arasında 6 ay kadar zaman 
geçmiştir. 
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EYYOBlLER DEVLETlNlN MELlK 
KAM!L'DEN SONRAKl DURUMU 

635 senesinde Kamil'in vefatından sonra kuman, 
danları, onun veliahtı ve Mlsır'da Kaymakamı olan 
(Melik Adil EbO:bekir)e biat ettiler, askerin de itaat 
etmesi için yemin ettirdiler. Onun tarafından Şam'-· 
da Kaymakam olmak üzere (Mevdud'un oğlu Melik 
Cevat Yunus) u tayin ettiler orada bir miktar asker
bırakıp, kendileri geri kalan askerle Mısır'a git
tiler. 

Yukarıda geçtiği gibi Melik Kamil aleyhine itti

fak eden Eyyı1biler hükümdarı Halep sahibi Hanife
Hatun, Humus sahibi Melik Mücahit ŞirkCı.h bu an
laşmaya girdikleri halde Hama sahibi (Mansur'un 
oğlu Melik Muzaffer o birleşmenin dışında kalmış-
tı.. Ondan dolayı iki düşman arasında bulunuyordu. 
Melik Kamil gelip de Şam'ı aldığı sırada, Hama sa
hibi Muzaffeı' Jnemnun olmuş öteki ikisinin de neş'
eleri kaçmıştı. Melik Kfunil'in ölüm haberi gelince 
iş ters döndü. Ve Humus Meliki hemen asker gön
dererek Hama'ya bağlı olan Selemiye şehrini aldı. 
Hanife Hatun da Hama'ya asker göndererek Maar
ra'yı ele geçirdi ve Hama'yı kuşattı. 

Bir müddet sonra Hanife Hatun'un emri ile 
Hama üzerinden muhasara kaldırılmışsa da Maarra 
Halep hükümetinde, Selemiye de Hama idaresinde 
kalmıştır. 

O sırada Hanife Hatun torunu (Melik Aziz'in 
kızı Gaziye'yi küçük olduğu halde Keykubad'ın oğlu 
Sultan Keyhüsrev'e nikahladı. Tokat kadısı Key
hüsrev'in vekili oldu. Sonra Hanife Hatun'un torunu 
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ve Halep sahibi. olan (Melik Nasır Yusuf) da Kcy
hüsrev'in kız kardeşi (Keykubad'ın kızı Melike Ha
tun) ile evlendirildi. Bu Melikenin annesi (Eyyfıb'un 

oğlu Melik Adil) in kızı idi. Şam sahibi Melik Muaz
zam d�ha evvel onu Keykubat ile evlendirmişti. Bun
·dan dolayı Halep'de hutbe Sultan Keyhüsrev adına 
okundu. Hanife Hatun hükümeti eline aldıktan son� 
ra etrafındaki Haçlılar'ın gözlerini yıldırdı ve . Me
lik Kamil'in vefatından sonra hükümetine düşman 
olan Hama emirliğini de sıkıştırarak zayıf düşür

· dü, Maarra'yı da eline geçirdi. Sonra Anadolu Sul
tan'ı ile münasebetlerini artırarak, kuvvetli bir des

tek kazandı. 

Yukarıda geçtiği gibi Celaleddin Harzemşah'ın 
ölümünde askeri, Anadolu hükümdarı Keykubad'ın 
yanına gelmişlerdi. Bunlara (Harzem askerleri) 
denir. içlerinde meşhur kahramanlardan beş Han 

·vardı. En büyükleri (Berke Han) dı. Bunlar binbe
ladan arta kalmış çakır pençeli yiğitlerdi. Tatarlar'a 
karşı gönderilecek askerlerdi. Bundan dolayı Ala
addin .ihtiyatlı davranarak, onları hizmetine aldı. 
Bununla beraber belayı defetmek için, Tatarlar'a 
da hediyeler vererek gönüllerini alıyordu. 

Keykubad'ın vefatında yerine geçen oğlu Key
hüsrev ne askerlikçe ne de siyaset bakımından ba
basının ayarında değildi. ihtiyata uymayan hare
ketlerde bulunurdu. Harzem askerlerinin en büyüğü 
olan Berke Han'ı hapsedince Harezmliler ondan ay
nldılar ve geçtikleri yol astünde bulunan şehirleri 
yağma ettiler ve Anadolu hükümeti hududu dışına 
çıktılar. Şark şehirlerinin Yani Amid, Harran gibi 
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yerlerin valisi olan (Melik Kamil'in oğlu Salih Nec .. 
meddin Eyyfıb) onları hizmetine aldı. 

Kfunil'in ölümünden sonra bu Harzem askerle
ri Melik Salih'in itaatinden çıkarak yağrn�cılığa 
başladılar. Musul sahibi Bedreddin Lü'lü' de Sencar'
da Salih Eyyfıb'u sardı. Salih çaresiz kalarak, Har
ran ile Urfayı Harzemliler'e verdi, onlarda memnun 
kalarak tekrar onun emri altına girdiler. BunuP 
üzerine Salih Eyyüb Bedreddin ile muharebe ederek� 
ona galebe çaldı ve pek çek ganimet mal aldı. 

O sene Şam valiliğine tayin edilmiş olan Melik 
Cevat Yunus ile Kereğin sahibi Melik Nasır Davud 

arasında muharebe oldu. Melik Nasır bozuldu, Me
lik Cevat kuvvet buldu ve kayınpederi Melik Eş
refin malikanesi olan Şam emirliğinde kaldı. 

Henüz Mısır'a Sultan olan Kamil'in oğlu Melik 
Adil Ebubekir, Melik Cevad'a Mısır'da arazi vere
rek onu Şam'dan ayırmak istedi. Melik Cevad da 
bu teklife uyar gibi görünürdü. Halbuki Şam'ın şark 
şehirlerinden bazı beldelerle değişmek için Melik 
Salih Eyyüb ile haberleşmişti. Salih 636 senesi or
tasında gidip Cevad'dan Şam şehri ile ona bağlı 
olan yerleri teslim aldı. Cevad da şark'a gidip Şam'a 
karşılık olmak üzere Sencar ve Ane'yi zaptetti. 

Melik Eyyfıb Şam'da yerleştikten sonra Mı
sır'ı alması için Mısır kumandanları tarafından ken
disine mektuplar gelmeye başlayınca oğlu (Melik 
Muğis Fethüddin) i Şam' da Kaymakam bırakıp, ken
disi Mısır'a hareket etti. Mısır askerlerinden ba
zıları gelip onu yolda karşıladı. 

Amcası Baalbek sahibi Salih tsmail ise, dış 
yüzünden ona taraftar göründüğü halde içinden 
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Şam'ın zabtı için planiar yapıyordu. Kerek sahibi 
Melik Nasır ise Mısır'a gidip Melik Adil Ebubekir 
ile Melik Eyyfıb aleyhine bir anlaşma yapmıştı. 

önce Melik Kamil ile Melik Eşref'in arasını dü

zeltmek için Halife tarafından (Cevzi'nin oğlu Mu
hiddin) elçi olarak gönderilmişti. Sonra büyük hü
kümdarlardan (Aziz, Keykubat, Eşref, Kamil) bir
biri crdınca ölmü'?lerdi. Adil Ebubekir ile Salih Ey
yü.b'un yani iki kardeşin aralarını bt.Jmak için yine 
bu Muhiddin elçi olarak gönderilince, Şam şairle
rinden bazıları Ey Halife-i Müslimin Muhiddin bize 
:neler yaptı .  Memleketlerimiz hükümdarları ile ifti
har ederken, Anadolu Şam ve Mısır ülkeleri bom
boş kaldı. Bu adam elçi rııidir ölü yıkayıcı mıdır?) 
-diye şiirler yazdılar. Hakikaten Muhiddin'in bu ikin
ci elçiliğinden de iyi bir netice el.de edilememiştir. 

Melik Eyyfıb'un Mısır'a gidişini Baalbek sahi
bi Melik Salih tam fırsattır diye Humus sahibi Me
lik Şirkfıh'u da beraberinde alarak ansızın gidip 
637 senesi içinde Şam'ı zaptetti ve Melik Mugis'i 
hapsetti. 

Melik Eyyfıb Nablusta iken Melik tsmail'in Şam 
üzerine hareketini haber alınca hemen Gfır'a geldi 
ve orada tsmail'in Şam'1 zaptederek oğlu Mugis'i 
hapsettiğini öğrendi. Bunun üzerine başındaki as
ker dağılıp bölük bölük Melik tsmail'in yanına git 
tiler. Melik Eyyfıb yalnız köleleri ile kaldı ve ne 
yapacağını ısaşırdı. Hemen dönüp Nablus'a gitti. O 
sırada Mısır'dan Kerek'e dönen Muazzam'ın oğlu 
Melik Nasır Davud, gelip Nablus'ta Eyyfıb'u ya
kaladı ve Kereğe götürüp adamları ile beraber hap
setti. 
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Arası çok geçmeden Humus sahibi (Melik Mü

cahid Şirkfıh) vefat etti. Yerine oğlu (Melik Man

sur İbrahim) geçti. 
Yine o sırada Artık oğullarından Mardin sahibi 

(Nasurüddin Artık Aslan) vefat ile yerine oğlu 
(Melik Said Necmüddin Gazi) geçmiştir. 

Yukarıda geçtiği gibi Melik Muazzam Kudüs'ün 

kalelerini ve duvarlarını yıktığı zaman (Bürc-i Da

vud) a dokunmamıştı. Sonradan Kudüs'ün Alman 

imparatoruna teslimi sırasında yapılan anlaşmada 

kalelerin ve kale duvarlarının tamir olunmaması 
şart koşulmuşken Haçlılar o sırada bu şarta bağlı 

kalmayarak kaleleri tamir etmiş olduklarından Me

lik Nasır Davud, Melik Eyyfıb'u Kerek te hapset

tikten sonra gidip Kudüs'ü almış Haçlılar'ın tamir 

ettikleri kalelerle beraber Bürc-ü Davud'u da yık

mıştı. 

Yine o sene Melik Nasır Davud, Şam ile Şark 

memleketlerini kendisinin Mısır eyaleti de amcaza

desi Melik Necmüddin Eyyfıb'un olmak üzere, ara

larında anlaştılar ve onu hapisten Çıkardılar. Ey

y(ıb'un adamları başına toplandı. tkisi birlikte Mı

sır üzerine yürüdüler. Melik Adil Ebubekir işi öğ· 
renince askeri ile Kahire'den kalkarak Belbis'e gel

di ve Şam'a saldıran amcası Melik Salih tsmail'in 

Şam tarafından Melik Nasır ile Melik Eyyfıb üzeri

ne, hücum etmesini kendisine emretti. O da Şam 

askeri ile onların üzerine gitti. 

Melik Davud ile Melik Eyyfıb askerleri ile ara

sında kalıp ümidi kesmişlerken Melik Eşref köle

menlerinden bir · kalabalık, Zilkfıde'nin sekizinci gü
nü Melik Adil Ebu Bekir'in otağını sardılar. Ve 
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<>nu tutup küçük bir çadırda hapsederek, göz altına 
aldılar. Melik Sfilih Necmüddin-i Eyyüb'u davet et

tiler. Melik Eyyıib ile Nasır Davud Mısır'a gittiler. 
Bölük bölük kumandanlar ve askerler Melik sa.Iih 
Eyyüb'a gelip bağlılıklarını bildirdiler. 

Melik Nasır Davud bir müddet Mısır'da kaldı. 

Melik Eyyüb ile aralarındaki anlaşmanın yapılma
sını bekledi. Mel1k Eyy(ıb ise verdiği sözde durma
dı. Ayrıca Melik Nasır onun takındığı tavırdan şüp
helenerek, hemen kendisinden izin aldı ve üzülerek 
Kerek'e döndü. 

638 senesi içinde Kamil'in oğlu Melik Eyyıib, 

yukarda geçtiği gibi kardeşi Melik Adil'i ve kendi
sini Mısır Sultanlığına çıkarmış olan kölemen bey
lerini de tutup hepsini birden hapsetmişti. 

(Cihanda Kanun-i ilahi böyledir.) 
Melik Adil'in torunu ve Mevdud'un oğlu Melik 

Cevad yukarıda söylendiği gibi (Sencar ile Ane) yi 
zaptetmişti. Sonra belli bir para karşılığında Ane'yi 
Halifeye sattı. Musul sahibi Bedreddin Lü'lü' de 
gidip Sencar'ı aldı. Cevad'ın barınacak yeri kalma
dığından sahralara düşüp dolaşarak Ga.Zze'ye gitti. 
Mısır'a gidebilmek için Melik Sfılih Eyyüb'daı. izin 
istedi. Cevap alamadığından Akka'ya gidip Haçlı
lar yanında kaldı. Şam sahibi olan Salih tsmail malı 
için onu kabul etti. Fakat önce hapis sonra boğdu
rarak idam etti. 

Melik Eyyfıb Şam'ı, Sfilih tsmail'den almak ni
yetinde idi. Salih tsmail'in kendini koruyacak kuv
veti olmadığından korku içinde bulunuyordu. Bun
dan dolayı Haçlılar'a (Saft ve Şekif) şehirlerini ve
rip onlarla Melik Eyyıib aleyhine birleşti. Bu ise 
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Müslümanlar'a çok ağır geldi. lITemadan (Şeyh tz. 
zeddin Abdüsseiam) ile meşhur (Cemaleddin Ebti 
ömer tbni Hacib) de bu işi kötülediler. Sonra Salih 
tsınail'den gelmesi beklenen zarardan korkarak 
Şam'da duramadılar. Şeyh tzzeddin Mısır'a tbni Ha
cib'de Kerek'e gittiler. tzze:ddin Mısır'a gidince iste
mediği halde Mısır kadısı tayin edildi. tbni Hacib' -
de Kerek'in sahibi Melik Nasır için (Kafiye ve 
$afiye) kitaplarını yazmış, sonra o da Mısır'a git
miştir. 

Caber kalesi ve Balis sahibi olan (Melik Adil'in 
oğlu Hafız Aslan Şah) o sırada mefluç· olduğundan 

oğulları kendisinin yerine geçer diye endişede · idi. 
Halep hükümetinin koltuğuna sığınmak için Caber 
ve Balis'e karşılık olarak Halep taraflarında bir şe
hir verilmesi için hemşiresi ve Halep sahibi olan 
Hanife Hatun'a baş vurdu. Hanife Hatun ondan 
Caber ve Balis'i alarak kendisine ( tzazili) ni verdi. 
Bir sene sonra Hafız Aslan Şah vefat edince Hani

fe Hatun tzazilini de aldı. Cafer Balis de kendinde 
kaldı. 

Mısır ülkesi sahibi Kamil'in oğlu Melik Nec
müddin Eyyfib, Şain ve şark şehirlerini zaptederek, 
Eyyfıbiler devletini Selahaddin ve Adil zamanların
da olduğu gibi bir birliğe çevirmek istiyordu. Ha
ma sahibi de ona taraftardı. Fakat bu Humus ve 
Halep hükümetleri arasında ezilerek kuvvetten düş
müştü. Bununla beraber Melik Eyyfib'un oğlu Me
lik Muazzam Amid eyaletinin valisi idi. Melik Ey
yflb, Şark şehirlerini idare ederken onun sayesinde 
Elcezire'de yerleşmişti. {Harran, Urfa, Nusaybin ve 
Dara) şehirlerine sahip olan Harezmliler de onun 
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taraftarı idi. Bu suretle Muhaliflerine karşı onun 

kuvveti çoktu. Fakat Haleb'in sahibi Hanife Hatun'
da onun Şam taraflarını ele geçirmesine mani idi. 

638 senesi içinde Harezmliler Fırat'ı geçerek 
Halep civarına geldiler. Melik Muazzam Turan Şah, 
Halep askeri ile onlara karşı çıktı. Fakat Muha
rebe sonunda Halepliler bozuldu. Melik Efdal'in oğ
lu Melik Salih ile beraber bir çoğu öldü, bir kısmı 

da Başkumandan olan Melik Muazzam Turan Şah 
ile beraber esir oldular. Harezmliler ise, Halep ta
raflarını yağma ettikden sonra Harran'a gittiler. Tu
ran Şah'ı da Dara'da hapsettiler. Sonra dönüp Ha
leb'e bağlı olan (Cubul, Tellisaz, Sermin, Maarra) yı 
yağma ettiler. Oradan Hama'ya gittiler, fakat Ha
ma sahibi Melik Muzaffer Melik Eyyüb'la anlaş

malı olduğundan Hama tarafına zarar veremediler. 

Humus sahibi (Melik Mansur tbrahim) ise Ha
lep sahibi Hanife Hatun'la anlaşmış olduğundan 
onun imdadına koştu. Yanında Şam sahibi Melik 
Sfilih'in de bir miktar askeri vardı. Halep askeri 
Melik Mansfır'un askeri ile birleşip Harezmliler üze
rine yürüdüler. Marezmliler hemen Rakka'ya git
mek üzere (Selemiyye ve Resase) üzerinden hare
ket ettiler. 

Halep ordusu da Tellisultan'dan hareket ederek 
Harezmliler'in arkasına düştüler. Arap atlıları on
lara yetişti. Harezmliler ellerinde bulunan malları ve 
esirleri bırakarak kaçtılar. Fırat nehrine vardılar. 
Halep ordusu onlara yetişti. Ve kanlı bir muharebe-

. ye girişti. Akşam olunca harbe ara verildi. Harezm
liler de Fıratı geçerek Harran'a gittiler. 
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Halep ordusu Birecik'ten Fırat'ı geçip Harezın
liler'in arkasına düştü. Ve Urfa yakınlarında ye
tişip harbe girişti. Harezmliltr yine bozuldular. Ha
lep askeri ile Humus sahibi onların arkasına düş
tü. Gece bastırıncaya kadar, Harezmlilerle çarpı
şıp onları kırdılar. 

Sonra Halep askeri . Harran'ı alınca Harezmli
ler Ane tarafına gittiler. Musul'un sahibi Bedred
din Lü'fü de bu sırada Nusaybin ve Dara şehirlerini 
Harezmliler'in elinden aldı. Ve Dara da hapsedilmiş 
olan Turan Şah'ı kurtardı. Mısır'a götürdü ve Halep 
ordusuna memur etti. Sonra Halep askeri Rekka, 

Urfa, Sürnç ve Re'stilayn şehirlerini aldı. Humus sa
hibi de Habur'u zaptetti. 

O sırada Anadolu Sultan'ı olan Keyhüsrev, Ha
nife Hatun'a yardım için yeteri kadar asker gönde
rince Halep ordusu bir kat daha kuvvetlendi. Ve 
Mısır Sultan'ı olan Melik Eyyü.b'un oğlu Melik 
Muazzam'ı Amid kalesinde sararak Amid'i aldı. Me
lik Muazzam'ın elinde, yalnız Keyfe kalesi kaldı. Ve 
Mısır Sultan'ı olan babasının Şark'taki tesiri kal
madı. 

Hasılı Halep, Humus, Şam sahipleri Mısır'ın sa
hibi Melik Salih Eyyü.b aleyhinde birleşmiştiler. 
Yalnız Hama sahibi, onun taraftarı idi. Fakat 639 

senesinde Hama sahibine inme inince hükü•net ken
disinin veziri elinde kaldı. Perişan olan Harezmliler 
de Meyyafarkin sahibi Mf' lik Muzaffer Gazi ile an
laştılar ve beraberce 640 senesi Saferinin sonların
da Halep askeri ve Humus sahibi aleyhine ayakla
narak, Habur yakınlarında muharebeye tutuştular. 
Melik Muzaffer ile Harezmliler boz

/
guna uğradı. Mal-
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ları ve çadırları Halepliler ile Humus sahibinin eli

ne geçti. Halep askeri ile Humus'un . sahibi zaferi 
kazanıp, Cemaziyelevvel başında Haleb'e geldiler. 

Bu zafer Adil'in kızı Hanife Hatun'un son ba
şarısıdır. On gün sonra elli yaşında vefat etti. 

Oğlu Melik Aziz'in ölümü ile vasiyyet sureti ile 

ele geçirdiği Haleb'i altı sene kadar çok güzel ve 

tedbirli bir şekilde idare etti. Allah rahmet eylesin. 

Vefatında torunu Melik Nasır Yusuf onüç yaşın
da bulunduğu için erginleştiğine dair hüküm alına

rak, Haleb'in müstakil sahibi oldu. Fakat işlere kız
lar ağası bulunan (Cemaleddin tkbal Esved Hatuni)' 
bakıyordu. Bir ay sonra da Halife Müstansir vefat 
etti. 

B O Y O K L E R t N  Ö L Ü M Ü  

625 senesinde meşhur alimlerden (Yakut Ha
meli) diye bilinen (Yakup) Halep'te vefat · etti. Al
lah rahmet eylesin. 

(trşadü'l-Elibba ila ina'rifeti'I-Odeba, Ahbaru'ş
Şuara, Kitabu Mu'cemü'l Büldan, Kitabü'l-Mebde-i 
vel-Mefil, Kitabü'd-Düvel ve Unvanu Kitabü'l-Egani)' 
onun meşhur eserlerindendir. 

630 senesinde (Tarih-i Kamil) sahibi olan ve 
(tbni Esiri Cezri) diye tanınan (Şeyh Muhammed'in 
oğlu tzzeddin Ali) vefat etti. Hadis ilminde imam 
idi. Esbaba dair büyük bir kitabı vardı. Allah rah
met etsin. 

626 senesinde bütün arabi ilimleri toplamış olan 

(Kitabu Miftah) sahibi (Ahmed Sekkaki'nin oğlu 
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tmam Siracüddin Yusuf) hayat tomarını dürdü. Al
lah rahmet eylesin. 

Belagat ilmini meydana koyan (Şeyh Abdili Ka
hir Cürcani) dir. (Şeyh Zamehşeri) de Kur'an-ı 
Keriın'de belagat kaidelerinin tatbikatını yapmıştır. 
(Bu tmam Sekkaki) de Belagat ilminin meseleleri
ni güzelce hülasa ederek ve bablara ayırarak eseri 
olan Miftah'ına koymuştur. Falcılığa dair Reml fen
ninde de bir kitabı vardır. Bundan başka Astrono
mi ve Kurtuluş Güneşi ve Tılsımlar gibi garip ilim
lerde de usta idi. Bu ilimlere "Simya" ilmi derler. 
Hatta (Cengiz'in oğlu Çrığatay) onun simyadaki 

kuvvetli bilgisini işitip yc..nına çağırmıştı. Ona ga
rip garip şeyler gösterince Çağatay kendisine itibar 
ederek sohbetlileri arasına almıştı. Daha sonra ve
ziri onu kendisine rakip gördüğünden Çağatay'a ko
ğuculuk yapmış o da Sekkilki'yi hapsetmişti. Oç se
ne sonra hapiste vefat etti. 

631 senesinde Kelam ilmi alimlerinden ( Sey
füddin Amidi ) vefat etti Akli ilimlerde, Kelam 
ilminde Usfıl-ü Fıkıh'da zamanının tek adamı idi. 
Bu ilimlerden birçok kıymetli eserleri vardır. Mı
sır'a gidip Camide başkürsiye geçince Mısır alim
leri onun aleyhine döndüler. Ve "Feylesofların mez
hebindedir Akidesi bozuktur" diye suçlandırdılar. Bu
nu bazı büyük alimlere imza için götürdükleri zaman, 
içlerinden biri imza yerine (Onunla yarışamayanlar 
haset ederek düşman olmuşlardır) mealinde bir be
yit yazmıştır. 

Yine o sene (Mevlana Celaleddin-i Rumi) Haz
retlerinin pederi ( Sultanfü ulema Bahaüddin) Haz
retleri Beka alemine göçmüşlerdir. Allah rahmet 
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eylesin. 635 senesinde Hanefi Mezhebi filimlerin· 
den (tmam Cemalüddin Hasiri) vefat etmiştir. 

Şöhreti kendisini tarife hacet bırakmayan ve 
(Şeyh Ekber) diye tanınan (Muhyiddin·i Arabi) 637 

senesinde irtihal etti. 
Yine o sene (Cengiz'in oğlu Çağatay) ölüp, ye· 

rine (Pisu Menka) geçti. 
639 senesinde (Yunus'un oğlu Şeyh Allame 

Kemaleddin Musa, Musul'da vefat etti. Şafii mez· 
hebinde asrıriın en büyük imamı idi. Hanefiler de 
ondan Hanefi mezhebini öğrenmek için ders alırlar· 
dı. Arapça ilimlerde Tefsirde büyük bir kudret sa

hibi olduğu gibi Mantık, Tabiiyye, Matematik ve 
tlahiyat'ta da derin bilgisi vardı. Hıristiyanlar da 
ondan Tevrat ve tncil okurlardı. (Şeyh Esirüddin 
Ezberi) ki alimler arasında kıymetli kitapları elden 
ele dolaşan büyük bir alimdir. Kemaleddin'in karşı
sında önüne kitap koyarak ders okurdu. (tbni Hal· 
ligan) der ki : "Esirüddin Ebheri'nin Şeyh Kemaled
din'den (Mecasti) okuduğunu ve nice seneler der
sine devam ettiğini gördüm." 

MOSTANSIR'IN VEFATI VE 
MOSTASIM'IN HALtFEL!G! 

640 senesi Cemaziyelahir'inin onunda (Halife 
Mustansır) vefat etti. Askerini pek güzel tazim et
mişti. (Huffaci) diye bilinen çok cesur bir kardeşi 
vardı. Fakat devletin büyükleri avuçları içine alıp 
ta istedikleri gibi kullanacakları yumuşak huylu bir 
Halife aradıklarından Müstansır'ın (Abdullah) adın-
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<laki oğlunu Halifelik tahtına geçirdiler ve (Müs
ta'sım billfilı) diye lakab verdiler. Musta'sım da uy
sal ve fikren zayıf bir adam olduğundan gösterdik
leri yoldan yürüdü. Para eşya, mal mücevher top
layarak nefsinin isteklerini yerine getirmeye çalış

tı ve Hilafet Unvanı ile yetindi. Halbuki o zaman

lar Alem-i tslam'ı batı tarafında Haçlılar'dan doğu 
da Tatarlar'dan korumak için tslam hükümdarları
nı birliğe çağırmak HalifElik makamının ilk vazi
felerinden biri idi. Abbasiler devleti için çıkması 
yakın olan acıklı vakaların meydana geldiği zaman, 
Musta'sım'ın biriktirdiği paranın ve. kıymetli eşya

nın kendisine faydası olmayacaktı. 

EYYOB!LER DEVLETtNtN KARIŞIK 
DURUMU 

Mısır Sultan'ı olan Melik Necmeddin EyyO.b ile 
Şam sahibi olan Melik Salih tsmail'in aralarında, 
düşmanlık olduğu yukarda geçmişti. O sene Salih 
İsmail Kerek sahibi olan Melik Nasır Davud ile 

Melik EyyG.b aleyhine birleşmiş ve Haçlılar'la da 

anlaşarak Askalfın ve Taberiye'yi ziyaret edilen yer

lerle beraber Kudüs'ü Şerifi Haçlılar'a teslim etti

ler. Melik Eyyfıb da Harezmliler'i yardıma çağır

mıştı. 624 senesinge Harezmliler, Harim bölgesini ve 

Şam etrafinı geçerek Gazze'ye gittiler. Melik Ey

yfıb'un birçok askeri de oraya geldi. Melik Sfilih 

tsmail, Şam ve Kerek askeri ile Humus sahibi olan 

Melik Mansür tbrahim'i gönderdi. Akka'dan Haç

lılar da çıkıp, onunla birleştiler ve ileri yürüyerek, 
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Gazze dışında harbe giriştiler. Melik Mansur ile 
Haçlılar bozuldu. Mısır ve Harezm askerleri onları 
takip ederek, gereği gibi kırdılar. Melik Eyy(ıb Gaz
ze'yi ve sahillerini ve Kudüs'ü aldı. Sonra bütün as
kerlerini Şam üzerine gönderdi. Ve Melik Sftlih İs
mail ile Melik Mansur İbrahim'i Şam'da muhasa
ra ettirdi. 

Hama sahibi olan Melik Muzaffer, bu sırada 
vefat etti. Yerine on yaşındaki oğlu (Melik Man
sur Mehmed) geçti .  Annesi (Melik Kamil'in kızı Ga
ziye Hatun) vasi olarak hükümet işlerini eline aldı. 

Yine bu sırada (Melik Eyyfıb'un) Şam'da ha

pisde bulunan oğlu (Muis Fethüddin) vefat edince, 
çok üzüldü ve Melik Salih İsmail hakkında olan kini 
daha çok arttı. 

Yirıe o sıralarda Meyyafarikin sahibi (Melik 
Muzaffer Şahabeddin Gazi ) öldü. Yerine oğlu (Melik 
Kamil Nasıriddin Mehmed) geçti. 

643 senesinde Melik Salih İsmail Sarniriler'den 
olan veziri (Eminüddevle) yi kendisi ile kardeşinin 
oğlunun aralarını bulması için Halife•nin tavassutu
nu ricaya _ gönderdi. Fakat Halife ona cevap ver
medi. 

Sonunda Baalbek ve Busra Salih tsmai�'de, Hu
mus'la etrafı Şirkuh'un oğlu Mansur İbrahim'de 
kalmak üzere iki taraf su!hetti. Şam ise Melik Ey
y(ıb'un Başkumandanına teslim olundu. 

Harezmliler Şam'ın alındığı zaman, kendilerine 
birçok yerler verilir zannetmişlerdi. Halbuki ümit
leri boşa çıktı. 

Onlar da 644 senesinde Melik Eyy(ıb'un emrin
den çıkarak Sfilih tsmail ile birleştiler. Kerek sahibi 

F. 5 
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Melik Nasır Davud da onlara katılarak, hep beraber 
Şam'ı sardılar. 

Bunwı üzerine Haleb'liler ve Humus sahibi Me
lik Mansur tbrahim de Melik Eyy(ib'la birleşip Şam 
üzerine yürüdüler. Harezrrıliler a�-rılıp onlara kar
şı çıktılar. Fakat büyük bir bozguna uğradılar. Ku
mandanları olan Bereket Han öldü. Kesikbaşı Haleb'e 
getirildi. Keşlihan ile bir fırkaları ayrılıp Tatarlar'a 
geçtiler. Geri kalam da Şam'da dağınık bir halde 
hükümet işinde çalışmaya başladılar. Hasılı dernek
leri bozuldu. tsıam şehirleri de onların şerrinden 
kurtuldu. 

Harezmliler'in kırılıp bozuldukları haberi, Mı
sır'a gelince Melik Necmüddin Eyyfıb, pek çok mem
nun olarak şenlik yaptı. Humus sahibi hakkındaki 
kini geçti ve aralarında tam bir dostluk hasıl oldu. 

Melik Salih tsmail çaresiz kalıp Haleb'e geldi. 
Melik Nasır Yusuf'a sığındı. Melik Eyfıp adam gön
derip onu istedi ise de, Nasır Yusuf vermedi. Ey
yfıb'un başkumandanı Baa!bek'i zaptederek Salih ts
mail'in çocuklarını tuttu Mısır'a gönderdi. Eyy(ib da 
onları hapsetti. 

Sonra Melik Eyy(ib tarafından Melik Nasır Da
vud üzerine gönderilen asker, Kerek taraflarını ta
mamen aldı ve Kerek'i sardı. Nasır Davud'un evin
de yalnız Kerek kaldığı için orada gizlenmeye mec
bur oldu. Bu sırada Melik Eyy(ib Askalan ve Tabe
riye'yi de kurtarmıştır. 

tşte o sırada Humus sahibi (Melik Mansur tb
rahim) vefat etti. Yerine oğlu (Melik Eşref Mu
zafferüddin Musa) geçti. 
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MISIR SULTANI'NIN SUR1YE'YE GELİP 
G1TMES1 VE FRANSA KRALININ 

DtMYAT'I ALMASI 

67 

Halep sahibi Melik Nasır Yusuf, 646 senesinde 
Humus sahibi Melik Eşref Musa üzerine asker gön
derdi. tki ay muhasaradan sonra Humus'u aldı ve 
ona karşılık olarak Melik Eşrefin elinde bulunan 
Tedmür ve Rahbe'ye ilave olarak (Tellibaşir) i  verdi. 

Mısır Sultan'ı olan Melik Nasır Necmüddin Ey
yfi:b, bundan canı sıkılıp Şam'a geldi. Kendisi hasta 
idi. Humus'u Haleplilerden geri almak iç.�in, bir se

rasker kumandasında birçok asker gönderdi. Bu or
du Humus'u sardı ve mancınıklarla sıkıştırmaya 
başladı. Fakat kış geldi soğuk bastı Sultan EyyO.b'un 
hastalığı da arttı. O sırada Haçlılar'ın Dimyat ta
rafına saldırdıkları haberi geldi. 

Humus Halepliler elinde kalmak üzere, anlaş
mak için Halife tarafından elçi gelmişti. Sultan 
EyyO.b ona muvafık cevap vererek Humus üzerin
den askerini çekti. Hastalığı arttığı için de Mah
feye binerek Mısır'a döndü. 

Haçlılar'a gelince: Yukarıda geçtiği gibi Ku
düs, evvelce bazı şartlarla Haçlılar'a teslim edildi
ği halde şarta uymadıklarından Kudüs onların el
lerinden alınmıştı. Bu haber Avrupa'ya gidince, Pa
pa yine Avrupalıları Haçlı muharebesine gitmeleri 
için kışkırttığından Fransa kralı (IX. Lui) büyük 
bir ordu ile Kıbrıs adasına, oradan da 647 senesi 
başında Dimyat sahiline geldi. Dimyat'lılar ve mu
hafızları kaçınca Lui, harbetmeden Dimyat'ı ve ora
da bulunan birçok yiyecekleri ve silahları zaptetti. 
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Sultan Sftlih Eyyf.ı.b da müdafaa için (Mansure) 
ye indi. Fakat Halep askeri geçen sene Humus'u 
zaptettikleri gibi o sene de Musul sahibi (Bedred
din) ile muharebe ederek Nusaybin ile Karkisya'yı 
istila etmişlerdi. Bundan dolayı Halep ve Elcezir'e 
tarafından yardım beklenemiyordu. Haçlılar'a karşı 
Sultan Eyyf.ı.b ancak, Mısır ve Şam askerleri ile kal
mıştı. Mısır ve Şam arasında bulunan Kerek sahi
bi Melik Nasır Davud ile harbetmekte idi. Her ne 
kadar Kerek'in etr.afını almişsa da henüz Kerek 
kalesi zaptedilmemişti. Bundan dolayı düşüncede idi. 
Melik Davud da Kerek'te kapalı kalarak çok sı

kıntıya düştüğünden küçük oğlu (tsa) yı (Muazzam) 
diye Iakaplandırarak yerine kaymakam bıraktı, ken
disi Haleb'e gitti. Ve Haleb'in sahibi (Melik Nasır 
Yusuf) a sığındı. 

Kaymakamlığı küçük oğluna verdiği için bü
yük oğulları (Emced Hasan, Zahir Şazi) gücendiler. 
Ve Melik Muazzam tsa'yı tutarak hapsettiler. Hasan 
Mısır'a giderek Mensfırre'de ·sultan Eyyf.ı.b ile gö
rüştü. Kardeşi Zahir'le kendisine Mısır'da arazi ve
rilmek üzere Kerek'i ona verdi. Sultan da adam gön
derip Kerek'i zaptetdirdi. Haleb'te bulunan Nasır 
Davud, büsbütün yersiz yurtsuz kaldı. 

SULTAN EYYOB'UN VEFATI VE YERtNE 
TURAN ŞAH'IN SEÇtLMESt 

Kerek, Mısır ve Şam arasında bir çıban başı 
idi. O kadar kolaylıkla ele geçtiği için Sultan Sa.Iih 
Necmüddin Eyyfıb çok sevindi. Fakat ciğerindeki 
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çıban ile koltuğundaki yaEaya çare bulamayıp Man
sfıre'deki ordugfı.ha 647 senesi Şaban'ının ondördün

cü gecesi vefat etti. 
Annesi (Verdül Müna) adında Sudan'lı bir ca

riye olduğundan kendisi de siyahdı. Vakarlı heybet
li, iffetli, himmeti yüksek, şanlı bir Sultan'dı. Aşa
ğıda geleceği gibi dedeler'nden ve babalarından da
ha çok köleman askeri terbiye ederek kullanırdı. 
Onlarla çok iş gördü. Fakat hükümetin nüfuzu hep 
Kölemen beylerinin ellerinde idi. 

Fetheddin adındaki oğlunun Şam'da hapiste 
iken vefat ettiği yukarıda geçmişti. (Şecerüddür) 
adındaki cariyeden doğan oğlu Halil vefat etmiş ol
duğundan, kendisinin ölümünde yalnız Melik Muaz
zam Turan Şah adındaki oğlu kalmıştı. O da Key
fa kalesinde vali idi. Geceleyin vefat edince Şece
rüddür vezir Fahreddin ile kızlar ağası Celaleddin 
Muhs1n'i çağırarak Sultan'ın ölümünü bildirdi. On
lar da Frenkler'den korkarak gizlediler. 

Sonra Şecerüddür kumandanları toplayarak 
(Sultan'ın size emri var, diyor ki : Kendisine ve on
dan sonra Turan Şah'a sadık kalacağınıza yemin 
ediniz) dedi. Kahire'de Sultan'ın vekili olan (Ebfı 

Ali'nin oğlu Hüsameddin ) e  de o surette yazdı. Bu
nun üzerine gerek Mansurre'de, gerek Kahire'de 
bütün kumandanlar ve 1evletin büyükleri ile as
kerler öylece yemin ettiler. Vezir Fahreddin tara
fından Turan Şah'a davet mektubu yazıldı. Ondan 
sonra iradeler Melik Salih Eyylıb'un imzası ile çı
kıyordu. Ve onları (Süheyli ) adındaki hadım ya
zıyordu. Ve öyle taklid ediyordu ki, herkes onun 
yazısını Sultan'ın el yazısı sanıyordu. Turan Şah'ın 
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Keyfe kalesinden imdad asker.i göndererek Mısır'a 
gitmesi epeyce vakte muhtaç idi. 

FRANSA KRALININ MANSORE OZERtNE 

HAREKET! VE KöLEMENLERtN 

MUZAFFERtYETt 

Sultan Eyyılb'un ölümü gizli tutulmuş ise de, 
Haçlılar ile Dimyat'ta bulunan Fransa Kralı Lui 
bunu öğrendiği için, hemen Mansure üzerine yürüdü. 
647 senesi Ramazan'ının başlangıcında İslam asker
leri ile şiddetli bir muharebeye tutuştu. tki taraf

tan pek çok adamlar öldü_. Sonra Lui, geri çekil
di. Fakat Zilkade'nin beşinci günü sabahleyin Man
sfıre'yi bastı. tıerde bulunan tslam askerleri bozul
du. Vezir Fahreddin şehid oldu. Fakat Şecerüd
dür sancaklar altında ve saltanat makamında otu
ruyordu. Kölemenler de onunla beraber sebat etti
ler. Çok büyük sabır gösterdiler. Ve fırsatını bulup 
hücuma geçtiler, düşmana galebe çaldılar. Karşıla
rına gelen Haçlıları kılıçları ile doğradılar. Hachlar 
büyük kayba uğradı. sonunda bozulup geri çekildiler. 
tsıam askerleri mağlup olmusken galip geldiJer. Şe
cerüddür ile Kölemen beyleri de nam ve şfuı ka
zandılar. 

TURAN ŞAH'IN MANSORE'YE GtD!Şt 
VE FRANSA KRALININ EStR OLMASI 

Sultan Eyy(ib'un oğlu ve Keyfe kalesinin valisi 
olup, yukarıda geçtiği gihi Mısır Sultanlığına davet 
edilen (Melik Muazzam Turan Şah} Keyfe kalesin-
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den kalkarak Ramazan Bayramını da Şam'da yap
tıktan sonra Mısır'a gitti. Zilkade'nin yirmisinde 
Mansiıre'ye vardı. Herkes ona biat ederek işler dü· 
zeldi ve Haçlılar'la karadan ve denizden yapılmak· 
ta olan muharebe şiddetini artırdı. Haçlılar'ın otuz 
iki parçadan ibaret olan donanması Mısır donanma
sınca ele geçirildi. Haçlılar zayıf düşünce, Dimyat'ı 
bırakıp gitmek ve ona karşılık olarak Kudüs ile 
bazı sahilleri almak şartı ilı-: sulhe yanaştılarsa da, 
karşı tarafca kabul edilmedi. 

Bahriye Kölemenleri Mansfıra'da karşı karşı
ya durup birbirlerine azı dişierini gösternıekte iken, 
aşağı tarafta İslam asker!eri Haçlılar'ın dörıüş yo
lunu kesince Diınyat'ta kendilerine yiyecek gelmez 
oldu. Aç kaljılar. 

Fransa kralı Luj açlıktan askerinin telef olaca
ğını görünce 628 senesi Muharremin'in dördüncü 
çarşamba gecesi Haçlılar ile beraber Dimyat'a doğ
ru gerileyerek döndüler. İslam askeleri de arkala
rına düştü ve sabahleyin yetişip enselerine döndü
ler. Kılıçlar üşüştü. Haçlıların otuz bin kadarı öl
dü. Geri kalanlarla Lui ve kumandanları bir köye 
-sığındılar. Aman dilediler. Kızlarağası Muhsin de on
lara aman verdi. Hepsini alıp Mansfır.e'ye götürdü. 
Onun üzerine Melik Muazzam Turan Şah da Man
sfıre'den kalkıp ve öğünerek Mısır'a gitmek için Fa
ris Kur'a geldi. 

Fakat Türkler'le yani, Kölemenler'le arası çok 
açılmıştı. 
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MISIR'DA KöLEMENLERtN ÇOGALIP 
NOFUZLARININ ARTMASI 

Sultan Selahaddin ve kardeşi Melik Adil ile oğUl
ları pek çok Kölemen askeri yetiştirip kullanmış
lardı. Melik Sfilih Necmüddin ise, buna daha çok 
ehemmiyet vererek bütün askerleri memurları ve 
kumandanları Kölemenlerden seçmişti. Çünkü ken
disi her ne kadar Mısır Sultan'ı olduysa da öteki Ey
yQbiler hükümdarları ona bağlı değildiler. Birçok 
akrabası onu yalnız bıraktığı için, o da Türk köle
leri ile kuvvetini artırmıştı. O zaman köle ve cariye 

edinmekte çok kolaylık vardı. 
Kuzey Kıt'asının Han'ı olan Cengiz Han'ın oğlu 

(Duşi) o tarafta bulunan Türkleri hususi ile Kıbçak 
kabilelerini ve Rus havalisi ile ona yakın olan Çer
kez kabilelerini vurup, kimisini öldürerek kimisini 
de esir almak suretiyle birçok esir ele geçirmiş bu
lunuyordu. Tüccarın en karlı sermayesi ise esir
ler idi. Tüccar onları Mısır'a götürür, kumandanlar 
da pahalı pahalı satın alırlardı. Fakat onları işte 
kullanmak için değil, onların yardımından faydalana
rak tslam saltanatının pazusuna kuvvet vermek için 
alırlar okutup Kur'an-ı Kerim öğrettikten sonra ka
biliyetlerine göre terbiye ederler, askerlik ve si
lahşörlük öğretip, istedikleri derecelere çıktıkları za
man maaşlarını ve gelirlerini artırıtlar, silahın ve 
atın en iyisini alıp kullanmalarını isterlerdi. 

Bu köleler de harb yerinden tsıam şehirleri
ne dönünce çok temiz bir fıtratla, etrafın pislikleri 
ile bulaşmamış ve şehir adetleri ile ve birtakım ra
hat ve refah devri geçirmeden köylü ahıakı ile saf 
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ve iyi niyetle, tslam dinine girerler askerlikte ve 
süvarilikte biri on kişiye karşı koyacak derecede 
ustalık kazanırlar ve yüksek mertebelere çıkarlardı. 

tçlerinden ölenlerin yerine, arkadan yetişenler 
o görenekle yetiştikl_eri için tslam'ın kvveti her an 
tazelenmekte bulunurdu. 

tşte (Türk Kölemenleri) denen asker bunlardır 
ki içlerinde Rus, Çerkez, Gürcü ve Ermeni varsa da 
Türkler çok oldukları için Türk ismi galip gelerek 

hepsine beraber Türk d�nirdi. Soy, sop ayrılığına 

bakılmayıp Efendilerine gôre seçilirlerdi. Mesela Ce

laleddin'in kölelerine ( Celiı.Jiye ) ,  oğlu Azız' in mem

lüklerine ( Aziziye) , Salih Necmeddin'in kölelerine 
de (Salihiye)  denilirdi. 

Bahriye denen Kölemenler de Salihiye'dend:r ki, 
Salih Eyyüb onları Nil';n iki şubesinin birleştiği 
(Mansfıra'nın ) muhafazası için kullanırdı. Kendı di

vanındaki yaverleri yakı!l!arı ve kumandanları hep 
<mlardandı. Hasılı Bahriy� Kölernenler'i onun hususi 
askeri yerinde idi . En çok nüfuzu alımı ( Ça�nigir 
1zzeddin Aybek Türkmfı.ni ) ve onun arlrndaşı o!an 

(Camedar Farusiddin Aktay) ve (Rüknüddin Bay
bars el Bündükdari) dahi Bahriye büyüklerinden 
idiler. 

Sultan Salih Eyyı1b'un vefatında Eyyüboğul
ları'nın en kuvvetlisi olan Haleb'in sahibi (.Melik 
Nasır Yusuf) eğer Mısır Sultanlığına dfı.vet olun

-saydı Eyyfıboğulları'mn sözleri bir noktada toplanır 
ve Eyyübiler devleti eski kuvvetini bulabilirdi. 

Lakin Salihiye ve bilhassa Bahriye Kölemen
leri Mısır'da çok nüfuz kazandıkları için d�vleti el" 

terine almışlar, Efendi - zadeleri olan Melik Muaz-
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zam Turan Şah'ı öne geçirmişler ve onun Keyfa ka
lesine gelişine kadar, devleti korumaya canla baş
la çalışmışl:lrdır. 

Turan Şah ise, Mısır ahvalinin iç yüzünü bil
mediğinden, babasının kölelerine kıymet vermemiş, 
Keyfa kalesinden getirmiş olduğu kendi yakınları
na itibar etmiştir. Onlar da S:ılihiye Kölemeiıleri'ne 
hor baktıklarından aralarında şiddetli düşmanlık 
girmiştir. 

TURAN ŞAH'IN İDAMI iLE ŞECEREDDüR'üN 

YERiNE GEÇtRiLMESt 

Yukarıda geçen sebeplerden dolayı Bahriye bü
yükleri olan Aybek Türkmani ve Aktay ve Baybars 
Bündükdari, birleşerek Melik Muazzam Turan Şah'ı 
628 senesi Muharrem'inin sonlarında Faskür'de iken 
idam ettiler. Yerine efendilerinin zevcesi ve Fransa 
kralı ile yapılan meydan muharebesinde devlet ve
kili makamında oturarak sancak altında sebat eden 
(ümmül Halil Şecerüddür ) ü  saltanat tahtına ge
çirdiler. 

Ona sadakat göstermesi için, askere yemin et
tirdiler. Bu sırada Aybek Türkmani Atabey oldu. 
Minberlerde Şecereddür adına hutbe okundu ve para 
basıldı. Evvelce ölen (Eyyüb'un oğlu Halil adındaki 
şehzadenin annesi olduğundan fermanların üzerin
deki imzası (Halil'in annesi idi.) paranın üzerinde
ki yazı ise Elmüsta'samiyyetüssalihiyye Meliketül
müslimin Validetül Melikilmansfır Halil) idi. Ken
disi de bir Türk cariyesi idi. 
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Ondan sonra, Fransa kralı Lüi konuşuldu. Ve
rilen karar üzerine Dimyat'ı teslim ve birçok para 
vererek Şecerüddür'ün ifadesi ile esaretten kurtul
du. O sene safer ayının dördünde denizden Akka'ya 
oradan da Avrupa'ya dönmüştür. Ve tslam memle
ketlerinde gördüğü medeniyet eserlerinden ibret ala
rak memleketini güzelleştirmiştir ve devletin işle
rini de ona göre yoluna koymuştur. 

ŞECERüDDüR'ON TAHT AN tNDtRtLEREK 
MUiZ TORMANi'NiN SONRA DA 

EYYOBtLER'DEN EŞREF'tN 
YERtNE GEÇtRtLMESt 

Mısır' da (Eyyfıbiler devleti)  ortadan kalkmış
tı. Fakat Turan Şah'm öldürülerek, Şecerüddür'ün 
yerine geçirilmesi haberi Şam'a ulaşınca Şam'da 
bulunan Kölemenler ve Eyyfıb oğuları bunu kabul 
etmediler. 

(Melik Adil Ebubekir) in oğlu (Melik Mugis 
Fetheddin ömer) ki babasının ölümünde Mısır'da 
kalmıştır. Turanşah Keyfa kalesine gelince onu Şo
bek'te kaleye hapsetmişti Şecerüddür'ün tahta çı
karıldığı haberi Kerek'e gelince Kerek valisi olan 
(Bedreddin Savabı) hemen (Melik Mugis ömer) i 
salıverdi. Ve Kerek eyaletini ona teslim ederek ken
disi de onun emrine girdi. 

Eyyfıboğulları'ndan bir Sultan'ı öldürerek dev
letin bir kadının eline teslim edilmesi halkın çok 
gücüne gitmişti. Mısır kumandanları bu hali görün
ce Rebiülevvel'in sonunda Şecerüddür'ü indirdiler. 
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yerine kendilerinin reisi ve Salih Eyyfıb ile ondan 
evvel kardeşi Melik Adil'in yanlarında yüksek mevkii 
olan (Aybek Türkmani) yi tahta çıkardılar ve (Muiz) 
diye lakap verdiler. 

Şam valisi ve oradaki Kölemenler'in başı (Yağ
mur'un oğlu Cemaleddin) ile Şam'da çok bulunan 
Eyyfıboğulları da K�rek'te Melik Mugis'e ve Mısır'da 
Melik Muiz Türkmani'ye biat olunduğunu öğrendik
leri zaman kendi başlarının kaygısına düştüler. O 
zaman Şam'da Eyy(ıboğulları'nın en büyüğü, Halep, 
Humus ve çevresinin Bey'i (Selahaddin Yusuf'un 
torunlarından Aziz'in oğlu Nasır Yusuf) idi, Onu 
Şam'a çağırdılar. Nasır Şam'a gelince herkes ona 
biat etti ve Mısır'ı alması için onu teşvik ettiler. 

Mısır kumandanları bunu haber alınca kendile
rine kalkan olmak üzere Eyyfıboğulları'ndan birinin 
tahta çıkmasına lüzum gördüler. Evvelce Yemen 
emiri olan (Sultan Kamil'in torunu ve Mesud'un oğ
·lu Melik Yusuf) un altı yaşında bulunan oğlu (Me
lik Eşref Musa) yı o senenin Cemaziyyelevvel'inin 
beşinde tahta çıkardılar. Muiz Türkmani de saltanat 
tahtından, Atabeklik koltuğuna indi. Fakat devletin 
dizgini yine onun elinde idi. Ve hutbe ikisinin adı
na okundu. Ve para basıldı. 

EYYOBOôULLARl'NIN KöLEMENLER'LE 
SAVAŞLARI VE SULHLERt 

(Has Türk) adındaki Bey. Bir miktar Mısır 
askeri ile Gazze'de bulunuyordu. Halep, Şam sahi
bi olan (Melik Nasır Yusuf) tarafından Gazze'ye 
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bir fırka asker gönderilince Has Türk askeri ile Sa
lihiye'ye çekildi. Ve Cemaziyeliı.hır'ın dördüncü gü
nü Salihiye'de Kereğ'in sahibi Melik Mugis'in adına 
hutbe okudular. 

Melik Nasır Yusuf ise, Şam tarafında bulunan 
Eyyfıbiler'in hükümdarlarını davet etti. Onlarda gel
diler. Büyük bir ordu ile Mısır üzerine yürüdü. Ata
bey'i (Lü'lü Ermeni) asker öncülüğüne tayin edil
di. Aziziye Kölemenler'i de beraberdi. 

Mısır kumandanları bu hallerden sıkıldılar. Ka
hire'de "memleketlerin hepsi Halife Müsta'sımındır" 
diye tellal bağırttılar. Ve Halifelik alametlerini mey

dana koydular. Melik Eşref için de biatı yenilediler. 
Muiz Türkmani askerini nazırlayıp öncülüğe Bahri
ye ile elbiseci Akta'yı memur etti. 

Zilkade'nirı onuncu Perşembe günü ( Abbasiye) 
tarafında iki taraf karşıla�tı. 

önce Mısır askeri bozuldu. Som?. Şam askerleri 
onları takip ederek, Abbasiye'ye gelip çadırlarını 
kurdular. Bozguna uğrayan askerin çoğu da (Sait) 
içine doğru gittiler. Mısırlılar'm iyice bozulduğunda 
her iki tarafın şüphesi kalmadı. 

Halbuki Muiz Türkmani Bahriye Kölemenleri 
ile merkezde duruyordu. Lü'lü Ermehi'nin başa geç
mesinden canları sıkılan Aziziye Kölemenleri de bu 
sırada Melik Nasır Yusuf'tan ayrılarak Muiz'in ya
nına gitmişlerdi. Bunun üzerine Melik Nasır Yusuf 
otağında bir sarıklı güruhu ile çene çalmakta iken 
Muiz Türkmani onun üzerine '}iddetli bir hücum 
yaP._tı. Melik Nasır Sam tarafına kaçtı. Bazı kuman
danları ile beraber. Eyyfıboğulları'ndan Baalbek sahi
bi (Adil'in oğlu Melik tsmail )  ve Telli Başir ve Ted-
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mür sahibi (Melik Eşref) ve ( Selahaddin Yusuf'un 
<>ğlu Melik Muazzam Turanşah) ve kardeşi (Nus
reddin) esir oldular. 

Abbasiye'deki Şam askerleri Melik Nasır'ın 
kaçtığını görünce hayrette kaldılar. Hemen ileri gi
dip Kahire'ye girseler Muiz Türkmen'in yanında on
ların üzerine gidecek kadar kuvvet yoktu. Fakat 
basiretleri bağlandı Kahire'ye gireceklerine Şam'a 
döndüler. 

Tuhaftır ki bozulan Mısır askeri vakanın ertesi 
Cuma günü Mısır'a geldikleri zaman Mısır'da Me
lik Nasır adına hutbe okunmuş iken sonradan Muiz 
Türkmani'nin galebe çaldığı haberi Mısır'a geldi. 
Ertesi Cumartesi günü Muiz Türkmani Zafer ala
meti olan esirleri yanına alarak büyük bir alayla 
Kahire'ye girdi. 

Eyyfıboğulların'dan Baalbek sahibi (Melik Sa
fih İsmail) ile vezirini öldürdü ve öteki Eyyfıboğul
larını hapsetti. 

Hasılı bu muharebe Türkler'in yani Kölemen
ler'in Eyyfıboğulları'm yenmesi ile neticelendi. Fa
kat Melik Nasır Yusuf Şam'a dönünce askerinin 
eksıklerini tamamlayarak 649 senesinde bir ordu 
hazırladı. Gazze'ye gönderdi. Mısır Kölemenleri de 
(Sahiya) çıktılar. Her iki taraf ileri atılmaktan sa
kındı. 

Sonra ( Halife Mustasım) tarafından araları 
bulunmak için elçi gönderildi. 651 senesi içinde el
çinin önünde ürdün nehrine kadar Mısırlıiar'ın ve 
()ndan ötesi Melik Nasır Yusuf'un olmak üzere an
iaşma yapıldı. 
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Mısır'da (Melik Eşref Eyyıibi) ,  Sultan Unvanı
nı taşıyorsa da işler Atabeyi olan (Melik Muiz Türk
mani'nin elinde idi. Fakat kendisinin arkadaşı ve 
Bahriye'nin reisi olan Aktay da devlet işınde ona 
ortaklık eder ve her işe kar!şırdı. Hükümet işleri 
ise,, ortaklıkla yürütülemeyeceğinden Muız fürkma
ni 652 senesinde, Aktay'ı öldürdü. Melik Eşref'ten 
(Sultan) Unvanını alarak onu dayılarının yanına 
gönderdi. Kendisinir. saltanatta müstakil olduğunu 
da ilan etti. tşte Eyyfıboğulları'ndan Mısır'da adına 
en sonra hutbe okunan bu Melik Eşref'tir. Ondan 
sonra Mısır saltanatı Türkler'in yani Kölemenler'in 
ellerinde kı>..lmıştır. 

Aktay'ın öldürülmesinden dolayı Bahriye Köle
menleri Sultan Muiz'den ayrılıp Melik Nasır Yu
suf'un yanına geldiler. Ve Mısır'ı ı:ı.lması için onu 
teşvik ettiler. O da askeri ile Şam'dan çıkıp Gur'a 
vardı. Ve Gazze'ye asker gönderdi. Aziziye Köle
menler'i 653 senesi içinde Muiz aleyhine andlaşma 
yaptılar. Fakat Muiz bunu işidince müdafaya geç4 
ti. Ve hepsi Kahire'den kaçmaya mecbur oldular. 

tşte o sırada Ariş'e kadar bütün tslam memle
ketleri Melik Nasır Yusuf'un Mısır diyarı da Sultan 
Muiz'in olmak üzere aralarında bir andlaşma yaptı
lar. 654 senesinde iki taraf askerleri de yerlerine 
döndüler. 

SULTAN MUtz'tN öLDüRüLMES1 VE OCLU 
MANSOR'UN YERtNE GEÇ1Ş1 

Şecerüddür her nekadar tahtan indirilmiş ise 
de Kölemenler arasında birçok taraftarları vardı. 
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Sultan Muiz rakiplerine galebe çaldıktan sonra Şe
cerüddür'le evlenerek onun taraftarlarını da kazan
mış oldu. Dışarıda da Hama sahibi ve Musul sahibi 
Melik Bedreddin Lü'lü ile de akrabalık peyda et
mek emeline düştü. Hatta Bedreddin'nin kızını iste
di. Bu ise Şecerüddür'e ağır geldi. Haremağalarını 
zevci Muiz'in aleyhine kışkırttı. Hadım ağaları da 
655 senesi Rebiülevvel'inin 23 cü Salı gecesi Melik 
Muiz'i hamamda iken öldürdüler. 

Melik Muiz'in köleleri işi haber alınca (Sey
feddin Kutuz) ve öteki bazı kumandanlarla gelip 
katilleri öldürdüler. Şecerüddür'ü de öldürmek is
tediler. Fakat Salihiye köleleri onu koruyarak ölüm
den kurtardılar. 

Onun üzerine Mısır kumandanları birleşerek; 
Melik Muiz'in 15 yaşında bulunan oğlu Nureddin 
Ali'yi (Sultan Mansur) adı ile tahta çıkardılar. Ve 
Muiz'in kölelerinden olan (Seyfeddin Kutuz) Atabey 
oldu. Şecerüddür Sultan Sarayından nakledildi. Ve 
Rebiülahır'ın 16 sında öldürüldü. 

Nasır Yusuf Melik Mugis ile andlaşma yaptık
tan sonra, yanında bulunan ve Mısır'ı ele geçirmek 
isteyen Bahriye Kölemenleri bu andlaşmadan can
ları sıkıldı. Melik Nasır'ı vurup öldürmeğe karar 
verdiler. Bu haberi alan Nasır Yusuf, onları yanın
dan kovdu. Onlar da Keı eke'ye gidip Mısır'ı zap
tetmesi için Melik Mugis'i kışkırttılar. Melik Mugis 
656 senesinde onlarla bernber Mısır üzerine yürü
dü. Fakat Mısır askerleri ile Seyfeddin Kutuz çıka
rak onları dağittı. 
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BüYüKLERtN öLüMü 

Eski Mısır Sultan'ı 8 seneden beri hapiste bu
lunan (Kamil'in oğlu Melik Adil Ebubekir) 655 se
nesinde öldü.• ( Mugis Fetheddin Ömer) adında bir 
oğlu kaldı. 

656 senesinde (tbni Hacip) diye bilinen (ömer'
in oğlu Cemalüddin Ebu Amr Osman) ,  tskenderiye'
de öldü. Şöhreti hakkında söz söylemeyi gerektir
mez. Babası (Ömer) Kürt olup, Eyyfıbiye devletinin 
kumandanlarından birinin perdecisi idi. önce Mısır' -
da Maliki fıkhı okudu. Arapça ve başka fenlerde 

büyük bir kudret sahibi oldu. Bir aralık Şam'a ge
lerek orada ders verdi. Sonra Kereğe ve oradan da 
Mısır'a gitti. tskenderiye':::le öldü. Amidi'nin Usuli 
Fıkıhından olan (Kitab-ı Ahkam) nı kısalttı. Bu ki
tapla Kerek'te yazdığı Kafiye ve Şafiye kitapları 
Müslfünan şehirlerinde bilhassa şarkta çok meşhur 
oldu ve yayıldı. ( Allah rahmet eylesin) .  

Cengiz Hai:ı'ın oğlu (Oketay) 13 seneden beri 
hanlık mesnedinde nturduktan sonra 659 senesinde 
öldü. Moğollar'ın acıeti üzere bir han ölünce ço
cukla!'ınçlan ve yakınlarından biri hükümetir. başına 
geçinceye kadar devlet en büyük oğlunun annesinin 
irlaresine verilirdi. Bundan dolayı Oketay ölünce 
hükümeti karısı ve (Keyük) ün annesi olan (Tu· 
rakina) kadına verildi. Dört sene kadar Cengiz 
devletini bu kadın idare etti. Sonra oğlu ( Keyuk) 
663 senesinde tahta çıktı. Bir sene sonra o da ve
fat etti. Hükümet Mengu'nun annesi ve Tüli'nin zev
cesi olan ( Sarkus) adındaki kadına verildi. Dört se
ne adaletle memleketi idare etti. Sonra Karakurwn 

F. 6 
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Sahrasında bütün devlet büyükleri ile Moğol ku
mandanları toplanarak görüştüler ve hepsinin fikir· 
leri birleşerek (Tüli'nin oğlu Mengü'yü) tahta çı
kardılar. 

GIYASEDDtN KEYHüSREV'tN MUHAREBELER!, 
ÖLÜMÜ VE OGULLARININ 

ANLAŞMAZLIGI 

Anadolu Sultan'ı olan (Gıyaseddin Keyhüsrev) 
büyük bir saltanata varis olmuştu. Gençliği dolayısı, 

ile devletin idaresinde gevşek davrandı. Ve kötülerin 
kendisine yakın olrr..ası dolayısı ile işe yarar adamlar 
uzaklaştılar. Devlet ışleri karışıklığa yüz tuttu. Sonra 
aklı başına geldi. Devletir.e nizam vermek istedi. O 
sırada (Babayiler) gailesi çıktı. 

Cengiz ordusunun önJnden kaçan kabileler ve 
aşiretlerle beraber birçok şeyhler ve filimler de şark
tan garba doğru hicret ettiler. 

(Belhli Hasan'ı Bekri'nin oğlu Mevlana Baha
eddin Muhammed) oğlu ( Mevlana Celaleddin'i Rumi
yi) beraberine alarak (Alaaddin Keykubat) zamanın
da K.:mya'ya gelip yerleşr.-.!şti. Ve orada irşat postu
nu sermişlerdi. Bundan dolayı Anadolu'da Hora
san'dan ve tran'dan gelen pek çok alimler ve edip
ler toplanmıştı. Farsça'nın Anadolu'da yayılmasına 
onlar sebep olmuşla!'dı. tşte o büyük zatlarla bera
ber meşhur Sofiye Şeyhlerinden (Baba tlyas Hora
sani) da birçok müridleri ile Anadolu'ya gelip 
Amasya taraflarında yerleşmişlerdi. Onun müridle
rine (Babayiler) derler. 
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Babayiler gittikçe çoğaldı, işlerine birçok başı 
boş ve ahlakça düşük kimseler karıştı. 637 senesi 
içinde Amasya ve Tokat taraflarına saldırdılar. Ve 
karşılarına çıkan beyleri, kumandanları bozguna 
uğrattılar. 

Gıyaseddin Keyhüsrev bu işi öğrenince sessiz 
sedasız ansızın Babayiler'i bastı ve ileri gelenlerini 
astı. Etrafındaki eşkiya da dağılıp kaçtı. Sultan Gı
yaseddin'in bu işi Osmanoğulları'nın ceddi olan (Sü
leyman Şah) ın oğlu (Ertuğrul Bey) e  gördürmüş ol
<luğunu bazı tarihler yazar. 

Gıyaseddin bu gaileyi başından attıktan sonra 
memleketin idaresine nizam vermeğe çalışıyordu. 
640 senesinde Tatarlar Erzurum üzerine geldiler. 
Ve uzun müddet sardıktc:.n sonra kale ahalisinden 
bazı münafıkların hiyanetinden dolayı, kaleyi elde 
·ettiler ve ahalisini kılıçtan geçirdiler. Bunun üzeri
ne Gıyaseddin Keyhüsr 2v hemen askerini topladı. 
Haleb'ten de yardım için asker alarak, Tatarlar'a 
karşı gitti. 641 senesi kinde muharebeye girişti. 
Fakat 70 bin askeri varken 40 bin Tatar'a mağ
lüp oldu. 

Tatarlar onun . ordusu.11u yağma ettikten sonra 
gidip Kayseri'yi talan ettaer. Gıyaseddin ne yapa
cağını şaşırdı. Amasya kadısı, bazı büyüklerle Ta
tarlar'a baş vurarak andl&şmak istedi. Devletin ge
lirinin üçte biri tıhaniler hazinesine verilmek şartı 
ile sulh yapılmaya müsade ec!ildi. Gıyaseddin de onu 
kabul etti. 

Tatarlar'ın usul ve adetleri gereğince Anadolu'
nun içlerine bakmak için yeteri kadar askerle Mo-
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ğol Beyler'inden biri memur edildi. Hasılı Gıyased
din Tatarlar'ın boyunduruğu altına girdi. 

Yukarıda geçtiği gibi Melik Şah'tan sonra Sel
çuklu devleti birkaç şubeye ayrılmıştı. Sonra bu 
şubeler birer birer silindi. Yalnız ( Anadolu Selçuk
luları) şubesi kaldı. Bu devleti kuran (Kutulmuş'un 
oğlu Emir Süleyman) olup ondan sonra gelenler 
bütün Anadolu kıtasım ele geçirerek devleti geniş
letmişler ve hudutları Antakya ve Harput'tan Bur
sa ve Kostantaniyye Boğazına ve Ak Deniz kıyıla
rından Erzurum'a kadar uzamıştı. Hele Alaaddin 
Keykubat'ın zamanında pek çok kuvvet bulmuştu. 
Fakat oğlu GıyasedJin Keyhüsrevin kötü idaresi yü
zünden devletin ahengi bozuldu. Didiplin bağı çözül
dü. Sonunda (Hülagu) nun zorba idaresine girdi ve 
bundan sonra Selçuklu devletinin parıltısı kalmadı. 

Gıyaseddin Keyhüsrev de dedelerinden kalan 
büyük ve kuvvetli bir devletin kendi elinde zayıfla
dığını gördüğü için çok kederlendi. 644 senesinde 
kalp illetinden öldü. Bir söylenişe göre de Tatarlar 
tarafından idam edildi. Ondan sonra Anadolu kıtası 
(ilhaniler) in bir eyaleti olup Selçuklu Sultanlarında 
(Sultan) adından başka bir kuvvet kalmadı. 

Gıyaseddin Keyhüsrev'in ( tzzeddin Keykavus, 
Rükneddin Kılıç Aslan ve Alaaddin Keykubat) ad
larında üç oğlu kaldı. Devlet büyüklerinin birleşme
si ile tzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı. Fakat kar
deşleri de saltanatta ona ortak yapıldı. Onlar da bir
leşerek devleti idareye başladılar. Fakat bu birlik 
çok sürmedi. Aralarına nifak girdi. tzzeddin ile Rük
neddin bozuştular, döğüştüler sonra tekrar barıştılar 
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ve üç kardeş yine beraberce devleti idareye başla
dılar. 

Sonra tzzeddin, tlhamler tarafından çağırıldı. 
Kendisı de kardeşleri de telaşa düştüler. Aralarında 
verdikleri kararla Alaaddin Keykubat birtakım he
diyelerle tlhanlı Sultanı'nın yanına gönderildi. Fa
kat Alaaddin yolda ölünce yanındaki kumandanlar 
hediyeleri tlhanlı Sultanı'na verdiler. Bu suretle dev
let ıki kardeş elinde kaldı. 

Sonra bu iki kardeş yine bozuşup döğüştüler. 
tzzeddin galip gelmişken kararlaştırılan paranın ver
mesinde ilgisizlik göstererek Anadolu nazırı olan 

ilhanlı valisi 654 senesinde tzzeddin'nin üzerine yü
rüdü. 

tzzeddin'in akıllı vezirleri (muharebe etmek 
doğru değildir mal ve para vererek belayı uzaklaş
tırmak lazımdır) dedilerse de tzzeddin akılsız yakın
larının sözlerine kapılıp harbe girdi, sonunda boz
guna uğrayarak kaçıp Antalya kalesine kapandı. 
Sonra kumandanlarının aracılığı ile Kızılırmağın 
batı tarafı Kostantaniyye'ye kadar tzzeddin'nin şark 
tarafı da Erzurum'a kadar Rükneddin'nin olmak üze
re sulhe karar verildi. 

Daha sonra Hüıayu Bağdat'ı aldı ve Abbasi Ha
lifeliğini ortadan kaldırdı ve tslam aleminde büyük 
bir değişiklik oldu, cihan başka bir cihan haline 
geldi. 

KAAN VE iLHANIN VAZiFELER! 

Yukarıda geçtiği gibi Cengiz Han'ın torunu· 
Mengü 648 senesinde tahta çıkmıştı. Akıllı tedbirli. 
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bir adamdı. Müslümanlar'a hususi ile tslam alimle
rine hürmet ederdi. Memleketleri almak için karde
şi Kubilay'ı 500 bin Moğoı askeri ile şarka gönder
diği gibi, öteki kardeşi Hülagu'yu da batıya yani 
tsıa.m memleketlerine sevketti. Yanına bin kadar 
neftci ve binde mancınıkçı vermişti. Bunlar o zaman 
topçu ve tüfekçi askerlerin yerlerinde kullanılıyordu. 

Kubilay'a ve ondan sonra gelenlere (Kaan} den
diği gibi Hülagu ile ondan sonra gelenlere (tlhan) 
denir ki illerin ve aşiretlerin Han'ı demektir. 

Mengü kardeşlerini bu suretle vazifelendirdik
ten sonra kendisi de Maçin tarafina giderek o di
yarı ele geçirmiştir. Fakat Maçin'in havası kendi
ne uygun gelmeyip orada vefat etmiştir. 

Kaan Kubilay Ulemayı seven bir zattı. Müslü
manlar'a çok hürmet gösterirdi. Çok yaşadı. On 

sene kadar kardeşine vekalet sureti ile ondan son
rada otuz sene doğrudan doğruya hükümdarlık ya
parak büyük fetihler elde etmiştir. 

Beşyüz bin Tatar ile Çin'e girip bütün Çin ülke
sini ele geçirmiştir. Hint ve Çin denizlerinde ge
miler işletip Japonya adalarına kadar saldırmıştı. 
Nihayet 693 senesinde ölmüş yerine torunu (Timur 
Han) geçmiştir. 

HULAGU'NUN tSLAM MEMLEKETLER! 
üZERtNE YüROYOŞü 

Mengü Han'ın tslfun memleketlerinin ahvalini· 
teftiş ile öğrenmek için evvelce göndermiş olduğu 
Mirza Horasan'a gelip Mengü Han'a bilgi vermiş� 
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Mülhidler devletinden ve Abbasi Halifelerinden şika
yet ederek (bunlar i�in hazırlanmak lazımdır) demiş. 
Mengü Han da Hülagu'yu batıya memur etmişti. 
Ve ayrılırken "Hükümdarlar sana karşı gelmezlerse 
onlara tecavüz etme, hususiyle Abbasi Halife'si sana 
sevgi gösterir ise onu da incitme, fakat baş kaldırır 
ise, Cengiz Han kanunu gereğince lazım geleni yap." 
diye Hülagu'ya talimat vermişti. 

Hülagu 651 senesinde Semerkant'a geldi. Etraf
taki hükümdarlar ona hediyeler vererek güler yüz 
gösterdiler. Sonra Hülagu Harkan'a gelince Batini
lerin, hükümdarı olan (Hant Rükneddin Haverşah) ı  
ordusuna çağırdı. Haverşah kendi gitmedi. Fakat 
musahibi olan meşhur (Nasırüddin Tüsi'yi) hedi
yelerle gönderdi. Hülagu ise kılıcını önce Batiniler 
üzerinde denedi. 

MüLHtDLER DEVLETiNiN SON BULUŞU 

( Mülhidler devleti) dediğimiz Hasan Sabbah'ın 
hükümetler içinde hükümdarlık etmek üzere hay
dutltık ve dinsizlik yolunda kurduğu bir cemiyettir. 

Hasan Sabbah "Kur'an'ın dış manası olduğu 
gibi iç manası ve onun da daha iÇ manası ve gide
bildiği kadar içten içe manası vardır. Bakılacak 
olan mana iç manasıdır." diyerek rivayet ve dira-

. yete sığmayan teviller ile Kur'an-i Kerim'i tefsir 
ediyor, haramları helal yapıyor ve bu suretle birçok 
halkı yoldan çıkarıyordu. Hükümet merkezi (Ala
mut) kalesi olup sonradan Kuhistanı da ele geçir
mişti. 
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Ona bağlı olan müridlerle bu kalelerde saklanır 
ara sıra çıkışlar yapar yol keser halkı soyar içle
rinden bir kısmı da şehirler içinde gizli topluluklar 
yaparak batakçılık ederlerdi. İçlerinden birtakım 
esrarkeş fedailer çıkıp, reisleri tarafından aldıkları 
emirle hükümdarları ve filimlerden büyüklerden ku
mandanlardan bazı kimseleri, ansızın hançerleyip 
öldürüverirlerdi. Bunlara (Batiniyye, tsmailiyye) 
denir ki mezhepleri (Karamita) meslekine yakındı. 
Dinsizlikte onlardan kalır yerleri yoktur. 

Hasan Şabbah bu yolda 35 sene kadar hüküm 
sürdü. 512 senesinde de öldü. Yerine en büyük Ha

lifesi olan (Kiyabüzürk ümit) geçti. Onun zamanın
da da Suriye tarafından birçok Batiniler çıktı. O da 
532 senesinde öldü. Vasiyeti üzerine oğlu (Kiya Mu
hammed) yerine geçti. 

Bunlar sapık imamlardı. Batıl olan mezhepleri 
gereğince, (tmam'."ı Mektum) tarafından vekalet su
retiyle, halkı mezheplerine çağırıyorlardı. Kiya Meh
med 557 senesinde ölünce yerine oğlu (Hant Ha
san) geçti. Bu hepsinden beter çok kötü bh· zındık
tı. Alevilik taslamakta olduğu halde imamlık dava
sına kalkmıştı. Hz. Ali'nin şehid edildiği gün olan 
Ramazan'ın 17 sinde 559 senesi kendisine bağlı olan 
dinsizleri bir sahrada toplayarak minbere çıktı. 
"Hak tmam benim. Biliniz ki Şeriat'in dış yüzünün 
aslı faslı yoktur. tş içindedir. Bir adamın kalbi Al

lah ile beraber olunca ona günah zarar vermez. Ben 
şimdi sizden bütün teklifleri kaldırdım. Eğlenip, 
zevkinize bakınız." Gibi boş sözler söylemiş ve 
zevkti safa içinde şarap içip eğlenmiştir. Ona bağ
lı olan dinsizler güruhu da o gün bayram yapmışlar 
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ve hicret senesini bırakıp o günü sene başı yapmış
lardır. Bu uğursuz adam 561 senesinde göçtü. Ye
rine oğlu ( Hant Mehmed) geçti. Bir müddet sonra 
o da ölünce onun da yerine oğlu (Hant Celaleddin) 
oturdu. Celfıleddin bu yanlış ve batıl mezhepten yüz 
çevirdi. Ve ehli sünnet mezhebine girdı. tşi Ha
life'ye de bildirdi. Hasan Sabbah'ın dinsizliğe ve zın
dıklığa dair yazmış olduğu kitapları da yaktırdı. 
Fakat 618 senesinde ölünce yerine geçen oğlu (Hant 
Alaaddin) ecdadının batıl mezhebinin yoıunu tuttu. 
Hatır hayale gelmeyen kötü işler yapmaya başladı. 
Sonunda oğlu (Hant Rükneddin Haverşah) onu ya
tağında iken öldürdü ve yerine geçti. Babasının ya
nında bulunan Hoca Nassiriddin Tfısi'yi kendisine ve
zir yaptı. Fakat iki sene rnnra 654 senesinde Hula
gu gelip çattı. Rüknüddin ona karşı koyamayacağını 
bildiğinden, Nasuriddin'i elçilik ile göndermişti. 

Hoca Nasir'in ilmine ve faziietine Hulagu hür
met ederek, yanına aldı. Ve istediklerine izin ver
di. Bunun üzerine Rükneddin gidip Hülagu ile gö
rüştü o da onu kardeşi ( Mengü Han'ın) yanına 
gönderdi. Maveraünnehir'e gelince Mengü Han tara
fından gelen emirle Rükneddin idam edildi ve sil
sileleri son buldu. 

Geri tarafta Hülagu az vakit içinde, tsmailiyye 
tayfasını yok etti. Horasan ve Azerbaycan tarafla
rında nekadar tsmailiyye kalesi varsa hepsini ha
rap etti. Müslüman milletleri dinsizlerin verdiği za
rardan kurtuldu. Yalnız Suriye tarafındaki tsmai
liyye kaleleri kaldı. 

Hoca Nasirüddin Tusi (Muhakkik �si) diye 
bilinen zattır. Mezhebi Şii ise de Felsefede çok kuv-
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vetli ve derin bir alimdir. Şianın sivri uçlarından 
olan !smailiyye'nin bozuk akidelerini kabul etmesi 
ihtimali yoktur. Batinilerin arasında bulunması şa
şılacak bir şeydi. Fakat tarihçiler onun Hant Ala
addin'in yanında bulunmak mecburiyetinde olduğu
nu söylerler. 

Tatarlar Horasan tarafını aldıkları zaman Hoca 
Nasir Tusi Alaaddin'in Kuhistan muhafızı oıan (Na
sirüddin Muhteşem) in yanına sığınmış, Nasirüd
din de ona ikram ve ihtiramda bulunmuştu. Ve onun 
namına (Ahlakı Nasiri) adındaki kitabı yazmıştı. 
Sonra (Halife Müstasım'a) Arapça bir methiye ya

zıp kendisine verilmek üzere Müstasım'ın veziri olan 
(tbni Alkami) ye göndermiş ise de ibni Alkami ima
miyye mezhebinde idi. N asirüddin de o mezhepte 
olduğu halde şöhreti cihanı tutmuş bir adamın Ha
life ile mektuplaşmasını uygun görmediğinden o met
hiyeyi Halife'ye vermekten çekindiğini Nasirüddin 
Muhteşem'e bildirmiştir. Sonra Hant Alaaddin Muh
teşem'e yazarak Hoca Nasir'i Alamut'a getirip hap
setmiştir. Hoca Nasir işte o zaman (Necastiyi) yaz
mıştır. 

Rükniddin tarafından yukarıda geçtiği gibi elçi 
olarak Hülagu'nun yanına gitmişti, kendisini Hula
gu'ya beğendirerek canını kurtarmış fakat Şiilerin 
elinden kurtulup müşriklerin içine düşmüştür. 

ABBAStLER DEVLETtNtN SONU 

(Halife Mustasım) babası (Müstansır) gibi din
dar Sünni mezhebindendi. Fakat çok saftı ve mala 
düşkündü. Eğlence ve zevke de düşkün olduğun-
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dan devlet işlerini düşünmezdi. Her ışı vezırı Al· · 
karni oğluna vermişti. Halbuki Alkami de idare 
işinde başlı başına iş göremiyordu. Çünkü Musta
sım 'ın (Devaddar) ve (Şarabi) gibi bazı sözü geçen 
nazırları devlet işine karıştıkları için, hükümetin 
işleri şunun bunun ellerinde dağınık bir halde kal
mış büyük küçük belirsiz olmuştu. Bağdat o zaman 
çok bakımlı zengin, cennet gibi bahçeleri olduğu 
halde Bağdat'ı besleyen civar köyler ve şehirler ha
raba yüz tutmuştu. 

Alkami "Irak şehirleri harap oluyor" dedikçe 
Musta'sım ehemmiyet vermezdi. O da hayretten ba
ka kalırdı. Bununla beraoer Alkami oğlu bilgili 
alim ve tedbirli bir adamdı. Ancak rafizi olduğun

dan Abbasi Halifeliğine sadık değildi. 
Bağdat'ta ara sıra Sünniler ile Şiiler arasında 
: 

şiddetli kavgalar çıkınca aralarını sulh sureti ile 
bulurlar ve hadiseleri geçiştirirlerdi. 654 senesinde 
Sünniler ile Şiiler arasında fitne çıkınca Musta'sım'
ın oğlu Ebubekir ve Devaddar yani katip Rükned
din'in emirleri ile devlet ::ıskeri usul ve adet dışın
da Şiilerin mahallesi olan (Kerh'i) yakıp yıktılar 
ve ırza geçmek gibi kötülüklere cesaret ettiler. 

Alkami oğlu mutlak idare elinde olduğu halde 
usuli ile bir şey yapamadı. Kendi mezhebine bağh 
olan kimseler hakkında öyle misli görülmemiş bir 

zulüm yapılmasından dolayı çok canı sıkılmış ve Ab
basi Halifellğine kin bağlamış ve bu Halifeliği or

tadan kaldırarak yerine bir Alevi imamlığı kurmak 
ve kendisi Irak'ta Hülagu'nun kaymakamı olmak 

fikrine dü$mÜş Irak'ı almaları için Tatarlar'ı teş
vike başlamıştır. 
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Musta'sım ise kapandığı sarayında zevku safa 
· ile meşgul bulunuyor. Devletin temellerinin saı'sıldı
ğından haberi yoktu. Gaflet içinde yüzüyordu. O ka
dar da çok kibirli idi. Kapu oğlanları adı ile sarayın

da bulunan Tavaşi 400 kadardı. Bundan başka içeri
de haremde de pek çok hadımağaları vardı. Bay
ram alayları çok gösterişli yapılırdı. 

Babası Müstansır Tatarlar'a güler yüz göstere
rek memleketi onların şerrinden korurdu. -Yüz bin 
süvari ile koruma tertibi alırdı. Ve onlara ayrıca 
yerler vermişti. Mustasım'ın zamanında ise madem 
ki Tatarlar yüzlerine idare ediliyor, bu kadar mas

raf fazladır diye koruyucu askerin sayısını 20 bin
den aşağıya indirdiler, onların masraflarına karşılık 
olsun diye vergiyi artırdılar. Bundan ahali çok sı
kıldı. Harçlıkları kesilen askerde, gücenerek etrafa 
dağıldılar. Etraftaki hükümdarlar da Abbasiler dev
letinin o karışık durumunu görünce Hilafet'ten ümit
l�rini kestiler. 

Hülagu ise Horasan'ı, Rey, Isfahan ve Anado
lu'yu ele geçirerek Irak hududuna saldırmakta idi. 
Batiniler işlerini bitirdikten sonra lrak'a dönüp He
medan'dan Musta'sım'a bir mektupla iki elçi gönder
di. Mektubunda "Bizimle dostluktan dem vuruyorsun, 
halbuki bazı yardımlarınız için muhabbetnameler 
gönderip asker istediğimiz zaman göndermiyorsun. 
İşiniz sözünüze uymuyor." diye yazılmıştı. 

Kalem Alkami oğlunun elinde idi. Çok yüksek
ten azametli bir cevap yazıldı. Hülagu'nun öfkesini 
dindirecek yumuşak söz kullanılmadı. O zaman Na
sirüddln Tusi Hülagu'nun divan efendisi yerinde idi. 
İstediği gibi yazar gelen cevapları da, istediği gibi 
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açıklardı. Alkami oğlu gibi o da Bağdat'ı alınası 

için Hülagu'yu teşvik ederdi. 

Hasılı en ince işler Abbasiler Halifeliğinin or
tadan kaldırılması için bunu isteyen iki Şii arasında 

dönüp duruyordu. Sözü geçen kumandanlarda ken

di fırıldaklarını döndürüyorlardı. Böylece devlet do

labı tersine dönmekte idi. 655 senesi içinde Hüla

gu ordusu ile Bağdat üzerine yürüdü. 

Şöyle keser, böyle biçeriz diyerek yüksekten 

atan kumandanlardan (Devaddar Rükneddin) 20 bin 

kadar Bağdat süvarisi ile Hülagu'ya karşı çıktı. Bağ
dat'a iki konakllk bir yerde harbe tutuştu. tki yüz 
bin Tatar oklarına karşı duramayınca bozuldu. Boz
gun askerin bazısı Bağdat'a girdi. Bir kısmı da Su

riye tarafına gitti. Hülagu gelip Bağdat'ı sardı. 

Neft ateşleri ve mancılıklar sıkıştırmaya başladı. 

Şehirde birçok adamlar öldü. 

Yukarıda söylediğimiz gibi idare bozulmuş, iş 

çığırından çıkmış, asker sayısı azaltılmış yapılacak 

iş Hülagu'nun yüzüne gülüp memleketi kurtarmak 
iken, Devadar'ın cahilce ve kendi başına harbe gir

mesi Hülagu'ya vakti ile söylenen Cengiz Kanun
larının uygulamasına hak kazandırmıştı. 

Her nekadar Müstansır'ın tuttuğu yol gibi Hü-

18.gu'ya güler yüz gösterilip ve teşkil ettiği yüz bin 

muhafız asker dağıtılmamış olsaydı korunucu bir 
tarzda karşı durulabilir ve bu durum karşısında, et
raftaki hükümdarlardan da Halifenin imdadına ge

lenler olurdu. Bağdat'ın kuşatılması 40 - 50 gün ka
dar sürdü. Hiçbir taraftan imdat gelmedi. Mevcut 
asker de müdafadan aciz kaldı. 
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Bunun üzerine Alkami oğlu "ben gidip sulhe 
bir çare bulayım" diyerek Hülagu'nun yanına gitti. 
Kendisi için aman aldıktan sonra dönüp Mustasım' -
ın yanına geldi. (Hülagu, Anadolu hükümdarını 
tahtında bıraktığı gibi sizi de makamınızda bıraka
cak ve kızını oğlunuz Ebubekir'e verecek. Size de 
düşen ecdadınızın yolunda gidip onlar nasıl Selçuk
lu Sultanlarına itaat etti iseler siz de buna öyle 
yapın. O zaman Müslümanlar'ın kanını korumuş 
olursunuz. Sonra bildiğiniz gibi hareket edersiniz) 
dedi. 

Halife Mustasım bu sözl� aldanıp, 656 senesi 

Muharrem'innde 20 sinde oğulları ve devletin büyük
leri ve Abbasioğulları ile beraber Hülagu'nun ordu
suna gitti. Bir obada oturttular. Sonra Alkami oğlu 
"Hülagu kızını Halif e'nin oğluna verecektir nikaha 
buyurunuz" diye alimleri eşrafı ve şehrin ileri ge
lenleri çağırdı. Onlar da takım takım Hülagu ordu
suna gittiler ve kanaraya yani mezbaha girdiler. 
Tatarlar bunları takım, takım öldürdüler. Halife 
Mustasım'ı da eziyet ederek işkence ile öldürdüler. 
Sonra Bağdat'a girdiler. 40 gün kadar şehri yağma 
ettiler. Büyükleri öldürdüler, küçükleri esir ettiler. 
Fakat kuyularda ve su yollarında saklananlar kur
tuldu. 

Bu vakada, 400 bin Müslümanın öldüğü söylenir. 
Yıllardan beri bakıla bakıla en güzel bir hald? 

süslenen o güzel Bağdat şehri, bu sefer baştan 
başa yıkılıp mahvoldu. Mustasım'ın topladığı kıy
metli cevherler antika eşyalar birçok ilimlerden es
kilerin yadigarı olan nadir kitaplar, birçok müba
rek emanetler ile beraber hep Dicle nehrine atıldı. 
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Mustasım Hülagu ordusuna giderken makamın 
yüksekliğinin ve mertebesinin alameti olan (Pey
gamber Efendimizin hırkası ile asasını da beraber 
almıştı. öldürüldiikten sonra ikisi de yakılarak Hü
lagu'nun emri ile külleri Dicle nehrine atılmıştır. 

Müslümanlar hangi mezhepte olursa olsunlar, 
dinsiz müşriklere karşı birleşip yıllardan beri İsla
mın merkezi olan Bağdat'ı koruyacaklarına karşı
lık, mezhep kavgaları ile uğraştılar. Neticede ne 
Bağdat şehri ne de Sünni ve Şii kaldı. 

Mustasım'ın hususi şerbethanesindeki kulede 
bulunan altın ve gümüş ve mücevherli sürahi ve 

bardaklar v.s. yetmiş deveye yüklenip Hülagu'nun ça
dırına götürüldüğü zaman, Hülagu ve Nasır Tusi o 

kıymetli eşyanın karşısında bayret içinde kalıp par
mak ısırmışlardır. 

İşte Abbasi Halifeler'inin sonuncusu bu Musta
sım'dır. Sırası ile Halifeleri yazalım. l\'iustasım'ın ba
bası Müstansır ve sondan başa : Zahir, Nasır, Elmüs
tadi, Elmüstencit, Elmuktefi, Elmüstazhir, Elmuk
tedi, Muhammed, Kaim, Elkadir, tshak Muktedir, 
Mutazıt, Muvaffak, Mütevekkil, Mu'tasım, Harunur
reşid, Elmehdi, Mansur, Muhammed, Ali, Abdullah, 
ve Abbas'tır. 

İşte Musta'sım akrabalarının ve devlet büyükle
rinin kendi gözü önünde idam edildiklerini ve dede
lerinde.n miras kalan 524 yıllık Abbasiler devletinin 
çöktüğünü de gördükten sonra kendisi işkencelerle 
öldürülmüştür. 

Senden sanadır azimet avdet 
Her şey sana müntehidir elbet. 
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Bundan sonra Alkami oğlu bir Alevi hilafeti 
kurmaya çalışmış ise de velinimeti olan devletin 
mahvına çalışmış olan alçak bir adamın müşriklerin 
yanında bile bir kıymeti olamayacağından Tatarlar 

onun yüzüne bakmadılar, o da hizmetçi çadırlarında 
sürünerek kahrından mahvolup gitmiştir. 

Hasılı bu 656 senesinde vuku bulan büyük mu
sibet İslamın başlangıcından beri görülmemiş, acıklı 
bir haldir. Ve bundan sonra Osmanlı devletinin ku
ruluşuna kadar, İslam milletleri beladan belaya uğ
ramıştır. 

Osmanlı devletinin kurucusu olan (Osman Ga
zi) nin ise sene başında doğmuş olması güzel bir te
sadüftür. 

MELtK NASiR DAVUD'lJN SON HALLERt 

Yukarıda kendinden l:ıahsedilen Kerek sahibi 
( Melik Nasır Davud) kendi eyaleti ile yetinmeyip, 
babası (Melik Muazzam) ın mansıbı olan Şam'ı zap
tetmek için çok çalıştı. Nihayet 647 senesinde ken
di devletini de elinden kaçırdı. Ve Halep sahibi (Me
lik Nasır Yusuf) a  sığındı. Yanında çok kıymetli 
bir cevher vardı onu bir kara gün için sakliyordu. 
Emanet olarak saklanmak için o cevheri Halife Mus
tasım'a göndermiş ve Halifenin el yazısı ile makbu
zunu alınca rahat etmişti. Vakıa o kadar pahalı 
ve kıymetli bir cevher için Halife hazinesinden baş
ka emin bir yer yoktur. Mustasım ise mal cev
her toplamaya meraklı idi. O cevhere de ısınmış ol
duğundan onun geri alınması güçleşmişti. 
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Melik Yusuf sonra da, Melik Nasır Davud'tan 
şüphelendi. Bazı halleri onu kuşkulandırdı. Ondan 
dolayı kendisini hapsetti. Sonradan Mustasım'ın şe

faatı ile hapisten çıkardı ve kendi memleketlerinde 
yani Halep ve Suriye taraflarında kalmamasını em

retti. Bunun üzerine Nasır Davud l rak'a gitti. Lakin 

Bağdat'a girilmesine izin verilmedi. Nafakasını te

min etmek için Halife'de saklı bulunan cevheri is
tedi. O da verilmedi. Etrafta bulwıan beyler ve ku
mandanlar da, Melik Nasır. Yusuf'tan kaçındılar, 
ona yardım yapmadılar. 

Nasır Davud, yanındaki adamları ile beraber 

çok sıkıntıya düştü. Çöllere gitti. Türkmenler'den 
bir toplulukla birleşti. Geyik ile geçinmeğe başladı. 
Mustasım'a yalvararak yazdığı mektuplardan hiç
birine cevap alamadı. 3 ay Türkmenler'le beraber 
sahralarda dolaştı. Nihayet yine Halife Mustasım'ın 
şefaatı ile Melik Nasır Yusuf, onun Şam'a gitme
sine müsaade etti. Ve kendisine az bir maaş bağ
ladı. Nasır Davud Şam'da yarı aç geçiniyordu. 

Sonra Nasır Davud', Hacca gitmek ve Musta
sım'da emanet olan cevheri istemek için Irak'a git
mesine müsaade verilmesini Nasır Yusuf'tan istedi. 
653 senesinde Keı�bela'ya oradan da Hicaz'a gitti. 
Medine'yi Münevvere'de Ravzayi Şerife'nin perdesi
ne yapışıp "şahit olunuz Rasfılullah Efendimiz'e şu
rada sığınıp, şefaat istemem amcazadesi Mustasım'ın 
elinde bulunan emanetimi bana vermesi içindir." 
deyince orada bulunan halk çok üzülerek hüngür, 
hüngür ağladılar ve işi haç emirine bildirdiler. 

Nasır Davud, Irak hacıları ile beraber Bağdat'a 
gitti. O zamanın adeti üzere misafirperverlik ola

F. 7 
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rak Halife tarafından kendisine yemek, atlarına d:ı 

ot gönderiliyordu. Nasır Davud, emanetinin geri 

verilmesini beklerken Mustasım tarafından bir mu
hasebeci geldi. Yiyeceğin çok pahalı olması dolayısı 
ile şimdiye kadar kendisine verilen yiyeceğin ve er

zakın hesabını gösterip, cevherin değeri ile bu he

sabın kapanmış olduğunu bildirdi ve kendisine bir 
ibra ilmuhaberi verdi. 

Bunun üzerine Nasır Davud işini Allah'a ıs

marlayarak Bağdat'tan çıkıp Bedeviler arasına ka

rıştı. Sonra Nasır Yusuf, onun haline acıyıp Şam'a 
döndü. Nasır Davud Şam'a dönünce gam, keder 
çanaklarını yudumluyarak günlerini geçiriyordu. O 
sırada 656 senesinde Tatarların Mustasım'ı öldürdük
leri haberini aldı, üç ay sonra da kendisi öldü. O 
uğursuz cevher ne Nasır Davud'un dar vaktinde 

işine yaradı, ne de onu, onun elinden alan o cev

herden bir hayır gördü. Kimbilir hangi kıymet bil
mez bir Tatar'ın elinde kaldı. 

Allah bir millete saadet verir, saltanat verir, 
onlar iyi yolda gittikçe o nimetleri devam ettirir. 
Onlar kötü yola saptıkça, emanete ihanet ettikçe, 
doğruluktan ayrıldıkça, yalan dolanla iş gördükçe, 
onların şanını, şerefini düşürür kendilerini alçal

tır ve nimetlerini dt! elinden alır. tşte Kur'an-i Ke
rim'de bunu söylemektedir. (Allah hiçbir milleti on
lar kendilerini bozmadıkça, onların başına felaket 

vermez.) 

Bilmezmisin ki kat'i düsturdur bu Hakça 

Bir Kavmi bozmaz Allah, onlar bozulmayınca. 
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BAZI V AKALAR 

Hülagu Bağdat'a gelince Musul'un sahibi olan 

{Melik Bedreddin Lü'lü Hülagu'ya giderek ve birçok 

mal vererek itaatini bildirdi. 

Eyyfıboğullarından Halep ve Şam'ın sahibi olan 

(Melik Nasır Yusuf) ta Tatarlar'la başa çıkainaya

·Cağını anladığı için onlara hoş görünürdü, oğlu ile 
Hülagu'ya hediyeler gönderdi. Ve Şam sahillerini 

Haçlılar'ın tecavüzünden korumak için kendisinin ge
lemediğinden bahsederek özür diledi. 

Keyhüsrev'in oğulları adı geçen ve Anadolu 

tahtında ortaklaşa saltanat süren (tzzeddin Key

kavus ile Rükneddin Kılıç Aslan) da Bağdat'a ge

lip, Hülagu ile görüştüler. Hülagu, onlara iltifatta 

bulunarak ikram etti, ve Mustasım'ın hazinesinden 

aldığı eşyalardan onlara hediyeler vererek memle

ketlerine gönderdi. 

MELİK MUZAFFER'İN MISIR 
SULTANLIGI 

Hülagu'nun Bağdat'a gelişinden sonra etraftaki 

hükümdarlar ve beyler, doğrudan doğruya kendileri 
gidip itaatlerini bildirdiler, kimisi de hediyeler gön
dererek boyun kestiklerini arzettiler. Mısır kuman
danları telaş içinde idi. Halep ve Şam'ın sahibi olan 

Melik Nasır Yusuf, yardım istemek için Mısır'a 

elçi göndermişti. 

İşin gelişine bakarak Mısır kumandanları Hü

lagu gibi zorlu bir düşmana esasen bir saltanat ha-
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nedanından olmayan Sultanları Kölemenler'den Muiz 
Aybek Türkmani'nin küçük oğlu bulunan (Melik 

Mansfır) u  küçük görüyorlardı. Muharebeye alışık 

umur görmüş bir zatın, işin başında bulunmasına· 

lüzum gördüler, (Salihiye ve Aziziye) Kölemenleri 

birleşerek 656 senesinde Mansfır'u tahtan indirdiler. 

Onun Atabeyi olan çalışkanlık ve cesaretleri ile ta

nınan (Seyfeddin Kutuz) u  tahta çıkardılar. Ve (Mu

zaffer) lakabı ile de adlandırdılar. 

Gariptir ki bu Seyfeddin Harezmliler hüküm

darlarının neslinden imiş. Hatta Harzemşah'ın kız
kardeşinin oğlu olup, adı da (Mevdud'un oğlu Mah
mud) imiş. Tatarlar onu esir alıp satmışlar. Bu su

retle Mısır Kölemenler'i arasına karışmış. Sonra 

sırası ile Bey olmuş ve bu seferde Mısır'a Sultan ol

muştur. 

Bundan dolayı Tatar!ar'dan hanedanının öcünü 

almak için büyük harb hazırlığına girişmiş ve Şam'a 

yardım edeceğine dair kuvvetli söz vererek Melik 

Nasır'ın elçisini göndermiştir. Tatarlar'a ne suretle 

galebe çaldığı aşağıda göıülecektir. 

V E F A T L A R  

656 senesinde Hülagu Bağdat'ı alıp küçük, bü

yük halktan, eşraftan sayılamayacak birçok adam

ları öldürdüğü gibi, o sene Şam'da çıkan veba has
talığından dolayı da birçok adam ölmüştür. Okadar 
çok ölüm 3lmuştur ki cenazeleri yıkayacak kimse bu
lunmamıştır. tşte o sene (Melik'i Muazzam'ın oğlu 
Melik Nasır Davud) da öldüğü gibi şehrin büyük-
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terinden kumandanlardan ve alimlerden de pek çok 
kimseler vefat etmişlerdir. 

Adil'in oğlu Sultan Kamil'in kızı ve Haman'ın 
sahibi Melik Muzaffer'in karısı olan ( Gaziye Ha
tun) ki, kocasının ölümünde oğlu Melik Mansur 
küçük o!duğu için vasi olarak hükümeti idare etmiş, 
oğlu büYüdükten sonra hükürneti ona teslim etmiş 
idi. O da bu sene vefat etmiştir. 

Yine o sırada (Şazeliyye) tarikatinin piri olan 
(Şeyh Ebfı Hasan Şazeli )  Hazretleri irtihal etti. 

Musul sahibi Melik Bedreddin ki yukarıda geç
tiği gibi Hülagu'ya baş eğmiştir. 657 senesinde vefat 
edince Hülagu'nun izni ile Bedreddin'nin oğlu (Me
lik Salih) Musul hükümetine ve kardeşi Alaaddin de 
Sancar şehrine sahip oldular. 

MENGÜ HAN'IN VEFATI 

Yukarıda geçtiği gibi Cengiz'in tahtına oturan 
(Mengü Han) kardeşi Kubilay Kaanı şarka, ve diğer 
kardeşi Hülagu tlhan'ı batıya gönderdikten sonra, 
kendisi gidip Maçin diyarını almıştı. 657 senesinde 
öldü. Yerine Cengiz'in evlatlarından olanlar geçmiş
se de Moğol soyları arasına anlaşmazlık düşüp hep
sinin beyleri ve hükümetleri bir Han'da toplanama
mıştır. O zaman Kıpçak tarafı Cüci Han'ın çocuk
larında Semerkant tarafları da Çağatay Han'ın ço
·cuklarında idi. Kubilay Kaan da Çin taraflarının 
fethi ile Hülagu ise Suriye taraflarında muharebe 
ile meşgul olduklarından her biri bir tarafa çekmiş 
'bir Han'a bağlı kalmak üzere anlaşamamışlardır. 
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H O L .A S A  

tslamiyetin başlangıcında Araplar Allah için 
muharebe ettikleri zaman, Rum'dan, trarı'dan ve 

Türkten aldıkları esirleri adi işlerde kullanırlar, kız

larını çocuk yetiştirmek için alırlardı. Muharebe' gi

bi şan ve şeref verecek işlerde onları kullanmazlar

dı. Çünkü Araplar'ın milli hisleri kuvvetli idi. Him
metleri de yüksekti. tslam'ın da en parlak devri idi. 
Hep bir arada bu şereflerini korurlardı. Devletleri 
de kuvvetli idi. 

Fakat Emevi hükümdarlarının kötü hallerinden 

dolayı, Müslü.'llanlar onlardan nefret etti. Ve Hali

feliği Haşimoğulları'na vermek istediler. O sırada 

(Ebu Müslim) çıkarak Halifeliği Haşimoğulları'nm 
bir kolu olan Abbas oğulları'na çevirdi. Onun baş
lıca kuvveti Türk ve Acem askerleri idi. 

Kureyş'in en kalabalık kolu olan Emeviler bu 

suretle perişan oldular. Geri kalanı da Endülüs'te 
müstakil bir devlet !mrdülar. Haşimoğulları'nın en 
şereflisi olan Hz. Ali Evladı ise Emeviler aleyhine 
Abbas oğulları ile birlik idiler. Fakat Halifeliğin 
Abbas oğulları'na geçmesi üzerine onlarla aralarına 

düşmanlık girdi. Ve birçok halk arasında Aleviler· 
Halifeliğe daha layık görüldü. Taraf taraf Şia hü

kümetleri çıktı. Abbasi Halifeleri onlara karşı Türk 

ve Berberi kavimlerini kullandılar. Sonrada Türk
lerden Kölemen askeri tertip ettiler. Türkler itibar 

kazandı. Yüksek mertebeye ulaştılar. onunda Halife
nin divanına da girerek devlet büyüklerinden sayıl
dılar. 
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Hasılı doğuda da, batıda da Arap milliyetçiliği 

ve asabiyeti kalmadı. Hele (Halife Mükevekkil) va

kasından sonra saltanat büsbütün Türklere geçti. 

Abbasi Halifesinin ancak adı kaldı. Türklerden (Han
lılar, Gazneliler, Guriler ve Selçuklular) gibi büyük 

devletler kuruldu. Ve onlar Müslümanlığa çok hiz

met ettiler. Hanlılar devleti Maveraünnehir'de, Gaz

nelilerle Gurlular devleti Hindistan'da Selçuklular 

ise Anadolu'da birçok fetihler kazandılar. Atabey 

devleti ve Eyyfıbiler devleti olmasa Haçlılar bütün 
tslfun memleketlerini istila ederlerdi. 

Selçuklu devleti zayıf düşünce, Abbasiler Hali

feliği biraz nefes aldı. Oldukça kuvvet kazandı. (Ha
life Nasır) uzun müddet Hilafet makamında kalarak 

makamın kuvvetini yeniden eski haline getirdi. 

Sonra oğlu (Zahir) ve torunu Müstansır onun yo

lunda gittiler. Hatta Müstansır Tatarlar'ın saldırı

sını defetmek için askerini çoğaltıp bir defasında 

Irak hududuna saldıran Tatarlar'a galebe çalmış

tır. Fakat gerek kendisinin, gerek dedelerinin hü
kümetleri ancak Arap Irak'ı çevresinden ibarettir. 

Oğlu Mustasım ise hafif akıllı olduğundan, idare 
ve asker çığırından çıktı. Abbasi devleti kuru bir 
depdebeden ibaret kaldı. Onun üzerine Hülagu ge
lip Abbasi Halifeliğini ortadan kaldırdı. Güzelim 

1slam şehirlerini de o sırada yok ediverdi. Ve bu 
arada birçok güzelliklerde kaybolup gitti. 

O zaman Eyyfıboğulları da zevke, eğlenceye dal
mışlar, Mısır'ı ellerinden kaçırmışlar yalnız Şam ta

raflarında hüküm sürmekte bulunmuşlardı. Şam'ı Ta
tarlar'a karşı koruyabilecek bir kuvvetleri de yoktu. 
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Daha Haçlılar'ın gailesi bitmeden Tatarlar çı
kınca, Müslüman devletleri büyük perişanlığa uğ
ramış ve ortadan silinmelerine az bir şey kalmıştı. 
işte Mısır'da Türk kölelerinden hazırlanmış olan 
Kölemenler ordusu islam Milletlerini yen)den can
landırmıştır. 

HOLAGU'NUN ŞAM OLKES1N1 1ST1LASI 

657 senesinde Hülagu Elcezire'yi aldıktan son
ra Fırat nehrini geçerek Halep üzerine yüıüdü. 
Bu haber Şam'a gelince Şam'ın ve Haleb'in sahibi 

olan (Melik Nasır Yusuf) Şam'dan çıkıp (Berzek 
köyünde) ordu kurdu. Hama sahibi (Melik Mansur) 
da Hama'dan çıkıp Berze'ye geldi. Tatarlar'ın ön
lerinden kaçanlar da Şam'a gelince Berze'de büyük 
bir kalabalık oldu. Fakat öyle büyük topluluğa ku
manda edecek cesaretli ve tedbirli bir kumandan 
yoktu. 

658 senesi başında Kölemenler'den bir toplulu
ğun Melik Nasır Yusuf'a suikast edecekleri işidi
lince Melik Nasır ordudan ayrılıp Şam kalesine ka
pandı. Bu kötülüğü düşünen Kölemenler de savuşup 
Gazze'ye gittiler. Berze'deki ordu Tatarlar'm yü
zünü görmeden dağıldı. Hülagu Haleb'i alınca Ha
ma'run ileri gelenleri Haleb'e gelip Hama kalesinin 
anahtarlarını vererek aman istediler. Hülagu da 
onlara aman verdi. Hama'ya bir memur gönderdi. 
Melik Nasır da Şam'dan çıkıp Nablus'a oradan da 
Gazze'ye gitti. 

Tatarlar Nablus'a gidince Melik Nasır Gaz
ze'den çıkıp Ariş'e gitti. Mısır Sultan'ı olan Melik 
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Muzaffer'e elçi gönderdi. Ve Melik Mansur ile bir
likte Katba'ya gitti. Şehnzfır Kürtler'inden bir bö
lük Tatarlar'm önlerinden kaçıp Mısır'a giderlerken 
Ariş tarafındaki Türkmenler ile karşılaşıp kavga 

ettiler. Melik Nasır ürktü. Ve kardeşi Melik Zahir 

bir miktar askerle Beni tsrail sahrası tarafına gitti. 
Hama'nın sahibi Melik Mansur geri kalan askerle 
Mısır'a gitti. Mısır Sultan'ı Muzaffer ona sancak ver
di ve ikramda bulundu. 

O sırada Tatarlar Şam'ı ve Gazze'ye kadar olan 
İslam şehirlerini aldılar. Melik Nasır Tih sahrasında 
dolaşıp ne yapacağım şaşırmıştı. Kürtler'den tebar

darı olan (Hüseyin ağa) Hülagu'nun yanına gitmek 
için onu aldatmakla Melik Nasır Tih'ten harekP.t 
ederek Zeyra gölüne geldi. Hüseyin ise, Hülagu'nun 
Suriye kumandanı olan (Ketboğa'ya) haber verin
ce, Ketboğa oraya asker gönderip Melik Nasır'ı 
adamları ile beraber tutturdu ve Hülagu'ya gönder
di. Amanla gitmesi lazım gelirken tutularak gön
derilmiş oldu. Fakat Hülagu ona güler yüz gösterdi. 

O sırada Humus sahibi (İbrahim Şikuh'un oğlu 
Melik Eşref Musa) gelip Halep'te Hülagu ile

. 
gö

rüştü. Hülagu ona da ikram edip kendisini Humus'a 
gönderdi. 

Tatarlar iki sene Meyyafarkin'i sardılar EyyQb
oğulları'ndan şehrin va.Iisj olan EyyQb'un torunla
rından Melik Muzaffer'in oğlu Melik Kamil çok bü
yük bir sabırla şehri mJdafa etmiş ise de kalede 
yiyecek tükenmiş ahalisi de veba hastalığı ile ve 
muharebe ile yok olmak derecesine geldiği için 58 
senesinde Tatarlar kaleyi aldılar. Melik Kamil'i de 
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idam ederek, kesik başını Suriye'de zurna ve davul
larla gezdirip halka gösterdiler. 

MELtK MUZAFFER'tN TATARLARA 
GALEBESİ 

Mengü Han'ın ölümünden sonra, Cengiz oğulla
rı arasında karışıklık düşünce Hülagu kumandan
ların büyüğü olan Ketboğa'yı Suriye muhafızlığında 
bır'akıp kendisi Irak'a döndü. Melik Nasır Yusuf'u 
da beraberinde götürdü. Mısırlılar'ın tecavüzünden 
Şam'ın korunması için yaptığı danışmada Melik Na
sır işi kendisine küçük göstermişti. 

Mısır Kölemenler'i daha rahata ve bolluğa alış
mamışlardı. Saf ahlaklarıni bozmamışlardı. MüslU
man olmuşlar ve küçüklüklerinden beri harb hare
ketleri ile yetişmişlerdi. Çok usta binici ve silahçı 
oldular. O zamanın en güzel askerleri idi. Tatarlar'ın 
önlerinden kaçan Türkmenler Kürtler ve Araplar 
hepsi Mısır'a sığınmışlardı. Ondan dolayı Mısır'da 
büyük bir kuvvet meydana gelmişti. (Melik Muzaf
fer Kutuz) Kölemen askerlerini çok iyi hazırladı. 
Türkmen ve Arap aşiretlerini de topladı, onlara 
bahşişler dağıttı, gönüllerini aldı ve ordusunu çok 
güzel hazırlayarak Tatarlar'dan hanedanının öcünü 
almak için hakikaten kudurmuş gibi Mısır'dan dışarı 
çıktı. Yanında Hama sahibi Melik Mansur ve kardeşi 
Melik Efdal da bulunuyordu. 

Ketboğa Şam tarafında dağınık olan Moğol as
kerlerini topladı ve ordusu ile karşı çıktı. Humus 
sahibi Melik Eşref ve Habibe sahibi Melik Adil'in 
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torunu ve Azizin oğlu Melik Adil de Ketboğa ile be
raberdiler. Melik Muzaffer . onların kendi tarafına 
geçmeleri için gizli haber gönderince Melik Eşref 
muharebe günü bozgun zamanında Ketboğa'dan ay
rılacağını bildirdi. Melik Said ise giden adama, ters 
bir cevap vererek geri gönderdi. 

tki taraf Gur'da karşılaştılar. Ve (Ayn-ı Calut) 
adındaki mevkide Ramazanın 25 nci günü çok kan
lı bir muharebeye tutuştular. Oklar işlemeye başla
yınca Melik Eşref hayrette kalmıştı. Kutboğa'nın or
dusu fena halde bozuldu. Kendisi öldü, oğlu da esir 
edildi. Moğollar'ın pek coğu kılıçtan geçirildi. Geri 
kalanı da bozularak doğu tarafına gittiler. Salihiye 
Memlükler'inden Bahriye Kölemenler'i reisi olan 
Kıpçaklı (Baybars Bündükdari) Kölemenler'i ile on
ları telef ede ede Humus'a kadar peşlerini bırak
madı. Orada Ketboğa'ya yardım için gelmiş olan bir 
Tatar fırkası ile karşılaştı, onları da kılıçtan geçirdi. 

Melik Eşref Tatarlar'dan ayrılarak, orduya gel
miş olduğundan Melik Muzaffer ona ikram etti, es
ki yeri olan Humus'a gönderdi. Melik Said esir ola
rak getirilince Melik Muzaffer onu azarlayarak hap
setti sonra da öldürdü. onra da Şam'a gelip ele ge
çirdiği Tatarlar'ı ve Hüse:yin Kürdi gibi Tatarlar'a 
mensup olanları tahkir ederek öldürdü. 

Emir Baybars ise bozgun alayını Haleb'e doğru 
takip etti. Tatarlar'ı Şam ülkesinden sürdü çıkardı. 

Melik Nasır Yusuf, Hülagu'ya Mısır işini kü
çük göstermişti. Hülagu başkumandanının öldüğünü 
ve askerinin dağıldığını haber alınca Melik Nasır'ın 
sözleri ile aldandığını anlayarak 659 senesinde onu 
ve kardeşi Melik zahir ile adamlarını öldürmüştür. 
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lşte bu suretle Suriye tarafında da Eyyübiler devleti 
son bulmuş ve Şam ülkesi baştan aşağı Mısır Sulta
nı'nın eline geçmişti. Her tarafta tslam hükümdar
ları zayıfladığı halde Mısır Sultanlığı tek başına Müs

lümanlar'a sığınacak ve dayanacak bir yer oldu. 

MUZAFFER'iN öLDORüLMESt VE 

ZAHtR'iN TAHTA ÇIKIŞI 

Sultan Muzaffer $am'a öteki eyaletlere valiler 
tayin ederek Şam'a ait işlerini bitirdikten sonra 
Baybars ile Mısır'a döndü. Evvelce bu zaferi hazır
layan Baybars'a Halep emirliğini vadetmişken son
ra sözünden dönmüştü. Baybars ona gücenmiş ve 
Sultan Muzaffer de bunu anladığı için ondan sakını
yordu. ikisi birbirine dargın olarak Mısır'a doğru 
yürüdüler. Mısır'a yaklaştıkları zaman Baybars 
fırsatını bularak 658 senesi Zilkadesinin 17. günü 
Melik Muzaffer'i öldürdükten sonra (Melik Zahir) 
lakabı ile saltanat tahtına oturdu. 

Her nekadar Şam valisi de saltanat davası ile 
:ayaklanmış ve Şam kumandanlarından bazıları da 
isyan etmişlerse de Baybars hepsine galebe etmiş, 
Mısır ve Şam onun elinde kalmıştır. 

Bu sırada bir Tatar ordusu Şam kıtası üzerine 
hücum etti. Halep ve Hama askerleri de önlerin
·den kaçarak Humus'a gittiler. Humuslularla birle
şerek karşı koymaya başlamışlardı. 659 senesi Mu
harrem'inin beşinci günü Humus'un dışında Tatar
lar ile harbe tutuştular. Tatar ordusu sayı bakımın
·dan daha çok iken bozuldular ve Müslüman ordusu 
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Tartarlar'ı kovalayarak, istedikleri gibi kılıçtan ge
çirdiler. 

MISIR'DA ABBAS OGULLARI'NDAN 
BtRiNE BİAT OLUNMASI 

üçbuçuk seneden beri, meydanda Halife adını ta
şıyan kimse yoktu. 659 senesinde Mısır'a Araplar'
dan bir topluluk geldi. Yanlarında zenci bir adam 
olup, (imam Nasır'ın torunu ve imam Zahir'in oğlu 
Ahmed) olduğunu söylediler. Sultan Baybars büyük� 
!erden bir meclis kurdu. Araplar onun soyuna sa
hitlik ettiler. Onların sözlerine göre bu zat imam 
Mustansır'ın kardeşi ve Mustasım'ın amcası oluyor
du. Kadı da şahitleri dinleyerek onun Abbasoğulla- · 
rı'ndan olduğunu hükmetti. Bunun üzerine kendisine 
(Mustansır Billah Ebülkasım Ahmed) diye lakab 

verildi. Baybars ile bütün halk ona Halife olarak 
biat ettiler. O da bütün Müslümanlar'ın işlerim her"" 
kesin önünde Baybars'a emanet etti. 

Sonra Baybars pek çok para sarfederek, Hali
felik dairesini yaptı. Ve yanına asker verdi. Ve 
onunla beraber ve Ramazan'da Şam'a geldi. Birlik
te getirdiği (Hallikan oğlu Şemseddin) i Şam kadısı 
tayin etti. Halk yıllardan beri Abbasi Halifelerine 
alışmış olduğundan bu yeni Halife Irak'a giderse 
halk onun başına toplanır ve Bağdat'ı elde ederim 
diye Baybars, orduyu hazırlayarak onu Irak tarafı• 
na gönderdi. O da (Ane) ye kadar gitti. Fakat bir 
Tatar fırkası gelip, onu ve yanındaki kalabalığın 
çoğunu öldürdüler. Sonradan Baybars Şam'daki 
Bedevi Araplar üzerine (Münenna'ın oğlu isa) yı va-
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zifelendirdi. Ve lrak'a kadar yolları emniyet altına· 
almasını, ona havale etti. Kendisi de Mısır'a gitti. 

Baybars'ın Mısır'a dönüşünde yine Abbasoğul
ları'ndan soyu Halife (Müsterşit) e dayandığı söyle
nen (Ahmed) adında biri çıktı. 660 senesi sonların
da o da soyunu ispat etti. Ve (Hakim Biemrillah 
Ahmed) diye lakablandırıldı. Ona da Halife olarak 
biat olundu. Fakat Baybars onu kalenin birinde otur
tarak dairesini düzeltmek için, masraf etmedi. Fa
kat hutbelerde adı Barbars'ın adı ile beraber söy
lendi. 

Fatimiye devleti ortadan kalkmış ve Mısır'da 

Şia'nın sivri ucu kalmamış ise de Mısır'da olsun Ku
zey Afrika'da olsun Şia mezhebinden kalanlar vardı. 
Onların meydana çıkmasına mani olmak için Mısır' -
da resmi bir Abbasi Halifesi bulunması, Kölemen
ler'in siyasi fikirlerine uyuyordu. Fakat yeni Hali
fenin adamları kaleden şehre inip devlet işlerine dair 
söz söylemeğe başladılar. tki sene sonra Baybars 
Halife'yi halk ile buluşmaktan menetti. Bu zat ise 
çok yaşadı. Kırk küsür sene Halife adını taşıdı. On
dan sonra Mısır'da Halife adını alan Abbasiler hep 
onun soyundandı.  

MUHTELiF VAKALAR 

Tatarlar'ın Şam ülkesine tecavüzleri sırasında 
orada bulunan Türkmen aşiretleri bir araya gelmiş
lerdir. Sultan Baybars Mısır'dan Şam'a gelirken 
Yafa, Saft ve Beyrut'tan Haçlılar'ın .elçileri gelip 
Sultan Selahaddin zamanında yaptıkları anlaşmanın 
yenilenmesini istediler. Baybars da kabul etti. Ora-
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daki Haçlılar Baybars'ın tabiyetine girdiler. Fakat 
Saf t'taki Haçlılar ile Türkmenler arasında bir vaka 
çıkarak Türkmenler onların bazı büyüklerini tu
tup fidye aldılar, sonra salıverdiler. Sonra da Bay
bars'tan korkarak hepsi Anadolu'ya hicret ettiler. 
Suriye böyle bir kuvvetten mahrum kalmıştı. Fa
kat bu gibi sebeplerle Anadolu'da Türkmenler ço
ğalarak sonradan hepsi Osmanlı hamuruna karıştı
lar. Müslüman milletine çok büyük hizmetler ettiler. 

661 senesinde Sultan Baybars, Eyyfıboğulları'n
d:ın Kerek sahibi (Kamil'in torunu ve Adil'in oğlu 
Melik Mugis) i takriple tuzağa düşürerek idam etti 
ve Kerek emirliğini ele geçirdi. 

Yine o sene (Şfıdi'nin oğlu Şirkfıh) torunların
dan Humus sahibi Melik Eşref Musa, vefat edince 
Baybars bir adam göndererek Humus emirliğini 
aldı. Şirkfıh torunlarından Humus'ta hükümet eden
terin sonuncusu bu Melik Eşref'tir. Bu 662 senesinde 
Tatarlar'dan bir bölük Müslüman oldular. Ve bu su
retle Tatarlar'ın tslamlar'a olan zararları hafiflemiş 
oldu. 

663 senesinde Sultan Baybars büyük bir ordu ile 
Mısır'dan çıkıp Haçlılar elinde bulunan Şam Kay
seriyye'sini ve Ersuf'u fethetti. Mısır'a dönüşünde 
dört yaşında olan oğlu (Melik Said) i veliaht yaptı 
ve onun için askere sadakat yemini ettirdi. 

KEYHOSREV'tN OGLU tzZEDDtN tLE 
ROKNEDDiN'tN DURUMLARI 

665 senesinde Hülagu Bağdat'ı aldıktan sonra 
Keyhüsrev'in oğulları olup Anadolu'nun birer tara-
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fında hüküınet süren tzzeddin Keykavus ile Rük

neddin üleyman Hülagu'nun yanına gidip her ikisi 
de hoş karşılanmışıar ve her biri kendi devletinde 
sükunla oturmak üzere dönmüşlerdi. Rükneddin'e 

(Pervane) yani Hacip, teşrifatçı olan (Müiniddin) 

iki hükümeti ele geçirmek hevesine düşüp birçok 

para sarfederek Rükneddin'in hükümet merkezin

de oturan tlhaniler'in memurunu çağırarak "tzzed

din Mısır Sultan'ı ile birleşmiştir ve isyana hazırdır" 

diyerek Şahne denen memura kovuladı. O da işi, 
Hülagu'ya arzetti. HUld.gu, tzzeddin'in ele geçiril
mesi için irade etti. Askeri ile .Konya'ya doğru ;ırü

rüdü. 

tzzeddin işin zorlaştığını anlayıp, hemen Alai
ye sahiline indi. Ve Gıyaseddin Mesud, Rükneddin 
Giyumers adındaki iki oğlu ve yakın adamları ile 
gemilere binerek tstanbul'a kaçtı. Annesinin karde

şi ve tstanbul Kayser'i olan Mihail ona pek çok 
ikram etti. 

Rükneddin Saltanat tahtında müstakil kaldı. 
Pervane ise okadar kuvvet sahibi oldu ki, her iş 

onun elinden çıkıyordu. Rükneddin'nin Sultan adın
dan başka, elinde başka bir şey kalmadı. Esasen 

Pervane de Tatarlar'ın icra vasıtası yani kullandık

ları adam olup, Selçuk saltanatının ancak adı kal

mıştı. 

Anadolu'da yer yer toplanan Türkmenl�r, Rük

neddirı'e daha doğrusu Pervane Müiniddün'e itaat 
etmedikleri için, kimi sahillere bir kısmı da dağlara 
çıktı. Hülagu'ya başvurarak kendileri için müstakil 
bir bayrak istediler. O da bayrağı göndererek istik-
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}fillerini tanıdı Türkmen Beyleri tek başına hüküm

dar oldular. 

O zaman Türkmenler'in en büyük reisleri (Meh
med Bey) ve kardeşi (tlyas Bey) ve damadı (Ali 

Bey) di. Hülagu, Mehmed Bey'i yanına çağırdı. Fa

kat özür dileyerek gitmedi. Hülagu'nun emri üze

rine Sultan Rükneddin ve Anadolu'nun Şahnası ordu 
ile Mehmed Bey'in üzerine gittiler ve savaştılar. 

O sırada Ali Bey ayrılıp, Hülagu'nun yanına gitti. 
Hülagu'da Türkmenler'in reisliğini ona verdi. Meh

med Bey, harbe giriştikten sonra bozulup kaçtı. Fa
kat Sultan Rükneddin ona aman vererek, yanına ça
ğırdı ve Konya'ya götürdü. Sonra verdiği sözde dur

mayarak, zavallıyı öldürdü. Bu suretle Ali Bey 

Türkmenler'in reisi olarak kaldı. 
Sultan tzzeddin tstanbul'da iken 10 bin kadar 

Türkmen, onunla beraber tstanbul'a geldiler. Kay
ser onları Dobruca'da yerleştirdi. 

Sonradan bu Türkmenler Kayser'in düşmanları 

ile aleyhine birleşmişler diye Kayser'e bir haber gel

diği sırada tzzeddin'nin yakınları birtakım alçak 
adamlar ki onun başını belaya sokanlar onlardı. Bir 
eğlence topluluğunda tzzeddin'e dönerek (bize izin 
verirsen bir av yerinde K'lyser'i öldürüp bu şehri ele 

geçiririz) diye üst perdeden konuşmuşlardı. içki da
ğıtan bir Rum genci bunu işitip Kayser'e haber 
verdi. Kayser tzzeddin'nin adamlarını öldürdü ve 

oğlu ile kendisini şehre yakın bir kalede hapsetti. 
tzzeddin'in teyzesi ve Kırım hanı bulunan (Ber

ke Han) nın karısı tzzeddin'nin hapsedildiğini işitin· 

ce çok canı sıkıldı. Bir zaman sonra bir kış Tuna 

nehri kalın bir buz tabakası bağlamıştı. Yirmibin 
F. S 
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'Tatar süvarisi buz üzerinden Tuna'yı geçerek karşı
larına gelen yerleri yağma edip, Kostantaniye kalesi
nin duvarlarına kadar geldiler. tzzeddin ile oğulları
nı hapsedildikleri kaleden alıp döndüler. Dobruca'd'.l 
ki Türkmen muhacirlerini de alıp Kırım'a götürdü
ler. Fakat onlar daha Bahçe saray'a varmadan Be
reket Han öldü, oğulları, tzzeddin'i ve oğullarını de
niz kenarında bulunan bir kasabada yerleştirmiş
lerdir. 

tzzeddin 18 sene kadar gurbet diyarında gam 
ve kederle ömür sürdükten sonra Kırım'da vefat et
ti. Rükneddin ise ondan daha çok evvel felilkete 

uğradı. 

HOLAGO'NUN öLüMü, ABAKA HAN'IN 
TAHTA ÇIKIŞI VE BORKAY HAN'IN 

ÖLÜMÜ 

Semerkand ve etrafında hüküm süren (Cengiz' -
in oğlu Çağatay) ın sülalesinden bazıları, tslam dini
ni kabul ettiler. Kıpçak sahrasında hüküm süren 
(Cengiz'in oğlu Cüci ) evladından (Batu Han ) ın oğ
lu (Bürkay Bereket) Han da Müslüman oldu. Hü
kümet merkezi Kırımdaki (Bahçe Saray) şehri idi. 
Bu suretle Kırım'da tslam dini yayılmaya başladı. 

Hülagu'nun Abbasiler Halifelerine yaptığı şid
detli muamelelerden dolayı Batu Han'ının canı sı
kılmıştı. Aralarında meydana gelen bu fikir ayrı
lığı muharebeye sebep oldu. Bürkay Han'ın oğlu 
(Buka) otuz bin Tatar askeri ile Şirvan'dan geçip 
Hülagu'nun öncüsünü bozdu. Fakat Hülagu'nun oğ
lu Abaka, Buka'ya galebe çaldı, Derbend'i geçerek 
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'€trafı yağma için askerini dağıttı. Bunun üzerine 

Bürkay Han geldi. Hülagu askerini kılıçtan geçirdi. 

Abaka güç hali ile başını kurtarabildi. 

Sonra Hülagu kendisi hareket etmek istedi. Fa

kat katibi Celaleddin "Irak taraflarında birçok Kıp

çak askeri toplanmış izin verirseniz gidip onları ge

tireyim" dedi. HUiagu da izin verince Celaleddin gi

·dip Kıpçakları topladı. Fakat Azerbaycan'a getire

ce�{ yerde Baybars'a hediye olarak Mısır'a getirdi. 

HUiagu o zaman hasta idi. Katib'in bu hareke
tinden haberdar olunca çok müteessir oldu. Ve "öğ
le bir uşak beni aldattı." diye başını sallaya sallaya 

hastalığı gittikçe arttı. 663 senesinde de öldü. 

Horasan ve Biladi Cebel dedikleri Acem Irak'ı, 
Azerbaycan, Irak Kuzistan ve Faris eyaletleri hep 
Hülagu'nun elinde idi. Her birinde bir oğlu kendi

sinin kaymakamı olarak bulunuyordu. Veliahtı olan 

Abaka Mazenderan'da bulunuyordu. ölüm haberini 

alınca Azerbaycan'a gelerek ilhanlılar tahtına 
oturdu. 

Abaka, Bürkay Han'ın hücumundan korku
yordu kardeşi Peşmen'i Şirvan Derbendi'nin muha
fazasına memur etti. öteki kardeşi Kuşkin'i Mazen

deran ve Horasan ülkelerine vali tayin etti. Bu sı

rada Şemseddin Muhammed Kert'i Herat ve Gur hü

kümetinde bıraktı. tşte Kert hükümdarlarının ilki 

bu Muhammed Kert'tir. 

Bürkay Han, Azerbaycan'a gelip de Abaka'yı 
yatağında avlamak üzere Derbend'i geçmiş ise de, 
Şirvan Nehrine gelince, geçit bulamadığından Tif
lis tarafına dolaştı. Tiflis ırmağı da geçit vermedi-
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ğinden dönmeye mecbur oldu. Arası çok geçmeden 
öldü. 

RüKNEDDiN'NiN tDAMI VE. GIYASEDDiN'iN 
TAHTA ÇIKIŞI 

Yukarıda geçtiği gibi Konya'da her iş (Perva
ne Muinüddin)  in elinde idi. Sultan Rükneddin'in 
yalnız adı vardı. Rükneddin, Pervane'nin devlet işin
de istediği gibi hareket etmesinden çok canı sıkılı
yordu. Bir işret meclisinde, Pervane'nin sözü geçin
ce Rükneddin "llhaniler'in Sarayına gidipte şu kö
peği şikayet etmek isterim." demiş. Pervane bunu 
işitip, ondan evvel davranarak (Rükneddin ilhani 
Sultanı'na isyan etmek üzeredir) diyerek Tatar
lar'a kovuculuk edince, 664 s2nesinde Rükneddin'i 
idam ettirdi. Yerine Rükneddin'in iki buçuk ya
şın olan oğlu (Gıy:ıseddin Keyhüsrev) i tahta çıkar
dı. Kendisi de Atabey olarak devlet idaresini büsbü
tün eline aldı. Esasen Pervane'nirı kendisi, Tatar
lar'ın adamı idi. Konya saltanatı ile uğraşmaya değ
mezdi. Fakat Pervane kendi durumunun korunması 
için her çareye baş vuruyordu. 

SiS TEKFURLARININ DURUMU 

Evvelce, Ermenistan şehirlerinin merkezi Ahlat 
şehri iken, Müslümanlar o tarafları zapted2rek ha
raca bağladılar. HUkümetlerin ve ahvalin değişme
si yüzünden, Ahlat şehri harap olduktan sor.ra, Er
meniler Sis'te bir hükümet teşkil ettiler. K:ızan ve 
Maraş dağlar! ve oradaki §ehirler bu hükümete bağlı 
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idi. Fakat Müslüman devletlerine vergi verirlerdi. 

Hükümdarlarına da (Tekfur) denirdi. 
Haçlılar o taraflardan· geçtiklerinde, Tekfurlar 

onlarla zaman zaman harbederler, bazan da uyuşur

lardı. Sultan Nureddin Masisa'yı, yani Misis'i ve Tar

sus'u Rumların elinden alıp, Sis Tekfuru olan (Leon 
oğluna) verdi. Sonra Selahaddin de onu yerinde 

bıraktı, o da ona itaatte devam etti. 

Hülagu, Irak ve Şam'ı aldıktan sonra, Sis Tek

fur'u bulunan (Hium) Hülagu'ya itaat etti. Ve 
onun yardımı ile Müslüman şehirleri çok zarar gör
dü. Bunun üzerine Mısır Sultan'ı olan (Melik Za

hir Baybars) 664 senesinde Mısır'dan çıkıp Haçlı
lar elinde bulunan Saft kalesini fethettikten sonra, 
dönüşünde (Seyfeddin Kalavun) ile Ham'a emiri 

(Melik Mansur) u, Sis üzerine gönderdi. Onlar da gi

dip Hium'un kuvvetlendirdiği Derbentleri vurdular. 

Muhafızlarını öldürdüler. Hium'un iki oğlundan 

birini öldürüp öteki Leon'u esir ettiler. Sis'in et

rafını yağma edip, elleri ganimet malları ile dolu bir 
halde döndüler. 

Hium iki sene sonra boyun eğdi. Ve Derbesal, 
Merzeban ve Şeyhıılhadi kalelerini bedel vererek 

Leonu esaretten kurtardı. işte Leon sonradan ken

di yerine geçti. 

KUZEY AFRtKA'NIN DURUMU 

Endülüs ve Mağrib'in Sultan'ı olan (Abdülmü'
ınin'in torunlarından Mehıned'in oğlu Emirül Mü

minin Yusuf Mustansır) eğlencesine dfü�kün bir 

adamdı. ( Muvahhidin) denilen ( Abdülmü'min oğul-
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!arının) devletine bir çöküntü gelmişti. 627 senesin
de çocuksuz olarak vefat edince babasının amcası 
(Yusuf'un oğlu Abdülvahid) ( Emirülmüminin Müs
tazi) Unvanı ile Mağrip Halifeliğinin tahtına oturdu. 

Abdülvahid, Merake9te fakir düşmüş, çok sı
kıntı çekmiş, sefalet içinde bulunuyordu. Birden 
bire bir büyük devlet ve saltanat eline geçince her 
hususta israfa, zevke, eğlenceye dalınca henüz bir 
sene olmadan Müvahhidin kumandanları onu tah
tından indirerek öldürdüler. Ve kardeşinin oğlu 
(Yakub'un oğlu Abdullah'a Emirülmüminin Adil) 
adı ile biat ettiler. 

tşte bu Adil'in Halifelik zamanında Müslüman
lar ile, Hıristiyanlar arasında (Tuleytula vakası ) 
çıktı. Müslüman askerleri büyük bir bozguna uğra
dı. Endülüs'te kurulmuş olan tslam devleti temelin
den yıkıldı. 624 senesinde Adil tahtından indirilip· 
öldürüldükten sonra (Yakub'un torunu ve Mehmed 
Nasır'ın oğlu Yahya) genç olduğu halde Halife tah
tına çıkarıldı.Fakat Adil'in kardeşi (tdris) işbiliy
ye'de ayaklanarak, Yahya'ya galebe çaldı. Halife· 
tahtına oturdu. 

Muvahhidin hükümdarları hep Emirülmüminin 
diye lakap almışlardı. Bu Yakub'un oğlu tdris (Me

mun) lakabını aldı. Sonra Tavaif-i Mülukten ( Hu

du'un oğlu Mütevekkil) çıkarak Endülüs kıtasını 

aldı. Abdülmümin'in oğulları'nın elinde ancak Af

rika tarafı kaldı. 

idris Memun'un kardeşi, Septe'de isyan edince, 
Memun Merakeşten kalkıp Septe'yi sardığı sırada,. 
Mansur'un oğlu Nasır'ın çocuklarından bazılarının 
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isyan ettiğini öğrendi. Hemen Merakeş'e dönmek 
üzere yola çıktı ise de, yolda öldü. Yerine oğlu Ab
dülvahid geçti. Ve ( Reşid) diye lakab aldı. Fakat 
hükümeti batının son kısmına münhasırdı. Orta ba
tıda adına hutbe okunmadı. Çünkü o zaman Tu
nus'ta (Ebuhafsoğulları) devleti meydana gelmişti. 
Bu Hafsoğullarının en büyük ceddi olan (Ebuhafs 
Ömer) Abdülmümin'in şeyhi ve Tümert oğlunun 
Abdülmümin'den sonra en büyük müridi idi. Muva
hiddin devletinin kuruluşunda çok hizmeti geçmiş 
olduğundan Abdülmümin oğulları, bütün Afrika şe
hirlerinde valiliklerde kullanıldılar. Merkezleri Tu
nus'tu. 

623 senesinde Abdülvahid'in oğlu Abdullah, Af
rika valisi olmuşken zorbalar ayaklanarak onu ye
rinden attılar. Ve kardeşi (Ebuzekeriya) yı tayin et 
tiler Muvahhidin devleti ona asi gözü ile bakıp, ce
zaya çarpmak istedi. Ebfı.zekeriya da istiklalini ilan 
etti. Ve Afrika memleketlerini eline geçirerek, (Emir 
Mürtaza ) ünvanını alıp, namına hutbe okudu. Tu
nus'ta büyük, binalar yaptı ve Tunus şehrini hükü
met merkezi haline koydu. Orta Garp ile beraber 
komşu şehirleri de zaptederek devletini genişleHi. 
647 senesinde Ebuzekeriya vefat edince oğlu Ebfı 
Abdullah (Mustansır Billah . Emirülmüminin) adıy
la tahta çıktı. Muvahhidin devletinin elinde yalnız 
üç batı hükümeti kaldı. 

Müvahhidin devleti, Mağrib'i Aksa'da, yani uç 
batıda istiklalini koruyamadı. Çünkü Muvahhidin'in 
zayıf düşmesi üzerine, Tzlmisan hükümdarları olan 
(Marin ogulları) isyan ettiler. Etrafı talan ederek 
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Fas şehrini zaptettiler. içlerinde önce şöhret alan 
(Abdülhak oğlu Ebubekir) Fas'm zaptından soma 
Merakeş tarafına yürüdü. Muvahhidin emiri olan 
(Memun tdris'in oğlu Reşid) onun elinden çok sı
kıntı çekti. 640 senesinde ölünce yerine kardeşi Ali 
geçti. Ve (Emirülmüminin Mutazıt) diye lakab al
dı. 646 senesinde Telmisan'a yakın bir kaleyi sardı
ğı sırada öldü. Yerine (Yusuf'un torunu ve tbra
him'in oğlu Ebu Hafs Ömer) geçti ve ( Murtaza) 
Unvanını aldı . . 653 senesinde düşmanı olan Marin 
oğullarının emiri, Ebubekir öldü ise de yerine geçen 
kardeşi Yakup daha çok kuvvetlendi. Abdülmümin 

oğullarının sonu olan (Vasik tdris Ebfıdebuz) 665 

senesinde Merakeş'e girdi. Ve Ebu Hafs'ı tutarak 
öldürdü. Fakat kendisi de 668 senesinde Marinoğul
ları ile yaptığı muharebede öldü. Bu suretle Abdül
mümin oğullarının devleti son buldu. Ellerinde kalan 
memleketleri de Marin oğlu aldı. 

Haçlılar da, o sene Tunus üzerine hücum etti
ler. Tunus emiri Muhammed Mustansır onlara kar
şı koydu. 

Kuzey Afrika hükümdarlarının, parçalandıkları 
sırada şark şehirlerini de Tatarlar zaptettiği için 
meydanda Müslümanlar'ın dayanacağı ancak Mısır 
Kölemenleri idi. Tatarlar Haleb'i, Şam'ı aldıktan 
sonra Kölemenler onlarla savaşıp püskürtmüşlerdi. 
Tatarlar'ın önlerinden kaçan 9.Skerlei· de Mısır'a sı
ğınmışlardı. Bu suretle Kölemenler hususi ile Mısır 
Sultan'ı olan Melik Zahir Baybars çok kuvvet ka
zandığından Tatarlar'a karşı Müslümanların şanım 
şerefini korumuşlardır. 
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BAYBARS'IN BAZI FETtHLERt SIRASINDA 

HAÇLILAR'IN GtRtŞTtKLERt tŞLER 

Sultan Zahir Baybars, Haçlılar elinden 666 se
nesinde Yafa'yı ve Antakya'yı sonra Hısnıekrat ile 

Akka kalesini aldı. Ve birçok ganimet malı ele ge
çirdi. 

Yukarıda geçtiği gibi Irak ve Horasan tarafla
rındaki tsmailiyye kaleleri yalnız Şam taraflarında 
kalmıştı. Bu sırada Sultan Baybars asker göndere· 
rek Şam taraflarındaki tsmailiyye kalelerini dahi 
zaptetmek suretiyle Suriye şehirlerini o sapık tay
fadan temizlemiştir. 

Sultan Baybars'ın Yafa ve Antakya'yı aldığı 
haberi Avrupa'ya gelince Fransa kralı 9. Lui asilza
deleri Paris'e davet ederek Haçlı seferine karar ver
di. Fakat o sırada "Tunus hükümdarı Hıristiyan di
nine girmek niyetinde imiş'' diye bir söz yayılınca 
toplanmış olan Haçlı ordusu önce oraya gitti. 

Hafsiyye devleti, Müvahidin devletinden ayrıl
mış ise de Hafs Sülalesi içinde Müslümanlığı bıra
kıp da, Hıristiyanlığı kabul edecek kimse yoktu. Bun
dan dolayı Tunus üzerine yürüdükleri zaman tsıam 
askerlerinin karşı koydukları görülünce işitilen ha
berin yalan olduğu anlaşıldı. Lui dönüp Kazbaç şeh
rini aldı ve orada öldü. Bir iki ay sonra ordusu Av
rupa'ya döndü. 

İngiltere kralının kardeşi (Edvar) , Lüi ile bera
ber geldiği halde, Fransa ordusu ile dönmedi. 12 bin 
kadar askeri ile Şam'a gitmiş ise de Baybars'a kar
:şı bir şey yapamadı o da tngiltere'ye döndü. 
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Sultan Baybars Haçlılar'ı korkuttuğu gibi Ta

tarlar'ın da gözlerini yıldırdı. Tatarlar nereye dönse

ler karşılarındaki halk onların önlerinden savuşur
larken Baybars ne tarafa dönse Tatarlar onun önün

den kaçıyorlardı. 
670 tarihinde Tatarlar Birecik kalesini, sarmış 

ve mancınıklarla dövüp sıkıştırırlarken Baybars or· 
dusu ile Fırat nehrinin kenarına geldi. Tatarlar onun 

geçmesini önlemek için geçit başında muharebeye 
tutuştularsa da, Baybars askerini suya vurunca Ta

tarlar mancılıklarını ve harb aletlerini bırakıp git

tiler. 

673 senesinde Sultan Baybars, Sis şehrini vu
rup harap etti. Birçok mal edinerek Şam 'a ordan 
da Mısır'a döndü. 674 senesinde (Nubya ) üzerine 
gönderdiği askerle Nubya taraflarını aldı. Asvan'a 
komşu olan kaleler Mısır'a bağ1ı kalmak ve senelik 
belli bir vergi vermek üzere ( Merteşkin } adındaki 
kumandanı Nubya hükümdarlığında bıraktı. 

ANADOLU ŞEH1RLER1NDE ÇIKAN 

KARIŞIKLIKLAR 

Yukarıda geçtiği gibi Konya Sultan'ı (Rükned
din'in oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev ) küçük olup dev
let işleri (Pervane Muinüddin ) elinde idi. 675 sene

sinde bazı kumandanların bozgunculuğu ile, Anado
lu'da fitneler ve karışıklıklar <:ıktı. Selçuklular dev

leti temelinden sarsıldı. Türkmen Beyleı"i isyan et · 
tiler. Karaman'da, Ermenek'te ise zorbalar meydana 
çıktı. 
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Sultan Alaaddin Keykubat'ın) Ermenek'te yer
leştirdiği Türkmenler içinde, (Nureddin Sufi) adın
da bir şeyh vardı ki, Gıyaseddin Keyhüsrev ve Key
kubad'ın ezdiği Bahailerden olduğu söylenir. Buna 
kısaca Nure Sofi denir. Bu adam Konya tarafında 
çok büyük bil' sofuluk göstererek, halkı elde etmiş 
ve müridlerini çoğaltmıştı. Sonra Silifke Tekfur'u 
ile dost olmuş ve ara sıra ona gidip gelmeye baş
lamıştır. Bir gün müridleri ile beraber Silifke'ye gi
dince, bir fırsatını bulup Silifke kalesini zaptediver
miş. Ve "kalenin korunmasına bakılsın" diye Sul
ta.n Rükneddin'c haber göndermiş. O zaman Nuri 
Sofi'nin (Karaman adındaki oğlu da Rükneddin'nin 
hizmetinde bulunduğundan Rükneddin onu Silifke 
Bey'i tayin etmiş, bir miktar askerle oraya gönder
mişti. O da Silifke'yi zaptederek bugün

. 
Karaman 

dediğimiz şehrin civarına yürümüş fakat çok zalim 
bir şahıs olduğu için başına birçok eşkiya toplaya
rak etrafa sarkıntılık etmeye başlamış. 660 tarihin
de ölünce Rükneddin onun adamlarını ve akrabası
nı tutarak hapsetmiştir. Fakat daha sonra Pervane 
Muindüddin onları salıYermekle yine toplanıp, etra
fa saldırmaya ve şehirleri yakıp yıkmaya başladılar. 
Karaman'ın oğlu Mehmed Bey'de onların başında 
idi. Gittikçe kuvvetleri artmıştır. 

Her işi hile ile görmeğe alışmış olan Pervane 
bu karışıklıklarla meşgul iken Baybars'm şöhreti 
her tarafa yayılmıştı. Bu hal Pervane'nin de nazarı 
dikkatini celbettiğinden, Tatarlar'a yaltaklık yapa
rak onları avutmuş, ihtiyatJı davranıp Baybars ile 
de gizlice haberleşmeye başlamıştı. 675 senesinde 
Anadolu beylerinden birkaç zat Baybars ile görüş-
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mek için onun yanına gittiler. Baybars onları, Ha
lep'te huzuruna kabul etti. Karaman oğlu Mehmed 
Bey de o sırada, Baybars'ı harekete geçi nrıek isti
yordu. 

BAYBARS'IN ANADOLU'YA GtDiŞ! 

VE TATARLARA GALEBESt 

Konya hükümet erkanının ve - kumandanlarının 
arzuları il.zerine yeteri kadar askerle Konya dev
leti Tatarlar'ın bo:Yunduruğu altından kurtullll' ümi
diyle Sultan Baybars mükemmel bir ordu hazırlaya
rak Anadolu'ya gitti. 

Konya devleti · yer, yer çıkan karışıklıkları bas
tırmakla uğraşıyordu. Baybars'ın gelmekte olduğu
nu işidince asker toplamaya başladı. Anadolu'yu ko
rumaya vazifeli olan Tatarlar da Elbistan'da birleş
tiler. 

Konya askerlerinin Tatarlar'la birleşmesine va
kit yoktu. Olsa bile Konya tarafında asker bulun
muyordu. Bir de Karaman oğlu Mehmed Bey'in 
Konya üzerine hareketi umuluyordu. Baybars süratle 
yürüyerek 675 senesi Zilkade'sinde Elbistan'a geldi. 
Hemen kanlı bu muharebeye girişti. Ve ga!ip oldu. 
Kölemenler. Tatarlar'a öyle kılıç attılar ki, Elbis
tan ovası Tatar leşleri Be doldu. 

Sonra Sultan Baybars Kayseri'ye gitti. Ana
dolu beylerine haberler gönderdi. "Geliniz devlet 
işlerine bir nizam verelim" diye çağırdı. Fakat on
lar Tatarlardan korktukları için bu çağnya gitme
diler. Her biri bir köşeye saklandı. karamanoğlu gi
bi ihtilalciler ise "Kurt Jumanlı havayı sever" sözü 
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gibi bu kargaşalıkta. bir takke yapmak için, işin 
sonunu beklediler. 

Devlet Atabeyi olan Pervane Muinüddin mut
laka gelir diye Baybars Kays.>ri'de bir hafta bekle

di. O da gelmedi. Kayseri'de _ se onun ordusuna ye
tecek kadar zahire ve ot bulunmadığından birçok 
hayvanları telef oldu. Çaresiz kalarak o da dönüp 
Amik ovasına gitti. Ordusunu kurdu ve askerine 
izin verdi. 

Hülagu'nun oğlu Abaka işten haber alınca, bü
yük bir Moğol ordusu ile Elbistan'a ge!di. Baktıki 
binlerce Moğol ölüsü içinde pek çok Moğol Beyler'i 
ve büyükleri yatıy9r. içlerinde Anadolu'dan kimse 
yok. Bundan dolayı çok kızdı. Askerine emir verdi 
bütün Anadolu'yu yağma ett iler, Müslümanlar'ı öl
dürdüler. Aladağ'da otuz kadhr adan:ı ile Pervane'yi 
tutup öldürdü. 

Pervane'nin tilki gibi bir �arafa sırıtmak ve öte
ki tarafa kuyruk sallamak gibi yaltaklığı ve dalka
vukluğu hem kendisinin, hem de Müslümanlar'ın bü
yük felaketine sebep olmuştur. Ondan sonra Sel
çuklular devleti çöktü. Birkaç sene içinde birçok 
büyük alimler şeyhler, kumc::ndanlar yerlerini boş 
bırakıp gittiler. Etrafta da Hariciler ve zorbalar 
türlü eşkiyalık yapmakta idiler. 

KARAMANOGLU'NUN !DAMI 

Abaka Hdn, Pervane'yi öldürdükten sonra Azer
baycan'a gitmişti . .  Selçuklu Sultan'ı Gıyaseddin'i ve

\ ziri ile beraber alıp götürmüştü. Konya'd_a yalnız 
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Sultan tarafından bir  kaymakam kalmıştı. Karaman

oğlu Mehmed Bey'in başım istiklal sevdası sarmıştı. 

Konya'nm böyle, ba�ı bo; kalmasından faydalan· 

mak istedi. Fakat Sultan hanedanından olmadığı 

için, halkın kendisinr biat Phneyeceklerini biliyor

du. Soyu, sopu bilinmeyen (Cimri) adında birini 

buldu. Ve ona lzzeddin K�yka\'Us'un (Gıyaseddin 

Siyavüş) adındaki oğludur diye halkı ona biat et

tirdi. Kendisi de sadrazam oldu. Halbuki İzzeddin'

n in ( Mesud ve Giyumeı·s) adında iki oğlu vardı. Si

yavü� adında oğlu olduğu bilinmiyordu. 

Mchmed Bey ise 676 senesi sonlarında Cimri 

ile birlikte gi derek ansızın Konya'�'! zaptediverdi. 

Askerlerine �ehri yağma c>tt ircli. 
Mehmed Bey yeniden Anadolu devletini kur

maya ba�ladı. Hatta o vakte kadar Selçuklular'da 

resmi yazıla!' ve hesap dl�fterlel'i Farsça lisanı ile 

yazılmakta idi. Mehıned Bey "TUrk di1i mahvolu

yor. Buna bir çare bulmalıdır" diye Farsç<ı dilinin 
kullanılmasını yasak etti. Bütün yazıların ve defter
lerin Tü rkçe yazılmasını emretti . Sonra Abaka 

Han'ın Gıyaseddin ile bir ordusunu sevkettiğini işi

tince Konya'dan çıkıp, dışarıda bir oedu kurdu. Ve 

bütün kıymetli eşyayı da emin yerlere koydu. 
Konya kadısı Matali adındaki kitabın sahibi 

(Sıraceddin Emevi ) adındaki büyiik fllimin kullan

dığı tedbir ile, Konya ahalisi bide!3erek Mehmeıi 
Bey'i şehirde kalan askerini siirüp çıkal'dılar ve ka· 

le kapılarım kapadılar. Mehmed Bey dönüp, kaleyi 

sardıysa d& bi r şey yapmadı. Sonra Tatar askeri ile 
Gıyaseddin gelince Mehmed Bey Ermenek'e gitti 

Sarp dağlarda saklandı. 
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678 senesinde tıhanlılar'ın askerleri Tatarlar. 
Mehmed Bey'i sıkı�tırıp, kendisini ve amcasının 

oğullannı ökfüı·düler. Cimri Bey de tutulup öldürül
dü. Gaile 01·1 acl<ın kalktı. Fakat ıv.:ehmed Bey' in 

(Mahmud ) adında bir oğlu kalmıştı. Babasının ku
manda nlarından· bi n onu, terbiye ederek büyütmek

te idi. 

3AYBARS'IN VEFATI, ÖNCE SAtD'iN 

SONRA DA KALA VUN'UN 

TAHTA ÇIKIŞI 

Sultan Zahi r  Baybarr,,, Anadolu'dan döndükten 

sonra, Şam'a gitti. 676 senesi .Muharremi'nin 27. gü
nü vefat etti. Dindardı vt� din kaidelerine uygun ha

. reket ederdi. Mısır ve Şam'da mahkeme işleri Şafii 
kadısına verilmişti. 

öteki üç mezhebin işleri de Şafii kadısı tara
fındar tayin edilen, hakimler tarafından görülüyor
du. Baybars dört mezhep için ayrı ayrı Kadılar ta
yin etmek suretiyle karışıklığı orta yerden kaldır
mıştır. 

öldUkten sonra vasiyeti mudbince yerine, oğlu 

(Melik Said Bereket) geçti .  tık iş olarak küçük 
beyleri büyüklel'in önüne geçirdi .  Ve büyük adamlar
dan bazılarını ınemlekette:ı çıkardı. Bu haller bey
lerin ve kumandanların kendisinden emniyetlerini 
sildi .  Ve onun hakkında iyi düşünmemeye başla
dılar. 

678 senesi başında kumandanlar birleşerek Me
lik Said'i Kahire kalesinde sardılar. O da Kerek vi
H'ıyeti kendisine verilmek l\zere, tahtan uzaklaşmayı 
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kabul etti. Melik Said Kerek'e gitti. Yerine yedi 
yaşında bulunan kardeşi (Salamış) Rebiülevvel ayın
da tahta çıkarıldı. Kölemen beylerinin büyüğü olan 
(Kalavun) da ona atabey oldu. 

üç ay sonra yani o �enenin Receb ayında, Ka
lavun o küçük çocuğu tahtan indirerek kendisi (Me
lik Mansur Kalavun) diye lakab alarak tahta çık
tı. O sırada Melik Said de Kerek'te öldü. Orada bu
lunan büyükler ve kumandanlar yerine kardeşi 
(Necmüddin Hızır) ı geçirdiler. 

KALA VUN'UN TATARLAR'A GALEBE ÇALMASI 
VE ABAKA'NIN öLOMü ÖNCE AHMED 
SULTAN'IN SONRA DA ARGUN'UN TAHTA 
ÇIKIŞI MESUD'UN ANADOLU SALTANA
TINA ORTAKLIGI, ARGUN'UN öLüMO tLE 

DE GAYHA TU'NUN ÇIKIŞI 

680 senesinde Hülagu'nun oğlu Abaka büyük 
bir ordu ile Şam'a gitti. Yolda kendisi ( Rahbe ) yi 
kuşatmakla meşgul iken kardeşi Mengü Temür'i sek
sen bin askerle Şam'a gönderdi. Bu seksen bin ki
şinin elli bini Moğol geri kalanı Acem, Ermeni, Gür
cü idi. 

Mengü Temür, bu kalabalıkla Humus üzerine 
yürüdü. Sultan Mansur Kalavun da tslam askerleri 
ile Şam'dan, Humus tarafına doğru hareket etti. 
Receb'in 14. günü kanlı bir muhabereye tutuştu
lar. Tatar askeri bozuldu. Pek çoğu öldü. Bir ço
ğu da esir oldu. 



KISAS-! f.l�BIY A lİI · il 129 

Abaka bu bozgunu işitince (Rahbe) den geri 
döndü. Mengü Temür de, rtönerken kederinden tbni 
Ömer Adasında öldü. Abaka Han da 681 de göçtü. 
iki oğlu kaldı. Fakat yerine onlar geçirilmedi . Kar
deşi ( Hülagu'nun oğlu Bin dar) tlhanlılar tahtına 
(Ahmed Sultan) adıyle oturup Müslümanlığını ilan 
etti. Sultcm Mansur Kalavun'a elçiler gönderdi .  

Miislüma nlar'la Moğollar arasında bir anlaşma yap
mak istiyordu. Bu elçilerden biri Sivas Kadısı olan 
allame ( Kutbuddin Mahmud Şirazi ) idi. 

(Allame: Çok .büyük alim ve herşeyi bilen de
mektir. Fakat tsıneddin'in söylediğine göre bütün 
akil ve nakil ilimlerinde biitün alimlerin üstünde 
olan kimseye allame denilir. Ulema arasındaki ıstı� 
lah budur. 

Mesela bu ıstılaha göre nakle aid olan ilim
lerde biitiin akranının üstünde bulunan ( tbni Ha
cib) e allame denilmez. Bütün alimlerin birleşmesi 
ile ancak allame Unvanı Kutbuddin'i Şirazi'ye veril

miştir.) Cihanı titreten Cengiz Han'nın torunu tı

hanilerin tahtına oturduğu zaman, Müslümanlığı 
kabul etmesi mühim vakalardan biri idi. Büyük el
ç·isi allame Şirazi'nin şöhreti ise, dünyayı tutmuş
tu. Onunla bir arada bulunmak ulema için beklen
meyen büyük biı' nimetti.  Fakat Sultan Kalavun 

bu elçilikten ürktü. Halkı elçilerle temastan men et

ti. Ve anlaşma maksadı hasıl olmadı. Elçiler kuru 
bir cevapla geri gittiler. 

Abaka'mn oğlu Argun Han ise 682 senesinde 
amcası Ahmed Sultan aleyhine ayaklandı. Ahmed 
Sultan asker göndererek onu tutturup hal_)settirdi. 

F 9 
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Argun'nun etrafındaki dostları onu hapisten çıkar
dılar, topluluklarını çoğalttılar. Ahmed Sultan'ı da 
tutup, idam ettiler. 683 senesinde Argun Han'ı tı
hanlılar tahtına çıkardılar. Argun'da kendisinin hü
kümdar olmasının baş sebebi olan (Huka ) yı sadra
zam yapıp, her işi ona bıraktı. Huka günden güne 
kuvvetini artırdı. Argun Han'da tlhanlık Unvanın
dan başka bir şey kalmadı. O sırada kumandanlar 
arasına bozgunluk düştli ve devlet işleri karışıklığa 
yüz tuttu. 

Yukarıda geçtiği gibi Konya'dan kaçarak ts
tanbul'a gelipte oradan Kırım'a götürülen tzzeddin 
Keykavus 678 senesinde ölünce, oğlu Gıyaseddin 
Mesud Kırım'dan Anadolu'ya giderek tlhanlılar sa
rayına gidip gelmekte idi. O zaman Konya'da Sel
çuklu Sultan'ı (Rükneddin'nin oğlu üçüncü Gıya
seddin Keyhüsrev) idi. Argun Han İlhanlılar tahtı
na oturunca bu Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gıyaseddin 
Mesud'a Selçuklular devletini yarı yarıya paylaştırdı. 

Sultan Mesud Konya'ya gelip, dedelerinin tah
tına oturdu. Ve devlet vazifelerine memurlar tayin 
ederek, hükümet işlerini düzeltmeye başladı. Her 
ne kadar vükela.<n devlete nizam vermek istedilerse 
de kabil olmadı. Çünkü her sene memleketin bü
tün taraflarından tlhanlılar'ın hazinesine nazırlarına 
ve kadınlarına verilmekte olan paralar ve mallar 
yıldan yıla artıyordu. Bir taraftan da her tarafta 
yapılan zulümlerden dolayı memleket harap olmak
ta idi. Sınırların muhafızı olan Türkmenler ise yer, 
yer baş kaldırmışlardı. Her taifenin başına bir Bey 
geçmi�ti. Hepsi kendi başlarının çaresini aramaya 
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koyuldular. Nihayet öldürülen Karamanoğlu Med
med Bey'in oğlu Mahmud Bey'i kendilerinin başla· 
rma geçirerek Konya'ya saldırdılar. 

Bunun üzerine Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gıya
seddin Mesud, Argun Han'dan yardım istedi. O da 
birçok askerle Gayhatu Han'ı Anadolu'ya gönderdi. 
Gayhatu Karamanlılar'ı bozup dağıttı. Sonra hü
kümdara yazarak 691 senesinde Gıyaseddin Key
hüsrev'i tahtından indererek idam etti. İlhanlı
lar tarafından, Selçuk Sultanlığına Gıyaseddin Me
sud getirildi. 

692 senesinde Argun Han öldü. Yerine kardeşi 
(Gayhatu) geçti. Fakat eğlenceye daldığı için Uhan
blar devletinin hali biraz daha karıştı. 

KALA VUN'UN FETtHLERt 

Sultan Mansur Kalavun 684 senesinde (Mer
kap) kalesini Haçlılar'ın elinden aldı. Mısır ile Şam 
arasında bulunan Kerek vilayeti o zaman mümtaz 
bir beylik olarak idare ed1liyor. Ve (Baybars'ın oğ-

. lu Cemftleddin Hıdır) ın elinde bulunuyordu. 685 se
·nesinde Sultan Ifalavun asker göndererek, Kerek 
kalesini aldı, Hıdır ile kardeşi Salamış'ı da Mısır'a 
getirtti. Kerek'i  de öteki eyaletler sırasına koydu. 

Trablusşam ki yıllar-1an beri Haçlılar elinde 
bulunuyordu. Adeta bir Fı·enk şehri olmuştu. 688 
senesinde Kalavun oraya gitti. Mancınık ve kılıçla 
Trablusu ele geçirdi. 
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KALA VUN'UN öLtMü VE EŞREF'tN TAHTA 
ÇIKIŞI, ŞAM ÜLKESİNİN ZAPTI, HAÇLI. MU-

HAREBELERtNtN SONA ERMESl, 
ARGUN'UN VEFATI, GAYHATU'

NUN TAHTA ÇIKIŞI, RUM 
KALEStNtN FETHt 

Sultan Mansür Kalavun, Akka':yı almak içinı 

Mısır'dan çıktı. Fakat hastalandı. 689 senesi Zilka
de'sinin 6. günü vefat etti. Oğlu (Melik Eşref) ye
rine geçti. Kalavun'nun zamanında (Halife Hakim 
Biemrillah) bir köşeye çekilmişti. Hatta Kalavun
ondan Saltanat kılıcını da kuşanmamıştı. Melik Eş-· 
ref tahta çıkınca, Halifeye ikram etti. Onu meyda
na çıkardı. Halife de Cuma günü hutbe okudu, �üs
lümanların işini Melik Eşref'e verdiğini ilan etti. 

690 senesinde Melik Eşref babasının hazırladığı 
ordu ile Akka üzerine yürüdü. Şam askerleri de
taraf, taraf mancınıklarla oraya gittiler. Sultan Eş
ref Akka kalesini sararak ve büyük, küçük pek çok 
mancınıklar işleterek sıkıştırmaya başladı. Haçlılar 
da kuvvetle karşı koydular. Sonunda 690 senesi 
Cemaziyelahır'ının 7. Cuma günü tslam askerleri 
şiddetli bir hücum yaparak şehre girdiler. Haçlılar'
dan birazı kayıklara can atıp kurtuldular. C'ıeri ka
lanlar da öldü, esir edildi. İslam askerlerinin ele· 
geçirdiği ganimet malları hadsiz hesapsızd;.. 

Akka böylece alındıktan sonra Şam'da bulunan 
Haçlılar'ın kalplerine korku düştü. Sayda, Beyrut, 
Sür, Antertos .şehirlerini boşaltarak kaçtılar. Sultan 
E�ref hiç harb etmeden onları ele geçirdi. Ve Şam 
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:şehirlerinden Haçlılar'ın elinde bulunan yerler de 

Hakkın lfıtfu ile Müslümanların eline geçti. 

Bunun üzerine A vrupalılar'a ümitsizlik gelip 
Papa'nın teşviklerine kulak asmaz o!dular. Ve 200 
seneden beri devam eden Haçlı seferleri son buldu. 
Avrupalılar bundan sonra ilim ve bilgi ile ve mem
leketlerini güzelleştirmekle uğraşmaya başladılar. 
11min ve fennin akıllara hayret verici derecelerine 
kadar yükseldiler. 

tslfun milletleri Haçlılar gailesinden kurtuldu
lar. Başlarında ancak Tatar belası kalmıştı. Yuka
rıda geçtigi gibi tlhanlılar devletinin işleri karışık 
bir halde olduğundan Sultan Eşrefin o taraftan da 
korkusu yoktu. 

Sultan Eşref 691 senesinde Fırat nehri kena
rında ve Tatarlar'ın civarında Ermeniler'in elinde 
bulunan (Rum Kale)yi hiçbir güçlüğe uğramadan 
sardı ve mancınıklarla sıkıştırınca kaledekiler aman 
istedikleri için kaleyi ele geçirip Mısır'a döndü. 

EŞREF'tN öLDüRüLMESt YERtNE NASIR'IN 

GEÇtRtLMESt SONRA DA KETBOGA ONDAN 
SONRA LAÇtN'tN TAHTA ÇIKIŞLARI DAHA 

SONRA NASIR'IN SALTANAT TAHTINA 

DöNüŞü VE BAŞKA V AKALAR 

Sultan Eşref, babasından miras kalan devlet 
kuvvetini kullanarak millete güzel· hizmetlerde bu
lundu. Fakat kendisinin köleleri eski kölelerden üs
tün mevkiye geçtikleri için eskiler onları kıskan
dılar ve Sultan Eşref'in aleyhine döndüler. Babası 
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Kalavun'nun kölelerinden (Baydara Bey) Sultan Eş
ref'e gücenmiş fakat kinini belli etmemişti. 

693 senesinde Sultan E�ref Kahire dışında Bay
dara ile arkadaşları Melik Eşrefi öldürdükten sonra 

Baydara (Melik Kahir) ünvanı ile saltanat tahtına 
oturdu. Arkadaşları ile beraber Kahire kalesine gir
mek için koştular. Melik Eşref'in köleleri toplana
rak katilleri kovaladılar. Ve Beydara'yı idam etti
ler. Kalavun'un küçük oğlu ( Melik Nasır) ı saltanat 
tahtına çıkardılar. Kalavun'un kölelerinden (Emir 
Zeyneddin Ketboğa) da Atabek oldu. Fakat 694 se

nesinde Melik Nasır'ı kalenin bir odasına hapsedip 
( Melik Adil) Unvanı ile Ketboğa saltanat tahtına 
çıktı. 

Ketboğa da kendi kölelerini ötekilerin üzerine 
geçirdiği için aleyhine düştüler. Ve 696 senesinde 
büyük beylerden olup baş kaldıran (Hüsameddin 
Laçin) in etrafında toplandılar. Ketboğa başa çıka
mayınca aman diledi. Laçin de ona aman verdi. Ve 
(Sarhat) şehrini de onun emrine bıraktı. Kendisi 
ise saltanat tahtına oturdu. 

698 senesinde genç köleler toplanarak Laçin'i 
öldl\rdüler. Büyük kumandanlar toplanıp onu öldü
renleri öldürdü. Ve eski Sultan (Mansur Kalavun'un 
oğlu Nasır) ı  tekrar tahta çıkardılar. Ondan sonra 
Nasır uzun zaman saltanat sürdü. Haçlılar gailesi 

' 
de ortadan �rnlktığı için Mısır ve Şam ahalisi rahat 
etti. Fakat Kostantaniyye Kayseri'nin elinde bulu
nan Rodos adasını A vrupa1ı1ar 708 senesinde ele· 
geçirince, Kostantaniyye'yı:> gidip gelen Suriyeli1er'ir 
deniz yolu kapandı. 
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Ayrıca halk rahata kavuşunca mezhep kavgala
nna başladılar. Hanbeli imamlarının büyüklerinden 
(!bni Teymiyye) diye tanınan (Takıyüddin Ahmed) 
kendi mezhebi gereğince Kur'an-1 Kerim'deki "Mü
teş8.bih" denilen ve mecaz anlamlı olan ayetleri tevil 
-etmezdi. Şam alimleri hususi ile Şafii kadılarından 
(Cemfıleddin Yusuf) ise "Müteşabihleri tevil etme
mek ( Tecsiıne) yani bir cisim haline koymaya va
rır" diyerek tbni Teymiyye aleyhine yürüyüp, onu 
Şam kalesinde hapsettirdiler. Bir müddet sonra yi
ne Nfısır'ın Saltanat devrinde Cemfileddin Şam'da 
Şafii Mezhebinin Baş Kadısı iken (Şeyh Zahirüddin 

Rumi) şeriatin belirli cezası olan dayak miktarını 

haddinden fazla yaptırmış olduğundan Maliki kadısı 
Cemfileddin'in hapsine hükmetmiş Nasır da bu hük
mü tasdik ettiği için Cemflleddin de kalede hapsedil
miştir. önce onun hapsi halka ağır gelmiş ise de, 
sonra "Cemfıleddin ibni Teymiyye hakkında yaptı
ğının cezasını buldu" demişlerdi. 

tLHANtLER SALTANATINDAKİ 

DEGiŞtKLtK 

tıhanlı hükümdarı Gayhatu insan fıtratının tik

'Sindiği kötülüklere, fuhuşlara dalmıştı. Veziri de ona 
uygun müsrif bir adamdı. Ondan dolayı devletin 
nizamı bozulmuş 11hanhl?s hazinesinde para kal

mamıştı. Bunun üzerine {Cavu) adında kağıt para 
bastırdı. Fakat alış veriş karmakarış olduğundan, 
bu kağıtların hükmü geçmez oldu. 

O sıralarda Sultan Gıyaseddin Mesud azledildi. 
Ve Anadolu şehirleri dörde taksim edilerek dört be-
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yin eline verildi. Bu dört kişi kendi yurtlarında 

halka çok 
'
zulmettiler. 

Sonradan Gayhatu'nun bu çılgınca yaşayışından 
dolayı dolayı Moğollar ondan yüz çevirdiler. 694 se
nesinde onu idam ettiler. Yerine (Hülagu'nun toru
nu ve Turhan'ın oğlu Baydo) yu geçirdiler. 

Argun Han'ın oğlu (Gazan) Kazan Han ise 
babasının zamanında Horasan valisi idi. Moğollar 
arasında iyi bir ad kazanmıştı. (Nevruz) adındaki 
emirin teşviki ile tsıam dinini kabul etmişti. Bay
do'nun tahta çıktığını işitince Emir Nevruz'u ku
mandan yaparak bir ordu ile Baydo üzerine gönder
di. tki ordu karşılaşınca Baydo kumandanlarının 
çoğu Emir Nevruz tarafına geçince, ordusu bozuldu. 
Kendisi de kaçarken Nahçevan yakınlarında tutu
larak öldürüldü. O senenin Zilhücce'sinde Kazan Han 
tlhanlılar tahtına oturdu. Ve (Şehinşah-ı Alem Ka
zan Mahmud Han) lakabını aldı. Ve emir Nevruz'u 
sadrazam yaptı. 

Kazan Han o zaman 25 yaşında idi. (Hamalı 
Şeyh tbrahim) in teşviki ile ailesi ve kumandanları 
beraberce tslfün dinini kabul ettiler. Kazan Mahmud 
Han ve kardeşi (Argun'un oğlu Olcayık Hudaben
de Mehmed) diye ad ::ıldılar. O gün dört yüzbin Mo
ğol'un Müslüman olduğu rivayet edilir. 

Moğol kumandanlarının büyüklerinden (Torku

ba) ,  Baydo taraftarı olduğundan Gazan Han tahta 

çıkınca korktu. On bin kişi ile 695 senesinde Suriye 

tarafına geçti. Mısır hükümeti kendisine ikramda 

bulundu. Aşireti ile beraber orada yerleştirdi. 

Gazan Mahmud Han Müslüman olduktan sonra 
tslam dininin adetlerini yerine getirmeye başladı 
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Bu sayede birçok memleketler de Müslüman oldular. 
Birçok ibadethaneler ve ateşgedeler Camiye çevrildi. 

Müslümanlar'm, Haçlılar'la olsun, müşrik Ta
tarlarla olsun yaptıkları muharebeler din kavgası 

idi. Haçlılar ortadan kalktı. tıhanlılar hükümdarı ve 

kumandanları ile birçok Tatarlar da Müslüman oldu. 

Bunun üzerine din muharebesi düşüncesi zayıfladı. 

Gazan Mahmud Han'ın tslam adetlerini yerleş
tinneğe başlaması, halkın fikirlerinde tuhaf, tuhaf 
tesirler viicuda getirdi. Artık Kölemenler'i tsıam dini 
uğruna, can vei·mek için fedailik yolunda Tatarlar 
üzerine göndermeğe hacet kalmadı. Fakat bu sefer 
din kavgası yerine post kavgası çıktı. Muharebe 
gene bitmedi. 

GAZAN MAHMUD HAN'IN MISIR 
SULTANI'NA GALEBESt 

Gazan Mahmud Han tslam dinini ara buluculuk 
yoluyla kuvvetlendirmek için, Mısır Sultan'ı, Melik 
Nasır'a bir mektup gönderdi. Bu mektubun iyi te
sir yapması şöyle dursun Melik Nasır'ın dört bin 
kadar askeri Resülayın ve Mardin taraflarını yağ
ma edince Gazan Han da korunmak için Moğol, Gür
cü ve başka milletlerden teşkil ettiği büyük bir or
du ile 699 senesinde Fıratı geçti. Oradan Haleb'e ve 
Hama'ya gitti. Melik Nasır da ordusu ile Humus'a 
geldi. Fakat, Kölemen beylerinden (Salar) ile (Bay
bars Çaşnigir) devlet idaresini ellerine geçirerek 
iş görmeğe başladılar. öteki kumandanlar da o yola 
düştüler. Orduda inzibat sarsıldı. 
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Kanunuevvel'in 23. gününe rastlayan Rebiülev
vel'in 27. Çarşamba günü Humus'un doğusunda ve 

Humus'a yarım konak mesafede bulunan bir yerde 
büyük bir muharebe oldu. Kölemenler fena halde 

bozularak Mısır'a doğru kaçtılar. Fakat Şam kales� 

dayandığı için Gazan Han orasını kuşatmak için 

bir miktar asker bıraktı kendisi de doğuya döndü. 

Melik Nasır ise ordusunun eksiklerini tamam

ladıktan sonra Salar ile Çeşnigir Baybars'ı ordu ile 

Şam'a gönderdi. Şam'ı kuşatan Tatarlar Mısır'dan 

askerin geldiğini işıtince, kuşatmayı bıraktılar ve 
döndüler. 

ANADOLU'DA HÜKÜM SÜREN SELÇUKLU 

DEVLETiNtN SONU 

Selçuklular'ın son kolu Anadolu'da hüküm sü

ren Anadolu Selçuklular'ı idi. Bu devleti kuran Ku

tulmuş'un oğlu Süleyman Beydi. Kendisinden son

ra gelenler hüküm�ti büyüterek Anadolu kıtasım 
ele geçirmişlerdi. 

Meşhur Kılıç Aslan zamanında, Haçlılar Ku
düs'e gitmek için Anadolu'yu yarıp geçtikleri za

man Selçuklu devleti çok sarsılmıştı. Fakat sonra
dan kendisini topladı. Bu Selçuklu devletinin onun

cu hükümdarı (Alaaddin Keykubat) kuvvetini ar
tırarak devleti büyütmüştü. 

Eyyüboğulları Mısır ve Şam askeri ile Anado
lu'ya hücum ettiği zaman Alaaddin Keykubat onla
ra karşı koyarak galebe çaldı ve yeniden bazı mem
leketler aldı pek çok şan, şöhret kazandı, Osmano-
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ğulları'nm ceddi olan (Ertuğrul Bey) işte bu Alaad
din'in zamanında AnadoJu'ya girdi. 

Alaaddin Keykubat'ın oğlu ve onun yerine ge 
çen iki.nci ( Gıyaseddin Keyhüsrev) babası gibi ted
birli olmadığından Tatarlaı"a yenildi ve onların pen
çesinde zebun kaldı. Ondan sonra Selçuklu devleti
nin talihi ters döndü. Ancak adı kaldı. Çünkü şeh
zadeler birbirleri ile uğraşarak devleti sarsmışlardı. 
Memlekette fitneler ve karışlklıklar çıktı. Sonunda 
Selçuklu devleti 3. (Gıyaseddin Keyhüsrev) e  geçti 
691 senesinde o da orta dar. kaldırılarak ( Gıyaseddin 
Mesud) Konya tahtında müstakil kaldı. Sonra o da 

azledilerek Selçuklu devleti dört beyin idaresine ve
rildi. 

694 senesi sonlarında Gazan
-

Mahmud Han, tı

hanlı tahtına oturup, Müslümanlığını ilan ettikten ve 
tslanı adetlerini yaynnğa ve yükseltmeye başladık
tan sonra, Moğol tayfalarının, Müslümanlar hakkın
da yapa geldikleri tecavüzler! önledi. Hernekadar 
Müslümanlar'ın onlardan gördükleri eza, cefa hafif
lemiş ise de Moğollar'ın alı�ık oldukları zulüm ve 
tecavüzden onları oütUn bütün geçirmek mümkün 
değildi. Bununla beraber Anadolu'dan tıhanlılar ha
zinesine ve Beylerine halktan zulmedilerek topla
nan para yine öyle zorla alınmakta devanı ettiğin
den hütün şehirler ahalisi feryat figan ediyorlardı. 

Gazan Mahmud Han 696 senesinde (Selçuklu 
Keykavus'un torunu Feramerz'in oğlu Alaaddin) i 
Konya tahtına geçirmışti. Bu Alaaddin çok gayret
li bir adamdı. Fakat Gazan Han'ın Mısır Sultan'ı 
ile arası açık olduğundan sonunda iki taraf muha
rebeye tutuştu. Sultan Alaaddin memleketinde yap-
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mak istediği ıslahatı yaparker., bazı mühim işler 
için ilhanlı devletinden izin almaması yüzünden Ga
zan, ondan şüpheye düştü. 6H9 senesinde Mısır Sul
tan'ına galebe çaldıktan sonra, Konya üzerine bir 
ordu gönderdi. Alaaddin'i tuttmdu ve bağlı olarak 
Isfahan kalesine gönderip hapsetti. Yerine Selçuklu 
Sultanlarından birini getirmeyip Anadolu'nun ida
resini Moğol Beylerine ha vale etti. Alaaddin'nin ve
ziri olan (Sahih Sadreddin) kendi velinimetinden 
daha çok Gazan Han'a hizmet etmiş olduğu için 
Gazan Han buna karşılık Konya eyaletinin idaresini 
ona verdi. 

Türkmen Beyleri ise Moğollardan nefret etmiş
lerdi. Kendi içlerinden çıkan Selçuklu devleti orta
dan kalkınca onlar Moğollar'a boyun eğmek küçük
lüğüne düşmediler. Ellerinin altında bulunan yerler
de birer hükümet kurdular. (Ermenak, Karaman) 
taraflarında bulunan Türkmenler ise Konya hükü
ınetine baş kaldırarak Karamanoğlu Mahmud Beyi 
kendilerine Bey yaptılar. Ve Tatarlar'la çarpışmaya 
başladılar. işte o sırada ( Osman Şah Gazi ) al}ağı
da yazılacağı gibi hükümdarlık tahtına oturmm;tur. 

240 bu kadar seneden beri Anadolu'da hüküm 
süren Selçuklu devleti bu suretle ortadan kalkmıştır. 
Bazı tarihler Selçuklu Sultanlarının en sonunu ( Gı
yaseddin) olarak yazarsa da en doğru söz bu Sul
tanların sonuncusu adı geçen Feramerz'in oğlu Ala
addin) dir. Bununla beraber bu devletin son günle
ri pek karışık olduğundan o zamana ait vakalar iyi
ce tutulamamıştır. 

ikinci Gıyaseddin'den sonra bu devletin istik
lali kalmamıştı. tıhanhlar devletinin bir eyaleti ol-
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muştu. Birçok fitneler ve karışıklıklarla sarsılmıştı. 
Ondan dolayı muhim vakaları yazılamamış birçok 
tarihi hakikatler bilinemeyerek kapalı kalmıştır. 
Bundan dolayı o devrin vak'aları hakkında tarihçi
lerin söyledikleri birbirlerine uymaz. 

En güvenilir tarih kitaplarında Feramerz'in oğ
lu Alaaddin'in 696 senesinde tahta çıktığı yazılıdır. 
(Osman Şah Gazi) ye aşağıda geleceği gibi davul ve· 
bayrakla beraber gelen Türkçe yazılı Menşurun Sul
tan Gıyaseddin Mesud tarafından gönderildiği bazı 
tarih kitaplarında yazılıdır. Halbuki o menşurun ba
şında (Alaaddin Bin Feramerz) diye açıkça yazar. 
Bu noktadan Gıyaseddin Mesud'a ait olduğunu söy- · 
lemek doğru olmaz. Fakat menşur 688 senesi Şev
val'i tarihli olduğundan Alaaddin'in daha evvel tah
ta geçmiş olması lazım gelir. Yahut iki kere tahta 
çıkmış olması ve bu menşuru ikinci geçişinde gön
dermiş olması icap eder. 

BüYüKLERiN öLOMü 

672 senesinde ( Muhakkik Tusi) diye tanınan 
Hoca Nasiriddin Tusi 75 yaşında iken vefat etti. 
Felsefede ve kelam ilminde zamanının tek alimi 
idi. Fakat Şia mezhebindendi. Bir aralık tsmailiyye 
Taifesi içinde ve Alamut kalesi sahibinin . hizmetin
de bulundu. Sonra Hülagu'nun meclisinde bulundu. 
Onun yakın adamlarından oldu. Hülagu için Meraga' 
da rasathane yaptı. Ve (Zeyci tıhani) diye bilinen 
Zeyci yazdı. Felsefeden ve kelamdan birçok eser
leri vardır. tbni Sina'nın "tşarat" adındaki kitabını 
açıkladı. tmam Fahri Razi'nin birçok itirazlarını 
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.cevaplandırdı. öklidis n:- Macasti hakkındaki yazıları 
-0 ilmi bilenler yanında çok kı ymetlidir. Ve baskala
rın o yoldaki eserlerine üst ündiir. tlmi kelamdan 
(Tecrit) adındaki kitabı kelam :.'tliıııleri yanında mü
hiın bir eserdir. {Seyid Şerif Cürcani ) ve (Selfilüd

din Davani) gibi büyük alimler onu şerh ettiler. Ya
ni açıkladılar. Ali Kuşçu'nun o kitap hakkındaki 
açıklaması da erbabı yanında çok kıymetlidir. 

Yine o sene Konya'da irşat postuna oturmuş 
olan Mesnevi'yi Şerif sahibi (Mevliina Celaleddin-i 
Rümi) hazretleri ile (Konya'h Sadreddin) hazret
leri vefat ettiler. (Allah sırlarım takdis etsin) . 

Mısır'da irşad postunda oturan (Seyid Ahmed 
Bedevi) hazretleri de 677 senesinde vefat etti. 

Meşhur tarihçi Kadı (Halligan oğlu Şem$ed
din) 681 senesinde 73 yaşında vefat etti. ( Vefeyatü
la'yan) adındaki meşhur eserinden başka kıymetli 
eserleri de vardıı'. Allah rahmet eylesin. 

683 senesinde Eyyühoğullarından Hama sahibi 
(Muzaffer'in oğlu Melik Mansur) vefat etti. Yerine 

Qğlu (Melik Muzaffer Mahmud) geçti. Meşhur tef

siri n sahihi (Kadı Nasirüddin Beyzavi ) 684 sene
sinde vefat etti. Tefsirinden baı:_ıka bi rçok eserleri 
vardır. Şöhreti etrafı tutmuştur. Allah rahmet ey
lesin. 

tran şairlerinin başta gelenlerinden kıymetli 
edip ve şair (Şeyh Sadi Şirazi ) (Has) tarihinde ya
ni 691 senesinde vefat etti. AUah rahmet eylesin. 

Hama Meliki iken vefat eden (Mel ik Mansur) 
un kardeşi (Melik Efdal) 692 senesinde öldü. Oç oğ
lu kaldı. Biri meşhur tarihi olan (İsmail Ebülfida) 
ötekiler de (Esedüddin Ömer, Bedriddin Hüseyin) dir. 



KISAS-! ENBIY A ili - il 143 

Hama'da Şafii mezhebinin baş kadısı olan (Sa

lim'in oğlu Ceınftleddin ) 697 senesinde vefat etti. 
Alim ve fadıl bir zatt ı .  Nakli i limlerden başka man

tık, hendese, kozınoğrafya ve tarih ilimlerinde de 
usta bir bilginrlı .  ( Melik Zahir Baybars) ın zama
nında sefirlikle Sicilya 'ya gittiği zaman Frenk hü
kümdarı olan ( Emburus) için mantıktan bir kitap 

yazıp adına (Emburiziyye) demişti. Başka eserleri 
de vardır. 

Hama emirliği oğuldan oğula geçen başlı ba

şına bir emirlik iken 698 senesinde vefat eden Me
lik Muzaffer ölünce, Hama eyaleti Kö1emen Beyle

rinden hil'ine verilmişti. 

Bu suretle Hama emirliği (Takıyyüddin Ömer) 
hanedanın elinden <;ıkm ışsa da uzun bir zaman son
ra da yani 710 senesinde Hama emirliği (Melik 
Efdal'in oğlu İsmail Ebiil Fida ) ya verilmek suretiyle 
yine bu ham>dıma geçmiştir . 

Sa'diyye tarikatinin piri olan (Şeyh Sadeddin 

Cıbavi) hazretleri de 700 tarihinde vefat etmiştir. 

Mısır'da Abbasi Halifesi , olan (Hakim B.iemril

lah Ebül Abbas Ahmed 701 senesinde vefat etti . 

Yerine oğlu (Müstekfi Biemrillah Ebürrebi' Si.iley
mHn) geçti. 

O sene Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'nın torunla
rından olup, 50 yıldan beri Mekke'yi Mükerreme 

emirliğinde bulunan (Ebfı Nemi) vefat etti. Birçok 
evladı kaldı. Aralarında anlaşamadılar, bir birleriyle 
dövüşüp durdular. 

Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in torunlarından 
Medine'yi Münevvere emiri olan (Felite'nin torunu 
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Şeyha'nın oğlu Cemmaz) da 704 senesinde vefat 
etti. Yerine oğlu (Şerif Mansur) geçti. 

Alimlerin birleşmesi ile (Allame) Unvanını ka
zanan (Kutbuddin Mahmud Şirazi ) 708 senesinde 
vefat etti. Birçok akli ve nakli ilimlerde faydalı eser
Jeri vardır. tbni Sina'nın "Kanun-u Şifasını" şerhede
rek müşkillerini çözmüştür. (Sekkaki) nin "Miftah" 
mm dahi şerh ile kapalı taraflarını meydana koy
muştur. (Ahmed Sultan Cengiz) tarafından sefaret
le, Mısır'a gittiği yukarıda yazılmıştı. Şöhreti her
kesçe bilinir. 

GAZAN HAN İLE HüDABENDE'NtN SON 
HALLERİ VE EBUSAtD'İN TAHTA ÇIKIŞI 

Gazan Mahmud Han 702 senesinde Şam üze
rine bir ordu gönderdi .  Sultan Nasır da Abbasi Ha
lifesi (Ebürrebi' Müstekfi) yi beraberine alarak, Mı
sır'dan çıkıp Şam'a gitti. Merci Safeı"de ordu kur
du. Tatar ordusu ile karşılaştılar. ikindiden sonra 
harbe tutuştular. 

Sultan Nasır ordwmnun sağ kolu bozuldu. Fa
kat orta ile sol kol dayandı. Tatar ordusu bozuldu. 
tki taraftan pek çok telafat oldu. Gece olduğun
dan muharebeyi sabaha bıraktılar. Fakat Tatarlar'ın 
bir kısmı kaçtı, ertesi günde geri kalanlar kaçış
maya başladı. Kölemenler de onları kıra kıra kova
ladılar. 

Gazan Han o sırada hasta . idi. Memleketinde de 
zorbalar meydana çıkmıştı. Hastalığı arttı. Kazvin 
hududunda 703 senesinde öldü. Cenazesi Tebriz'e ge
tirildi. Orada kendisi için vaktiyle yaptığı türbeye 
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gömüldü. Yerine (Hüdabende Muhammed Han) tı
hanlılar tahtına çıktı. 

Hüdabende kardeşi gibi Sünni mezhebinde iken, 
( Sa'deddin Kazveni )  ve Şia ulemasından (Seyyid 
Tacectdin Avcı) nın yaptıkları telkinlerle Şia mezhe
bine girdi. 

Hatta hutbeden üç Halifenin adlar·ını çıkararak 
yalnız Hz. Ali ile, 1 2  imanım isimlerini söyletti. 
Paralaı·da da 1 2  imamın isminin yazılmasına emir 
verdi. Necef'te bi.iyük binalar yaptırdı. Sonra veziri 
olan Kazvinli Sa'deddin öldürüfünce Hüdabende Şia 
mezhebinden döndü. Taceddin A vcı'yı da çocukları 

ile beraber öldürdü. Artık memleketlerin bakımına 
ve adaletle iş görmcğe başladı. 

(Sassaf) adındaki meşhur tarihçi pek kıymetli 
eser olan ve Farsça yazılmış bulunan tarihini (Hü
dabende) adına yazmıştır. 

716 senesinde (Hüdabende Muhammed Han) 
öldi.i. Yeniden kurmuş olduğu (Sultaniye) şehrinde 
gömü1dü. Yerine oğlu (Ebusairl Bahadır Han} geçti. 

ANADOLU'NUN DURUMU 

Yukarıda geçtiği gibi Selçuklu devletinin son 
bulması üzerine Uç Beyleri,  yani hudut muhafızı 
olan Türkmen Beyler'i isyan etmişti. ilhanlılar dev
leti ise, başındaki karışıklıklardan dolayı Anado
lu'nun korunmasına ve işlerin di.izgün gitmesine ba
kamadığından mel'zeban denilen bu serhat muhafız
ları istiklal davasına kalktılar. Ve Anadolu kıtas1 
birtakım Beylikler'e ayrılmıştır. 

Kütahya eyaletini (Germeyan oğlu Alişar Bey) 
Balıkesir tarafını (Karesi "Kara İsa" Bey) Mani

E. l f) 
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sa'yı (Saruhan Bey) Tire taraflarını (Aydın Bey) 
- Marmaris kıyılarını (Menteşe Bey) Antalya'yı (Te

ke Bey) Borlu taraflarını (Hamid Bey) Ermenek, 
!çel, ve Larende taraflarını (Karaman oğlu Mahmud 

Bey) Tokat taraflarını (Kubadoğlu) Kastamonu ta
raflarını (Kızıl Ahmedli Şehzuvar Zade.) zaptet
mişlerdi. 

Bunların arasında Domaniç dağlarından Anka
ra'ya, Eskişehir'den Bursa'ya ve tznik'e doğru olan 
yerler de Osmanlı devletinin kurucusu olan (Osman 
Şah Gazi ) nin elinde kaldı. 

Erzincan, Harput, Van ve Erzurum eyaletleri 

Tatarlar'ın elinde kalmıştı. Sultan Gıyaseddin Me .. 
sud Selçuklu'nun oğlu (Gazi Çelebi)  de Sinop kıyı
larında dolaşarak bu olanları uzaktan seyrediyordu. 

Osman Şah Gazi öteki Türkmen Beylerinin 
memleketlerine göz dikmeni. Ancak tslam'ı yükselt
mek için cihadla meşgul oldu. 

Karaman oğlu Mahmud Bey, Osman Gazi'den • 
emin olduğu için öteki Uc Beylerine saldırdı. Kuv
veti de çoktu. Ve o Beylere galebe çaldı. Bundan 
başka Konya taraflarında bulunan İlhanlılar kuman
danları ile de çarpışarak, Konya ile etmfını ele ge
çirmiştir. 

Ebusaid Bahadır'ın baş kumandanı olan ( Ço
ban) 719 senesinde büyük bir ordu ile o tarafa ha
reket etti. Konya dışında yapılan kanlı bir muhare
bede birçok adamları ile beraber Mahmud Bey öl
dü. Geri kalan adamları ile askerleri Ermenek'e 
gittiler. Ve aşılması güç dağlarda gizlendiler. Mah
mud Bey'in oğlu (Yahşi Bey) i babasının yerine ge
çirdiler. Yahşi Bey Ermenek'te başl1 başına bir Bey 
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olarak kalmışsa da, Çoban'ın oğlu ve Anadolu'nun 
Bey'i olan (Timurtaş Bey) e boyun eğm�ye mecbur 

kaldı. 

Sis Tekfurlar'ı tıhanlılar devletinin himayesine 
girdikten sonra, Şam hükümdarlarına öteden beri 
vermekte oldukları Beylik haracı kestiler. Fırsat bul
dukça da Mµsıumanlar'a zarar venneğe başladılar. 
Hatta Gazan Han'ın Mısır Sultanı'na galebesinden 
sonra Sis Tekfur'u Ceyhun nehrini geçerek bazı ts

lfun şehirlerine saldırmıştı. Bunun üzerine bir sene 
sonra Mısır ve Şam askerleri de Sis'e giderek in
tikam almışlardır . Sonra Gazan Han'ın Şam üzerine 

giden ordusu bozulmuş, arkasından da kendi ölmüş
tü. Sis Tekfur'u o zaman Mısır Sultam'na baş eğ
mek zorunda kalmış, hususi memurlarını Şam'a gön
dermişti. 

Fakat Tekfur'un iki yüzlülüğü iki devleti de 
gücendirmiştir. Ebusaid Han tahta çıktıktan sonra, 

iki devlet barışmıştı. Tekfur iki tarafta da nefretle 
anılmıştır. Bunun üzerine Şam ve Halep askerleri 
720 senesinde Sis kalesine gidip, etrafı yağmaladı
lar, birçok ganimet malı ı:ı.larak döndüler. Sis Tek
fur'u olan (Uşin) memleketinin yanıp yıkılmasından 
ve pek çok tabaasınm ölmesinden büyük kedere düş
tü ve kederinden öldü. Yerine (Leon) adındaki küçük 
oğlu geçti, memleket idaresi Kocabaşılar elinde kal
dı. Bir zaman sonra Leon, Sultan Nasır'a baş kesti. 

Çoban'ın oğlu ve Anadolu'nun valisi olan Ti
murtaş Bey 721 senesinde Mısır'a birçok hediyelerle 
elçiler gönderdi. Kendisi de Sis diyarına girerek et
mfını yağma etti ve yakıp yıktı 
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O sırada Mısır Sultan'ının emri ile Şam Ha
lep askerleri de Ayas kalesini sardılar, mancınık
larla sıkıştırarak 722 senesinde ele geçirdiler ve ya
kıp yı'ktılar. 

tlhan Abaka'mn kızı (Melik'e kutlu) 723 sene
sinde birçok Tatarlar'la beraber Hac etmek için Su
riye üstünden Hicaz'a gitti. Sultan Nasır kendisi 
için konak yerlerinde mükemmel ziyafetler hazır
lattı. 

O sene Mısır Sultan'ına Ebfı Said Bahadır ta
rafından birçok hediyelerle elçiler gönderilmişti. 
Baş kumandanı olan Çoban tarafından da ayrıca el

çilerle hediyeler gönderildi. Çünkü Emir Çoban tı
hanlılar devletinde tek başına hükümet sürüyordu. 
Her iş onun elinde idi. Ebfı Şaid'in yalnız adı vardı. 
Bundan dolayı tlhanlılar devleti adına giden elçiler
den başka kendi tarafından da hükümdarlara böyle 
sefirler gönderiyordu. Anadolu valisi olan oğlu Ti .. 
murtaş ise şımarık bir Bey'di. Kölelerin sayısını ar
tırarak istiklal sevdasına düşmüştü. Anadolu'dan 
tlhanlılar hazinesine ve Beylerine gönderilen para
ları kesti. tlhanlılar'dan gelen adamları kötüleyerek 
geri gönd_erdi. Bundan dolayı babası Çoban askerle 
onun üzerine gitti. O da karşı koymağa karar ver
di. Fakat Çoban'ı gören 'fimurtaş'ın askerleri onun 
tarafına, dönünce Timurtaş teslim'e mecbur oldu. 
Babası da elini kolunu bağlayarak onu hükümdarın 
yanına götürdü. Suçunu bağışlattı, yine yerinde bı
rakıldı. 

Sonra Emir Çoban 725 senesinde öteki oğlu (Di
meşk Hoca) yı Ebfı Said'e vezir yaptı. Devlet mer
kezinin idaresini ona verdi. Kendisi de ordu ile 
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Horasan'a gitti. Çoban'nın bu kuvvetli ve yüksek 
mevkiini öteki kumandanlar artık çekemiyorlardı. 
Ebu Said Bahadır da onun, bütün devlet işlerine 
karışmasından dolayı canı sıkılıyordu. Çoban ayrı
lınca kumandanları huzurwıa çağırdı. Çoban'ı orta
dan kaldırmak için onlarla görüştü. İşte o sırada 
Dimeşk Hoca'nın sarayı basılıp kendisi de öldürüldü. 
Çoban'nın da öldürülmesi için Horasan tarafındaki 
kumandanlara emirler gönderildi. Çoban onları ken
dine çevirerek susturdu. 727 senesi içinde askerle 
Sultaniye üzerine yl!rüdü. Ebu Said Bahadır da as
keri ile karşısına çıktı. İki ordu karşılaşınca Ço
ban'ın yanındaki kumandanların çoğu kaçıp Ebfı 
Said tarafına geçtiler. Çoban yanında pek az adam 
kaldığını görünce kaçtı. Herat'a giderek, Herat Me
liki olan ( Gıyaseddin Keret) e sığındı. 

Aralarındaki dostluk eski olduğu için Çoban'a 
ikramda bulundu. Fakat Ebfı Said'in ısrarlarına da
yanamayıp Çvban'ı idam etti. Kesik başını da tlha
ni hükümetine gönderdi. 

Timurtaş Bey babasının kaçtığını işitince çok 
canı sıkıldı. Larende kalesini pekleştirip, orada sı
ğınmak istediyse de askerinden emin olmadığı için 
Anadolu'da duramayıp biraz süvari ile Suriye'ye 
Qrdan da Mısır'a gitmiş Melik Nasır da ona ikram 
etmişti. 

Ebu Said ise 728 senesinde Mısır'a elçiler gön
derdi. Aralarında evvelce yapılan andlaşmaya gö
re iki tarafa fitne verecek fesada sebep olacak kim
seler için şeriatin. hükmünün yapılmasını ısrarla is
tedi. Verilen karar üzerine Mısır kumandanlarından 
olup, evvelce tlhanlılar devletine kaçan (Karasun-
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gur) Ebü Said tarafından öldürüldü. Ona karşılık 

olarak Melik Nasır da Timurtaş'ı öldürüp kesik ba

şını Ebu Said'e gönderdi. 
Timurtaş Bey Mısır'a kaçınca yerine Tatar Bey

lerinden ( Ertana Bey) i bırakmıştı. Ertana Bey ise 
Ebfı Said'e itaat etti. O da kendisine Anadolu va· 
liliğini verdi. Çobanlar felakete uğrayınca Karaman

oğlu Yahşı Bey meydana çıkıp, Konya ve etrafım 

zaptetti. Ertana Bey ise Sivas'ı merkez yaptı. Türk

men Beyleri gibi o da Anado1u'da başh başına bir 

Beylik kurdu. 
Aşağı kısımda geleceği gibi o zaman Osmanoğlu ' 

gaza ederek memleketleri almakla meşgul oluyordu. 

Yahşi Bey o taraftan emindi. Serbestçe uzun müd

det Konya'da hüküm sürdü. ölümünde oğlu Alaad
din Bey de babasından kalan devleti koruyarak bi
raz hüküm sürdükten sonra öldü. Yerine oğlu (Ali 
Bey) geçti. 

H ü L A S A  

Yukarıda geçtiği gibi Se1çuklu devletinin mah
volması üzerine Uc Beyleri müstakil birer hükümet 
kunnuşlardı. Onlardan Karamanoğulları gibi bazı

ları kuvvetli ve parlaktı, fakat bun1ar saman ateşi 

gibi birden bire parlayıp az vakit içinde sönmüşler
dir. Fakat Osman Şah'ın kurduğu Osmanlı devleti · 
Anadolu'da feyzü bereket yağmuru gibi göründü. 

ve yağdığı ölii topraklar Anadolu'yu yeniden can1an

dırmıştır. Yukarıda adı geçen ve dağılan Beylikler'
in kalıntısından olan Türk1er, Osmanlılar'a karıştı
lar, Osmanlı hamuru büyüyiip, büyük ve kuvvetli 
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bir devlet meydana getirdi. Ve Müslümanlar'a pek 
büyük hizmet etti. Ve dağınık olan tslam kuvvetini 
:Sağlam bir merkezde topladı. 

OSMAN OGULLARI'NIN tLK ÇIKIŞI 

Osmanlı devletinin şanı şöhreti ve başka dev
letlere üstünlüğü tarihçilerce çok iyi bilinir. Osmanlı 
Sultanlar'ı bu devleti ve saltanatı Cengiz ve ona 
benzer cihangirler gibi birden bire olmayıp yavaş, 
yavaş gaza ve cihad ederek ve alınan yerleri imar 

ederek o kuvvet ve kudreti kazanmışlardır. 

Bu Osmanlı devletinin faziletleri pek çoktur. 
Eski devletler arasında emsali yoktur. Devletin ku
rucusu Osman Gazi'nin kim olduğu tarihlerce zap
tedilmiştir. Babası (Ertuğrul Gazi) ve bir dereceye 
kadar onun babası olan (Kaya Alp Han'ın oğlu Sü
leyman Şah) ın hayat tarihi de bellidir. 

Medeni milletlerin tarihleri öteden beri yazıla 
gelmiş ise de aradan zaman geçince birtakım ihti
ıanar çoğalıyor ve eski tarihlere doğru gidildiği za
man masal şekline giriyor, şüpheli karanlıklara dü
şülüyor. Fakat aşiret ve bedevi hayatı yaşayan mil
letlerin tarihleri yazılmadığından, onların hakkında 
bir malümat iyice bilinmiyor ise de onlar asalete 
çok kıymet verdikleri için, soylarını soplarını iyice 
zaptetmişlerdir. 

Abbasi Halifeleri zamanında Oğuzlar ile bazı 
Türk kabileleri Büyük Türkistan'dan çıkıp, Horasan 
ve Irak'a gittiler. Ac;;kerlik hizmetlerinde kullanıldı
lar. Onlardan müstakil devletler çıktı. Oğuzlar'ın en 
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büyük kalabalıkla gelişleri ise (Selçuk) la beraber 
Büyük Türkistan'dan çıkıp gelmeleridir; Mavera
ünnehir'e gelip Müslüman olduktan sonra Semerkand 
ve Buhara taraflarında yerleştiler, (Hanlılar devle
ti) nin askerlik hizmetinde bulundular. O zaman on
lara (Etraki Guziyye) yani Oğuz Türkleri denildi. 
Sonrada (Türkmen) denilmiştir. 

Yukarıda 383 senesi vakaları sırasında be
yan edilmişti. Türk kabilelerinin en şereflisı (Oğuz_ 
Kabilesi) idi. Oğuzlar içinae de soy sopça en meş
huru (Kayıhanlı ) kabilesiydi. öteden beri Kayı Han 
soyundan olan bir Han, bu kabilenin başında bulun

muştur. Selçuk ile gelen Oğuzlar içinde de Kayı
hanlı vardı. 

Ertuğrul Bey'in babası olan Süleyman Şah'm 
Kayı Han torunlarından olduğu bilinir. Fakat Kayı 
Han kimdir? diye araştırılacak olursa önümüze bir
çok rivayetler çıkar. Doğruyu eğriden ayırmak zor 
olur. 

Bazı tarihçiler "Süleyman Şah kırkıncı göbekte· 
tshak Peygamber'in oğlu Ays'a ulaşır" derler. Bazı
ları da Katı (yani kuvvetli ) Han "Ays'ın kendisidir" 
dediler. Bazıları da "tsmail Peygamber evladından 
(Kanturaoğulları ) denilen bir cemaat bir yıl uğra
dıkları kıtlık dolaysiyle, Hic:ız'dan Horasan'a gö
çüp orada kalmışlar. Osmanoğulları işte onların. 
neslindendir" dediler. 

Bu rivayetlere göre, Osmanoğulları'nın Nuh 
Peygamber'in oğlu Sam Evlatlarından olmaları la
zım gelir. Tahkikçi tarihçiler ise "Oğuzlar Nuh Pey
gamber'in oğlu Yafes evladındandır." derler. Ba
zılan da Kayı Han'ın torunu ve Karahan'ın oğlu 
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Oğuz Han'dır, diye yazarlar. Kayı Han ise, Yafes'in 
tortınudur" dediler. Fakat Türk tarihçilerinden soy
sop mütahassısları arasında, Kayı Han, . Oğuz Han'ın 
en büyük oğlu olup, hanlığı ona ve onun evladına 
vasiyet etmiştir, derler. Meşhur olan da budur. 

Eski zamanlarda Türkmenler içinde (Korkut 
Ata) adında hal ehli bir veli varmış. O "Saltanat, 
:sonunda Oğuz Han'ın va_siyeti gibi Kayı Han evla
dına geçer ve ahır zamana kadar devam eder" de
miş. Ve dediği gibi olmuştur. islam saltanatı, Kayı 
Han evladından olan Osmanoğuluna geçmiştir. 

Türkmenler önce Maveraünnehir'e gelip, sonra 
takım takım Horasan tarafına geçmişlerdi.  önce on
ların bir kısmını ( Gazneli Sultan Mahmud) Hora
.san'a getirip ayrı ayrı yerleştirmiş, her il, aşiret 
bir Bey'e bağlanmıştır. Mal tahsil eden memurların 
yaptığı zulümlerden dolayı Türkmenler, kaldıkları 
yerden çıkarak yağmacılığa başlamışlar ve Gazneli-
1er devletinin başına bela olmuşturlar. 

Kayıhan'lı kabilesi Kayıhan soyundan olan bir 
Han'a bağlanarak, (Mervşc;hcan) taraflarından (Ma
han) semtinde yerleşip bu karışıklıklardan uzak kal
mışlardı. Selçuklular'dan lTuğrul Bey) Maveraünne
hir'de kalan Türkmenler'in büyük bir kısmı ile Ho
rasan tarafına geçip, büy.ik bir devlet kurmuştu. 
O zamanda Kayhanlılar amca çocukları olan, Sel
çuklu Sultanlar'ına bağlı kalmı&lar, muharebe ya
pıldıkça onlarırı hizmetinde bulunmuşlardı. 

Hata Türkler'i, Maveraünnehir'i alınca oradaki 
Selçuklular'dan geri kalanlar öbür tarafa geçtikleri 
için, beri tarafta Türkmenler daha çoğaldılar. Sel-
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çuklular devleti zayıflayınca Türkmen Beyleri fırsat 
bularak, birer hükümdar gibi başlı başına kaldılar. 

Belh valisi ise, kendi eyaleti içindeki Türkmen
ler'i çıkardığı için, Sultan Sencar onların üzerine 
büyük bir ordu ile gitti. Fakat ordusu bozuidu, ken
disi de esir oldu Kayıhanlılar ise o zaman Mahan'da 
oturuyorlardı. Sonradan Selçuklular devleti son bu
lunca yerine, (Harzemşah devleti )  geçti. Fa_ı_rnt Kon
ya'da hüküm süren Selçuklular'ın bir şubesi kaldı. 

Sonra Cengiz Han çıkarak Maveratinnehir şe
hirlerini aldı. 616 senesinde Buhara'yı 617 de Se
merkand'ı vurup kırdıktan sonra Ceyhun nehrini 
geçıp, sel gibi Horasan tarafını bastılar, a!em her
cümerç oldu, onlar da öteki devletler gibi Cengiz
ordı..:sunun önünden kaçıp, kısım kısım etrafa dağıl
dılar. 

tşte o sırada Mahan'da hüküm süren Kayıhanlı 
k:ıbilesinin Han'ı ( Süleyman Şah) da kendisine bağ
lı olan elli bin kadar Oğuz Obası ile Hahan'dan kal
karak, Bitlis civarında bulunan Ahlat'a göç etti. Ve 
bir müddet orada kaldı. Fakat o tarafır, soğukları 
şiddetli olduğundan, havası daha yumusak yerlere· 
inerdi. 

622 senesinde Harzemşah'ın oğlu ( Celaleddin) 
çıkıp Acem Irak'ını ve Azerbaycan'ı alarak Ahlat'a 
komşu oldu. Ve ( Şam, Erbil, Amid, Mardin) hü
kümdarları ile Eyyfıboğulları'ndan ( Rakka, Harran 
ve Ahlat) sahibi olan Melik Eşref aleyhine ittifak 
edince, Melik Eşref de onlara karşı Anadolu Sul
tan'ı olan (Selçuklu Alaaddin Keykubad) ile anlaştı. 

Bunun üzerine 623 senesinde Celaleddin Ahlat'ı 
sardığı gibi Alaaddin de Amid Melik'i üzerine askeı 
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göndererek Amid'e bağlı olan Hısn-ı Mansur'u ve 
Kahta kalesini ele geçirdi. Bu kargaşalık sırasında 
Süleyman Şah da obalarını, Azerbaycan tarafına gö
türdü. 

625 senesinde Celaleddin, Rey taraflarında Ta
tarlar ile çarpışıyordu. Bazan yeniyor, bazaiı da 
yeniliyordu. Somadan Tatarlar kaçıp gidince, Cela
leddin Ahlat ve Muş taraflarını vurup yağma etti. 

Erzincan meraları ise Kayıhanlı kabilesinin hay
vanlarını beslemeğe yeterli değildi. Süleyman Şah 
626 senesinde kabilesi ile beraber oradan hareket 
ederek, Elbistan yolu ile Haleb'e indi. Ralm'ya bağ

lı olan (Caber) kalesi yanında Fırat'ı geçerlerken 
geçit yerini bilmedikleri için Süleyman Şah'ın atı 
uçuruma düştü kendisi de boğularak Hakk'ın rah
metine kavuştu. Cesedi nehirden çıkarılıp Ca'ber 
kalesi yanında gömüldü. Orası hala (Türk mezarı ) 
diye bilinir. Aşiretler arasında bir at sancılanırsa o 
mezarın etrafını döndürdükleri zaman atın sancısı 
kesildiği çok meşhurdur. 

Süleyman Şah'ın vefatından sonra kabilesi da
ğıldı. Her oymak birer tarafa çekildi. Süleyman 
Şah'ın (Sungur Tekin, Gün doğdu, Ertuğrul ve Dün
dar) adında dört oğlu kaldı. Kabilelerden bir kısmı 
gurbet diyarlarında dolaşmaktan usandılar. Mahan'a 
gitmek istediler. Sungur Tekin'le Gündoğdu birlik
te Horasan'a döndüler. Bundan sonra adlan işitil
medi. Nereye gittikleri bilinmedi. Bir kısmı da Ta
tarlar'ın boyunduruğuna girmek istemediklerinden 

Ertuğrul ve Dündar Bey'le birlikte öteden beri alış

tıkları Selçuk-0ğulları'nın himayesine girmek ıçın, 

Erzurum sahibi olan (Selçuklu Kınt Aslan'nın oğlu 
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Turan Şah) ın memleketine giderek, Erzurum civa
rındaki (Pasin Ovasın) da (Sürmeli Çukur) denen 
yerde yerleştiler. 

Celfileddin, bazı işler için Turan Şah'ı çağırttı. 
Onunla beraber 627 senesinde Ahlat'a hücum ede
rek şehre girdiler. Ve Tatarlar'ın işlediği kötülük
lerin daha çok ağırını yaptılar. Melik Eşref de Alaad · 
din Keykubat ile birleşerek Sivas'ta buluşup Ahlat 
tarafına yürüdüler. tki ordu karşılaşınca, Celaled
din perişan oldu. Eşref, Ahlat yurdunu kurtardı. 
Alaaddin de amcazadesi olan Turan Şah'ı tutup, hap
settikten sonra Erzurum'u zaptetti. 

Sonra Alaaddin ve Melik Eşref Celaleddin'le 
mektuplaşarak, birbirlerinin yurtlarına saldırma
mak üzere bir andlaşma yaptılar. Fakat o sırada 
Tatarlar büyük bir kalabalıkla gelip 628 senesi için
de Celaleddin'e galebe çaldılar. Ve onu öldürdüler. 
Azerbaycan'ı da zaptederek Alaaddin'in memleket
lerine yakın olan Van ve Muş taraflarından tecavü
ze başladılar. 

O sırada Ertuğrul Bey, Tatarlar'dan uzak kal
mak için, Pasin ovasından hareket ederek Sivas ta
rafına geldi. Ve muharebe ile karşılaştı. Meğer bir 
Tatar ordusu ile Sultan Alaaddin'nin ordusu çar
pışıyorlarmış, Ertuğrul Bey yanındaki seçkin sü
varilerle ansızın Tatarlar'ın üzerine hücum edince 
Tatarlar şaşırdılar. Selçuklular'a da cesaret geldi ve 
bu suretle de Tatar ordusu bozuldu. 

Sultan Alaaddin bu zaferi işitince çok mem
nun oldu. Ertuğrul Bey'e hil'at ve donatılmış 
at gönderdi. Kayıhanlı kabilesi cesaretleri ve kah
ramanlıkları ile meşhur olduğundan Alaaddin onla-
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rın gelişinden çok memnun kaldı. Ve memleketlerin
den neresini isterlerse orada yerleşebileceklerini Er
tuğrul Bey'e bildirdi. Ertuğrul Bey de o zaman sa
vaş meydanı olan Ankara tarafını seçti. Sultan Ala
addin onu kabilesi ile beraber Ankara vilayetinde
ki (Karacadağ) da yerleştirdi. Ve öteki Türkmen 
Beyleri gibi, onu da sınır muhafızı tayin etti. 

Bir zaman sonra Ertuğrul Bey'e (söğüt kar
yesi) ni kışlak ve (Domaniç dağı) nı da yaylak ol
mak üzere verdi. Ertuğrul Bey 440, bir rivayette 
de 500 kadar Kayıhanlı obaları ile Söğüt'te yerleşti. 
Aşiret Kethüdalarından (Samsa Çavuş) ile tnegöl 
ahalisi anlaşamadılar. Samsa Çavuş, Ertuğrul Bey'
den izin alarak Söğüt'ten ayrıldı. Kendi aşireti ve 
kardeşi ile beraber (Mudurnu) taraflarına çekilip, 
Sakarya nehri civarında yerleşti. Yazın da yaylaya 
çıkar yerlilerle iyi geçinirdi. - Bu suretle ömür sür
müş olduğunu, bazı tarih kitapları yazar. 

Fakat bazı tarih kitapları o zaman Ertuğrul Bey 
ile gelenlerden (Bozoklu) denen bir han varmış. 
(Boragir, Kusun, Vadsak, Kara tsa, özer, Gündüz 
ve Kuş Tim ur) adında yedi oğlu ile beraber Çuku
rova taraflarında yerleştiği ölünce de büyük oğlu 
Boragir'in yerine geçtiğini sonradan Adana, Tarsus 
ve Sis kalelerini zaptettikten sonra, öldüğünü ve 
yerine oğlu ( Ramazan'ın) geçmiş olduğunu yazar. 

O tarafta (Borekir) nahiyesi halen vardır. Ra
mazanoğulları'nın Adana'da hükümet kurdukları da 
malumdur. ( Payas) sancağında (özerli) köyü olup, 
ona nisbetle payas sancağına da (özerli sancağı) 
denildiği halde sonradan değiştirilerek (üzeyirli san
cağı ) denilmiştir. Bu sancağın ahalisi hep eski Türk-
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melller'in kalıntısı olduğundan köy ve şehirlerinin 
adları hep Türkçedir. Orada (Üzeyir) gibi Arapça 

isimler kullanılmaz. Hala Kozan'da yerleşmiş olan 
(Karasanahlar) ise Varsak aşiretindendir. 

Bütün bu bilgilere göre Süleyman Şah'ın vefa
tından sonra iki oğlu'nun ne kadar Türkmenle ne 
tarafa gittiği belli olmadığı gibi, Ertuğrul ve Dün
dar Beyler'le Pasin Ovasına gidenlerin ve oradan Si
vas tarafına gelenlerin ne kadar oba halkı olduğu ve 
Ertuğrul Bey'in Söğüt'te kaç Kayıhanlı obası ile yer
leştiği kati olarak belli değildir. 

Rum serhatleri o zaman karışık bir halde idi. 

Selçuklu devletinin sınır muhafızları Türkmen Bey
leri idi. Bu beylikler, babadan oğula geçerdi. On
lara (Uç Beyleri) denirdi. Hepsinin başına da (Me
likül ümera) yani Beyler beyi denirdi. Kayser'in htJ.. 
dut muhafızları da (Tekfur) dedikleri derebeyleri
dir. Bu Beylikler de babadan oğula miras kalırdı. 
tki devlet sulh halinde oldukları halde hudut mu
hafızları birbirinin arazisine çapul ederlerdi.  Bun
dan dolayı iki tarafın koru:vucuları arasında dövü
;üp çatışma eksik olmazdı. Tekfurlar kalelerde giz
lenirlerdi .  Türkmenler'in ise kaleleri kılıçlarıydı. 

Ertuğrul Bey de Uç Beylerinden olduğu için fır
sat düştükçe Rumların kasaba ve köylerine çapul 
ederdi.  

Uç Beylerinin en meşhuru Kütahya tarafında 
bulunan Ali Şar Bey'in aşireti ile Afyonkaruhisar 
tarafında bulunan Çavdar aşireti daima beri taraf
lara ılgar ederlerdi. Ertuğrul Bey is2 Söğüt'te yer
leştikten sonra onlar blı tarafa gelmez oldular. Er
tcğrul B::�y'in komşusu olan Rumla r da kendisind2n 
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hoşnuttular. Haçlılar bir aralık Kostantaniyye'yi ele 
geçirip, bir Latin imparatorluğu kurmuşlarsa da bir 
müddet sonra tznik'te bulunan Kayser (Mihail Pa
leolog) Kostantaniyye'yi kurtarmıştı. Anadolu'nun 
birçok şehirleri Selçuklu devletinin elinde idi. Kay
ser'in elinde yalnız Bursa ve tznik sancakları ile, 
Bolu sancağının bir parcası ve Karadeniz kıyısında, 
Samsun ve Trabzon kaleleri kalmıştı. Buralarda bu
lunan Rum Beyleri de hernekadar Kayser'e bağlı ise
ler de varis olmak suretiyle işin başında bulunduk
larından, iç işlerinde müstakil1irler. Bundan dolayı 
Kayser'in kuvveti yalı;: gibi idi. Vakti ile yapılmış 
olan Kostantaniyye şehrinin kale duvarları arkasına 
sığınmış bulunuyordu. Ondan dolayı Uç Beylerini hu
susi ile Ertuğrul Bey'i hoş tutmak zorunda idi. 

Gazi Ertuğrul Bey ise, sınır muhafızlığı va
zifesini çok güzel yapıyordu. Sultan Alaaddin sefe
re çıkınca da Kayıhanlı Bahı:ı.dırlarıyla Sultan or
dusuna gider askerlik vazifesini yapardı. Bundan 
dolayı Al§addir'in çok işine yarardı. Onun vefatın
da oğ!u ikinci Gıyescddin Keyhüsrev'in de c;ok mü
him işlerinde bulunmuştur. Fakat 2. Gıyaseddin za
manında Beyler arasına nifak ve fitne girdiği için 
devlet iş!eri çıgırından çıkmıştır. 70 bin askerle kırk 
bin Moğol'a mağlup olmuştu. Devlet gelirinin üçte 
ikisini tlhanlılar hazinesine vermek şartı ile Sulhe 
mecbur olmuıtu. Ve devletin istiklali bozulmuştu. 
Hele 2. Gıyasedd'.n'in vefatından sonra devlet oğul
ları ara�mda tak�im e:i'.!diği için, Selçuklular ülke
si ilhanlılar'ın bir eyaleti hükmüne girmişti. 

Sonradan Hi ilngu'nun y:.ı_rtığı büyük darbe ile 
Abbasiler Hilafeti'nin mahvolması herkesi şaşırt-
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mıştı. Selçuklular devletinin büyükleri de devletin 
bakasından ümitlerini keserek bütün bütün Tatar
lar'ın boyunduruğu altına girdiler. Türkmen Beyleri 
de Hülagu'ya baş vurarak hükümetlerini istiklalle
rini kabul ettirdiler. 

Ertuğrul Bey ise bu karışıklıklara girmeyip 
Konya'da bulunan Selçuk Sultan'ı adına bağlı kalmış 
ve idaresi altında bulunan ahalinin zulme ve teca
vüze uğramamasına çalışmıştı. 

Yukarıda geçtiği gibi · Selçuklu Sultanı elinden 
devlet idaresini Pervane ele geçirince Sultan tzzed

din'i tstanbul'a kaçırmış sonra da Sultan Rükned
din'i öldürterek, Atabey olmuştu. Bu halka çok tesiı:: 
etti. Türkmenlere ise onun emirlerini dinlemek ağır 
geldiği gibi 675 senesinde Anadolu'da çıkan karışık
lıklar üzerine Sultan Baybars'ır. büyük bir ordu ile 
gelip Elbistan'da bir Tatar ordusunu mahvede
rek Kayseri'ye kadar ilerlemesi, sonra bu işe kızan 
tlhan Abaka'nın Anadolu'nun birçok yerlerini 
yağma edip Pervane ile beraber birçok Müslümanla
rı da öldürmesi sonra Karamanoğlu'nun Konya'yı 
zapteylemesi üzerine, Tatarlar'ın gidip Konya'yı ge
ri almaları ve Selçuklu Sultan'ını yerine oturtarak 
Karamanoğlu'nu idam etmeleri, herkesi hayret ve 
dehşet içinde bırakmıştır. Bu suretle Selçuklu dev
leti karmakarış bir hale geldiği için, artık devlet 
diyecek hali kalmamıştı. 

Gazi Ertuğrul Bey ise, bütün bu kargaşalığı 
uzaktan seyrediyor, işin sonunu bekliyerek kendi 
yurdunu korumakla meşgul oluyordu. Fakat fırsat 
buldukça Rumlar'ın kasaba ve köylerine çapul eder-
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di. Fakat çok ihtiyar olduğundan, sonralan ordu ile 
oğlu Osman Bey'i kendisine vekil olarak gönderir 
ve en mühim işlerde onu kullanırdı. 

ERTUGRUL BEY'tN VEFATI VE 
OSMAN GAZt'NtN EMiRLtGt 

080 senesinde Gazi Ertuğrul Bey 90 yaşını geç
miş olduğu halde Söğüt'te vefat etti. Allah rahmet 
eylesin. 

Ertuğrul Bey'in elindeki yerler, Ankara Kara
cadağ'ı ile Keşiş dağına kadar uzanan Söğüt taraf
ları ve Sultanönü gibi münbit ovalardan ve Doma
niç dağı gibi güzel yaylalardan ibaretti. Kaleleri 
ise Türkmen kılıçları idi. 

Ertuğrul Bey bu Söğüt kasabasında herneka
dar Kayıhanlı kabilesinin küçük bir kısmı ile yerleş
mişti. Fakat 50 bin oba ile Horasan'dan Anadolu'ya 
hicret etmiş olan Süleyman Şah'ın oğlu olduğun
dan, Tür'kmeırler içinde hatı'rı saydan mUhterem 
bir ihtiyardı. Emrindeki aşiret Ağaları da (Akça 
Koca, Konur Alp, Turgut Alp, Uygut Alp, Hasan 
Alp, Saltık Alp, Samsa Çavuş, Abdurrahman Gazi. 
Akbaş Mahmud, Karamürsel, Kara Oğlan ve Kara 
Tekin ) gibi emsalsiz kahramanlardı. Fakat Samsa 
Çavuş yukarıda geçtiği gibi Söğüt'te kalmayıp, Sa· 
karya nehri vadisir.de konup göçüyordu. Bu Ağa· 
lar kabilenin ileri gelen eşrafından olup, sonra hepsi 
Osman Gazi'nin Beyleri olmuşlardır. 

F i l  
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Ertuğrul Bey'in (Ollndüz Bey, Sarı Yatı ve Os
man Bey) adında üç ogıu vardı. Osman Bey yaşça 
küçükse de, · kuvveti, kudreti, şecaati, liyakatı, 
fikrindeki keskinlik, doğru buluş ve düşüncesi ba
kımından hepsinin büyüğü idi. Bundan dolayı baba
sının sağlığında yedi sekiz sene kadar başbuğluk va
zifesini yapmıştı. tş icap edince, babası daha küçük
ken kendi tarafından vekil olarak Konya'ya gider 
gelirdi. Konya devlet büyükleri de kendisine ( Os
mancık) derlerdi. Hasılı harb meydanında asker onu 
gördü. Devlet dairelerinde de o tanındı. Osman Bey 
az askerle, kendisinden kat kat fazla olan düşmana 

galebe çaldığı zamanlar çok olmuştur. Şecaati, çö
mertliği adaleti · iyi ahlakı ve siyasi bir adam oluşu, 
soyunun şerefine ve asaletine eklenince bütün silah 
arkadaşları kendisini sevmiş, saymıştı. Alimlere çok 
iltifat ve itibar ederdi. Onların teveccühlerini ka
zanmak istemesinden dolayı halk arasında büyük 
şan ve şöhret kazanmıştı. Bundan dolayı Ertuğrul 
Bey vefat edince kabilenin ileri gelenleri toplanarak 
Beyliğe, Gazi Osman Bey'i seçtiler. Kardeşleri de 
bu seçime candan gönülden uydular. Fakat Amcası 
Dündar Bey başa geçmek istedi. Ancak Osman Bey' -
in emir seçilmesi Selçuklu Sultan'ı tarafından kabul 
ve tasdik edilince, bu ayrılığa yer kalmadı. Bunun
la beraber Dündar Bey bunu bir türlü hazmedeme
di. Osman Bey'in işlerini aksatmak için onun düş
mankrı ile birleşmek derecesine kadar aleyhine 
yürüdU. 

Ertuğrul Bey'in bütün emeli başında bulunan 
Tüı'kmen muhacirlerini ayrılığa düşmeden idare et
mek ve Söğüt'ün emniyetini, rahatını koruyup iş-
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lerini yürütmekti. Devlet kurmak hatırından bile 
geçmezdi. 

Bir gün Söğüt civarını dolaşıp araştırırken, bir 
gece bir köy imamının evine misafir olmuş. Otur
duğu yerin arka tarafındaki dolapta ise imamın 
Musaf-ı Şerifi kalmış. tmam efendi telaş ederek 
Kur'an-ı Kerim'i alıp yüksek bir raf üstüne kaldır
mış. Ertuğrul Bey ise saf i)zlü ve sağ duyulu bir 
adamdı. Fakat okuma yazma bilmezdi. "O ne ki
tabıdır" diye imam efendiden sorunca o da" Allah 
Taala'nın Peygamberimiz Efendimize gökten indir
diği Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün din ahkamı orada 
bildirilmiştir." diye cevap vermiş ve odasına çeki
lip uyumu�tur. Ertuğrul Bey ise Abdest alıp namaz 
kıldıktan sonra Musaf-ı Şerife dönerek ellerini bağ
lamış ve sabaha kadar ayakta dutmuştur. Sabaha 
karşı yastığına biraz dayanıp kendinden geçer gibi 
olduğu sırada, Hak tarafından rüyada kendisine (sen 
benim kitabıma bu kadar hürmet ettin, ben de senin ' 
evladını kıyamete kadar devam edecek olan bir sal
tanatla kutladım" diye bir ses gelmiş Ertuğrul Bey 
dehşetle uyanıp bu rüyayı imama söylemiş ve bir 
zaman sonra da oğlu Osman Bey'e anlattığı rivayet 
edilir. 

Bir de Ertuğrul Bey, Sultan Alaaddin'le görüş
mek üzere Konya'ya gittiği zaman, gece rüyasında 
evinin ocağında tatlı bir su çıkarak aka aka bir bü

yük deniz olup her tarafı kaplamış, olduğunu gör
müş. Ertuğrul Bey bu rüyayı Sultan Alaaddin'in baş 
ı�atibi zamanın büyü1' alimlerinden Abdülaziz Efen
diye söylemi� ( yakında senin bir oğlun doğacak ve 
onun saltanatı alemi kaplayacak) diye tabir ederek 
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müjdelediğj ve çok geçmeden Osman Bey' in doğdu. 
ğunu, bazı tarih kitapları yazar. 

Bu müjdelerden biri de şudur: Aslen Karamanlı 
olup, Şam'a giderek yüksek tahsil yapmış olan bü
yük alimlerden (Şeyh Edebali) Anadolu'ya dönünce 
Sofiyye meslekine girip Söğüt'te bir dergah'da halkı 
irşada başlamıştı. Osman Bey, gençliğinde gidip 
onunla görüşür ve onun teveccUhünü kazanmaya ça
lışırdı. Bir gün Şeyh'in kızı Mal Hatun'u başka kız
larla beraber meydanda gezerken görünce çok şid
detli aşık olmuş ve dünyayı gözü görmez nlmuşdu. 

O sırada tnönü Tekfur'u Osman Bey'i bir ziya
fete çağırdı. O da birkaç kişi ile birlikte tnönü Hi
sarı'na gitti. Düşmanı olan Eskişehir Tekfur'u aske
ri ile çıkarak ve Harman Kaya (Harmancık) Tek
fur'u Kösemihal'ı da beraberine alıp tnönü hisarını 
sardı. Ve Osman Bey'i istedi. Ziyafet sahibi şaşkın 
bir halde bakınırken Osman Bey işi anladı. Hemen 
kendi yanındakilerle beraber Hisar'dan dışarı çıktı, 
iki Tekfur'un askerlerini darmadağın etti. Eskişehir 
Tekfur'u kaçtı fakat Köse Mihal yakalandı. 

Köse Mihal bundan sonra Osman Bey ile bir
likte hareket edeceğine. dair yemin edip, Osman 
Bey'i inandırdığında onu salıverdi. Ondan sonra 
Müslüman olduğu zamana kadar, Osman Bey'e sa
dakattan ayrılmadı. Sonra da Osman Gazi'nin ku
mandanlarından oldu. 

Osman Bey, aşkını herkesten gizliyordu. Bu 
aşkın ateşi kendisini büyük yiğitliklere sürük
lüyordu. Bundan dolayıdır ki babasının vefatından 
sonra asker ve ahali onu amcası ve kardeşlerinin 
önüne geçirerek kendilerine Bey yapmışlardı. 



KISAS-1 B."BİY A ill · II 165 

Osman Bey bu aşkını üç sene sakladı. Sonra 
bir gece Şeyh Edebali'nin tekkesinde kaldığı ak-
13amlardan birinde bir rüya gördü. Şeyh'in koynun
dan bir ay çıkıp kendi koynuna girmişti. Ve göbe 
ğinden bir ağa� peyda olup, dalları bütün dünyayı 
kaplamıştı. Osman Bey bu rüyayı Edebali'ye söyle
yince "sen bana damat olacaksın ve bir büyük, 
uzun ömürlü bir devlete kavuşacaksın" diye tabir 
etti ve kendisine müjde verdi. Kerimesi Mal Hatun'u 
da Osman Bey'le evlendirdi, Osman Bey'in (Alaad· 
din ve Orhan) adındaki oğulları o hatundan doğ
muşlardır. 

Meşhur (Bitlis'li !dris) adındaki alim tarihçi 
derki : (Kumral Apdal) adında bir hal ehli vardı. 
Yenişehir taraflarında otururdu. Dervişleri ile Rum 
köylerine gaza ederdi. Bir gün Allah yolunda olan 
büyük ehli halden biriyle görüşüp "Allah Teala Os
man Gazi'ye kıyamete kadar devam edecek bir bü
yük devlet ihsan etti. Git müjdele" diye emretmiş. 
Kumral Apdal, Osman Gazi'yi tanımıyordu. O mü
barek zat, Kumral'a, Osman Gazi'nin çehresini ta
rif etmiş. Apdal da bu alametlerle Osman Gazi'yi 
bulup müjdelemiş. Osman Gazi de memnun kalıp 
"şimdiki halde bir kılıçla bir maşrapamdan başka, bir 
şeyim yok" diyerek onları Apdal'a vermiş. Kumral 
Apdal maşrapayı uğur sayarak almışsa da kılıcı geri 
vermiş. Uzun zaman sonra Osman Gazi, ona bir za
viye yaptırmış ve Yenişehir civarında da kendisine 
tarlalar vakfetmiştir. 

Manevi müjdelerin dikkat nazarını çeken biri
si de şudur: Şeyh Ekber Muhiddin Arabi, Osman 
oğulları'nın çıkacağını yetmiş sene evvel Cifir ilmi 
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denen ve ince hesaplarla yapılan bir ilim ile keşfe
derek ona dair (Ed�airetün Nu'mahiye Fi'ddevletil 
Osmaniye) adlı bir eser yazarak Osmanoğulların'
dan birinci Halife olan Yavuz Sultan Selirn'den baş

layarak Osmanlı devletinin büyük vakalarım Cifir 
ilminin kelimeleri ile ifade etmişti. 

Ertuğrul B?y başlı ba�ına bir hükümet kurmayı 
emel edinmemişse de yukarıda geçen müjdeler üze
rine kendi hanedanının büyük saltanata nail olaca
ğı ümidine düşmesi tabiidir. Bu devlet saadet kuşu
nun kendi hayatında 7 - 8 seneden beri kendisine 
vekalet suretiyle mühim işlerde başbuğluk yapan 

oğlu Osman Bey'in başına lrnnacağı görünen ve ma
nevi işaretlerden anlaşılıyordu. öyle de oldu. 

GAZ! OSMAN BEY'iN iLK YAPTIGI ŞEYLER 

Osman Gazi'nin Beyliğe seçildiği zaman ilhani
lerden Abaka, Mısır Sultanı il? harbediyordu. Kon
ya erkanı işin sonunu bekliyorlardı. Abaka'nın or
dusu bozuldu kendisi de sonra öldü. Yerine Ahmed 
Sultan çıktı, Miislümanlığını ilan etti .  fı'a!rnt karde
şinin oğlu (Abaka'nın oğlu Argun Han ) isyan etti. 
Ahmed Han onu tutup hapsetti . Fa�:at Argun'nun 
etrafındakiler toplanarak Ahmed Sultan'ı idam et
tiler. 682 senesinde Argun Han'ı taeta çılqırdılar. 
Argun Han tahta çıktığı zaman Konya'daki Sel
çuklu devletinde Selçuklu Sultan'ı oları üçüncü Gı
yaseddin Keyhüsrev ile Gıyas2ddin Mesud'<ı devleti 
yarı yarıya verdi. Devlet büyükleri şaşırdılar. Ha
sılı çok karışık bir devir geçirildi. 
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Osman Gazi devlet işlerini yoluna koyup ve 

zamanını etraflıca düşünüp, baş:nda bulunduğu Bey
liğin nazik durumlarım duşünere!< etrafındaki Tek

furlar'la hoş geçinıyordu. 
İnegöl Tekfur'u Nikola Osman Gazi'nin günden 

güne artan şanını, şöhretim düşün2rek eğer böyle 
giderse Osman Gazi'nir. o tarafları tamanıiyle elin2 
gcçil'eceğine hükmedere:� Osır.an Bey'i oradan ka
çırmak için öteki Tekfurlar'la anlaşmaya girişti .  

Osman Gazi bunu haber aıınca tnegöl 'ü fet hct · 
meyi düşündü. Ve ona bir başlangıç olsun diyE ()�?:3 
senesinde İnegöl yakınında bult..nan Kolcahisar'ı bas

tı. Kaleyi yaktı ve ganimet a ıarak döndü. 
Nikola bundan çok �anı sıkılarak, kendisine 

komşu olan Karacnhisar Tekfur'u ile birleşti. Birçok 
asker toplayarak ansızın 120 süvari ile (Hamzabey 
köyü) civarında (Ermenibeli)  denen yerde bulunan 
Osman Gazi'nin yolunu keserek sıkıştırdı. Cenge 
başlandı, Meşhur ileri gelenlerden ( Bay Hoca ) nın 
şehid olması gibi haller şaşkınlık verdi ise de, Os
man Gazi yanındaki kahramanlarla daJ kılıç olarak 
fiücum etti ve düşmanı yarıp geçerek kurtuldu. Brıy 
Hoca'nın mezarı, Hamzabey köyünde bulunup her
kes tarafıhdan ziyaret edilmektedir. 

Sonradan Osman intikam almal� için bir gece 
450 seçkin süvari ile Ermenibr l ' i  dolaşıp ansızın Ka
racahisar üzerine ındi. Ro.sg2!diği Rumlar'ı öldürdü. 
Birçok hayvan elde etti. Ganimetleri il� sağ salim 
Domantç tarafına döndü ve ormanlar içınde gizlendi .  

Ertesi gün Karacahisar Tekfur'u askerini tne
göl'e · gönderdi. İnegöl Tekfur'ur.un askeri ile birleşti 
Başka anlaştıkları Tekfurlar'ın askerleri ile de bu-
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luşarak tnegöl önünde büyük bir topluluk dalgalan
maya başladı. Osman Bey de etraftan oldukça as
ker toplamıştı. 

Birleşmiş olan Tekfurlar'ın ordusu tnegöl'den 
hareket edince Osman Bey de Domaniç'ten aşağı 
yürüdü ve düşmanı karşıladı. Muharebe sonunda 
düşmanlar pek çok teliı.fat vererek fena halde bo
zuldular. 

Bu muharebede Osman Bey'in kardeşi (Gün
düz Alp) şehid oldu. Karacahisar Tekfuru'nun kar
deşi de öldürüldü. Osman Bey şehidleri gömdükten 
sonra düşman askerlerinden ölenler için de bir bü

yük tepe yaptırdı. Ve kardeşinin cenazesini Sö
ğöt' e göndererek babasının mezarı yanında gömdür
dü. tşte bu zafer de Gazi Osman Bey'e büyük şöh
ret kazandır.mıştır. 

GAZI OSMAN BEY'E BEYLiK 
BERA TININ VERtLMESt 

Serhatlerin hususi ile Söğüt kasabasının ehem
miyeti arttı. Gazi Osman Bey'in de şöhreti etrafa 
yayıldı. Selçuklu Sultan'ı Osman Gazi'ye Söğüt ka
sabasını bütün köylerini ve etrafını yurtluk ocaklık 
usulü tizere verdi. Ve buna dair 683 senesi Rama
zan'ının başlarındaki tarih ile yazılı bir Menşur gön
derdi. 

O zaman resmi yazılarda Farsça lisanı kullanı
l ırdı. Bu Menşur da Farsça yazılmıştı. Hatta Sö" 
ğüt kelimesi yerine (Biyd) kelimesi kullanılmıştı. 
Ve (Hıttı-i Biyd) , vilayeti Biyd diye Söğüt keli
mesi yerine Söğüt manasına gelen Biyd tabirleri 
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kullanılıyordu. Söğüt'ün en sağlam ve büyük bir 
tslfun serhaddi olduğundan ve Osman Bey'in hüküm· 
darlığa kabiliyetinden bahsediliyor ve Biyd vilaye
tinin bütün kasabaları ve etrafı ile ona verildiği ya
zılıyordu. Ve Osman · Gazi'ye (Saadetmend-i Eazü 
Ekrem ve Kamkar-ı Muazzam Nasırüd Dünya 
veddin Ebünnasr Osman Şah metteanallahü bitül i 
hayatihi ve yümni likaihi) diye cümlelerle lakap
landırılmış ve zamanımızın şevketli hükümdarı gün
düz ve gecemizin azametti şahı şerefi diye de vasıf
landırılmıştır. 

Bu Menşurda Gazi Osman Şah'a adaletle insaf 

ile ve şeiratın ahkamına göre hareket etmekle, sulh 
etmek isteyenlerle sulh içinde yaşaması ve verdiği 
sözü bozmaktan çekinmesi, devlet işlerini ehline 
vermesi gibi hükümdarlar için lazım olan birçok 
nasihatlar ve vasiyetler yazılıdır. Ayrıca devlet bü
yüklerine ve kumandanlara ve memleketin efrafı
na ve kadilere de hitap edilerek Osman Şah'a itaat 
edilmesi Cenab-ı Hakk'a ve Sultan'a itaat demek 
olduğu . ve onun memurlarının gösteridiği yoldan git
mek, din ve dünyanın farzlarından olduğu bildiril
miştir. 683 senesinden başlayarak işlerin ve paranın 
onlara gönderilmesi lazım geleceği de bildirilmiştir. 
Ve bundan sonra Osman Şah'ın Selçuklu Sultan'ı 
ile haberleşmesi kesilmiştir. 

Yurtluk, ocaklık sureti ile verilmiş olan ma
likane sahibini onun tebası, doğrudan doğruya ken
disini tanıyorlar. O da zamanın Sultan'ına bağlı ola
rak içişlerinde müstakil oluyordu. Eski zamanlarda 
birçok vilayetler ve livalar böyle verilirdi. Eyalet
lere vali, livalara mutasarrıflar bakardı. Ve bunla-



l'iO KISAS-! fu'lBİY A lll • ll 

rın adına (Mülük) denirdi. Evvelce Hülagu tarafın
dan Türkmen Beylerinin istiklalleri tasdik edilmiş 
ise de Ertuğrul Bey o sevdada olmadığı için Osman 
Bey de öyle bir istekte bulunmadı. Fakat işin gelişi 
Sultan tarafından kendisinin öyle bir mevkiye ge
tirilmesini icap etmiştir. 

Bu incelikleri düşünemeyenler o zamanki du
rumla, asrımızın teşkilatını kıyaslayarak bu men
şur ile Osman Bey Söğüt nahiyesinin müdürü oldu
ğu zannederler. (Şah) tabirine ve öteki lakablara 
mana veremezler. Halbuki her asrın bir terimi, bir 
ıstılahı ve her yerin bir örfü bk adeti vardır. Ev
velce Acem padişahlarına (Şah) denirdi. Sonra pa
dişahların, hakanların idaresi ve hükmü altında bu
lunan hanlardan müstakil emaret sahibi olanlara 
Şah lakabı verilmiştir. İşte bunlardan biri de Er
tuğrul Bey'in babasına (Süleyman Şah) denilmes.i
dir. Bu seferde Osman G:ızi'ye (Ebfmnasır Osman 
Şah) diye lakab verilmiş ve müstakil hükümdarlara 
mahsus olan kelimelerle de vasıflandırılmıştır. 

GAZİ OSMAN ŞAH'IN KARACA 
HİSARI ALMASI 

Osman Şah Gazi Menşur'u bütün halkın önün
de alenen okuttu. O sırada Anadolu Tatarlar'ın zu
lümleri ile ezilmekte idi. İlhanlılar devleti tam bir 
karışıklık içinde bulunuyordu. Mısır Sultanı dçı, 
Haçlılar'la uğraşmakta idi. Osman Şah zamanın bu 
müsaadesinden faydalanarak memleket işlerini dü
zeltti, hükümeti temeller üzerine koydu ve kuvve
tini artırmakla meşgul oldu. 
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Yaptığı muharebelerde Osman Şah'ın görünen 
zaferleri ve günden güne artan şöhret ve itibarı 
Tekfurları ürküttü. Artık Türkmen obalarını Sö
ğüt'ten tamamiyle çıkarmak için birleştiler. Büyük 
hazırlığa başladılar. Osman Gazi bunu haber alınca 
Konya'ya adam gönderip işi bildirdi. Sultan tarafın
dan kendisine birçok silah ve harb eşyası gönderil
di. O tarafta bulunan Türkmen Beyleri'nin de Os
man Şah'a yardım etmesi için emirler verildi. 

Osman Gazi hazırlığı bitirip, kuvvetini artır
dıktan sonra 688 senesinde birkaç bin süvari ve bir 
okadar piyade ile bir gece ansızın Eskişehir yakı
nında bulunan Karacahisar'a gitti. Şehri sardı. Ta
raf taraf hücwnlar yaparak şehrin içine girdi. önü
ne gelenleri kılıçtan geçirip, kaleyi zaptetti. Tek
fur'u tuttu. Birçok esir ve kesik başlarla birlikte 
Konya'ya gönderdi. Ve şehir bomboş kaldı. Evlerini 
Gazilere taksim etti. Kiliselerini de camiye çevirdi. 
O zamana kadar harb eden Gazilerin barınacak 
ve . sığınacak yerleri yoktu. Bu sefer Karacahisar 
gibi alınması güç bir yerde yerleşip, rahat yatacak 
birer de küçük ev buldular. Kendilerine göre saa
dete kavuştular. Sonra Osman Gazi (Yarhisar) ı da 
alıp harap etti. 

OSMAN ŞAH' A TUG, SANCAK VE BOYOK 
DAVUL tLE MENŞUR GöNDERtLMESt 

Obalarından başka barınacak ve kılıçlarının, 
gölgelerinden gayri sığınacak yerleri olmayan Türk
menler'in kuvvetli ve sarp olan Karacahisar kale
sini ele geçirmeleri ve cesareti ile şöhret bulan Tek
furunu da tutmaları Konya'da büyük hayretlere 
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sebep oldu. Ve bundan Osman Şah'ın fevkalade bir 
kuvvet ve kudret sahibi olduğu anlaşıldı. 

Bunun üzerine Sultan Alaaddin Osman Gazi'
ye 688 senesi Şevval'inin başı tarihi ile yazılmış 
bir kıt'a Sultanlık Menşur'u yazdırıp, (Balaban 
Çavuş) ile gönderdi. O Menşur ile birlikte tuğ, bay
rak ve hükümdar davulu ve bohçalı:ı.rla pek güzel 
elbiseler, altın kabzalı kılınç, cins atlar, yüzbin dir
hem para, bin zırh ve kalkan ellişer okuyla ikibin 
keman, binbeşyüz siper, üç bin kılıç, hançer, ve 
iki katar deve yükü mızrak gönderdi. 

Selçuklular'ın aslı Türktür. Fakat tran diya

rında hükümet kurdukları için ve o tarafların dili 
Farsça olduğundan Anadolu'ya gelen Selçuklular da, 
devletin resmi yazılarında Farsça dilini kullanırlar
dı. Cengiz'lilerin zuhurunda Horasan'dan birçok 
alimler, Şeyh'ler Anadolu'ya göç etmişlerdi. Onla
rın yazdığı nazım ve nesir bütün kitaplar Farsça 
yazılmış olduğundan Anadolu'da Farisi bir kat da
ha . yayıldı. 

Bundan dolayı Türkmen Beyleri de saltanat 
merkezi olan Konya ile yaptıkları yazışmada, Fars
ça yazabilen katipler bulundurmağa mecbur oluyor
lardı. Bu ise Türkmenler'e çok güç geliyordu. Bun
dan dolayı Karamanoğlu Mehmed Bey, Konya'yı al
dığı zaman Farsçayı yasak etmişti. Fakat o öldürül
dükten sonra resmi yazılar yine eskisi gibi Fars
ça yazılmaya başlandı. 

Bu iş böyle devam edip giderken, bu sefer Os
man Şah Gazi'ye gelen Menşur Türkçe idi. Bunun 
da onu memnun etmek için yapıldığı anlaşılmakta
dır. Fakat katipler Türkçe yazmağa alışmamış ol-
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duklarından Türkçe olan bu Menşur Farisi tarzın
da yazılmıştı. Feramerı:'in oğlu Selçuklu Sultan'ı 
Alaaddin (Bürhan-i Emürül Mümin'in) diye lakab 
almıştı. Bu Menşurunda da besmeleden sonra bu 
lakabla başlayıp Osman Gazi'yi (Merzeban-ı Hıtta-i
bid olan Saadetmend Alica Osman Şah bin Ertuğrul 
Bey Hayrha Eyyedehullah) diye lakablandırdı. Bü
tün varmı Allah 'ın dinini yaymak için sarf etmesini 
ve herkesin onun iyiliklerini tatlı dille anmasını, 
halkın onun yükselmesini istemesi ve güzel yaradı
lışının devletin tatlı suyu ile yoğurulmasını ve latif 
varlığının izzet, şeref anberi ile tüssülenmesini iç, 

dış duyularının inceliği ile bilinen ve hayalinin yük
sekliği, çabuk anlayışı hareketli oluşu ile zafer ku
mandanlığına layık, Hakk'ın yardımına mazhar ola
rak dev adımlarla müjdeler ulaştıran, Allah'ın tev
fikine arkadaş olarak başarılar elde etmesini daha 
birçok değerli vasıflar, nasihatler ve tavsiyelerle 
dolu olan Menşurda ayrıca, pek eski zamandan beri 
bizim ecdadımızla onun ecdadı Turan'dan tran'a, 
Ahlat'tan Yunan'a bir arada yürüyerek, canlarını 
vermek suretiyle çalışıp fırsatı kaçırmadılar;  diye
rek Osman Gazi hanedanına müteşekkir ve minet
tar olduğunu da bildirmiştir. Evvelce kendilerine 
yurtluk, ocaklık olarak verilen Söğüt ile etrafında 
fethettiği yerlere ilaveten Eskişehir'i de Osman Ga
zi'ye verdiğini her türlü yıllık vergi ve resimlerden 
de affedilmiş olduğunu söyleyerek Menşuru tamam
lamıştır. 

Osman Gazi bu menşur'a Türkçe .olarak verdiği 
cevapta Sultan'ın sancağını nasıl karşıladığı
nı ve pek çok sevindiği menşuru ne suretle okut-
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tuğu ve gönderilen paranın ve silahlar ile Gazilerin 

eksiklerinin tamam olduğunu beyan ederek ferman 

padişahımızındır diye sözü btirmiştir. 
Şan Osman Gazi ötedenberi, ikindiden sonra 

sofralar hazırlatarak adamlarını ve misafirlerini ve 

fukarayı yedirir, içirirdi. Davul geldikten sonra her

gün ikindi zamanı nöbet çalınmasını emretti. Nö

bet çalınırken kendi ayakta durdu. Bu adet sonra

dan torunlarına kadar devanı edip, Fatih İkinci Sul

tan Mehmed Hazretlerinin zamanına kadar devam 
etmiş, sonra ayakta durmak usulü kaldırılmıştır. 

HAK1M TAYİNİ 

!kinci Halife Hz. Ömer zamanında !slam ülke

si genişleyince Hz. Ömer Kı1fe'de Basra gibi büyük 

şehirlere kadılar tayin ederek, dava işlerini icra 

kuvvetinden ayırmıştır. Ondan sonra gelen Halife
ler de onun yolunu tuttular. 

Sonra zorbalar türeyerek Abbasi Halifeliği za · 
yıflayınca dava ve muhakemeler'e eyalet Beyleri 

karışmaya başladılar. 300 seneden beri kadıların is

tiklaline el atılmış, halkın hukukunu korumak gibi 

mühim bir iş idare memurlarının örfi kararlarına 

bağlı kalmıştı. 

Osman Gazi Karahisar'ı aldıktan sonra, eski 
Halifelerin yolunu tutarak resmen kadı tayin etti. 
Mahkemelere ne kendi karıştı ne de başkasını · ka

rıştırdı. Keyfi emir vermeler adeti ortadan kalktı. 

Kendisinin hükümeti aşiret beyliğinden çıktı ve ye
ni kurulmakta olan Osmanlı devletine sağlam te
meller konmuş oldu. 
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OSMAN GAZt'NtN tLK OLARAK 

HUTBEDE ADININ SöYLENMESt 

175 

Osman Gazi Karacahisar'ı aldıktan sonra Şeyh 
Edebali'nin akrabasından ve talebesinden olan Dur
sun Fakihi hatip tayin etti. Dursun Fakih büyük 
filimlerdendi. Ve Osman Gazi'nin yaptığı muhare
belerde beraber bulunur ve askere namaz kıldırırdı. 
Hatipliğe tayin edilince 688 senesinde bir Cwna gü
nü minberde hutbe okudu. önce Selçuk Sultanı'nın 
sonra da Osman Şah Gazi'nin adlarını söyledi. Os
man Gazi Eskişehir'e nakledince de Dursun Fakih 
minberde yine o suretle hutbe okwnuştur. 

Osman Şah'ın hükümeti mümtaz bir Beylikti. 
Hernekadar içişlerinde müstakilse de ve hutbede adı 
okunmuş olsa da yine Selçuklu Sultanı'na bağlı idi. 
Çünkü o zamanın adetince mEstakil bir hükümete 
bağlı olanlara Melik, yahut Şah denirdi. Onların 
idaresi altında 

. 
bulunan yerlerde de hutbelerde önce 

Halifenin ve Sultan'rtın adları söyledikten sonra 
kendilerinin adı da anılırdı. Ve muhtelif yerlerde 
hükümleri geçen ve minberlerde adı söylenen zata 
da (Sultan) denirdi ki (Melik'ül Mülük) demek 
olup hutbelerde Halif e'nin adı ile beraber onun da 
ismi okunurdu. 

Hülagu Abbasi Halifeliğini ortadan kaldırdıktan 
sonra tslam ülkelerindeki Sultanların ve emirlerin 
adına kendi memleketlerinden hutbe okunmaya 
başlandı. Bir müddet sonra Mısır'da Abbasoğulla
rın'dan birine biat olunduysa da, o bir köşede otu
rur, Mısır Sultanı'nın tahta çıktığı zaman, ona kılıç 
kuşatır ve resmi izinname mahiyetinde menşur ver-
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mekten başka bir vazifesi yoktu. Fakat adı Mısır Sul
tanı ile beraber, Mısır ve Şam minberlerinde oku
nurdu. 

Şark şehirleri müşrik ve dinsiz buiunan Moğol
lar'ın elınde idi. Anadolu şehirleri de tlhanlılar dev
letinin bir eyaleti hükmünde olup, Mısır ile ilişiği 
kesi:mişti. Bund:ın dolayı Selçuklu Sultanı'nın ha
kiki bir kudreti yoktu. Osman Şah ise resmen ona 
bağlı olduğu halde o zamanın hükmünce, işe yarar 
cesur bir askere sahipti. Kuvveti de ona göre idi. 
Bundan dolayı Dursun Fakih'in fetvası üzerine Sel
çuklu Sultan'ı ile beraber Osman Şah'ın da adı hut
bede okundu. tsJam aleminin bu karışıklığı Yavuz 
Sultan Selim zamanına kadar devam etmiştir. On
dan sonra hutbeler eski Halifelerin zamanında oldu
ğu gibi, İslam Halifesi adından ibaret kalmıştır. 

ESKtŞEHtR'DE PAZAR BACI 

Osman Şah Eskişehir'e gidince hükümet mer� 
kezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Alış, . veriş ço
ğaldı. Eskişehir'in Kütahya eyaletine bağlı yerler
den olduğunu ileri süren Kütr hya Bey'i Germeyan 
oğlu Alişar · Bey, adamlarından birini Eskişehir'e 
gönderip pazarda satılan mallardan vergi almak is
tedi. Osman Şah o memuru kovdu ve pazar memur
larına ekmek parası olmak üzere her yükten iki
şer akça alınmak üzere baç �smi koydu. 

Bundan dolayı Osman Şah ile Germeyan oğlu'
nun araları açıldı. Sonunda küçük bir çatışma ol
du. Germeyanlılar boylarının ölçüsünü aldılar. Çar
pışmaktan vaz geçtiler. 
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O sıralarda Kütahya ve başka taraflardan bir

çok Türkmenler, Karacahisar'a göçüp yerleşti. Az 
zamanda orası şenlendi. 

Bundan sonra Osman Gazt zaman zaman Es

kişehir'de, Söğüt'te, bazan da Karacahisar'da oturur 

memleketin gelişmesine ve adaletin yapılmasına ve 

halkın haklarının korunrnasınıı çalışırdı. Bu suret

le halk rahatlık içinde idi. Şehirler şendi. yollar 

emindi. Ovalarda ekinlik oldu. Ve memleketin pa

rası çoğalıp zenginleşti. 

tKtNCt MENŞURUN GELtŞt 

Selçuk Sultan'ı Akşehir'e gidince oradan Os

man Gazi'ye takdir yollu ve 689 senesi Zilhiccesi'nin 
sonu tarihi ile yazılmış bir kıt'a menşur gönderdi. 

Bu menşur, eski usul gibi Farsça yazılmıştı. Baş ta
rafında da Selçuk Sultanı'nın adı yazılmış değildi .  
Osman Şah'a bu menşurda (Canib-i Şerif-i Melik-i 

Kebiri-i Osman Şahi) diye lakab verilmişti. �u 

menşurda onun kuvvetinin artmasını fazilet ve kud

retinin, kahramanlık sahasının, etrafında bulunan 
bütün hükümdarlara, padişahle.ra ve zamanın bütün 

vali ve kumandanlarına üstün olduğu beyan olun

duktan sonra, eski gönderilen menşurda olduğu gibi 
elinde bulunan yerler, idaresinde kalmak ve ora

larda yapacağı bütün işlerde serbest olmak ve her 

iş kendisinin emri alınla bulunmak suretiyle, tamam 

istiklalin kendisine verildiği etraflıca anlatılmıştı. 

os:MAN ŞAH'IN KüÇüK SAVAŞLARI 

691 senesinde Osman Gazi 1500 seçkin Oğuz 

süvarileri ile Harmankaya Tekfur'u Mihal'in delil

F. 12  
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liği ile Göynük tarafına yürüdü. Sarıkaya üzerinden 
Beştaş köyüne vardı. Mudurnu tarafında oturan 
Samsa Çavuş'a haber gönderdi .  Oradaki tekke 

Şeyh'inin yardımı ile Sakarya nehrinin kolay olan 
geçidinden geçip Samsa Çavuş'la buluştu. Ve Onun 
öncülüğü ile Sorgun kasabası üzerine yürüdü. Sor
gun ahalisi aman istedi. Samsa Çavuş kefil olunca, 
Osman Şah onları haracR kesti Göynük kasabas: 
üzerine yürüdü. Thalisi karşı durunca kasabayı 
yaktı. Ordan Taraklı Yenice tarafına gitti. Ora
sının bütün etrafını yağmaladı, birçok ganimetleı 
alarak döndü. Bu savaşta gazBer çok mal aldılar, 

zengin oldular. 

BtLEC1C1N FETHf Y ARHfSAR VE 
lNEGöLüN DURUMU 

Yukarıda geçtiği gibi cihan padişahı (Gazan 

Mahmud Han) Müslüman olarak bütün Müslüman
ları korumakta ise de Anadolu'dan tlhanlılar hazi
nesine alınmakta olan vergiler tahammülün dışın
da idi. Serhat muhafızları olan Türkmenler ise bu 
iş için sıkıştırılamıyorlardı. Konya hükümeti ver
giyi tahsil için kasabaların ve köylerin ahalisini 
yükleniyordu. Uc beyleri'ni yani sınır muhafızları 
olan Türkmen Beyleri'ni de hoş tutmaya çalışıyor
rlu. Uc Beyleri ise bir birleriyle çekişiyorlardı. Os
man Şah'ın günden güne kuvvetinin artması şan. 
�öhretinin yükselip yayılması her an artmakta ol
rluğu halde, tslam şehirlerine hiç tecavüz etmeyip. 
yalnız cih'lt ve �aza ile meşgul oluyordu. 696 sene
sinde Gazan Han tarafıncfan Feramerz'in oğlu Sel -



KISAS-1 ENBIY A 111 il 179 

çuklu Alaaddin Konya tahtına geçirilmişti O da Os
man Şah'ın iyilik!€ anılan bu şöhretini işitmiş, du· 
rumu tahkik ettikten sonra onu sevmiş ve öteki Uç 

Beylerinden üstün tutarak, kendisini memnun et· 
miş ve kadrini yüceltmişti. 

Osman Şah'ın günden güne artan bu şöhreti 

ve Sultan'ın iltifatını kazanması komşu olan Tek
furlar'ı telaşa düşürmüştü. "Böyle giderse bütün 
memleketlerimiz onun eline geçecek, vakti ile çare· 
sine bakmak lazımdır" diye aralarında görüşmeye 
başladılar. Osman Gazi ise, sadık dostu olan Köse 
Mihal vasıtası ile Tekfurlar'ın sırlarını öğreniyordu. 

Bilecik Tekfuru da Osman Şah ile müttefik gö

rünüyordu. Hatta Osman Şah yaylaya giderken faz
la eşyasını saklamak için Bilecik kalesinde bıra -
kırdı. Bilecik Tekfuru'nun bu gösterişi samimi de

ğildi. Yapmacıktı. öteki Tekfurlar'la birleşerek Os· 
man Şah'ın aleyhine çalışıyordu. 

Köse Mihal, düğününe Osman Şah'ı davet et 
mişti. O da aralarında ki huk�u sayarak düğüne 
gitmişti. Birleşmiş olan Tekfurlar ona suikast et· 
mek istemişlerdi. Fakat etrafındaki adamların çok
luğundan ürkerek kötü niyetlerini meydana çıkar
mayıp onu başka bir zamana bırakmışlardı. 

Bilecik Tekfuru Yarhisar Tekfurunun kızı Ni

lüfer'le evleniyordu. 697 senesi içinde düğün hazır
lığına karar verdi. Etrafındaki Tekfurlar'ı davet 
etti. Bu vesile ile Osman Şah'ı bir tuzağa düşür · 
mek için Küse Mihal vasıtası ile Osman Şah'ı d<ı 
davet etti. Osman Gazi sözlerinden gizli maksadını 
anladıysa da anlamaz göründü. Davete gideceğini 
söyledi ve düğiin hediyesi olarak Bilecik'e bir ko-
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yun surusu gönderdi. Fakat "düğünden sonra yay
laya çıkmak istiyorum. Bilecik Tekfur'u izin verir
se eskiden olduğu gibi fazla eşyamı Bilecik kalesine 
göndereyim, Germeyanoğlu ile aramızda düşmanlık 
vardır. Olur ki düğüne gittiğimizi fırsat bilerek, yur
dumuza saldırabilir. Kadınları da eşyalarla beraber 
göndermek istiyorum." diyerek Köse Mihal ile Bi
lecik Tekfuru'na haber gönderdi. 

Bilecik Tekfuru'nun maksadı zehirlemek sure
tiyle yahut daha başka bir tarzda Osman Gazi'nin 
işini bitirmekti. Böyle birçok eşyası ile haremleri
nin de elinde bulunacağına çok memnun oldu ne 

yapacağını şaşırdı. Hemen hazırlığa başlayıp, Os
man Şah'a uygun cevap gönderdi. Bilecik civarında 
(Çakır Pınar) adındaki çimenlikte düğün yapmaya 
karar verdi. 

Gün gelince Osman Gazi kırk kadar Oğuz Ka
yahanlı delikanlısını kadın kıyafetine koydu. Ve bir 
o kadar genci de keçelere sarıp sandıklar içine ko
yarak hayvanlara yükledi. O delikanlılar bu hay
vanları sürerek Bilecik kalesine girdiler. Gazi Haz
retleri de akşam üstü yanına biraz asker alarak 
düğün yerine gitti. Ve yolda bir pusu kurdu. 

Bilecik askerinin bir kısmı gelin almak için Yar
hisar'a gitti. Geri kalanlarla kale muhafızlarının ço
ğu düğün yerinde bulunduklarından kalenin içinde 
az adam kalmıştı. Kadın kılığında olan delikanlılar, 
sandıklar içindeki gençleri çıkarıp hepsi birden ka
ledekileri kılıçtan geçirerek kaleyi zaptettiler. Ve 
Osman Şah'a gizlice haber uçurdular. 

Bu haber Osman Şah'a gelince Bilecik Tekfu
ru da işi öğrenmiş oldu. Sarhoşluk başına sıçrayıp 
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ateş kesilerek düğün yerinde dağınık ve çoğu sar

hoş olan askeri toplamaya başladı. Osman Şah ise 
uyanık bulunduğu için, hemen yanındaki adamları 
ile atlarına binip pusu yerine doğru kaçar gibi yap
tı. Tekfurlar askerlerini toplayarak Osman Şah'ı 

takip ettiler. O da kaçar gibi yaparak pusu yerini 

geçtikten sonra birden bire dönüp onların üzerine 

hücum edince, pusudaki asker meydana çıkıp onlar 

önden berikiler arkadan hücum ederek düşmanları 
şaşırttılar, üzerlerine kılıç üşürdüler, hepsini kılıç

tan geçirdiler. 
Sonra Osman Şah Yarhisar'a gitti. Düğün alayı 

için gelmiş olan askerin çoğunu öldürdü. Gelinle be
raber alayda bulunan kızları da esir etti. Ertesi gün 
tnegöl 'ü kuşatmak üzere yeteri kadar askerle Tur
gut Alp adındaki kahramanı da o tarafa gönderdi . 

Kendisi de ele geçirdiği Bilecik ve Yarhisar kalele

rini muhafaza altına aldıktan sonra tnegöl tarafına 
yürüdü. O havaliyi ele geçirerek tnegöl kalesini fet

hetti. Tekfuru'nu idam etti. Kaleye muhafızlar koy

du, ganimet mallarım gazi askerlere taksim etti. 
Bazı kıymetli nadir eşyaları ayırarak 60 cariye 

ve yüz köle ile beraber, Sultan Alfw.ddin'e gönderdi 
Düğün yağmasında Osman Şah'ın 16 yaşında 

bulunan oğulu Orhan Bey'in hissesine telli pullu 

gelin (Nilüfer) düşmüştü) .  Artık ikisi birbirinden 

ayrılamadılar. Osman Şah Gazi, Nilüfer Hanım'ı 
Orhan Bey'le evlendirdi. 

Bilindiği gibi Müslümanlıkta hiçkimse karısı

nın dinini değiştirmeğe zorlayamaz. Fakat Nilüfer 

Hanım kendi içinden gelerek, tslam dinini kabul 

etti. Orhan Bey'den Şehzade Süleyman Paşa ve 
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Hüadavendigar Gazi'Yi doğurdu. Valide Sultan oldu. 
Bursa'da kendi ismi ile anılan Nilüfer nehri üzeri
ne çok sağlam bir köprü yaptırdı. Ondan başka 
daha birçok hayırları vardır. 

Yukarıda geçtiği gibi, Gazi Ertuğrul Bey'in 
vefatında kardeşi Dündar Bey, onun yerine geçmek 
istemişse de kabilenin büyükleri, işe aklı erenler Bey
liğe Osman Gazi'yi seçmişlerdir. Fakat Dündar bey, 
Osman Bey'in zaferlerini parlak hayatını gördükçe 
çekemiyordu. Ara sıra zorluklar çıkanyord,u. Os
man Şah da amcasına hürmeten hoş görürlükte işi 
geçiştiriyordu. Bu sefer Tekfurlar Osman Gazi aley
hine birleşince Dündar Bey'in onlarla haberleşmiş 
olduğu duyulunca Osman Gazi çok lazdı. Sabn tü
kendi attığı bir okla Dündar Bey'i ahiret yolculu
ğuna çıkardı. 

Henüz kurulmak üzere olan Osmanlı devletinin 
temelleri atılırken Dündar Bey ona kurban olarak 
gitti. 

BAZI KALELERİN FETHt VE 
BOYOK HARB 

698 ve 699 senelerinde Osman Şah Yenişehir ya
kınındaki Köprühisar'ı ve Yünthisar'ı, tnönü kale
lerini aldıktan sonra tznik şehrini sardı. Ahalisi ts
tanbul'dan yardım isteyince, Kayser hemen bir ordu 
hazırlayıp, .tznik'in yardımına gönderdi. 

Osman Şah da Sultan Alaaddin'e işi bildirdi. 
Alaaddin ona yardım için (Sadrüd Devle sahibi) 
adıyla anılan Karahisar'a sahip, yani (Afyonka
rahisar dediğimiz) Sancak Beyini yardıma memur 
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etti. Fakat haberleşmeler ile vakit geçti. Karahisar 
askerinin gelmesinden evvel, Kayser'in ordusu tz
mit körfezine geldi. Dil geçidine girip, kaleye çıktı . 
Ve tznik'ir- yardımır..a koştu. Osman Gazi muhasa

rayı kaldırarak, bütün kuvveti . ile ona hücum etti .  
Kayser ordusu fena halde boz11ldu. Askerinin çoğu 
kırıldı. Kayser ordusunun adı büyük olduğundan 
Osman Şah bu zaferi ile çok şc..n ve şöhret kazandı. 
Osman Şah'ın sınır bekçileri Tekfurlar'la değil Kay
ser ile bile yaptığı muharebede, Sultan Ordusuna 
ihtiyacı olmadığı her tarafta söylenmeye başladı. 
O sırada tznik ile Bursa arasında bulunan Yenişehir 

kalesi de alındı. 
Osman Gazi ganimet mallarından kıymetli he

diyeler ayırarak Sultan Alaaddin'e zafer müjdesi ile 
beraber göndermek üzere iken Gazan Han tarafın
dan Alaaddin'nin tutularak hapsedildiği haberini 
aldı, hayretler içinde kaldı. 

OSMAN ŞAH'IN SALTANAT 
TAHTINA ÇIKIŞI 

Aiaaddin'in tahtan indirilmesi üzerine Selçuklu 
devleti ortadan kalkmış oldu. Hudut muhafızları 
olan Türkmen Beyleri de birer müstakil hükümet 
oldular, Osman Gazi'de kendi hükümetinde müsta
kil oldu. idaresi altında bulunan şehirlerde, hutbe
ler Selçuklu Sultanı ile Osman Gazi adlarına oku
nuyordu. Selçuklu Sultan'ı ortadan kalkınca, hutbe
ler doğrudan doğruya Osman Şah'ın adına okunmak 
lazım geldi. 
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Tatarlar'dan yüz çeviren birçok cenkçi, Türk

men Beyleri içinde soy sopça ve cömertlikçe, şecaat· 

çe ve kahramanlığı ile tanınan Osman Gazi olduğu 

için, hepsi onun etrafında toplanmaya başlamıştı. 

Yani her biri, mumun etrafındaki pervane oldular. 

699 senesi içinde Selçuklu saltanatır.ın büsbütün 

ortadan kalkması üzerine bütün beyler ve aşiret 

reisleri toplanarak Osman Şah'ı saltanat tahtına 

oturttular. 

Oğuz Han usulünce beyler ve reisler Osman 

Şah'ın önünde diz çöktü. O da her birine birer dar
dak boza verdi. Bozayı içmek suretiyle, biat etmi:ş 

oldular. 699 senesi içinde bir rivayette de 700 se

nesi başında umumun biati tamam oldu. 



SULTAN OSMAN ŞAH'IN SALTANAT 
DEVRt 

Sultan Osman saltanat tahtına oturduktan son

ra, devletin büyüklerini iş · başına yerleştirdiği gibi, 

oğullarını ve beylerini de bireı vilayete tayin etti. 
Oğlu Orhan Gazi'ye (Sultanönü) denen Karahisar 
sancağını, (Gündüz Alp'e) Eskişehir Sancağını, 

(Uygut Alp'e) tnönü muhafızlığını (Hasan Alp'e) 

Yarhisar'ı, (Turgut Alp'e) tneRöl'ü verdi. Ve büyük 

oğlu (Alaaddin Paşa'yı) annesi ile büyük babası 

şeyh Edebali'nin hizmetinde bulunmak üzere Bile

cik'e gönderdi. Ve o tarafın mahsulünü Şeyh'in ve 
oradaki fakirlerin masrafları için tahsis etti. 

Kendisi adamları ile 701 senesinde öteden beri 
almak istediği Bursa ile tznik arasındaki Yenişe
hir'e geldi. Orasını hükümet merkezi olmağa elve

rişli bir hale getirmek için camiler, medreseler, 
hamamlar, kışlalar gibi hayırlı beylik binaları yap

tırmaya başladı. Her taraftan kendisine itaat eden 
Türkmenler'i yerleştirdi. Ve elindeki memleketlerin 
bakılmasına ve işlerin yoluna konulmasına çalışma

ya devam etti. Ve tebası da günden güne arttı. Ve 
o tebaya (Osmanlı) denmeye başladı. 

Sultan Osman'ın bu suretle işi gücü artmıştı. 

Bir müddet, muharebelerden uzak kalmayı daha doğ-
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ru bulduğu için etrafındaki Tekfurlarla hoş geçin
mek istedi. Fakat Tüıkmenler göçebelikle memle
ketten, memlekete göçüp gitmeleri adetleri iken Os
manlıların böyle temell! olarak yerleşmeleri Tekfur

lar'ı kuşkulandırdı. Kete Tekfuru'nun hatırlatması 
üzerine hepsinin başı olan Bursa Tekfur'u etrafta 
bulunan Tekfurları topladı. "Türkler bizim eski düş"." 
manımızdır, burada yerleşip kaldılar. Elbirliği ile 

bu yabancıları memleketlerimizden sürüp çıkaralım" 
dedi. Bunun üzerine görüşmeler yapıldıktan sonra 
büyük hazırlıklara geçilerek, 707 senesınde büyük 
bir ordu ile ansızın Osmanlı toprağına hücum etti

ler. 

Osman Gazi işi haber alınca askerini toplayıp 
onları (Koyunhisar) ı yanında karşıladı. Kanlı bir 
muharebe oldu. Kardeşinin oğlu Gündoğdu Bey şe
hit olunca çok kederlendi. Fakat ona karşılık öte 
tarafta Kestel Tekfuru da ölmüştü. Tekfurlar bir
liği ordusu bozuldu. Burı.a Tekfur'u kaçıp Bursa 
kalesine kapandı. Kete Tekfaru'da kaçıp Ulubat 
Tekfuru'na sığındı. O�man Gazi Kete Tekfuru'nu 
ısrarla istedi. Ulubat Tekfuru da ne Osman Gazi'nin 
kendisi ne de ondan sonra gelenler Ulubat Köprü
sünden geçmemek şartı ile Kete Tekfuru'nu teslim 
etti. Guziler onu, Kete kalesi önünde öldürdüler. Ke
te ahalisi de kalelerini teslim etmeye mecbur kal

dılar. 

Osmanoğulları Osman Gazi'nin verdiği sözü say
gı ile tutarak Osmanlı Sultanların'dan hiçbirisi Ulu
bat köprüsünden geçmediler. Geçmek lazım gelince 
kayıklarla geçip gitmişlerdir. 



KISAS-I BNBİY A ID • II 187 

Şehit olan Gündoğdu Bey Koyunhisar'ı yanında 
gömüldü. Herkes kabrini ziyaret eder oldu. Kab

rinin toprağı sıtmanın ilacıdır, diye söylenir. 
Tekfurlar boylece bozulduktan sonra onları ta

kibe memul' edilen (Kara Ali Alp) karşı duranları 

vurup memleketlerini ellerinden alıp, kalelerini zap

tederek, birçok bakımlı şehirleri hatta Mudanya 

önündeki (Kalolimni) adasını rla almı�tır. Bu adaya 
{Emir Ali ) !mralı adası denir. işte o sırada Mar
mara nahiyesi ile Kesten kalesi de alınmıştır. 

Kostantaniyye Kayser'i Osmanlılar'ın günden 
güne artan kuvvetlerinden çekinmeye ve düşünme

ye başladı. Bu müşkül işe bir çare bulmak için, ken
di kızım birçok hediyelerle Asya kıtasının padişahı 
olan Gazan Han'a göndermişti. 

Sonra Gazan Han öldüyse de onun yerine ge-
çen kardeşi (Hudabende Mehmed Han) da Kayser'in 
kızını alarak, onun hatırı için Türkmen Beyleri'ne 
"Kayser devleti, Moğol Hanları ile andlaşma yap
mıştır. Onun memleketlerine kimse el uzatmasın di
ye, 807 senesi içinde azametli fermanlar gönderdi. 
Hüdabende'nin bu kibirli edası henüz Kayahanlılar 
tahtına oturmuş olan Sultan Osman'a ağır geldi .  
Hemen askerini toplayıp tznik'e oradan da İstanbul 
Boğazı'nda bulunan tstavruz köyüne kadar bütün 
Rum memleketlerini çiğneyip geçti. Koçhisar'ı, Lef
keyi ele geçirdi. Her tarafa dehşet saldı. Akhisar 
ve Geyve Tekfurları da boyun eğdiler. 

O sırada Sultan Osman'ın halis dostu olan 
(Harmankaya) Tekfur'u (Köse Mih'll) da Müslü
man olarak Osmanlı Beyleri'nin meşhurları sırasına 
geçmiştir. Çocukları ve torunları uzun zamanlar 
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Osmanlı devletinin (Akıncı askeri) başbuğluğunda 

bulunmuşlardır. 

Kayser'e yardım için o tar aflarda bulunan Mo

ğollar'a tlhaniler hükümdarı Hüdabende tarafından. 

emirler gtınderilnııştı. Moğollar Karahisar sa.hil şeh

rinde bulunan ( Çavdar Tatarları ) reisinin yanında 
toplanmaya baş!adııar. Sultan Osman'ın aleyhinde 
bulum1n Kütahya neyi < Germeyan oğlu ı nun Türk· 
menıeri!1den birazı da Tatarlaı tarafına geçti. 712 
senesi içinde büyük bir ordu k�rmuş :)}dular. 

Sultan Osman, Tatarlar'ın Kütahya hududunda 
toplandıklarını haber alınca oğlu Orhan Bey'i ku
mandan, Köse Mihalı da müsteşar yaparak askerle 
Eskişehir tarafına g:'nderdi. Tatarlar ise ansızırı Ka· 
racahisar pazarını basıp etrafı yağma ederek birçoK 

mal alıp döndükleri 'ıaberi, Eskişehir'de bulunan 
Orhan Bey'e geldi. Hemen o tarafa 'koştu. Tatarlar 

birçok ganımet malları ile Turna katarı gibi dizil
miş giderlerken ( Oynaşhisarı) önünde Orhan Bey 
onları karşıladı. Şahin gibi atılıp, topluluklarını da
ğıttı. Birçok Tatarlar'ı başlarında bulunan Çavdar 
aşireti reisi ile beraber tuttu. Hepsini toplayarak 
Yeni$ehir'e götürdü. Babasmrlan birçok aferinler aJ
dı. Tatarlar'ın adı büyük olduğundan Orhan Bey bu 
muzafferiyetle her tarafta !'löhret buldu. Sultan Os
man da Orhan'ın kendisine havırlı bir veliahd olaca
ğını görerek çok memnun oldu. Sonra hu esirleri 
sözleı;;me ile bağlıyarak salıverdi. Ondan sonra Çav
dar Tatarları Osma�1lı devletine sadık kalmı$lardır 

Sultan Osman daha sonra Orhan Bey'in em
rine Akçakoca, Konur Alp, Gazi Abdurrahman ve 
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Köse Mihal Bey'i vererek, Sakarya nehri vadisine 
gönderdi. Kendisi de tznik'e gitti. 

tznik o zaman çok büyük ve bakımlı bir şehir
di. Hatta Haçlılar tstanbul'u aldığı zaman, Kayser 
kaçarak lznik'i merkez yapmıştı. Kalesi sağlam, et
rafı sazlık ve bataklık olduğundan, o zamana göre 
alınması güçtü. Bundan dolayı Osman Gazi tznik'in 
Yenişehir tarafındaki dağ üzerinde bir kale yaptı. 
( Dardağan ) adındaki ka}lramanı da yeteri kadar 
muhafız askerle ve orada bırakıp Yenişehir'e döndü. 

Orhan Bey, Sakarya vadisinde fütuhatla uğra
şıyordu. Arkadaşları ile beraber Sakarya nehri ke
narında bulunan (Karaciş) hisarına gelince askeri 
üçe ayırdı, bir kısmını hisarın arkasında, bir kıs
mını da ormanlık içinde gizledi. Geri kalan askerle 
kaleyi sardı. Birkaç gün sonra kaçar gibi yaparak 
geri döndü. Kale içindekiler ona aldanıp "Türk ka
çıyor" diyerek arkalarından koştular. Pusu'nun hi
zasına geldikleri zaman gizlenmiş olan asker çıkıp 
üzcrlerine hücum etti. Orhan Bey'de atın başım çe
virip onlara karşı hUcuma geçince Rumlar Hisar'a 
doğru kaçmaya başlamışlarsa da gaziler çoğunu kı
lıçtan geçirmişlerdir. 

Bu zaferin sonunda kale alındı. Kale muhafızlı
ğına Konur Alp get-iriJdi, (Akyazı ) yı aJmd işi ve
rildi. Akça Koca da etrafa akın etmek üzere Ayan 
suyu üstünde (Beş köprü ) denilen yerde bırakıl
mıştı. Sonra Orhan Bey, Kara Tekin hisarına hü
cum ederek aldı. Koruma�ına da (Samsa Çavuş)u  
tayin etti. Kendisi ise birçok ganimet malları ile 
Yenişehir'e dönüp babasına kaVU§tu. 
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Konur Alp üst üste Akyazı'ya hücum etti. Ve 
çok şiddetli muharebe ederek, Tuz pazarını ele ge

çirdi. Akça Koca da, tzmit havalisini zaptetmiştir. 
Şimdi o taraflara (Koca eli ) denir. Kara Tekin ise 

tznik'e yakın olduğundan, Samsa Çavuş ara sıra tz. 
nik'in etr:ıfını yakıp yıkmakta idi. 

tznik ahalisi bunalıp Kayser'e şikayet ettiler. 

O da denizden yardım gönderdi. Abdurrahman Gazi 

askerin karaya çıktığını öğrenince, ansızın onları 

basıp kılıçtan geçirdi. Kayıkları battı, kayıkçıların 
çoğu öldü içlerinden pek azı canlarını kurtarabildi. 

İznik şehrinin şöhreti vardı. Yeri de ehemmiyetli 

idi. Onu almak arzu ediliyordu. O tarafların baş
şehri olan Bursa'nın alınması daha mühimdi. Sultan 
Osman 717 senesinde o tarafa hareket edip, Atra
nus hisarını aldıktan sonra Bursa'yı kuşattı. Fakat 
yürüyüşle Bursa'mn alınması lazım geldiği takdir
de çok adam ölecekti. Bu ise Sultan Osman'ın mi

zacına uygun değildi. Bu itibarla kaplıca ve dağ ta
raflarında birer kale yaptırdı, ve yeteri kadar as
kerle birincisine kardeşinin oğlu Ak Timur'u. ikinci

sinede (Balabancık ) adındaki kahramanı tayin et

ti. !kisine de "halkın kalbini çekmeğe bakın" diye 
tenbih ederek döndü. Onlar da öylece hareket ettik

lerinden oradakiler gönül rızası ile kaledeki askere 

yiyecek veriyorlardı. Uzun zaman süren muhasara 
günlerinde Müslüman askeri hiç sıkıntı görmedi. 

O sırada tlha.nlılar'ın hükümdan CEbü Said 
Bahadır) iç karışıklıklarla meşgul oluyordu. Sultan 
Osman da Tatarlar'ın saldırısından emin olarak ken
d i  tarafında memleketini genişletm�k ve kuvvetini 
artırmakla meşguldu. işte o sırada Bursa ve tznik 
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bir taraftan kuşatılmakta iken, diğer taraftan da 
Karadeniz'e doğru Bolu, Kandıra, Akyazı ve Konur
ya tarafları ile Sakarya nehrinin iki yakası ele ge
çirilmişti. Buraları tımarla bölünerek gazilere veril
miştir. 

BURSA'NIN FETHt SULTAN OSMAN'IN 

VEFATI tLE ORHAN G.AZt'NtN 

TAHTA ÇIKIŞI 

Bursa ahalisi 7 sene süren bu sarılmadan çok 
ziyade sıkıldılar. Artık fethi zamanı gelmışti. Sul

tan Osman'ın yaşı 70 olmuştu. üst üste hastalan
dığı için kuvveti kalmamıştı. Oğlu Gazi Orhan Bey'i 
725 senesinde orduya başkumandan yapıp Bursa'ya 
gönderdi. Orhan Bey önce Evr-rnus kalesini alıp, yık
tıktan sonra Bursa üzerine yüıiidü. 726 senesinde 
dağ tarafından Bursa'ya indi ( Pınarbaşı) denen 
yerde ordusunu kurdu. Burs::ı Tekfuru'na nasihat 
için Köse Mihal Bey'i gön<lerdı. Ahali çok sıkılmış 
olduğu için Tekfur'u sulhe zorlad!lar Ve yapılan 
andlaşma üzerine Orhan Gazi kırk bin altın fidye 
alarak ahaliye aman ver<lı. Ve Bursa kalesini tes
lim aldı Tekfuru'nu da Gemlik'e gönderdi. Tekfur 
oradan deniz yolu ile tstanbul'a gitmıştir. 

Bursa'nın fethinden dört ay evvel (Şeyh Ede· 
hali )  120 yaşında iken vefat etti. Onun vefatından 
bir ay sonra da kızı ve Sultan Osman'ın zevcesi Ala
addin Paşa ile Orhan Bey'in annesi olan Mal Hatun 
göçtü. Orhan Bey, büyük babasının sonra da anne
sinin ölümlerinden dolayı çok üzgiin bir halde iken 
Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile Bursa'yı almaya muvaf· 
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fak oldu. Fakat bu zaferin lezzetini almaya vakit 
bulmadan o sırada babası Sultan Osman Hazret. 
leri vefat etti. Orhan Gazi çok müteessir bir halde 
726 senesi Ramazan'mm 12 günü Osmanlı tahuna 
oturdu. Ve babasının naşını Bursa şehrindeki ma
nastırın kubbesi altında defnetti. Ve Bursa'yı ken· 
disine merkez yaptı. 

Sultan Osman'ın (Savcı Bey) adında bir oğlu 
daha vardı ki muharebelerin birinde şehit olmuş
tur. 

Alaaddin Paşa akıllı, sofi, bilgili ve edip bir 
zat idi. Orhan Bey cihadla ve muharebelerle meş

gul olduğ_u sırada o da Şeyh Edebali'nin hizmetin
de bulunarak manevi cihadla meşgul oluyordu. Yal
nızlığı sever, fakat büyük alimler ve arifler ile soh
betten hoşlanırdı. (Ölmeden evvel ölünüz) sırrına 
ermiş bir zattı. Bundan dolayı kendisinde öyle sal
tanat sevdası yoktu: Olsaydı bile öteden beri her 
devletin kuruluşunda hükümdarların, kılıç tutar bir 
adam olması lazım geliyordu. Bundan dolayı baba
larının vefatında başkumandan bulunan ve cihad 
işlerinde onun sırrına ulaşmış olan Orhan Bey'in 
tahta çıkması tabii idi. Alaaddin Paşa da bunları 
iyi bilen bir zattı. tşte bundan dolayı küçük karde
şine öne geçtiği için gücenmek şöyle dursun dev
let işlerini yüklenmek külfetinden ·kurtulduğu için 
seviniyordu Bununla beraber büyük kardeşi oldu
ğu için, Orhan Bey saltanatı ona teklif etmiş ise 
de, Alaaddin Paşa kabul etmemiştir. 

Şeyh Edebali çok servet sahibi idi. Fakat Sul
tan Osman vefat ettiği sırada hiç parası yoktu. Bı
raktığı şeyler silah, birkaç at, bir iki takım elbise 
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ve sürü koyundan ibaretti. Sultan Orhan Gazi bu 
terekeden Alaaddin Paşa'ya kardeş payı çıkarıp 
vermek istedi. Alaaddin Paşa "Sen cihadla gaza ile 
meşgulsun, onlar sana lazımdır. Bana malın ne lü
zumu var" diyerek miras hissesini 1<abuJ etmedi. 
Nişancı tarihi der ki: "Hala Bursa otlaklarında ge
zen t?eylik koyunlar o koyunl::ı.rın soyunda�ıdır." 

Hasılı Alaaddin Paşa di.ınyadan el etek çekmiş, 
makam ve mansıp sevdasından büsbütün alakasını 

kesmişti. Sultan Osman'ın kurduğu Osmanlı devleti 
öteki Türkmen Bey1eri 'nir. hükümetleri giti aşiret 
beyliği şeklinde değildi. Köklü büyük bir saltanat 

şekli almıştı. Sultan Orhan Muharebelere kendisi de 
katıldığı içjn, devlete lazım olan işleri usulleri ni
zamları hazırlayıp yerine getirmek için, bir vezire 
ihtiyaç vardı. Alaaıidin Paşadan hiç olmazsa, vezir
liği kabul etmesini rica etti. Aıaaddin Paşa onu da 
kabul etmedi. Fakat sonraları Sultan Orhan'ın de

vamlı ısrarlarına dayımamayıp, kısa bir zaman için 
vezirliğı kabul etmişti. Akıllı, arif ve işlerin ince
liklerini bilen güze! ahlaklı bir adam 0Jd:1ğundan, 
devletin kanun ve nizamlarını din ahkamına ve işle
rin gereğine göre hazırladı. Ve Sultan Orhan savaş
larla meşgul olurken, o da memleket idaresini yo · 
luna koymuştur. 

Devlet bircok usullere kaidelere bağlı bir top
luluk olduğundan Osmanlı devletinin ilk kuruluşun
da Alaaddin Paşa 'nın yaptığı hizmet pek büyüktü. 
Sultan Orhan mem;eket işleri ile uğraşmaktan ser
best kalınca işini gücünü savaşa hasretti. Az va
kitte büyük fetihler kazandı. Hasılı bu iki kardeş 
elbirliği ile işe yapışıp babala!'ından kalan Osmanlı 

F. 13 
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devletini pek mükemmel ve düzgün büyük bir sal

tanat derecesine çıkarmışlardıı .  Allah hizmetlerini 
kabul etsin. 

SULTAN OSMAN'IN KUMANDANLARI VE 

ALtMLERt 

Sultan Osman'ın kumandanları, evlatları ve 
akrabası ile babasından kalan kahramanlardı. Za
manının en büyük ılimi ve şeyhler şeyhi kendisinin 
de kayın pederi olan (SPYh Edebali ) idi. Sultan 
Osrr.an'dan evvel vefat edince akrabasından ve ta
lebelerindeıı (Dursun Fakih ) onun yerine ders okut 
maya başlamıştır. Dursun Fakih meşhur alimlerden 
bir zattı. Osman Gazi'nin gazalarında askere namaz 
kıldırırdı. Osman G:ızi artına Karacahisar'da ilk Cu
ma hutbesini, sonra da Eskişehir'de ilk bayram hut
besini okuyan işte bu Dursun Fakih'tir. Osmanlı 
devletinde ilk hatip ve kadı olan da odur. 

(Kara Alaaddin ) adındaki alim de zamanının 
büyük ulemasındandı .  Kendisine ( Kara Hoca ) de
nirdi. Usulden (]Vfuğni ) yi ve fıkıhtan (Vikaye ) yi 
şerhetmiştir. tran'a gidip oranın alimlerinden de 
ilim tahsil ettikten sonra Anadolu'ya gelmiştir. 

Yine o asrın alimlerinden biri (Karahisar) Jı 
(Ebül Kasım oğlu Hattab) idi. Şam'da tahsil ettik
ten sonra vatanı olan Anadolu'ya dönmüştü. (Ömer 
Nesefi) nin Hilafiyata dair olan manzumesine yaz
dığı şerhi 717 senesinde tamamlamıştı. 

Şeyh Edebali'nin akrabasından olan Bilecik 
kadısı (Candarlı Kara Halil) de o devrin büyük 
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alimlerindendi. Çok akıllı, tedbirli devlet işlerinden 
iyi anlar kıymetli bir zattı. 

O asrın şeyhlerinden ve herkesin kerametine 
inandığı Konya taraflarında bulunan (Muhlis Baba) 
idi. Onun oğlu (Aşık Paşa ) da keşfi açık, uyanık 
bir zattı. Türkçe tasavvuf yolunda, bazı eserleri var
dır. (Aşık Paşa Divanı) diye anılır. Onun oğlu (El

van Çelebi ) dahi hal ehli ve cerbezeli bir zattı. 
Yine o asrın tanınmış şeyhlerinden biri de (Ahi 

Hasan) diye tanınan (Şeyh Hasan) idi. (Ahi Ev
ren, Geyikli Baba, Kumral Apdal, Tuğlu Baba) gibi 
meczup halinde gezen ve kendisinde keramet umu
lan bazı kimseler de vardır. 

HAL TERCEMESt 

Cennetlik Sultan Osman Gazi, Kara yağız, orta 
boylu değirmi yüzlü göğsünün ve omuzlarının arası 
geniş, ayakta durduğu zaman, elleri dizlerinden aşa
ğıya inerdi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış, Ça
ğataylılar biçiminde (Horasani ) giyerdi. Heybetli, 
sevimli yüzlü, tatlı dilli vakarlı bir hükümdardı. 
Türk kahramanlarından eşsiz bir varlıktı. Muhare
be sırasından herkesi şaşırtacak ve ibret verecek 
fedakarlıklar gösterirdi. tşleri idare hususunda da 
alçak gönüllülük göstererek arkadaşlarının fikirle
rini dinlerdi. Okuyup yazma bilmezdi. Fakat alim
lere saygı gösterirdi. Aldığı yerleri camilerle, med
reselerle ve başka hayırlı binalarla ve devlet bina
ları ile süslerdi. Adaletini herkes tasdik ederdi. Hü
kümlerinde hür ve müstakil kadılar tayin eder, !s-
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lamiyet'in ilk devirlerinde olduğu gibi mahkemeleri 
beylerin, kumandanların :Ievlet adamlarının karış
masından korurdu. Eski salih adamlar gıbi dünya
dan elini eteğinı çekmişti. Para biriktirip mal top
lamaya hiç heves etmezdi. Halbuki çok cömertti.  
Yetimlere, dullara ve fakirlere yedirip, içilmesi çok
tu. Hasılı islam milletini perişanlıktan kurtardı, ve 
Osmanlı devletini çok kuvvetli temeller üzerine ku
rup gitti 

Çok filicenabtı. Evlatlarının ve torunlarının ala
cakları yerlerin haritasını sanki zihninde yapmıştı. 
Tatlı şiveli Osmanlı dili sanki onun zamanında ku

rulmuş olduğunu ve türk lisıınının incelerek nasıl 
güzel bir lehçeye kavuştuğunu aşağıdaki manzumesi 
göstermeğe yeter. 

SULTAN OSMAN'IN MANZUMESt 

Gölün kerestesi ile 
Bir yeni şehrü pazar yap 
Zülmeyleme reçberlere 
Her ne ıster l.sen var yap. 
Eski Y enişehri barı 
tnegöl,de dek hep varı 
Kırıp geçirdik küffarı 
Bu.rsay1 da. yık tekrar yap. 
K urd olup gel gir sürüye 
Arslan ol, bakma geriye 
Çar olup hay de çeriye 
Dil geçitini hisar yap. 
tznik şehrine hor bakma 
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Sakarya suyu gibi akma. 

Ezenkmidi de al yakma 
Her bürcünde bir .'ıısar yap. 

Osman Ertıığrul oğlusun 

Oğuz Karahan n(lslisin 
Hakk'ın bir kemter Tcıf.lusun 
/stanbul'u aç gülizar yap. 

191 

Eski Yenişehir ve Pazar, Ezenkemit (İzmit) , 
Dil geçidi, tznik, tnegöl kelimeleri Bursa vilaye
tinde birer memleket adıdır. Sakarya da o tarafta 
akan meşhur bir nehirdir. Sultan Osman'ın düşün

düğü gibi Bursa uzun müddet kuşatılmış kaldığı için 
harab olmuştu. Sonra yapılmıştı. Ezenkemit harab 
olmadan alınmıştır. tstanb• ıl da alındıktan sonra ge

nişletilmiş ve bir gtil bahçesi gibi bakımlı hale ko
nulmuştu. Hasılı şaırce söylenmiş güzel bir manzu
medir. Sultan Osman kılıcı ile nice memleketler 
fethettiği gibi, bu şiir ile de Osmanlı Usanma güıeJ 
bir çığır açmıştır. Vezni (parmak hesabı ) dır ki, 
Türkçe şiirinin tabii veznidir. Sonraları Anadolu 
şairleri nazımda Farsça vezinleri kullanarak, Türk 
şiir lehçesini değiştirmişlerdir. 

ARA SÖZ 

Aruz ilmini vücude getiren (imam Halil) bu 
fenni, Arap §8.irlerinin şiirlerinde yaptığı kesintilere 
bakarak kurmuştu. Sonra tran Şairleri onun koy
duğu ıstılahları alarak Farsça vezinler üstüne bir 
aruz ilmi yaptılar. Fakat hakikatte (Arapça aruz) 



198 KISAS·l ENBIY A 111 • il 

ile (Farsça aruz) başka başka bir fendir. Ve Arap

çada (kısa met) ve sınırlı kısaltma caiz değildir. 

Fakat kafiye uzatılır ve doldurulur. Fariside ise her 

kelimenin sonu uzatılıp doldurulabilir. tki lisanın 

vezinleri ona göre konmuştur. Fakat Türkçe'mizde 

med yani uzatma yoktur. Elif, he, vav harake ala

meti diye kullanılır Söylerken uzatılmaz. Dolgu ya

yılmaz. Türkçenin hususi karakteri budur. Bundan 

dolayı Türkçe şiirler Arap ve Fars vezinlerine tat
bik edilemez. Anadolu şairleri ise şiirlerinde Farsça 
vezinleri kabul etmişler, kelin•elerin sonundan baş
ka, başlarını da uzatmaya mecbur olmuşlardır. 

Osmanlı diline en güzel hizmetlerin ilki 

(Mevlid) sahibi Bursa'lı (Suleyman Efendi) dir. Bu 
menkıbe o vakte göre pek güzeldir. Doğrusunu arar

sak "Sehli Mümteni" (yan! yapılması kolay görülen 

güç) sanatında bir şiirdir. Parmak hesabına vurur

sak her mısra 11 hecedir. Farisi aruzuna göre (fiii

latün, fa.Ha.tün, fiiilat) veznine uyar. Fakat buna 

göre veznin düzelmesi için, birçok hecelerin uzatıl
ması lazım gelir. Mesela: 

Allah adı 07,a her ışın önü 
Her gizepter olmaya anın sonu 

Beytinin Türkçe kaideye göre vezni tamdır. Fa
kat Farsça aruza göre kesilecek olursa "Allah" lafzı 

nın uzatılması kısalacaktır Ve (adı) kelimesinin başı 
ve sonu, ( işin) ve ( anın) kelimelerinin birinci ha
rakeleri ve (olmaya ) kelimesinin sonu uzatılmak 

lazımdır. Ve bu suretle Türkçe'nin lehçesi bozulur. 

Anadolu şairleri sonraları şiirlerinde hep Arapça ve 
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Farsça kelimeler kullandıkları için Türk şiiri bütün 

bütün tran şiiri tarzına dökü,müştür. 

Farisi vezinlerm çoğu parmak hesabına uyar
sa da bazılarında bir beytin bir mısraı, öteki mısra

ğına göre hareke .sayısı eksik gelir. 

Saklarım konca gibi siğnede dağ-ı U§kı 
Andelibin olamaz ndlesi hemraz bana. 

Beytinin vezni (failatün, feilatün, feilatün, fei
lün) fakat farisi kaidesince (feilün ) de ayın har
finin 1'Ükun ve harakesi caizdir. Bu kaideye göre, 

yukarıda geçen beyit vezinli sayılır. Fakat türkçe 
kaide<>ine göre vezinli olmaz. Çünkü birinci mısrada 

bir harake eksiktir. 

Meşhur şair ( Keçeci Zade tzzet Molla ) Ana
dolu'ya ı::ürüldüğü zı:ı.man saz şairleri onun bazı şiir

lerine, vezni yok diye itiı az etmişler. O da kendi

sinin Türkçe vezinltri ile de ş�ir yazabileceğini gös

termek için 

Zülfündedir benim balıt-ı siyahım 
Senı sevdim budur ancak günahım 

Şarkısını sövlemiş olduğu sözüne inanılır kim
selerdPn işitilmiştır.  Türk şiiri, Acem tarzına dökül· 
-düğü gibi eski ne-::ir yazar, Osmanlı edipler; de düz 

yazılarında "Seciğ" yolunu tutmuşıardır. Ondan do

layı münevverlere mahsus bir diJ peyda olmuştur. 

Ve yazılarımız konuşmalarımıza uymaz olmuştur. 

(Fesahat ) demek halk ar·asında konuşulan kelime
lerle maksadı anlatmak demek olduğundan, man-
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zum eserlerimiz gibi nesrimiz de fasahatten uzak

laşmış, tumturaklı kelime kalabalığından ibaret bir 
şekil almıştır. Bir çok zaman bu hal böyle devam 
etmiştir. Nihayet Sultan Abdü�mecit zamanında Os
man· Gazi'nin açmış olduğu çığıra dönülmeğe baş
lanmış ve Türkçe'ye ehemmiye:t verilerek Osmanlı 
edebiyatı parlak bir devreye �rmiştir. Fasih ve be
liğ sözler yazılmaya başlanmıştır. · 

SULTAN ORHAN'IN SALTANA'! ZAMANI 

Sultan Orhan, Uzun boylu, güler yüzlü, yüzü

nün.rengi kırmızıya bakan beyaz, göğsü ve omuzları 
geniş, sevimli, vakarlı idi. Babası gibi de cömert, 
cesur, çalışkan, adil, iyi huylu, hoş görür ve emsal
siz bir padişahtı. Osmanlı Sultanları'nın ikincisidir. 
Hükümdar gibi devlet teşkilatı yapan odur. 

Babasının vefatında ve 46 y3.şında Osmanlı tah
tına çıktı. Ve babasının zamanında başkumandan 
olarak her işin iç yüzünü öğrendi. Tahta çıktığı za
man babasının kumandanlarını Bursa'ya çağırdı. Ve 
hepsini memnun ederek birer tarafa merrur edip, 
sınır boylarına gönderdi. Akça Koca'yı tzmit'e, Ko
nur Alp'ı Gerede taraflarına, L\kbaş M.ahmud'u Ka

radeniz sahiline, Abdurrahman Gazi'yi Yalova ve 
Gemlik tarafına gönderdi. Kendisi de uzun müddet 
sarılı kaldığı için harap olan Bursa'nın tamirine ve 
süslemeye çalıştı. Ve devletin bütün işlerinin tan
zimi için meşgul oldu. Tahta çıktığı sene bir oğlu 
dünyaya geldi ve (Murat Bey) diye ad verildi. Ba
basından sonra Osmanlı tahtına geçen (Hüdavendi-
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gar Gazi) odur. O sıralarda idi ki, Samandra'nın 

alındığı müjdesi geldi. 

Osman Gazi'nir. son günlerinde Konur Alp. Bo
lu ve Mudurnu, Konurya, ve Akyazı taraflarını, Ak 
ça Koca, Kandıra, Er meni Pazarı ve Ayan Gölü 

semtlerini aldıktan sonra ikisi birleşıp Ko.�aeli san

cağının ortasında buıunan Samandra Kalesinın alın

ması için hazırlık yapılıyordu. O sıiada Orhan Gazi 
tahta çıkmıştı. tste c. iki Gazi o vakit birle�erek kC\· 

laylıkla Samandra kalesini aldılar. Tekfurunu da 

tutup ağır paha ile tzmit Tekfuru'na sattılar. Bu 
Samandra kalesi Akça Koca'run vilayetine eklendi. 

Sonra Akça Koca, Konur Alp, Akbaş Mahmud 
birleşerek Bevkoz'a vadar gelrtiler. Kayser tf!laşa du

şerek üzerlerine asker gönderdiyse de askeri Bey

koz civarında perişan olmuştur. 

O taraflarda gazilerin fethettikleri kaleler için
de en mühimi Aydos kalesi idi. 728 senesinde Ab· 

durrahman Gazi taı afmdan fethedilmiştir. 

Gaziler bu kaleyi sarınca kalenin sağlamlığı ba

kımı:rıdan alınması çok zaman ister gibi görünmüş· 
tü. Fakat şöyle Mr hadise işe kolay şeklini göster

miştir. Kale Tekfuru'nun güzel bir kızı vardı. Bir 

akşam bir rüya gördü. Kend;si bir kuyuya düsmüş
tü. Ve güzel yüzlü bir genç onu kuyudan çıkararak 
güzel elbiseler giydirmişti. Uykudan uyanınca kale 

burçlarından muharebeyi seyr�tmeye başladı. O sı

rada gözüne Abdurrahman . Gazi ilişti. Rüyasında 
gördüğü <ıdam olduğunu görünce şaşaladı ve ken
tlinden g-eçti. Hemen nna bir mektup yazıp "f'lan 
gece yeteri kadar arkadaşlannl&., filan yere gel kale

nin fethini sana kjlaylaştıracağım" demiş. Abdur-
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rahman da Akça Koca ile bir danışma yaparak söy

lenen gecede bir �iktar fedailerle oraya gitmişler 

ve kale duvarından bir ipin sarkıldığmı görmüşler
dir. Abdurrahman ipe yapışıp yukarı çıkınca kız 
ile görüşmüş sonra da arkadaşlarını ip ile yukarı 
almış. Beraberce kapucuları öldürmüşler ve kale 
kapısını açmışlar. Akça Koca da askeri yürüterek 
kaleyi almışlardır. Bu kız alınan ganimetlerle bera
ber Sultan Sarayı'na gönderilmiş Sultan Orhan da 
onu Abdurrahman Gazi ile evlendirmiştır. Aydos 
kalesini de ona has olarak tayin etmiştir. Abd ur� 
rahman Gazi'nin bu kızdan ( Kara Abdurrahman) 

adında bir oğlu doğmuştur. Ve kahramanlığı ile et
rafa şöhr�t salmıştır Rumlar "Kara Abdurrahman 
geliyor" diye çocuklarını onun adıyla korkuturlarmış. 
Kayser Osmanlılar' m zaferlerini memleketi için teh
likeli gördüğünden, Osmanlıların ilerlemesine engel 
olmak için, asker toplamaya başladı. Ve büyük bir 
ordu ile ileri doğru yürüdü. Maltepe civarında, Sul
tan Orhan ile karsılaştı. Yapılan muharebede aske
ri da?ıldı kendisi rle yaralandı. Ve ondan sonra ne 
tzmit'e ne de tznik'e karadan yardım yapamadı. 

tZMiT'tN FETHt 

Akça Koca ile Konur Alp tzmit'in etrafını ve 
ona bağlı olan yerleri alıp BPykoz'a kadar gelmiş
lerdi. Fakat bütün o tarafların merkezi olan tzmit'i 
alamamışlardı. Çünkü tzmit kal'::si çok sağlam olduk
tan başka Tekfuru olan kadın (Balakonya ) adında 
bir prensesti. Hükümet ona babasından kalmıştı. 
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Kostantiniyye Kayseri'nin de akrabasındandı. Kay
ser'den kendisine asker ve silah yardımı yapılıyor

du. Kardeşi (Kılayon) da Koyun hisar'ı Tekfuru 
idi. Ara sıra kalesinin cıvarında ve Osmanltlar'm 
elinde bulunan şehirlere saldırıyordu. 

Akça Koca ile Konur Alp Sultan Orhan'ı tzmit' -
in fethine teşvik ediyorlardı. Bunun üzerine 728 se
nesinde Sultan Orhan Gazi, ordusu ile tzmit üzeri
ne yürüdü. Fakat o sırada Akça Koca vefat etmiş,. 
Sultan Orhan'a kararında durması için vasiyet et
miş olduğu haberi gelince eyaleti (Şehzade Süley
man Paşa) ya verdi. Sonra Konur Alp'te vefat edin
ce onun eyaletini Sultan önü eyaletine bağladı ve 
küçük şehzade Murad Beye verdi. Ve o araları tes
lim aimak için adam gönderdi. 

Akça Koca ile Konur Alp Ertuğrul Gazi'nin 
seçkin ağalarındandı. Osman Gazi'nin beyleri sıra
sına girmişlerdi. Asker fırkasına serdar olarak bü
yük fetihler kazanmışlar ve şöhret almışlardı. (Al
lah rahmet eylesin) . 

Onların vefatı ile c.;ınır boyları duvarlarında bi
rer gedik açıldı. Ve yerleri birer şehzadenin şanlı ad:t 
ile kapatıldı. Fakat o tarafların giriş çıkışlarınm 
ve tzmit kalesine girilecek yerleri ve köşeleri tama
miyle onlar biliyordu. Ve bu seferde orduya onlar 
kılavuzluk edeceklerdi. 

Sultan Orhan !zmit kalesini sarıp Koyun hisa
rına da Kara Ali ve Aygut Alp adındaki kumandan
larla bir fırka asker gönderdi .  Bt.i gaz;Jer Koyun 
hisarını �Mdetle ablukaya aldı lar. Tekfuru olan Kı
layon hisarın burcuna çıkıp askerine kumanda eder
ken, göğsüne bir ok gelince kale duvarından aşağı 
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düştü. Muhafızlar bu halden korkup kaleyi teslim 
ettiler. 

Kalenin anahtarları ile Kılayon'un kesik başı 
orduya gidince kesik baş tzmit kalesine karşı asıl

dı. Esasen muhasaradan sıkılmış olan Balakonya 
kardeşinin başını görünce çok kederlendi ve ümit

sizliğe düştü. Hazırlanan şartlara göre tzmit kalesi

ni teslim etti. Sultan Orhan da onu ve askerini ve 
halktan isteyenleri gemilere bindirerek tstanbul'a 
gönderdi. Aydos kalesi tzmit'e çok yakın olduğun
dan kalmasında bir fayda olmıyacağı için yıktırdı. 
Ordaki malzemeyi tzmit'e gönderdi. 

Bir müfreze ile ( Hereke) üzerine gönderilen 
(Ali Bey) muharebe sırasında bir gözünü kaybetti
ği halde hiç ümitsizliğe düşmeden ilerledi, Hereke 
kalesini alıp muhafızlarını kılıçtan geçirdi. Bu Ali 
Bey sonradan şöhret alan ( Timurtaş Paşa) nın ba
·basıdır. 

tzmit güzel bir limandır. Etrafında birçok or
manlar bulunduğundan büyük bir tersane olma ka
biliyeti vardır. Sultan Orhan da orada tersane ya
pılmasını emretti. Fakat gemi yapacak sanatkarla
rın yetiştirilmesi zamana muhtaçtı. 

Sultan Orhan tzmit'te cami, medreseler yaptır
dı. Köylerini timarlara ayırdı. Gazilere verdi. tz. 
mit'in idaresini (Karamürsel ) adındaki kahramana 
bırakıp, kendisi Bursa 'ya döndü. 

Karamürsel de bugün adı ile söylenen Kara
mürsel nahiyesini zııptetti Ve (Yalak Abat) deni
len Yalova sehrini almıstır. Hasılı Üsküdar tara
fında Osmanlı hududu Kartal'a kadar gelmiştir. 
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ALAADDİN PAŞA'NIN VEZ1RL1Gt VE 
KANUNLARIN YAPILMASI 

Sultan Orhan'ın büyük kardeşi olan Alaaddin 
Paşa'nın bütün emeli Bilecik'teki köşesinde oturup 
alimler şeyhlerle schbet etmekten ibaretti .  Fakat 
kendisi tzmit'in ehemmiyetini takdir ediyordu. Os
manlı ülkesine katılmasından dolayı da çok mem
nun oldu. Ve tebrik için kardeşinin yanına gitti. 
Fakat yakayı ele verdi. Yani korktuğu sorumluluğu 
büyük olan vezirlik ağır yükünün altına girdi. 

Önce Sultan Orhan'ı tzmit'in fethi dolayısı ile

tebrik ettikten sonra "Allah'ımıza hamdedelim. Ha
nedanımız kuvvet kazandı ve istiklalini elde ettL 
Devletimizin ikbali günden güne artmakta yüksel
mektedir. Artık saltanat için lazım gelen kanunla
rın yapılması gerekir. önce halk arasında dolaşan 
paralar Selçuklu devletine aittir, bundan sonra yeni 
paralar artık sizin adınıza basılmalıdır. ikinci ola
rak Osmanlı askerleri orduya mahsus elbiseler giye
rek halktan ayrılmak lazım gelir. üçüncü olarak ka
lelerin kolaylıkla alınabilmesi için orduda, piyade 
askerinin çoğaltılması lazımdır. 

Gerçekten de tslam memleketlerinde hutbe ve
para hükümetin istiklalinin birinci alameti idi. Sul
tan Osman kendi namına hutbe okutmuş ise de 
para basmağa vakti olmamıştı. Osmanlı şehirlerin
de hala Selçuklu parası ile alış veriş yapılıyordu. 

- Ortadan kalkmış oian bir devletin parası ile alış. 
veriş yapmak müstakiJ bir devlet için uygun değil
di. As!<er elbisesinin halktan ayrılması da i�in ica
bı idi. O zaman her devletin askeri başı bozulc ve-
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nefir-i am dedikleri rastgele toplanmış olan kalaba
lıktan ibaretti. Osmanlı askerJt!ri de o yolda topla

nıp gönderiliyordu. İslam dininin usulünce eli silah 
tutan Osmanlılar hep asker demekti. Nekadar lazım 
gelirse, o kadar asker toplanıp savaşa gönderilirdi. 
Harb olmadığı zamanlarda da rmlar. çiftçilik ile uğ
raşırlardı. Fakat memıeket ger.işleyince askeri bu
lup toplamak ve göndermek çok zaman istiyordu. 

O yolda toplanan asker ise uzun müddet harb yer
lerinde duramazdı. Durmuş �Isa, memleketindeki 
ailesi aç kalırdı. Bir de Osmı:ı.rılı askerlerinin çoğu 
(akıncı ) tarzında aşiretlerin atlılarından ibaretti. 

Halbuki kaleleri almak için süvariler, piyadenin yap
tığı işi yapamazlardı. tşte bundan dolayı asker için 
yeni kanunlar konmak lazım �c>liyordu. Bunun üze
rine Sultan Orhan, değerli büyük kardeşinin bu üç 
teklifini de kabul ederek ona göre nizamlar , kanun
lar yapması için kendisine ve7ırliği kabul etmesini 
çok ısrarla teklif etti. Ve Ket<:> taraflarından <Kod
ra ) adındaki araziyi de ona verdi. O da milletine 
hizmet, belki o da bir ibadet olur diyerek muvak

kat bir zaman için vezareti kabule mecbur oldu. Ve 

makama geçip devletin idaresini eline aldı. 
Paşa, Türkmen dilinde (Büyük Kardeş)  demek 

<>lduğundan Alaaddin Paşa'dan sonra vezir olanlara 
(Paşa) demek adet olmuştur. 

Alaarldin Paşa 'nın teklifi üzerine 729 senesinde 
Sultan Orhan adına altın para dirhem ve akçe yani 

büyük ve kUçük gümüş paralar bastırıldı. O vakte 
kadar askerler aba, sarı, kırmızı ve siyah kiilah gi

yerlerdi. O günden sonra (beyaz külah ) askere baş
lık olarak kabul edildi. Bu usul Yıldırım Beyazıt 
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zamanına kadar devam etti. Yıldırım devrinde beyaz. 

külah padişah sarayındaki askerlerin başlığı oldu. 

Ordu askerlerine ise kırmızı külah tahsis edildi. 
Sultan Orhan divan toplantısında ve alaylarda 

(Burmalı tülbent) denen sarık giyerdi. Başka za

manlarda da altın ve gümüşle süslü Mevlevi külahı 
şeklinde bir külah giyerdi. Çocuklan da ona uyar
lardı. Bir müddet sonra devlet büyüklerinin de öyle 

başlık giymelerine .izin verildi. 
Piyade askerinin çoğaltılması için, Alaaddin 

Paşa Bilecik kadısı Kara Halil'le padişahın huzu
runda bir topla.ntı yaptılar. Müzakere sonunda asker 

olacak Türkler'in günde şer-i bir dirhemin dörtte 
biri olan bir Osma;ılı dirhemi verilmesi kararlaş
tırıldı. Buna Ulfıfe denirdi. Asker bu Ulfıfelerini mu
harebe sırasında alacaklar ve sulh zamanlarında 
Ulfıfeleri kesilecekti. Çünkü memleketlerinde çiftçi
likle, iş ve güçleri ile meşgul olacaklar ve her türlü 

,,._. devlet vergisinden muaf tutulacaklardı. öylece ve 

bunun tatbikine de kadı Kara Halil Efendi memur 

edildi. O da asker için Türkler'den kuvvetli sağlam 
ve harbe yarayanları seçmek hususunda çok dik
katli davrandı. 

Bu suretle kurulan asker sınıfına (Yaya dendi) 
ve onlara (Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı ) Unvanları ile 
zabitler tayin edildi. Bu asker az zamanda çoğaldı 
fakat muharebe zamanı olsun, Sulh zamanında ol
sun halka zulmediyorlar ve yolsuz işler yapıyorlar
dı. Onun üzerine ounları çoğaltmaktan vazgeçilip 
(devşirme) usulü kondu. 

Valiler ve kadılar eli ile ilk senede bin kadar 
Hıristiyan çocuğu alınıp kışlalarda talim ve terbi-
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ye edilerek askerlik çağma geldikleri zaman, padi
-şah ordusunda kışlada kalmak üzere gündelik üçer 
akça verilerek askerliğe alındı. Muharebe yerinde 
.alınan esir çocuklar hakkında da öyle muamele ya
pılıyordu. Ve hepsi yaptıkları işlere göre gündelik
leri arttırılıyordu. Bu yeni asker ise harb ve sulh 
.zamanlarında yani sefer ve hazeı�de büyük işler gö
rüyorlar, dereceleri ilerle:\-'İP, yüksek mevkilere ge
.çiyorlardı. Pek çok kumandanlar ve vezirler bu dev
'Şirmelerden yetişmiştir. Ezcümle onların arasında 
Mahmut Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa · 
gibi kıymetli vezirler vardı. Daha sonraları Hıristi

yanlar kendi çocuklarını isteyerek hatta yalvararak 
ıdevşirme yazdırmağa başlamı.;ııardır. 

İşte bu askere (Yeniçeri) denildi. Başları kuv
vetli kanunlara bağlı idi. Emirlere ve kanunlara 
itaatli asker oldular . (Kırkı bir kıl ile yedilir) sözü 
<larbı mesel olmuştur. Bunlar aslında Hıristiyan ço
-cukları iken İslam adetleri üzerine terbiye edilir. 
İslfım'ın güzelliklerini görerek kendi vicdanlarının 
-emri ile Müslüman olurlardı. Hatta bir günde bin 
Rum'un birden Müslüman oldukları söylenir. Hülasa 
Yeniçeriler İsl� esasları üzerine büyüyüp terbiye 
edilen taze Müslümanlar demekti. Bunlar İslam nü
fusunun artmasına ve Osmanlı hamurunun büyü
mesine sebep oldular. 

Çocukluklarından beri talimle ve silah kullan
makla meşgul oldukları için en iyi yetişmiş ve harb 
ilminde usta birer asker olurlardı. İşleri devamlı as
kerlik olduğu için başka sanatları yoktu. Daima kış
lada otururlar ve her an emir beklerlerdi. O zaman 
başka devletlerde böyle terbiye görmüş ve devamlı 
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vazife başında asker yoktu. Yeniçeriler bundan do

layı kendilerinden kat kat fazla olan ordulara ga

lebe çalarlardı. 

Yeniçeri kurulduktan sonra (yaya) yani piyade 

tayfasına ulufe karş!lığı tarlalar ve arazi tahsis edil

mişti. Muharebeden dönüşlerinde ziraat ile uğraşır

lar ve devlete hiçbır vergi vermezlerdi. Bu iş böy

lece bir nizama bağlandı Yine bu tarzda Türk ço

cuklarındar. (Müsellem) adı ile bir süvari sınıfı ya

pıldı. Onlara da tarlalar ve arazi verildi. Ve baş

larına (bölükbaşı) lar ve (sancakbeyler) i  tayin edil

di. 

tşte Alaaddin Paşa'nın teşebbüsü ve Kara Ha

lil'in yardımı ile önce konan esas kanunlar bunlar

dır. Bunlardan başka ikinci derecede olan t.canunlar 

ve Osmanlı devletinin kuvvet bulan ordusu, bütün 

dünyayı nasıl titrettiği yeri gelince görülecektir. 

tzNtK'tN ALINMASI 

Karatekin ve Dardağan kalelerindeki muhafız

lar, tznik'i sıkıştırdıkları için ahalisi bağlarına bah

çelerine gidemez oldular. Kale dışındaki gölden ba

lık avına çıkanlar da o kahramanlar tarafından av

lanırlardı. 

Hıristiyanlar'ın ruhani birinci umumi meclisi 

(Konsil )  tznik şehrinde toplanmıştı. Bu şehir bir 

aralık Kayser'in payıtahtı olmuştu. Ondan dolayı 

Rumlar tarafından mukaddes sayılan meshur bir 

şehir olmuştu. Bunun içindir ki tznik'e yardım için. 

Kayser tarafından deniz yolu ile bir ordu gönderil

mişti. 

F. 1 4-
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Sultan Orhan ise, casuslar vasıtası ile daha ev
vel işten haberdar olunca ord:ısu ile tznik üzerine 
yürüdü. Ve Kayser ordusunun Yalova'dan ilerlediği 
haberini aldı. Oğlu Süleyman Paşa'yı bir fırka as
kerle Kayser ordusuna karşı gönderdi. 

Süleyman Paşa bir karanlık gecede Kayser or
dusunu basıp dağıttı. Kumandanları ile beraber ban 
Z?-bitlerini esir edip, babasına gönderdi. O da oğlu
nun bu seferinden çok sevinerek İzmit üzerine yürü

<fü. Ahali uzun müddet kapalı kalmaktan sıkıldık
ları için bu cefadan kurtulmak istiyorlardı. Kendi 
imdatlarına gelen ordunun bozulduğunu ve kuman

danının esir alındığını görünce bütün bütün ümit
sizliğe düşerek aman istediler. Sultan Orhan da aman 
verince İznik Tekfuru İstanbul'a gitti. Fakat İznik 
ahalisi Osmanlılar'ın adaletlerini gördükleri için, 
Sultan Orhan'ın tabiiyyetine geçmeyi canlarına min
net bildiler. Ve iznilr kalesini teslim ettiler. İşte bu 
suretle Sultan Orhan 731 senesinde İznik şehrini 
.zaptedip, Osmanlı memleketlerine kattı. Ve orasını 
hükümet merkezi yaptı. Ve İznik kadılığını Bilecik 
kadısı Kara Halil'e verdi. Boş kalan evleri gazilere 
taksim etti, dul kalan Rum kadınlarını da askerleri 
ile evlendirdi, muhasara sıras�nda harab olan bina
ları tamir etti ve yeniden imaret ve kervansaraylar 
yaptırdı. Ve imaretin açılış gününde halka umumi 
bir ziyafet verdi. Güzel yemekler pişirterek asker 
ve ahaliyi yedirip i�irdi, kendi eli ile de yemek da
ğıttı. Bir kiliseyi camiye çevirdi ve yüksek ilimle
rin okunması için de bir me.irese yaptı müderris-
1iğini (Kayserili Şeyh Davud'a) verdi. Osmınlı dev
letinde ilk yapılan medrese budur. Davut Kayseri, 
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zamanının en büyük alimlerindendi. tçi ve dışı ma

murdu. (Metali')  sahibi meşhur (Kadı Ermevi) den 

okumuştu. Tasavvuru da (Sadrettin Konevi) dan al

mıştı. Sonra tznik'te eser yazmakla meşgul olmuş 

tur. Mühiddin'i Ara�i'nin (Fusüs) adlı eseri üzerine 

güzel bir şerh yazmıştır. O zaman Şam'da Muhid

din'i Arabi'nin Tasavvuf'a dair olan eserleri şeriatin 

zahirine aykırı gö�üldüğünden itiraz ediliyordu. 
Hatta 744 senesinde Halep'teki (Asrfmiyye) Med

resesinde meşhur (ibn-i Verdi ) Fusüs kitabını yırt· 
mış ve okunulmasının dine caiz olmadığını ilan et
miştir. 

TARAKÇI, GöYNüK VE MUDURNU'NUN 
ALINMASI 

tzmit valisi şehzade Süleyman Paşa'nın adaleti 

her tarafa yayılmıştı. Rum Beyleri'nin saldırısından 

usanmış olan ahal! Osmanlı hükümetinin idaresini 

istiyorlardı. 732 se�esinde Süleyman Paşa Tarakçı 
Yenicesi üzerine yürti<:lü. Tekfur'u ahalinin fikrini 

bildiği için. hemen Süleyman Paşa'yı karşılayarak 
itaat etti.  ahalisi de tabiyeti kabul ettiler. Sonra 

Göynük ve Mudnrnu'da böyle aman istiyerek elde 
edildi. 

Bu memleketler aman ile alınıp tslam askerleri 
başka muharebelerde olduğu gibi ganimet malı ele 
geçiremediklerinden Süleyman Paşa ganimete kar
�ılık olarak onlara arazi verdi. Bunu babası da uy
gun görerek tasdik etti. 
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ŞEHZADE SÜLEYMAN PAŞA'NIN 
SERASKERL1C1 

Sultan Osman askerine kendisi kumanda eder
di. Sonra küçük oğlu Orhan Bey'i serdar tayin etti. 
Ordu ile gönderdi. Büyük oğlu Alaaddin Paşa da 
yanında veziri yerinde bulunuyordu. Orhan Bey 
tahta çıkınca babasının yolunu tuttu. Sonra Alaad
din Paşa'yı vezir yaptı. Memleket işlerini ona ver
di. Kendisi de askerlik işleri ile uğraştı. Çandarlr 
Kara Halil'i saltanat merkezi yaptığı lznik şehrine 
kadı tayin etti. O vakit Osmanlı devletinde kadias

kerlik yoktu. Hükümet merkezi olan şehrin kadısı, 
kadıların kadısı, yani başkadı demekti. 

Ordu ile beraber gidip, kazaskerlik vazifesini 
yapardı. Alaaddin Paşa Padişah'ın umumi vekili idi. 
Divan-ı Hümayun'da dahi reis idi. tcra kuvveti onun 
elinde idi. Başkadı makamında olan Kara Halil de 
şehir ve kasabalara gönderilen hatip ve kadılarla 
ilgili idi. Alaaddin Paşa ise kanunları yapıp, işi yo
luna koyduktan sonra yine köşesine çekilmişti. 733 
senesinde Şehzade Süleyman Paşa'ya Seraskerlik 
verildi. 

O zamana kadar asker kumandanları kendi va
zifeleri başında ve Sultan Orhan'ın emri altında bu
lunurlardı. Memleket genişleyip askerin sayısı artın
ca bütün askerler kumandanlarına danışma yeri ola
cak bir kumandanların beyi tayin edilmesine ihti
yaç hasıl olmuştu. Ona Emir-ül ümera ki Mir-i Mi
ran Türkçesi Beylerbeyi demekti. Bütün askeri ku
mandanların başı idi. Ve bütün ordu onun emri al
tında idi. Memuriyeti nazik ve mühimdi. 
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Abbasi'ye devletinde (Err.:ir-ül ümera) olanlar 
çok kerre hükümeti yıkıp devleti ele geçirmişlerdi. 
Zaır.an geçtikçe kelimelerin de manası değişe geldi
ğinden, yıllardan sonra Mir-i Miranlık ve Beyler

beylik itibari bir rütbe olmuştur. Evvelce Mir-i Mi
ıranlara (Sipahsalar) ve (Serasker) denilmiştir. Şeh
zade Süleyman Paşa'ya tznik eyaleti verilmiş, ona 
ilave olarak ta Divan-ı Hümayun'da müşir yapıl
mıştı. Bu bir nevi başvekillik gibi idi. (Sipahsalar-ı 
Asakir-i Mansure) adıyla eski manada Mir-i Miran
lık yani, Seraskerlik Mansıbı :ialii birlikte kendisine 
verilmiştir. Ayrıca babası tarafından buna dair bir 

menşfır-i ali yani ferman verilmiştir. 

ŞEHZADE SÜLEYMAN PAŞA'YA VER1LEN 
MENŞURUN SURETtDtR 

Cenab-ı Hak nüfuz ve kudretini devam ettirsin. 
Hükümdarların eşsiz örneğinin emri budur ki : 

tsıam hudutlarının korunması ve gözetilmesi, 
halkın işlerine yardım edilmesi ve onların haklarına 
hürmet edilmesi ki, mülkün temel direğidir. Salta
natın esasları ve adaletin yayılarak Devletin ayakta 
durması ancak onların, yani milletin duası ile müm
kündür. 

Devlet adamlarının himmet ve gayretleri ancak 
Qnların işlerini görmek için ayakları hükümet atının 
üzengisinde hizmete hazır bir durumda olmalıdır. 

Halkın huzur ve saadetini isteyenlere, Cenab-ı 
Hak Kur'an-ı Kerim'de ( Adaletle hareket ediniz. 



214 KISAS-! BNBİY A m · IJ 

Allah'a o suretle en yakın ol�bilirsiniz. ) buyurmuş
tur. 

Hilaf et makamında oturan büyük Pad!şahlarm 
süregelen adetleri gibi Din ve Devlete hizmet boy
nwnuza borç olduğu için bütün emelimiz ve son is
teğimiz de ondan ibarettir. 

Halk derecelerine göre bizden faydalanıp itibar 
kazandığı için, mEmleketin muhafazası ve bakımı 
hususunda bütün gayretlerini sarfederler. Kuvvetle 
döğüşerek kahrettikleri düşmanları ümidsiz bir hale 
düşürürler. Her zaman yeni bir fetih ve taze bir 
zaferle bizim gönlümüzü ferahlatırlar. Cenab-ı Hak

kın (Allah'ın kendilerine verdiği nimetle şfld ve mes
rurdurlar. ) müjdesiyle başkasını sevindirir, kendile
ri de sevinirler. 

Biz de onları takdir ve mükafaata layık olan
ları ihsanımızla kerem wnmanından nasiplendire
lim. 

Osmanlı ülkesi, idaresine tayin olunan kuman
dan ve valiler üzer!ne Devlet işlerine vakıf bir Ser
asker, şan ve şeref! yüksek bir müşirin seçilmesi en 
mühim işlerden olduğu için işbu keyfiyet Saltanat 
makamınca kararlaştırılmıştır. Cihanı nizama ko
yacak ve beldeler fethedecek olan makamımız, Ce
nab-ı Hakkın lütfuyla kuvvetler.miştir, sizin için de 
öyle düşünürüz. Cenab-ı Hak iyi niyetle yapılan bü
yük işleri sonu pişmanlıkla bitmeyecek bir şekilde 
kolaylıkla başarıya ulaştırır. 

Allah 'ın verdiği ezici kuvvetle aldığımız tznik 
şehrini -hemen Cenab-ı Hak her türlü afetlerden 
muhafaza buyursun- cesur, Devlete sadık, dilekle
rini kolaylıkla elde eden ve etrafa şehamet saçan 
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saltanat bahçesinin ve Hilafet nehrinin taze fidanı, 
adaletin gül ağacı ve saltanatın kıymetli meyvası, 

Hak tarafından yardım gören -Allah uzun ömürle 
emellerine nail etsin, alnında saadet damgası, başın
da Devlet yıldızı daima parlasın dursun- oğlum Sü

leyman Şah'a v�rdim. Ve dedim ki: 

Şanla, şerefle o vilayet valiliğini ve ordu mü

şirliğini ve Bey!erbPylik ile v�zirlik makamını uh

dende bulundurduğun için büyük bir dikkatle, gece 

gündüz, yaratılışındaki temiz fıtratının icabı, çok 

büyük dikkatle işlerin yapılmasına çalışacağın ma
lumdur. Al1ah'ın emri dışında hareket edenlerin ce 

zasını verirsin. Allah'tan korkup, O'na döneceğimizi 
iyi bilmemiz lazım geldiğine dair olan Ayet-i keri
meyi göz öriünde bıılundurarak, halkın işlerini gö

receğin, halk, münevver, küçük, büyük ayırmaya
rak herkese iyi muamele edeceğin tabiidir. Bununla 

beraber dü-ımanları keskin kılıcınla kahreder, Din 
ve D2vlet islerini, halkın huzur ve rahatını temin 
için dakika kaçırmadan daima çalışırsın. Devletin 
dostlarını gönül hoşluğuyla idare eder ve onları ra
hata kavm;ti.ıracak bir tarzda memnun edersin. 

(Herkesin iyilikten ve kötülükten ne yaparsa 
onu karşısında bulacağı günü) mealindeki Ayet-i 
Kerimeyi bir an hatırdan çıkarmadan hareket etme
lisin. Allah'ın lütuflarına.  ihsanlarına sonsuz şü1.(ret
meyi unutmamalısın. Malumdur ki, şükreden fazla
sına layıktır. Her i$inde dosdoğru hareket etmeyi 
ve halkın işlerine gerektiği gibi ehemmiyet vermeyi 

doğru, kesin ve sağlam kararlarla ve güzellikle iş 
görüp merhamet kapısını da açık tutmağı bir an 

unutmamalıdır. 
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Her türlü ifrat ve tefritten sakınıp, yani hiçbir 
işi haddinden yukarı veya aşağı indirmeyip orta hal· 
de tutarak iş görmeğe dikkat edilmelidir. 

Her davada yabancı, tanıdık, zengin, fakir, kü
çük, büyük, herhangi milletten olursa olsun genç, 
ihtiyar arasında bir fark gözetmeksizin adaletle hü
kün:ı verebilmek için hepsini bir tutup, birini öte
kine üstün tutmamalıdır. tki !:arafın arasındaki da
vada, bir tarafa gönül kaydırmaktan sakınıp ( Bir 
saat adaletle iş görmek yetmiş sene ibadetten hayır
lıdır. ) ölçüsünü elden bırakmayıp, ( Hayır ve şer 
zerre miktarı iş yapan mutlak karşılığını görecek

tir. ) mealindeki Ayet-i Kerimeyi ahiret azığına bir 
ölçü olarak göz önünde tutmalıdır. 

Mazlumun ahını zalimden almakta gecikmeme· 
li, (Kötülükle gelenın ancak misliyle ceza görece
ği) ne dair Ayet-i Kerimeden gaflet edilmemelidir. 

Düşmanın durumundan haber alabilecek casus· 
ları eksik etmemelidir. 

Erliğe, kahramanlığa güvenip düşmanı küçüm
·sememeli ve dört bir taraftan gelmesi umulan birçok 
hücumları düşünerek ona göre tedbir almalıdır. 
Düşmanın hilesine gafletle kapılmamalıdır. Daima 
uyanık olmalıdır. 

Bolluk zamanında, darlık günleri için hazırlıkta 
bulunmalıdır. "Büyük papuç küçük ayağa dar gel
mez." sözü�ü unutiramalı, tedhirde kusur edilmez
se takdirin güzel yüz göstereceği aşikardır. 

Bizim sana söyliyeceklerimiz bunlardır. Ve bu 
sözlerle senin aleyhine hüccet tutarız. Allah seni 
muvaffak etsin. Doğru yola iletsin ve ümidlerimizi 
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boşa çıkarmasın. İnsanları hidayete sevkeden ve 

doğru yolda başarıyı veren ancak O'dur. 

Orad3 bulur�an değerli, değersiz, kuvvetli, za
yıf, küçük, büyük, Müslim, gayrimüslim, memleke

timde yerleşmiş bummm bütür, halk seni kendilerı 
üzerinde tamamiyle hakim ol iuğunu bilip ve her
şeyde sans başvurup sözünden çıkmasınlar ve · hük
müne baş eğsir.Jer. 

Kumandanlar, hakimler, muhteşem ordumuz. 
gaziler, kadılar ve alimler -Allah onları ınyamete 
kadar baki kılsın- Sen oğlumu benim vekilim bilip, 
harpte, sulhte ve bütün hayırlı işlerde kendilerine 

Başbuğ tanıyarak, sana karşı hürmet göstersinler. 

Hakkır'! lütfuyla elc'e edilecek bütün ganimet 
mallarının beşte birini, Şerintir. emri üzerine hazi 

neye bırakıp, geri kalanı ıçin senin yapacağın tak
sime uysunlar. Hazine defterimle yazılı haslara dı
şardan kimse el uzatmayıp, onun öşürlerini ve ver
gilerini yıldan yıla .<:endi memurlarına vermekte hiç
bir özür ve bahı.ıne ile gecikmemelidirler. Yeni alı· 
nan memleketler içir: benden izin alınmadan hiçbir 
iş yapılmamalıdır. Verdiğim emirler üzerine işler 
görfümelidir. 

Müslüman olmayan esirlerin ağız birliği yapı
larak pahalı satılmak istendiği zaman, benden izin 
almadıkca serbest bırakılmaması ve danışarak iş 
görülmesi lazımdır. 

Doğru iş görenlerin hakkını vermek ve dere
celerine göre onlan memnun etmek gerekir. 

Benim havır duamın kendileriyle heratıer oldu· 

ğunu. AlJah uğrcnda 8avaı::anlara söyle, Allah icin 

çalışsınlar. tslam dinini güçlendirmenin ne kadar 
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büyük sevap olduğunu bilsinler. Ve bu menşurumu 

görenler, yazdıklarımı yapıp imzama, yani bana gü
vensinler. Rebiülevvel - 733 

O zaman Divan-ı Hümayınca tutulan usuller
den biri de padisahtan çıkan bütün emirlerin Os

manlı dili ile yazılmasıdır. Bu tatlı dille yazılan bi
rinci menşur işte bu menşurdur. Ondan sonra bütün 
emirler ve fermanlar Osmanlı Lisan'ı ile yazılır oldu. 
Fakat tran'da ve Konya'da resmi yazılar farisi ya

zıldığından, Osmanlı. devleti dahi onlarla farsça dili 
ile yazışırlardı. Şark'ta farsça dili resmi lisan gibi 
kullanılırdı. 

Selçuklu Sultan'ı tarafından Osman Gazi'ye ve

rilen menşur'da (Osman Şah) denildiği gibi, bu 
Menşur'da Süleyman Paşa da (Süleyman Şah) diye 
Iakaplanmıştı. 

Süleyman Paşa tznik valisi olduğu için mülkiye 
memuru idi. Yani Mir-i Mirandı. Serasker olduğu 
için de askerlik sıfatını haizdi. Böyle iki ayrı vazi
feyi kendinde toplayıp her ikisini iyi idare eden zat
larm sayısı çok az olduğ· . .mu herkes biiir. Yüksek 
mecliste aza sıfatı ile bulunıiuğu zaman memuri
yeti daha çok güçleşiyordu. Çünkü umumi menfaati 
göz önünde tutarak sivil ve asker i�lerini dengesin
de tutmak lazım geliyordu. Bu ise çok ince bir işti. 

tşte bundan dolayı hem Divan-ı Hümayurı'da mü
şir, hem de orduda başkuman�an olduğu için, vezir
liği ve Mir-i Miran!ığı gı:>rektiği gibi yüksek zekası, 
derin bilgisi ve iyi görüsü iJe bir yere toplamas1 
bu men�urda Süleyman P3.şa'ya tavsiye edilmiştir. 

Alaaddin Paşa gereken kanunları ve nizamları 

hazırladıktan sonra, sadaretten çekilip köşesine gi-
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dince onun yeri tabiatiyle Süleyman Paşa'ya kalmış 
o da, bu suretle hem Sadrazam, hem de Serasker 

olmuştu. 

GEMLtK'tN FETHt 

Bursa, tzmit ve tznik'in ve bunlara bağlı olan 

yerlerin hepsi Osmanlı ülkesine geçmişse de Gem
lik'in hala RurrıJar'm elinde kalması, uygun değildi. 
Sultan Orhan 734 senesine kadar tznik'te oturduk
tan sonra Gemlik'ir. fethine gitti. 

Sultan Osman zamanında Akça Koca ile bera
ber Gemlik üzerine gidip oranın giriş ve çıkışım öğ

renmiş olan, Timurtaş Bey'den soruldu. O da yapı

lacak işi Sultan Orhan'a arzetti. Sultan Orhan, Ti
murtaş Bey'i hasat mevsiminde 500 kadar seçkin 
askerle Gemlik'e gönderdi. O da Gemlik civarındaki 
harmanlarda ne kadar zahire varsa hepsini toplad;. 

ve Gemlik'i sardı. Bahar mevsimi gelince Sultan Or
han yeteri kadar askerle oraya gitti. Bir ay kadar 
Gemlik kalesini sardı. Ahali zahiresiz kaldığı içi-n, 

zayıf düşmüşlerdi. Sultan'm Ordusuna kar�ı koya
mayacakları için k3leyi teslime mecbur oldular. 

Sultan Orhan Gemlik'i korumak için tertibat 
aldıktan sonra Bursa'ya gitti ve artık orada otur

maya karar verdi. Başkadı yerinde bulunan Kara 

Halil'in vazifesini de Bursa şehrine çevirdi. 

HA YIRLAR VE tYtLtKLER 

Kostantiniye Kayseri, Sultan Orhan'a pek çok 
hediyeler göndererek, aşın derecede sulh üzere bu-
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lWllllak arzusunu gösteriyordu. Onunla barış halin

de bulunuldu. Şehirler, memleketler mamur oldu. 

Çok bakımlı hale geldi. Bursa şehrinin nüfusu yüz. 
bine çıktı. tznik'te 0lduğu gibi Bursa'da da 736 se

nesinde bir cami yanında imaret ve han, medrese 

yapılmaya başlandı. Bunlara büyük vakıflar bağlan

dı. Bursa şehri suslendi, hai<kı ile payıtaht, yani 

başkent olmaya layık bir şekle girdi. 

Sultan Orhan, babası gibi ganimet malla

rından ve vergilerden aldığı paraları hayra hase

nata sarfederdi. Beyleri de tu yolda ona uyardı. 
Bundan dolayı şehirler ve kasabalarda medreseler, 
köylerde mektepler, yollarda köprüler ve çeşmeler 

yapılmıştır. On sene içinde dö�t bin binanın yapıl

dığı söylenir. 

O zaman Osmanlı devletinin ilk kuruluşu. tık 

Baharı idi. tklim günden güne genişliyor, her tarafta 

bakım yükseliyor, bilgi çağlavanları gürül, gürül 

akıyordu Fakat bir nehir nek:ıdar saf olsa vine bir 

takım çer çöp te beraber akıp gider. Bu dünyanın 

hali böyledir. Uzak memleketlerden gelen tanınmış 

alimler ve büyük şeyhlerle beraber işsiz, güçsüz bir

çok serseriler dahi gelmişti. {Ekil için şekil değiş

tirmek ) yani .geçim için her kalıba girmek darbı 

meseli gibi derviş ve apdal kıyafetine girerek bir 

lokma ve bir hırka ile yetinip kazanılması lazım 

gelen servetleri bir tarafa bırakıp, tenbellik köşes1ni 

seçip, hazır yemeğe başladılar. Ve (Sefer Dervatan) 

yani kendi memleketinde yolcu gibi oturmak. Ve 

(Halved Derencümen) yani kalabalıkta yalnızlığı 

seçmek, gibi sofiye istılahlarını kötüye kullanarak 

dinin ve aklın kabul edemiyeceği bozuk fikirleri haJ-
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kın zihnine sokmaya başladılar. Bu hal memleketi 
büyütüp genişletmek için çalışan ve bu vadide at 
oynatan Osmanlılar için, pek zararlı idi. Memurlar 
tayin edilerek medreseler, tekkeler ve imaretler 
araştırıldı. 

O serserilere kıyafetlerinin aslı, mesleklerinin 
ne idiği soruldu. Yeterli cevap veremiyenler Osman
lı memleketlerind10n çıkarıldı. Fakat Keşiş dağ etek
lerinde geyikler ile bir arada yaşayan (Geyikli Ba
ba) diye şöhret bulan aziz ve (Karaca Ahmet, Ahi 
Evren) diye tanınan meczuplara ve ( Abdal Musa, 
Abdal Murat) ve Bursa fethi sırasında, gazilere Duğ 
yani ayran dağıtan (Duğlu Baba) gibi abdallara ve 
şeriatın usullerine ve tarikatin edebine saygı gös
teren gönlü yaralı dervişlere hürmet gösterildi. Med
reseler, tekkeler, imaretler kuvvetli nizamlar altına 
alındı. 

O sırada şeyhlere tran'da (Hoca) Türkistan'da 
(Baba) denilirdi. Halkın şeyhlere itibarı ve inancı 
çoktu. Kürdistan'da Arap ve Acem Irakında 40-50 
bin müritli şeyhler vardı. Hatta bazıları saltanat 
davasına da kalkmışlardı. Sultan Orhan kötüleri 
memleketinden uzaklaştırdı, halkın kendilerine te
veccüh gösterdiklerine de iltifat etmiştir. 

SULH VE HARB 

Sultan Orhan Devletin teşkilatını ve iç işlerini 
tamamlayıp, yoluna koymak için dışarıdaki işlere 
bir müddet için ara vermişti. !stanbul Kayserliği
nin işleri pek karışıktı. 
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Kayser yani Kostantiniye imparatoru ( Andro

nikos) ölmeden evvel saltanat müsteşarı yerinde 

bulunan (Kantaküzen) i vasi yapmış, karısı (Anna) 
ile Küçük oğlu ( Yanı PalaoıoğJ u ona emanet etmiş
tir. ölünce Kantakuzen devle! idaresini hüki.nndar 
gibi idare etmej1e başladı. Onu çekemiyen düşman

ları imparatoriçe Arına ile oğlu Yani'yi onun aley

hine kışkırttılar. Rumlar iki fırka olarak birbirle

riyle harbe başladılar. 

Kantaküzen, Aydın emiri Umur (Ömer) Beyi 
yardımına çağırdı. O da büyük bir kuvvetle deniz
den yola çıktı. Yani taraftar�arı telaşa di..lşüp Sa
ruhan Beyi'nden yardım ıstediler. Bunun üzerine 
Aydın ve Saruhan Beyleri dor:.anmaları ile Rumeli 
yakasına geçip her biri Kayser adına Rumeli kıta

sını vurmaya başladılar·. Sonunda Kantaküzen galip 
geldiyse de Yani Palaoloğ'un tahttan indirilmesini 
istemeyip saltanatta biriik olmasını istemekle ye

tindi. Halbuki saltanat ortaklıkla yürüyemiyeceğin
den devletin ahvali günden güne karıştı. 

Gerek Yani, gerek Kantaküzen taraftarları Sul
tan Orhan'ı kend! taraflarına çekmeye çalışıyorlar

dı. O da her iki tarafı idare ecU�·ordu. Fakat Kanta
küzen kızı (Todora) yı Sultan Orhan'a takdim etti 
736 senesinde Sultan Orhan, Teodora ile evlendi. 
Ertesi sene ailesi ile beraber üsküdar'a giderek Kay

ser'le görüştü. üç gün ziyafet verildi. 

Venedikliler'le Cenevizler o zaman ttalya'nın 
en kuvvetli iki dcnız devleti idi. Haçlılar devrinden 

beri bu taraflara dadanıp Kayserliğ'in zayıf düşme
sinden faydalanar'lk şark memleketlerinde nüfuz 
yarışına girişmişlerdi. 
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Kayser'in Devletine türlü türlü ağır teklifler 
yapıp, devlet büyüklerine güler yüz gösteriyorlardı. 
Halbuki bir tarafa gösterilen kolaylık ve yalpaklığı 
diğer taraf da isterdi. Bundan dolayı Kayserliğe bağ
lı vilayetlerden bazıları Venediklilerle bır İ{ısmı da 
Cenevizlilerle anlaşmışlardı. 'Rumlar'ın bir fırkası 
da Türklerle hususiyle Osmanlılar'la birleşmekte 

hayır ve menfaat görüyorlardı. 

Bu İtalyan gemileri dobTU kıyılarının rahatını 

bozuyorlar ara sıra Marmara sahilinde Osmanlı şe
hirlerine de saldırdıkları oluyordu. Osmanlılar'ın 
bunlara karşı koyması lazımsa da, henüz donanma
ları hazır değildi. 

Marmara kıyılarının ttalyan korsa.nlarından 
korunması Akdeniz boğazını tutmaya bağlı idi. Hal· 
buki boğazın Rumeli tarafı Rumlar'ın elinde Ana
dolu tarafı da Karasi emiri olan ( Aclan Bey) in 
hükmü altında idi. O günf' kadar Osmanlılar tslam 

Beyliklerine taarruz etmemişlerdi. Fakat bu sefer 
beklenmiyen bir fırsat dü�tüğü için Karasi vilayeti 
tamamiyle Osmanlı memleketlerine ilhak �dilmişti. 

KARESİ VİLAYETİNİN ALINMASI 

(Karasi ili) nin_ merkezi Balıkesir'di, Aydıncık 

(Edincik) ,  Manyas, Bergama ve Edremit gibi bü
yük şehirleri ve pek güzel sahil ve limanları olup, 
çok bakımlı geniş ve büyük bir vilayetti. Fakat 
emirlik iyi idare edilmediğinden bu şehirler haraba 
yüz tutmuştu. Osmanlı şehirleri ise adaletle iyi ida
re edildiği için, çok bakımlı bir hale gelmiş ve yük-
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selmişti. Karasi emiri Aclan Bey Osmanlılar'ın iler
lediğinj görüyor, ondan dolayı Osmanlı d�vleti ile 
iyi geçiniyordu. Hatta oğlu Dursun Bey'! Sultan 
Orhan yanında bulunsun, iyi �erbiye görsün, iyi ye
tişsin diye Bursa'ya göndermişti. Aclan Bey ölünce 
yerine büyük oğlu geçti. Fakc..t yerine layık bir 
adam değildi. Ahlakı da kötü idi. Memleketin bü
yükleri ondan dolayı üzgündüler. Beyliğin veziri 
makamında bulunan (Haci tı Bey) inin başına top
landılar. Sultan Orhan yanında bulunan Dursun 
Bey'i makama ge�irmek için davet ettiler, cuna izin 
vermesi için de Sultan Orhan'a Bursa'y:-ı elçiler 

gönderdiler. 
Sultan Orhan da Dursun Bey'i yanına alarak 

737 senesinde o tarafa gitti. Yol üstünde bulunan 
Ulu Abat, Kirmasn ve Mihaliç Tekfurları enind� 
sonunda Osmanlıların idaresine geçeceklerini düşün
düklerinaen hemen Sultan Orhan'ı karşılayarak ona 
itaat ettiler , Osmanlı tabiyetini kabul ettiler. Sultan 
Orhan'm bayrağı Balıkesir önünde görüfünce Ac
lan'ın oğlu Bergama kaleı;.ine kaçtı. 

Haci tı Bey, memleketin eşrafı ile ve devlet 
adamları ile karşı çıkıp, Orhan Bey'e sadakatlerini 
arz ettiler. · 

Sultan Orhan Bergama'yq gitti, Kaleyi sardı. 
Fakat kendisini �özle yola getirmek için Aclan Bey 
oğluna, Haci Bey ve arkadaşları ile kardeşi Dur
sun Bey'i gönderdi. Dursun Bey büyük kardeşinin 
kendisine kıymayacağmı düşünerek çekinmeden gö
rüşmek üzere kale duvarına kadar gitti. Hain kar
deşi onu fırsat bilerek bir okla Dursun Bey'i öldür
dü. Sultan Orhan gazaba gelerek, hemen Karasi vi-
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!ayetini Osmanlı fükesine bağlandığını ilan etti. Her
kesin işinin başında kaldığını ve karşı gelenlerin yok 
edileceklerini de bildirdi. 

Vilayetin bütün ahalisi sevinerek Sultan'ın bu 
emrine uydular. Bergama ahalisinin ileri gelenleri 
de Aclan oğlunun yanına gidip "bütün halk Sultana 
itaat etmişken bizirr Bergama kalesine kapanıp kar
şı koymamız mümkün değildir. Hepimiz birden Sul
tan Orhan'dan af dileyelim, seni de cezadan kurtar
mış olalım diye ken1isine baş vurdular. Eğer kabul 
etmezse kendisini tutup teslim edeceklerini de ka
palıca anlattılar." Aclan'ın oğlu çaresiz kalarak bu 

nasihati kabul etti. Padişahın huzuruna girerek af
folundu. Ve Bursa'ya gönderildi. tki sene sonra da 
orada öldü. 

Sultan Orhan Karasi Vilayetini, tznik valisi olan 
oğlu Süleyman Paşa'ya verdi. Yeri boşalan tznik 
valiliğini de ikinci oğlu olan Murat Hüdavendigar'a 
verdi. Hacı tı Bey ile Gazi Fazıl, Yakup Aca ve 
Evranus adındaki · Beyler gibi umur görmüş tecrü
beli kimseleri yerlerinde bıraktı, memleket idare
sinde onların fikirlerine müracaat etmesini Süley
man Pasa'ya tenbih edip Bursa 'ya döndü. O sırada 
IBubat Tekfuru'nun hiyaneti 3.nlasıldığından başka· 
larına ibret olsun diye idam edildi. 

Balıkesir halkı, Türkmen aşiretlerinden olduğu 
için Osmanlı devletine bağlanınca, Osmanlı hamu
runa karışıverdiler. Hacı tı Bey, Gazi Fazıl ve Ya
kup Aca Bey ve Evranos Bey ise az bulunur kıy
metlerden olduklar! için kıymetlerinin derecesi Ka
rasi Beyliğf'nde pek anlaşılmıyordu. Osmanlı devle
tine geçtikten sonra kıymet ve hünerlerini göster-

F. 1 5  
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meğe başladılar, Müslümanlar'a büyük hizmetler 

yapmıya muvaffak oldular. Her şey öyledir. Kılıç 
layık olmıyanın elinde paslanır. Ehlinin eline geçin
ee cevheri meydana çıkıp kıymetlenir. tşte bunun 
gibi Karasi'nin Osrr.anlı ülkesine karışması ile Os
manlı devleti büyüdü ve kuvv�ti iki kat arttı. Bu 
suretle Akdeniz boğazının Anadolu yakası ele geç
miş oldu. 

Sahilde bulunan (Anahor ve Armut eli ) kale
lerinde bulunan Rumlar ara sıra kalelerden çıkarak 
Osmanlı tebasına tecavüz ediyorlardı. 738 senesinde 
Sultan Orhan o tarafa hareket edince, Rumlar karşı 
koyamayacaklarını anladıklarından, kale kapılarını 
açarak boyun eğdiler. 

Karasi Aşireti Türkmen olduğundan kendi 
cinslerinden olan Osmanlılara karışınca Osmanlı 
devleti'nin nüfusu çoğaldı. Fakat türlü çeşit mey
valardan kurulan turşunun uzun zaman geçtikten 
sonra ancak tadının damağa hoş gelecek bir çeşni 
hasıl etmesi tabiidir. Bunun gibi her nekadar iki aşi
ret bir cinsten olsalar bile iyice anlaşıp, kaynaşma
ları için uzun bir zaman ister. Bundan dolayı Sultan 
Orhan gerek Karasi ahalisini gerek etraftan kendi 
bayrağı altına toplananları iyi bir hamur etmek ve 
bu arada oldukça genişlemiş olan memleketlerin ba
kımına kuvvet vermek için bir müddet harb hare
ketlerine ara verdi. 

Rumeli yakasına geçmek ve tstanbul'u almak 
Osmanlılar'ın zihnine yerleşmiş kuvvetli bir arzu 
idi. Bir müddet daha bu emellerini geri bırakmak 
lazım geliyordu. 
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Venedik korsanlarının bazı Osmanlı sahillerine 

saldırdıkları görüldü. Sultan Orhan onların düşma

nı olduğu halde Galı: ta'yı ele geçiren Cenevizliler'e 
karşı Kayser Kantaküzen, V ?.nedikliler'le bir ant

laşma ydpmıştı. Sultan Orhan bundan dolayı Kay
ser'e gücendi, Cenevizliler'le anlaştı. 

Akdeniz boğazının Anadolu yakası elde idi. Ge
libolu yakasını da tutup Akdeniz boğazını zaptet

meyi düşünüyordu. Fakat deniz kuvveti yoktu. Hat
ta Kayser'e yardım için birkaç defa Rumeli yaka
sına gönderilen Osmanlı askerleri Rum gemileri ile 
gelip gidiyorlardı. Bunun üzerine Sultan Orhan 754 

senesinde oğlu ve Karasi valisi olan Süleyman Pa
şa'yı Karasi'den çağırdı. Ve onunla gizlice görüştü. 

Süleyman Paşa bir yolunu bulup karşı yakaya asker 

geçirebileceğine dair söz vererek döndü. 

RUMELİ FETiHLER! 

Venedik korsanları zaman zaman bazı Osmanlı 
devleti sahHlerine saldırıyorlardı. Venedikliler aley
hine yukarıda geçtiği gibi, C211evizlilerle antlaşma 

yapan Sultan Orhan Karasi'nin zaptı ile Akdeniz 
boğazının Anadolu yakasını ele geçirmiş olduğun
dan, hem Venedikliler'i sıkıştırmak hem de Kay
ser'i korkutmak içın Rumeli yakasına asker geçir
mek istiy0rdu. tki taraftan da boğazı tutmak fik
rinrle oldufhı icin Sillevrnı:ın Pıı�ı:ı 'ya o fikr' ar>rnış, 
o da bu işi üzerine almıştı. Süleyman Paşa Kara
si'ye dönünce yukarıda adJ geçen Hacı tı Bey. Ya

kup Ece ve Gazi Fazıl gibi seçkin kumandanlarla 
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ve yeteri kadar kuvvetli asker-1 beraberine alarak 
sanki ava çıkıyormuş gibi davrandı ve karşı ya
kaya geçmenin çareıerıni aramaya başladı. ( Güver
cinlik )  denen yere gelince yanındaki Beyler'e mak
sadını açtı. 

Rumlar, Osmr.nlılar'ın korkusundan Anadolu 
kıyılarında gemi drğil, küçük bir kayık bile bulun
durmuyorlardı. "Karşıya geçmenin imkanı yok, olsa 
bile önce karşı taratın durumunu öğrenmek içın ora
sını iyi bilen bir kılavuz elde etmek 

·
ıazımdır" de

nildi. Ece ve Gazi Beyler Rumlardan birini tutup 
getirmeyi üzerlerine aldılar. Ve öküz derisinden ttı
lum şışırerek bir sa! yaptılar. Ve geceleyin t Kemer) 
denen yerden sala .Jinerek sabahleyin erkenden Ge
libolu'ya oağlı yerlerden ( Vil"mhisar) diye bilinen 
boğazın en dar yeri bulunan Cimbi Kalesi sahiline 
çıktılar. Rumlar'ın ileri gelenleı-inden buldukları bir 
adamı tutup Süleyman Paşa'ya getirdiler. 

Süleyman Paşa o Rum'a hil'atler giydirdi. Çok 
iltifat etti, gönlibü aldı. Kale alındığı takdirde ken
disini kale kumandanı yapacağım vaddetti. Yaptığı 
ihsanlarla onu em! ıiyetle kııavuzlukta kullanmak 
üzere kendisine bağiadı. Hemen iki büyük sal ya
pıldı. Birine Osmanlı hanedanının emektarlarından 
Aksungur, Karaoğlanoğlu, Akçe Kocaoğlu ve Bala
bancıkoğlu gibi kırk fedai yiğitle Sül8ymar. Paşa' -
mn kendisı bindi. ötekine de kırk kadar tanınmış 
cesur askerle Hacı ti Bey, Ece Bey, Fazıl Bey ve 
onun amcasının oğlu olan Evranos Beyler bindiler. 
Talihlerinir. ve hayanın müsadesi ile Rumlar'ın ha
beri olmadan 755 s8nesinrle biı gün sabahleyin er
kenden Cembi kalesinin altına yanaştılar. 
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Bunlar hep TJrkmen Beyleri'ndendi. Hacı tl 
Bey'le Evranos Bey için bazıları Rum'dur derlerse 
de bu pek büyük bir yanlıştır. Hakikate uymayan 
bir sözdür. 

Osmanlılar'ın o tarafa geçişi Rumlar'ın hatıtla

rına gelmezdi. O tarafta başka düşmanları da ol

madığından kale ahalisi gaflet uykusunda idiler. Sü

leyman Paşa adı geçen Rum kılavuzunun öncülüğü 

ile Hisar duvarının kenarındaki gübre yığını üstün
den Osmanlı kahramanlarını içeriye salıverdi. Karşı 
gelmek istiyenleri tutup bağlattı. Kale içindeki aha
liye aman verdi. Ve güler yüz gösterdi. Sahilde bu
lunan Rum ge�!lerine yeteri kadar asker koydu. 
Ve Rum tayfalarını kullanarak üç gün içinde kar
şıdan üç bin kadar asker geçirdi. Ve Cembi ahali
sini önüne katıp, oraya yakın olan ( Aya Şılonya) 
kalesini de ele geçirdi. Süleyman Paşa'mn sohbetinde 
bulunanlardan Mevlit sahibi meşhur (Süley
man Çelebi ) Süleyman Paşa'mn Rumeli yakasına 

geçmesi üzerine şu beyti söylemiştir. 

VeUiyet gösterip halka suya seccade salmışsın 
Yakasın Rumeli'nin dest-i takva ile almışsın 

Cembi ve Aya Şılonya kalelerinin alındığım Ge
libolu Tekfuru işitince kan başına sıçradı. Hemen 
asker toplayarak Osmanlılar'ın üzerine hücıım etti 

Fakat fena halde bozularak güç hal ile Gelibolu ka

lesine can attı. 
Osmanlı askerlerinin, Rumeli yakasına geçtiği 

Balıkesir ve Aydın vilayetlerinde işidilince bir çok 

Türkmenler az zamanda Rumeli yakasına geçtiler. 
Kısa zamanda 10 bin adam toplandı. 
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O sırada Kayser hanedanında birçok anlaşmaz
lıklar oluyordu. Kantaküzen'in aracılığı ile, Süley
man Paşa Balkan dağlarından İstanbul tarafına in� 
mekte olan düşmanla karşılasarak, onlara galebe 
çaldı ve fenalığı ortadan kaldırdı. Bulgaristam da 
dolaşıp uğradığı yı>rleri yağma ederek bir çok ga 
nimetlerle döndü. 757 se!1esi içinde şiddetli bir zel
zele olmuştu. Birçok şehirler, kasabalar, k::ı.leler ve 
hanlar yıkılmıştı. Talihin gösterdiği bu fırsattan 
faydalanan Süleyman Paşa T{onurhisar, Gelibolu, 
Bolayır, Hayrabolu ve Tekirdağ kaleleri ile etrafla
rını alıverdi_ Bu şehirlerin fethinde pE>kçok ganimet 

malı ele geçti. 

Süleyman Paşa'nın Hz. Mevlana'ya derin sev
gisi olduğu için başına Mevlevi külahı giyerdi. Ele 
geçen ganimetlPri başındaki külah ile Gazilere da
ğıttı. Ve külahını yaldızlattı. Kumandanlara da baş
lıklarım yaldızlatmaları için emir verdi. 

Aydın tli eıniri, Aydın oğlu Umur Bey {Ömer) 
evvelce Kantakfu.er,'in daveti üzerine 10 !Jin kadar 
askerle gemilere binip Rumeli yakasına ;ı:eçmişti. 
Yenişehir tarafında bulunan muhaliflerle harb etmiş 
ve n sahilleri vuraı ak gazH et·nişti. Bu sefer dönüp 
donanması ile Bolayır sahiline gelmişti. Si1leyman 
Paşa ise 'J zaman Bolayır'ı hiikümet merkezi yaptı
ğıntian Umur Bey $ahile çıkıp onunla görüştü. tz
mir'e dönmekten v��zgeçerek adalar arasında dolaş
tı. Rumeli sahilini abluka etmesi emredildiğinden 
Osmanlı kumandanıarı içerlerde Gaza ile yani sa
vaşla meşgul bulundukları sırada Umur Bey'de Ru
meli kıyılarını vurup tarıyordu. 



KISAS·l E!';BfY A lll · ll 231 

Gelibolu şehri Anadoln'nun geçiti, doğu ve batı 

kafilelerinin uğradığı yerdi. Kırım, Rusya ve Ku

zey memleketlerine ait gemilerm geçtiği yerdi. Ak

.deniz boğazından geçen gemiler yiyeceklerini hep 

.oradan alıyorlardı. Ondan dohyı Gelibolu çok mü
him bir ticCtret şehri idi. Bund&n dolayı Gelibolu ve 

civarındaki yerleri Osmanlılar alınca, Rumeıı yaka

sına yerleşmiş olduiar. Kantaki.ızen buralarını para 
ile gni almak sevdasına duşrni.ıştü. O sıra1a Hacı 

11 Bey, tpsala ve Malkar;:ı'yı d::ı ele geçirdi. 

Bu hali gören Kantaküzen Avrupa'ya feryat
larla adamlar !?,Önderdi. Bir taraftan da Bulgar, 

Sırp, Eflak, Boğdan ve Engürus yani Macar kıral

ları ile yazışmay?. başlı yarak Türkleri Avrupa kıta

sından çıkarmak için, aralarında bir antlaşma yap

tılar. Bu birleşen devletler bü�ük hazırlıklara baş

fadılar. Kayser yani Palaoloğ'da Süleyman Paşa'yı 

Kantaküzen aleyhine çevirmeye girişmişti. 

Süleyman Paşa Gelibolu'nun korunma işlerini 

tamamladıktan son:a, 759 senesinde Silivri Beyı 

bulumrn Hacı tJ Bey'i berabe�ne aup, çekmece ka-
1esini sardı. O sırada Keşan tarafına giden Evranos 

Bey tarafından bir adam gelip Dimetoka ve Edirne 
Beyleri birleşerek, Müslüman ordusunu basmak dü
·şüncesinde oldukları haberıni getirdi. Süleyman Pa

şa biı alay süvar� İlf' Ayvat Yiğitbaşı'yı, Dargos ta

mfına gönderdi. Evrenos Bey'e de onunla birleşme

sini bildirdi. 

759 senesi Şevval'inin ortasında Edirne askeri 
Dimatoka Tekfuru ile birleşerek tslam ordusunu 
basacakları haberi �lındı. Evranos Bey ile Yiğitbaşı 

pusuya girdiler. Ordugahta bir miktar askerle Kara 
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Cafer adındaki kahramanı bıraktılar. Edirnede, Di· 
matoka askerleri sabah vakti Kara Cafer üzerine 
hücum ederek döğüş başladı. Pusuda oian gaziler 
fırlayıp Rumlar'ın etrafını sararak üzerlerine kılı� 
üşürdüler. Rumlar dağıldı. Sabah olunca 500 kadar 
ölünün meydanda yattığı görüldü. 200 kadar esir 
alınıp Sultan'a gönderildi. 

İmparator Kantaküzen Gelibolu ve etrafının tat
lılıkla geri alınamayacağına inandı. "Osmanlılar bu
ralardan çekilip gidecekler mi, yoksa bu şehirlerde 
kalacaklar mı" diye Sultan Orhan'dan kati bir cevap 
istedi. Sultan Orhan "Buna b�rden bire cevap veri

lemez, o taraftaki kumandanlarla naberieşmemiz 
gerekir, bir de bu t'lrafları Bulgarların hücumundan 
korumamız lazımdır." diye cevap verdi. 

Kantaküzen, Osmanlılar'ın artık Anadol':.ı'ya çe
kilmiyeceklerini ve Kayser Paıaoloğ'un, Sultan Or
han ile birleştiği kendi tuttuğu yolun çıkmayaca
ğına inandı. Fuzuli olarak tııkındığı impa"atorluk 
davasından da vazgeçti. Alemdağında bulunan bir 
Manastıra çekilip Papaz oldu. Kayser Yani ise Kay. 
serlik tahtında müstaki1 kaldı ve Sultan Orhan'a 
senelik bir vergi vererek onun himayesine girmek 
istedi. Sultan Orhan Süleyman Paşa'nın, Çekmece 
muhasarasını bırakıp dönmesini bildirdi. O da Çek
mece'den dönerek Dimptoka tarafına gitti. 

Dimatoka tekfuru ile yapılan muharebede Ev
ranos Bey ile arkadaşları başarı kazanmışlardı. Bun
dan dolayı Kara Cafer'e yiğit başılık, Ayvat Beye' -
de sancak Evranos Bey'e kılıç kaftan, Haci 11 Bey'e
güzel elbiseler, Sülo�yman Paşa'ya iki donanmış at 
ve layık olanlara verilmek üzere kırk kaftan gön-
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derildiğine dair 760 senesi Muharrem tarihli bir fer
man Süleyman Paşa'ya gönderildi. Aynı zamanda 
Gelibolu geçidinden geçilip, hiçbir suretle Ceneviz 
gemilerini rahatsız etmemeleri ve yapılan muahede· 
ye sadık kalınmasını ayrıca emir buyurdu. 

SÜLEYMAN PAŞA'NIN VE SULTAN 
ORHAN'IN VEFATLARI 

Kantaküzen manastıra çekilip Kayser Yani tah
tında müstakil kalmış, Sultan Orhan'a senelil< bir 
vergi verme:yi taahhüt etmiştir. Fakat Kantaktizen'
in davet ettiği krallar, Osmanlılar'ı Rumeli'den çı
karmak için ordul:irım tıazırlıyorlardı. Başkuman
dan Şehzade Süleyrnan Paşa bu hazırlığı haber alın
.ca kumandanlarını toplayarak dedi ki : "130yle ya
bancı bir memlekettte bizim gibi sayıları az müca
hid kafilesinin az zamand� kazandığı bu kadar fe
tihler bizim iyi niyetimizin karşılığı olarak Hakk'ın 
bize mükafatıdır Bunda hiç şüphemiz yo!{tur. Şim
di üzerimize gelen düşman her nekadar bizden çok 
ve kuvvetli ise de, bizi bu güne kadar galip kılan 
Allah'm lütfundan ümidimizi kesmiş değiliz. Eme
limiz Hak dini yaymaktır_ Şehitlik bize ahiret saa
detidir. Şayet bu sıralarda ben ölürsem siz düşman
dan asla yüz çevirmeyiniz. Biliyorsunuz ki, düşman
dan korkmak büyül( günahtır." 

760 senesi içinde Sülevmar. Paşa birle�en A vru

pa devletleri askerinin gelmesin; bekliyordu. Bir gün 

av için civarda dolaşırken elindeki doğanı bir ku

şı doğru salıverdi. Kendisi de atla arkasından koş-
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tu. Atın ayağı bir köstebek de!iğine girdiği için yan 
üstüP.e düştü. Süleyman Paşa atın altında kalarak 
başı bir taşa çarptı ve derhal ruhunu teslim etti . 
Bolayır'daki sarayının yanında yaptırdığı camiin 
karşısına gömüldü. 

Rahmetli Süleyman Paşa yeri doldurulamaya
cak kayıplardand�. Gaziler birleşik devletlerin ordu
ları ile savaşa hazırlanırken hükümdarlığa layik 
oları kumandanlarır::ın bir kaza neticesi ölmesi ken· 
dilerini ş3.şırttı. Onlar bu hayret içinde iken ertesi 
gün elli • altmış bin kadar as!�erle, bir büyük do
naruna gelip çattı. Altmış kadar gemi, Gelibolu geçi
dini tutma!< için o tarafa dolaştılar. Geri kalan ge
miler de Tuzla önüne yanaştılar. 

O zaman Bolayır'da bulunan Müslüman asker
leri pek :ızdı. Kendilerinden on kat fazla olan on 
beş bin kadar Avrupa askerinin dalgalanarak hü
cum ettiğini görünce korktular. Kimi karşı durma
ya, kimi de geriler.ıeğe karar vermekte iken tanın
mış beyler meydana çıkıp, merhum Süleyman Pa
şa'nın nasihatlerini hatırlatarak gazileri gayrete ge
tirdiler. Ve hepsi bir arada Şehzade'nin türbesi et
rafında toplandılar. Allah'ın inayeti ile onun ruhun
dan yardım istediler. Her biri ölüm eri olarak fe
dailikle kılıçlarını çekip kaplanlar gibi düşman üze· 
rine saldırınca birleşik Avrupa devleti askerleri bo
zuldu, kaçmaya ba�ladıla;". Osmanlı kahramanları 
da yetişerek çoğunu kılıçtan geçirdiler. Geri kalanı
nı da esir aldılar. Yalnız gemilerde bulunanlar kur
tuldu. Gelibolu kalesini sarını� olan Avrupa asker
leri de Bolayır vakasını haber alınca korktular ve 
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gemilerine binerek kaçıp gittiler. İşte bu zafer Müs
lümanlar'ın Rumeli'nde yerleşmesini temin etmiştir. 

Hasılı birleşen devletlerin ordusu artık düzele
meyecek bir halde bozuldu. Müslümanlar"ın yüzü 
güldü. Fakat Süfayman Paşa'nın vefatından duyu
lan acı bu büyük lezzeti tam tattırmıyordu. Böyle 
kederle karışık sevinçli haber Sultan Orhan'a ula
şınca oğlunun vefatından dolayı çok kederlendi. Ya
şı 81 e gelmişti. İhtiyarlığın verdiği zayıflık bu acı 
ile birleşince büyük bir hastalığa tutuldu. Ve iyile
şeceğinden ümidini kesip 761 senesinde ikinci oğlu 
olan ve (Hüdavendigar) diye şöhret alan birinci 
Sultan Murad'ı huzuruna çağırarak nasihat etti. Ve: 
saltanat tahtını ona vasiyet eyledi. Ve oğlu Süley
man Paşa'nın vefatından iki ay sonrada irtihal et
ti. Babasının türbesinin yanına gömüldü. Saltanat 
müddeti 35 senedir. (Kasım Çelebi ) adında bir oğlu 
daha vardı. Fakat küçükken ölmüştü. 

Sultan Orhan cesur, gayretli, adaletli ve tet
birli büyük bir padişahtı. Heybetinden düşmanları 
ne kadar çok korkarlarsa tabaası da adaletinden <> 

kadar emin, gönlü rahattı. Bursa'yı önce saltanat 
merkezi yapan ve Sultanlar için gereken teşkilatı 
kuran odur. Zamanında gaziler o kadar çok gani
met malını elde etmişlerdi ki içlerinden biri zekat 
verecek zekata layık bir fakir bulamıyorlardı. Os
manlılığa ve Osmanlı devletine en çok kuvvet ve
ren Osmanlı Sultanlarından birisi odur. Küçük bir 
devleti iyiden iyiye büyüttü. Akdeniz boğazının iki 
tarafını tuttu. Rumeli kıt'asında birçok şehirler al-· 
dı. Osmanlı devletini muntazam büyük bir devlet 
haline getirdi. (Allah kendisine bol bol rahmetini 
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ihsan buyursun) .  Yerine vasiyeti üzerine, ikinci oğ
lu Murad Hüdavendigar tahta oturdu. 

Sultan Orhan'nın vefat ettiği saatte, oğlu Mu
rad Hüdavendigar'm bir oğlu dünyaya gelmişti. Ve 
kendisine ( Bayezid) adı verilmiştir. Babasından son
ra Osmanlı tahtına çıkan ( Yıldırım Bayezid )  dır. 

O devrin en meşhur alimleri ( Kayseri'li Da 
vud, Gerder'li Taceddin, Kara Alaaddin, Kayseri'll 
Muhsin ve Candarlı Kara Halil) dir. 

Sultan Orhan, tznik medresesini yaptıktan son
ra Kayseri'li Şeyh Davud'u oraya müderris tayin 
etmişti. Sonra onun ölümü ile yerine Taceddin'i 
onun vefatında da Kara Alaaddin'i müderris yap
mıştır. 

Kayseri'li Muhsin ( Kayseri'li Mecdüddin) den 
edebi ilimleri ve bütün din ilimlerini öğrendikten 
sonra Şam'a gidip orada da hadis ve tefsir ilimle
rini okuduktan sonra Anadolu'ya dönmüştür. Fıkıh 
ve feraizi nazmetmıştir. Endülüs aruzu üzerine de 
güzel bir şerh yazmıştır. Candarlı Kara Halil ise, 
önce kazasker sonra da baş vezir olmuştur. 

BüYOKLERtN öLüMü 

731 senesinde Suriye'nin meşhur alimlerinden 
Şeyh Alemüddin Berzali'nin kızı Hadis alimlerin
-den (Ümmül Hasan Fatima) vefat etti. Birçok alim
lerden ders almıştı. Kendisi de hadis rivayet eder
di. Bazı eserleri vardır. Babası Alemüddin ondan 
sonra 8 sene daha yaşamıştır. Haleb'li kitap yazar· 
tarından ve hadis 81.imlerinden Mukrizade Nured-
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din de o sene vefat etti. Mekki kızı Zeynep'ten hadis 

rivayet eylerdi. Sultan Osman zamanından kalma, 
büyük şeyhlerden Aşık Paşa da 732 senesinde ve
fat etti. 

Yine o sene Eyyüboğulları'ndan Hama emirli

ğinin sahibi meşhur (Melik Müeyyet Ebül Fida ts
mail) vefat etti. Tarihi çok meşhurdur. Başka eser

leri de vardır. "Halife Memun'dan sonra hüküm

darlar içinde Ebül Fida kadar alim ve fadı1 bir zat 
gelmedi" diye birçok alimler beyanda bulunmuşlar
dır. Yerine 20 yaşında olan oğlu (Melik Efdal Na
sırüddin) geçmiştir. 

Hama baş kadısı Necmüddin'nin kızkardeşi 
büyük hadis alimlerinden ve zamanının tanınmış 
bilginlerinden (Ümmi Muhammed Esma) 733 sene
sinde vefat etti. Çok mübarek ve çok hadis bilen 

ve okutan bir kadındı. 

Bazı Arap ş§.irleri ( bu milletin alameti ve süsü 
dişi yani müennestir. Şems yani güneş semai bir 
müennestir. Dişilik onun için hiçbir kusur ve ayıp 
değildir) diye Esma'yı methetmiştir. Kardeşi baş 
kadı Necmüddin 734 senesinde Hama'da irtihaJ et
miştir. O da Hanefi mezhebi alimlerinden çok bi1-
gin ve edip, güzel '.lhlaklı bir zattı. 

Yine o sene meshur büyük kadın alimlerinden 
(Davüssabah) yani gün ışığı diye bilinen (ümmül
hayr Hatice) Mısır'da vefat etti. (Kurafe) de gö· 

müldü. tcazetnameleri yani şahadetnameleri kendi 

el yazısı ile yazıp verirdi. 

Yine o sene hadis hafızlarından (imam Hafız 

Ebülfetih Yağmeri) vefat etti. Hadis ilmini (tbni 
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Dakik ve Dimyati'den) öğrenmişti. Hendek camii'· 
nin hatibi ve zahiıiyye mezhebinin şeyhi ve reisi 
idi. Güzel eserleri vardı. 

tmam tzzeddin'nin oğlu Hatip Yahya'nın kızı 
(Zeynep) de 735 senesinde vefat etti. Nice tanınmış 

alimlerden ders aldı. Kendisi de hem hadis oku
tur hem de rivayet ederdi. 

Meşhur (Kazvinl! Celaleddin ) , edebiyat ilmin
de imamdı. Telhis Kitabı ile başkaca makbul eser
leri vardır. Kelam ilminde ve fıkıh usulünde de de
rin bir alimdi. Evvelce Şam'da hatip idi. Sonra kadı 
oldu. Ve Mısır kadılığına nakledildi. Sonra yine 
Şam kadılığına döndü. 738 '>l'nesinde Şam kadısı 
iken vefat etti. ( Allah rahmet etsin ) .  

Yine o sene daima kendinden geçmiş bir hal
<le Hak · yolunda bulunan (Hacı Bektaş-ı Veli) dün
ya evinden göçtü. ( Bektaşiyye) kelimesi ebcet he
sabı ile vefat tarihidir. 

Şakayık-ı Nurr.aniye'de yazıldığı gibi sonradan 
birtakım dinsizler. yalandan ona sokulup bağlan
mış gibi görünürlerse de Hacı Bektaş onlardar. 
uzaktır. 

Mısır ve Şam'ın Sultanı olan (Kalavun'un oğlu 
Melik Nasır MuhaPimed l ile Abbasi Halifesi ( Müs
tekfi Billah Ebürrebiğ Süleyman) süt ve şeker gi· 
bi birbirleriyle seviı?irlerk.en 706 senesinde araları 
açıldığı için Melik Nasır onu tuttu ve bir kalede 
hapsederek ahali ilt• temasını kesti. Ve 37 senesin

de yüze yakın evlat ve ayali ile beraber Said ta
raflarına sürdü. (Kus l ta oturmasını emretti. Bu
nunla beraber Mtistekfi'nin adı yine hutbelerde oku-
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nuyordu. Dargınlığına sebep olarak söylerler: Müs
tekfi'nin babası (Hakim Bi Emrillah ) evvelce oğlu 
(Müstemsik Billah Muhammed) i veliahd yapmışken> 
Muhammed onun hayatında ölmüştü . .Muhammed'in 
oğlu ( İbrahim )  i Halifeliğe layıktır. Zannederek ve
liahd yapmıştı. tbrahim ise güvercin uçurmak, horoz 
ve koç dövüştürmek gibi ağır başlılığa engel olan 
oyunlara düşkündü. Alçak adamlarla düşüp kalkar
dı. �lünce (Hakim'in oğlu Müstekfi ) Halife tahtına 
oturmuştu. tbrahim ise amcası Müstekfi ile Melik 
Nasır'ın arasını kovuculuk yaparak bozmuştu. Bu
nun üzerine Nasır �üpheye düştü<'?;ünden yukarıda 
geçtiği gibi Müstekfi'yi Said'e sürmüştü. Müstekfi 
orada iken oğlu (Ahmed ) i  veliahd yaptı. 740 se
nesi Şabanında vefat edince vasiyeti üzere Ahmed'e 
biat Pdilmek lazım geliyordu. 

Melik Nasır onun vasiyetine ehemmiyet verme
yip tbrahim'i çağırdı, ve ona (Vasik Billah tbra
him l lfıkabı ile biat r:tti. Mısır bas kadısı < Cemaat'in 
oğlu Ebu Amr tzzeddin ise Ahmed babasının sağlı
ğında veliahd tayin edilmişken thrahim'in adına 
hutbe okunmasını doğru bulmadı. Nihayet ikisinin de 
hutbelerde is:mlerinin okcnmamasına karar verildi. 
Yalnız Sultan Nasır'ın adı söylenmekle yetinildi. 
Abbasi Halifelerinin adı hutbelerde unutuldu. 

Melik Nasır sonra pişman olarak hastalığı sı
rasında tbrahim'i çıkarıp yerine Ahmed'in Halifelik 
makamına getirilmesini vasiyet etmişti. 7 41 sene
sinde ölünce oğlu (Mansur Ebu Bekir) saltanat tah
tına oturdu. O sene Zilhicce ayının 11. perşembe 
günü hususi bir mecHs toplayarak ( İbrahim ve Ah
med) i de çağırıp "Hilafete hangisi müstahaktır" di-
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ye sordu. Mısır kadısı tbni Cemaat da "Kus şehrin

de vefat eden Halife Müstekfi Halifeliği oğlu Ah· 
med'e vasiyet etmiş ve orada kırk kişiyi de buna 
şahit tuttuğu Kus'taki naibimce sabit olduğundan 

bencede sabittir" demesi üzerine Sultan Mansur İb

rahim'i hal'ederek. Ahmed'e biat edince bütün alim

ler ve kumandanlar da biat ettiler. Ve dedesinin la

kabını ona vererek (Hakim Bi Emrillah Ahmed) 

dediler. Ondan sonra bu Unvanla hutbelerde adı 

okunmaya başlandı. Abbasi Halifeliği merasimi or
tadan kalkmışken bu suretle yeniden ihya edildi. 

Sultan Nasır akıllı ve tedbirli, güzel eser bı
rakmış bir padişahtı. Birçok hayırları vardır. Salta
nat müddeti 43 yıldır. Ondan sonra 8 oğlu birbiri 

ardı sıra saltanat tahtına çıkmışlarsa da onların za

manında Mısır'ın ahvali çok karışık bir hal almıştır. 

Eyyfıboğullar'ndan, Hama emiri olan Ebül Fi

da'nın oğlu Melik Efdal 7 42 senesinde Hama emirli

ğinden azledilerek yerine babasının kölelerinden 

(Seyfeddin) tayin olundu. Babadan evlada miras 

suretiyle geçen Hama emirliğinin bu suretle imti
yazı kaldırılmış oldu. Melik Efdal Şam'a gitti o se

ne içinde de vefat etti, Eyyfıb oğullarının sona ka

lan bu şubesi de ortadan kalktı. 

Buhara alimlerinden ve Hanefi fakihlerinin bü
yüklerinden (Sadrüsşeria) diye tanınan (Mesud'un 

-0ğlu İmam Ubeydullah) 747 senesinde ahirete göç

tü. tlm-i Kelam ile Usul-i fıkıhta çok derin bir filim

di. Horasan ve Irak'ta ve bütün İslam şehirlerinin 

çoğunda Eşarilerin kitapları yaygındı. Eşari mez

hebi de öyledir. (Maturidi mezhebi) hemen bütün 
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bütün unutulmak derecesine gelmişken doğuda, Sad

rüsşeria çıkıp Matüridi Mezhebini yenHen ihya et

miştir . Bu iki mezhep arasındaki ihtilafın en mü
himmi ihtiyari işler bahsi olduğundan Sadrüsşeria 
Tavzih kitabında meşhur dört mukeddime ile irade
yi - cüz'iye bahsini pek güzel açıklamış ve Matü
t:'idi mezhebinin daha doğru olduğunu isbat etmiş
tir. (Allah rahmet eylesin) .  

751 senesinde Hanbeli mezhebinin meşhur alim
lerinden (tbn-i Kayyim Şemseddin) ve Mevakıf adın
da ki meşhur kitabın ve daha birçok meşhur eser
lerin sahibi olan (Kadı Adıduddin Abdurrahman) 
vefat ettiler. 

753 senesinde Abbasi Halife'si (Hakim Bi Em
rillah Ahmed) Mısır'da vefat etti. Yerine kardeşi 
ve veliahdı olan (Mutazıd Billah Müstekfi'nin oğlu 
Ebül Fetih) Halife tahtına çıktı. 

Yine o sene Şam baş kadısı meşhur (Şeyh Fa
kıyyuddin Subhi ) vefat etti. 

761 senesinde Muğnillebi sahibi ( Cemalüddin 
Abdullah) vefat etti. 

763 senesi Cemaziyyelevvel'inde Halife (Muta
zıd) vefat etti, oğlu ve veliahdı olan (Mütevekkil 
Alallah Ebu Abdullah) tahta çıktı. 

765 sonlarında zamanın büyük ve meşhur alim
lerinden (Kutbüddin Mahmud Razi) Şam'da vefat 
etmiştir. "tşarat" üzerine muhakemeler yazmış, 
"Matali ve Şemsiye'yi" şerh etmiştir. 

774 senesinde meşhur tadhçi (tbn-i Kesir) ve 
785 senesinde (Şeyh Ekmelüddin) vefat etmiştir. 

F. l �  
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KUZEY AFRtKA'NIN MISIR'IN ŞAM'IN 
DURUMLARI 

Endülüs tarafındaki lsli:im hükümdarları arası
na fitne ve nifak düşerek birbirleriyle uğraşıyorlar
dı. Hıristiyan hükümdarlarına mağlüp olarak elle
rindeki memleketlerin çoğu gitmişti. Endülüs'ün 
merkezi olan Kurtuba dahi mütaassıp tspanya Hı
ristiyanlarının eline geçmişti. Müslümanlar Gırnata 
şehrini merkez yaparak imar ettiler. Fakat arala
rındaki nifak devam ettiği için 800. senede hükü
metleri günden güne zayıflamakta idi. 

Oraya yardım edebilecek Fas ve Merakeş'te hü
küm süren (Ben-i Merin) devleti de günden güne 
düşmekte ve karışık bir halde idi. Burası ile Tunus 
arasında ise halen Cezayir denilen eyalet var
dı ki o zaman müstakil bir beylikti. Burada (Abdül
vat oğulları) denilen Telvisan beyleri başlı başına 
hüküm sürmekte idiler. Merinoğulları bu emirliği 
ortadan kaldırmak için Telvisan'ı sıkıştırıyorlardı. 
Tunus'ta hüküm süren (Hafs oğulları ) arasına da 
nifak düştü ikiye ayrıldılar, biı·birinin aleyhine dü
şerek devletlerini harab etmeye çalışıyorlardı. 

Mısır Sultanı olan (Kal�vun'un oğlu Nasır) 
741 senesinde ölünce oğlu (Melik Mansur Seyfed
din Ebu Bekir) biraz saltanat tahtında kaldıktan son
ra asker Atabey'i olan (Kosun Bey) ile aralarında 
anlaşmazlık çıkmıştı. O sebepten 7 42 senesinde tah
tından indirildi. Ve 7 yaşındaki kardeşi (Melik Eş
ref Alaaddin) yerine geçti. Halep'te bulunan (Taş
demir Bey) Kosun'a karşı çıktı. Onun üzerine Ko
sun asker gönderdi o da Halep'ten Anadolu tarafı· 
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.na kaçtı. Ve 1lhanlı devletinin Am.dolu valisi olan 
{Ertena Bey)e sığındı. Kosun ise öteki kumandan
lardan bazılarını dı:ı ortadan kaldırmak ıstiyordu. 
ııOnlar daha evvel davranıp Kosun'u tutarak hapset
tiler. Ve Melik Eşref'i tahtından indirere];{ yerine 
kardeşi (Nasır'ın oğlu Melik Nasır Şahabeddin'i )  
çıkardılar. Şam kadısı iken evvelce Mısır'a getirilmiş 
olan (Fakıyyuddin Suphi)  da bu yeni padişah ile 
Halife arasında biati yaptı. Sonradan Kölemenler 
isyan ederek 743 sf'nesinde N!isır Şahabeddini tah
tından indirip öldürdüler. Ve kardeşi Melik Salih 
1madeddin tsmail'e biat ettiler. 

7 46 senesinde Melik Salıh ölünce yerine karde� 
şi (Melik Kamil Zeyneddin) cıktı. Fakat zalim ve 
�ğlenceye düşkün bir adam olduğundan, Mısır'da yi
ne bır fitne çıkarak Melik KamiJ yerinden atıldı, 
ve karde�i (Meli!< Muzaffer Zeyneddin) çıkarıldı. 
-O da zevk ile, eğlence ile meşgul oldu, güvercin bes
leme merakına düştü. Kmnand':l.nlar onun sevgili gü
vercinlerim kestikforinden "onların yerine bende si
zi boğazlarım" diyf> kumandar.lara haber gönderin
·ce, kumandanlar onu tahtından indirmek için top
landıkları zaman kendisinı miidafaya kalktı. Fakat 
yapılan çarpışmada öldü. Yerine kardeşi Melik Na
sır Hasan 748 sen2sınde �aht8 çıktı. 752 senesinde 

o da indirilerek yerine kardeşi (Nasır'ın oğlu Melik 
Salih Salahaddin) çıkarıldı. 3 sene sonra o da hal
ledilip tekrar (Meiil: Nasır Hasan) çıkarıldı. 

Devletin işleri :Pe Atabey olan ve <Büyük Ku
mandan) Unvanını alan (Şeyhu) nun elinde idi. O 
oda (Sargıtmış) adındaki kumandanla işbirliği ya
parak devleti idare eder oldular. 
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756 senesinde Şeyhu büyük bir tekke, camir 

Medrese yaptırmay:: başlayıp bir sene içinde tamam

ladı : Bu medrese'ye dört mezhep'ten birer müderris 
t.ayin etti. Hadis ve Kur'an kı:raati içinde başkaca 
mualimJer tayin f'dildi. Hanefiye mezhebinir. müder
risi (Hidaye) . kitabını şerh eden (Şeyh Ekmelüddin) 

idi. öhinceye kadar 28 sene bu medresede ders okut· 
muştur. 

758 senesinde Şeyhu'yu mecliste iken Melik Na
sır'ın kölelerinden biri öldürmek için kılıç salladı 

o da yaralandığından sarayına gönderildi. Nasır bu 
hususta "haberim yoktur" diye yemin etti. Ve o 

köleyi öldürdü. Şeyhu da o yaradan öldü. Onun za

manında :Sultan Nasır Hasan'ın hiçbir hükmü yok
tu. .Şeyhu öldükten sonra Nasır Hasan fırsatını dü
şürüp, Sargıtmış'ı da öldürerek işlerinde müstakD 
kaldı. tşte onun zamanmda Sultan Orhan vefat edip 
yerine oğlu Murad Hüdavenctigar tahta çıkmıştır. 

Melik Nasır Hasan, kendi kölelerinden (Yel
buğa) adındaki Bey'e kızarak onu öldürmek için 
birkaç kişi ile üzerine yfü üdü. Y elbuğa evvelce bu
nu haber aldığından ken,iisini korumasını bilerek 

Nasır Hasan'ı tutturup öldürdü. Yerine kardeşinin 
oğlu (Melik Mansür Muhammed) i  762 senesi içinde 
tahta çık<ı.rdı. Melik Mansür 14 yaşında bir gençti. 
Yelbuğa devlet işlerini eline aldı. tki sene sonra 
Mansur'u hal ederek yerine amcasının oğlu (Şa
ban 'Jğlu Melik Eşref) i geçirdi. 773 senes�nde Me
lik Eşref'in emri ile peygamber sülalesinden gelen 
Şerifleri başkaların<lan ayırmak için yeşil sarık sar
mak adetini meydana çıkardı. öteki tslam memle
ketleri de bu adete uydu. Her iş Yelbuğa'nın elinde 
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idi. Melik Eşref'te Halifelik fuıvanından başka bir 
:şey yoktu .. Sonra Melik Eşref kuvvetini artırdı. 775 
senesinde Yelbuğa'yı yaırnlamaları için bir bölük 
Kölemen askerini onun üzerine gönderdi. Yelbuğa 
müdafaya yeltenerek Mısır içinde çarpıştılar. Yelbu
ğa mağlup olunca, kendisini Nil nehrine atarak bo
ğuldu, Melik Eşref hükümetinde müstakil oldu. Şam 
valisi olan (Mencik Bey'i ) Mısır'a çağırarak onu 
Atabeyliğ'e getirdi ve devlet işlerini ona bırakıp 
vaktini hoş geçirmeğe başladı. 

ZüLKADtR OGULLARl'NIN tLK 
ZAMANLARI 

Türkmen aşiretlerinden (Zülkadiriye) aşireti 
kahramanlıkla ta:ı:ıınmış idi. .Maraş, Hısn-ı Mansiır, 
Malatya, Harput ve Antep tar::ıflarında dolaşırlardı. 
Reisleri olan Zülkactiroğlu torunu (Zeyneddin Ka
raca ) kahı aman bir adam olup, Mısır ve Şam ku
mandanları ile . birleşip muharebe1ere giderdi. Kendi
sinden pek çok kahramanlıklar görülmüşf ür. Aşi
reti de kendisini sı:>verdi.  Ermenistan'a yaptığı ga
zalarda almış olduğu gar..imet mal1arını silah ar
kadaşlarına bol bol 1ağıttığımlan başında çok kala
balık tophnmış ve bazı şehirleri ele geçirmişti. Ha-
1ep valisi onu şöhretini çekenıediği için 7 45 �ene
·sinde bircok askE:!rl? iizeri11e gitti. Karaca bozularak, 
Düldiil d::ığına gizlendi. 

Düldii1 dağı, Ge;vur dağının Maraş tarafındaki 
ucunda iki kısma ı:ı yrılmıs bir dağdır. Ceyhan neh
ri Maraş civarından geçip bu iki kısım arasından 
Çukurova'ya iner. Bu dağlar pek sarptır. Karaca 
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ağırlığını burada saklayarak devamlı yaptığı hü
cwnıarıa Halep ordusunu vurup dağıttı ve büyük 
zaru.r!ıwa uğmttı.  Bunaan dolayı çok şöhret kazan
dı. Ve Mısır Sultanı tarafından Halep valısinin yap

tığı hare�et KüH!ıenctı, Kaı-aca'ya da ıltırnı edüdi. 
Karaca bu iltifattJ.r, yüz bularak etrafa sarkıntılık 
etmeye başladı. Ve (Melik Kahir) Unvanını takındı_ 
Başıı başına ış giJrrrıege kalkıştı. 7 48 senesındE: Sis 
Tekfuru'nun askerini bozup, büyük zararlara uğ
rattı. Sis'ten Mısır Sultanı'na gönderilen vergınin 
kendisine verilmesi için 7 49 senesinde Sis Tekfuru' -
na emir verdi. 

754 senesinde Şam Beylerbeyi büyük bir ordu 
ile Karaca'nın üzerine yürüdü ve muharebe sonun
da onu mağlüp etti. Karaca Sivas'a kaçtı ise de, Er
tana Bey onu tutup. Mısır'a gönderdi. Mısır Sul
tanı da onu idam ederek emsaline ibret gösterdi. 
Son.�a Ka:--aca'nm ')ğlt.. babasının yerine geçti. Ve 
Mısır Sultanına itaat ettiği için babasının yerinde
kalmasına izin verildi. Birçok zaman Mara� hükü
metin�n başında kalmış, Malatya ve Harput şehir
lerini de ele geçirrrıi:; sonundP Mısır'a da Karşı çı
karak beyliğinde r,-ıüstakfl olmuştur. Uzun zaman 
Maraş ve Elbistan Bey'i olan Zülkadiriyye Beyle
rinin birincisi ( Zeyneddin K3raca) ise de beyliği 
devlet haline koyan oğlu Halil Beydir. 

sıs TEKFURLUGU'NUN ORTADAN 
KALKMASI 

761 senesinde Halep valisi, Sis Tekfurluğu üze
rine giderek Adana ve Tarsus şehirlerini aldı. tki-
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sine de beylerden birer mutasarrıf yaptı. 776 sene
sinde Melik Eşrefin emri ile Halep valisi Sis şeh
rini iki ay kadar kuşattı. Ermeniler'in yiyecekleri 
tükendiğinden Sis Tekfuru ve kumandanLı.rı çıkıp 

kaleyı teslim ettiler. Halep vat:si onları Mısır'a gön
derdi. Mısır askerleri de Sis şehrini ve kalesini ele 
geçirdiler, bu fetih Uzerine M1sır'da şenlikler yapıJ
dı. Ondan sonra Ermeniler de itaat ederek tebaa ol
dular. 

Bu küçük Ermeni hükümeti aradan kalkınca 
Mısır Kölemenleri Tarsus kıyısından Fırat vadisine 
kadar Türkmenler'le boğuşmaya mecbur oldu. Her 
ne kadar Mısır Su:tanlığı o mman tslam devletle
rinin en kuvvetlisi olup Kölemenler de o devrin bi
rinci süvarisi idi. Türkmenler ise Tavaifi Mülfık de
dikleri başlı başına Beyliklerdi. Bir hükümet halinde 
değildiler. Çukurova'nın etrafındaki sarp dağlarda 
Kölemenler'in atlan yürüyemezdi. Oradaki zorlu 
Türkmenler ile uğraşmak güç bir işti. Halbuki çok 
geçmeden Mısır'ın ahvali aşağıda geleceği gibi karı
şık bir hale geldi. 

MARAŞ'TA ZüLKADtRtYE, ADANA'DA 

RAMAZAN OGULLARJ MISIR'DA 

ÇERKEZLER DFVLETLERtN1N 
ÇIKIŞI 

Mısır Sultanı olan ( Melik Eşref) 778 senesin
de hacca E!itmek icin Mıs;r'r'lan cıktı. Yolda zorba
lar onu tutup öldürdüler. Yerine 8 yaşında bulunan 
oğlu (Manslir) u  geçirdiler. Taşdemir de ona Ata
bey oldu. Sonra kumandanlar birbirine düşüp çar-
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pıştılar. Atabeylik sıra ile birkaç kişinin eline 
geçti. 

Karaca Bey'in oğlu Halil Bey yukarıda geçtiği 
gibi Maraş taraflarında hüküm sürüp kuvvetlendik
ten sonra, Mısır hukümetine karşJ istiklalini ilan 
etti. 780 senesinde de Türkmen Beylerinden (Rama
zan oğlu Ahmed Bey) de Çukurova'ya inerek Ada
na'yı ele geçirdi. Ve müstakil bir hükumet kurdu. 

Mısır Sultanı ( Sultan Mansur) 783 senesinde 
ölünce yerine kardeşi ( Melik Salih Zeyneddin) ge
çirildi. tşte Mısır·da Türk Kölemenlerinden gelen 
Sultanların sonuncusu budur. Küçük olduğundan ku

mandanlardan ( Berkuk) ona Atabey olmuştu. Dev
let işleri karışmıştı. Kumandanlar toplanarak "Hü
kümetin kuvvetli bir ele verilmesi lazımdır." diye
rek 784 senesinde Melik Salih'i indirdiler ve Ber
kuk'u ( Melik Zahir Berkuk) Unvanı ile Mısır salta
nat tahtına çıkardılar. 

Berkuk Çerkez olduğu için, o zaman Mısır'da 
Çerkez köleleri artmaya başlcıdı. Ondan sonra Mı
sır'da başa geçen kumandanlar hep çerkezJerdendi. 
Hasılı Türk Kölemenlerinin -:levri kapanıp, Çerkez 
Kölemenlerinin devri başlamıştır. 

785 senesinde Berkuk'u öldürmek için Halife 
Mütevekkil'in bazı kumandanlaPla birleştiği haber 
verilmekle Sultan Berkuk hemen MUtevekkiJ'i in
dirip, bir kalede hapsetti. Ve tbrahim'in oğlu Va
sık Billah ömer'e biat edilai. Vasık 788 senesinde 
ölünce yerine kardeşi ( Müstasım Billah ) geçti. Son
ra Sultan Berkuk yaptığına pişman olarak 791 se
nesinde Müstasım'ı indirerek Mütevekkil'i tekrar 
Halifeliğe getirdi. O sırada Halep valisi (Yelboğa) 
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isyan ederek Mısır üzerine yürüdü ve Mısır kuman
danları ile birleşti. Berkuk kaçmak istedi, fakat tu
tularak kaleye hapsedildi. Melik Mansur saltanat 
tahtına tekrar getirildi ise de, çok geçmeden ku
mandanların arası açıldığından Mansfır'u tekrar ye
rinden çıkardılar Berkuk ikinci defa saltanat tah
tına oturdu. 

tRAN'DA.Kt KARIŞIKLIKLAR VE 
BURHANEDDtN HOKOMETt 

tıhanlılar devletinin hükümdarı Ebü Said Ba
hadır 736 senesinde öldü. Sultaniye şehrinde gö
müldü. Akıllı adaletli ve dindar bir padlşahtı. Ye
rine (Tüli ) torunlarından ( Arpa Han ) tıhanlılar 
tahtına geçti. Fakat kısa · bir zaman sonra, Diyar· 
bekir hükümdarı (Ali Şah) ile yaptığı muharebede 
tutulup öldürüldü. Yerine Aydo Han oğlu ( Musa 
Han ) , bir sene sonra da Hülagu'nun torunlarından 
(Mehmed Han) geçti. iki sene hüküm sürdükten 
sonra (Süleyman, Cihan Timur ve Nuşurevan) adın
daki hanlar bir kaçar ay saltanat tahtında bulun
dular. Fakat bunların saltanatta adından başka bir 
şeyleri yoktu. Bütün işler hep kumandanların elle
rinde idi. Sonra ilhanlılar devleti bütün bütün çök
tü. Horasan, Faris ve Arap Acem Irakı'ndan müs
takil beyJilder zuhur etti. Anadolu gibi tran ülkesi 
de Tavaif-ü Mülük dedikleri beyliklere ayrılarak 
kannakarı!'j oldu. 

Ehı'.i F:aid Bahadır'ın vefatı üzerine HalazMesl 
ve Emir· Çoban'ın damadı olan (Şeyh Hasan Kebir 
Celayir) çıkıp devleti ele geçirdi. Fakat Anadolu 
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valisi iken Mısır'a kaçan Emir Çoban'ın oğlu, Emir 

Timurtaş öldürülünce oğlu Şeyh Küçill< Hasan Ana

dolu'da saklanmıştı. Ebu Said ölünce meydana çık

tı, dedesi Çoban'a bağlı olan birçok halk onun ba

şına toplandı. O da Azerbaycan üzerine yürüdü ve 

yediyüz otuz yedi senesinde yapılan Nahkevan mu
harebesinde Büyük Hasan'a galebe çaldı ve Azer
baycan'ı ele geçirdi. Buyük Hasan da Bağdat ve et

rafı ile yetindi. 
Emir Timurtaş'tan sonra Anadolu valisi olan 

Ertena Bey önce Küçük Hasan'a baş eğmiş ise de 
sonra Mısır Sultan'ı olan Melik Nasır'a bağlandı

ğından Küçük H::ı.san ordusu ile onun üzerine yürü

dü. Fakat muharebe sonunda bozuldu, birçok kuman

danları da esir oldu. Ertena Bey de büyük şöhret 

kazandı. 753 senesinde Ertena Bey ölünce hükü
meti sarsılmış ise de yerine geçen oğlu (l'.iehmed 

Bey) Mısır Sultarı'ı tarafından himaye edilmiştir. 

763 senesinde Mehmed Bey ölünce, yerine oğlu 
(Alaaddin Bey) geçti. (Kadı Bürhaneddin) de ona 

Atabey oldu. Alaaadin'in annesi {Stili ) ile evlene
rek devleti ele geçirdi. 782 senesinde Alaaddin ço
cuğu olmadan ölünce hükilmeti Erzincan Bey'i ve 
Ertena Bey' in kardeşinin oğlu olan (Tahirüddin) e 

kalmış ise de ahali birleşerek Burhaneddin'i salta

nat tahtına geçirmiştir. Kadı !ken Sultan olmuştur. 

ÇOBAN OGULLARI'NIN GöÇOŞO VE ŞEYH 
EBO tSHAK'IN MEYDANA ÇIKIŞI 

Çoban oğullarından adı geçen Küçük Hasan 744 
senesinde ölünce, yerine kardeşi (Timurtaş'ın oğlu 
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Melik Eşref) geçti. Bu Melik Eşref çok zalim bir 
adamdı. Azerbaycan ahalisi .sıkıntılı ve çok fakir 
bir hale düştü. Bir çoğu etrafa dağıldı. Meşhur 
(Sadreddin Safevi) Geylan'a ve (Kadı Muhiddin 
Bürdai) Kırım'a hicret ettiler. 

Muhiddin Bürdai çok iyi konuşan bir vaizdi. 
Bahçe Saray'da büyük şöhret aldı. Bir gün .Kıpçak 
Han'ı olan (Cani �y) onun vazında bulundu. Hoca 
Muhiddin Melik Eşrefin zufümlerini saydı, döktü. 
Ve okadar tesirli sözler söyledi ki Han da cemaat da 
ağladı. Ondan sonra Han'a dönerek "siz bunun şer
rinden ümmet-i Muhammedi kurtarmağa gücünüz 
yeter de yapmazsanız ahirette cevap veremezsiniz." 
dedi. Cani Bey Han hemen o toplantıda Azerbaycan 
üzerine yürümeyi kararlaştırdı. Askerini toplayarak 
Dağıstan üzerinden geçip Azerbaycan'ı zaptetti. Me
lik Eşref kaçtı. ise de tutulup öldürüldü. Ve kesik 
başı meclis kapısına asıldı. 

Cani Bey Azerbaycan'ı oğlu (Bürdi Bey) e ve
rerek kendisi Kırım'a döndü. Ve çok geçmeden öldü. 
Bürdi Bey ise (Ahi Han) ı Tebriz'de yerine Kay
makam bırakarak, Kırım'a gitti. Ahi Han çok za
lim bir adam olduğundan Azerbaycanlılar yine sı
kıntı içinde kaldılar. 

O zaman (Emir Şeyh Ebu tshak) dahi Faris 
ülkesinde kuvvetli bir devlet kurmuştu. İlhanlılar 
detıietj tarafından Şiraz'da padişah araz:sinin na
zırı olan (Şerafeddin) baş kaldırmıştı. Ebu Said'in 
vefatında tlhanlılar tahtına oturan Arpa Han onu 
öldürüp, yerine oğlu (Emir Mesud'u) geçirmişti. O 
da 743 senesinde Çoban oğlu (Basti Han) tarafın
dan öldürülünce adı geçen (Mesud'un oğlu Ebu ts-



252 KISAS-1 ENBIY A IIl - II 

hak) çıktı ve Basti Han'ı Şiraz'dan kovarak, hükü

meti ele geçirdi. Tabiat ehli aile babası ve alimleri 

seven bir zattı. (Kadı Adud) Mevakıf kitabını ve 
( Fadıl Amüli) kanun külliyatı'nın Şerhini onun adı
na yazmışlardır. Hükümeti 758 senesine kadar sür

dü. Ondan sonra Faris ülkesi (Muzaffer oğulları) 

nın eline geçti. 

MUZAFFER OGULLARI 

İlhanlı devletinin kumandanlarından Muzaffer
oğulları'mn büyük dedeleri Araptı. Horasan'nın fet

hinde Müsfümanlar'la beraber gelmişti . Torunları 
Şiraz'da yerleşmişler sonra da saltanata geçmişlerdi . 
Bunlardan önce saltanatı elde eden (Mübarizüddin 
Mehmed ) idi. Babası ( Emir Muzaffer) in ocaklı olan 

(Miğbet) şehrinde bir müddet .kaldıktan sonra ken
disine (Yezd) eyaleti verilmi�ti. Bu vilayetin alın

masında ve idaresinde anlayış gösterdiği için şöh
reti arttı. Ve bütün Faris, Kirman ve Acem . Irak'ı 

ülkelerini ele geçirdi. 760 senesinde Sultanlığa ge

çerek kendi adım•. hutbe okudu. Çok kan döken bir 
adamdı. Küçük bir suçtan dolayı adam öldürürdü. 

Sanki dinin emirlerini yerine getirmek isterdi. Hal

ka değil kendi evladına ve yakınlarına da acıması 
yoktu. Onun zamanında kendi soyu sopu canlarını 
kurtarmak için tsfahan şehrinde anlaştılar ve bir• 
leı,ıerek üzerine hücmn ettiler ve tutup hapsettiler 
gözlerine de mil çektiler. Yerine büyük oğlu (Şah 

'Şuca')  çıktı. 
Mübarizüddin ihtisap ağası gibi halkın yaptık

ları işleri . araştırmağa çok meraklı olduğundan za-
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manın incelikle bilinen adamları ona ( Muhtesip) 
yani şehir ağası, belediye reisi diye ad takmışlar
dır. Meşhur Hoca Hafız Şirazi Muhtesip'ten şika
yet yollu söylediği beyitler hep onun içindir. Me
sela şöyle bir beyti vardır: Muhtesip küpü kırdı 
bende onun kafasını. Yani dişe diş, yaraya da kı
sas oldu. 

Şah Şuca ise alim ve faziletli bir padişahtı. 
Birçok ilimleri Kadı Adut'tan okumuştu. Arapça 
ve Farsça güzel şiirleri ·ardı. Zamanındaki alimler 
onun meclisine gidip sohbetinden faydalanırlardı. 
Harb meydanında ne kadar cesur v� kahramansa 

sulh zamanında o kadar alçak gönüllü idi. Kardeşi 
ve kardeşinin oğulları ile aralarında birçok şavaş
lar oldu. Hepsine galebe çaldı. 786 senesinde ölünce 
oğlu ve veliahdı (Sultan Zeynel Abidin) Şiraz tah
tına çıktı. Fakat bir müddet sonra Timurleng'in 
adamları onu tutup gözlerine mil çektiler. Yerine 
(Mübarizüddin'in torunu ve Muzaffer'in oğlu Şeyh 
Mansur) geçti.  Timurlenk ile yaptığı muharebe aşa
ğıda gelecektir. 

ŞEYH BÜYÜK HASAN'IN SONU 

Şeyh Büyük Hasan Celayiri, 20 sene kadar 
Arap Irak'ında hükümet sürdü. Onun zamanında 
Kfıfe şehri harab oldu. Ahalisi etrafa dağıldı. Ken
disi 757 senesinde öldü. Yerine en olgun çocuğu 
(Üveys Han) geçti .  Devletine çok güzel nizam ver
di. Kuvvetlendi düşmanlarını yendi. Ahi Han'a . as
ker gönderip onu idam etti. Azerbaycan'ı ele geçi
rerek memleketini büyüttü, pek çok şan, şöhret ka-
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zandı. 766 senesinde vefat edip yerine oğlu {Hüse
yin Han) geçti. tyi ahlaklı, hoş tabiatlı bir adamdı. 
Fakat bütün işleri (Emir Buka) ya bırakıp kendisi 
zevku sefaya daldı. Yukarıda adı geçen Şah Şuca 
ona galebe çalarak Tebriz'e kadar geldi. Hüseyin 
Han bir zaman o suretle hükümet Sürdü. Sonra kar

deşi {üyeys Han'ın oğlu Sultan Ahmed) hiyanet 
ederek onu öldürdü ve yerine geçti . Daha sonra 
Kıpçak sahrasından yüz bin kadar Tatar Şirvan 
derbendine �eçerek Azerbaycan'a geldiler. Çekirge 
gibi etrafa yayılıp, Tebriz'e kadar ulaştılar. Yap
madıkları zulüm kalmadı. Sonra 778 senesinde Ti
murlenk gelip, Azerbaycan'ı aldı. üveys'in oğlu Sul
tan Ahmed Bağdat'a çekildi ve Arap Irak'ı ile ye
tindi. Daha sonra Aşağıda geleceği gibi Timur ge
lerek Bağdat'ı elinden almıştır. 

tran'uı ahvali ne kadar karışık ise, Maveraün
nehir tarafları da öylece karışıktı . O zaman cihan
girlikle meydana çıkan meşhur Timurlenk işte bu 
karışıklıklardan faydalanmakta idi. Onun yaptıkları 
Murad Hüdevendigar'ın zamanındaki Osınanlı dev
leti'nin vakaları. sırasında açıklanacaktır. 

MURAD HüDAVENDiGAR'IN 
SALTANAT DEVRi 

Doğunun ve batının ahvali böylece karışık bir 

durumda idi. tntizamdan, adaletten ancak Sultan 
Orhan'ın sülalesi meyva veriyordu. Hernekadar oğ
lu ve Rumeli Fatih'i olan Süleyman Paşa'nın son
ra da kendisinin vefatları fetihlere ara vermi§Se de, 
iyicene yoluna koyduğu kuvvetli devlet ve hazırla-
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<lığı muntazam orduya varis olan ikinci oğlu birinci 

Sultan Murad Hüdavendigar 761 senesinne tahta 

çıkıp bü�iik fetihler elde etmi!::t ir. 

ANKARA'NIN F'ETHt 

Rumeli diyaeı büsbütün Oı-,.nanlılar'ın eline ge
çerken Süleyman Pm;a'nın ölümü ile ilerleme dur
muş ve Gelibolu gibi bazı mühim yerler Rumlar'ın 

eline geçmişti. Oralarını ele geçirmek zaruri idi. 
HUdavendigfö· saltanat tahtma çıkınca, Rumeli ta
rafına ehemmiyet verip o 1 arafa yürümUşt ü. 

Konya'da adına hutbe okutup, para bastırarak 
Selçuk Sultanları gibi hükUm sürım'kte olan ( Kara

manoğlu) Osmanoğulları'nın akıllarn hayret veren 
fetihleri ve yUkselmesine hasetle bakıyordu. Süley
man Paşa'nın ve sonra da Sultan Orhan'ın vefat
larını fırsat bilerek Anadolu'da başlı başına hüküm 

süren Türkmen Beyleri ve (Varsak, Turgut) gibi 
büyük aşiret ağaları ve Sergerdelikle Ankara'yı ele 

geçiren ve (Ahiler) denen Türkmenlerle birleşti. 
Rumeli'deki Hıristiyan Tekfurları ile de haberleşe
rek İznik ile Bursa'yı ele geçirmek için Osmanlı 
ülkesine doğru yi.iriidü. Birçok eşkiya da Ankara'

da toplanmaya başladı. Hüdavendigar bu hazırlığı 
işitince alimleri ve kumandanları toplayarak onlarla 
görüşfü ve sefere çıkmak için fetva istedi. (.Allah 
uğrunda Gaza etmekte olan Müslüman aleyhine din 

düşmanları ile birleşerek İslam şehirlerine saldıran 
eşkiyaların ve münafıkların üzerine yüriiınek dinin 
emridir.) diye alimler fetva verdi. Kumandanlar 
da (Bu bir araya gelen münafıkların ortadan kal-
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dırılması lazımdır) demeleri üstüne Sultan Murad 
Bursa'ya döndü ve yirmi bin kadar Osmanlı kah.: 

ramanları ile Ankara üzerine hareket etti. Müttefik
lerden orada bulunan başları ve öncüleri vurarak 
(Kalatüsselasil) diye anılan Ankara kalesini 762 

senesi içinde sardı. Ve sıkıştırdı. Ahiler karşı koy
madan aciz kalınca boyun eğdiler, kaleyi Osmanlı
lar'a teslim ederek orduya katıldılar. 

Bu ibret dersi Karamanoğlu ile ona uyanlara 
yeterli oldu. Sultan Murad Ankara'ya bir vali tayin 
etti, Bursa'ya döndü. 763 senesi baharında büyük 
bir ordu ile Rumeli'ye geçti. 

KARA HAL1L'1N KAZASKER, ŞAHtN 
PAŞA'NIN DA BEYLERBEYİ OLMASI 

O zamana kadar Osmanlı devletinde, Kazasker 
yoktu. Payitahtın kadısı ordu ile giderdi. Asker 
sınıfları çoğalınca ordunun dini işleri de arttı. Bu 
sırada Bursa kadısı (Candarlı Kara Halil) kazas
ker tayin edildi. 

Sultan Osman zamanında oğlu Orhan Bey, ve 
onun zamanında oğlu Süleyman Paşa, emir-ül üme
ra'hk yani seraskerlik vazifesinde kullanılmışlardı. 
Sultan Murad'ın (Bayezıt Bey, Yakup, Çelebi, ve 
Savci Bey) adınd':ı.ki şehzadeleri varsa da yaşları 
kücük olduğu için büyük ordunun başına geçemez
lerdi. Ondan dolayı Rumeli yakasına geçecek olan 
Sultan Murad, babasının azatlısı kendisinin küçük
lüğünden beri lalası olan Şahin Bey'i serasker yap
tı. O da Rumeli'ye geçecek askerin eksiklerini ta
mamlamaya ve lazım gelen gemileri hazırlamaya 
başladı. 
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RUMELt'DEKt FETtHLER 

Sultan Murad, Rumeli Yakası!la geçince önce 
kardeşi Süleyman Paşa'nın türbesini ziyaret etti ve 
onun ruhaniyeti ile Allah'tan yardım istedi. Türbenin 
yanında bir cami, imaret ve han yaptırdı, oniarm 
yaşaması için de birçok vakıflar bağladı. 

Bazı tarih kitaplarında yazıldığına göre Geli
bolu'da toplu bir halde bulunan Rumlar kendilerini 
müdafaya kalktılar. Sultan Murad orduyu onların 
üzerine çevirdi. Ve perişan etti. Kimini öldürdü, 
kimini de esir ederek dönüş yolunu emniyet altına 
aldı. Bunun üzerine Gelibolu yakınlarında bulunan 
(Batnos) adınjaki kale muhafızları aman isteye
rek kaleyi teslim ettiler. Malları ile canlarını kur
tardılar. Osmanlılar zorla girdikleri kalelerin aha
lisini esir edip mallarını alırlardı. Fakat aman is· 
teyenleri hoş tutarlardı. 

Sonra Sultan Murad, ordusu ile Çorlu üzerine 
yürüdü, Çorlu'nun muhafızı karşı kaymağa kalkış
dığından Osmanlı askerleri zorla kaleye girdiler. 
Birçok kan döküldü çocuklarla kadınlar esir edi1-
di. Ve malları ganimet malı olarak alındı. Çorlu ka
lesinin kalmasında bir fayda olmadığından yıktırıl
dı. Yanında bulunan (Meselli ) kalesi muhafızı da 
aman isteyerek kaleyi teslim etti, kendisinin ve 
hemşerilerinin mallarını, canlarını kurtardı. Bergus 
yani (Lüleburgaz) ahalisi kaçınca memleket boşal
dığı için Bergus kalesi de yıkıldı. 

Süleyman Paşa'nın vefatından beri, Rumeli'deki 
ordunun başında başkumandan yoktu. Fakat Mal
kara'da (Hacı ilbey) tpsala'da (Evrenos bulunuyor

F. l 'i  
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du. Bu iki meşhtir gazinin heybetleri düşman kal
binde o kadar yer etmişti ki, düşman tslfun ordu
sunun hücumundan tirtir titriyorlardı. Sultan Mu
rad henüz Bursa'da iken, Meriç nehri kenarında 
bulunan (Boğaz) adındaki kaleyi almasını ve ora
da yerleşerek etrafa akın etmesini Hacı tlbey'e em
retmişti. 

O sırada bir gece Dimetoka Tekfur'u, Müslü
man askerlerini ansızın bastırmak için kalesinden 
çıkmıştı. Hacı !lbey de akına çıkmıştı. Birbirleriyle 
karşılaşıp savaşa başladılar. Hacı tıbey galebe ça
larak, Tekfur'u birçok adamlarıyla beraber esir et
ti. Onları Dimetoka kalesi . önüne getirince Tekfur'· 
un ailesi büyük bir korkuya düşüp, hemen kaleyi 
teslim ettiler. Hacı tlbey aldığı birçok ganimetlerle, 
bu zafer haberini Sultan Murad'a arzetti. Hüküm
dar ordusu ise· Çorlu üzerine yürüyordu. 

Evrenos Bey o sırada Keşan kalesini almış, 
birçok hediyelerle padişah'ın huzuruna gitmişti. 
Hacı llbey de hükümdar ordusuna Bergos'da ulaştı. 
Sultan Murad bu iki gazinin hizmetlerini takdir et
ti. Kendilerine iltifat etti. Ve onlarla beraber Edir
ne'nin fethi için müzakere etmeye başladı. 

Verilen karar üzerine Lala Şahin Paşa, ordu
nun bir kısmı ile Edirne üzerine yürüdü. Murad 
Hüdavendigar da arkasından ilerleyerek Babaeski'yi 
sardı. Edirne Tekfuru (Anderya) Şahin Paşa'yı 
Sazlıdere de karşıladı. Büyük bir muharebe oldu. 
Fakat sonunda Tekf�r bozulup, Edirne kalesine ka
pandı. O sırada Babaeski kalesi alındı; Sultan da 
ordusu ile Edirne üzerine yürüdü. 
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Anderya karşı koyamayacağım anlayınca ·ka
·çıp, kurtulmaya karar verdi. Meriç nehrinin taşma 
mevsimi olduğundan ailesini ve eşyasını alarak ge
mi ile Aynos'a indi, oradan da Sırbistan'a kaçtı. 
Edirne ahalisi Tekfur'un kaçtığını öğrenince aman 
isteyerek Edirne kalesini teslim ettiler. 

Fetihten sonra Sultan Murad, Rumeli Beyler
·beyi olan Lala Şahin Paşa'yı Edirne muhafızlığına 
tayin etti. Ve kuzey şehirlerinin fethine de memur 
-etti. Evrenos Bey'i ise Rwneli'nin güney şehirlerini 
alması için vazifelendirdi. Kendisi de Dimet 1ka'ya 
giderek karargahını kurdu. Çünkü Edirne o zaman 

<> kadar bakımlı bir şehir değildi. Bir de Dimetoka'
mn havası Sultan'ın mizacına uygun geliyordu. 

Evrenos Bey Gümülcüne'yi ve Vardar Yenice
:sini, Şahin Paşa da Zağra vilayetini ele geçirdiler. 
Pekçok esir aldılar, ve Dimetoka'ya gidip padişah'a 
takdim ettiler. 

PENÇtK USULÜNÜN KONMASI 

O sırada Karaman alimlerinden (Kara Rüstem) 
·-Cihad niyetiyle Anadolu'ya gelmişti. Birçok esirle
rin alınıp satıldığını gördi!. Ve bu alış-verişte dinin 
koyduğu beşte birin alınmadığını gördü. Kazasker 
Kara Halil'e gidip "Ganimet mallarından" Hums-i 
Şer'i", beşte bir alınmak meşrudur. Niçin padişah'a 
arzetmiyorsunuz." dedi. iş hünkara arzedilince "Ma
dem ki meşrudur alınsın." diye irade etti. Bu su
retle esir a1ıp satışından da beşte bir alınmaya 
başlandı. Bu işin idaresine de Kara Rüstem memur 
edildi. Sultan Murad Lala Şahin Paşa'yı Filibc'nin 
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fethine Hacı 1lbey ile Evrenos Bey'i de başka taraf
lara memur etti. Kendisi ise Kazasker Kara Halil 
ile beraber, Gelibolu'dan Bursa'ya geçti. Kara Rüs

tem Gelibolu'da kaldı. 764 senesinden itibaı·en Ge
libölu'dan Anadolu'ya geçirilen ganimet malların
dan hazine hissesi olan beşte biri alınmaya baş
landı. 

Beş esirden biri hazine için alınıyordu. Sayıı 
tam beş değilse bedelinin alınması lazım geliyordu. 
Esirlere 120 şer akçe takdir edildi. Her esirden 
(Pençik) adıyla yirmibeş akçe alınmağa başlandı. 

Pençik oğlanları Türkçe öğrenmek için Müslüman

lar'ın yanlarına veriliyor, sonra da devşirilip, Ye
niçeri ordusuna katılıyor ve başlarına (Akbörk}. 
giydiriliyordu. 

FtLtBE İLE BİGA'NIN FETHİ :MERİÇ ZAFERt 
VE HACI İLBEY'iN VEFATI 

765 senesinde Lala Şahin Paşa Filibe'yi sardık
tan sonra, Tekfur'u biraz dayandıysa da sonunda· 
aman isteyerek memleketi teslim etti. Kendisi de· 
Sırbistan'3 gitti. Filibe ile ona bağlı yerler Osman-
lı memleketine katıldı. 

Filibe Tekfuru'nun şikayeti ve Papa'nın Müs-
lümanlar aleyhine Hıristiyan hükümdarları birleş-
meğe çağırması üzerine, 766 senesinde Macaristan, . 
Bosna ve Sırp kralları ve Eflak Beyi yüzbin �adar 
asker toplayarak, Haçlı adıyla Edirne'ye doğru yol-· 
!andıkları haberi geldi. 

Hıristiyan ordusunun sayısına nisbetle Ruıne-· 
li'deki Müslüman askeri azdı. Şahin Paşa telaş ede--
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rek işi Murad Hüdavendigar'a arzedince, o da Bur
sa'dan hareket etti. Fakat Anadol?l'daki beylikler
·den emin olamadığı için yavaş yavaş ilerliyordu. 
Arkaya da kulak veriyordu. Hıristiyan ordusu uzak 
yerlerden toplanıp, muntazam bir hale geldikten 
.sonra ancak taarruza geçebilirler düşüncesiyle yü
rüyüşte acele göstermedi. Biga kalesini sarmakla 
meşgul oldu. Biga'nın etrafı alındığı halde, Biga 
kalesi Rumlar'm elinde bulunuyordu. Ve orasını bir
takım eşkiya yatak yapmıştı. Etrafa sarkıntılık edi
yorlar ve Rumeli tarafına gidip gelen Müslüman
lar'a taarruz ediyorlardı. Her zah1an bir engel çı
kıp bu kale alınamamıştı. Bu sefer Sultan Murad 
o gaileyi başından atmak için karadan ve denizden 
Biga kalesini sardı. 

Haçlılar ise süratle davranıp Meriç nehri va
disine gelmişlerdi. Şahin Paşa, Padişah tarafından 
yapılan yardımın yetişmeyeceğini anlayınca telaş 
eUi. Fakat kaçmaktan da utandı. Kumandanlarla 
görüştü ve düşmanın durumunu öğrenmek için bir 
casus edinmek lazım geldi. Ve Onbin süvari ile 
Hacı Bey'i ileri gönderdiler. 

Hacı tlbey Edirne civarında bulunan, ( Çermen) 
denen yerde birleşik Hıristiyan ordusu ile karşılaş
tı. Fakat onların ordusunun çokluğunu gorunce 
karşı koyamayacağını anladı. Ancak bu ordu büyük
lüğüne güveniyordu, ondan dolayı da gaflet içinde 
idi. Hacı tıbey, rne$elik içinde saklandı. (Baskın 
basanındır.) Ata sözü gereğince gece baskın yap
mayı düşündü. Askerini dörde ayırdı. Gece karan
lığında tekbir alarak ve davul zurnayı çaldırarak 
.·kurdun koyun sürüsüne saldırışı gibi, o büyük or� 
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dunun ıçıne girdi. İslam askerleri karanlıkta kılıç
sallayarak gaflet şarabı ile kendinden geçmiş olan 
mağrur Hıristiyan askerlerini perişan etti. Ve da
ğılıp biı·birleriyle döğüşmeğe başladılar. Ve birço
ğu Meriç nehrine atlayıp kaçmak istemişlerse de

pek azı ölümden kurtulabilmiştir. Sırplar ise bü
tün bütün sınmışlardı. Bundan dolayı oraya (Sırp-
sındığı) denir. O büyük ordunun ağırlığı, Meriç ke
narında sahipsiz kaldı. O kadar çok mal ve eşya 
vardı ki, Hacı tlbey'in süvarileri onları ta..sıyamadı. 
Şahin Paşa tarafına müjde haberi göndererek "Ge
liniz düşman ordusunun eşyasını alınız" dedi. Ön

ce bu haber alınınca herkese bir şaşkınlık geldi,. 
haberin doğru olup olmadığında tereddüt ettiler. 
Sonra iş anlaşılınca, tslam ordusu çok sevindi. Lala 
Şahin Paşa da memnuniyetini gösterdi ise de, ha
sed ateşi . bağrını yaktı. Evvelce padişah'a düşman 
ordusunun çok büyUk olduğunu söylemişti. Sonra
dan, Hacı tlbey'in akıncı süvarileriyle bu orduyu 
mahvetmiş olduğunu utanamk aıv.letti. O sırada Sul
tan Murad, Biga kalesini almış olduğu için, iki ta
raflı sevinçle Bursa'ya döndü. 

Haçlılar, Osmanlılar aleyhine birleştikleri za-
man Karamanoğlu da Anadolu'daki beylerle birleşip· 
Osmanlı memleketlerine hücum edeceği yolunda· 
Haçlılara söz vermişti. Anadolu beyleri daha hazır
lıklarını yapmadan ansızın Meriç zaferi işitilince ve 
padişahın Rumeli'ye geçmeden Bursa'ya döndüğü 
haberi de duyulunca Anadolu heyleri şaşınp kalmış-
lardı. 

Hasılı Hacı ilbey'in bu zaferi, Osmanlı devletini 
bHyUk bir tehlikeden kurtarını�. kendisi de pek çok. 
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şan ve §Öhret kazanmıştır. Fakat Lala Şahin Paşa, 

bunu hazmedemeyip Hacı tlbey'in yanına bir adanı 

tayin ederek, çok geçmeden onu zehirlemiş olduğu 
tarih kitaplarında yazılıdır. öyle gaziler babası olan 
fedakar bir mücahide na<>ıl kıyılır, buna insanın 

inanmayacağı geliyor. Fakat mevki hırsı olanların 

·bazan kıskançlıkla böyle çirkin işleri yaptıkları gö

.rülege1miştir. (işin doğrusunu Allah bilir) . 

Doğru yanlış, her neyse bu söz yayılınca halk 

Lala Paşa'dan nefret etti. Ve kumandanların çoğu
na ümitsizlik geldi. Büyük işler yapıp da büyük 
�hret kazanmaktan çekinir oldular. Hususiyle Ev
ı·enos Bey'in büsbütün ünıitsizlığe düşmesi tabii idi . 

·Çünkü Hacı ilbey Karasi beyl iğinde vezir iken Ev
'renos Bey de Karasi beylerindendi. O zamandan be

ri onun silah arkadaşıydı. Karaı::i Osmanlı ülkesine 

geçtikten sonra, ikisi beraber Osmanlı hamuruna 

karıştılar. Ve Osmanlı devletine çok sadık ve fe

dakar hizmetler ettiler. Hacı 1lbev'in VP.fatmdan • I 
sonra Evren.os Bey onun yerine geçtiy�e de emni-

yet k<ı lmamıştı. 

Lala Şahin Pa�a i le Evrenos Bt�y·e Rumeli'de 

geliri çok o kadar büyiik ç;iftlikler verilmişti ki, on

lardn.n her birinin Uıiinl<'rinden üçer dörder bin as
ker beslenebilirdi. Fakat Hacı İlbey hadisesinden 
rlolayı, Hüdavendigar'ın hatırında bir şüphe lekesi 

kalmıştı .  Kumandanlara tam itimadı kalmamıştı. 
Ancak babasından miras kalan Kazasker Kara Ha

Ul'e bi.itün kalbi ile bağlı idi. Onu saltanat müste

�aıı yerinde tutuyordu. 
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HAYIRLAR VE 1YİLlKLER 

Yukarıda geçen ve Sırpsındığı ile neticelene.B 
Hıristiyan devletleri ittifakında Kostantaniye Kay

seri de vardı. O da gemilerle Yalova kıyısına asker
çıkarıp o tarafları yağma ettirmişti. Murad Hüda
vendigar o tarafa bir ordu gönderip, Rumlar'ı da
ğıtmış namlı birkaç kimseyi de esir almıştı. 

Bu esirler içinde meşhur (Mimar Vasil) de bu-· 
lunuyordu. Sultan Murad onu azad etti. Ve 767 se
nesinde ona Bursa'daki saray karşısında bir cami,. 
sonra şehir dışında kaplıca yakınında bir imaret, 

bir cami ve medrese yaptırdı. Ve muharebede alı
nan hazineye ait ganimet mallarını böyle hayırlara 
sadetti. Yine o sene tantanalı bir düğünle şehza
deleri (Yıldırım Bayezid, Yakub Çelebi ve · Savcı 
Bey) i sünnet ettirdi. Daha sonra Rumeli tarafına 
geçip Dimetoka'ya gitti. Ve asker göndererek Çer
men kalesini aldırdı, kendisi de oradan Edirne'ye 
gitti. Bugün hala Edirne'de eseri kalan sarayı yap
tırmağa başladı. Devletin ileri gelenleri de büyük 
kondklar ya:ptırdılar. Edirne az zamanda büyük bir 
şehir haline geldi. 

BAZI FETİHLER, HAYREDDİN PAŞA'NIN 
SADRAZAM OLUŞU VE BtRKISIM 

NİZAMLAR 

768 senesinde Padişah'ın fermaniyle Timurtaş. 
Bey bir miktar askerle Kızılağaç Yenice'sini, Yan
bolu kalesini aldı ve birçok ganimet malı ile dön
dü. Lala Şahin Paşa da thtiman ve Sarnak vilayet-
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; 
•erini almağa memur edildi. Fakat onları alamadı, 
.-ancak etrafını vurup birçok ganimet malı ile döndü. 

769 senesinde Edirne sarayı daha tamamlan
mamıştı. Suıtan Murad Dimetoka da kışladı. llkba
lıarda bizzat hareket ile Karinabad, Hayrabolu, 
Süzebolu ve Aydos kalelerini emanla teslim aldı. 

Sultan Murad'ın böyle günden güne artan za
ferleri üzerine her taraftan kendisinin himayesi is
tenmeğe başlandı. Venedik körfezi kıyısında Dob
ronik denilen Raküze halkı senelik bir vergi vere
rek, padişahtan bir ahidname aldılar. Sultan Mu
rad o senede Oğuz Hanlarının eski adetlerine uya
rak, imza yerine pençesine al boya sürerek, bastı. 

:soma ona taklit edilerek, tuğra icat edildi. 
770 senesinde Edirne sarayı bittiği için, Sul

tan Murad oraya indi. Kazasker Kara Halil'i fev
kalade değerinden dolayı sadrazam tayin etti. Ve 
kendisine (Hayreddin Paşa) lakabını taktı. Yerine 
de oğlu (Mevlana Ali ) yi kazasker tayin etti. Çok 
mükemmel kanunlar yapılarak, askere bir kat daha 
nizam verildi. Ve ordu kuvvet buldu. 

tlkbaharda Sultan Murad, ordusuyla
· 

hareket 
:ederek Kırkkilise'yi ve Pınarhisarını aldı. Kırkki
lise sarıldığı zaman Mihaloğlu da Vize kalesini ku
şatmıştı. Kırkkilise ile Pınarhisar'ın alınmasından 
sonra Sultan Murad ordusuyla Vize üzerine gitti. 
Bir ay kadar süren muhasaradan sonra aman ile 
alındı, tstanbul'a yakın olduğundan korunması için 
bir miktar askerle (Şirmert) adındaki kumandan 
tayin edildi. 

Sultan Murad Rumeli'de beş sene kaldıktan 
:sonra Anadolu tarafının işlerini düzeltmek için, 772 
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senesinde Bursa'ya döndü. Lala Paşa'ya thtiınanı 
ve Samako şehirlerinin alınmasını havale etmişti. 
Şahin Pasa kapılı Derbend'i geçip thtiman üzerine
yürüdü. Ahalisi vergi vermeyi taahhüt ettikleri için 
onlarla andlaşma yaparak, Samako tarafına yürü
dü. Fakat Çamurlu Sahra denen yerde Sırplar'm 
bir fırka askeriyle karşılaştı. Muharebe sonunda ga
lebe çalarak, Samako taraflarım ele geçirdi. Ve
Fillbe'ye döndü. 

Sultan Murad'ın Anadolu'da bulunduğu zaman
lar, Anadolu hududunun emniyeti sağlanmış olu
yordu. Rwneli'ye geçtiği zaman, kumandanlara gay

ret gelerek zaferler kazanılıyordu. Bundan dolayı. 
Hüdavendigar zaman zaman Bursa'dan Rumeli'ye,. 
Rumeli'den de Bursa'ya gelip göçmekte· idi. 

773 senesinde Murad Hüdavendigar yine Ru
meli'ye geçerek, Köstendil üzerine yürüdü. Oranın 
mutasarrıfı olan (Kostantin) adındaki Bulgar pren
si padişah'ı hediyelerle karşıladı ve vergi vermeyi 
taahhüt etti. Bunun üzerine padişah Bursa'ya dön
dü. 77 4 senesinde Kayser tarafından Vize'ye asker 
gönderilip, sıkıştınlmağa başlandı. Vize muhafızı 
Şirmert Bey işi padişah'a bildirdi. Padişah hiddete 
gelerek hemen Rumeli yakasına geçti. Ve Malkara'
da durdu. Şahin Paşa ile Evrenos Bey de orduya 
geldiler. Sultan Murad Şahin Paşa'yı yeteri kadar 
askerle Firecig'i almağa gönderdi. Kendisi de or
dusuyla tstanbul tarafına döndü. tstanbul'a on saat 
arası olan tnceğiz adındaki kaleyi · üç gün sardık
tan sonra ele geçirdi. tçiridekilerden o güne kadar 
ad�t olduğu gibi muharebe ede:cek kudrette olan-

. lanm öldürdü, çocuklarla kadınlan esir etti. 
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Sonra hünkarın ordusu, tnceğiz'den kalıp Ça
talca'ya gitti. Ahali tnceğiz'den ibret aldıkları için 
karşı durmadılar, eman alarak teslim oldular. O 
sırada Şahin Paşa'nın Firecig'i aldığı müjdesi geldi. 
Sonra Karaburun, Kilyos ve Belgrad köyleri yağma 
edildi. O civardaki kasabaların ahalisi mallarım Kay
ser'in yazlığı olan (Apolonya) kalesine götürdüler •. 
Padişah'ın ordusu bu kaleyi sardı. Kale kuvvetli 
olduğundan onbeş gün dayandı. 

Sultan Murad, orada bağlanıp kalmaktan canı 
sıkıldı. (Bu yıkılacak yerde beklemek asıl almak 
istediğimiz yerlere gitmemize engel olacaktır. Ola· 
ki Allah bunu yıka) diyerek deniz kenarında bir· 
ağaç altında oturmakta iken bir müjdeci gelip ka
lenin bir tarafının yıkıldığını ve gazilerin içeri gir· 
diğini haber verince, hemen Şahin Paşa'yı gönde
rip kaleyi zaptettirdi. Ve altında oturduğu ağaca 
(Devletli Kavak) dedi. O kale de (Tanrı yıktığı) 

adı ile şöhret buldu. Yukarıda geçtiği gibi bir du
varının Allah tarafından yıkılması, Sultan Murad'ın 
kerametine verildi. 

Bunun üzerine Kostantaniye Kayser'i andlaşma 
teklifinde bulundu. Padişah da kabul ederek Edirne'· 
ye gitti ve orada kışı geçirdi. 775 senesinde Sad·· 
razam Halil Hayreddin Paşa'yı Rumeli'nin batı ta
rafına gönderdi. Oraları iyi bilen Evrenos Bey'i 
de yanına kattı. 

Hacı tlbey hadisesi Evrenos Bey'in neşesini ka-, 
<;ınnış olduğu Hayreddin Paşa tarafından anlaşıl
mış olduğundan Evrenos Bey'e kuvvetli teminat 
verdi . Ve zafer şöhretinin dalma kendisinde kala-
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cağını temin etti. Gümülcüne'ye geldikleri zaman, 
Hayreddin Paşa Evrenos Bey'i ileri gönderdi. 

Evrenos Bey sahilde bulunan Yorlu ve tskete 
kalelerini güzel tedbirlerle ele geçirdikten sonra, 
Avrathisarını yani (Marulya) adındaki kadının elin
de bulunan kaleyi kuşattı. Marulya akrabasından 
olan Serez Tekfuru'ndan yardım gelir diye biraz da
yandı. Halbuki daha evvel (Balaban) Serez kalesini 
sarmak için gönderilmişti. Serez Tekfuı"u kendi 
başının derdine düştüğünden Marulya'ya yardım 
edemedi. O da ümidini kesince aman isteyerek ka
leyi teslim etti. Evrenos Bey ise fetihlerine devam 

etti. 
Hayreddin Paşa'nın padişah'a arzederek uygun 

cevabını aldıktan sonra Şahin Paşa'yı Balaban 
Bey'in imdadına gönderrrı!şti. Şahin Paşa önce Ka
vala kalesini sardı. Kavala etrafını dolaşırken du
:var dibinde bir delik gördü. Meğerse kalenin içinden 
çıkan bir su oradan akarmış. Hayr-eddin Paşa'nın 
adaleti ve kadirbilirliği ordu içinde birçok · fedaileri 
meydana çıkarmıştı. Bunlar birer birer seçildi. Ge
ce yarısında nöbetçiler uykuda iken birkaç fedai 
o delikten içeri girdi ve kale kapısını açtılar. Gazi
ler de hücumla kaleyi ele geçirdiler. 

776 senesinde Hayreddin ve Şahin Paşalar ele 
geçen birçok ganimet mallarını padişahın huzuruna 
getirmişler ve iltifat kazanmışlardır. Bunun üzerine 
Murad Hüdavendigar Bursa'ya döndü. 

Aman ile alınan yerlerin ahalisi adaletle ve 
merhametle karşılaştıklarından Drama, Serez, Zih
ne ve Karaferye ahalisi de Evrenos .Bey'den aman 
alarak, kalelerini teslim etmişlerdir. 
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Sırp kralı, evvelce senelik bir vergi vermek 
üzere bir andlaşma yapmıştı. Sonraları vergi verme
diği gibi Osmanlı ülkesine de saldırmağa başlamış
tı. 777 senesinde Sultan Murad büyük oğlu Baye
zid'i Bursa'da yerine bırakıp kendisi ordu ile Sır
bistan üzerine yürüdü. Sırp kralı padişah ordusuna 
karşı koyamayacağını anladığından hazinesini ve 
kıymetli eşyasını Sırbistan'ın ikinci başşehri ye
rinde olan Niş kalesine bıraktı. Halkı dağlara çıka
rarak şehiı-leri boşalttı. Sultan Murad dört ay ka
dar bomboş şehirlerde dolaştı. tslam askerleri yi
yecek sıkıntısı çekmeğe başladılar. Bunun üzerine 
Sultan Murad Niş kalesini sa;·dı, iki taraftan çok 
telefat oldu. Nihayet yüruyfü;le Niş kalesi alındı. 
Askerler de pek çok gar.imet malı elde ettiler. 

Sırp kralı dağlarda dolaşmaktan yorgun düş
müştü. Niş'in elden gittiğini haber alınca içten ya
ralandı. üç senelik birikır.iş vergiyi verdi. Her se
ne de elli okka gümü� vermek üzere andlaşmak is
tedi. Murad Hüdav2ndigar da bu teklifi uygun bul
duğu için andlaşma yapıldı. Niş kalesinin korunma
sı için tedbir alınd1ktan sonra Bursa'ya döndü. 

778 senesinde Sultan Murad Silistre ve Niğbo
lu'yu almak için yine Rumeli tarafına geçti. Ve 
Bulgaristan'a doğru yürümeğe başhdı. Bulgar kralı 
(Sosmanos) lazım gelen !'ıediyelerle padişah'ı kar
şıladı. Ve vergi vereceğini taahhüt etti. Sultan Mu
rad onun bu itaatinden dolayı memnun kalarak, 
kendisini Bulgaristan valisi tayin ederek Bursa'ya 
döndü. 

O sene Rumeli Beylerbeyliği Timurtaş Bey'e 
verildi. Timurtaş Paşa harb işlerini iyi bilen ve· 
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muharebelel'de kwnandanlığa J:lyık olduğunu gös

teren alallı ve tedbirli bir başbuğdu. Onwı arzı 
ve hatırlatması üzerine o sirada hazı askeri kanun

lar yapılmıştır. 

Hıristiyanlar'dan "Harbende ve At oğlanları" 
:Cseyis) demek olan (Voynuk) takımı icad edilmişti. 

Tımar sahiplc>ri ellerinde bulunan köylerin ko

ruyucusu idiler. !daresi onlara aitti. Köylerin öşrü 

ve boşalan yerlerin bedelleri kendilerinin idi. 
Köyler iyi bakılırsa geliri de artacağından harb ol
madığı zamanlar köyleı·in bakımına çalışırlar, mu
harebe çıkınca da vilayet merkezine giderlerdi. Ço

cukları da böyle terbiye göıürlerdi .  Bundan . dolayı 

bu sefer tımarlı süvarilerden kalan yerlerin oğulla

rına tımar olarak verilmesi nizama bağlandı . 

Osmanlı ülkesi büyüdükçe tımar da çoğalıyor 

ve bu suretle süvari askeri de artıyordu. Tımarlı si
pahiler ise, tımarları içinde oturuyorlardı. Kuman

danların yanına gitmeleri ancak bir haft ada müm
kün olabiliyordu. Yeniçeri ise emi r cıl<lıldarı gün, 

hareket eclrceklerinden onlar gibi vazifeli ve kışlada 

oturan siivn riler tarzında hareket etmeleri Hızım 

geldiğinden (Sipahi çocukları bölüğii ) adında bir 

bölük teşkil edildi ki, bu Yeniçel'inin sü.varisi de
mektir. Bunlar da devşirme çocuklarınm seçmelerin

den ve muharebelerde alınıp sarayda yahut vezir
lerin hizmetlerinde terbiye edil.mi� eiliı'lerden idiler. 

Sultan Murad uzın1 s<:>ııeler muharebelere ara· 
verip kah Edirne'de kah Bursa'da oturarak devle
tin işleriyle meşgul bulunuyordu. 
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PADtŞAH DüG:ONO 

Osmanlı devletinin şilnı, şöhreti etrafı kapla· 
mıştı. Hükümdarlar bilhassa Anadolu'daki beylikler, 
Osmanlılar'Ja iyi geçinmek için çalışmakta idiler. 

Gerıniyanoğlu (Ali Bey) çok ihtiyardı. Oğlu 
(Yakub Bey'i) huzuruna getirterek "Oğlum, Osman

oğullarının taJi'lerini çok yüksek göri.iyorwn. Bun
ların eteklerine yapışmaktan başka bizim için kur
tuluş yolu yoktur. Benim ömrfün sona erdi. Osmanlı 
hanedanı iJe aramızda bir akrabalık kurmak isti
yorum. Benim sana vasiyetim olsun. Benden sonm 
onlara hiçbir suretle karşı gelmeyesin;" dedi. Kızı 
(Devletşah Hatun'u) Sultan Murad'ın oğlu Baye
zid Bey'le evlendirmek ve çeyiz olarak Kütahya, 
Simav, Egrigöz ve Tavşanlı kalelerini vermek üze
re (tshak Fakih) adındaki alimi sefir olarak Sul
tan Murad'a gönderdi. O da bu teklifi iyi karşıladı. 

Bunun üzerine 783 senesinde Bursa'da bir bü
yük düğün yapıldı. Nikahlayıp gelini getirmek ve 
çeyiz olarak verilen dört kaleyi teslim almak üze
re Bursa kadısı (Koca Efendi) ve padişah'ın adam
larından (Bayrak Bey'i Aksungur Ağa) ve sarayın 
hareminde bulunan kadınlardan bir kalabalık ve 
bin kişiyi geçen heybetli bir toplulukla KUtahya'ya 
gönderildi. 

Devletşah Hatun pek tantanatı bir alayla Bur
sa'ya getirildi. Bayazid Bey'le düği.inü yapıldı. Ger
miyan Beyliği de Osmanlı devletiyle birleşmiş oldu. 
Arası çok geçmeden Germiyan oğlu Ali Bey öfünce, 
Yakub Bey onun yerine geçti. 
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Bu düğün münasebetiyle Beyliklerden Osmanlı 
devletinin kumanrlanlarından büyük hediyeler geldi. 
Evrenos Bey'in hediyeleri hepsinin üstünde idi. Yüz 
kadar peri gibi güzel ca!'iye, yüz de delikanlı köle, 
bu kölelerden en gösterişli olan on kişinin ellerinde 
altın dolu gümüş tabaklar ve arkalarından gelen 
on kişinin ellel'inde halis gümüşle dolu altın tabak
lar, geri kalan seksen kölenin ellerinde de gumuş 
şamdanlaı', maşrabalar, leğenler, ibrikler ve başka
ca altın ve gümüşten yapılmış eşya vardı. 

Hükümdarlardan gelen elçiler padişah'ın bir 
Paşasının o suretle hüki.undarlığa layık hediyeler 

gönderdiğini görüncE, kendi getirdikleri hediyeler
den mahcup oldular. Harb meydanlarında nasıl kah
raman askerler bulunduğunu gören Anadolu Beyleri 
bu sefer de Osmanlı kumandanlarının mallarının 
mülklerinin çokluğunu görerek artık Osmanlı devle
ti ile hoş geçinmekten başka çare kalmadığını anla� 
dılar. 

Sultan Murad, gelen hediyelerden bir şey alı
koymayıp Evrenos Bey'in hediyesini Mısır Sulta
nı'na, onun hediyesini de Evrenos Bey'e verdi. 

Bu düğün dolayısiyle Sultan Murad kızı (Nefi
se Sultan'ı ) Konya'da bulunan Karamanoğlu (Ali 
Bey'e) nişanlamıştır. 

O sırada yeni memleketlerini görmek Uzcre pa
dişah Kütahya'ya gittiği zaman (Hamid oğlu Hü
seyin Bey'e) elçi gönderip "Karaman tarafından ara 
sıra memleketlerımize tecavüzler oluyor, hududu
muzu korumak için Hamid elinden Isparta, Kara
ağaç, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir kalelerinin bi
ze pek lüzumu vardır." diyerek bu beş kazanın belli 
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bir bedel karşılığında kendisine verilmesini teklif 
etti. Hüseyin Bey önce bu teklife hayretle bakmış 
ise de padişah'ın heybetinden korktuğu için kabul 
edeceğini söylemişse de sonradan .pişman olmuştur. 
Fakat verdiği sözden dönemeyip, verilen para kar
şılığı bu beş kaleyi Hüdavendigar'a satmıştır. Ve 
kalelerin teslim alınması için padişah tarafından 

memurlar gönderilmiştir. 

PtRLEPE, MANASTIR, KARLIELt, tŞTtP 
VE SuFYA'NIN FETHİ 

Sultan Murad tarafından verilen emir üzerine 
Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşa 784 senesinde 
ordusuyla hareket etti. Pirlepe'yi amanla, Manas
tır'ı hücumla aldıktan sonra Karlıeli ve tştip üzeri
ne yürüdü. Oralarım da sulh yolu ile amanla aldık
tan

" 
sonra Selanik'i sardı. Fakat Selanik kalesi çok 

kuvvetli olduğundan uzun müddet kuşatma sürecek
ti. Asker yorgun olduğu için, Selanik'in etrafı ele 
geçirilmekle yetinilip dönüldü. 

Sultan Murad 785 senesinde büyük oğlu Baya
zid Bey'i Anadolu hududunun korunmasına bakmak 
için Kütahya'ya gönderdi .  tkinci oğlu Yakub Bey'i 
de Karasi valiliğine tayin etti. Küçük oğlu Savcı 
Bey'i Bursa kaymakamlığına tayin ederek, kendisi 
de Edirne'ye gitti. 

Arnavutluk'la, Bosna şehirlerinin alınmasını is
tiyordu. önce oraların ahvalini iyice öğrenmek için 
Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Pa�a'yı ordu ile Ar
navutluk tarafına gönderdi. 

P. 1 8  
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Timurtaş Paşa Arnavutluğa doğru giderken. 
yolda bazı kaleleri aldı. İçerilere doğru fırkalar gön
derip, birçok yerleri yağma ettirdi. Kış geldiği için 
Edlrnt'ye döndü. 

llkbaharda yine Edirne'den kalkarak Bosna .; 
Hersek taraflarına gitti. Bu seferlerinde de pek çok 
esir ve birçok ganimet malı ele geçirdi. Aynı za
manda o tarafların yollarını, geçitlerini, giriş ve 
çıkış yerlerini öğrendi. O taraftaki beyler "Haraç 
veririz" diye Hünkar'a arizalar göndererek boyun 
-eğdiler. 

Lala Şahin Paşa Sofya'nın etrafını ele geçir
mişse de Sofya kalesi çok kuvvetli olduğundan zap
tedilememişti. Bu kalenin zaptı şöyle olmuştur. 

Filibe muhafazasında bulunan İnce Balaban 
Bey'in askerlerinden ve Müslümanlığı "Müellefe'i· 
kulub" cinsinden olan (tnce Sündük) denen doğancı 
Hıristiyanlığa dönmüş ve Filibe'den kaçıp Sofya 
Tekfuru (Panökeban) ın yanına gitmişti. Onun sevgi· 
sini kazandı ve doğancıbaşısı oldu. 787 senesi ba
şında avlanmak için Tatar Pazarı tarafına giderek, 
sürgün yoluyla adamlarından uzaklaşmışlardır. Ak
şam karanlığı basınca Osmanlı hududuna yakın bir 
köye gelmişler. Doğancıbaşı tnce Sündük atından 
inip "Köye gideyim, yiyecek alıp getireyim" der. Tek
fur da atından inerek beklemeğe başlar. Sündük köye 
gelince orada Deli Balaban ile Ahmed Gazi'yi bulur. 
tşi anlatır ve yiyecek alır. Dönüp Tekfur'a götürür. 
"Tür.kler bizim burda olduğumuzu anladılar." deyin
ee Tekfur telaş ederek "Beni nasıl kurtarabilirsin'' 
diye sorunca; o da "Ben seni birtakım abalar, ke
beler içine sarıp bağlarım ve bir ormana bırakırım, 
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iki beygir ile dönüp Sofya'dan asker getirerek seni 
kurtarırım." Demesi üzerine Sof ya Tekfuru da bu 
tedbiri uygun gördü. Onu sarıp sarmalayıp ormana 
bıraktıktan sonra tekrar köye gelip Deli Balaban 
ile Ahmed Gazi'yi beraber alarak ormana gider. 
"Türkler beni tuttular." diyerek onu aldatır. Son
ra hep beraber Filibe'ye giderler. tnce Balaban Bey 
Doğancı'ya çok hürmet gösterir. Onu kılavuz yapar 
ve Sofya'ya giderler. Muhafızların Tekfuru bağlı gö
rünce k.endisine Sofya kalesini teslim etmiş oldu
ğuna dair yazılmış olan mektubu Doğancı ve Gazi 
Ahmed ile padişaha göndermiştir. Böyle bir hile 
ile alınan Sofya kalesi tnce Balaban Bey'e verilmiş 
Doğancı Sündük'e de zaamet ve Gazi Ahmed'e de 
Yiğitbaşılık verilmiştir. 

NEFtSE -SULTAN'IN KARAMANOôLU 
!LE EVLENDtRtLMESt 

Sultan Murad'ın kızı Nefise Sultan Konya'da 
Beylik yapmakta olan Karamanoğlu Ali Bey'e ni
şanlanmıştı. Ali Bey tarafından vekalet suretiyle 
nikahın kıyılması için Karaman da Şeyhü'l-tslam 
olan (Mevlana Muslihiddin) Sultan Hüdavendigar'ın 
huzuruna çıkınca Nefise Sultan'ın "Mihri-müsemma" 

sı yani başlık denen nikahı olarak, Akşehir, Ilgın, 
Aksaray ve onlara bağlı olan kasaba ve köyleri 
ile beraber kendisine verildiğini, bundan başka el
mas, yakut, laal, firuze, zümrüt ve zeberced gibi 
kıymetli cevherlerin her türlüsünden, ayrıca "Rıtl'ı
Bağdadi" denen ölçekle ve misk, amber ve ipekten 
yüz katar deve yükü hediyeleri bütün kumandan
ların ve ulemanın önUnde takdim ederek 787 se-
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nesi Ramazanında Karamanoğlu Ali Bey'€ nikahı 
yapılmış ve hüccet'i-Şeriyyeye bağlanmış ve Nefise 
Sultan Konya'ya gönderilmiştir. 

SAVCI BEY VAKASI 

Sultan Hüdavendigar 787 senesinde Macaris
tan'a sefer etmek için Edirne'de büyük ·hazırlıklarla 
meşgul iken Bursa'dan scğuk bir haber geldi. 

Bursa'da padişah'ın küçük oğlu ve kaymakamı 
olan Savcı Bey ve Kostantaniye Kayser'i Yani Pa
leoloğ'un oğlu Andernikos birbiriyle gizlice haber
leşerek, ihtiyar olan babalarının elinden hükümet
leri almağa aralarında karar vermişler. Maıınai'a 
denizi kıyısında ordu hazırlamağa başlamışlar. Sul
tan Hüdavendigar bunu işitince, hemen Anadolu ya
kasına şimşek gibi geçti. Aydıncık yakınında bulu
nan Dimetokacık ile Güvercinlik kalesi arasında baş 
kaldıran eşkiya güruhu ile karşılaştı. Onlar padi
şah'ı görünce ayağına kapandılar, iki cahil ve aciz 

çocuk yalnız kalınca kaçtılar. Fakat hemen tutul
dular, Savcı Bey'in gözlerine mil çekildi. Anderni
kos ise istanbul'a gönderildi . Babası Kayser de onun 
gözlerini kızgın sirke ile yakıp kör etti. Suıtan Mu
rad ile Kayser arasındaki soğukluk da bu suretle 
ortadan kalktı. 

Kayser'in Selanik valisi olan öteki oğlu Manuel 
bundan ibret alması gerekirken Screz'e hücum et
ti. Sadrazam Hayreddin Paşa onun üzerine gidince, 
babasının yanına kaçtı ise de babası kendisini ka
bul etmediği gibi etrafta bulunan hükfündarlar da 
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padişah'ın gazabından korkarak kabul etmediler. 
Manuel dönüp dolaşıp sonunda Sultan Hüdavendi
gar'ın ayağına düşerek suçunu affettirmiştir. 

Sultan Murad Savcı Bey vakasını kendisine 
yeni damad oları Karamanoğlu Ali Bey'e 787 sene
si Şevval'inin sonunda yazılmış bir kıta name'i-Hü
mayun ile bildirmiştir. O zaman Rum hükümdar
larına ve tran'a gönderilen nameler hep Farsça ya
zılmakta iken bu mektubu Türkçe yazdırmıştır. Bu 
mektupta Savcı Bey vakasını anlattıktan sonra 
(Saltanat işlerinde "Ekarib, akarib gibidir." yani 
.akraba akrebe benzer. Zararı başkalarından daha 
çok olur. Hükümdar'ın kendinden başkasına inan
ması doğru değilmiş, inşallah bundan sonra çok 
iyi bir hazırlıkla derecesi yüksek gazveler, cihadlar 
yapmağa kararlıyız. Saltanat tahtından uzak bulun
duğumuz zamanlarda tslam adetlerinin iktizası olan 
yardım unutulmayıp, devamlı birbirine dayanarak 
bir vücut halinde kuvvetli kollarla birliğin korun
ması ve dönüşümüze kadar All�h korusun din düş
manına fırsat verecek hallerden sakınılması gerek
tir.) diye nasihat etmiş ve 788 senesi içinde Edir
ne'ye gitmiştir. 

Karamanoğlu Ali Bey ise akrabalığa ve in
sanlık vefasına kıymet verir kimselerden değildi. 
Osmanlı devletinin yükselmesine hasect ediyordu. 
Ve bir fırsat kolluyordu. 

Sultan Murad Edirne'ye gittikten sonra Yeni
şehir'le etrafını almaları için Sadrazam ve Başku
mandan Hayreddin Paşa ile Evrenos Bey'i gönder
di. Fakat Hayreddin Paşa Yenişehir'e doğru gider
ken Yenice'de eceli gelerek vefat etti. Yerine oğlu 
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(Mevlana Kazasker Ali) Sadrazam oldu. Babasın

dan kalan efiyayı ve emlakı almak ve orduya ku

manda etmek üzere Yenice'ye gönderildi . 

Hayreddin Paşa Sultan Osman devrinden lrn1-
ma zeki, alim ve fazıl bir zattı. Sultan Orhan za
manınqa tznik ve Bursa başkadısı idi. Alaaddin 
Paşa ile beraber devletin mülki ve askeri nizamla

rının temelini atmıştı. Sultan Murad zamanında da 

Kazasker ve sonra Başvezir oldu. Yine mi.i.lki ve as

keri birçok kanunlar ve nizamlar yaptı. Şöhreti 

afakı tuttu. Kahraman biı· vezir ve derin görüşlü 
bir devlet adamı idi. Düşmanları oııun vefaunı işi

tince bahtlarının açıldığına inanmı�lardı. 

KARAMANOOLU'NUN 1SY ANI VE 
BOZGUNU 

Sultan Murad'm damadı olan Karamanoğlu 

Ali Bey öteden beri Osmanlılar'ı n  gelişmesine hased 
ederdi. O sırada bir fırsat bularak, Varsak ve Tur
gutlu aşiretlerini Osmanlı hududuna gönderdi. Hü

davendigar'ın yuk11rıda geçtiği gibi Haınidoğlundan 
satın aldığı km;abalaı·a saldırdı. Bu haber Sultan 
Murad'a gidinee yeni sadrazam olan Ali Paşa ile 

Rumf'li Beylerbeyi Timurtaş Paı;a'mn Anadolu ya

kasına gcçmelel'ini, ask<'t' toplayarak ve bütün ih
tiyaçları fedal'ik ederek hazırlık yapılması için de· 

her ta l'afa emirler göndereli .  Kendisi de 788 senesi 

içinde Anacfolu"ya geç�erck Kütahya'ya gitti. 

Ki.ltahya'da elli bin kadar asker toplandı. Ordu 

kuruldu. t�te o sırnda Mısır Sulhın'ı olan Çerkes 



KISAS-! ENBIY A IIl • il 279 

(Berkuk) hükümetini tasdik ettirmek ıçın Sultan 

Murad'a (Gaziler ve mücahidlerin Swtanı) başlıklı 

yazmış olduğu mektupla büyük bir elçi gönderdi. 
Kütahya'da pek çok kıymetli hediyelerle mektubu 

takdim etti. Ve padişah'ın iltifatına nail oldu. Mı

sır Swtanı'na münasip hediyelerle elçi geri gönde

rildi. Sonra padişah'ın ordusu ileri doğru yürüdü. 
Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşa Rumeli as

kerleriyle Eskişehir taraflarında orduya ulaştı. !ki· 
bin kadar da Sırp askeri vardı. Sadrazam Ali Pa

şa da bir miktar Rumeli askeriyle orduya katıldı. 
Bulgar prenslerinden Köstendil mutasarrıfı (Kos

tantin Bey) yardımcı olarak bir miktar asker göiı
deıınişti. O sırada Kastaınonu'dan da bir ·  miktar 

yardımcı geldi. Karamanoğlu ise Türkmen ve Katar 
aşiretlerinden birçok asker toplayarak harbe hazır
lanmıştı. 

788 senesi Şevval'inin yirmibeşinci çarşamba 
günü Konya'ya altı mil kadar yaklaşıldı. Askerler 
saflara bölündü. Hüdavendigar ortada durup hassa 
askeri olan Yeniçeri onun önüne dizildi. Şehzade 
Bayezid Bey sol kola, ikinci şehzade Yakub Çelebi 
sağ kola memur edildi. Yanlarına Firuz Bey ve 
Hoca Bey gibi kahramanlar verildi . Sarıca, Balaban 
ve Elmas Beyler ve Müstecab Subaşı gibi bahadır

lar da Timurtaş Paşa'nın yanında idi. Bunlar her 

iki tarafa yardım için ordu ağırlığının korunmasına 
memur o1dwar. Sırp askeriyle Kastamonu askeri 
sol kola, Bulgar askeriyle Karası Subaşısı sağ kola 
yerleştiler. 

Karamanoğlu da ordusunun ortasında durup, 
sağ ve sol kollara bUyük aşiret Beylerini memur 
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ederek cenge hazırlanmıştı. Zurnalar çalmağa, ve 
büyük harb davulu dövülmeğe başladı. Bayraklar 
açıldı, kanlı bir muharebeye girişildi. 

Karaman ordusunun sağ kolunda, yani şehza
de Bayezid Bey'in karşısında bulunan Tatar ve Var
sak aşiretlerinin okçuları çoktu. Okları yağmur gi
bi yağıyordu. Bayezid Bey, Yıldırım gibi hücum 
ederek Karaman ordusunun sağ kolundaki askerleri 
birbirine kattı. Yıldırım lakabına hak kazandı. 

Şehzade'nin bu kahramanlığını gören Osmanlı 
yiğitleri hemen onun yardımına koştular. Timurtaş. 
Paşa Rumeli dilaverleriyle şiddetli bir hücum yaptı. 
Ve karşılarına gelen Karamanoğlu bu kılıç şakırtı
sına dayanamayıp, dolu dizgin kaçmağa başladı. Ve 
atının dizginini Konya kalesinde çekti. Ordusu pe
rişan oldu, ileri gelen kumandanları tutuldu. Mu
harebe meydanı Sultan Hüdavendigar'da kaldı. Kon
ya kalesi kuşatıldı. 

Timurtaş Paşa'nın bu muharebede çok yarar
lığı görüldüğü için Rwneli Beylerbeyliğine ek olarak 
vezirlik rütbesi kendisine verildi. 

Karamanlılar'a iyi muamele edildi adaletle halk 
hoş tutuldu. Halkın malına saldırmak kati surett� 
yasaklanmışken birkaç Sırplı'nın buna aldırmadığı 
görüldüğü için Osmanlı kanunlG>.rına göre cezalandı
rılmışlardır. 

Karamanoğlu Hüdavendigar'ın affına sığınmak
tan başka çare kalmadığını · görünce zevcesi Nefise· 
Sultan'la, şeyhleri ve ulemayı padişah'ın huzuruna 
gönderdi. Nefise Sultan ağlayarak babasının ayağı
na kapandı. Kocasını affettirdi. 



KISAS-1 ENBlY A HI · il 281 

Karamanoğlu da padişah'ın eşiğine yüz sürdü 
ve bundan sonra ahdini bozmayacağına ve sözünden 
dönmeyeceğine dair teminat verdi. Padişah da ken
disini affederek Beyliğinde bıraktı. Ve Bursa'ya 
dön1ü. 

Hamidoğlu Hüseyin Bey'in Karamanoğlu'nu kış
kırttığı Murad Hüdavendigar'a bildirilerek onun 
elinde kalan memleketlerin de alınması padişah'a 
arzedildi. Sultan Murad "Hamidoğlu'nun en iyi mem
leketlerini biz satın aldık. Elinde kalan birkaç çü
ri\k kale ne işe yarar. Ali Bey'hı aldığı ders ona 
da yeter." demiş olduğu söylenir. 

Evrenos Bey'in kılıcı ile Rumeli'de aldığı Gü

mülcüne, Serez kaleleriyle Hanastır ve Behişte'ye, 
Horpeşte'ye varıncaya kadar olan yerlerin, bir san
·cak sayılarak bir milyon akçe ile Evrenos Bey'e 
verilmesine; o vilayetlere eskisi gibi sahip olduğu 
gibi o sancakta bulunan bütün gazilerin ve mü
cahidlerin üzerine de Beylerbeyi tayin edildiğine 
ve kendisine Tuğ, '1avul ve bayrak ihsan edildiğine 
-dair 788 senesi Şevval'inin başı tarihiyle bir .berat 
verilmiştir. Beratın içinde Padişah'ın kendisine 
birçok nasihatları yazıldığı sırada "Sakın Rumeli 
vilayetlerini kendi kılıcımla fethettim diye sana 
gurur gelmesin. Şunu iyi bil ki, onların hepsi Al
lah'ındır. Ondan sonra Resi'ı.lünündür, daha sonra 
Allah'ın emriyle Aleyhiseıamın Halifesinindir." fık
rası da yazılmıştır. Daha sonra bütün Rumeli vila
yetlerine Şeyh'ül-islam tayin olunan (EJvan Fa
kih'e) hürmet gösterilmesi tavsiye edilerek Sela
nik'in fethi de emredilmiı;:ti. Evrenos Bey bazı köy
leri vakfetmek için müsaade isteyince "Fethettiğin 
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vilayetlerde ne kadar arazi vakfedersen makbulüm
dür. Hemen Allah uğurunu açık ve kılıcını keskin 
e�in." demiştir. 

Bunun üzerine Evrenos Bey oralarda birçok 
binalar yaptırıp, onlara da pek çok arazi vakfetmiş
tir. Oğulları ve torunları bugüne kadar bu vakıfla
nn mütevellisi olmuşlardır. 

SIRP VE BOSNA KRALLARININ 
ANDLAŞMALARINI BOZMALARI 

Konya üzerine gönderilen ordu içindeki Sırp
lar'dan bazıları bir bağa girdikleri için haklarında 
Osmanlı kanunlarının tatbik edildiği yazılmıştı. Sırp 
serkerdesi bunu Sırplar'a yapılan bir hakarettir di
ye Sırbistan'a gittiği zaman şikayet etmişti. Sırp 
kralı hiddetlenerek komşusu bulunan Hıristiyan hü
kümdarını Osmanlı devleti aleyhine birleşmeğe ça
ğırdı. Timurtaş Paşa'nın yaptığı hücumla senelik 
bir vergi vermeyi kabul etmiş olan Bosna kralı. 
Sırp kralı ile · beraber düşmanlığını açıklayarak 789 
senesinde Osmanlı sınırına tecavüz etmeğe başladı
lar. Bulgar kralı Sosmanus da bu andlaşmaya gir
miş ise de gizli tuttu. 

Sultan Murad, Sırp ve Bosna krallı!rını verdik
leri sözü ve andlaşmayı bozduklarını öğrenince Şa
hin Paşa'yı yirmibin -askerle Bosna'ya gönderdi. tş
kodra prensi bağlılık göstererek, Şahin Paşa fırka
sına gelip kılavuzluk yolu ile Osmanlı askerlerini 
yağmaya teşvik etti. Asker de takım takım ayrıla
rak yağmacılığa başladı. O sırada tşkodra prensi 
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gizlice Bosna kralına durumu bildirdi. O da otuzbin 

kişilik bir ordu ile hücum edip boğazları kapatınca 
Şahin Paşa yanında kalan bir ikibin askerle kaçıp 
canının kurtarabildi. Dağınık bulunan diğer askerler 

de toplanamadılar. Her biri kendi başının kaygısı
na düşerek kaçtı. Ancak dörtte biri kurtulabildi. 

Geri kalan onbeşbin kadar Osmanlı askeri şehit 

oldu. O güne kadar Osmanlılar'ın böyle bir bozguna 
uğradıkları görülmemişti. 

Bazı muteber tarih kitaplarında böylece yazı

lıdır. Bazı tarihler ise (Şahin Paşa daha evvel öl
müştü. Bu bozgunda bulunan Timurtaş Paşa olması 
lazımdır. ) derler. Fakat Şahin Paşa'nın ölüm tari
hi iyice belli değildir. Çünkü Hacı tıbey vakası üs
tüne Şahin'in halk nazarında kanadı kırılmıştı, iti
barsız kalmıştı. Şöhret ufuklarında uçamaz olmuştu. 

Kostantaniye imparatoru Yani, bu sıralarda 
Sultan Murad'la akrabalık kurmak fikrine düşmüş
tü. Sultan Murad, imparator'un kızını almak, öteki 
iki kızından birini şehzade Yıldırım Bayezid'e diğe
rini de şehzade Yakub Çelebi'ye almak istiyordu. 
Yıldırım Bayezid'in (Ertuğrul, Emir Süleyman ve 
Mustafa Çelebi) adındaki çocuklarının sünnet dü
ğünlerini yapmak ve Yenişehir'de düğün hazırlık

larıyla uğraşmakta iken askerinin Bosna'da bozuldu
ğu haberini alınca canı çok sıkıldı. Ve düğün yap
maktan vazgeçerek hemen ordusunu hazırlamağa 
başladı. Ve bütün kumandanlara fermanlar gönde
rerek emri altındaki Hıristiyan Beyler'ini orduya 

davet etti. O zaman Bulgar kralı evvelce gizlediği 
ittifakı açıkladı. Bunun üzerine Sadrazam Ali Pa
şa Bulgaristan'a gönderildi. 
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PRA VADI, TIRNOVA, ŞUMNU, NtCBOLU 

VE BAŞKA KALELERtN ALINMASI VE 
BULGAR KRALLICI'NIN ORTADAN 

KALDIRILMASI 

Sadrazam Ali Paşa otuz bin süvari ile 790 se
nesinde Edirne'ye gitti. Timurtaş Paşa·nın oğlu 
Yahşi Bey'i bir miktar askerle Pravadı üzerine gön
derdi. Yahşi B2y hızlı yürüyüşlü gidip gece Pra
vadı'ya geldi. Osmanlı kahramanları örümcek gibi 
Pravadı kalesinin duvarlarına çıkıp kaleye girdiler. 
Ve düşmana göz açtırmayıp o gece kaleyi aldılar. 
Sonra sadrazam arkadan gelip Pravadı'nın korun
masını temin etti. Oradan Tı rnava üzerine gid:Idi. 
az vakit içinde Tırnova kalesi de alındı. Daha sonra 

Şumnu ve Kızılhisar yani Hezargrad kaleleri alındı. 

O sırada Sultan Murad'ın Gelibolu'dan Edirne'ye 
doğru geldiği haberi alındı. Sadrazam Ali Paşa 
Edirne'ye dönerek padişah'la buluştu. Sultan Murad 
hemen Niğbolu'ya gidip sarması için onu geri gön
derdi. 

Bulgar kralı Sosmanus Sadrazam'ın büyük bir 
ordu ile Tuna yalısına geldiğini işitince Niğbolu ka
lesine kapandı. Sadrazam da onu sardı. Sonra Padi
şah da ordu ile Niğbolu üzerine yürüdü. Sosmanus'u 
da telaş ve korku oürüdü. Suçunu affettirmek için 

Sadrazam'ın şefaatini istedi. Ali Paşa da onu yanı
na alıp Padişah'ın huzuruna çıkardı. Bundan .son
ra itaatten çıkmamak ve Silistre kalesini Osmanlı 
devletine bırakmak şartiyle suçunu affettirdi. 

Sosmanus sonradan Silistreyi vermek isteme
yince Sadrazam Ali Paşa tekrar ordusuyla hareket 
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etti. Ve yaralı Doğan Bey'i yeteri kadar akıncı ile 

gönderdi. Etrafı yağma ederek Tuna kıyısındaki 

kalelerini aldı. Niğbolu kalesini de sardı. Sosmanus 

çaresiz kalınca çoluk çocuğu ile beraber aman iste

di ve Niğbolu kalt!Sini teslim etti. Bu sefer bazı 

malları kendisine verildiyse de Niğbolu ve Silistre 

kaleleri de diğer yerler Osmanlı ülkesine katıldı. Ve 

Bulgar krallığı ortadan kalktı. 

KOSOVA ZAFERt VE MURAD 
HODA VENDtGAR'IN ŞEHtD 

OLMASI 

Sultan Murad'ın 791 senesinde Sırp ve Bosna 

krallarından intikam almak için kışı Filibe'de ge
çirmek kararında olduğunu Sırp kralı haber alınca 
Bosna - Hersek, Arnavut, Frenk, Macar, Çek, Leh, 

Eflak ve Boğdan hükümdarlarından yardım istedi. 
tkiyüzbin kadar asi.cer topladılar. Hüdavendigar da 
komşu bulunan Kastamonu, Germiyan, Hamideli, 
Aydın ve Saruhan Beyleri gibi hükümetlerden yar

dım isteyerek büyük hazırlıklara girişti. 
Bahar gelince Anadolu'dan Şehzade Yıldırım 

ile Yakub Çelebi Filibe'ye geldiler. Kastamonu Be
yi İsfendiyar Bey. Germiy�noğlu Yakub Bey, Saru
han, Menteşeli, Hamideli Beyleri de hallerine göre 
asker göndermişlerdir. Fakat Meriç nehrinin taşma 
zamar.ı olduğundan birkaç gün Filibe'de kalmak la
zım g-eliyordu. Yahşi Bey beşbin akıncı ile keşfe 

gönderildi. Yahşi Bey Şehirkövü taraflarını yağma 
ederek dü�manın dıırumunu öğrendi. Ve pek çok 

esir getirdi. Meriç nehri geçit verince ordu hemen 
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öte tarafa geçebildi. thtiman'a oradan da AIAaddin 
ovasına, ertesi gün de Köstendil'e varıldı. 

Alaaddin ovası denilen yer tmparator Kanta
kuzen'in aracılığı ile Sultan Orhan'ın kardeşi Alaad• 
din Paşa Sırplar üzerine gittiği zaman ordusunu 
kurduğu yerdir. Kosova sahrası savaş yeri yapıl
ması karar altına alınmıştı. Köstendil'den Kosova'
ya doğru ordu yöneldi. Köstendil prensi Kostantin 
Bey Hüdavendigar'a bağlı olduğu için o da aske
riyle Padişah'ın ordusuna katıldı. 

Kosova'ya yaklaşılınca devletin büyükleri ve 
kumandanlar Padişah'ın huzuruna çıkarılarak meş
veret meclisi kuruldu. Evrenos Bey Rumeli'ye ge
çen ilk kumandanlardandı. Pek çok muharebeler
de bulunmuş ve Hıristiyan devletleri ordusunun hal 
ve hareketlerini iyice bildiği için Sultan Murad 
onun reyini sorunca: "Efendimiz daha iyi bilir, fa
kat bana kalırsa çarpışılacak yere daha evvel 
gidilip güzel bir yer seçilmelidir. Ve ka�ılaşınca 
acele edilmeyip düşmanın muharebeye başlamasını 
beklemelidir. Çünkü bu düşmanların askeri demir 
kale gibi 'sağlamdır. Alayları sıraya girmiş ve saf
ları dizilmiş iken üzerlerine gitmek soğuk demir 
döğmek gibidir. Fakat saftan çıkan düşmanla çar
pışmak kolaydır. Bize hücum etmek ve bulunduğu
muz yeri sarmak üzere onların toplulukları dağıldı
ğı zaman üzerlerine gidilirse, artık toplanamazlar. 
Bu suretle düşmana galebe çalmak daha kolay olur 
zannederim." deyince Timurtaş Paşa ile Yahşi Bey 
de onun sözünü tasdik ettiler. Şehzade Yıldırım 
Bayezid de, "Söz, Evrenos'un sözüdür." dedi. Sadra
zam Ali Paşa da Evrenos'un fikrini kabul ettiğin-
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den Padişah da: "Benim de fikrim budur. inşallah 
harb meydımında 1a öylece ·yapılır." dedi ve Koso
va'ya gidilerek ordu kuruldu. 

Sultdn Murad, oüyük oğlu Yıldırım Bayezid ile 

yakınlarından bazı kimseleri beraberine alarak or
duyu dolaşmağa başladı. Harb meydanını görmek 
üzere yüksek bir tepeye çıkınca düşmanın ordusu
nu gördü. Ovanın her tarafını demirler içinde as
kerle kaplı olduğunu, bir ucunun da dağların öte 
tarafına geçmiş olduğunu görünce "ömrümde bu 
kad:ır asker görmedim. Bizim askerimiz bunların 
yanında pek küçük kalıyordu!' dedi. 

Hakikatte de müttefik devletlerin ordusu Müs
lüman ordusundan beş kat fazla idi. içlerinde yir
mibin zırhlı ( Şövalye) süvarisi vardı. Bütün ordu
nun sayısı beşyüzbin olduğu söylenir. Sultan Murad 
bundan ürktü. Düşman askerinin bu kadar çok ola
cağım tahmin etmiyordu. Hemen çadırına döndü 
vezirlPr ve kumandanları çağırarak bir harb divanı 
kurdu. "Acaba açıktan açığa vuruşmak mı yoksa 
yük develerini metris gibi dizip de arkalarında giz
lenerek harbetmek mi daha doğru olur?" diye sordu. 

Şehzade Yıldırım Bayezid "Şimdiye kadar Ana
dolu'da ve Rumeli'de bu kadar harb ettik ve bu ka
dar fetihler kazandık önümüze deve koymadık. 
Şimdi de uygun olmaz zannederim." dedi. Sadra

zam Ali Paşa: "Muharebede çokluğa bakılmaz, yar
dım ve zafer ancak Allah'ın tevfikidir." dedi. Ev
renos Bey de: "Develeri önümüze dizsek her ne 
kadar bize kale gibi olursa da düı?manın hücumun
dan develerin ürküp de geri dönecekleri tutarsa 
hepimizi perişan ederler." dedi. Bunun üzerine as-
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kerin onune deve yerine okçular dizip de düşmana 
demirli oklar yağdırmağa karar verildi. 

Tesadüfen o gece düşman ordusu tarafından 
şiddetli bir rüzgar geldi. Orduyu yoğun bir duman 
kapladı. Göz gözü görmez oldu. Her taraf karanlık
lar içinde kaldı. Geceyarısı Sultan Murad secdeye 
kapanıp, "Ya Rabbi! Din düşmanı Müslümanlar 
üzerine gök yüzünden inen bir bela gibi çöktü. Bun
da benim bir suçum varsa affet. Senin şanına layık 
olanı yap, bu belayı kaldırmak için canım feda ol
sun, elverir ki Müslüman ordusu zafer kazanarak 
bayı·am etsin. O bayram günü beni de kurban et." 
diyerek Allah'a yalvardı. Duasının Allah yanında 
kabul edildiğine bir işaret gibi hemen fırtına dur
du. Yer yüzüne rahmet yağmurları yağmağa baş
ladı, hava açıldı, tozlar basıldı. 

Müttefik orduların askerlerinin çoğu sarhoş bir 
halde gece baskın yapw.ağı düşünüyorlar, bir kıs
mı da "Bu ordu yarın bizimdir, gece baskın yapar
sak Türkler dağılıp kacarlar. Tuzağa dü�müş olan 
avı kaçırmış oluruz'' dedi1er . Bir kısım kurr:andanlar 
da kendi topluluklarına göre tslam ordusunu pek az 
olduğuna mağrur olarak ertesi gün yapacakları ma
nevraları dü�ünüyorlardı. Düşmanı küçük görmek 
daima yanlıştır. 

791 senesi Şaban'ının onbeşinci günü sabahle
yin erkenden savaş davulu çalınmağa başladı. Bay
raklar acıldi, alaylar bağlandı. saflar düzüldü. Mu
rad Hüdavendigar askere: "Bugün gayret ve ha
miyyet günüdür. Erlik ve mertlik günüdür. Bunca 
zamandır ki Osmanoğullan sizinle övünüyor. Bu
gün de sizden eski şöhretinizi artıracak fedakar-
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lıklar bekliyor." dedi. Ve cesetteki ruh gibi aske
rin ortasında durdu. Yeniçeri Hüdavendigar'ın önü
ne dizildi. Şehzade Yıldırım Bayezid de sağ kola 
memur edildi. Ondan sonra Rumeli askeriyle Ru
meli Beylerbeyi Timurtaş Paşa Evrenos Bey, tnce 
Balaban. Turgutça Balaban Beyler ve Lala Şahin 

ve Evrenos Bey'in oğlu tsa Bey ve Timurtaş'ın oğ

lu Yahşi Bey ve Müstecab Subaşı saf tutarak dur
dular. 

Şehzade Yakub Çelebi de sol kola memur edil-
di. Onun yanında da Anadolu Beylerbeyi Sarıca 
Paşa, Karaman gönüllüleri, Kastamonu, Hamid, 

Menteşe ve Teke Beyzadeleri, Germiyan sipahileriy
le, tnce Subaşı ve Kara Mukbil Bey askerleriyle 
durdular. 

Müttefik devletler ordusu da şöyle tertib olun
muştu. Sırp kralı Lazar, ordunun ortasında bulu
nuyordu. önüne zırhlı askerler dizilmişti. Kızkarde
şinin oğlu Brankoviç adındaki meşhur general Sırp 
ve Arnavut askerleriyle sağ kolda, Bosna kralı Boş
nak ve Bulgar askerleriyle sol kolda durdular. Ef
lak, Leh, Çek ve Macar Beyleri ile Venedik alay
ları da her iki tarafa taksim edildi. tki ordu ara
sındaki harb meydanının genişliği beşbin adnn, 
uzunluğu da yirmibin adım kadardı. Ve Osmanlı or
dusu bu meydana bakan biraz yüksek bir dağ üze
rindeydi. 

Evrenos Bey'in tertibi üzerine ikibin okçu ay
rılıp bini ok atmakta usta olan Hamidoğlu Hüseyin 
Bey' in idaresi altında sağ kolun önüne : bin kişisi 
de Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Bey'in idaresi 
altında sol kolun önüne dizildi. Ve hepsine birden 

F. 19 
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düşmana ok atmaları için emir verildi. Okçular 
birkaç yaylım ok attılar. Birçok düşmanı yere ser· 

diler. Bosna kralı Yıldırım Bayezid koluna hücum 
ettiyse de geri püskürtüldü. Sırp kralı Sultan Mu
rad'la karşı karşıya gelip ordunun ortasında şid

detli bir muharebeye tutuştular. Hüdavendigar'ın al

tındaki ata bir ok değerek yere düştü. Sultan Mu

rad hemen at değiştirip askerin gözü önünden ayrıl
madı. General Brankoviç, Yakub Çelebi koluna çok 
şiddetli bir hücum yaptı. Anadolu askeri bu hücuma 
dayanamayıp bozuldu. Fakat arkadaki meşelik, yük 
develeri ve ağırlıklar ile dolmuş olduğundan asker 

kaçamadı ve süngü süngüye çatışma başladı. 
Düşmanın ilk hücumunu defetmiş olan Yıldırım 

Bazeyid Bey, sol kolun bozulduğunu öğrenince sol 
kolu kuvvetlendirmek için Rumeli askerini cesaret
lendirdi. Adeti olduğu gibi ağır gürzünü eline ala
rak şimşek gibi �ol kolun imdadına koştu. Düşman 
alaylarını birbirine kattı. Evrenos Bey, oğlu 1sa 
Bey, Sarıca Paşa, Yahşi Bey, Kara Mukbil Bey, 
Müstecab Subaşı ve Balaban Bey yanlarındaki as
kerle onun imdadına gittiler. Sol kolda bulunan bazı 
kumandanlar "Düşman bozuldu, ne duruyorsunuz?" 
diye seslenince bozgun asker de dönüp dfü�man üze
rine hücum ettiler. 

Birle�miş Hıristiyan ordusu kumandanlarından 
bazıları da Brankoviç'in imdadına koştular. Artık 
o kol büyük bir savaşa geçti. Can verip şan alacak 
yiğitler belli oldu. Muharebe gittikçe kızıştı, sekiz 
saat kadar uzadı. Sırp kralı ve oğlu ve Prenslerden 
bazıları öldü. Müslüman ordusundan da birçok kişi 
şehit oldu. Fakat düşman askerinin telafatı sayısız-
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dı. Geri kalan da darmadağın oldu, birçoğu da esir 

edildi. 

Sultan Murad ise Allah'ın bu lütfuna teşekkür 

için yanındaki adamlarla muharebe meydanını gez
di. Fani olan düyanın ne kadar çabuk değiştiğini 
düşündü, birçok gencin yerlere serilip yattıklarına 
üzülmekte iken ansızın ölüler içinden yaralı ve hal
siz bir sırplı sıçrayıp hançerle Padişah'ı vurdu, yere 
düşürdü. Meğer bu bir fedai imiş. Hemen Padişah'ın 
yanındaki hususi adamlar koşup onu parçaladılar. 
Fakat Sultan Murad da hemen ruhunu teslim etti. 

Şehzadeler ve · kumandanlar bozulanların peşin
den gitmekteydiler. Veliahd olan Yıldırım Bayezid'e 
haber gitti. O da gelip Padişah'a mahsus olan ak 
sancak altında oturdu. Bu büyük sancak Selçuklu 
Sultan'ı tarafından Sultan Osman'a verilmiş olan 
sancaktır. Sonralan ak sancağa "Yüğrük Sancağı" 
denildi. O zaman ak sancak altında Padişah'tan baş
ka kimse oturamazdı. Yıldırım Bayezid Han o ak 
sancak altında oturmakla saltanatını ilan etmiş ol
du. Hemen orada kendisine biat edildi. 

Daha sonra Yakub Çelebi vakadan hiç haber 
almadan gelmişti. Evvelce kardeşi Savcı Bey vak
tinde evvel Padişah olmak hırsına düşerek babası
na asi olduğu gibi, Yakuh Çelebi'nin de babasının 
hayatında Karasi eyaleti Bey'i olarak hül<ümet 
sürmekten lezzet almış ve birkaç muharebede mu
zaffer olmuş bir şehzadenin kardesine isyan ede
rek bir fitne çıkarabileceği düsüniildü�Unrlen ordu- · 
gaha gelince bir çadır içinde boğduruldu. Ve cena
zesi babasının cenazesiyle beraber Bursa'ya gönde
rildi. 
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Osmanlı devletinde saltanat için kardeş öldür
mek ilk olarak vuku buluyordu. Ve bundan sonra 
kardeş ve kardeş çocuğu öldürmek adet oldu. Fa
kat günahsız bir Gazi Şehzadenin öldürülmesi hal
kın kalbine çok tesir etti. Askerler arasında da çok 
dedikodu oldu. Yıldırım Bayezid de yaptığına piş
man oldu. 

Birçok tarihçiler bundan dolayı Yıldırım Baye
zid'in aleyhinde bulunurlar. Bazıları da Yakub Çele
bi bir fitne çıkardığJ. takdirde birçok kan dökülecek
ti. Bunu önlemek ve halkın huzurunu korumak için 
Sultan Bayezid kendi kardeşini feda etmiştir; der
ler. Hakikat halde bu gibi facialar zamanın icapla
rına göre yapıbnış şeylerdir. Çünkü bir millette 
zenginlık ve medeniyet artınca refah çoğalır, ihti
yaçlar da ona göre artar. Rekabetler meydana çı
kar ve bu uğurda yakın ve akrabalar feda edilir. 

Sultan Murad devrinde Osmanlı devleti çok ge
nişledi. Osmanlılar zt:ngin oldu. Zenginlik artınca ih
tiyaçlar çoğaldı. Medeniyetin tabii icabı olarak dev
letin hali değişti. Halk rahatına düşmeğe başladı. 
Savcı Bey'in babasına isyan etmesi de bu inkılabla
rın, bu dünya değişikliğinin tesiri dolayısiyledir. Ar
tık kardeşin kardeşe tamamiyle emniyet edeceği za
man geçmiştir. 

HAL TERCOMESt 

Sultan Murad Hüdavendigar Osmanlı Padişah
larının üçüncüsüdür. Halkı çok seven adil bir Pa
dişahtır. Harb meydanlarında da eşsiz bir kahra
mandı. Savcı Bey'in ve damadı Karamanoğlu Ali 
Bey'in isyanları olmasaydı bütün Rumeli'yi aldıktan 
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sonra tstanbul'u da fethederdi. Altmış yaşında şe
hid oldu. Şehid olduğu yerde iç organları gömülüp 
üzerine kubbe yapıldı. Naşı da Bursa'da Çekirge 
denen �erde defnedildi. Lakabı olan (Hüdavendigar) 
kelimesi kendinden sonra gelenlere ünvan kaldı. Bü
yük Padişahlara Hüdavendigar denir. Güzel ahlakı 
dillerde destandır. Kerametleri hala halk arasında 

söylenir. (Allah rahmet eylesin) . 
Birçok uleması ve kumandanları babasının za

manından kalmadır. Kendisi onlarla çok iyi bir tarz

da geçinerek, onları çok iyi vazifelerde kullan
mıştır. Büyük kardeşi Süleyman F'aşa ile beraber 

Rumeliye geçmiş olan kumandanlardan Hacı tlbey 
ve Evrenos Bey'i yaptıkları muharebelerde çok işe 
yaradıkları için Süleyman Paşa'nın vefatında bu 
iki kahraman Rumeli'deki yerlerini muhafaza et
mişlerdi 

Sultan Murad tahta çıktıktan sonra Bursa ka
dısı Kara Halil'i Knzaskcr ve şehzadeliği zamanında 
Lalası olan Şahin Bey'i Beylerbeyi yapmış Hacı tıbey 
ile Evrenos Bey'i de birer fırkanın başına geçirerek 
ikisine de lazım gelen kadirbilirliği göstermiştir. 

Lala Şahin Paşa saraydan yetişme, çalışkan, 
gayretU ve cesur bir zattı. Birçok fetihler elde et
miştir. Fakat Hacı tlbey'in �öhretine hased ederek 
onu zPhirlettiği için. öteki kurr.andanlar kendisinden 
nefret etmit:]Prdi Hm:aısivle Evrenos BPv <'Ok üzül
müştü. Çünkü Hacı tlbey Karasi Beyliğinde vezir 
iken o da bir emir idi K;ırasi vilayeti Osmanlı ülke
sine e-ecince i�isi dF Osmanlı kumandanı ol�rak cok 
sadıkane ve fedakarlıkla hizmet etmekteydiler. Ha
sılı ikisi eskidenberi silah arkadaşıydı. 
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Sonra Kara Halil (Hayreddin Paşa) adıyla ve
zir olunca Evrenos Bey'i temin etmek ve gönlünü 
almak suretiyle onun birçok işler yapmasına sebep 
oldu. Sonra Şahin Paşa ye"ine Rumeli Beylerbeyi 
olan Timurtaş P'4şa asker sınıfından, yani �çbin ak
çe aylık alan tımarlılar1an yetişme kahraman ve 

tedbirli bir zat olduğu için, büyük başarılar elde 
etmiştır. Umur Bey, Oruç Bey, Ali Bey adındaki 
oğulları da meşhur mücahidlerden idiler. 

Hayreddin Paşa'nın vefatında Kazasker olan 
oğlu Mevlana Ali, babasının yerine Vezir'i-Azam ol
du. O da değerli bir zattı. Fakat zevke ve eğlence
ye düşkündü. Debdebeyi çok severdi. SüsJü iç ağa-
lan, harem ağalanyle dairesini tantanalı bir surette 
düzmüştü. Bu hal o zamana kadar Osmanlı kuman
danları arasında görülmediği için bu katiar ihti
şamlı bir hayat sürmesi Ali Paşa'nın aleyhine bir
çok söı söylenmesine sebep olmuştur. Sonra bu hal 
de adet oldu. Vezirler, Sadrazamlar o hayatı sür
meğe başladılar. Osmanlı devletinde debdebenin, 
tantananın kurucusu Ali Paşa'dır. 

Anadolu Beylerbeyisi olan Sarıca Pasa güzel 
ahlaklı ve kahraman bir zattı. Yine o devrin ku
mandanlarından İnP Bey, Firuz Bey, Pa!ia Yiğit, 
Müstecab Subaşı, tnce Balaban. Yaralı Doğa n ve 
Kutlu Boğa da tedbirli, bahadır, kahraman Beyler 
idiler. 

Bursa kadısı Mevlana Mahmud ki (Koca Efen-
di) c"iye tanınır. Arap:;ada ve din ilimlerinde üs
tad idi. Oğlu Mehmed genç iken ölmüstü. Mehmed'in 
oğlu Musa Koca Efendi'nin torunu idi. <Kad1zade) 
diye tanınmıştır. Bursa'da tahsilini bitirdikten son-
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ra akli ilimleri tamamlamak için Horasan'a gitti. 
Horasan'da Maveraünnehir'de tahsil ederek mate

matiK ilimlerinde çok iyı oılgi sahibı oldu. Semer

kant'ta . yerleşti. Oralarda kenuis
.
ine ( Anadolu Kadı

zadesi ) derler. Koımoğrafya ve Hendese üzerine 

yazdığı şerhler erbabınca çok makbuldür. Seyyid 
Şerıt Cürciını 'den de okudu. ::;onra araları bozuldu
ğu için onun dersim bıraktı. Seyyid Şerif için "Ma
tematik ilimlerinde ders anlatamaz." dermiş. Seyyid 
Şerif de, onun için: "Latif tab'ı matemetiğe mağlüp 
olmuştur ve felsefe ile de boğulmuştur." dermiş. 

O devrin meşhur alirnJermcten birı de Kara

manlı Aksaray müderrisi ulan Fahri Razi'n'n toru
nu Şeyh Cemalüddin'dir. Seyyid Şerif Cürcani onun 
şöhretini işitip kendısinden ders almak ıçin Kara
man'a geldiği zaman. Şeyh CemaJeddin vefat etti. 
Seyyid Şerif (Molla Fenaıi) ile görüşüp ikisi bera
ber (Şeyh Ekmelüddin'den) ders almak için Mısır'a 
gitmişlerdi. 

tran'dan gelip Bursa'da yerleşmiş olan (Şeyh 
Mehmed Küşteri ) meczup bir zat idi. 

Yine tran'dan (Postinpuş) yanı Postlu diye ta
nınan hal ehli bir lat vardı ki, Sultan Murad ken
disine Yenişehir'de bir zaviye yapmıştır. Devletlerin 
umumi durumu yukarıda geçtiği gibi Konya'da hü
küm süren Selçuklu kolu ortadan kalkınca Anadolu 
kıtası Beyliklere ayrılmıştır. tlhanlılar devletinin 
mahvolmasından sonra ::fa tran ülkesi müstakiJ 
emirliklere ayrıldı. Fakat Cengiz kolundan Azer
baycan'da ve Irak'ta hüküm süren (Sultan Ahmed 

Celairi ) oldukça kuvvetli bir hükümdardı. tran ta
raflarında konup göçen Türkmen aşiretlerinden 
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(Karakoyunlu) ve (Akkoyunlü) aşiretleri birbiri
ne düşmandılar. Kırakoyunlu Bey'i (Kara Yusuf) 
Sulta:ı Ahmed'in kumandanlarındar Kahraman bir 
adamdı. Adeta bir hükümdar taslağı gibi Akkoyunlu 
aşiretini çok sıkıştırıyordu. Fakat Akkoyunlu Beyle
rinden (Kara Osman Bayındıri) de çok cesur bir 
adamdı. Bir aralık Kara Yusuf'a galebe çalmıştı. Cen
giz torunlarından Kırım ve Deşt'i-Kıpçak Han'ı olan 
(Toktamış Han) o zaman çok kuvvetli bir Padişahtı. 
Ve askeri çoktu. Fakat hepsi Tatar süvarisiydi. Mısır 
Kölemenleri ise o asrın birinci süvarileriydi. Mısır'da 
bir Abbasi Halifesi bulunuyordu. Her ne kadar elinde 

bir kuvvet yoksa da onun Mısır'da bulunması Mısır 
Sultanları için bir şerefti. Bundan dolayı Anadolu ve 
tran hükümdarları Mısır Sultanlarına . hoş görün
mek isterlerdi. 

Osmanlı devleti ordusunu emsali görülmedik bir 
surette düzene koyup adliyesini ve sivil idaresini 
nizamlarla düzelttikten sonra büyük fetihler elde 
etmiş ve memleketi genişleterek şöhreti cihanı tut
muştur. EyyCıbiler saltana1 ının sona ermesinden be
ri Mısır tahtına çı!-:anlar, hep Türk kölelerindendi. 
Çerkes Berkuk Mısır'a Sultan olunca saltanat Türk
lerden Çerkeslere geçti. Berkuk da hükümetini tas
dik ettirmek için tantanalı elçiler göndererek Sul
tan Murad'a güler yüz gösteriyordu. 

tran'ın karışıklığı c;;ırasında Maveraünnehir'in 
durumu da karışıktı. Fakat o zaman meydana çı
kan meşhur (Emir Timur) az vakitte birçok mem
leketleri ele geçirır.iş ve şarlı::taki hükümdarlıkları 

ortadan kaldırıp bütün aleme dehşet vermişti. Şim
di onu göreceğiz. 
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TtMUR'UN MEYDANA ÇIKMASI 

Meşhur Timur'un babası (Torağay) dır. Ecdadı 
Cengiz'in ve o sülaleden gelenlerin hizmetinde bu
lunmuş olan MogoJ Beylerindendir. (Keş) memle
ketinde hüküm sürüyorlardı. Torağay da onlar gi
bi Keş'i idare ederken memlekette bir karışıklık 
çıktı. Kendisi bir köye çekildi. 736 senesi Şaban'ının 
yirmiyedinci Salı gecesi oğlu Timıir dünyaya gel
di. Yirmibeş sene sonra da Torağay öldü. Timur 
çok cesur ve cerbezeli bir Bey'di. Maveraünnehir 
Han'ı ( Emir Hiiseyin'in ) kızkardeşi ile evlenerek 

şeref kazanmıştır. Mogol dilinde damada (Gürkan) 
derler. Ondan dolayı Timur (Timur Gürkan) diye 
şöhret buldu. Emir Hüseyin ise ondan çok fayda
landı. 

Sonra Timur Bey ecdadının memleketi olan Keş 
vilayetine çekildi. Fakat Emir Hüseyin'in yaptığı 
muharebelerde daima ona yaı Jımcı oldu. Ve bir 
muharebede bir eliyle bir ayağına ok geldiğinden 
çolak ve topal kaldı. Ondan sonra (Timurlenk) 
diye şöhret aldı. Tek durmaz bir adamdı. Beyler'den 
bazıları ile iyi geçınir, bazılarıyla da döğüşür oldu
ğundan başına birçok felaketler geldi. Çok sıkıntı
lar çekti. Emir Hüseyin ile araları bozuldu. Birkaç 
defa muharebe ettiler. Karısı öldüğünden aralarında 
akrabalık da kalmadı. Emir Hüseyin iyi bir idareci 
olmadığından Timur ona galebe çaldı. 771 senesinde 
Emir Hüseyin'in hükümet merkezi olan Belh şeh
rinde tahta çıktı. 

Timurlenk böylece saltanata kavuştuktan son
ra Belh'in bütün kumandanları ona biat ettiler. Fa-
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kat o tarafların halkı ile karışmış olan Moğollar'ın 

Cengiz soyundan başkasına istenildiği gibi bağlan

mayacaklarını biliyordu. Bunun üzerine (Oketay) 
eviadından (Danişmentlice) adındaki Sultan'ı han
lık tahtına oturttu. Adına Sultan dedi, kendisi de 
eskisi gibi Bey ve emir sıfatlarıyla kaldı. Bütün 
işler elinde idi. Sultan Unvanı kendisine az görü
lüyordu. Kumandanları ona (Sahip Kıran) derneğe 
başladılar. Az vakitte şöhreti etrafa yayıldı. 

Ulemadan birine Timur'un çıkışı için bir tarih 
söylemesini istediler. O da (Azab) diye cevap ver
di. Azab kelimesinin ebced hesabiyle tutarı <773> tür. 

Timurlenk Belh'te yerleşip kendisine çeki dü
zen verdikten sonra gidip Semerkant'ı ele geçirdi. 
Ve orasını payitaht yaptı. Sonra Harezm'i aldı. Ve 
yakıp yıktı. 778 senesinde Herat'ı, sonra da Esfe
rayin'i ele geçirdi. 784 senesinde bütün Horasan 
Beylerini ortadan kaldırdı. Sicistan'ı alarak ahalisi
ni öldürdü. 785 senesinde Kandehar'ı aldı. O taraf
larda bulunan Efg:ınlılar'ı kılıçtan geçirdi. Sonra 
Belh'e gelip oğlu (Pır Mehmed) e  Şah Şüca'ın kızını 
aldı. Oradan Mazenderan'a gitti. Ve muha:-ebe ede
rek Mazenderan hükümdarına galebe çaldı. Estera
bad'ı ele geçirdikten sonra (Rey) şehrine gitti. Sul
tan Ahmed Celairi, Sultuniye'den Tebriz'e kaçtı. 
Timur daha sonra bütün Azeı baycan'ı ele geçirin
ce Sultan Ahmed Bağdat'a kaçtı. 

Emir Timur Azerbaycan'ı aldıktan sonra Nah
cevan, Kars ve Tifli� ülkelerini de ele geçirdi. Tif
lis o zaman Güreüıer'in elinde idi. Hükümdarları 

(Bukrat) Müslüman olduğu için hükümet reisliğin-
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de bırakıldı. Sonra Timur Karabağ'a gelince Şirvan, 
Şah'ı itaat etti. Timur onu da yerinde bıraktı. Da
ha scnra yirmi gün kuşattıktan sonra Van kale
sini ele geçirdi. Şah Şüca'ın oğlu Şah Zeynel Abi
din'i ordusuna davet etmişken geımekte geciktiği: 
için 789 senesinde Fars üzerine yürüdü. lsfahan'a 

girip ahalisini kılıçtan geçirerek şehri baştan aşağı 
haral.ıeye çevirdi. Ordan Şiraz'a gitti. Şah Zeynel 
Abidin kaçınca, Şiraz ahalisi de aman isteyip can
larını kw1:ardılar. O tarafta bwumın bütün Beyler 

gelerek itaat edeceklerini bildirdikleri için hükü·· 
metltrinde bırakıldılar. O sırada Erzincan hüküm

darı olan (TahortenJ Tahirüddin'in elçisi gelip itaa
tini bildirdi. O da yerinde bırakıldı. 

Timur'un işleri tıpkı Cengiz gibi gittiği yerler

de halkı öldürmek ve memleketleri yakıp yıkıp, so-
yu sopu yok etmekten ibaretti. Aradaki fark Cen-
giz'in müşrik, Timur'un ise Müslüman olmasıydı. 

Timur'un yanında zamar.ın en büyük alimi olaD°' 
( Sadettin Teftazani)  gibi derin alimler vardı . .  Şi
raz'dan (Seyyid Şerif Cürcani'yi de) çoluk çocuğu. 
ile beraber alıp Semerkant'a götürdü. Ve Sadettin
ile ilmi mübaheseler yaptırdı. Sadettin daha eski· 
olduğu halde Seyyid ona rakip oldu. Ve Timur'un 
yanında itibar kazandı. Bu iki büyük filim sonradan• 
gelen ulemanın en seçkinlerindendir. Timur'un hu
zurunda yaptıkları ilmi mübaheseler halk arasında. 
meşhurdur. 

Timur 792 sem:sinde şarka gidip Mogolistan'l' 
yağma etti. Ve şarkta kendisine karşı duracak kim
se kalmadı. Fakat Deşt-i Kıpçak ve kuzey memle
ketleri hükümdarı olan Toktamış Han, onun cok 
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kuvvetli muarızıydı. Cengiz soyundandı. Moğolların 
yanında çok itibarı vardı. Ordusu da kuvvetli idi. 

793 senesinde Timur büyük bir ordu ile Kıp
çak sahrasına gitti. Altı ay kadar Heyhat çölünde 
dolaşarak Toktamış Han'ı bozup, sürdükten sonra 
dönüp Semerkand'a geldi. 

Daha sonra Horasan taraflarında çıkan karışık

lığı bastırmak için Sicistan'a kadar gitti. Ve ora
larını tekrar idaresi altına aldı. işte bu seferinde 
795 senesinde (Al-i Muzı:ı.ffer) vakası çıktı. 

Timurlenk otuzbin kadar seçkin askerle Şiraz 
üzerine yürüdü. O zaman Faris emiri olan (Mü
barizüddin'in torunu ve Muzafferüddin'in oğlu Şah 
Mansf.ır) beşbin süvari ile Timur'u karşıladı. O ka
dar şiddetli ve dehşetli bir muharebe yapıldı ki dil
lere destan oldu. K!lıcını çekerek Timur ordusunun 
saflarını yarıp sancak a!tına ulaştı. Ve iki defa Ti
mur'un üzerine kılıç saBadı. Fakat Timur'un Mi

rahur'u kılıca karşı siper tuttu. Ve Timur'u kurtar
dı. Şah Mansur öteki tarafa hücuma geçerek Tatar 
ordusunu perişan ediyordu. Fakat boynuna ve omu
zuna birer ok yiyf'rek yaralandı. Yüzünden de ya
ra alarak halsiz kaldı. Şiraz'a doğru giderken Şah 
Ruh Mirza'nın adamlarından birkaçı onu tanıyıp 
öldürdüler. Kesik başı Timur'a götürülünce çok 
üzüldü. Çünkü ömründe öyle bir kahraman görme
mişti. 

Timur bu suretle Faris ülkesini ele geçirdikten 
sonra Bağdat üzerine yürüdü. Irak-ı Arap emiri 
Sultan Ahmed Celairi, Azerbaycan hü1<ümdarı ve 
Karakoyunlu aşireti Bey'i olan Kara Yusuf ile bir
likte kaçıp Mısır'a gitti. Timur da Bağdat'a gitti. 
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Bütün şarapları ve içkileri döktürdü. Sazları ve eğ
lence aletlerini kırdırdı. Bağdat halkına dindarlık 
gösterdi. Sonra Bağdat'da bulduğu bilgin kimselerle 
sanatkarları alıp Semerkand'a götürdü. 

796 senesinde Musul'u ele geçirdikten · sonra Ur
fa'ya geldi. O tarafta bulunan Beyler'in hepsi itaat 
ettiler. O da onları yerlerinde bıraktı. Hasılı El-Ce
zire ülkesini ele geçirdikten sonra sağlamlığıyle 
meşhur olan Amid kalesini dört gün sararak tes
lim aldı. O sırada Erzincan hükümdarı Tahirüddin 
geldi, Timur ona ikramda bulundu. 

Sultan Ahmed Mısır'a gidip Mısır Sultan'ı olan 
Berkuk'a Timur'dan şikayet ederek yardım istedi. 
O da yardım vadederek ikramda bulunmuştu. Timur 
ise Berkuk'a sert haberler gönderip Sultan Ah
med'in kendisine teslimini istedi. Timur'un sözle 
yaptığı tehdide, işle karşılık vermek için Berkuk 
Halifeyi ve kumandanlarını alarak Şam'a geldi. 

O sırada Toktamış Han'ın elçisi gidip Timur 
aleyhine ittifak yapılmasını istedi. Berkuk da onu 
uygun buldu. O sırada Yı1dırıır. Bayezid Han'ın el
çisi de Şam'a gitmişti. Berkuk ona da ikram ede
rek icap ederse Timur aleyhine kendisine yardım 
edeceğini vadetti. O sırada Toktamış Han Timur'un 
memlekederine tecavüz etmiş olduğundan · Timur 
798 senesinde Derbend yoluyla Toktamış Han'm 
üzerine gitti. Ve ordusunu bozdu. Toktamış Han 
eğer daha evvel Derbend yoluyla gidip, Azerbay
can'ı ele geçirseydi, ve Mısır'la Anadolu askerleri 
ona yardım etseydiler üç kuvvet birleşip Timur'un 
hakkından gelebilirlerdi. Fakat Timur daha evve} 
davranıp Derbendin öte tarafına geçti. Deşt-i Kıp-
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çak'ta ise ne Türkmenler at oynatabilir, ne de Ye

niçeri askeri oraya gidebilirdi. Timur'un ordusu ha· 

fif yüklü Tatar atlılarından meydana gelmiş oldu
ğundan hemen Deşt-i Kıpçak'a gitti. Berkuk kendi 
tarafından ağırlığın gitmesi üzerine Sultan Ahmed'i 

hürmet ve itibar göstererek Bağdat'a gönderdi. Ken
disi de Mısır'a döndü. 

Timur ise Toktamış'ı bozduktan sonra Kuzey 
·şehirlerini sonuna kadar aldı. Ve bütün Kıp.. 
.çak şehirlerini ve Kırım'ın merkezi olan Bahçesa
ray'ı harabeye çevi.ıdikten sonra Rus ve Çerkes şe· 
birlerini yağma etti. Elbtiruz dağını ve etrafını ele 
geçirerek sayısız ganimet malı aldı. 798 ve 799 . se
nelerinde oğlu Cihangir de Faris denizi kıyılarını 
-ele geçirdi. 

Timur'un öteki oğlunu Gazne ve Kandehar va
lisi olan ( Pir Mehmed'in) de bu sırada Hint neh

rini ·geçerek Multan'ı sardığı haberi gelince Timur 
Hindistan'a sefer etti. Oğlu Mirza Rüstem'i onbin 
askerle ( Siyah Puşan) kara gömlekliler adındaki 
müşrikler UZerine, öteki oğlu Şah Ruh Mirza 'yı da 
Horasan'ı korumak için gönderdi. Kendisi de yüz. 
bin askerle Hindistan'a gitti. Ve yaptığı muhare

bede Delhi şehrini aldı. Ve sayısız mal ve ganimet
lerle Semerkand'a döndü. 

YILDmm BAYEZID HAN DEVRt 

Murad Hüdavendigar'ın Kosova'da şehid olma

'Sllldan sonra büyük oğlu Yıldınm Bayezid, 791 se

nesinde tahta çıkmıştı. 
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Yıldırım Bayezid, koç burunlu, aslan simalı, 

ela gözlü, kumral sakallı, derisi kırmızıya bakar,. 
beyaz ve yuvarlak yüzlü, vücudu kuvvetli harb mey

danında pervasız, cesur, heybetli, öfkeli, çabuk ted
birli ve hareketli bir hükümdardı. Düşman onu 

memleketin bir ucunda zannederken şimşek gibl 

öbür ucunda görünürdü. Bundan dolayı kumandan

lar kendisine (Yıldırım) demişlerdi. 

Kosova zaferi Avrupa seferleri için bir yol aç
mıştı. Fakat Sava nehrinden öteye geçilince, yıllar

ca A vrupalılar'la muharebe etmek lazım gelirdi. 
Anadolu'da başlı başına hükümet süren Türkmen 
Beyleri hususiyle Selçuklu devleti yerine geçen Ka
ramanoğulları, Osmanlı devleti aleyhine fırsat gö

zetliyorlardı. Ondan dolayı Avrupa içerlerinedalmak 

uygun değildi. Yıldırım Bayezid, ordugahta tahta 
çıkınca Sadrazam Ali Paşa'yı yerinde bıraktı. Ti

murtaş Paşa'yı da Sırbistan hududuna, Firuz Bey't 

Vidin tarafına gönderdi. Paşa Yiğit Bey'e Osküp 
eyaletini verdi. Evrenos Bey'i de kendi yeri olan 

Serez'e gönderdi. 

Paşa Yiğit o vaktin meşhur kumandanlann

dan olup sonradan Rumeli'nde pek çok şöhret alan 

(tshak Paşa) kullarındandır. 

Karamanoğlu'nun Aydın, Saruhan, Menteşeo
ğullarıyla Osmanlı devletin aleyhine birleşip, Hami-
deli'ne tecavüz ettiği Padişah'a arzedilince Sultan• 
Bayezid, bütün kumandanlara vazifelerini dağıttık-· 
tan sonra huzura gelmelerini yazdı. Kendisi de

Edirne'ye, oradan da Bursa'ya giderek kumandan
ların Rumeli'nden gelmelerini beklemeye başladı� 
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Bursa'da cami, medrese, imaret, misafirhane, Da
rü'l-şifa denen hastahane yaptırdı. 

O sırada Timurtaş Paşa Sırbistan'a bağlı olan 
Karatova madenlerini ele geçirdikten oaşka, Sır
bistan'ın birçok şehirlerine de akın etti. Sayıya, 

hesaba gelmeyen pek çok ganimet malı ele geçirdi. 

Yeni Sırp kralı olan Istafan, senelik bir vergi ver

mek üzere itaat etti. Kızkardeşi Melıca'yı da Yıl

dırım Bayezid'e gönderdi. Yıldırım onunla evlendi. 

Yine o sırada Paşa Yiğit Bosna taraflarına akın 
etti. Firuz Bey de Vidin'i alarak Tunayı geçti. Ef
lak'ın birçok yerlerini yağmaladı. Timurtaş Bey 

gibi bu ikisi de sayısız ganimet mallarıyla Yıldırım 
Bayezid'in sarayına gittiler. Bayezid bu ganimet 
mallarını, başlatmış olduğu hayır işlerine sarfet

miştir. 
Alaşehir kalesi ki Aydın eyaletine tabi iken 

Rurnlar'ın elinde bulunuyordu. Yıldırım Bayezid 792 
senesinde ordu ile gidip orasını fethetti. Ve içinde 
cami, medrese ve hamam yaptırmağa başladı. O 

sırada Kostantaniye Kayseri Yani Paleoloğ'un oğlu 
Andronikos tstanbul'da mahbus bulunuyordu. And

ronikos el altından senevi kesin bir vergi vadettiği 
için Yı!dırım Bayezid tstanbul'a bir fırka· asker gön
derip Yuvan Yani'y: kırk yıllık tahtından indire

rek yerine oğlu Andronikos'u �ıkardı. Yani ise, Sul
tan Orhan zamanından beri · Osmanlı hanedanı ile 
olan hukukunu hatırlatarak o da vergi vereceğini 
taahhüt edince tekrar yerine oturtuldu. Androni

kos'a da Silivri, Ereğli ve Selanik şehirleri verildi. 
Yıldırım Bayezid Alaşehir'i aldıktan sonra or

dusuyla Aydıneli'ne doğru yürüdü. Aydınoğlu Ayas-
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loğu bırakarak Padişah'm ordusunu karşılamağa 
çıktı. Ve Osmanlı jevletine bağlı kaldığı için tzmir 
şehri kendısine verildi. öteki memleketleri de Şeh
zade Ertuğrul Bey'e verildi. 

Oradan Marnsa t.izerine gitti. Saruhanoğlu meş
hur ishak Bey daha önce ölmüştü. Yerine geçen 
oğlu Hızır Şah zevkine düşkün bir adamdı. Ahali 
kendisinden nefret ettiği için kaçıp, Timurlenk'e 
sığındı. Memleketi de Şehzade Süleyman Bey'in 
eyaleti olan Karasi'ye bağlandı. 

Menteşeoğlu tlyas Bey nöbet kendisine geldi� 
ğini anlayınca hemen K<ıstamonu emiri kötürüm 
B:ıyezid'in yanına kaçtı. Onun memleketi de zah
metsizce :ılındı. Yıldırım Bazeyid, ondan sonra Te

ke üzerine giderken kendisinin kayınbiraderi olan 
Germiyanoğlu Y:ıkub Bey, Padişah'ın ordusuna ge
lerek hediyelerini verdi. Fakat bir meseleden do
layı Bayezid ona kırgın olduğu için hapsetti. O da 
bir mürlrtet sonra hapisten kaçarak Timur'un yanı
na gitmiştir. 

Sonra Yıldırım Teke elini zaptederek Firuz 
Bey'e verdi. Oradan Karaman diyarına gitti. Kara
manoğlu Ali Bey tçe1 tarafına kaçtığı için, Konya 
sarıldı. Mevsim harman mevsimi olduğundan sah
ralar ekinlerle doluydu. Askerden her kim ahalinin 
bir habbesine dokunac<ık olursa idam edilecekti. 
Tellallar o yolda bağırdılar. Askerin itaat' ve di
siplini ise çok mükemme.ldi. Bundan dolayı bir kim
se bir buğrlay t..o:ı.nesine dokunamadı. Ve hiçbir kim
se bir yaprağa el uzatarr.adı. Asker ise yiyecek sı
kıntısı çekmekte idi. tçlerinden bazı akıllı kimseler 
kaleye yaklaşıp -içerdekilere "Ekinlerinizi kurtlar, 

F. 20 
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kuşlar yok ediyor. Biz yiyecek istiyoruz, çıkın da 
ibize zahirelerinizi satınız." diye rica ettiler. Hal
buki o güne kadar ordu kurulan yerlerde mahsul
<len eser kalmazdı. Bundan dolayı ahali önce Os
manlı askerlerinin bu sözlerini alay zannettilerse 
<le içlerinden birkaç ihtiyar :lışarı çıkarak zahire
lerini istedikleri fiyatla satıp parasını kaleye götü
rünce Konya ahalis! Sultan Bayezid'in adaletine 
hayran kalarak kale kapılarını açıp Konya'yı teslim 
ettiler. 

Darende, Aksaray ve öteki Karaman şehirleri 
de kolaylıkla ele geçti. Timurtaş Paşa Konya valisi 
tayin oltındu. 

Fakat Karamanoğlu yalvararak af istediği için 
Çarşamba suyu sınır olmak üzere Darende ve Ta
şeli tarafları kendisine ihsan edilerek Bursa'ya dö
nüldü. 

Bu memleketler her ne kadar kolaylıkla ele geç
miş ise de oralardan ümidi kesilen kwnandanlann 
hepsi Timur'un yanına kaçmışlar ve onu Osmanlı 
ülkesi üzerine yüriimek için teşvik etmişlerdir. 

Bu sırada tstanbul'un burçlarına yeniden kale
ler eklendiği öğrenildi. Yıldırım Bayezid yapılan bu 
ekleri, imparator'un kendisine yıktırdı. Sonra im
parator Yani Yuvan ölünce oğlu Manuel Paleologos 
ordudan kaçarak imparatorluğu zaptetti. Bir miktar 
Osmanlı qskeri de gidip tstanbul'u kuşattı. 

Kastamonu Bey'i Kızıl Ahmedli kötµrüm Ba
yezid nöbet kendisine geldiğini anladı. Bayezid'e 
karşı da duramayacağını bildiğinden onu meşgul 
edecek bir vaka çıkarmak istedi. Eflak Bey'ini ha
rekete geçirdi. O da geçen sene Firuz Bey'in Vidin'-
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<den Tuna'yı geçerek Ulah mer.ueketlerini yağma et
miş olmasına karşııık yapmak için 798 senesinde 
'Tuna'yı geçerek bazı Osmanlı şehirlerine saldırdı. 
Yıldırım Bayezid, yıldırım gibi Tuna yalısına koş

tu. Oradan Eflak yakasına geçerek bir hamlede 
Eflak ordusunu bozup Bükreş'e girdi. Eflak Bey;i 
-de kendısini kötürüm Bayezid'in bu işe teşvik etti

ğini söyleyerek özür diledi. Ve o güne kadar ver
-<liği verdiğinin iki katını vennek ve devlet tebaası 
·gibi her hizmeti yapmayı taahhüt etmek üzere yal

·vardı. Padişa_h da ou şartlarla onu affederek imti
:yazlı Beyleri arasına geçtı. Sonra Sultan Bayezid, 
Anadolu yakası�a geçti. Çünkü Karamanoğlu Ali 
Bey eniştesi olduğu haldf' yine bir düzenbazlık yap
mak istediği haber; gelmişti. 

Karamanoğlu Ali Bey, Bayezid'in Eflak yaka
:sına geçtiğini fırsat bilerek, ansızın Ankara'yı bas.
mış orada bulunac Timurtaş Paşa'yı ve yanındaki 
kumandanları tutarP.k hapsetmiş, birçok adanılan 
da ölôirmüstür. PaL�işah'm Anadolu'ya geçip kendi 
üzerine hiddetle gelmekt? olduğunu işitince telaş 
-ederek Timurtaş Paşa ile beral:ıerindeki kumandan
ları hapigten çıkarnıış, kendilerine birçok hediyeler 
vererPk Padişah'm gazabını dindirip şefaat etmeleri 
için Timurtaş Paşa'yı birkaç elçi ile Padişah'a gön
dermistir. 

Ali Bey'in birkaç defa yaptığı bu isyanlar af
folunmuştu . .  Fakat artık bu alçaklığı affedilir boy

dan değildi. Elçileri ac1 ve sert sözlerle geri gön
derdi. Ve ordusuyla Akçay sahrasına yürüdü. Ali 
Bey zor durumda kalaı·alc harb meydanına girdi. 
Fakat ilk hamlede topluluğu dağıldı. Kendisi ve oğ-



308 KISAS-1 ENBlY A W • ll 

lu Mehmcd Bey tutuldu. Ve Padişah'ın kızkardeşi 
Nefise Sultan'ın ricalarına bakılmayıp Ali Bey Ti
murtaş Paşa'ya gönderildi. 

Tımurtaş Paşa Kar'l.ınanoğlu'na esir edildiği 
zaman çok hakaret görmüştü. Çok da eziyet çek

mişti. Ondan doiay1 Padişah'a sormadan Ali Bey'i 
öldürdü. Sultan Bayezid niçin öldürdün diye ona 

sual sorunca Timurtaş Paşa: "Babalarınız ve dede

leriniz bu talihsizlere ne- kadar iyi muamele etti
lerse, onlar da o kadar kötülük ettiler. Verdikleri 
sözü bozdular. Ben de bu Ali Bey'i affedersiniz, o 

da sonradan cibilletini tekrar ortaya kor diye kork
tum, ondan dolayı işini bitiriim." diye özür dile
miş, kendisini cezadan kurtarmıştır. Yılclırım da 
Karaman şehirlerini gezip dolaştıktan sonra onları 
emniyet altına alarak Bursa'ya dönmüştür. 

tran'ın karışıklığı sırasında Erzincan kadısı 
diye bilinen (Kadı Burhaneddin) Sivas tahtına çık
mıştı. Büyük filim ve birçok eseri bulunan bu zat, 
aynı zamanda memleket; de çok iyi idare ediyordu. 
Otuzbin kadar süva"isi vardı. Mısır Sultan'ı ile bir
leşmişti. Ona dayanarak Osmanlı devletini tanımak 
istemiyor gibi haller takınmıştı. Ondan canı sıkı

lan Sultan BayeLid Anadolu 1erebeyliklerini orta
dan kaldırıp, Osm'lnlı ülkesine kattığı gibi, Sivas 
hükümetini de ele geçirmek için 794 senesinde o 
tarafa doğru yürüdü Fakat o sırada garip bir ha
dise oldu. Burhaneodin'in ölümüne ve hükümetinin 
ortadan kalkmasına sebep oldu. 

Akkoyunlu BeylPrinden büyük cesareti ile tanı
nan (Kara Osman Bayındır) kardeşleriyle bozuşup 
onlardan ayrılarak Kadı Burhaneddin'in yanma git-
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mişti. Birçok beğenilen hizmetlerde bulunduktan 

:sonra, bir meseieden dolayı onunla da bozuştu. Al

tıyüz kadar süvari ile Sivas'tan ayrıldı. Ve Harput 
dağlarına doğru gitti. Burhaneddin onun arkasma 

düşüp yetişti. Yapılan döğüşte Burhaneddin öldü. 
Kara Osman da Sivas'a gidip kaleyi sardı. Yıldırım 
Bayezid'in oğlu Süleyman Çelebi ordu ile Sivas'a 

gidince, Kara Osman kaçmış ve Karakoyunlu aşi
retiyle arasında düşmanlık olduğu için oralarda ba
rınamayıp Erzincan hükümdarı olan Tahirüddin'e 
sığınmışt!r. 

İşte bu suretle Sivas hükümeti de başsız kal
dığı için Sivas, Kayseri ve Tokat ile oralara bağlı 
olan yerler Osmanlı ülkesine katılmıştır. 

Yıldırım Bayezid daha sonra Kastamonu üze

rine yürümek için hazırlık yaparken, Kastamonu 
Bey'i olan kötürüm Bayezid'in ölüm haberi geldi. 

795 senesinde ordu gönderilerek Kastamonu, Amas

ya, Osmancık ve Canik ve etrafı ele geçirildi. Fakat 
kötürüm Bayezid'in oğlu İsfendiyar Bey Sinop ka
lesine kapanıp Sinop'un kendisine verilmesini rica 

etmişti. İstediği yapıldıysa da sonradan o da Ti
mur'un yanına kaçtı. 

Hasılı Sultan Yıldırım Bayezid, her ne tarafa 
döndüyse zafer kazandı. Az vakitte Anadolu kıta
sını tamamiyle eline geçirdi. Fakat bu kadar bü
yük fetihlerden dolayı kendisine gurur geldi. Türlü 

zevke, eğlenceye ve işrete daldı. Evvelce evlenmiş 
olduğu Sırp kızı M�lica ise güzelliği dünyayı tutan 
bir afet olduğu için, Padişah ona aşık olarak devlet 

işinden elini çekti. İç işleri aşağıda göıüleceği gibi 

bozuldu. 
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MALtYENtN DURUMU 

önceleri devlet geliri, gümrük resmi , davar ver

gisi ve Müslüman olmayan tebaadan alınan haraç 

ve bazı Hıristiyan hükürr.darlardan alınmakta olan 

belli bir vergi ve ganimet mallarının beşte biri ile 
arazi hasılatından ibaretti. Arazi hasılatı da öşür, 

veya öşürün bedeli, yaylak ve kışlak vergilerinden 

lbarc.>tti. 

Arazinin çoğu (Tımarlı Sipahi) deni1en süvari

ye tahsis edilmişti. Bir kısmı da kumandanlara ve
rildiği için, arazi hasılatından onlar da alırlardı. 

Arazinin küçük bir kısml da Padişah'a mahsus di

ye yazılarak geliri hazineye verilirdi. 

O zaman her sancakta bir mir-i liva yani san

cakbeyi, her kazada da bir kadı vardı. Şehzadeler 

Anadolu sancaklarından bir sancağın Bey'i idi. On

ların ma1\şları da kendileı ine ait olan köylerin ge

liri idi. Sancak-beyleri sulh zamanında memleketin 

emniyetini korurlardı. Seferberlik olduğu zaman da 

kendi tebaaları ve sancaklarının tımarlı süvarileriyle 

harbe giderlerdi. Kadılar da günlük işlere bakarlar. 

davaları görürlerdi. 

Köylerin bakımı arttıkça tımarların ve Beyle

rin geliri de artardı. Fakat kadılar, alimler ve Pey

gamber sülalesinden gelenleri ile (Kapı kulu ) de

nilen Yeniçeriler ve onların süvarisi olan Sipahi ço

cukları bölüğü (Yevmiye) yani gündelik adıyle dev

let hazinesinden ulfıfe yani para alırlardı. 

Bu suretle kapıkulu tahsisatı kararlaşmış bir 

haldeydi. Devletin harb işlerine çok dikkat etmesi 
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yüzünden hizmeti görülenler de derecesine göre hak 

alırlardı. Bundan dolayı asker kumandanların için

de pek usta başbuğlar yetişirdi. 
Askerin büyük kısmı tımarlı sipahilerdi Hazi

neden onlara verilen para ve askerin başka masraf

ları, hazinenin gelirine nazaran çok azdı. Sade ve 

külfetsiz idare edildiği için devletin masrafı da yok

tu. Bundan dolayı gelirden kalan kısım cami, med

rese, köprü, imaret ve l:Jaşka hayırlı binalara ve 

işlere sarfedilirdi. Bundan dolayıdır ki az zamanda 

Osmanlı ülkesi alimlerin, f flzılların, bilginlerin top
landığı yer olmuştur. 

Osmanlı devletinin ilk zamanları böyle olduğu 
için, Padişahlar'la vezirleri ve kumandanları da deb

debeden. ihtişamdan uzak yaşıyorlardı. Fakat Yıl

dırım Bayezid zamanında, Sadrazam olan Ali Paşa 

ki, yakın zamana kadar devam eden debdebenin, 
ihtişamın kurucusudur. Süslü püslü iç oğlanları, ha

rem ağaları, altın ve gümüş takımları kullanmak 

yollarını açtı. Devletin refah, bol yaşama zamanı 

gelmiş olduğundan, Yıldırım Beyazid de altın düğ

meli ve altın tellerle işlenmiş elbiseler giyer, altın 

ve gümüşten yapılmış yemek takımları ve ev eşyası 

kullanırdı. Başkaca yapılan süsler ve israflar da bu

nun gibiydi. Hazinenin geliri masrafım karşılıya

madı. Bayezid'in son saltanat günlerinde askerin 

masrafı eksiltilmiş, hassa askeri yerinde olan kapı 

kulu maaşı da azaltılmıştı. Fakat ordunun çoği.uı

luğunu teşkil eden tımarla süvari ile kumandanların 

tahs;satı arnziden '.>ldu"'ru i�in el<Silmemiştt. Kadı

ların gündelikleri ise zaten pek az olduğu için kısı
lacak halde değildi. 
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StYASt VE ADLI DURUM 

Mfilwndur ki, servetle medeniyet biribirinin eşi
tl!r. Medeniyet nehri ne kadar saf aksa yine birçok çe
rü çc.;;-ii de sürükleyip beraberinde getirir. Ve bu 
suretle insan zayıf düşer ve fıtratın tabii ve güzel 
olan ahlakı bozulur. Osmanlılar da bu tecrübe yo
lundan geçtiler. Az zamanda çok yer kazandılar. 
Ganimetlerin çokluğuyla çok zengin oldular. Kebe
ler ve abalar içinde hoş geçinen Türkmenler kaba
lara büründüler. Medeniyet sofrasından lezzet aldı
lar. 

Kazaskerlikten Başvezir olan Ali Paşa yalnız 
debdebe ve ihtişama düşkünlükle kalmamıştı. Tarih
çi (Solakzade'nin) yazdığına göre Ali Paşa zevke, 
sefaya, işrete ve eğlenceye kendisini kaptırıp heva 
ve hevesi uğrunda yapılmayacak layıksız yollara 
sapmış, gece gündüz sefahetten, eğlenceden başını 
alamamıştı. Padişah'ı da kendisine uydurmak için 
zevke, eğlenceye teşvik eder ve: "Padişahlara lazım 
olan tam itikad üzerinde bulunmak, bir de adaletle 
iş görmektir. tçki ve eğlence gibi günahlar tövbe 
ile affedilir." derm!ş. 

Dıştan Vezir'i-azam Padişah'ı böyle eğlenceye 
sürüklerken, saray ıçinde zevcesi olan Sırp kızı Me
lica da zevk ve sefa alemini körüklemekten geri 
durmuyordu. Padişah Melica'ya gönlünü kaptırmış 
olduğundan onun gül renk elinden içtiği gül renkli 
şarapla kendinden geçerek devlet işlerini büsbütün 
unutmuştu. Kendinden evvel gelen hükümdarlarda 
görülmeyen bu içki düşkünlüğü halk arasında çok 
çirkin görünüyordu. Kendisi hakkında halkın gös-



KISAS-1 ENBIY A m - il 313 

terdiği sevgi sarsıldı. Fakat bu sefahet ve eğlence 
halk arasında da gitgide çoğalmağa başladı. Sad
razam onlara peşrevlik ediyordu. işler yüz üstü kal
mıştı . 

. Sadrazam, Kazasker ve bazı kumandanlar baş
kent olan payitahtta, sancakbeyleri kendi sancakla
rında, oturuyorlardı. Kaz.ılarda hüküm ve hükümet 
kadılar ellerindeydi. Fakat gündelikleri az olduğu 
için masraflarına yetişmıyordu. Onlar da ahaliye 
zulrnetmeğe başladılar. Kadıların hepsi Sadrazam'a 
bağlıydı. Zulüm görenler devlet kapısına gittikleri 

zaman "Siz alimıerden mi şikayet ediyorsunuz?" 
diye hakaretle kovulurlardı. Eski ve yeni alimler 
aza kanaatle yaşarlar ve ilim tahsili ile meşgul olur
lardı. Kendilerinde makam hırsı yoktu. Bir kadılık 
açılınca aylarca boş kalırdı. Alimler kadılığa heves 
etmezlerdi.  Sonradan Yılc:!ırım zamanında onlarda 
da makam hırsı peyda olarak rüşvet verip kadılık 
.almak isterlerdi. 

Nihayet iş bir dereceye vardı ki kadıların yap
tığı haksızlıklar herkesin canına tak dedi. Asker 
ve halk beraberce saraya döküldüler. Zalim kadılar
dan şikayet ettiler. Yıldırım Bayezid gaflet uyku
sundan uyanarak kendine gelip kadıların hallerini 
araştırmak için memleketlere güvendiği adamları 
gönderdi. Kısa zamanda zalim olan kadılardan bir 
güruhu tutup zincire bağlayarak saraya götürdü
ler. tçlerinden seksen kadar kadının hainlikleri an
laşıldı. Mazlumların hakkı kendilerinden alındıktan 
'Sonra Yenişehir'de bir ahırda yakılarak öldürülme
leri için Padişah tarafından ferman çıktı. 
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Sadrazam Ali Paşa onları kurtarmak istiyordu. 
Fakat işin ucu kendine dokunacağından şefaate ce
saret edemedi. Padışah'ın yakınlarından Habeş bir 
soytarı vardı. Or!a yirmibin dirhem vadetti. O da 
yol elbisesi giyerek Padişah'ın huzuruna çıktı. Yıl
dırım ne var diye sorunca: "Padişahım tstanbul'a 
gidiyoı um yakılacak olan kadıların yerine tayin 
edilme!< üzere seksen papaz getireceğim." diye ce
vap verdi. Padişah: "Ben!m tebaam arasında o kadı
ların yerini tutacak kimse yok mu? ?" deyince Ha
beş maskara: "Hünkarım senin kulların ümmidir. 
kadılık ise alimlerden başkasma verilemez." deyin
ce, Padişah: "Onlar alim olsRlardı ilimleriylE> amil 
olurlardı." dedi. Söz sözü açarak Padişah'ın gazabı 
geçti ve kadıların affı için emir verdi. tş Sadrazam 
Ali Paşa'ya bildirildi. Ah Paşa bundan faydalana
rak kadıların günct·�Ii:d�ri az olduğundan hazinenin 
sıkışık zamanları.Pda da kadıların ücret almaları 
sonradan gelen fakihlerce caız görüldüğünden bah
sederek 795 senesi içinde kadıların hüccet için yir
rnibeş akçe, sicil defteri için yedi akçe, nikah izni 
için oniki akçe ve kıymet ücreti olarak da binde 
yirmibeş akçe almaları için Padişahtan irade aldı. 
Ve bu irade ondan soma kanun oldu. 

DIŞ DURUMLAR 

Sultan Bayezid Eflak Beyi'ni bağladıktan son
ra A vrupa'ya karşı yapılması lazım gelen hazırlığı 
tamamlamak için biraz Edirne'de oturması lazım 
gelirken Karamanoğlu'nur: ansızın yaptığı baskınla 
Timurtaş Paşa'yı tutup haps�trnesi üzerine Ana-
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dolu'ya koşmuş, Konya, Sivas, Kastamonu Beylik
lerini ortadan kaldırarak, devleti genişletip kuvvet
lendirmişti. Fakat Rumeli tan.fı ehemmiyet kazan
mıştı. 

Osmanlılar'ın Rumeli'de büyüyerek kuvvetli bir 
hükümet kurmaları Doğu Avrupa hükümdarlarını 
telaşa düşürmüştü. Hepsi Lüksemburg hanedanından 
Alman imparatoru dördüncü Şarl'ın oğlu Sicismond'
un idaresi altında birleşmişlerdir. Sicismond ana ta
rafından (Brandenburg) yani Prusya dükalığına 
varisti. Macar kralı, Büyük Lui'nin kızını aldığı için, 
kayınbabasının ölümünde Macar krallığına seçilmiş
ti. Bosna, Erdel, Eflak ve Boğdan Beyleri de ona 
boyun keserek tabi olmuşlardı. Aradan çok geçme
den Alman imparatorluğuna da seçildi. 

Hasılı Baltık denizi kıyısı ile Ren nehrinin dö
küldüğü yerden Tuna'nın döküldüğü yere kadar olan 
memleketler Sicismond'un idaresi altına girdi. Pa
pa

· 
ise Osmanlıları Rumeli'nden çıkarmak için, Si

cismond'u bir Haçlı seferine teşvik ediyordu. O da 
Kosova'nın intikamını alacağını açıkça söylüyordu. 
Kostantaniye Kayseri de A vrupa'ya feryad mektup
ları . gönderiyordu. 

öte taraftan uzak doğuda meydana çıkan Ti
murlenk, büyük bir ordu ile bela seli gibi ilerliyor
du. Fakat onun Anadolu'ya gelmesi zamana muhtaç 
olduğundan Osmanlı devletince Avrupa tarafı da
ha acele bir işti. 

Durum bu merkezde iken Yıldırım Bayezid, zev
ke dalarak devlet işinden elini çekmişti. Ancak ka
dıların zulmünden dolayı bütü.ı memleketin şikayeti 
yükselince onların işini yoluna koymağa başladığı 
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sırada, Haçlı muharebesi sesleri kendisini gaflet uy

kusundan uyandırmıştı. 

SELAN!K VE YEN!ŞEH!R'!N ALINMASI 

tstanbul Kayscri 'nin şikayetleri ve Papa'nın 

teşvikleri sonunda Venedik, Ceneviz ve Rodos şo

valyeleri ile diğer Haçlıl::ır'dan kurulu bir ordu 796 
senesinde büyük bir donanma ile Selamk limanına 
geldi. Etrafa saldırmağa başladı. Bunu işiten Yıldı
rım Bayezid, orduyla Se;fınik'e giderek Setanik ka
lesiyle etrafındaki kaleleri ve Yenişehir'i alarak 
döndü. 

GELİBOLU ZAFER! 

Haçlılar'ın denizden gelen ordusu bir iş göre

medikten başka, Selanik ile Y enişehir'in de Osman

lılar'ın eline geçmesine sebep olmuştur. Fakat Haç
lılar'ın büyük kuvveti karadan geliyordu. Sicismond, 
Almanya ile öte!d büyük memleketlerin askerlerin

den topladığı ordusundan başka Fransa'dan da yar
dım alarak pek büyük bir kalabalıkla, Rumeli'ye 

gelmek üzereydi. 

Yıldırım Bayezid, çok zamandan beri Sicis

mond'un düşüncele!'ini biliyordu. Ona göre müna
sip yerlere asker yerleştirmişti. 797 senesinde Edir
ne'ye gidip, durumu gözden geçirdi. O sırada Kay
ser'in bir casusu tutuldu. Casusun yanında Sicis

mond'u Osmanlılar aleyhine teşvik eden bir yazı 
çıktı. Padişah ateş kesilerek hemen İstanbul üzerine 
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yürüdü. Ve mancınıklar kurup İstanbul kalesini 

döğmeğe başladı. 

Sicismond'un o büyük ordu ile Tuna nehrini 
geçip Vidin'i aldığı ve Niğbolu'yu sardığı bir kolor

dusunun da Sofya tarafına gitmiş olduğu haberi 

gelince, Yıldırım Bayezid mancınıkları ateşe attı ve 

İstanbul üstünden muhasarayı kaldırıp Tuna yalısı

na koştu. Rumeli'deki askerler daha evvel Tuna 
yalısına gönderilebilecek yerlere yerleştirilmiş oldu

ğundan kısa zamanda birçok ::ı.sker toplanıp, ansızın 
Niğbolu'yu saran Haçlı ordusuyla çatıştılar. 

Fransız askeri, çok şiddetli bir hücum yapa
rak akıncı ile başıbozuk askeri bozdular. Aman ile 
tuttuklarını bile, haince boğazladılar. Fakat ilerle
yip de Osmanlılar'ın kapıkulu dedikleri muntazam 

Yeniçeri askeriyle karşılaştıkları zaman o demir 
seddi kıramadılar. Kendileri fena halde bozuldu. Kı

lıç ve mızrakla öldürüldüler. Bir kısmı da Tuna 

nehrinde boğuldu. Alman Prensleri Fransa'nın ileri 

gelen generalleri de öldürüldü. Ve bir kısmı da esir 
alındı. Birçok tarihçiler:!n söylediklerine göre bu 

Niğbolu vakasmda seksenbin adam telef olmuştur. 
Sicismond bir kayığa atlayıp Tuna yoluyla Venedik 
gemilerine sığınarak Karadeniz ve Akdeniz yolun
dan güç hal ile kendini kurtarabilmiştir. 

Bu büyük zafer üzerine bütün hükümdarlara 

zafernameler gönderildi. Mısır'da oturan Abbasi Ha
lifesi (Mütevekkil alellah) Yıldırım Bayezid'e (Sul
tan-ı iklim-i Rum) yani Anadolu ülkesinin Sultam 
Unvanını verdi. Ve Phlül!ahtan (Emir Sultan) diye 
bilinen Buharalı (Muhammed Hüseyni'nin oğlu 
Şemseddin) hazretleri Yıldırım Bayezid'e kılıç ku-
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şattı ve devletin iş!erine bakıp yurdun imarına ça
lışması için nasihatte bulundu. 

Bu emir Buhari Buhara'da doğmuştur. Büyük 
zatlarla karşılaşıp onlardan faydalanmış ve feyz al
mıştır. Anadolu'ya gelerek Bursa'da yerleşmiştir. 
(Konyalı Sadreddin'in) tasavvuftan (Miftah'ül
Gayb) adındaki kitabını Molla Fenari'den okumuş
tu. Hasılı içi dışı mamur ve kerametleri söylenir 

bir zattı. Bursa ahalisi onu çok sevdi. (Emir Sul
tan) diye şöhret buldu. Osmanlı Padişahları da 
onun kerametlerini görüp kendisine çok riayet etti
ler. Ve onun kendilerine söyledikleri sözü uğur say

dılar. Ve yola çıkarlarken duasını almak için zi
yaret ettiler. O da onlara kılıç kuşatırdı. Yıldırım 
Bayezid'in Germiyanoğlu'nun kızı olan Devletşah 
hatundan doğan ve Çelebi Sultan Mehmed'in baba 
bir büyük hemşiresi bulunan (Hondi Hatun) ile 
evlenmiştir. 

ULUCAMt'NtN YAPILMASI 

Yıldırım Bayezid, Bursa'ya döndüğü zaman, 
Niğbolu büyük zaferine teşekkür makamında 797 
senesi içinde bir cami yaptırmağa başladı. Bugün 
(Ulucami) diye meşhur olan cami odur. 

Rivayet ederler ki, Sultan Bayezid yukarıda adı 
geçen Şemseddin Muhammed Buhari ile cami-i şe
rifin yapılışını görmek için dolaştıkları sırada Emir 
Sultan "Pek güzel bir yer seçilmiş, fakat dört kö
şesine birer meyhane yapılsa daha uygun olurdu." 
diyince, Padişah'ın çehresi değişip: "Cami-i şerif 
Allah'ın evidir. Etrafında iyş ü işret ve eğlence yer-
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lerinin ne münasebeti var?" demesi üzerine Emir 
Sultan: "Padişahım Allah'ın evi hakikatte müminin 
kalbidir. Niçin mübarek kalbinizi öyle menedilen 
şeylerle ve eğlencelerle bulaştırıyorsunuz." demekle 
Padişah uyanıp, bütün yaptığı kötülüklerden tövbe 
ve istiğfar etmiştir. 

O sıralarda Salih ve filimlerden (Şeyh Rama
zan Efendi) ye kazaskerlik verilip kadılar arasında 
zalim ve cahil olanların işten alınması kendisine 
tenbih edilmiştir. 

tSTANBUL'DA BtR tSLAM MAHALLEStNtN 

YAPILMASI 

Yıldırım Bayezid, Timurtaş Paşa'nın oğlu Yah
şi Bey'i Karadeniz sahillerine gönderdi. Ve Şile ka
lesini zaptettirdi. Kendisi de İstanbul'u almağa gi
derek tskender boğazı denen yere geldi. Deniz ke
narında ve Göksu mesiresinin üst tarafında bugün 
Anadoluhisarı denilen Güzelcehisarı 798 senesinde 
yaptırdı. Her taraftan tstanbul'u sardı ve İstanbul 
kalesinin teslim edilmesi için Kayser'e haber gön
derdi. 

Kayser aman istedi ve senelik kesilecek bir 
vergiyi de vereceğini taahhüt etti. Vükelaya da hal
lerine göre hediyeler gönderdi. Rivayet edilir ki, 
Başvezir Sadrazam Ali Paşa'ya gönderdiği on bü
yük balığın içi altınla doluymuş. Ali Paşa aldığı 
tedbirle bir sulh yolu bul�u. 

tstanbul'da bir İslam mahallesiyle bir cami ya
pılacaktı. İmam, hatib ve kadı tayin edilecek ve 
Padişah adına hutbe okunacaktı. Ali Paşa'mn ha-
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zırladığı bu şartlı sulhnameye Sultan Bayezid'in ira

desini aldı. Göynük ve Taraklı Yenice'sinden birçok 

Müslüman ailesi getirilerek bu mahallede yerleşti

rildi. Böylece Sulh kararlaştırıldı. Hünkar yeniden 

yaptırılan Güzelcehisar'a muhafızlar tayin etti ve 

sonra Bursa'ya döndü. 

Andlaşma mucibince tstanbul'da kurulan tslam 

mahallesi Timur vakasına kadar kaldı. Ondan son
ra . Kayser bu camiyi yıktı ve Müslümanları da ts
tanbul' dan çıkardı. 

Vakti gelmişken tstanbul'un alınmasına çalışıl
mayıp da aman alınması ve sulh yapılması Ali Pa
şa aleyhinde birçok sözlerin söylenmesine sebep ol
muştur. 

Her ne kadar Niğbolu vakası, Avrupa'ya · bir 
ders olmuştu ve Osmanlı devleti o taraflardan emin 
kalmıştı. Fakat Timurleng'in şarktan garba doğru 

geçtiği yerleri yıkıp yakarak ilerlemesi, devleti dü

şündürüyordu. Ancak Timur rleniz geçmek istemez

di. Nedense meşrebine uygun değildi. Şayet o za
man tstanbul alınıp başşehir yapılmış olsaydı, Ti
mur'un Anado1u'ya hücumu sırasında askerin ricat 
hattı yani dönüşü emniyet altına girmiş olurdu. 

BAZI FETIHLER 

Yıldırım'ın tstanbul'u muhasara ettiği sırada 

bir ordusu da Bosna'ya gidip bazı yerleri almıştı. 
tsklavon ve Macar şehirlerini de basıp binlerce esir 

almıştı. 
799 senesinde Timurtaş Paşa Çankırı'yı etrafı 

ile beraber zabtetti. Yildırım Bayezid de Rumeli 
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tarafına :ı.sker göndererek Tırhala ve etrafını aldı. 
800 tarihinde Timurtaş Paşa Türkmeneli'nden Besni 
ve Malatya vilayetlerini kürtlerden de Divriği'yi al
dı. • O sırada Darende ve Kemah kalesi de zabtedi
lerek Osmanlı ülkesine katıldı. Rumeli tarafında da 
(Medinetü'l-Hükema) yani Feylesoflar şehri denilen 

Atina ele geçti. Ve Mora yarımadasına girlldi. 

t L A V  E 

Meşhur tarihçi (tbni · Haldun) Anadolu'nun 

kuzey memleketlerindeki Türkmen devletlerini an
latırken der ki ; Anadolu'da Tatarlar'ın hükümeti 
yıkıldıktan sonra Türkmenler İstanbul Halicine ka
dar Anadolu'yu zabtettiler. Padişahları olan ( Os
man'ın oğlu Orhan) Burs2'yı hükümet merkezi yap- -
tı. Fakat çadırlardan çıkıp da köşklere girmedi. 

Ancak çadırlariyle Anadolu'nun düz ve açık yer
lerinde konar, göçerdi. Kendisinden sonra oğlu Mu

rad Bey İstanbul Halici'nin arkasında bulunan Hı
ristiyan şehirlerinin içine girdi. Venedik körfezi ve 

Cenova dağları ya:nnlarına kadar birçok şehirler 

aldı. Avrupa ülkesinde kimsenin ulaşamadığı zafer
lere kavuştu. Her taraftan Konstantaniye'yi sararak 
Kayser'i cizye vermeğe mecbur etti. ölümünden son

ra oğlu Ebu Zeyd onun y�rine geçti (Bayezid)  Şimdi 

Türkmenlerin Padişahı odur. Doğrusu onların mem
leketi muharebe ile yenilendi. Ve çok büyüdü. Bil
mem ki Moğol devletinin başına geçen şu Tim ur' -
dan sonra Allah ne gösterecek; Osmanoğlunun dev
leti ve kuvveti büyük ve geniştir. Ve Hıristiyan dev
letleri de ondan heybetlenir ve korkarlar. (Allah 
her işinde galiptir.) 

F. 21 
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TtMUR'UN ANADOLU VE ŞAM 
TARAFINA YOROYOŞO 

Yukarıda ge�tiği gibi Irak-ı Arap hükümdarı 
olan Sultan Ahmed Celairi Mısır'a gidip, Sultan 
Berkuk'a sığınınca, Timurlenk onun kendisine tes
lim edilmesini istemiş ve o yolda bir tehdit mek
tubu göndermişti. Sultan Berkuk da ona sert bir 
cevap yazmış olduğundan Timur o zaman Suriye 
üzerine gitmek niyetinde iken Deşt'i-Kıpçak hü
kümdarı Toktamış Han'ın elçisi Suriye'ye gidip, 
Sultan Berkuk'la görüşünce Berkuk ona ikram et
miş ve Timur'un aleyhine Toktamış Han'a yardım 
edeceğini vadetmişti. O sırada Yıldırım Bayezid'in 
elçisi de Suriye'ye gidip Berkuk ona da o yolda hür
met gösterip Timur'un aleyhine kendisine imdat 
edeceğini vadetmişti. 

Bu üç devlet Timur aleyhine ittifak edince, 
Timur hemen Deş-i Kıpçak'a girerek Toktamış 
Han'ı bozguna uğratmıştı. Fakat o sırada Sultan 
Ahmed Bağdat'a gidip tahtına oturdu. Timur ise 
Kıpçak'ı, Kırım'ı ezip çiğnedikten sonra dönüp Hin
distan'a gitti. 

O sırada Yani 799 senesinde Timur'un· oğlu ve 
Horasan valisi olan Miran Şah, Bağdat üzerine gidip 
Sultan Ahmed Celairi ile harb etti. Fena halde bo
zularak döndü. Timur o zaman Hindistan seferiyle 
meşgul olduğundan, Bağdat işini geri bırakmıştı. 
Hindistan'ın mühim yerlerini ele geçirdikten son
ra Semerkand'a döndü. 

Timur'un Hindistan'dan dönüşü sırasında yani 
801 senesi içinde Mısır Sultan'ı Berkuk öldü. Oniki 
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bulunan oğlu (Melik Nasır Ferec) Mısır 

oturtuldu. Mısır hükümeti Atabey elinde 

Kumandanlar arasında anlaşmazlıklar çıktı. 

Suriye'de isyanlar peyda oldu. Hasılı Timur'un ara

dığı fırsat geldi. Timur esasen hiçbir fırsatı kaçır

mazdı. Semerkand'dan kalkarak ( Rey) şehrine gel

di. Irak-ı Arab'ın emiri olan (Sultan Üveys Celairi'

nin oğlu Sultan Ahmed) Bağdat'ta yerine bir kay
makam bırakıp, kendisi Diyarbekir hükümdarı olan 
Karakoyunlu Kara Yusuf'la beraber Timur'un önün

den kaçıp 802 senesinde Yıldırım Bayezid Han'a sı
ğındılar ve Timur'dan şikayet ettiler. 

Murad Hüdavendigar ile Sultan Üveys arasın

da, iyi bir dostluk vardı. Bu dostluk oğullarına da 

geçince Sultan Bayezid, Sultan Ahmed'e ve arka

daşına çok iyi muamele etti. Ve onlara yardım 

vadetti. 
Bunun arkasından Timur'un elçileri Sultan 

Bayezid'e Timur'dan Arapça bir mektup getirdiler. 
Hülasatan tercemesi şöyledir: 

(Ey Anadolu'nun hükümdarı olan Yıldırım Be
yazid, biz Allah'ın bütün şehirlerinde yeni bir Sul

tanız. Bütün Beylere ve hükümdarlara galebe çal
mışız. Bütün halk bizim kullarımızdır. Kara Yusuf 
ve Sultan Ahmed bizim kılıcımızın korkusundan ve 
askerimizin heybetinden kaçtılar. Bunlar bir fesad 
tohumudur. Bütün şehirlerin ve ahalinin baş bela
-sıdır. Bunların tasladığı büyüklük Firavun'a ve Ha
man'a benzer. Eğer sen işinin sonu kötü olmasını is

temezsen onları kabul etme, onlar nereye gitseler 
uğursuzluk getirirler, bu makule kimselerin Anado

lu'nun kanadı altında bulunması yakışmaz. Sakın 
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onlara sahip çıkma, onları tut ve hapset. Veya kov,. 

memleketinden çıkar. Bizim emirlerimize karşı gel

mekten sakınınız. Bize karşı gelenlerin başına gelen

leri işitmişsinizdir. Onlara nasıl davrandığımızı öğ
renmişsinizdir. Artık birbirimizle döğüşmek ve sa

vaşmak şöyle dursun, dedikoduyu bile uzatmayınız. 

Allah'ın doğru yola ilettiğine selam olsun. Hergün 
olduğu gibi bugün de iş Allah'ın elindedir.) 

Osmanoğulları'nı şimdiye kadar hiçbir hüküm
dardan işitmedikleri böyle zorba ve azametli sözler

den Yıldırım Bayezid gibi şiddetli bir Padişah'ın ne 
kadar duygulanacağı söz götürmez. Bu mektubu 

okur okumaz gazabtan ateş kesildi. Resmi yazılar

da eşine tesadüf edilmeyen çok şiddetli ve nezaket

ten çok uzak en ağır kelimelerle Arapça bir cevap 

verdi. :  
(Ey Timur adıyle anılan kuduz köpek, mektu

bunu okudl)l11. Yazdığın saçmalarla beni korkutmak 

mı istiyorsun. Yoksa beni Acem hükümdarları gibi 
mi sanıyorsun? Senin yaptığın işler, verdiğin sözü 
bozmak, ahdini çiğnemek, kan dökmek ve ırza geç
mektir. Biz ise doğuda ve batıda gelen Sultanların 
en efdali, yakın ve uzak bütün Hakanların en şe
reflisiyiz. Sen bizim askerimizi ve onun nizamını 
bilirsin. Asileri himayesinde tutanla, gazilerin işle

rine bakanların arasında ne kadar fark olduğunu 
bilir misin? Döğüş bizim milli adetimiz, savaş bi
zim sanatımızdır. Allah uğrunda gaza edenlerin 
mesleki bizim meslckimizdir. Biz ancak Alah'ın di
nini yüceltmek için çarpışırız. Erkeklerimiz yap

tıkları bu cihatla, nefislerini ve mallarını cenneti 
almak için satmışlardır. Hasılı bizim bütün işleri-
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miz din düşmanlarıyla döğüşmektir. Eğer sen bizim 

memleketimize gelmezsen, karıların üç talak ile boş 

<>lsun. Eğer sen gelip de ben de senden kaçar ve 
seninle döğüşmezsem benim kadınlarım da üç talak 
ile boş olsunlar. Müslümanlar'a selam olsun. Al

lah'ın laneti de kıyamete kadar sana ve sana bağlı 

·olanlar üzerine olsun. )  Bu mektubu Timur'un el
çilerine v::>rerek gönderdi. Ve Timur hakkında on-

. lara "Müslüman şehirlerinden bu kan dökücü za

limin zararını kaldırmak bize vacip olmuştur. Eğer 
-0 bu tarafa gelmeğe üşenirse, biz Tebriz ve Sul
taniye'ye gitmeğe üşenmeyiz."  dedi. Ve Timur'a 
karşı gitmek için manevi bir hak kazanmış oldu. 

Bayezid'm yazdığı bu şiddetli mektubun içinde ge
çen ağır sözlerden, Sadrazam ve öteki Nazırların 
tasvibleri yoktu. Yıldırım Bayezid büyük fetihlerin 
verdiği gururla, iyi niyetle yapılan hatırlatmaları 
dinlemez olmuştu. 

Asker kumandanları da bu işin sonunun kor
kulu olduğuna inanıyorlardı. Vakıa, Yıldirım'ın k9-h
ramanlığına ve askerin intizamına diyecek yoktu. 

Fakat Timur'un eli altındaki geniş ülkeler ve as
kerinin çokluğu dü�ünülecek şeydi. Timurlenk o za
man Çin hududundan Anadolu hududuna ve Şam'a, 
Volga ve Ren nehirleri kaynaklarından Sind ve 

Ganj ::ıehirlerinin döküldüğü yerlere kadar olan ge
niş ülkede hüküm süren birçok hükümetleri, hü
kümdarlarıyla beraber ortadan kaldırmıştı. Büyük 

bir devlet kurmuş ve cihanı korku içinde bırak

mıştı. 
Yıldırım Bayezid Timur'un elçilerini gönderdik

ten sonra, tstanbul'un muhasarasına gitmiş ve şeh-
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re karşı yapılacak son hücumu hazırlamakta iken, 
Timur'un Sivas'a gelerek Sivas'ı al kana boyadığı 

haberi gelince Sultan Bayezid Anadolu'ya döndü. 
Bayezid Sivas'ı, sonra da Malatya'yı ele geçir

dikten sonra Erzincan emiri Tahirüddin'den vergi 

istemişti. O ise Timur'un himayesinde olduğu için, 

ona şikayet etmişti. Ve Timur bundan dolayı kız

mıştı. Bu sefer dönüp, Sivas üzerine yürüdü. 803 

senesi Muharrem'inde Sivas'ı sardı. Sivas valisi ve . 
doğu hududunun muhafızı olan büyük şehzade Er
tuğrul Bey o sırada vefat etmişti. Kale muhafız
ları şaşırdılar. Timur Sivas'a girdi ve muhafızlarım 

öldürdü. Kazdırdığı hendek ve çukurlara dörtbin 
kadar Osmanlı askerini diri diri doldurup üzerle
rine taş, toprak çektirdi. Kaleyi de yıkarak yerle
bir etti. Kale muhafızı olan Malkoç Bey'i öldür
meyip "Git gördüğünü efendine söyle." diye salı
verdi. Ayrıca "Bizim Sivas'a gelişimiz namusumu
zu korumak içindi, bunu da elde ettik. Eğer sulh 
yapmak isterseniz, özür dileyerek bir mektup yazın 
ve bir elçiyle

· 
gönderin. Biz Sivas'ı bırakır ve dö

nüp gideriz. iki tarafın şerefine de uygun düşer." 
diye devlet diline uygun nazik tabirlerle Yıldırım 
Bayezid'e bir mektup gönderdi. 

Bayezid Han da ağır tabirler kullanmayarak 
devlet ağzına yakışır, yumuşak kelimelerle cevap 
yazdı. Fakat Timur'un kibir ve azametini okşaya
cak yerde, yine üst perdeden attı, tuttu ve bu cüm
lelerle adeta Timur'a meydan okudu. 

Malkoç Bey, Timur'un kuvvetinden ehemmiyet- , 
le bahsetti. Ve sulh edilmesini tavsiye etti. Sultan 
Bayezid "Malkoç Bey, sen galiba Timur'dan çok 
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korkmuşsun, bu kadar Müslümanlar'ı diri diri gö
müp öldüren Timur gibi zalim bir adamla benim 
sulh etmem kabil mi?" dedi. 

Sivas vakası Padişaha çok dokunmuştu. Hatta 

bir gün bir çoban Bursa şehri dışında koyunları ot
lağa salıverdikten sonra bir ağaç gölgesine çekilmiş 
kavalını çalıyordu. Bunu işiten Yıldırım "Çal bre 
çoban çal, ne canın yandı ne ciğerin yakıldı. Er
tuğrul gibi oğlun mu öldü. Sivas gibi kalen mi yı
kıldı." diyerek gözlerinden yaş geldiği söylenir. 

Sultan Bayezid, Ertuğrul'un vefatından o ka
dar çok yaralandı ki, hemen saltanattan çekilip ikin
ci şehzadesi Süleyman Çelebi'yi tahta geçirmeyi 

·düşünüyordu. Fakat halk Timur'dan korktu da şeh
zaderıin ölümünü bahane ederek saltanatı bıraktı 
derler diye bu fikr1nden vazgeçti. Ve çaresiz aske
rini toplayarak Timur'dan intikam almak için ha
reket etti. Timur ise Halep üzerine yürüdüğü için, 
·ordu geri çevrildi. 

Timurlenk Sivas'ı yakıp yıktıktan sonra Ma
latya'ya giderek orasını da alınıştı. Ordusunun ön
-cüsü olan Akkoyunlu Kara Osman Bayındıri'yi de 
Malatya'ya vali yapmıştı. 

Mısır Sultan'ı olan Melik Nasır Ferec'in babası 
Berkuk, Timur tarafından kendisine elçiler gönde
rildiği zaman, yolla:-a adam çıkararak Milletler hu
kuku kaidesine aykırı ve elçiye zeval olmaz kai
desinin dışında hareket ederek Timur'un elçilerini 
öldürmüştü. Bu sefer oğlu Sultan Ferec de Timur 
tarafından gönderilen elçilere hor bakarak hapsetti. 
Ayrıca Timur'un Sivas üzerine hareketi sırasında 
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Suriye tarafından asker topladı. Şam valisiyle baş

ka valileri de Haleb'e gönderdi. Bu hareket Ti
mur'a meydan okwnak demekti. Timur Malatya'
dan yürüyerek 803 senesi Rebiülevvel'inin dokuzun
cu günü Halep sahrasına gelerek Haleb'i baştan 

başa kuşattı. Halep valisiyle ona yardıma gelen 
vali ve kumandanlar müdafaa etmek istedilerse de. 
bozuldular, şehre dönerken birbirlerini çiğneyip öl
dürdüler. Arkalarından Moğol ordusu şehre girdi. 
Yaktı, yıktı, kesti, biçti. Hatta Camilere sığınanla
rı bile öldürdü. Camiler al kana boyandı, kanaraya 
yani mezbahaya benzedi. Timur Halep kalesini alıp, 
Halep ve Şam valilerini ve diğer kwnandanları esir 
ettikten sonra Timur'un kumandanlarından ( öy
nük) kalesi muhafızı olan ve evvelce Kara Yusuf'la 
yapılan bir muharebede tutulup Mısır'a gönderilen 
ve orada hapsedilen (ütülmüş Koçi) yi salıverirse
niz, ben de Haleb'ten aldığım esir kumandanları. 
salıveririm diye Sultan Ferec'e haber gönderdi. 

Timur kaleye girip, Halep alimlerini çağırdı. 
Timur'un yanında ( Allame Numanüddin'i-Hanefi'
nin oğlu Abdulcebbar) bulunuyordu. Timur ona 
dönerek: "Bu alimlere söyle, ben küçük yaşımdan 
beri ulema ile düşer kalkarım. Birçok din bahisle
rini bilirim. Bunların içinde hepsinin alimi kim ise, 
o bana cevap versin ve sözünü bilerek söylesin." 
deyince, Abdulcebbar bu sözü tercüme ederek an
lattı. Bunun üzerine Karlı (Şerefüddin Musa El
Ensari ) söz alarak: "Hepımizin en alimi ve bu şeh
rin müderris ve müft isi bu zattır." diyere!t ( tbni 
$ahne) yi gösterdi. Ve (Her ne isterseniz ondan so

run) dedi. 
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Timur "Bir sualim vardır. Bu soruyu Semer
kant, Buhara ve Herat ulemasından sordum. Beni 
-doyuracak cevap veremediler. Sual budur. Dün si
zin askerlerinizle çarp:ştık, iki taraftan birçok 
.adamlar öldü. Bunların hangisi şehittir." 

Abdulcebbar bu sözü tbni Şehna'ya anlatınca, 
<ledi ki: "Bu sualin cevabını Fahr'ı-Alem Efendi
miz vermiştir." deyince Timur onu alaya alırcası
na "Acaba bu suale Peygariıcerimiz ne cevap ver
mişler·?" demesi üzerine, Şehna oğlu: "Bir gün ara
binin biri Peygamber'in huzuruna gelip, Ey Allah'
ın Resulü, bizlerden bazıları gayret ve hamiyye
tinden dolayı savaşır, cenk eder, bazımız da şecaa
timizi, cesaretimizi ve kuvvet derecemizi göstermek 
için döğüşür ve öfürüz. Bu iki kısımdan hangisi şe
hiddir. Deyince, Resül'ü-Ekreın, her kim Allah'ın 
tlinfni yaşatmak için döğüşür ise şehid odur. Buyur
du." Bunun üzerine Timur : "Çok güzel cevap" di
yerek memnun oldu ve sohbete koyuldu. Sohbet 
sırasında vücudunun zayıflığından şikayet etti. Böy
le ha�talıklı ve sakat bir halde olmasına rağmen 
Allah'ın verdiği bu fütuhatın şükrünü eda edince, 
Şehna oğlu "Bu nimetlerin şükrü, Müslümanlar'ı 
-emniyet altına almak ve onları öldürmekten çekin
mekle olur." deyince Timur "Allah'a yemin ederim 
ki, ben bunları ist2yerek öldürmedim. Onlar bozu
lup şehir kapısından girerken birbirini ezerek öl
<lürdüler. Bundan sonra canınızdan, malınızdan emin 
<>lunuz." dedi. Sonra daha başka sualler sordu. Ule
ma da cevap verdiler. Nihayet Hz. Ali ile Muavi
ye arasındaki husu3u sordu. Kadı Alemüddin Mali
ki cevapta acele ederek, "Onların hepsi müctehiddi· 
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ler." deyiverdi. T'imur gazaba gelerek hak Hz. Ali'
nindir, Muaviye zalimdir, Yezid fasıktır, siz Halep 
halkı Şamlılara bağlısınız. Onlar Yezididir. Hz. Hü
seyin'i şehid etmişlerdir." deyince Şehna'nın oğlu 
işi latifeye boğup ö:zür dileyerek: "Mazur görün Sul

tanım, bu maliki mezhebindendir. Bazı kitaplarda 

okuduğunun manasını anlamadan söylemiştir, affe
din". deyince, Timur'un hiddeti hafifledi. Fakat ev
velki kadar memnun olmadı. Biraz daha sohbet 
edildikten sonra Abdulcebbar Şehna oğlu için, iyi 
bir, adamdır. ŞerafE:ddin de edip bir kimsedir. Diye 
onların hakkında takdirlerini bildirdi. Akşam oldu

ğu için meclis de dağıldı. 
Timur sonra kaledeki hazineleri ve cephaneyi 

zabtedip aşağıya indi. Vali sarayına gelerek Moğol 
adeti üzere bir ziyafet verdi. Hoca Şehna oğlu ile 
Şerafeddin'i davet etti. Sohbet sırasında yine Hz. 
Ali ve Muaviye bahsini açtı. Şehna oğlu "Hak Hz. 
Ali'nin olduğunda şüphe yoktur. Muaviye Halife de
ğildir. Çünkü Resfil'ü-Ekrem, benden sonra hilafet 
otuz senedir." buyurmuşlardır. Bu müddet Hz. Ali'
de tamam olur." diye cevap verdi. Timur tekrar 
"Hz. Ali haklıdır, Muaviye zalimdir." de deyince� 
Şehna oğlu "Hidaye kitabının sahibi, zalim olan 
valilerden kadılık almak caizdir. Bununla beraber 
hak Hz. Ali'nindir diye Hidaye kitabında açıkla
mıştır." diye cevap verdi. Timur çok memnun kaldı. 
Haleb'in alınmasına memur ettiği Beyleri yanına ça
ğırdı. tbni Şehna ile arkadaşına işaret ederek: "Bu 
iki zatı iyice koruyunuz, bunlara gerektiği kadar 
tayinat veriniz. Onlara hiçbir zarar gelmezsin." dedi. 

Haleb'in alınmasından onbeş gün sonra Şam 
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tarafına gitti. Hama'yı harbederek, Humus'u sulh 
yoluyla aldı. Baalbek'i ele geçirdi, oradan da Şam'a 

yürüdü. Beyrud ve Sayda taraflarına akıncı gön
derdi. Şam'a gelince Şamlılar Timur ordusuna git

tiler, birçok mal götürdüler. 

Mısır ve Şam hükümdarı olan Sultan Nasırüd-· 
din Ferec o sırada Halife ile beraber Mısır'dan çı� 
kıp o sene Cemaziyelevvel'inin altıncı günü Şam'a 
gelmiş ve üç gün sonra şehir dışındaki ordusuna 
gitmişti. Timur gelince muharebeye başladı. Fa
kat Mısır kumandanları arasında birlik olmadığın
dan, ilk çatışmada bozuldular, Sultan Ferec de, Ha-
lifeyle beraber Mısır'a kaçıp kurtuldular. 

Timur Şabanın başında Şam'a giderek yakıp. 
yıktı, malları yağma ederek pek çok kan döktü. 
Bununla yetinmeyerek şehri yaktı. Meşhur büyük 
Emevi camiini ve birçok hayır binalarını ve bü
yük binaları yok etti. Ondan sonra cehennem olup 
Mardin tarafına gitti. Mardin'i de ele geçirdikten 
sonra Bağdat üzerine yürüdü. Sultan Ahmed'in kay
makamı dayanmak istedi. Timur arkadan kendisi de
yetişerek, mancınıklar kurarak zorlayıp Bağdat'ı al
dı. Ahalisini de kılıçtan geçirdi. Şehri öyle harap. 
etti ki, taş taş üstünde kalmadı. ölüler kokmağa 
başladığından kendisi de Bağdat'da duramayıp Azer
baycan tarafına gitti. 

ERZtNCAN'IN FETHt VE T!MUR'UN 
MEKTUPLARI 

Timur'un Şam tarafına yürümesi üzerine Sul
tan Ahmed Celairi ve Kara Yusuf'un kışkırtmaları 
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ile Sultan Bayezid, askerini toplayarak Sivas va
kasına sebep olan Tahirüddin üzerine yürudü. Ve 
Erzincan kalesini aldı. Erzincan Beyliğini, Kara 
Yusuf'a verdi. Fakat Erzincan halkı Kara Yusuf'a 
ısınamadıkları için Sultan Ahmed'in şefaatiyle Er
zincan tekrar Tahirüddin'e verildi. Fakat çoluk ço
cuğu, rehin olarak Bursa'ya gönderildi. Kara Yu
suf da lrak'a gitti. 

Sonra Yıldırım Han, Bursa'ya döndü. Kayse
ri'ye gelince, Sultan Ahmed de izin alarak Padi
şah'a veda edip Bağdat'a gitti. Orasını harabeye 
dönmüş bir yangın yeri halinde elemle gördü. Et
raftaki adamlarını toplayıp Bağdat'ı yeniden kur
mak düşüncesindeyken Karabağ'da bulunan Timur'
un bir fırka askeri gelince, Sultan Ahmed oğlu 
(Sultan Tahir'le) beraber Halep tarafına kaçtı. 

Tahirüddin ise Yıldırım Bayezid'in kendine yap
tığı muameleden Timur'a şikayet etmişti. Germiyan, 
Aydın, Saruhan, Menteşeoğulları da babalarından, 
dedelerinden kendilerine miras kalan memleketleri
nin Yıldırım Bayezid tarafından ellerinden alındı
ğını, Timur'a şikayet yoluyla bildirerek Sultan Ba
yezid aleyhine harekete geçirmek istiyorlardı. 

Yıldırım Bayezid her ne kadar Timur'un kuv
vet ve kudretini ve onunla uğraşmanın tehlikeli bir 
iş olduğunu biliyor idiyse de, mizacı dolayısiyle 
çok sert ve hiddetli bir Padişah olduğundan kimseye 
boyun eğmek istemezdi. Yaşlı devlet adamlarıyla 
hiçbir danışma yapmaz ve emektar kumandanları
nın sulh yolunda yaptıkları nasihati de dinlemezdi. 

Timur'un çok yakınlarından bir kısmı da Yıl
dırım'ın kuvvetinden, heybetinden, ne tarafa gittiy-
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se muzaffer olduğundan bahsederek, "Zafer ve ga

lebe bizim tarafa yüz gösterse de, Allah uğrunda 
cihadla meşgul olan bir Padişah'ın kuvvetini kır
mak, din düşmanlarının hareketine sebebiyet verir."· 
diye sulh yoluyla iş görmesi için kendisine ihtar
larda bulunuyorlardı. 

Timur da Sulh yolundan gitmeye meyletti. Fa
kat kendi�i bu yolda yürüdükçe şiddetli red cevabı 
alıyordu. Nazikçe şikayetler ederek Yıldırım Baye
zid'le yumuşak yazışmaya girişti. Fakat teklif etti
ği şartlardan birincisi Sultan Ahmed ile Kara Yu
suf'un kendisine teslim edilmesi, yahud kovulup çı
kartılmalarıydı. Her ne kadar ikisi de Bayezid'den 
ayrı!mışlar ise · de tekrar gelip de himaye isteye
cek olurlarsa geri çevrUmeler i saltanatın şiarına 
uygun düşmeyeceğinden Bayezid bu hususta özür · 
diledi. 

Sonunda Timur tarafından Sultan Bayezid'e· 
(Eğer Fitne'nin kal<lırılrnasını ve halkın rahata ka
vuşmasını istiyorsanız özür beyan ederek bendele
rinizden birini bizim tarafa gönderin. Ahmed Ce
lairi ve Kara Yusuf ile :ıdRmları o taraftan gideril
meli, bizim tarafırr:ızda burada bulunan garazkar
ların sözlerine ehemmiyet verilmeyecektir. Ve bun
dan evvel kahraman Tahirüddin, Cercis ve Yelm:m· 
ve Hacı Paşa ve onların evladı elinde bulunan yerler 
bizim olduğu için sizin tarafınızdan onlara el atıl
maya. Sivas, Malatya ve Elbistan gibi size ait olan 
yerlere de bizim tarafımızdan karışılmayacaktır. 
Kemah'a göndermiı) olduğunuz adamlarınızı da çe
kiniz. Aramızda kararlaşacak bu andlaşmanın bir 
sureti Mekke'i-Mükerreme'ye gönderilerek Kabe du-
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varına asılmasını temin ediniz. ) diye bir mektup 

geldi. 

Yıldırım Bayezid tarafından da (Eğer ağır söz
ler kavgaya bahane tutuluyorsa o ağırlık önce sizin 
tarafınızdan geldi. Buna rağmen bizden yaltaklık 
bekleniyorsa, hanedanımız bugüne kadar Allah'ın 
dergahından başka hiçbir yere yalvarmadılar. Söz 
uzadı, fitne çıkarmak için bahane arayanların önü
ne geçmekse mfünkün değildir. Her iki taraftan her 
kim fitne çıkarmak isterse vebali onun boynuna ol
sun. "Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir.")  di
ye cevap yazıldı. 

Bunun üzerine artık iki tarafın da hazırlığı baş

ladı. Yıldırım Bayezid'den başka bütün hükümdar
lar ve Padişahlar Timur Gürkan'a boyun eğmişler
di. Bütün cihan bu ikisinin arasında çıkacak büyük 
muharebeyi bekliyorlardı. 

ANKARA MUHAREBESİNİN 
ACIR SONUCU 

804 senesi kış mevsiminde Timurlenk Karabağ 
-da kışladıktan sonra, baharda yediyüzbin kadar as

kerle Anadolu'ya yürüdü. Yıldırım Bayezid'de ona 
karşı üçyüzbin asker topladı. 

Timur, askerinin çokluğuna güveniyordu. Yıl
dırım'da ordunun kahramanlığına, intizamına ve 
·Osmanlı şecaatine güveniyordu. Bu üçyüzbin aske
rin yüz onbini Tatar boyundandı. Bir kısmı da Cen
giz kalıntılarından olup Anadolu sınırlarında konup 

göçen ve Kara Tatar denilen yüzüç bin kadar Oba 
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halkından toplanmıştı. Ve bir kısmı da Timur'un 
Deşt'i-Kıpçak'ı vurduktan sonra kaçan ve Eflak'tan 
ve Tuna'dan geçip Balkan boyunda karar kılan yüz
bine yakın Tatar Obalarmdan alınmış hafif Tatar 
atlıları idi. Ve hepsi kuru bir kalabalıktan ibaretti. 
Kırk bini Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe, Ha
mideli başıbozukları idi. Bunlar her ne kadar Türk
men iseler de yeni alınan yerlerin halkından olup� 
henüz Osmanlı hamuruna iyice karışmamıştılar. 
Bunların Beyleri ise Timur ordusunda bulunuyordu. 
Yirmibini de Sırp askeri idi. Asıl Osmanlı askeri 
yüzotuzbin kişiydi. 

O devrin en muntazam ve talim görmüş askeri 
Osmanlı askerleriydi. Hususiyle Kapıkulu denen 
kısımdı. Fakat Timur'un askeri de baştan başa adi, 
başı bozuk asker değildi. Birçok muharebede bulun
muşlardı. Bin beladan arta kalmış pişkin ve tec
rübeli adamlardı. Her on nefere bir onbaşı, her on 
onbaşıya bir yüzbaşı ve her on yüzbaşına bir bin
başı, ve her on binbaşıya iki alay olarak bir dizi 
sayılıp bir kumandanın emrine ve her beş kuman
dan da bir başkumandanın idaresi altındaydı. Yani 
kumandan onbin kişilik bir fırkaya ve Emir'ül-üme
ra dedikleri başkumandandan ellibin kişilik bir ko
lorduya kumanda ediyordu. Bu sefer Anadolu üze
rine yütüdüğü sırada Şirvan, Geylan, Sistan, Be

dehşan hükümdar, Sultan ve Hanları Türkistan'dan 
başka Diyarbekir valisi olan Kara Osman Bayın
dırı, Erzincan emiri Tahirüddin gibi müstakil hü
kümdar taslağı olan Beyler de Timur'un ordusun
da idi. Bununla beraber Yıldırım Bayezid'in çabuk
luğu, şiddeti, hücumu, herkesin gözünü o kadar 
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korkutmuştu ki Timurlenk bile konak yerlerinde 
-Ordusunun etrafına hendek kazdırırdı. 

Timurlenk öyle büyük bir orduyla Erzincan'a 
gelince, tsfendiyar Bey Sinop'tan kalkarak Timur'
yanına geldi. Ve öteki Türkmen Beyleriyle Timur'u 
Yıldırım Bayezid aleyhine kışkırttı. Tiinur hemen 
bir fırka ile Kemah kalesini ele geçirdi ; o aradaki 
Osmanlı memurlarını idam ettirdi. Kalesinin mata
.netiyle meşhur olan Kemah'ı dolaşmak için oraya 
giden Timur, Bayezid tarafından son cevap ile gön
derilmiş olan elçileri orada huzuruna kabul etti. 
Onlara (Yıldırım Han bizim küçük dileklerimizi ka

bul etmedi, biz onun gibi adil ve gaza ile meşhur 
bir Padişaha kılıç çekmek istemedik, yumuşak ve 
güleryüz gösterdik. Sert, keskin ve öfkeli haberler 
·gönderdi. Bizim üç istediğimizden biri de Kemah 
kalesiydi. işte kolaylıkla elimize geçti. ötekileri ar
tık konuşmağa deymez. Eğer şehzadelerden birini 
özür dilemek için tarafımıza gönderirse düşmanlığın 
ortadan kalkması yine kabildir. ) dedi. Kemah kale
sinin alınmasıyla muharebe başlamış olduğundan 
askeri yürüyüşe devam etti. 

Sultan Bayezid Tokat'a gidip Timur'un yolla
rını kesmek için derbendleri tutmuştu. Timur ise 
daha geniş olan Kayseri yolundan dolaşıp, Ankara'
nın batısında (Çubukovası) denilen geniş sahrada 
·ordusunu kurdu. Ankara kalesini sararak, teslim 
edilmesi için muhafızı olan Yakub Bey'e haber 
·gönderdi. 

• Yıldırım Han ise doksanbin kadar seçkin as
kerle koşup Ankara'ya geldi. Ve Timur'un karşısın
-da ordusunu kurdu. Fakat Timur'un askeri Çubuk 
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nehrini tutmuş olduğundan Osmanlı askeri su sı
kıntısı çektiler. Karakollar geceleri titizlikle gözet

lemekteydiler. 

Ertesi . gün, yani 804 senesi Zilhicce'sinin oiı

dokuzuncu Cuma günü sabahleyin Timurlenk sayı
sız askerini tabyaladı. Çocuklarını ve torunlarını sağ 
ve sol kumandanlıklarına tayin etti. Kendisi de or
dunun ortasında kaldı. önüne otuziki fil ve onbin 
kadar da zırhlı asker dizildi. 

Yıldırım Bayezid de kapıkulu ve yakınlariyle 
ordunun ortasında bulunuyordu. önüne de cok iyi 
atıcı tir endazlar dizildi. Sırp kralı ve Yıldırım 
Han'ın kaynı olan tsfehan da yirmibin Sırp aske
riyle Padişah'ın yanıbaşındaydı. Muharebe Anado
lu'da yapılıyorken, Anadolu askerinin sağ kolda bu
lunması kanundu. Ondan dolayı Anadolu askeri sağ 
kola ve Rumeli askerinin bir kısmı da sol kola ve
rildi. 

Şehzadelerin en küçüğü olan Kasım Çelebi, ha
rem halkıyla beraber Bursa'da kalmıştı. ötekiler, 
yani Süleyman, Mehmed, Musa, tsa ve Mustafa Çe
lebiler hep vazifeli oldukları fırkalarla orduda bulu
nuyorlardı. En büyükleri olan Emir Süleyman Çe
lebi, Saruhan ve Aydın valisi ve Çelebi Sultan Meh
med, Amasya ve Tokat valisi ve küçükleri olan Mus
tafa Çelebi, Teke ve Hamideli valisi Musa, tsa ve 
Mustafa Çelebiler arkada durup, ordunun ortasını: 
besliyorlardı. Süleyman Çelebi bir kola kumandan 
oldu. Çelebi Sultan Mehmed de çarhacılar kuman
danı idi. Timurtaş Paşa, ve Evrenos Bey ile diğer 
bazı Rumeli Beyleri onun maiyetine tayin edildiler; 

F. 22' 
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Davul, zurnanın akılları baştan alan şiddetli 

sesleri ve muharebe meydanı aslanlarının korkunç 
naraları ufuklara velvele veriyordu. Kahramanlar 
gayrete geldi. Çarhacılar elleşmeğe başladı. iki ta
raf da hırslandı. Eşi görülmemiş dehşetli kanlı bir 
muharebe başladı. Atların ayakları altından kalkan 
tozlar gökyüzüne baş çekti. Göz gözü görmez oldu. 
Çubuk ovası büyük bir dehşet içinde kaldı. Çekir
ge alayı gibi havada uçan okların bela arısı gibi 
vızıltıları, işitenlere dehşet veriyordu, yer yer kı
lıç parıltıları gözleri kamaştırıyordu. Timur askeri
nin çokluğuna karşı Yıldırım'ın şiddeti ve askerinin 

fatizamı ve kahramanlığı karşı geldiğinden, muha
rebe uzun sürdü. Bu savaş pazarında candan ucuz 
ve galebeden pahalı bir şey yoktu. Zafer rüzgarı ise 
Osmanlılar tarafına doğru esiyordu. 

Timur ordusunun sağ kolundan Osmanlı ordu
'Sunun sol kolu üstüne şiddetli bir hücum yapıldı. 
Fakat Rumeli askeri çok kuvvetle karşı koydukları 
için bu hücumu geri püskürttüler. Sonra Timur ta
rafından Osmanlı ordusunun kalbine hücum edildi. 
Bu hücum daha şiddetliydi. Fakat müdafaa da o 
kadar şiddetli yapıldı. Timur'un askeri doğrudan 
doğruya geri dönmeyip bozularak sol tarafa dön
düler. Anadolu ask9ri ise işin hakikatini öğreneme
dikleri için telaşa düştüler. 

tşte bu sırada kaçmağa bahane arayan Kara 
Tatarlar hıyanetle yerlerini terkedip kaçtılar. Ve 
eski Beyleri olan Ertena Bey'in kardeşinin oğlu 
Tahirüddin koluna geçtiler. Ve Osmanlı askeri üze
rine ok atmağa başladılar. Germiyan, Aydın, Sa
ruhan gibi yeni alınmış olan sancakların başıbozuk-
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ları da kaçıp eski Beylerinin yanlarına giderek Ti

mur'un ordusuna katıldılar. 
Bunun üzedne büyük Şehzade Süleyman Çele

bi ne yapacağını şaşırarak, Sadrazam Ali Paşa'ya :  
"Paşa, ne yapmak lazımdır?" deyince, Ali Paşa da 
"Sultanım kaçmak ::::elfun9ttir, gidelim." diyerek atı
nı sürdü. Süleyman Çelebi de onun ardından bazı 
kumandanıarla beraber Osmanlı namusunu Moğol 
.atlarının ayakları altında bırakıp, Bursa'ya gittiler. 
Galip gelmeğe yüz tutmuş olan Osmanlı ordusunda 
büyük perişanlık çıktı. 

Padişah'ın beraberindeki silahşörlerden Solak 
Karaca Yıldırım · Han'ın üzengisinden tutup "Gördün 
mü o sarhoş vezirin yaptıklarını, sana ne işler işle
d i ?  Saltanatını yıktı, Osmanlı namusunu koruyan 
askerin tahsisatını, devlete zarar verecek yerlerde 
sarfettirdi. Devlet hazinesini yok etti. Askeri de, 
ahaliyi de senden soğuttu." deyince, Yıldırım Baze
zid etrafına şöyle bir göz gezdirerek, işin hakika
tini gördü. Ve etrafındaki askerle beraber düşman 

, ordusunun kalbine hücum etti. Halbuki Anadolu as
kerled dağılmıştı, sağ kol bütün bütün boştu. Sırp
lar çok fedakarca cenk edip dayandılarsa da çok 
fazla olan düşmanın hücumlarına dayanamayarak 
dağıldılar. 

Yıldırım Bayezid kapı kulu ve Rumeli askeriy
le akşama kadar dayanıp durdu. Ve o zamana ka
dar düşman askerinden yüzbin kişiyi yere serdi. Ti
mur ise her taraftan hücum kumandası verdi. Os
manlı kahramanlarının kılıç sallamaktan kolların
da kuvvet kalmadı. Rumeli alayları da birer birer 
çözülüp geri çekildiler. 
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O sırada Çelebi Sultan Mehmed sağa, sola sal
dırıp kılıcından kan damlıyordu. Osmanlı namusunu 
korumak için canını vererek çalışıyordu. Dost ve
yabancı onun kaplan gibi hücum:ma hayran kalı
yorlardı. Hatta Tiınur'un müsahiplerinden yani her

gün yanı başında kendisiyle sohbet eden adamların
dan bulunan (Müverrih Şerafeddin Ali Yezdi) Çele
bi Sultan Mehmed'in, bu aslan gibi şecaati ve gay
reti karşısında demiştir ki, Çelebi El-hakk Anadoltıı 
ülkesinde erlik meydanının hakimi olmuştur. 

Hakikatte de Çelebi Sultan Mehmed üzerine ge
len Mirza Hüseyin, Mina Cihansah ve Kara Os
man Bayındırı fırkalarını birbirine katıp, dağıt
mıştı. Fakat Timur tarafından yardım için üst üste
asker gönderiliyordu. Ve Şehzadenin kaybı geriden 
tamamlanamıyordu. Daha fazla dayanmağa kalkış
mak artık kahramanlık demek olmayacktı. Bunun 
üzerine Lalası Bayezid Bey ile diğer kendini seven 
kumandanlar Sultan Mehmed'i geri çekip sekizyüz· 
kadar süvari ile vazifeli bulunduğu Tokat ve Amas
ya tarafına götürdüler. 

Hasılı ordunun sağ ve sol kolları bütün bütün 
bozuldu. Yıldırım Bayezid ordunun ortasında yal
nız kapıkulları ve hususi adamlariyle baş başa kal-
dı. Moğollar her taraftan ordugahı sardı. Bu kar-
gaşalıkta Mustafa Çelebi kayboldu. tsa Çelebi sa
vuşup Bursa'ya gitti. Yıldırım'ın yanında Şehzade
lerinden yalnız Musa Çelebi kaldı. Bayezid için da
hi, muharebe meydanını bırakarak, bir selamet yo
lu aramaktan başka çare kalmadı. 

tş bu pereseye gelince, Minnet Bey, Padişah'm 
huzuruna çıkıp: "Hünkarım artık kazanma ümidii 
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kalmadı, harb meydanını terkediniz. Siz selamete 
çıkıncaya kadar ben sancak altında durayım. Ve 
:geri kalan askerle düşmanı oyalı yayım." demiş ise 
de, Yıldırım Han harb meydanını bırakıp kaçmayı 
büyüklüğüne yediremeyerek, geri kalan askerle düş
man ordusunun kalbine süratle saldırdı. Ve etrafa 
hücum emrini verdi. Fedakar adamları kendisinden 
.ayrılmayarak Moğollarla çarpıştılar. Fakat çoğu şe
hid oldu, birazı da esir gitti. Bunun üzerine kendisi 
de Timur'un bulunduğu yere sancağa doğru ne olur
sa olsun diyerek hücum etti. 

Osmanlı Sulta�ları içinde Yıldırım -Bayezid şe
eaati ve cesareti ile meşhurdur. Ve Osmanlı hane
danında Zaloğlu Rüstem gibi kuvvetli, gazablı, hid
detli bir kahraman olduğunu tarih kitapları yazar. 

Timurnameyi yazan ve _ Molla Cami'nin kızkar
<leşinin oğlu olan (Mevlana Hatifi ) Şehnamesinde 
diyor ki:  Yıldır!m Bayezid, o kıyamete benzeyen 
günde hiç düşünmeden Tatar. askeri üzerine atını 
salıp a� kurt koyun sürüsünü nasıl darmadağın eder
·se, o da öyle yapardı. Elindeki kılıcını bir salladı 
mı, ikinciye tacet bırakmazdı. önündeki bir ham-
1ede yo�{ ederdi. Z�man zaman gök gürültüsü gibi 
nara atar, şimşek gibi parlayan kılıcını vurduğu 
-gibi Tatarı cansız bırakırdı. Zaman zaman mızrağı 
ile şimşek gibi hücum ettiği zaman süvarinin boy
num.i bindiği atın boynuna sarkıtırdı. Yıldırım ka
·na batıp canını kurban etmek arzusuyla askerin 
·kalbinde bayrakların dikildiği yere doğru koşup biz
zat Timur'un üzerine saldırdı. Oraya gelinceye ka
-dar birçok Moğol a,;kerini birer darbede yere serdi. 
Ve pek çoklarının kellesini keskin kılıcıyla uçurdu 
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ve kimse önüne geçemedi. Timur bulunduğu yerde
Yıldırım'ın tek başına pervasızca safları birbirine
katarak kendine doğru gelmekte olduğunu görünce, 
canı ağzına geldi, hazan yaprağı gibi titremeğe baş
ladı. Germiyanoğlu o sırada Timur'un yanında bu-
lunuyordu. Timur'a dedi ki ; "Ey benim hükümda
rım, gafil bulunma, bu fırsat !:lir daha ele geçmez. 
Ciğerir.i almağa koşup gelen Yıldırım Han'ın ken-
disidir ." deyince, Timur kemend atanlara "Sakın 
Yıldırım'ın vücuduna bir zarar vermeyin, diri ola
rak ele geçirmeğe çalışın." dedi. Onlar da dört taraf-
tan kemend üşürdi.:.ler ve onu atından aşağı düşür
düler. 

Cengiz'in çocuklarındcın Mahmud Han o koldao 
bulunuyordu. Yıldırım'ın yaya kaldığını görünce et
rafını sardılar. Yıldırım Han hançere davranıp pek
çoklarmı hançerleyip yere dü�ürdü. Nihayet bir ka
labalık kendisine hücum etti, elind2 hançer olduğu 
halde tuttular ve Timur'Lln çadırına getirdiler. Ti
mur çadırından çıkıp birkaç adım ilerleyerek kar
şıladı. Selamlaşt!ktan sonra Timur Bayezid'in elin
den hürmetle tutarak çadırının içine götürdü. Baş· 
köşeye geçirip yanı başına oturttu. Gönül okşayıcı 
sözlerle aradaki· soğukluğu ka�dırmağa çalıştı. "Ha
tırınızı hoş tutunuz, birkaç gün ho�unuza gitmeyen 
zamanlar için üzülmeyiniz. Babanızdan miras kalan, 
mülkünüz bugünden sonra yine sizin elinizdedir." 
dedi. Güzel elbiseler giydirdi. Ve büyük çadırlar 
kurdurdu. Musa Çelebi dP babası ile beraber esir 
olmuştu. Onu da getirdiler. Timur, Ona da evlartı 
gibi şefkatli davrandı. Onun için de ayrıca tabasımn 
çadırı yanında büyük çadırlar kurdurdu. Her nereye-
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gittiyse onlara da öyle ikram ve iltifat ederek be
raber götürdü. Arasıra Yıldırım Bayezid'i yanına 
davet eder, onunla yan yana oturur tatlı sohbetler 

yaparak üzüntüsünü gidermeğe çalışırdı. Kütahya'

ya gidildiği zaman büyük bir ziyafet hazırlattı. 
Yıldırım'ı da davet etti. Ve Padişahların adeti üzre, 
QDUnla yan yana oturdu. Mecliste saz çaldırıp Yıl
dırım'a dinletti. Torunu Mi ranşah'ın oğlu Ebfı Be

kir'e Yıldırım'ın kızlarından birini nişanladı. 
(Timurlenk Yıldırım Han'ı demir kafese koy

muş) diye halk arasında yayılmış olan sözün aslı 
yoktur. Büyük adamlar öyfo kücüklük yapmazlar. 

Büyüklüğün kadrini bilirler. Fakat Yıldırım Han 
Moğollar'ın göz hap�inde olduğunu bildiği için ata 
binmek istemezdi. Ondan dolayi tahtıravanla gitmek 
isterdi. tşte kafesle tahtıravanı ayıramayanlar bu 
uydurma söze inanmışlarrlı. Her ne kadar Timur
lenk katı yürekli,  kan dökücü, zalim bir adam 'idiy
se de hükümdarlara yakışan resmi işlerde hiç ku
sur etmezdi. Fakat memleket ler harap olmuş, fu
kara ayaklar altında kalmış, binlerce kişi aç, çıp
lak, oralarını hiç düşünmezdi. 

Timur'un birçok askeri vahşi Moğollar'dı. Onla
ra yapılacak mükafat, girdikleri yeri yağma etme
lerine izin vermekten ibaretti. Bundan dolayı Ana
dolu'da yapmadıkları vahşet kalmadı. Cengiz'in as
keri ne yaptıysa Timur'un askeri de onu yaptı. 

Timur'un torunu olan Miranşah'ın oğlu Mirza 
Mehmed Sultan, bir ordu ile Bı:rsa'ya hareket edin
ce, Bursa'da bulunan Süleyman Çelebi harem hal
kını, Kasım Çelebi'yi, hazinede bulunan paralarla 
kıymetli eşyayı beraberine alarak Sadrazam Ali Pa-
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şa, Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ve başka kumandan
larla birlikte Rwneli yakasına geçerek Edirne'ye 
gitti, ve orada saltanat tahtına oturup AU Paşa'yı 
Sadrazamlıkta bıraktı. 

İstanbul Kayseri Manuel'i elde etmek lazım gel
diğinden Süleyman Çelebi Akdeniz'de Selanik'i ve 
daha başka yerleri, Karadeniz kıyılarında da bir 
kısım yerleri, Kayser'e vermiş, Kasım Çelebi'yi de 
rehin olarak tstanbul'a göndermişti. 

Mirza Mehmed Sultan; Bursa hazinesinde um
duğu kadar para bulamadı. Fakat Timur'un kuman
danlarından malları zaptetmege memur olan Emir 
Şeyh Nureddin Bursa 'nın ileri gelenleriyle, zengin
lerini sıkıştırarak paralarını aldı. Fukarasını da so
yup soğana çevirdi. Ve etrafta bulunan kasabaları 
ve köyleri de viraneye döndürdü. Bu suretle pek çok 
mal topladı. tznik'e gitti. Taraklı Yenice'sine gidin
ceye kadar aha!iye yap:nadığl zulüm ve tecavüz 
kalmadı. Moğol ve Tatarlar'ın bir kısmı da Mihaliç 
ve Karasi taraflarını hakladı. 

Keramet 
·
sahiplerinden olan me�hur Emir Bu

hari ve zamanın · en büyü!{ fılimi Molla Fenari, Kur
ra'nın ve hadis aHmlerin.in iftihar ettiği Şeyh Meh
med Cezeri, bu musibet ve felaket tufanı içinde tu
tulup bağlanarak Emir Nurcddin'in huzuruna gö
türüldüler. Nureddin onların derecel�rini anlayınca 
Kütahya'ya gönderdi .  Thıurlenl• onlara pek �o�;: 
hürmet gösterdi. Ve beraberinde Tür\:: istan'a götür
mek istedi. Emir Buhari ile Molla Fernlri özür di
lediler. Ve Bursa'ya gitmek için izin istediler. Meh
med Cezeri ise orduda kaldı ve Timur onu Semer
kand'a götürdü. 
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Tarihin sahifelerini süsleyen vakalardandır. Ti

murlenk Szyyid Şerif'i, Şiraz'dan Hwasan ve Ma

veraünnehir'e götfü-düğü zaman, Sadeddin Teftaza
ni ile görüşmüşlerdi. Bir gün Timur'un huzurunda 
edebiyattan (lstiare-i Tebaiye) ye dair bir bahis 
geçmişti. Aralarında (Numanüddin'i-Mutezili) ha
kem bulunuyordu. Bahsin sonunda Numan Seyyid 

, Şerifi Sadeddin'e tercih etti. Onun hükmünü be
ğendi. Bunun üzerine Timur'un hazırladığı bir top
lulukta Seyyid Şerif Cürcani'yi, Sadeddin Teftazani
nin önüne geçirince, Sadeddin'in canı sıkıldı. Timur 
"Diyelim ki, ikisinin de ilmi, fazlı birdir. O bakım
dan aralarında fark yoktur. Fakat Seyyid Şerif'in 
rn:!sebi bakımından öne geçmek şerefi ona aittir." 
demiştir. Sadeddin cu sözden ve bu hareketten çok 
üzüldü, az zaman içinde kahrından öldü. Bu sefer 
Ccz2ri'yi Semerkand'a götürdüğü zaman yine bir 
resmi toplulukta Cezeri'yi Seyyid Şerifin üzerine 
geçirmekle Seyyid Şerifin gönlü kırılmıştır. Her 
ne kadar Cezeri kıraat ilminde ve tecvidte zamanı
nın imamı idi. Hadis ve tarih ilimlerinde de çok bil
gisi vardı. Fakat akli ilimlerde Seyyid Şerif'in de
recesine çıkamazdı. Hasılı menhus Timur birçok 
memleketleri yakıp yıktıktan ve yüzbinlerce Allah'
ın kuluna cehennem azabı çektirdikten başka tah
kik ashabı ulemanın yüzsuyu ve sonradan gelen 
filimlerin önderi olan Seyyid Şerif ile Sadeddin'i 
kırıp gücendirmiştir. 

Mal toplamak için Timur'un çocuklarından Sul
tan Hüseyin bir ordu ile Karaman, Teke ve Ha
mideli taraflarına, Harezm valisi olan Emir Şah Me
lik de başka bir ordu ile Menteşe ve Aydın tarafı-
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na gittiler. O kadar çok zulümler yaptılar ki maz

lumların çıkardıkları ahlar, feryadlar gök kubbe

sine ulaştı. 
Karamanoğlu Mehmed Bey on seneden fazla 

Bursa'da hapisteydi. Ve kurtulmaktan artık ümidini 
kesmişti. Sultan Mehmed Mirza Bursa'ya gittiği za
man onu hapisten çıkarıp Timur'a gönderdi. Ger
miyanoğlu Yakub Bey de evvelce Yıldırım'ın hap
sinden kaçarak Şam'a, oradan da Timur'un yanına 
gitmişti. Timur hem onları, hem de ordusunda, bu
lunan Aydınoğlu Cüneyd Bey'i, Saruhanzade Hızır 
Şah Bey'i,  Menteşoğlu tıyas Bey' i, Kızıl Ahmed oğlu 
İsfendiyar Bey'i babalarından kendilerine miras ka
lan vilayetlere vali tayin etti. Anadolu kıtası bu 
suretle yine birçok Beyliklere taksim edilmiş oldu. 

Başı yukarda, mağrur Timur'un maksadı Os
manlı ülkesini taksim etmek ve birbirinden ayırmak 
ve Osmanoğullarını bir daha kendisine karşı koya
bilecek bir hale gelmemeleri için iyice zayıflatmak
tı. Fakat gaflet ettiği nokta şu idi. Bir gün kendi
sinin ocağı batacak ve Osmanlı ocağının ateşi ci
hanı aydınlatacaktı. 

Bir şem'a ki Mevla yaka bir vech ile sönmez. 
(Yani Allah'ın yaktığ1 ışığı kimse söndüremez.) 

Timur yazı Kütahya 'da geçirdi. Kış gelince Ay
dın'a gitti. Kendisi Tire'de torunları olan Sultan 
Mehmed Mirza Ebfı Bekir Manisa'da, Horasan emi
ri olan Şahruh Mirza Horasan kumandanları ile 
Ayaslog'da, öteki Mirza'lar da birer tarafta kışı ge
çirdiler. 
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Cenevizler'in 1zmir limanında yapmış olduğu 
kaleyi tslam hükümdarlar!nın ele geçiremediklerini 
Timur'a söyledikleri vakit· gayrete gelerek kış de
meyip tzmir üzerine yürüdü. Kale deniz kenarınday

dı. Yalnız üç tarafı denizdi. Timur sayısız as

kerine emir vererek deniz tar&.f ını doldurttu. Ve on

beş gün çaba sarfıyla kaleyi ele geçirdi. Bunun üze

rine Edremit kalesi de aman isteyerek Timur'a tes

liın edilmiştir. 

ŞEHZADE ÇELEBİ SULTAN MEHlv.IED'tN 
BAZI MTJHLh.EBEI ... ERİ 

Ankara muharebesi bozgununda Çelebi Sultan 
Mehmed idaresi aıt.nda bulunan Amasya'ya gitmiş
ti. Sinop Bey'i tsfenrtiyar Bey ıse Osmanoğulları'nın 
düşmanı olduğundan kardeşinin oğlu Kara Yahya 
bin kadar süvari ile birlikte Çelebi'yi karşıladı. 

Yapılan muharebede bozguna uğradı. Askerinin ço
ğu öldü, geri kalanı da dağıldı . 

Bunun üzerine Şehzade Çelebi Bolu'da durarak 
etrafın ahvalini araştırmak için adamlar gönderdi. 

Casuslar dönüp Osmanlı Ulkesinin karışıklığını ve 

Timur'un memleket içinde kışlayacağını ve Sultan 
Bayezid'in sağ olduğunu haber verdiler. Yanındaki
lerle danışma yaptıktan sonra, }.Jllasya taraflarına 
oturınağa 

, 
ve işin sonunu beklemeğe karar verile

rek o tarafa gidildi. 

Türkmen Beylerinden olup Timur tarafında bu
lunan ve bazı aşiretlere kumandan tayin edilmiş 

olan Kara Devlet Şah ise, başına birtakım haşaratı 
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toplayarak Osmanlı memleketlerini almağı kurmuş
tu. Amasya taraflarına tecavüz etti. Yanındaki ha
şaratın çoğu yağma için etrafa dağılmışlardı. Şeh
zade Çelebi onun üzerine yürüdü. Yapılan muhare

bede Kara DeYlet Şah bir · okla öldüğü için yanında

ki asker dağıldı. 

Daha sonra Canik'te bulunan Timur'a bağlı 
Kubadoğlu, Amasya'ya bağlı Niksar kalesini sardı. 

Şehzade Çelebi koşarak yetişti ve Kubadoğlu'nu ka
çırdı. Ve Kubadoğlu'nun elinde bulunan Felebenk 
kalesini sararak aldı. Ve Tokat'ta yerleşti. Büyük 
dedesi Osman Gazi 'nin yolunu tutmuş adaletle iş gö
ıüyordu. O sırada eşkiyadan tnaloğlu Tokad'ı almak 
için yirmibin kadar eşkiya ile vilayetin hududunu 
geçerek Kazabad'a geldi. Her gün bir köyü yağma 
ediyordu. inaloğlu'nun yanındaki başıbozukların ço
ğu yiyecek toplamak için etrafa dağılmışlardı. Şeh

zade Çelebi bir gün sabahleyin Kazabad'a gidip tna
loğlu topluluğunu bastı. Yanındaki askere göre eş
kiya on kat fazlaydı. Bununla beraber onları bozdu, 
sağ salim birçok ganimetler alarak Tokad'a döndü. 

Türkmen Beylerinden Gözleroğlu, tnaloğlu'nun 
bu çıkışını haber alınca başına topladığı birçok ha
şaratla Doğu Karahisar kalesini sardı. Bunu haber 

alan Şehzade Çelebi Sultan Mehmed yine askerini 
toplayarak sabahleyin Gözleroğlu'nu basıp toplulu
ğunu dağıttı, mallarını, e!5yasmı ganimet alarak To
kad'a döndü. 

Yine o sırada Mezid adındaki bir serkerde bir
çok haramileri toplayıp, Sivas harabesjni kendisine 
merkez yaparak gelip geçeni soymakta idi. Bunu 
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haber alan Şehzade Çelebi kumandanlarının en bü
yüğü ve en eskisi olan Bayezid Paşa'yı ordusuyla 
gönderdi. Yapılan çarpışmada Mezid kendini koru

maktan aciz kaldığı için aman istedi. Bayezid Pa
şa onu tutup Tokad'a gönderdi.  Şehzade onu affet

ti. Ve bir daha böyle eşkiyalıkta bulunmayacağına 

dair yemin ettirdi. Ve kendisini Sivas'ın bakımına, 
yapılmasına memur etti. Mezid de kurtuluşun teşek

kürü olarak verdiği sözü tuttu. Ve Sivas'ı imara 
çalıştı. 

Hasılı Osmanlı:ar'ın düsmanı olan derebeyleri 
hususiyle tsfendiyaroğlu takımı Yıldırım Bayezid 
Han'ın Şehzadelerinin fusat bulmamaları için be

şer, onarbin ikişi ile şurada burada dolaşıyorlardı. 

Çelebi Sultan Mehmed :mlf:.rın zararlarını ortadan 

kaldırmağa mecbur olmuştu. Kendisinin kapı halkı 

ve Amasya askeri üçbin kadardı. Bununla beraber 

Allah'ın lütfuna mazhar olarak o büyük toplulukta 
bulunan hainleri birer birer kahrediyordu. 

Ankara meydan muharebesinde Çelebi Sultan 
Mehmed Çarhacılar kumandanı idi. Nasıl kahrama
noğlu kahraman olduğunu Timur gözüyle görmüştü. 
Bu sefer Amasya valiliğinde beliren tedbirli ve adil 
hareketlerini takdir ederek onu yanına almak istedi. 

Kendisine kuvvetli yeminlerle ve kızını kendisine 
vereceğini vaad ile çok okşayıcı bir davetname yaz
dı. Ve Padişahlara layık hediyeler hazırlattı. Yıl
dırım Bayezid'e de ağır yeminlerle teminat verdi. 
Ona da bir mektup yazdırdı ve (Hoca Mehmed) 
adında bir memur ile gönderdi. Ve Yıldırım'ın en 

yakın adamlarından birini de onun yanında yol-
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ladı. Mektuplar ile mebusların yani elçilerin geldi

ği Şehzadeye haber verilınce kumandanlarını karşı

laınağa gönderdi. Ve görüştükit?l'inde Ti mur'un gön

derdiği mektuplar hürmetle açılıp okundu. Şehzade 
Çelebi Sultan l\!Iehmed, hemen baş üstüne diyerek 
ve gerekli hediyeler hazırlayarak Tokad'tan Amm;

ya'ya, oradan da Osmancık'a geldi. Meğer İsfendi

yar oğlu Kara Yahya intikam almak için Şehzade

nin bu yolculuğunu fırsat bilerek yol kesmek isti

yormuş. Adamlariyle Mehmed Çelebi kafilesi üze

rine hücum etti. Osmanlı dilaverled çok kuvvetli 
karşı koydular. Kara Yahya yine bozulup yardımcı

larıyla beraber per!şan oldu. 

Şehzade Çelebi o konaktan da kalkıp Murtazaa
bad'a geldi. Tatar s.:-rdarlarından Savecioğlu Ali Bey, 

Şehzadeye suikast etmek için yolunu beklediği ha
ber verilince Çeleb; Sultan Mehmed Timur'un se

firine bir ziyafet verdi. Ve "Hükümdaı' Timur'un 
huzuruna gitmek benim için şerefli bir şeydir. Ba

bama olan hasretim de çek büyüktür. Fakat görü

yorsunuz daha kendi vilayetimiz hududunda iken 
düşmanlardan ve eşkiyadan ne zahmetler çekiliyor. 
Bu memleketi bu hctlde bırakıp gitmek kabil olnia
yacak, sizden rica �derim Sahip Kıran'ın huzuruna 

gittiğiniz zaman benim bu özrümü güzel bir ifade 

ile kendisine arzed'.niz. Gidemediğimiz için gücen
mesinler." dedi. Sefir ile beraber kendisinin hocası 

olan ( Bayezid Sofi) yi gönderdi. Onun avdetine ka
dar Bolu taraflarınca kalmağa karar verdi.  Fakat 

Bayezid Sofi'nin Timur ile bu�uşması Yıldırım Ba
yezid'in vefatı sırasında mümkün olmuştur. 
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Hamideli vilayetinde uzunluğu yirmi, genişliği 

dört fersah olan bir göl vardır ki etrafı bahçelerle 
ve bostanlarla kaplıdır. Bir tarafında çok sarp ve 

yüksek bir dağın eteğinde (Eğridir) şehri, vardır. 
Gölün içinde de çok kuvvetli bir ada kalesi bulun

duğunu Timur işitmişti. Onu elde etmek merakına 
düştü. Kışı Aydın'da çıkardıktan sonra o tarafa 
gitti. 

tşte o sırada Yani 805 senesi Receb'inin orta
sında Yıldırım Bayezid hastalandı. Timur kendi 
ağırlığıyla beraber Y ıldırım Han'ı da Akşehir'e gön
derdi. Teda\·isi için kendi hususi doktorlarından ih
tisasiyle tanınan (Celaleddin Arabi ) ile (tzzeddin 
Mesud Şirazi ) yi memur etti. Kendisi de Eğridir'e 
gidip orasını da ele geçirdi. 

O iki mütefı.ass1s doktor tıb ilmince gereken 
tedbirlerde kusur etmediler. Fakat çoluk çocuğun
dan ayrı bulunmanın verdiği acı bütün kudretiyle 
dünyayı titretmiş olan kendisi gibi bir Padişah'm 
esir oluşu göz hapsinde bulunması ne kadar ciğer 
yakacak acı bir ıseyıiir. Her ne kadar Timur tara
fından kendisine teselli verilerek memleketlerinin 
kendisine verileceği vaad ediliyorsa da, bir başkası
nın ağır minneti '.lnında yaşamak ona güç geliyor
du. Ve daima ö�ümü istiyordu. Doktorların Hacları 
tesir etmedi. Hasta.lığı günden güne ağırlaştı. Kırk 
yaşında iken o sene Şabanının ondördüncU Perşem
be günü Akşehir'rle vefat etti. Saltanat zamanı on
dört senedir. Timurlenk Eğridir'den dönerken Ak
şehir'e bir konaklık yere gelince bu acı haberi aldı. 
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Çok üzüldü ve ağlayarak dedi ki : (Dinin temeli olan 
Osmanlı Sultanlarının Allah'ın adını yüceltmek için 
sarfettikleri gayreti gördükten sonra onların salta
natlarını yıktığıma pişman oldum. Hususiyle bu 
mübarek Padişah Sultan Bayezid'in düşmanı kahre
derek dini kuvvetL'ndirme yolundaki çalışmalarını 
gördükten sonra ona yardım ile kuvvetlendirmek 
dinin · icaplarından olduğu anla�ıldı. Ve bu haneda
na yardımın dinin iktizası bulunduğunu da iyice an
ladım. Şunu istiyordum ki, Rum ülkesini tamamiyle 
kurtardıktan sonra o büyük sınırların korunması ve 
cihadın yapılması için bu yüce Sultan'a imdat ede

rek iyi nam kazanayım.)  
T!murlenk böyle canlar yakan sözler söyledik

ten sonra Musa Çelebi'yi davet etti. Ona elmaslı kı
lıç kuşattı ve çok güzel elbiseler giydirdi. Yüz at 
verdi, Yıldırım Bayezid'in vasiyeti üzerine Bursa'da 
yaptırdığı caminin yanında defnedilmek üzere tabu
tunu ve Musa Çelebi 'yi Germiyanoğlu Yakub Bey'e 
teslim etti. Ve Çelebi Mehmed ne zaman isterse ona 
vermesini de tenbih etti. Çelebi Sultan Mehmed tara
fından gönderilen mektup gelmiş ve Sofi Bayezid'\ 
huzuruna kabul etmişti. Ona pek çok iltifat etti. Ve 
Çelebi Sultan Mehmed'e Padişahlara layık hediyeler 
hazırlattı, bir de taziyetname, baş sağlığı mektubu 
yazdırdı. Ve kumandanlardan biri ile gönderdi. Sofi 
Bayezid'i de ikraır. ve iltifatla geri gönderdi. Ayrıca 
Edirne'de bulunan Emir Çelebi Süleyman'a da yine 
hükümdarlara layık hediyelerle bir taziyet mektu-
bu gönderdi. 

· 

Yıldırım Bayezid'in vefat ettiği Şaban ayında 
Timur'un çok sevdiği torunu Mirza Mehmed Sultan 
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da vefat etmişti. Thnur çok k�derlendi. Gözlerinden 
damla damla yaşlar döküldü. Ve bu kederden beli 
büküldü, ·artık Anadolu'da kalamadı, Erzurum ve 
Erzincan yoluyla Gürcistan'a geçti. Orasının işle
rini de düzelttikten sonra, 806 senesinde hükümet 
merkezi olan Semerkand'a gitti. 

H O L A S A  

Sultan Yıldırım Bayezid, kahraman oğlu kah
ramandı. ömrünün sonuna kadar kahramanca ya
şadı. Muharebe meydanlarında gösterdiği kahraman
lığın yarısı kadar memleket işlerinde hünerini, bil

gisini göstermiş olsaydı kolaylıkla tstanbul'u alır 
ve payitaht yapardı. Fatih ve Yavuz Sultan Selim 
gibi kendisinden sonra gelen büyük hükümdarlar 
da Avrupa')'! alır ve Hindistan'ı ellerine geçirirlerdi. 

Yıldırım Bayezid Han devlet işlerini Sadrazam 
Ali Paşa'ya bırakmıştı. O ise zevk ve eğlencesine düş
kün bir adamdı. Bazı söylentilere göre de rüşvet alır
dı. Dışarıdan Ali Paşa içerden Sırp kızı Melica kendi
sini içkiye alıştırmışlardı. Ve bu suretle zevk ve se
faya kapılmıştı. Halkın hususiyle milteassıp olan
ların nefretini kazanmıştı. Kadılardan bazılarının 
yaptıkları zulmü işitince hepsinin idamını emret
mişken hokkabaz bir habeşinin sayesinde kurtul
muşlardı. Bundan dolayı din adamları da kendisine 
kırgındı. 

Kendinden evvel gelen Osmanlı Sultanları her 
işte devlet büyükleriyle ve kumandanlariyle danış
malar yaparlllrdı. Yıldırım Bayezid ise bu meşveret 
usulüne hiç aldırmaz, her işi kendi bildiği gibi ya
par ve devleti öyle yürütürdü. Emektar ve halis 

F. 23 
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olan yakınlarının nasihatlerini dinlemezdi. Hatta 
Timur'a yazılan cevapta şiddetli bir dil kullanılma
masını hatırlatanları azarlamıştı. Bu çok hiddetli 
yaratılışlı olmasındandı. Timur gibi bir adamı kız

dırıp memleketine davet etmeğe bir mecburiyet yok
tu. Hele Timur'a bağlı olan Kemah, ve Erzincan'ı 
almak da uygun değildi. Timur gibi dehşetli bir 
düşmana karşı etraftan müttefik ve yardımcı bul
mak lazım gelirken hususiyle Mısır Sultanı ile bir
leşmek gerekirken bunların yapılmaması kendi aley
hine oldu. Mısır hUkümetinin himayesi altında Ma
latya'yı alması da Mısır'ı gücendirmesine sebep ol

du. Bunlar mülki tedbirlere uymayan usulsüz işlerdi. 
Bu türlü bilerek yapılan kusurlara· birtakım gök 

hadiseleri de eklenmişti. Bunlardan biri doğudan ba
tıya doğru o sıralarda bir kuyruklu yıldız doğmuştu. 
Cahil ahali ona manalar vererek ürkmüşlerdi. Bu ür
küntü askere de tesir etti. Bu kuyruklu yıldızdan Ti
mur da korkmuştu." Fakat Timur'un yanındaki mü
neccimler "Bunun zararı Anadolu'ya aittir" diyerek 
kendisine teselli vermişlerdi. 

Sivas valisi ve doğunun başkumandanı olan 
büyük Şehzade Ertuğrul Çelebi'nin o sıradaki ölü
münün de manevi çok büyük tesiri olmuştur. Yıl
dırım Rumeli işleriyle meşgul iken Timur'un te
cavüzü düşünüldüğünden doğu hududunun korun
ması Ertuğrul'a verilmişti. Ve kendi yokluğunu bil
dirmeyeceğine inandığı için doğu tarafından emindi. 
ölümü Yıldırım Han'a çok büyük üzüntü ve ümidsiz
lik vermişti. Sonradan da Timur'un Sivas halkını 
kılıçtan geçirmesi askerin zihnine dehşet vermişti. 

işte böyle sebeplerden dolayı tam bir birlik 



JUSA.S-1 ENBlY A III • il 355 

içinde Ankara vakasında istendiği gibi muharebe 
yapılamadı. Uzun müddet bir hanedanın elinde bu
lunan halk, zorlu bir kuvvetle başka bir hükümetin 
eline geçerse bir zaman daha eski bağlı oldukları 

devlete dönüş için ellerine geçen fırsatı kaçırmaz
lar. Bu tarihin umumi bir kaidesidir. Yıldırım Ba
yezid Han henüz eline geçirdiği Anadolu aıüstakil 
Beyliklerini onlardan aldığı yardımcı askerlerle Os
manlı ordusunu kuvvetlendirmek istemiş ve onların 
eski Beylerini Timur ordusunda bulunduklarını ade
ta unutmuştu. Bir de Ertena Bey'in kardeşinin oğlu 
olan Tahirüddin Bahadır, Timur ordusunda bir fır
ka kumandanı iken Yıldırım Ertena artığı olan Ka
ra Tatarlar'dan rm::tgele asker topladıktan başka 
Deşt-i Kıpçak'tan Rumeli'ye geçen Tatarların reis
lerini de idam ederek ve onları ayrı ayrı yerlerde 
yerleştirerek kendilerinden de asker toplamıştı. Ta
tarlar ise kendi Hanlarına ve Beylerine bağlı bir 
milletti. Reisleri olmadığı zamanlarda bile nerde Ta
tar kokusu duyarlarsa o tarafa dönerler ve zarar 
görmüş olan reislerinin öcünü almak için fırsat gö
zetlerlerdi. Hasılı gerek yeni alınan Anadolu Bey
liklerinden, gerek Tatarlar'dan toplanan yardımcı 
askerlerin dar zamanda öte tarafa geçivermeleri 
çok kuvvetle beklenirdi. Bunlar Düşmanın çoklu
ğundan ürkmeyen ve bir yerde mağlup olmayan Os
manlı askerinin de bozulmasına sebep oldular. 

YILDIRTh1: BA YEZİD HAN ZAMANINDAKt 
ALiMLER VE ŞEYHLER 

O asrın en filimi Molla Fenari idi. önce Ana
dolu'da Alaaddin Esved'den ve Aksaray'lı Cemaled-
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din'den ders almış sonra Mısır'a gitmiş, Hoca Ek
mel'den yüksek ilimleri tamamlayıp icazet almış

tı. Anadolu'ya dönüşünde Bursa kadısı oldu. Çok 
şöhret buldu. Cuma günü evinden camiye gidinceye 
kadar büyük, küçük herkes onun yüzünü görmek 
için yollarda saf saf dizilirlerdi: Osmanlı Sultanları 

tarafından kendisine çok hürmet gösterildi. Çok 
zengin oldu, güzel bir yerde cami ve medrese yap
tımı. Süsler içinde oniki hademesi ve kırk cariyesi 

vardı. Fakat kendi yiyeceği ve giyeceği için temiz 
mal edinmek üzere kazzazlık yapamı. Dervişler gibi 
&ba giyerdi. Ve "Kazzazlıktan kazandığım para bun-. 

dan daha iyi elbise giymeme yetişmez. 0 derdi. Ona 
hased eden bazı alimler. bu halinden dolayı ona 
mürai derlerdi. Molla Fenarf ise her işinde doğru 
hareket eder ve her zaman doğruyu söylemi. Yıl
dırım Bayezid bir davada "Ben bu işi biliyorum, bu 
böyledir." dediği zaman, Molla Fenari "Siz cemaate 
gelmiyorsunuz, ben sizin şahadetinizi kabul ede
mem." dedi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid kendi 
köşkünün önünde bir cami yaptırdı ve orada ken
disi için bir köşe ayımı. Ve ondan sonra o camide 
cemaatle namaz kılmış ve özrü bulunmadıkça ce
maati terk etmemişti. Molla Fenari 822 senesinde 
hacca gitti. Mısır•a uğradı, oranın alimleriyle m� 

bahese etti. Hepsi onun i!ınini, kemalini tasdik et
tiler. Mısır Sultan'ı olan (Melik Müeyyed) ona çok 
hürmet göstemi. Mısır•ın Şeyhü'l-tsliimı olan (tbnl 
Hacer) onun hakkında: "Mevcud bütün ilimleri bi
lir. Ayrıca arabi ilimlerde tam bir bilgisi vardır.'• 
diye medhetmişti. Hakikatte d� Fenari o zaman bi
linen bütün ilimlerde tanı bir bilgi sahibi idi. Hacı 
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Bayram Veli'nin şeyhi olan Kayseri'li Şeyh Hami
düddin ile sohbet ederek ondan da Tasavvuf ilmini 

-öğrenmişti. Onun zamanında Sadeddin Teftazani'nin 
eserleri Anadolu'ya geliyor, talebe onları yazıp oku

_yabilmek için tatil günleri olan Cuma ve Salı ye-

1:işmediği için, talebenin kitapları yazmalarına va

kit bulmaları için Pazartesi gününü de tatil günle

rine ekledi. 
Molla Feniiri'nin en meşhur ve mühim olan 

eseri Usul'ü-Fıkıh'tan (Füsulü'l-bedayi') adındaki ki
tabıdır. Mantık ilminden (Risale'i-Esiriyye) kitabı 
.üzerine güzel bir şerhi vardır. Bunlardan başka da
ha birçok eserleri varsa da, işinin çokluğu onları 
beyaz etmeğe vakit bırakmamıştır. Müsvedde ha
linde kalmıştır. Vefatında yüzellibin altını ve birçok 

eşyasından başka onbin cild kitabı kalmıştır. (Al
lah rahmet eylesin) .  

Yine o asrın alimlerinden biri de Alaaddin Es
ved'in oğlu Hasan Paşa'dır ki, babasından ders al
dıktan sonra Aksaray'lı Cemaleddin'in dersine de
vam etmiş, Molla Fenari ile ders arkadaşı olmuş
tu. Sarf ilminde (Merah'ı) nahivden de (Misbah'ı) 

·şerh etmiştir. 
Molla Fenari ile aynı zamanda bulunan iilim

lerden biri de Saf Prşah adındaki alimdi. Akli ve 
nakli ilimleri etrafiyle bilirdi. Feniiri akli ilimler
· den çözemediği bazı meseleleri ondan sorarak öğ
renirdi. 

Yine o asrın büyük alimlerinden biri de Molla 
Feniiri'nin oğlu Muhammed Şah idi. Babasından da
·ha zeki bir genç idi. Bursa'daki Sultan medresesi 
'babasının sağlığında ona verilmişti. Şemseddin Fe-
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nari'nin öteki oğlu Yusuf Bali'de o asırda yetişmiş 
büyük alimlerdendir. Kardeşi Mehmedşah ölünce 
onun yerine müderris olmuş, sonra da Bursa kadısı 
olmuştu. 

O asrın meşhur fil.imlerinden biri de tbni Me
lek diye tanınan tzzeddin Abdullatif adındaki derya 
gibi alim ve fazıl bir zattı. Bütün ilimlerde, bilhas
sa şer'i ilimlerde çok büyük üstad idi. Aydınoğlu 
Mehmed Bey'in hocasıydı. Tire'de yerleşmişti. (Mec
maü'l-Bahreyn, Meşarikü'l-Envar ve Usul'ü-Fıkıh'ta 

Menar'ı) şerh etmiştir. Onun (Ferişteoğlu) diye 
bilinen bir kardeşi daha vardı ki, dalalet fırkaların
dan Hurufilerin reisi olan (Fazlullah Hurufl)Ilin 
mensuplarındandı. (Allah, Allah bir menba'dan bu 
nasıl acı ve öteki nasıl tatlı bir sudur.) 

Oğlu Molla Mehmed de büyük filimlerdendi. 
(Vikaye) üzerine güzel bir şerh yazmıştır. 

O asrın tanınmış bilginlerinden ve meşhur alim
lerinden (Ali Antaki'nin oğlu Abdurrahman) da 
hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerinde tam bir bilgi sa
hibi olduktan başka Cifir ve harf ilimlerini de bilir
di. Garip ilimler dedikleri bu ilimleri öğrenmek için 
Mısır'a, oradan da Af.rika'ya gitmişti. Bursa'ya 
geldiği zaman Molla Fenarl onunla görüşüp çok 
istifade etmiştir. Birçok eserleri vardır. Meşhur 
(Fevayihi Miskiyye fi'l Fevatihi'l-Mekkiyye) adın
daki kitap onun eseridir. 

Alaaddini Rumi diye anılan çok zeki ve alim 
bir adam daha vardı. Sadeddin ile Seyyid Şerif'in 
derslerinde bulunmuş ve cnların aralarında yaptık
ları mübaheseleri de dinlemişti. Onlardan öğrendiği 
sual ve cevapları ezberlı>yip başkalarına sorar Ve 
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onları cevaptan aciz bırakırdı. Sonra Mısır'a gitti, 

Mısır alimlerini de şaşırttı. Muhtelif fenlerden ya

pılmış sualleri havi bir kitabı vardır. 

Ramazan Efendi de o asrın a:Iimlerinden olup 
Yıldırım Bayezid kendisini kazasker tayin etmişti. 
Ş&ir Ahmedi Germiyanlıydı, alim bir zattı. Anado
lu'da tahsil ettikten sonra Mısır'a gidip orada Mol
la Fena.ri ile birlikte okwnuştu. Dönüşünde Gerıni
yanoğlu'na muallim olmuştu. Germiyanoğlu şiire 
hevesli olduğundan o da �ilde meşgul olmuştur. 
Bayezid Han'ın oğlu Süleyman Çelebi'ye intisab et
ti. Ve (1skendernaıne) diye meşhur olan kitabı yaz
dı. Pek çok şiir söyledi. Timurlenk Anadolu'ya ge
lince, onu sohbet ettikleri arasına aldı. Aralarında 
birçok latifeler geçmiştir . .  

Aydın ulemasından Hacı Paşa Mısır'da Mol1a 

Fenari ile beraber tahsil etmişti. Sonra tıb ilmine 
dönerek bütün zamanlarını ona verdi. Dönüşünde 
Aydınoğlu Mehmed Bey e>.dına tıb ilminden (Şifa) yı 
yazdı. Yine tıbtan (Teshil) adındaki küçük kitabı 

Türkçe yazdı. 

O asrın meşhur şeyhlerinden biri de Kayseri'li 
Şeyh Hamid hazretleriydi. Zahir ve batın ilimleri 
bilirdi. tık zamanlarında Blil'sa'da oturur ve sırtın
da ekmek satardı.  Molla f<�enari onun kadir ve kıy
metini anladığı için onunla görüşür ve ondan isti
fade ederdi. Bayezid Han camii kebiri yaptıktan 
sonra, onu camiye vaiz tayin etti. Fakat günden 

güne kalabalık arttı ve pek çok izdiham oldu. Şeyh 
halveti seven bir zat olduğundan Aksaray şehrine 
gidip orada halvete çekildi .  
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O zaman Ankara'da müderris olan Hacı Bay
ram da dersi bırakıp Şeyh Hamid'in yanına gittiı 

ve tasavvuf yoluna geçti ve ondan izin alarak şöh
ret buldu. 

En meşhur şeyhlerden biri de Emir Buhart. 
idi. Yukarıda hal tercümesi geçmiştir. 

O asrın meşhur şeyhlerinden biri de Şeyh Sa
fiyüd<lin Erdebili'nin Halifelerinden Erzincan'lı Ab-
durrahman'dı. Anadolu'ya gelip Amasya tarafında

ki dağlarda yaşıyordu. Bir sabah kendisini pek üz
gün gördüler, sebebini sordukları zaman "Erdebilli
ler sağlam akide sahibi ve takva içindeydiler. Bugülb 

şeytan onları azdırdı ve babalarının yolundan çı
kardı." dedi. Çok geçmeden meşhur Haydar'ın da
lalet yoluna saptığı ve kendinden evvel gelenlerinı 

usul ve adabını değiştirdiği haberi alındı. 
Sakarya nehri ;cenarında bir köşeye çekilip hal

kı irşad eden (Taptuk Emre) de o asrın evliyasın
dan idi. Meşhur Yusuf Emre onun yakınlarından 
olup zaviyesine hizmet ederdi. O da vecd hal sa
hibi idi. Türkçe yazılmış şeyhçe ve mürşidçe pek: 
çok şiirleri vardır. 

SALTANAT FASILASI 

Ankara bozgununda büytik Şehzade Emir Sil-
leyman Çelebi Rumeli yakasına geçerek, Edirne'de
tahta çıkmış Sadrazam Ali Paşa ile Yeniçeri Ağası· 
Hasan Ağa da diğer Rumeli kumandanlariyle be
raber ona biat etmişlerdi. 

Çelebi Sultan Mehmed de Lalası Bayezid Bey
ve bir kısım kumandanlarla kendisine verilmiş olanı 
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Tokad ve Amasya tarafına gitmişti. Fakat Musa 

Çelebi babasiyle beraber esir olınuştu. ısa Çelebi de 
Bursa'ya kaçarak bir yerde gizlenmişti. 

Timur'un dönüşünde sayısız askerlerinin önle
rine gelen yerleri yağma edip sömürmeleri Moğol 
adeti olduğundan o tarafta bulunan ahali dağılıp 

birer tarafa sığındıkları gibi Çelebi Sultan Mehmed 

de yanındakilerle beraber Bolu dağlarına çıkıp işin 
sonunu beklemeğe başlamıştı. tsa Çelebi ise, gizlen
diği yerden çıkıp eski payitaht olan Bursa'yı zabte
diverdi. 

Ankara vakasından sonra Anadolu'da ortadan 
kalkmış olan Beylikler birer birer meydana çıkıp 
devletlerini kurmağa başladılar. Karaman, Germi
yan, Menteşe, Saruhan ve Aydınelleri ; Rumeli ta
rafında da Mora, Sırp, Eflak memleketleri Osmanlı 
devletinden ayrıldılar. Osmanlı ülkesinin üçte birin
den fazlası elden çıkmıştı. Geri kalan memleketler 
de yukarıda geçtiği gibi üçe ayrılmıştı. Ruıneli'de 
Emir Süleyman, Anadolu'nun doğusunda da Çelebi 
Sultan Mehmed, batısında ise ısa Çelebi adlarına 
hutbe okunuyordu. 

Osmanlı böyle üç Beyliğe ayrılarak zayıflaması 
İstanbul Kayseri'yle Sırp ve Eflak Beylerini mem
nun ettiği için bu Beyliklerin üçünü de tasdik et
tiler. 

Emir Süleyınan Çelebi Şehzadelerin en bUyü
ğü olduğu için Edirne tahtına çıkmış Rumeli ku
mandanları da ona biat etmişlerdi. Karde�leri de 
ona biat edip el birliğiyle işe yapışaralt devletin 
böyle karışık qir zamanında büyüklerinin yardımı
na koşmaları lazım gelirken Şehzadelerin birbir-
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leriyle uğraşarak sanki Timur'un eksik bıraktığı 

yıkıp yakmayı tamamlamaya çalışır bir halleri 

vardı. 
Fakat onlar da bu hususta mazur görülüyor-· 

lardı. Çünkü babalarının meydana koyduğu kardeş 

öldürmek kötü adetine çarpılmamak için böyle hare

ket etmişlerdi. O zı:ımana göre hükümetten el çek

mek candan geçmekle beraberdi. Yıldırım Bayezid 

kardeşi Yakub Çelebi'yi kendisine isyan eder diye 

düşünerek öldürmüş olduğuna göre, bu sefer de 
Emir Süleyman'ın da başa geçince kardeşlerini öl
dürmesi kuvvetle beklenirdi. tşte bundan dolayı 

bütün Şehzadeler müstakil olmak sevdasına düştü

ler. Birbirleriyle çatışa geldikleri için on bu kadar 

sene ( Saltanat fasılası) meydana geldi. Ve bu fetret 

günleri denen zaman içinde, Osmanlı devleti o ka

dar karanlık ve karışık bir hale geldi ki, o zama

nın tarihi vakalarım bile gerektiği gibi zabtetmek 

mümkün olmadı. Tarihler birbirine aykırı rivayet
lerle doludur. Çelebi Sultan Mehmed'in yaşı ve do

ğum tarihi bile iyice betli değildir. Bu zamana ait 

vakaların en meşhur ve doğru olanı aşağıya yazıl

mıştır. 
Emir Süleyman Edirne'de yerleştikten sonra 

eğlence ve işrete dalarak devleti unuttu. Devlet iş
leri Sadrazam Ali Paşa'nın elinde kaldı. O da zevkü 

sefa meclisleri top!ayarak kadehleri dolaştırmakla 

meşgul oldu. Bundan dolayı halk, devletten nefret 
etmişlerdi. 

Çelebi Sultan Mehmed ise, büyük ceddi Osman 

Gazi'nin yolunu tutup işleri mutedil ve adil bir tarz

da yürüttüğünden halkın kalbini kazanmıştı. Ti-
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rnur döndükten sonra onun talii parladı. Fakat ken
disi ağır ağır hareket eder, vakarını ve ağır baş
lılığını korurdu. Hatta Emir Süleyman Edirne tah
tına çıktığı zaman, ona uygun hadiyeler göndere
rek tebrik etti. Emir Süleyman da, Rumeli hediye
si olarak ona cariyeler gönderdi. 

Çelebi Sultan Mehmed bu suretle büyük bira
deri Emir Süleyman tarafından emin olduktan son
ra yanındaki birkaç bin askerle Bolu'dan Mudur
nu'ya gitti. Firuz Beyzade Yakub Bey tarafından 
karşılandı. Ve onun aracılığı ile Bursa'ya doğru 
yürüdü. tsa Çelebi'nin askeri karşı geldiyse de mu
harebe sonunda bozuldular. Yine Yakub Bey'in ted
biriyle Çelebi Sultan Mehmed Balıkesir tarafına 
gitti. O tarafların idaresini elinde bulunduran Ya
kub Bey'in dayısı tnebey Subaşı kendisini karşı
ladı. Onun Sultan Mehmed'� itaat ettiğini Bursa 
tarafında bulunan tsa Bey i�itince hemen askerini 
toplayarak ona karşı gitti. tnebey Subaşı Anado
lu'yu iki kardeş arasında bölerek onları barıştır
mak istedi. Sultan Mehmed onun nasihatini kabul 
ederek, Bursa şehrinden başlayarak doğu ve ku
zey tarafında olan yerler, Sivas ve Tokat sınırına 
kadar kendlsine ve batı ile güneyde olan yerler de 
!sa Çelebi'ye ait olmak suretiyle yapılacak taksime 
razı oldu ve bunu bildiren bir mektubu tsa Çele
bi'ye. gönderdi. tsa Çelebi hiddetlenerek: "Hala sal
tanat merkezi olan Bursa şehri benim elimde iken 
bana karşı çıkmak Mehmed Çelebi'nin haddi mi? 
Onun mektubunun cevabı harb meydanında verilir. 
Saltanat kimin hakkı ise orada belli olur." diyerek 
mektubu getiren elçiyi huzurundan kovdu. Ve as-
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kerini toplayarak ileri doğru yürüdü. Onun üzerine 
Çelebi Sultan Mehmed de Bursa'ya doğru ilerledi. 

Ulubat ovasında iki ordu karşılaştı Oklar atıl· 
dı, mızraklar çatıldı, canlar yok bahasına satıldı, iki 
tarafın kahramanları yaka paça döğüştüler. 1nebey 
Subaşı, tsa Çelebi'nin yoluna düştüğü için onun 
eliyle öldürüldü. Galebe tsa Çelebi tarafında gö. 

rülüyordu. Fakat sonunda bozuldu, Yalakova tara
fına kaçtı. Ona bağlı olan birkaç kişi de bir ge
miye binerek tstanbul'a gidip Kayser'e sığındılar. 
Onun Lalası olan Timurtaş Paşa da kaçarken ken
disinin atı yanında giden hizmetçisi hainlik ederek 
onu öldürdü. Ve cesedini Çelebi Sultan Mehmed'e 
sanki kıymetli bir hediye veriyormuş gibi takdim 
etti. O da onu tnebey Subaşı'ya bedel tutarak, boy· 
nwıu vurdu ve kesik başım zafer alameti olarak 
Emir Süleyman'a gönderdi. 806 senesinde Bursa'ya 
girdi ve ecdadının tahtına oturdu. Sonra Germiyan
oğlu'na memurlar gönderdi. Babasının tabutu ile 
Musa Çelebi'yi getirtti. Tabutu hususi türbesine 
defnetti. Musa Çelebi'ye de ikramda bulundu. Son
ra vilayetin etrafını dolaşmağa çıktı, baharı Tokat'
da geçirdi.  

Saltanat ortaklaşa yapılamayacağından Emir 
Süleyman, Sultan Mehıned'i de ortadan kaldırarak 
bütün Osmanlı ülkesini kendi eline geçirmek için 
Anadolu yakasına geçmek istedi. Fakat gi.i.n görmüş 
yaşlı kumandanlardan bazıları, bunu uygun görme

diler. "Mehmed Çelebi her ne kadar yaşça genç ise 
de, yaptığı işler bü)'iiktür. Be�erin kudreti dışında
dır. Ne tarafa gittiyse muzaffer oldu. Timur gibi 
zalim bir adamın zamanında gösterdiği kahraman-
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lıklan ancak Zaloğlu Rüstem'ler yapabilmiştir." di
yerek onunla muharebe etmesini uygun bulmadı
lar. Ve "En güzel tedbir ancak tsa Çelebi'yi kuv
vetlendirerek onun üzerine musallat etmektir." de
diler. 

Emir Süleyman bu fikri doğru buldu. !stanbul'
dan !sa Çelebi'yi getirtti. Lazım gelen ihtiyaçla
rını tedarik edip kendisini kuvvetlendirerek Ana
dolu yakasına geçirdi. O da gidip Karasi vilayetini 
aldı. öteki yerleri de kolayca alacağını zannederek 
Bursa'ya doğru yürüdü. "Kardeşinizle davanızı ay
rıd edin de hanginiz galip gelirse kaleyi ona teslim 
ederiz." denildi. Başka taraflardan da öyle cevap. 
aldı. 

Bu suretle İsa Çelebi dolaşarak Beypazarı'na 
geldi. Kış da çattı. Çelebi Sultan Mehmed'e gönder
diği bir mektubunda (Benim can kardeşim, sana 
karşı gelmekten vaz geçtim. Himayene sığındım� 
memleketinize gelip misafir oldum. tlkbahara ka
dar burada kalayım. Sonra emrettiğiniz yere gide
yim." diye yalvardı ve kuvvetli yeminlerle Çelebi 
Sultan Mehmed'i kandırdı. O da insanlık ve kardeş
lik gayreti güderek kardeşiyle beraberindekilerin 
ihtiyaçlarını gönderdi. Misafirperverlik göstermele
ri için de memurlarına emir verdi. Ve münasip he
diyeler de gönderdi. 

tlkbahar gelince İsa Çelebi Sultan Mehmed'irt 
izniyle Sivrihisar üzerinden Karaman'a gitti. Bir
çok başıbozuk serseriyi topladı ve onlarla Bursa'y& 
kadar geldi. Evvelce Sultan Mehmed'in kendisine 
göndermiş olduğu mektubu okuyarak (Ben karde
şim ile sulh oldum) dedi. Şehre girmek isteyince 
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memleketin ileri kelenleri kapılan kapayıp red ce

vabı verdiler. Buna kızan tsa Çelebi şehri yağma 
edip yaktı. İşi haber alan Sultan l\lehmed onbin sü
vari ile Amasya'dan hareket edip üç dört gün içinde 
Bursa'ya ulaştı. tsa Çelebi'nin yanında yinnibin ka
dar haşarat vardı. Fakat bir saat kadal' muharebe 
ettikten sonra bozulup dağıldılar. isa Çelebi beş on 
atlı ile kaçıp İsfendiyar Bey'e sığındı. Çelebi Sultan 
Mehmed Bursa'ya girdi, yanmış olan yerleri yap
mağa başladı ve ahaliyi teselli etti. 

İsfendiyar Bey askerini toplayarak isa Çelebi 
ile beraber gidip, Ankara kalesini sardılar. Bu ha
beri alan Sultan Mehmed o tarafa koştu. Onlar da
ha kaleyi ele geçirmeden yetişti. Ayağının tozu ile 
cenge girişti. Ve galebe etti. !sfendiyar ile İsa Çe
lebi kaçıp Kastamonu'ya gittiler. Sultan Mehıned 
bu zaferden sonra Bursa'ya döndü, birkaç gün kal
dıktan sonra yine Amasya tarafına gitti. 

O zaman etraftaki Beylikler Çelebi Sultan 
Mehmed'in kuvvetini görüp Osmanlı hükümetini 
müstakil olarak başına geçeceğini anladılar ve ona 
hulüs çakmağa başladılar. Karamanoğlu birçok he
diyelerle kazaskerini gönderdi. Zülkadir oğlu Sü
leyman Bey de ağır peşkeşlerle seçkin kumandan
larından birini gönderip kızını Sultan Çelebi Meh
med'le nişanladı. 

tsa Çelebi ise başına birçok serseri toplayarak 
Bursa taraflarına gidip etrafı yağmaya ba�layınca. 
Çelebi Sultan Mehmed hemen Bursa'ya döndü. O 
zaman tsa Çelebi Mihaliç'de bulunuyordu. Kaçarak 
Aydınoğlu Cüneyd Bey'in yanına gitti. O da etrafa 
mektuplar gönderdi. Osmanlı devletinin bu kadar 
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dağınık ve sarsılmış bir halde iken tekrar toplanıp 

da kuvvetlenmesini Anadolu Beyleri istemediği için 
Saruhan ve Menteşeoğulları Cüneyd Bey ile birleş
tiler ve yirmibin kadar asker topladılar. Sultan 

Mehmed bunu haber alınca onbin kadar seçkin as

kerle Üzerlerine yürüdü. Muharebe sonunda birle

şik beylerin askerleri bozuldu ve dağıldılar. Cüneyd 
Bey günahından tövbe edip kefenini omuzuna ala

rak gidip af diledi. Sultan Mehmed de onu affede
rek fzmir eyaletini kendisine verdi. Fakat Yıldırım 
Bayezid devrinde olduğu gibi Aydın vilayetinin gü
zel yerlerini eskiden olduğu gibi kendi hükümetine 
kattı . Sonra koşarak Saruhan üzerine yürüdü. Sa
ruhan Bey'i Hızır Şah bir hamamda içerek eğleni
yordu. Tutularak idam edildi. Memleketi Çelebi'nin 
adamlarından birine verildi. Sonra Germiyan üzeri
ne gidildi. Germiyanoğlu kendisini karşılayarak Kü

tahya kalesinin anahtarlarını teslim etti. Sultan 

Mehmed onu hUkümeti başında bırakarak ikram 
ve iltifatta bulundu. Sonra Bursa'ya döndü. 

tsa Çelebi kaçarak Karamanoğlu'nun yanına 
gitmiş ise de .Karaınanoğlu Çelebi Sultan Mehmed'
in hışmından korktuğu için ona yli.z vermedi. O da 
dağlara, bayırlara düşüp adı ve sanı kayboldu. Bir 
zaman sonra Eskişehir taraflarında saklanmış iken 
tutulup öldürüldüğü söylenir. 

Çelebi Sultan Mehmed'in bütün Anadolu'yu ele 

geçirerek bu kadar kuvvetlenmesine, Emir Süley
man gönlü razı olmadı. Hele eski payitaht olan 
Bursa tahtına oturması merakına dokundu. Ve he
men bütün Kapıkulu · ve Rumeli askerleriyle Bursa 
üzerine yürüdü. 
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Bunun üzerine Çelebi Sultan Mehmed, kuman
danlarını çağırarak bir divan topladı. Danışma sı
rasında "Emir Süleyman Bursa'ya gelmeden biz 
Ankara'ya gidelim. Ankara'ya saldırırsa yolları ka
payarak yiyecek sıkıntısiyle sıkıştıralım. Ara sıra 
da etrafından gece baskını yaparak topluluğunu ayı
ralım. Yoksa bu kadar sayısız büyük bir ordu ile 
karşı karşıya muharebe etmek tehlikeli ve zarar
lıdır." dediler. Sultan Mehmed de bu fikri kabul 
ederek Ankara'ya doğru yürüdü. 

Emir Sultan Bursa'ya gelip oradan Ankara 

üzerine yürüyünce, Sultan Mehmed artık açıktan 
açığa kaçmaktan utanıp, dayanıp durmak istediyse 
de Lalası Bayezid Bey ile Mukbil Subaşı söze baş
layarak "üzerimize gelen de tahtın varisidir. Onun
la döğüşmek güçtür. Başlı başına Rwneli'ye ma
liktir. Saltanatında ferman sahibidir. Yaşı dolayı
siyle senden daha ziyade saltanata layık olduğunu 
düşünmektedir. Onu başlı başına düşman zannetmek 
doğru olmaz. Olabilir ki,  dar bir zamanda asker 
Qnun tarafına geçebilir. En doğru hareket Ankara'
nın korunması için kumandanlardan biri oraya ta:
yin edilmelidir." dedikleri zaman, Sultan Mehmed 
de bu fikri kabul ederek Ankara'nın korunmasını 
Firuz Bey'in oğlu Yakub Bey'e havale etti. Kendisi 
de şehirleri dolaşarak ileri yürli.dü. 

Emir Süleyman büyük bir ordu ile Ankara 
önüne geldi. Ahali hemen ona boyun kestiler. Ora
dan ileri doğru yürüdüyse de rasgeldiği kaleler da
yandığı için birini bile eline geçiremedi. O sıra
larda Sultan Mehmed �man zaman emir Süley-
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man'ın askerine gece baskını yaparak sıkıştırı
yordu. 

Emir SÜJeyman bu halden usanıp Bursa'Ya dön
dü. Vezir ve- kumandanlariyle kaplıcalarda yine iş
ret ve eğlenC'e alemine koyuldu. Ve asker toplulu
ğunu dağıtıp zevkti sefa ile rneşgul oldu. Sultan 
Mehmed Amasya'da iken kardeşinin bu halini öğ

renince hemen yanındaki askerle koşarak Bursa 
t.arafına gitti, Sakarya nehri kenarına vardı. 

Emir Süleyman'ın adamlarından Süleyman Su
başı o nehrin kenarında bulunuyordu. Hemen kaça
rak Bursa'ya geldi. O sırada Emir Süleyman Nahil 
hamamında zevk ve sefa ile meşgul bulunuyordu. 
Bu haberi alınca Rumeli'ye kaçmayı düşündü. Fa
kat Vezir Ali Paşa mani oldu. Onun aldığı tedbir 
ile Yenişehir tarafında Çakırpınar denilen vadiye 
gidildi. Etrafa dağılmış olan askerin orada toplan
ması için emirler verildi. Sultan Mehmed de ora
ya gitti. iki taraf karakolları çarpıştılar. Sultan 
Mehmed'in karakol askeri galebe çaldı. Emir Sü
leyman yine kaçmak istedi. Fakat Ali Paşa engel 
oldu. Sultan Mehmed'e sadakat yüzü - gösterip, _ "Se
nin adamların seni ele vermek isterler.'' diye giz
lice hilekarlık yaparak mektup gönderdi. Sultan 
Mehmed'i şüpheye düşürdü. Tesadüfen o sırada Sul
tan Mehmed'in şerbetçisi ilyas da Emir Süleyman'ın 
yanına kaçınca bu şüphesi kuvvetlendi. O sırada 
şiddetli yağmurlar yağdı, büyük seller aktı, yollar 
geçilmez oldu. Emir Süleyman'ın askeri ise yavaş 
yavaş gelmekte olduğundan kuvveti artıyordu. Bun
dan dolayı Sultan Mehmed Amasya tarafına döndü. 

F. 24 
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Emir Süleyman bu suretle Çakırpınar tehlike
sinden kurtulup Bursa 'ya dönünce her tarafa çete
ler çıkardı ve şehirleri yağma etmelerine izin ver
di. Aksaray tarafını talan etmek üzere de Evrenos 
Bey'i gönderdi. Karamanoğlu onun hücumundan 
kurtulamayacağım anlayınca Sultan Mehmed'le ba
berleşerek Cemale kalesi önünde görüştü. Ona Ka
ramaneli'nin yarısını vermeyi vaad etti. Ve birlikte 
hareket etmek üzere andlaşmaya vardılar, 

Evrenos Bey bu andlaşmayı haber alınca he
men Emir Süleyman'm yanına giderek işi anlattı. 
Ve "Bizim yapacağımız şey Ankara'ya gidip der

neği orada kurmaktır. Eğer iki müttefik beyler üze
rimize gelirlerse kaleyi arka verip savaşmak kolay 
olur." dedi ve bu fikir beğenilerek Ankara'ya gidil
di ve orada ordu kuruldu. 

Ona karşı Çelebi Sultan Mehmed de Karaman
oğlu ile görüşüp şöyle bir karar verdiler. : Emir 
Süleyman evvelce nasıl tsa Çelebi'yi musallat edip 
kendisini işgal ettiyse, o da onun gibi yapmak için 
Musa Çelebi'yi Rumeli'ye geçirip Emir Süleyman'ı 
meşgul etmeyi düşündü. O zaman Musa Çelebi ken
di yanında idi. Kendisine bir sancak verilir ümi
diyle Çelebi Sultan Mehmed'in istiklal kazanmasını 
bekliyordu. Sultan Mehmed onunla bu meseleyi gö
rüştü. Musa Çelebi Rumeli'de kazandığı takdirde 
hutbe ve sikke Sultan Mehmed adına yapılacak ve 
yaşadıkça ona sadık kalacağına yemin ile taahhüt 
edecekti. Bu suretle aralarında bir andlaşma ya
pıldı. Musa Çelebi'nin ihtiyaçları tamamlanarak ve 
lazım gelen yerlere tavsiyenameler yazılarak onu 
Eflak yakasına gönderdi. 
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Eflak Bey'i Mirçe de Emir Süleyman'a kırgın 
-olduğundan Musa Çelebi'yi iyi karşıladı ve hediyeler 
vererek önüne düştü. Osmanlı hududuna kadar kıla
vuzluk yaptı. Rumeli Beyleri Emir Süleyman'ı iç
kiye düşkünlüğünden dolayı ondan nefret etmişler
di. Musa Çelebi'nin Silistire'ye geldiğini haber alın
ca takım takım gidip itaatlerini bildirdiler. 

Emil' Süleyman bunu haber alınca i�ki başına 
sıçradı. O sırada yani 811 senesinde Sadrazam Ali 

Paşa ölmüştü. Her ne kadar o da ayyaş idiyse de 
tecrübeli ve cin fikirli bir adam olduğu için devlet 
işlerini oldukça idare ediyordu. Onun ölümünden 
sonra Emir Süleyman'ın idaresi bir kat daha ka
rıştı ve çığırından çıktı. Ordusuyla hemen Rumeli' -
ye geçti. 

Edirne civarında Musa Çelebi ile çok şiddetli 
bir muharebeye tutuşarak galip geldi. Musa Çelebi, 
mağlup olarak sarp dağlara çekildi. Emir Süleyman 
muzaffer bir halde Edirne'ye girdi ve yine kendi
sini işrete \'erdi .  

Musa Çelebi başına bir hayli adam topladı. Ve 
Mihaloğlu Mehmed Bey gibi şöhretli zatları kendi
sine çevirdi. Bir gün sabahleyin erkenden yürüyüp 
Edirne yakınlarına geldi. Kumandanlar saraya git
tiler. Emir Süleyman bir hamamda işrete dalmış 
ve cihanı unutmu�tu. Beyler hemen o hamama gir
diler. Beylerin en ya�hsı olan Evrenos Bey'i içeri 
gönderdiler. O da, Emir'e çıkıp "Kardeşin şehrin 
yakınlarına gelmiş ne emredersin?" deyince, Emir 

Süleyman "Lala sen bunamışsın, Musa gibi köteği
miz altında büyümiiş bir oğlan ne iş yapabilir." di
ye Evrenos Bey'i dışarı çıkardı. Evrenos Bey mah-
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cup olarak çıkıp işi kumandanlara haber verdi. 
Onun üzerine Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'yı içeri 
gönderdiler. O daha sert sözler söyleyince, Emir 
Süleyman hiddetlenerek onu tallaklarn tutturup sa
kalını traş ettirdi. Hasan Ağa cas cavlak dıı�arı 
çıktı. Atına bindi ve beylere dönerek "Bu nefsinin 

havasına kapılmış, Çelebi'den ne beklersiniz? Ben 
Musa Çeleb�'nin yanına gidiyorum. İsteyenler be
nimle gelsinler." diyerek atım sürdü. Yeniçeri de 

arkasına düşüp gittiler. Hepsi bil"den Musa Çelebi'ye 
biat ettiler. Beyler de ipliği kopmuş tesbih taneleri 
gibi dağılıp Musa Çelebin'in yanına gittiler. Emir 

Süleyman'ın yanında ancak Karaca Bey, Mukbil 
Bey ve Oruç Bey kaldı. Emir Süleyman da işi öğ
renince zevk kadehini mermer taşına çaldı. Hemen 

saraya can attı. Musa Çelebi hiç bir engelle kar
şılaşmadan Edirne'ye girdi. Doğru hamama gitti. 
Emir Siileyman'ı orada bulamayınca sarayı kuşattı. 
Emir Süleyman da kapıları kapatıp müdafaaya kal
kıştı. O hal üzere akşam oıdu. Emir Süleyman gece
leyin sarayın gizli kapısından şehrin dışına çıkıp 
beş altı adamiyle Karaca ve Kara Mukbil tarafla
rından bulunan atlara binerek istanbul'a gitti. Fa
kat onun peşinden koşanlar yetişerek tutup idam 
ettiler. Naşı Bursa'ya getirildi. Emirlik müddeti se

kiz senedir. Yaşı da otuzu bulmuştur. 
Bu facia 814 senesi başlarında oldu. O zama

na kadar Çelebi Musa kardeşi Sultan Mehmed na
mına hareket ediyordu. Fakat vakanın akabinde 
Edime tahtına oturdu. Amasya'da iken Çelebi Sul
tan Mehmed'e vermiş olduğu sözden dönerek ken
di adına hutbe okuttu ve sikke bastı . Emir Süley-
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man•a bağlı olan Rumeli Beyleri'nden intikam al· 
mak için çoğunu öldürdü. Memuriyetlerini de kendi 
adamlarına verdi. 

Beylerin en yaşlısı olan Evrenos Bey'in beş altı 
bin kahraman adamları ve Mir Liva oğulları vardı. 
Ona çok ağır muameleler etti. Zavallı ihtiyar canını 
güç kurtardı. Hasılı Rumeli Beylerini kendisinden 
soğuttu. Ve merhum vezir Ali Paşa'nın oğlu, bir 
rivayette de kardeşi olan İbrahim Paşa'yı kendisine 
vezir yaptı. Kayser'in Yıldırım Bayezid'le yaptığı 
andlaşma üzere üç senelik vergi istemek ve verme
yecek olursa istanbul'u saracağını bildirmek üzere 

İbrahim Paşa'yı tstanbul'a gönderdi. 
!brahim Paşa ise Musa Çelebi'nin tavır ve ha

reketlerinden hoşlanmıyordu. Osmanlı ileri gelenle
rinin çoğu da Çelebi Mehmed'in başına toplanmış
lardı. Herkesin kalbi ona dönüktü. Musa Çelebi sert 

ve hasin tabiatli ::ılduğuncan kumandanların kalbini 
kırıyordu. İbrahim Paşa tstanbul'a gelince Çelebi 
Sultan Mehmed'le haberleşerek Bursa'ya gitti. Sul
tan Mehmed o zaman Bursa'da bulunuyordu. İbra
him Paşa'yı �{en<lisine Başvezir yaptı. Bu İbrahim 
Paşa'nın, Ali Paşa'nın kardeşi olduğu hakkında bir 
rivavet söylenirse de, meşhur söylentiye göre Ali 
Paşa'nın oğludur. 

Sultan Mehmed 816 senesinde onbeşbin askerle 
Kayser tarafından hazırlanan gemilere binerek Ru
meli'ye geçti. Ve İstanbul yakınlarında İnceyiz adın
daki yerin yanında Musa Çelebi ile harbe tutuştu. 
Musa Çelebi'nin askeri bozuldu. Musa Çelebi kaç
mak istedi. Fakat yanındaki Yeniçeri ve öteki Ka
pıkulJarı "Sen gidersen bizim hepimizi öldUrUrler." 
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diyerek atının gemine sarıldılaı-. Bu suretle Musa 
Çelebi, yedibin kadar askerle harb yerinde kaldı. 
Çelebi Mehmed'in askeri ise bozguna uğrayanlann 
peşinden gitmek ve ganimet malı elde etmek için 

yanından ayrıldılar. Çelebi'nin yanında ancak üç, 
beşyüz süvari olduğu halde Mtısa Çelebi'nin üzerine
yürüdü. Yeniçeriler ise oklarını yağmur gibi yağdır
dılar. Sultan Mehmed'in yanındaki askerin çoğu öl
di.i. Kendisi ve atı da yaralandı. Çaresiz kalarnk 
harb meydanından çekilip Kayser'in hazırladığı ge
milere binerek Anadolu yakasına geçti, Bursa'ya 
ve oradan da Amasya taraflarına giderek asker 

toplamağa başladı. Kendisinin kayınpederi olan 
Zülkadiroğlu Süleyman Bey'i de çağırdı. Süleyman 
Bey birçok Türkmen askeriyle Ankara sahrasında 
Çelebi Sultan Mehmed'in ordusuna ulaştı. Başka ta
raflardan da pek çok asker orduya katılmıştı. Ye
teri kadar kuvvet toplandıktan sonra Sultan Meh
med yine İstanbul yoluyla geçip Mihaloğlu Yahşi· 
Bey'i Çarha'ya tayin etti. Vize'ye geldikleri zaman 
Evrenos Bey'den bir mektup alındı, yakında ordu
ya katılacağını bildiriyordu. Ve Paşa Yiğit, Sinan 
Bey gibi şöhretli serhad beyleri Musa Çelebi'ye kır
gın oldukları için ordunun gelmesini beklediklerini 
de yazıyordu. Çelebi Sultan �'lehmed'in ordusu ileri 
doğru giderken Mu�a Bey'in önciileriyle karşılaşıp 
çatıştılar ve onları bozdular. Musa Çelebi'nin ku
mandanlarına emniyeti yoktu. Onlar hakkında kötü 
düşUniiyordu. Bu bozgunu da onların gevşek dav
ranmalarına verdi. Edirne taraflarında muharebe
yapılması kararlaşmış iken Musa Çelebi askerinin 
kendisine sadık olduğuna inananıadığmdan Filibe 
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ve Sofya taraflarına gitti. Sultan Mehmed de Zağra 
üzerinden F'ilibe ve Sofya yoluyla Şehirköyüne ve 
Niş taraflarına gitti . Tırhala valisi Sinan Bey, üs
küp valisi Paşa Yiğit ve Budak Bey gibi tanınmış 

Beyler geldiler. Çelebi Mehmed onlara iltifat etti . 
Evrenos Bey de büyük bir kalabalıkla gelince, Sul
tan Mehmed onu otağının kapısında karşıladı ve 
hürmet gösterdi.  Sonra Sırbistan hududuna yakla
şınca Sırp kralı da gelip itaatini bildirdi. Oradan 
Kosova sahrasına gittiler. O sırada fzmiroğlu Ham
za Bey, Musa Çelebi'den yUz çevirip beşyi.iz sUvari 
ile çıkageldi .  İkram ve iltifat gördü. 

Hasılı Musa Çelebi meydan muharebesinden 
kaçmıyordu. Ara sıra Sultan Mehmed'in askerleri
ne tecavüz ediyorsa da, bundan da bir netice ala
mıyordu. Askeri de günden güne azalmakta idi. Ve 
yaptığı tahkik sonunda, ycınında Rumeli Beylerbeyi 
Mihaloğlu Mehmed Bey ile Timurtaş oğlu Umur 
Bey'den başka kimse kalmadığını askerinin de ye
dibirı Kapıkulundan ibaret olduğunu anladı. 

Sultan Mehmed ise serhad boyunda yi.irüyerek, 
serhad beylerini çağırıyor ve bu suretle ordusu gün
den güne kuvvetleniyordu. Bunun üzerine devlet 
büyükleri, beyler ve kunıandanlarlcı görüştükten 
sonra, Karasu yolu ile tekrar Sofya tarafına gitti. 
Alaaddin ovasına geldi. Çamurlu denen yere kondu. 

Musa Çelebi'ye bağlı olanların çoğu Çelebi Sul- · 
tan Mehmed'e gel;p itaatlerini bildirdiler. O sırada 
Musa Çelebi Ahtıman'a gelip, ne olursa olsun di
yerek yedibin Kapıkulu ile harbe girmeğe karar ver
di. Ve toplu bir halde Sultan Mehmed'in ordusu 

üzerine yürüdü. Ve ayağının tozu ile Çamurlu sah-
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rasında muharebeye koyuldu. Fakat bir saat kada:r 
muharebeden sonra, Musa Çelebi tarafında bozgun 

görününce Musa Çelebi çaresiz kalarak kaçmağa 
başladı. Atı bir batağa saplandı. Bayezid _Bey, Yah
şi Bey ve Budak Bey arkasından koşup etrafını 
sardılar. Tutarak Çelebi Mehmed'in huzuruna getir
diler. Çelebi'nin verdiği emir ve Osmanlı usul ve 
adeti üzere Musa Çelebi'yi kendi yayının kirişi ile 
boğduıar. Sultan Mehmed ağlayarak cenazesini Bur
sa'ya gönderdi. Ve Murad Hüdavendigar'ın türbesin
de gömüldü. 

Saltanat müddeti iki sene, yedi ay, yirmi gün

dür. Saltanat fasılası denen fetret günleri onun ve
fatiyle sona ermiştir. 

Mihaloğlu Mehmed Bey, Musa Çelebi'nin Bey
lerbeyi idi. Muharebe sırasında tutulmuştu. Hapse
dilmek üzere Tokat'a gönderildi. 

Çelebi Sultan Mehmed pek çok zahmetler çek
miş, nice tehlikeler atlatmıştı. Sonunda Musa Çelebi 
gailesini de ortadan kaldırdıktan sonra istiklalini 
kazanıp Edirne'de resmen Osmanlı tahtına oturdu. 
Onun başlı başına saltanat tahtına oturmasiyle Os
manlı devletinin ikinci faslı olan ikinci asrı başla
mış oldu. Bu suretle başlı başına idareye kavuş
mak zor bir işti. Fakat devleti iyi idare ederek 
ayakta tutmak daha zordu. Babasının ve ecdadının 
almış olduğu yerler Timur'un darbesiyle mahvolup 
gitmişti. Asla yenilmez diye bilinen Osmanlı aske
rinin nizamı çok bozulmuş ve Osmanlı devleti bat
ma tehlikesine yaklaşmıştı. Çelebi Sultan Mehmed' 
kuvvetli kalbi, sağlam aklı, dostlarına ve müttefik
lerine karşı hakşinas olması, yani onların haklan-
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m tanıması, düşmanlarına karşı iyi tavırlı, te
baasına da adaletli ve şefkatli davranması dolayı

siyle sekiz sene içinde Osmanlı devletini tehlike

den kurtarmış ve yeniden yaşatmıştı. Hakkiyle Os
manlı devletinin ikinci kurucusu olmak şerefini bu 
güzel huyları sayesinde kazanmıştır. 

BOYOKLERtN ÖLÜMÜ 

Meşhur Tefsir sahihi (Şeyh Şehabeddin) 780 
senesinde vefat etti. Mısır'da tahsil ettikten sonra 
Anadolu'ya geldi. Aydınoğlu kendisine çok hürmet 
gösterdiği için Ayaslog'da yerleşti. içi dışı mamur 
bir zattı. 

791 senesinde (Hace Bahaüddin Nakşibendi) 
irtihal etti. Şöhreti kendisini tarife hacet bırakmaz. 

Yine o sene me�hur şair (Hoca Hafız Şirazi) 
vefat edip, Şiraz'da gömüldü. (Hak-i musalla) ter

kibi Vl�fat tarihidir. 
792 senesinde son yetişen alimlerin yüzsuyu 

olan (Sadeddin Teftazani) fani a.Iemi terketti .  (Al
lah bol bol rahmet eylesin.) Şöhreti doğuya, batıya 
yayılmış olduğundan hakkında sözii uzatmağa hacet 
yoktur. Pek çok eseri vardır. Hele Belagat ilminden 
Telhis denen kitap üzerine (Mutavvel, Muhtasar) 
adiyle yazdığı şerhleri ve Usul'ü-Fıkıh'tan Sadıii'l
Şeria'mn (Tavzih) adındaki kitabına yazdığı (Tel
vih) adındaki şerhi ; Kelam ilminden ( Makasıd) 
adındaki kitabı ile onun şerhi o asrın en güzel eser
lerindendir. 

tbni Haldun der ki : Kuzey Afrika'da ve Endü
lüs' de ilim, sanat ve medeniyet sona ermiş; felsefi 
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ilimlerden de eserler kalmamıştı. Fakat şurada, bu

rada bazı kalıntıları görünüyordu. Fakat işittiğimi

ze göre doğu taraflarında bu ilimler çok :>-üksek 

bir derecede imiş. Irak-ı Acem ile Maveraünnehir'de 

büyük medeniyetler sayesinde akli ve nakli ilimler 

olgun bir halde bulunuyormuş. Hele Horasan'ın 

Herat adındaki şehrinin büyüklerinden Sadeddin 

Teftazani diye bilinen bir zatın Mısır'da birçok 

eserlerini gördüm. Bazısı ilmi kelam'dan, bazısı da 

usul'ü-fıkıhtan, bir kısmı da ilmi beyandandı. Bu 
eserler onun bu ilimlerde çok olgun bir halde oldu
ğuna şehadet ediyorlar. Birçok bahislerin ve mese

lelerin incelenmesini yaptığı zaman kendisinin fel

sefede ve başka fenlerde de çok derin bilgisi ve 

yüksek mertebesi anlaşılmaktadır. 

Dünyayı altüst eden meşhur Timurlenk, Hata 

ülkesini almak için kış mevsiminde Semerkand'dan 

çıkıp (Otrar) a  gelince 807 senesi Şaban'ının onye

dinci Çarşamba gecesi ateşli hummadan öldü. Cihan 

onun şerrinden kurtuldu. Beyaz tenli, kırmızı ya

naklı, uzun boylu, omuzlarının arası geniş, başı bü

yük, parmakları kalın, uzun sakallı, yüksek sesli, 

sözü geçen bir adamdı. tki kulağında kıymetli inci

den birer küpe vardı. Oyuna, eğlenceye, maskaralı

ğa hiç bakmazdı. Kendisine zararı olsa da doğrU:>-U 

söylerdi. Neticede faydası görünse de yalan söyle

mezdi. Kaybolan şeye acımazdı. Alimler, müneccim

ler ve doktorlarla sohbet ederdi. ümmi idi, okuma 

yazma bilmezdi. Fakat Farsça, Türkçe ve Moğolca 

kelimeleri bilirdi. Hafıza kuvveti çok yüksekti, bir 

kere işittiği şeyi unutmazdı. Cengiz töresine çok 

bağlı idi. Her vilayette casusları vardı. Derviş ve 
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seyyah şeklinde gezerler ve topladıkları haberleri 
kendisine ulaştırırlardı. Ordusu birçok milletlerle 
karışıktı. Çoğu Türk ve Tatardı . .  Hepsi merhamet
siz, katı kalpli kimselerdi. Timur'a çok sevgi ve 
bağlılıkları vardı. Müşkül bir işleri olsa onun adına 
adak yaparlardı. öldüğü zaman vasiyeti üzerine, ce
nazesi Semerkand'a götürülüp gömüldü. Hayatında 
torunu ve Hindistan valisi olan Pir Mehmed'i veli
aht yapmışsa da, öldüğü zaman veliaht'ına biat edil
medi. Çocukları ve torunları olan Mirza'lar arasında 
çekişmeler, döğüşmeler ve muharebeler oldu. Hasılı 
kurduğu devlet ihtilaller ve düzensizlikler içinde 
kaldı. 

Mısır'da Abbasi Halifesi olan (Mutazid'in to
runu Mütevekkil alellah) 763 senesinde

· 
Halife ol

muştu. Mısır'ın karışıklığı sırasında, yani 779 sene
sinde askerin Atabey'i olan (Aybek el-Bedri) onu 
hal'etti. Merhum Halife Hakim'in torunu (Zekeriy
ya'yı) getirip, ona kaftan giydirerek (Musta'sım 
Billah) diye lakab vermişse de hiç kimse ona biat 
etmediğinden onbeş gün sonra Zekeriyya makamın
dan indirilerek, yine Mütevekkil'e biat oluninuştu. 
Sonra Mısır Sultan'ı olan Berkuk'a Mütevekkil'i ko
vuladılar. Berkuk 785 senesi Receb'inin yirmiseki
zinci Salı gecesi Mütevekkil'i hal' ederek kalede hap
setti. Ve Halife Hakim'in torununa (Vasık Billah 
ömer) diye lakab verilerek biat olundu. 788 senesi 
Şevval'inde Va.Sık ölünce, kardeşi Musta'sım Billah 
Zekeriyya'ya biat olundu ise de Sultan Berkuk, Mü
tevekkil'i hal' etmiş olduğuna pişman olarak 791 
senesinde Mustasım'ı indirip Mütvekkil'i tekrar hi
lafet makamına getirtti. Ondan sonra Mütevekkil 
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hilafet makamında 808 senesi Receb'inin yirmiseki
zinci Salı gecesine kadar kalıp vefat etti. Halifeliği 
arada geçen hal' ve hapis zamanlariyle beraber kırk
beş seneye yakındır. Etraftaki hükümdarlar kendi
sine hediyeler gönderip saltanat kılıcını ondan ku
şanırlardı. Hatta Yıldırım Bayezid Han da, ona pek
çok hediyeler göndererek �ultan Unvanını ondan al

mış, o da ona (Su1tan-ı Rum) Yani Anadolu Sultan'ı 
Unvanını vermişti. 

Bazı tarihçilerin yazdığına göre . Murad Hüda
vendigar (Muhaınmediyye) sahibi, Yazıcıoğlu (Meh
med Efendi ) yi elçilik sıfatı ile Halife Mütevekkil'e 

göndermişti. Sonradan Yıldırım Bayezid de (Saded
din el-Beridi )  adındaki kumandanı, sonradan da tne
göl kadısı (Molla Kıvamüddin ) i  göndererek Müte
vekkil'i Bursa'ya davet etmişti. Bu davet halkın na
zarında Halife'nin kadrini artırmış olduğund:;m, o 
günden sonra Berkuk tarafından kendisine kötü bir 
muamele yapılmamıştır. Mütevekkil'in vefatında pek 
çok evladı kaldı. tçlerinden beşi (Abbas, Davud, Sü
leyman, Hamza ve Yusuf) hilafet tahtına oturmuş
lardır. Kendisinden sonra Mısır'da Halife olanlar 
hep onun çocukları ve torunlarıdır. Vefat ettiği za
man veliaht'ı olan oğlu Abbas (Müstain Billah Ebfı'l
Fazl) lakabiyle Halifelik tahtına oturtulmuştur. 

Yine 808 senesinde meşhur allame, tarihçi ( Mu
hammed'in oğlu Abdurrahman tbni Haldun) hayat 
kitabını dürdü. Her fende, her müşkülü çözen kıy
metli bir zattı. Tunus'da doğmuştu. Tunus ulemasın
dan ve zamanının başka alimlerinden tahsil ederek 
akli ve nakli ilimlerde bütün akranının üstüne çık
mıştır. Sonra Fas'a gidip (Sultan Ebu Annan'm) ka-
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tipliğinde bulunduğu zamanlar Afrika alimlerinden 
ve Endülüs'ten Fas'a gelip giden büyük adamlardan 
ders alarak bilgisini artırmıştır. Sonra Fas Sultan'ı 
olan (Ebu Salim'e) 760 senesinde sır katibi olmuş
tur. Zamanın değişmesiyle dört sene sonra Endü
lüs yakasına geçip Gırnata'ya gitti. Gırnata hüküm
darı (tbni Ahmer) , vezjri de meşhur (tbnü'l-Hatib) 
idi. tbni Ahmer tarafından sulh müzakeresinin ta
mamlanması için Kaştale kralı Alfonszade'nin ya
nına sefirlikle gönderildi. 766 senesinde Afrika ya
kasına dönerek Becaya'ya geldi. O zaman Becaya 
Beni Hafs'tan (Ebfı Abdullah'ın) hükümet merkezi 

idi. Ebfı Abdullah, onu kendisine Hacib, yani mut
lak vekil tayin etti. Fakat Ebfı Abdullah'ın amcaza
desi Ebfı'l-Abbas ki, Tunus da onun idaresi altın
da idi. Ebfı Abdullah aleyhine isyan etti. Ve muha
rebe sonunda onu öldürerek Becaya'yı zapdetti. 
tbni Haldun da oradan çıkıp aşiretlerin yanına git
ti. O sırada Telmesan hükümdarı (tbni Hamu) 
tbni. Haldun'u kendisine Hacib yapmak için davet 
etti ise de, tbni Haldun okuyup okutmakla meşgut 
olacağı için devlet hizmetinden ayrılmış olduğunu 
bildererek özür diledi. 

Yine zamanın değişikliğine uyarak Gırnata'ya 
gidip geldikten sonra Bedevi aşiretlerinin içine gi
derek dört sene gürültü ve velveleden uzak bir zi
hinle kalıp meşhur tarihini orada yazmağa başla-· 
dı. Ve mukaddimesini tamamladı. Erbabınca bilin
diği gibi bu mukaddime tarih ilminin bir ölçüsfr 
olup, tbni Haldun'un vücuda getirdiği hususi bir 
fendir. Ve okumaya layık bir eserdir. Sonra 78(} 
senesinde Tunus'a gidip ders okutmağa başladı� 
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Tunus Sultanı'ndan çok ikram ve iltifat gördü. Fa
kat kendisine hased edenler aleyhinde kovuculuk et
mekten geri kalmadılar. O da 784 senesinde hac et
mek vesilesiyle Tunus'tan çıktı. Sultan Berkuk talı· 
ta çıktığı zaman tskenderiyye'ye geldi. Oradan• da 
Mısır'a gitti. Camii Ezher'de ders okutmağa baş
ladı. Sultan Berkuk ona bir medrese verdi. Ve 786 

senesinde kendisini Malikiler'in başkadısı yaptı. 789 
senesinde hac farzını yerine getirmek için Hicaz'a 
gitti. Sonra yine Mısır'a dönerek ders okutinağa 
başladı. Ve 797 senesinde tarihini bitirmeyi başardı. 

815 senesinde Seyyid Şerif · Cürcani yetrrıişaltı 

yaşında vefat etti. (Allah rahmet eylesin) Birçok 
eserleri vardır. Fakat kitaplarında kendisinin adı 
ve sanı yoktur. Bununla beraber onun eserleri her
kesçe malümdur. Sadeddin ile Timur'un huzurun
daki mübaheseleri meşhurdur. 

Onlardan sonra doğuda eşleri gelmemiştir. On
dan dolayı alimle;den birini medhederlerken "Tağ
lib" denen usule uyularak (SadeynJ yani Sadeddin 
ile Seyyid Şerif gibi derler. Bazı tarihçilerin yaz
dığına göre Seyyid Şerif Kutbüddin Şirazi'den oku
muştur. Sadeddin Teftazani'den de biraz ders gör
müştür. Ve sor:ra ona muarız olmuştur. Sadeddin 
"Şemsiyye"yi şerh edince, talebe, Kutbüddin'in şer
hini bırakarak onu okumağa başladılar. Seyyid Şe
rif de Kutbun şerhi üzerine haşiye yazdı. Bunun 
üzerine talebe Sadeddin'in şerhini bırakıp yine Kut
bun şer.hine döndüler. S�yyid'in bu haşiyesine (Ha
şiye'Hmgra) yani küçük haşiye denir. "Matali"' üze
rine yazdığı haşiyeye de (Haşiye'i-kübra) yani bü
yük haşiye denilmiştir. 
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Sadeddin, Adudüddin'in "Mevakif"ine nazire 

olarak "Makasıd"ı yazdı. Ve onu kendisi şerbetti. 

Talebe arasında çok rağbet buldu. Seyyid Şerif de 
Mevakif'i şerhederek, ona kıymet verdi. Sadeddin 
"Telhis" üzerine "Mutavvel"i yazdı. Seyyid de "Mü

tah" üzerine haşiye yazdı. Mutavvel'i de tahşiye et

ti. Fakat Mutavvel itibar den düşmedi. Sadeddin'in 

Mutavvel'i ile Telvih'i o asrın en güzel eserleridir. 

816 senesinde "Kamus" sahibi Muhammed Mec

düddin Firuzabadi vefat etti. Kamus herkesin elin

de dönüp dolaştığı için bilgisinin derecesini anlat
·mağa kalkarak sözü uzatmağa hacet yoktur. 

Yine o asrın meşhur alimlerinden tznik'li Kut

büddin de o sırada vefat etmiştir. Timur onunla bu

luştuğu zaman Timur'a nasihat yollu, "Kan dök

mekten vazgeç." diye nasihat ettiği zaman, Timur 

ona, "Ey Şeyh ben bir yere inerim, çadırımın ka

pısı doğuya doğru açılır. Sabahleyin onu batıya 

doğru açılmış bulurum. Atıma bindiğim zaman 

önümde elli kişinin atına bindiğini görürüm. Onları 

benden başka kimse görmez. Ben onların izine uyup 

giderim. Onların emirleriyle hareket ederim." deme

si üzerine "Ben seni akıllı bir adam diye işitmiş

tim. Şimdi anladım ki, sen cahil bir adam imişsin. 

Şeytanlara layık olan Allah'ın kabriyle övünüyor

sun." diyerek birbirlerinden ayrılmışlardır. 

(tbni Bezzaz) diye tanınan (Muhammed Ker

veri'nin oğlu Hafızüddin Mehmed) de 827 senesi 

Ramazanında vefat etti. Bezzaz diye bilinen fet

vaları alimler arasında muteberdir. tmam-ı Azam 
Ebu Hanife'nin terceme-i hali hakkında da güzel 

bir kita1'ı vardır. Anadolu'ya gelince Molla Fenari 
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ile mübahese etti. Fenari, ona usulde ve birçok yük
sek ilimlerde galebe ettiyse de, o da Fıkıh mesele
lerinde ona galebe çalmıştır. 

AFRtKA VE MISIR'IN AHV ALt 

Endüfüs'teki Emeviyye devletinin batmasından 
sonra valiler istiklal davasına kaktılar. ( Hud oğul
ları) da "Serkostan"yı ve "Sugur-u Ala"yı, yani üst 
hudutları tutup yerleştikten sonra, pükümetler1 git
gide zayıfladı. 630 tarihinde çıkan (Beni Ahmer) 

-Onların ellerinden hükümeti aldı. ispanya Hıristi
yanları ise günden güne kuvvetlerini artırarak et
rafa saldırmaktan geri durmadıkları için Endülüs' -
tle bulunan Müslümanlar'ın zayıflığı günden güne 
artmaktaydı. 

Afrika tarafındaki tslam hükümdarlarının En
dülüs Müslümanlar'ına yardımları şöyle dursun, bir
birleriyle uğraşarak Müslüman topluluğunun peri
şanlığına sebep olmaktaydılar. Tu�us'da hüküm sü
ren (Beni Hafs) devleti oldukça kuvvetli idi. 802 
senesinde Trablusgarb'ı almış ve (Beni Ammar) 
devletini ortadan kaldırmıştı. 

804 senesinde Kölemen Beyleri arasına fitne 
girip büyük karışıklıklar çıktığı için Mısır'ın iç du
rumu bozulmuştu. 

Eyy(ibiler 3evletinin inkırazından sonra Mısır 
saltanatı Türk Kölemenlerine geçti. İçlerinde bulu
nan Çerkezler de, onlara bağlanmışlardı. Berkuk 
Mısır'a Sultan olunca, Kölemenler ikiye ayrılmışlar-
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sa da Berkuk galip gelerek Mısır saltanatı Çerkez 
Beylerinin eline geçmişti. 

Berkuk'un ölümünde oğlu (Nasır Ferec) Mı
sır'a Sultan oldu. Timur'un Şam'a hücumunda ordu
suyla Şam'a gelerek, Timur ile cenge tutuşmuştu. 
Kumandanları arasına ayrılık girdiğinden bir arada 
muharebe edemedikleri için bozulup dağılarak Mı
sır'a dönmü�tü. Sonra da Mısır kumandanları ara
sında büyük fesad ve fitneler çıktı ve aralarında 
birçok cenkler oldu, pek çok memleketler harap 
oldu. Zorbalar birkaç defa Melik Nasır'ı · öldürmek 
için üzerine hücum ettiler. O da, 806 senesinde ara

larından kaçarak saklandı. Sekiz yaşında bulunan 
kardeşi (Melik Mansur) saltanat tahtına çıkartıldı. 
Kumandanlar arasındaki fesad daha fazla çoğaldı. 
Nasır'a yaptıklarına pişman oldular. Bunun üzerine 
Nasır da kaçışından iki ay birkaç gün sonra mey
dana çıktı. Tekrar tahta geçti ve düşmanlarım 
kahrederek hükümette istikli'tlini kazandı. 

Sonra Halep ve Şam tarafında bulunan Hakem 
ve Nevruz Beyler isyan ederek Melik Nasır'a çık
tıkları için, o da ordusuyla o tarafa gidip zorbaları 
kaçırdı ve memlekete nizam verdi. Fakat Mısır'a 
döndükten sonra zorbalar tekrar gelip o memleket
leri aldılar. Hakem Bey Halep'de saltanat kurarak 
kendi adına hutbet okuttu. Şam eyaletini de Nevruz 
Bey'e verdi. Sonra Türkmenler ile yaptığı muhare
bede attan düşerek öldü. 

810 senesinde Melik Nasır, Nevruz Bey ve ar
kadaşlarının üzerine yürüdü. Yolda tanınmış bey
lerden bir ikisini tutup kaleye hapsetti. Onlara 
bağlı olanlar dağılıp, kimi Şam'da olan zorbalara 

F. 25 
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katıldılar. Kimisi de dönüp Kahire'ye gittiler. Şehir 
de karışıklık çıkınca Nasır da dönüp Kahire'ye gi
derken vaktiyle hapsetmiş olduğu emirlerden ( Şeyh 
Mahmudi) adındaki büyük Emir kurtulup Şam'a 
gitti ve zorbalarla birleşti. Sonra Nevruz ile kavga 
·ettiği için birkaç sene aralarında muharebe devam 
etti. Nasır da zaman zaman onları ortadan kal
dırmak için harekete geçti. Bazan da sulh yoluyla 
vakit geçirdi. Fakat o sırada gece gündüz kendisi
ni içkiye ve eğlenceye verdi. Ve günahsız pek çok 
adam öldürdü. 

Melik Nasır Şeyh Mahmud'u ve Nevruz Bey 
gailesini ortadan kaldırmak için Suriye tarafına yü
rüdü. Ve muharebe sonunda mağlup olarak Köle
menler tarafından öldürüldü. 

Bunun üzerine kumandanlar arasındaki anlaş
mazlığın kaldırılması için Halife Müstain'in salta
nat tahtına oturtulması istendi. Hilafet ve saltana
tın bir zatta toplanması tslam ittihadına yarar diye 
düşünüldü. Evvelce Hindistan Padişah'ı ( Gıyased
din Azam Şah) tarafından kendisine saltanat beratı 
verilmiş olması da halk nazarında Müstain'in şeref 
ve itibarını artırmıştı. Bunun üzerine kumandanlar 
ve kadılar toplayarak saltanatı Müstain'e teklif et
tiler. Fakat kendisi kabul etmek istemedi. Yapı
lan ısrar üzerine kabule mecbur olarak 815 senesi 
Muharrem'inde Halifeliğe ilaveten Mısır Sultanlığı 
tahtına çıktı. Ve adına para basıldı. 

Hilafet ve saltanatın baba tarafından Arap olan 
bir zatta toplandığı için Araplar öğündüler. Müs
tain'in annesi (Bay Hatun) da bir Türk cariyesi ol
duğu için Türkler de sevindiler. Ve bütün ahali bu 
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suretle Kölemenler'in çatışmalarından kurtulup ra

hata kavuştular. Şeyhü'l-islam {!bni Hacer) de bu 

halden memnun olarak tebrik yollu güzel bir kaside 
söylemişti. 

Halife Müstain Kahire'de tahta çıkıp işleri ida
reye başladı. Fakat devletin idaresini "Nizamü'l
mülk" diye lakablandırarak adı geçen Şeyh Mah
mudi'nin eline teslim etti. Asker kuvveti de Şeyh'in 
elinde olduğundan Müstain'i avucunun içine aldı. 
Bütün işleri kendi başına görmeğe başladı. Sonunda 
Müstain yine kalede oturarak kendinden evvelkiler 
gibi saltanatı kendisine vermesini teklif etti. Müs
tain ise, ona red cevabı verdi. Berkuk zamanından 
beri Çerkez Beyleri saltanatın lezzetini tatmiş ol

dukları için, onu ellerinden çıkarmak istemiyorlar
dı. O zaman ise kuvvet ve çokluk Çerkezlerde idi. 

Bunun üzerine Halife Müstain Billah, yedi ay 
saltanat sürdükten sonra Şeyh Mahmudi, onu hal' 
etti ve kale içinde bir evde hapsederek halk ile gö
rüşmesini menetti. (Melik Müeyyed Ebu'n-Nasr) la
kabını alarak saltanat tahtına müstakil olarak otur
du. İşte bu suretle Mısır saltanatı yine Çerkez mü
tegallibenin eline geçti. Halife Müstain 816 senesi 
Zilhicce'sine kadar Kahire kalesinde mahpus kaldık
tan sonra Melik Müeyyed onu tskenderiyye'ye gön
derip oradaki kaleye hapsetti. Zilhicce'nin altıncı 
Perşembe günü Müstain'in kardeşi (Mütevekkil'in 
oğlu Davud'u) Halifeliğe getirdi. Ve <Mutazid Bil
lah) diye lakab verdi. Bu suretle Halifelik yine ma
nasız bir sözden ibaret kaldı. Bu Mutazid'in annesi 
de güzel bir Türk cariyesidir. Melik Müeyyed'in em
riyle, hatipler minberlerde hükümdarların ismi oku-
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nacağı zaman, bir basamak aşağı inerlerdi. Müs
tain hakkında yapılan muameleden dolayı Şam va
lisi Nevruz Bey Melik Müeyyed'in aleyhinde buılı
nuyordu. O da askerini toplayarak Şam'a gitti. Ve 
şiddetli bir muharebe yaparak kendisine karşı olan 
kumandanları öldürdü ve yerlerine emniyet ettiği 
kumandanları tayin etti. 

Bir sene sonra, yine Şam tarafında karışıklık
lar çıkınca Melik Müeyyed tekrar Şam'a gelip mu
halifleri öldürüp yok ettikten sonra fırka fırka as
ker göndererek Tarsus ve Adana şehirlerini, Sis 
&alesini sonra Kahta, Kerkese, Darende, Besni, 
Hısn•ı Mansfır'u ve Rum kalesini, Harput şehrini 
ele · geçirdi. Larende, Kayseri, ve Konya'ya kadar 
ilerledi. 

821 senesinde Zülkadiroğlu Nasırüddin Mehmed 
Bey hediyelerle Melik Müeyyed'e itaatini bildir
miştir. 

O tarihlerde Kıbrıs adası Venedik'lilerin elinde 
idi. Denizde Şam ve Antalya sahillerinde aldıkları 
Müslüman esirlerini Kıbrıs'da hapsederlerdi. Bu Me
lik Müeyyed Şeyh Mahmudi, beşyüz kadar tslam 
esirlerini onüçbin altına satın alarak azad etmiştir. 

DOGUNUN DURUMU 

Yıldırım Bayezid'den sonra Şehzadel�ri birbir
leriyle döğüşürken Timur'un ölümünden sonra da, 
onun çocukları ve torunları olan Mirza'lar saltanat 
için birbirleriyle cenk ederek doğu diyarını da ha
rap etmekte idiler. 
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Timurlenk büyük oğlu (Mirza Cihangir) i ve
liaht yapmıştı. Fakat Cihangir kendi hayatında öl
düğü için, onun oğlu ve Hindistan valisi olan Mir
za (Pir Mehmed) i  veliaht yapmıştı. Timut'un ölü
münde Pir Mehmed Hirıdistan'da bulunduğu için 
öteki Mirza'lar ona biat etmeyip saltanat davasına 
düştüler, vuruştular, döğüştüler. 

Karakoyunlu aşireti Bey'i Kara Yusuf Timur'
urı Anadolu'ya hareketi sırasında gidip lrak-ı Ara
bı ele geçirmişti. Timur'un torunu olan (Mirza 
Ebu Bekir) ki, Miranfiah'ın oğlu idi. Askerle gidip 
onun elinden Bağdat'ı aldı. O da bin atlı ile Mısır'a 
kaçmış ise de Timur'un Mısır Sultanı'na yazdığı 
bir mektup üzerine, Sultan onu hapsetmişti. Ti
mur'un vefatında Kara Yusuf hapisten çıkarıldı, 
dağılmış olan adamlar da başına toplandı. 

Sonra Mısır'dan baçarak önüne gelen yerleri 
yağma edip Diyarbakır'a geldi ve arkadaşlarına ka
vuştu. 

O zaman Akkoyunlu aşireti Bey'i Kara Osman 
Bayındıri Diyarbakır'da yerleşip Bayındıriyye dev
lethli kurmuştur. Kara Yusuf Mardin hükümdarı 
ile birleşerek Kara Osman üzerine gitti. Yirmi gün 
kadar muharebe ettikten sonra onunla anlaşarak 
Azerbaycan üzerine yürüdü. 809 senesinde (Mirza 
Ebu Bekir) ile Nahcivan taraflarında muharebe ede
rek onu bozdu. Tebriz şehrini aldı. Ertesi sene Mirza 
Ebu Bekir büyük bir toplulukla Kara Yusuf'un üze
rine geldi. Daha fena bir halde bozuldu. Kara Yu'." 

suf bütün Azerbaycan taraflarını ele geçirdi. 
Timur'un oğulları o zaman birbirleriyle uğraşı

yorlardı. Onlardan Horasan emiri olan (Mirza Şah-
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ruh) un çok kuvveti vardı. Meveraünnehir'i ele ge

çirdi. 812 senesinde oğlu meşhur (Uluğ Mirza) ya 
aldığı yeri vererek kendisi hükümet merkezi olan 
Herat'a döndü. 

İşte o sırada Kara Yusuf da Sultan Ahmed 
Celairi ile Tebriz civarında muharebe etti. Ve onu 
tutup idam etti. 813 senesinde Irak-ı Arab'ı ele ge
çirdi. 815 de Şirvan hükümdarı (Şeyh İbrahim) 

ile Gürcistan kralı Köstendi1 kendisinin üzerine hü
cum edince Kara Yusuf onlar üzerine yürüyerek 
acı bir bozguna uğrattı. Sonra da Sultaniyye, Kaz
vin ve Save şehirlerini ele geçirdi. 

823 senesinde Şahruh Mirza büyük bir ordu ile 
Horasan'dan Kara Yusuf üzerine yürüdü. O da çok 
mükemmel bir ordu hazırlayıp karşı giderken has
talandı, o 

·
sene Zilhicce'sinde vefat etti. Altı oğlun

dan hiçbiri yanında olmadığı için ordusu karıştı, 
hazinesi yağma edildi. Yerine (tskender) adındaki 
oğlu çıkarıldı. 

Hasılı Mirza Şahruh öteki Mirza'lara da gale
be çaldığı gibi Karakoyunlu aşiretini de . yenmişti. 
Hindistan hududuna kadar fermanı yürüyordu. Mo
ğolistan Hanı'nın kızı (Mihrinkar Ağa) adındaki 
kadını oğlu (Mehmed Çevki'ye) aldı. Ve o taraflar
da olan ve kendisine karşı koyanları çıkardı. 

ÇELEBİ SULTAN MEHMED'tN 

SALTANAT GüNLERt 

Osmanlı devletini ikinci defa yeniden kuran 
Çelebi Sultan Mehmed, Musa Çelebi gailesini orta
dan kaldırdıktan sonra müstakil olarak Osmanlı 
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tahtına oturdu. Bütün şehir ve kasabalarda 
·
şenlik

ler yapıldı. 
Kayser' den adalar Prensine varıncaya kadar 

bütün etraftaki hükümdarlar kendisini tebrik için 
elçiler gönderdi. Ragoza ve Venedik cumhuriyetle
riyle de o sırada andlaşmalar yenilendi. Sultan Çe
lebi Mehmed onlara (Benim sulh içinde yaşamak 
istediğini herkesten de o yolda karşılık görmek ar
zu ettiğimi, hükümdarlarınıza bildiriniz. ) dedi. Fa
kat birkaç gün sonra Karaman'a sefer etmeğe mec
bur oldu. 

Karamanoğlu Mehmed Bey, Musa Çelebi gaile
sini fırsat bilerek gelip Bursa kalesini sarmıştı; Çe
lebi Sultan Mehmed, henüz Edirne tahtına otur
muş ve Rumeli işlerine nizam vermekle meşguldü. 
Bursa'dan bir haberci geldi. Emir Süleyman Çele
bi'nin küçük bir oğlu İstanbul'da oturuyordu. Sul
tan Mehmed'in istiklfıl kazanması üzerine Kayser 
onu tstanbul'da tutmayıp, yolunu bularak başından 
savdı. O da, kendi adamlariyle Eflak'a gitmek için 
Karinabad'a geldi. Oranın akıncıları onu tahta çı
karmak üzere Yanbolu'ya götürdüler. 

1ş Padişah'a bildirilince hemen Yanbolu tara
fına döndü. Şehzadenin başındaki serseriler dağıldı. 
( Lalası Dürzübaşı Zağnos) kendisini tutarak, Pa

dişah'ın huzuruna getirdi. Derhal gözlerine mil çe

kilip, bir daha saltanat davasına kalkamayacak hale 
geldi. Ve Bursa'ya gönderildi. Sonradan Sultan Meh
med gerek bu Şehzadeye, gerek hemşiresine pek çok 
ikram ve iltifatta bulunmuştu. 

tşte bu vaka Bursa seferinin biraz gecikmesine 
sebep oldu. Bursa kalesinin muhasarası da uzamış 
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oldu. Fakat Bursa kalesinin muhafızı olan tvaz 
Paşa'nın mertçe ve ustaca gayreti sayesinde kale 

korunabildi. 
O sırada Musa Çelebi'nin cenazesi büyük dede

sinin yanında gömülmek üzere kaplıcaya getirilmiş

ti. Sultan'ın istiklali anlaşılınca Karamanoğlu ora

larda duramayıp Burs:ı'yı yakarak kaçtı. Karaman
oğlu'nun Nedimi, yani devamlı yanında ve sohbe
tinde bulunan ve (Harman Danesi) diye tanınan 
birinin "Osmanoğlu'nun ölüsünden bu kadar korkup 
telaş ediyoruz. Dirisi gelse halimiz neye varır." de
diği rivayet edilir. 

Sonra Çelebi Sultan Mehmed Bursa'ya gitti. 
tvaz Paşa'ya vezirlik rütbesi verdi. 817 senesi için
de yol hazırlığına başladı ve Kastamonu hükümdarı 
İsfendiyar Bey'i askeriyle beraber orduya katılma
sını, yahud oğlunu göndermesini kendisine bildirdi. 

O da seçkin askerle oğlu Kasım Bey'i gönderdi. 
Harb için gerekli · hazırlıklar tamamlandıktan 

sonra ordu Konya üzerine yürüdü. Germiyanoğlu 
Yakub Bey tarafından ordunun geçeceği yerlere pek 
çok yiyecek gönderildiği için Padişah memnun ka
larak kendisine ikram ve iltifatta bulundu. Seyyid 
Gazi üzerinden gidilerek Akşehir alındı. Sonra da 
Beyşehir'i, Seydişehri, Saideli kazaları da zaptedile
rek Konya ovasında Ortaçay'ı denen yere gelindi. 
Yapılan meydan muharebesinde Karamanoğlu bo
zularak Taşeli tarafına kaçtı. Oğlu Mustafa Bey 
Konya kalesinde saklandığı için kale sarıldı. 

O günlerde şiddetli yağmurlar yağdı, büyük 
seller aktı. Orduda pek çok hayvan ve eşya telef 
oldu. Tafiin bu ters gidişi ve Karamanoğlu'nun bu 
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halinden çok üzülen Padişah hastalandı. Yanındaki 
doktorlar çare bulamadılar. Meşhur doktorlardaIJ 
olup Germiyanoğlu'nun yanında bulunan (Mevlana 
Sinan) getiriidi. 

Bu hekim Sinan ilim adamları arasında (Şey
hi) diye bilinen meşhur şfrirdir. Ferhad ve Şirin 
kıssasını Türkçe mar.zum olarak yazan odur. O za
manın en usta ve keskin doktorıa·rmdandı. Çelebi 
Sultan Mehmed'in hastalığını teşhis etti. Tedavisine 
başladığı sırada "Padişah'ın hastalığı kalb hastalık
larından hafakan illetidir. tyileşmesi sevinçli haber
ler almasına bağlıdır. Bu hasta!ığa sebep olan Kara
manoğlu'nun edepsizce hareketidir. Ondan bir inti
kam alınırsa çabuk tesirli bir ilaç elde edilmiş olur." 
dedi. 

Karamanoğlu sarp dağlara sığımnıştı. Onu ova
lara indirmek, Anadolu Beylerbeyi Bayezid Paşa'ya· 
havale edildi. Onun Karamanoğ!u ile eski tanı�ıklığı 
vardı. Bayezid Pa�a kend�sine gizlice ve sözde hak
kında iyi düşündüğünü göstermek için, gönderdiği 
haberde: "Padişah'ın hastalığı ilaçla geçecek gibi 
değildir. Bir emri hak olursa. bu taraflara yakın bir 
yerde bulunmanız uygundur." dedi. Karamanoğlu 
da casuslar göndererek Padişah'ın hakikaten ağır 
hasta olduğunu öğrendi. O durumda Çelebi Sultan 
Mehmed'in ordusu başında bulunamayacağını düşü
nerek orduyu basmak için ihtiyatsız bir halde ha
reket ettiğıni Bayezid Paşa işitince, daha evvel dav
ranıp yeteri kadar askerle geceleyin Karamanoğlu 
Mehmed Bey'i bastı, askerini dağıttı, kendisini tut
tu. Elleri bağlı olduğu halde Padişah'ın huzuruna 
getirdi. Çelebi Sultan Mehmed, onun için, hususi 
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büyük bir çadır kurdurdu. Hükümdarlara layık teş
rifatı yerine getirdi. Ve Bayezid Paşa'ya bu hiz
metinden dolayı vezirlik rütbesi verdi. Bütün bun
lar 818 senesi içinde olmuştur. 

Ne gariptir ki ( Mevlana Şeyhi) nin dediği ay
niyle çıktı. Karamanoğlu elleri bağlı Padişah'ın 
önüne getirildiği zaman Sultan Mehmed iyileşti. 
Şeyhi'ye çok ihsanlarda bulundu ve hekimbaşılığı
na tayin etti. Osmanlı devletinden ilk (Reisü'l-etib
ba) , yani Hekimbaşı olan odur. 

Karamanoğlu Mehmed Bey'in tutulmasından 
sonra oğlu Mustafa Bey Konya'nın ileri gelenleriyle 

Padişah'a gelip Mehmed Bey'in affını istirham et
ti. Sultan Mehmed, Bey'i huzuruna getirterek "Bu 
ne haldir ki, bizim taraftan size iyi yüz gösteril
dikçe, sizin tarafınızdan da hainlikler meydana çı
kıyor." diye azarlayınca Mehmed Bey yalvararak 
başını kaldırıp "Ey lütufkar hükümdar', bu sefer de 
bendenizin suçumu affederseniz, bu can bu bedende 
durdukça sadakatten ayrılmayacağıma yemin ede
rim." dedi. Ve ağır yeminler etti. Yüksek ahlaklı 
Çelebi Sultan Mehmed, onu affetti, Konya eyaletini 
yine kendisine verdi. Ve gitmesine izin verdi. Meh
med Bey huzurdan çıkıp, adamlariyle giderken koy
nundan bir güvercin çıkarak boğup öldürdü. Ve 
yemininde hile kullandığını onlara anlattı. Ve Padi
şah'a mahsus Otlağa uğrayıp beğendiği atları zorla 
alarak "Bizim Osmanoğlu ile düşmanlığımız beşik
tan mezara kadardır." dlyerek Konya'ya gitti. İş 
Padişah'a arzedilince "İnşallah yakında cezasını bu
lur. Yaptığı elbet ayağına dolaşır." demiştir. Haki
katen kendi zamanında olmadıysa da, oğlunun za-
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manında Mehmed Bey yaptığı bu hainliğin cezasını 
görmüştür. 

Nakşa, Andra ve öteki Akdeniz adaları Vene
dik'e bağlı olarak bir prensin müstakil idaresi al
tında bulunuyordu. Bunlar andlaşmayı tanımayıp 
korsanları vasıtasiyle çok defa Osmanlı kayıklarım 
vuruyorlardı. Harb gemileri hazırlanarak 819 sene
si içinde o tarafa doğru gidilirken, Venedik gemile
riyle karşılaşılGı. Gelibolu açıklarında şiddetli bir 
muharebe yapıldı. iki taraf da zedelenip limanlarına 
çekildiler. Bunun üzerine Akdeniz boğazı yabancı 
harb gemilerine kapandığından bir müddet sonra 
Venedik'liler Akdeniz boğazındaki kaleleri dövmüş
lerdir Fakat birkaç defa elçileri gelip sulh etmek 
için ricada bulunduklarından dolayı, Venedik'le 
andlaşma yenilenmiştir. Bu andlaşmanın tasdikli 
bir örneğini götürmek üzere saray çavuşlarından 
biri Venedik'e gönderildi. işte önce Avrupa'ya gi
den Osmanlı sefiri budur. 

Eflak'da karışıklık çıkararak ahali ayaklan
mış ve etrafa zarar vermekte oldukları Padişah'a 
haber verince, ordusuyla Tuna yalısına gidip tek
rar orasını aldı. 820 senesinde Yerkök'ü ve tsakçı: 
kalelerinin yapılması tamamlandı. Eflak Voyvodası 
üç yıllık vergisinin affını isteyince, kabul edildi ve 
Eflaklı'ya yardım etmiş olan Macarlar aleyhine bir 
ordu gönderildi. Macar kralrnın dileği üzerine sulh 
yapıldı. Ve Edirne'ye dönüldü. 

Kastamonu hükümdarı İsfendiyar Bey oğulla
n arasına nefsaniyet girip, babalarının sağlığında 
hükümeti paylaşamıyorlardı. Kasım Bey adındaki 
oğlu ise Çelebi Sultan Mehmed ile beraber muhare-
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belerde bulunarak Padişah'ın teveccühünü kazan
mıştı. Ondan dolayı hL.kümeti ele geçirmek iste

diğinden, babası 821 senesinde Tosya, Çankırı ve 
Bakırdağları arazisini Sultan Mehmed'e bırakıp 
Sinop ve Kastamonu'yu kendisinde alıkoyabildi. 

Çelebi Sultan lVIehmed oğlu Murad Çelebi'yi 
Amasya ve Tokat valisi tayin etti. Hamza Bey'i 
de yanına verdi. 821 senesinde Karakoyunlu ve Ak
koyunlu aşiretleri Erzincan ve Bayburt için birbir
leriyle harbediyorfardı. Sonınıch Karakoyunlu Kara 
Yusuf Bey ikisini de zaptederek hususi adamı olan 
(Pir ömer) e vermişti. O da Doğu Karahisar'ı da 
almak istiyordu. Karahisar'ın hükümdarı Padişah'a 
sığındı. 821 senesinde orıları karıştı. Çelebi Sultan 
Mehmed, Amasya ve Tokat taraflarına yürüdü 822 
senesinde Samsun'u alıp dönerken tskilip kazasına 
yakın, yol üzerinde Tiınur kalıntılarından bir Ta
tar aşireti ile karşılaştı. Ve onları beraberine ala
rak Rumeli'ye geçirdi. Filibe taraflarında (Tatar 
Pazarı ) denilen yerde yerleştirdi. tskilip'i de idaresi 
altına aldıktan ;;onra, Bursa'ya döndü. Bir cami, 
imaret, medrese ve bir türbe yaptırmağa başladı. 
Sultan Orhan zamanında alındığı halde Ankara va
kasından sonra Kayser'in eline geçmiş olan yer
lerin alıriması ve Padişah'm vakıflarına verilmesi 
devlet büyükleri tarafından Padişah'a arzedildi. Bu 
işe memur edilen Timurtaş Paşa'nın oğlu Umur 
Bey 822 senesinde Hereke, Gebze, Darıca, Kartal ve 
Pendik şehirlerini harben ele geçirdi. 

işte o . sıralarda Şeyh Bedreddin'in Halifelerin

den (Dede Sultan) adiyle şöhret bulan ( Börklüce 

Mustafa) meydana çıkarak devletin başına büyük 
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bir gaile açmıştır. Bunun vakalarından evvel ŞE:yh 

Bedreddin'i tanıtalım. 
(Bedreddin Mehmed) Anadolu şehirlerinden 

(Simav) şehri Kadısının oğludur. Selçuklulardan 
Sultan Alaaddin'in amca.zadclerinden biri olduğu 
söylenir. Babasından ve meşhur (Şahidi ) den ilk 
dersleri okuduktan sonra, Mısır'a gidip Seyyid Şe
rif ile ders arkadaşı olmuş, Kahire'de müderris bu
lunan ( Mühırek Şah Mantıki) dcn ve hacca giderek 
Mekke de (Zeylai) den ders okuyarak Mısır'a döndü. 
Yine Seyyid Şerif ile beraber Hoca Ekmelüddin'den 
ilimlerini tamamladı. Ve Sultan Berlmk'un oğlu Sul
tan Nasır Ferec'i okuttu. Sonra Ahlat'lı Şeyh Hü
seyin'den izin alarak tasavvufta da yü�i:sek bir mer
tebeye ulaştı. Ahlatlı Şeyh Hüseyin, onu, irşad et
sin diye Tebriz'e göqderdi. Emir Timur Tebriz'e 
geldiği zaman alimlerm tir münakaşası olmuştu. 
Fakat ulemanın anlaşması mümkün olmadığından 
Cezeri'nin gösterdiği lüzum üzerine iş Bedreddin'e 
havale edildi. O münakm;ayı Bedreddin halletti. 
Hepsi onun sözünü kabul ettiler ve onun ilmini tas
dik ettiler. Timur da ona çok iltifat etti ve birçok 
mal verdi. Sonra Bedreddin Mısır'a grdip Ahlat'lı 
Şeyh'e ulaştı. Şeyh Hüseyin vefat edince Bedreddin 
onun postuna oturdu. Fakat altı ay sonra Konya'ya, 
oradan da Tebriz'e gitti. Oradan Sakız'a giderek, 
Sakız hükümdarı, onun yaptığı telkinlerle Müslü
man olarak ona mürid oldu. Bedreddin sonra Edir
ne'ye gitti. Musa Çelebi orada tahta çıkınca, onu 
kazasker yaptı. Çelebi Sultan Mehmed'in Musa Çe
lebi ile yaptığı muharebede Bedreddin tutuldu. Çe
lebi 'nin düşmanları arasında bulunuyorsa da ilmine 
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hürmet edilerek ailesiyle beraber tznik'e nefyedildi. 

Ve kendisine ayda bin dirhem maaş bağlandı. Ka

zasker olduğu zaman kahyası ve Halifesi olan Börk
lüce Mustafa, şeyhinden öğrendiği sofiyye ıstılah

larını sermaye yaparak (Dede Sultan) adiyle or

taya çıktı. Başına tslam ve Hıristiyanlar'dan birçok 

kalabalık toplandı. İnsanlar arasında tam bir eşit

lik ve tam bir hürriyet ve mal ortaklığı gibi bozuk 

fikirler çabuk tutulduğu ve bu fikrin herkesçe, he

le yoksul kims2ler arasında hoş görüldüğü için De
de Sultan'a hürmetle sarıldılar. Bu bozuk fikirlerin 
sanki Osmanlı memleketlerindeki ahaliyi din ve 

mezhep gözetmeksizin bir millet olarak yaşatmak 
için en güzel bir çare olduğu Şeyh Bedreddin ta

rafından telkin edilerek yayıldığı söylenir. Böylece 

Dede Sultan'ın emri altında bulunan Müslüman, 

Hıristiyan ve Yahudiler bir kardeşlik havası için

de iş görüyorlardı .  Hatta fırka kumandanlarından 

(Torlak Kemal) diye tanınan biri (Hud) adındaki 

Yahudi idi. Dede Sultan'ın oturduğu yer Çeşme ya

kası, yani Karaburun yarımadası idi. Torlak Ke
mal de Manisa tarafında dolaşıy:>rdu. 

Şeyh Bedreddin Börklüce"nin yaptıklarını ıı:ıı 
tince, sorumluluktan korkarak tznik'ten İsfendiyar 

Bey'in yanına kaçtı. Oradan da Eflak yakasına ge
çip Silistire'ye gitti. Deliorman'da bulunan serseri
leri mürid adiyle başına topladı, ve Rumeli'nin her 
tarafına mektuplar göndermeğe başladı. 

Börklüce Mustafa üzerine birkaç defa asker 
gönderildiyse de, giden asker bozuldu. Günden gü
ne Börklüce'nin kalabalığı çoğalıyordu. 823 senesin

de Amasya valisi olan büyük Şehzade Murad Çe-
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lebi Anadolu Beylerbeyi Bayezid Paşa ile beraber 
bu işe memur edildiler. önce Karaburun'da Börklü
ce'nin topluluğu dağıtılarak, kendisi de öldürüldü. 
Bayezid Paşa da Manisa tarafına gitti. Torlak Ke
mal'i tutarak astı. 

Şeyh Bedreddin'e gelince, Çelebi Sultan Meh

med ordusu ile Selanik'in fethine giderken Bedred

din'in Deliorman'da başındaki adamları çoğalttığını 

işitti. Serez'de kaldı. Ve Bedreddin'in üzerine asker 
gönderdi. Börklüce ile Torlak Kemal'in öldükleri 

haberi etrafa yayılınca Bedreddin'in başına toplanan 
serseriler dağıldı, kendisi de tutularak Serez'e geti
rildi. Muhakemesi ve sorgusu Padişah'ın huzurun
da toplanan alimler meclisinde yapıldı. Orada bulu
nan alimler sordukları sorularla onu cevapsız bırak
tılar. Sadeddin Teftazani'nin talebelerinden (Mev
lana Haydar Hirevi ) onun öldürülmesine fetva ver
di. 818 senesi içinde Serez pazarında aleme ibret 
olsun diye asılarak idam edildi. 

Bedreddin'in birçok eserleri vardır. Fıkıh il
minden Fusfıl'ü hala alimler arasında muteber eser 
olarak okunur. Tasavvuf ilminden de (Varidat'ı) 
meşhurdur. Fakat tstanbul'da nüshası bulunama
maktadır. Çünkü zamanımızda Şeyhü'l-tslam olan 

Arif Hikmet Beyefendi bu kitabı nerde bulsa ucuz, 
pahalı demeyip alır ve yakıp yok ederdi. Ondan 
dolayı nüshası bulunmamaktadır. Ben Bedreddin'e 
inanan bir zatın elinde bulup okumuştum. Muhiddin 
Arabi'nin Fusus'u taklid edilerek yazılmış bir risa
ledir. 

Hasılı, Bedreddin hakkında halk iki fırkaya ay
rılmıştı. Biri "Fetvaya göre öldürülmesi lazım ge-
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len bir adamdı." derler. Bir kısmı da ''Zahir ve 
batın ilimlerini kendinde toplamış bir zattı. Ancak 
hükümet kurup saltanat sürmek istiyordu. Diye Çe
lebi Sultan Mehmed'e kovuladıkları için asıldı." der

ler. Asıldıktan sonra da, ona inanıp mürid olan
lar bulunuyordu. Sebep olduğu hadise Osmanlı dev

leti için tehlikeli bir vaka idi. Allah'ın lfıtfuyla ko
laylıkla ortadan kalktı. Fakat ondan sonra Düzme 
Mustafa: gailesi, devletin başında belirdi ki, daha 
dehşetli bir vaka idi. 

Ankara bozgununda Sultan Bayezid'in (Çelebi 
Mustafa) adındaki oğlu kaybolmuştu. O zamandan 
beri adı sanı işitilmemişti. Bu sefer Selanik tara
fında bir adam meydana çıkarak Ankara vakasın
da kaçarken Rumlar'ın kendisini esir edip bir ada
da hapsettiklerini söyleyerek Çelebi Mustafa oldu
ğunu ve Saltanat kendisinin hakkı bulunduğunu 
ilan etti. Eflak Bey'i Mirçe ve tzmiroğlu Cüneyd 
Bey de onu doğruladılar. Bu suretle başına birçok 
adam toplandı. Cüneyd Bey kendisine vezir oldu. 
Fakat Selanik taraflarıntla yapılan muharebede 
bozularak Rumlar'a sığındı. Kayser de, onu Limni 
adasında hapsetti. 

ÇELEBİ SULTAN MEHMED'tN VEFATI 

824 senesi Cemaziyelevvel'inin başında Çelebi 
Sultan Mehmed otuzüç yaşında iken vefat etti. 
Sadrazam İbrahim Paşa ile Bayezid Paşa asker ara
sında bir karışıklık çıkmasından korkarak, vefatını 

gizlediler. Amasya'da veliaht olan Sultan Murad 
Çelebi'yi davet ettiler. Askeri dağıtmak için bira-
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zını Biga'ya gönderdiler. Bunlar "Sevgili Padişahı
mızı görüp de gidelim." diye ayak dirediler. He
kimbaşının aldığı tedbirle merhumun naşına Pa
dişah kaftanı giydirildi. Köşkün önünden asker al
kışla geçerken, içerde bulunan sadık adamlarından 
biri naşın arkasına saklanıp askere selam veriyor 
gibi kollarını oynattı. 

Sultan Murad Amasya'dan Bursa'ya gelince, 
kendisine biat edildiği haberi geldi. Çelebi'nin ce
nazesi Bursa'ya götürülürken Sultan Murad bir ko
naklık yerden karşılayıp hürmet ve tazim ile ölü
münden kırkiki gün sonra türbesine defnetti. (Al
lah bol bol rahmet eylesin) . 

Cesur, gayretli, sabırlı, yumuşak huylu, hey
betli ve vekarlı büyük bir Padişahtı. Yirmidört mu
harebeye girmiş, kırka kadar yara almıştı. Bu ka
dar karışıklıklar arasında Edirne ve Bursa'da pek 
çok hayrat yaptırmağa muvaffak olmu�tur. Hara
meyn'e, yani Mekke ile Medine'ye "Surre" gönder
mek usulünü koyan odur. Hastalıklı bir vücuda 
sahip olduğundan çok zamanları hastalıkla geçer
di. Gençliğine doyamadan dünyadan göçüp git
miştir. 

Murad, Mahmud, Yusuf, Mustafa ve Ahmed 
adında beş oğlu vardı. Sultan Ahmed bir rivayette 
de Sultan Yusuf kendisinin hayatında vefat etmiş
lerdi. Büyük oğlu İkinci Sultan Murad, babasının 
tahtına çıktığı zaman onsekiz yaşında bir gençti. 
Fakat Amasya taraflarında bulunan aşiretlerin yer
leştirilmesinde ve Börklüce Mustafa'nın çıkardığı 
hadisede dirayetini ve yeterli bir hükümdar ·olaca
ğını ispat etmişti. 

F. 26 
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Çelebi Sultan Mehmed, Şehzadelerin hayatını 

korumak için istanbul'da terbiye edilmelerini vasi

yet ettiği için; doğu İmparatoru Kayser Manuel 

Şehzadeleri istemek için Bursa'ya memur gönderdi. 

!kinci Sultan Murad ise "Şehzadelerin Hıristiyan 

memleketinde terbiye edilmeleri doğru değildir." di
ye red cevabı verdi. Ve memuru geri çevirdi. Kar
deşlerini birer sancak beyliğinde kullanmağa karar 
verdi. Küçük kardeşi Mustafa Çelebi'yi Lalası şer
betçi tlyas Bey ile beraber Hamideline gönderdi. 
Mustafa Çelebi, o zaman ergin bir çocuk olmadığın
<lan işlerini tlyas Bey görüyordu. Aşağıda geleceği 
gibi o tarafta çıkan isyanda Mustafa Çelebi idam 

edilmiş, Mahmud Çelebi'nin gözlerine de mil çekil· 
<likten sonra vefat etmişti. 

Şehzadelerin 1stanbul'da bulunması impara
tor'un menfaati icabı idi. Sultan Murad'm buna 
karşı çıkmasından dolayı imparator Manuel'in cam 

sıkıldı. Onun başına bir gaile çıkarmak için Limni'
den Düzme Mustafa'yı ve ona taraftar olan Cüneyd 
Bey'i tstanbul'a getirtti. Eğer kazanırlarsa evvelce 
Kayser'lik memleketlerinden olup, da, sonradan Os
manlı ülkesine geçmiş olan Gelibolu ve Tırhala ta
raflariyle Karadeniz sahilleri kendisine · verilmek 
üzere bir andlaşma yapıldı. Bir miktar askerle on
ları Gelibolu tarafına gönderdi. 

Gelibolu asla karşı durmadan kapılarını açtı. 
Düzme Mustafa da, Cüneyd Bey'i kendisine vezir 
yapıp Edirne üzerine yürüdü. Edirne olsun, o civar

<la bulunan şehirler olsun onu kolayca kabul etti
ler. Evrenos Bey'in oğulları gibi Rumeli'İıin tanın
mış Beyleri de ona uydular. 
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Yapılan andlaşmada Kayser'e geri verilmesi la

zım gelen yerler, Düzmece'nin birden bire kuvvet 
kazanması üzerine, kendisine gurur �elerek sözünü 

yerine getirmemişti. Kayser ise onlara yardım et
tiğine pişman oldu. 

tKiNCt SULTAN MURAD'IN ZAMANI 

ikinci Sultan Murad 824 senesi Cemaziyelev
vel'inde Osmanlı tahtına oturmuştu. 

Anadolu Beyleri ise o sırada yersiz ve uygun
suz harekete başladılar. Sultan Murad onlara okşa
yıcı mektuplarla münasip hediyeler göndererek 
Anadolu işlerini düzeltmek üzere iken Düzme Mus
tafa'nın Rumeli'de meydana çıkarak git gide kuv
vetini artırdığı haberi gelince hayrete· düı:ıtü. 

Bunun üzerine Sultan Murad devlet büyükle
rini toplayıp, kendileriyle bir danışma yaptı. Sad
razam ibrahim Paşa ile tvaz Paşa, Bayezid Pa
şa'yı kıskandıkları için, onun başına bir felaket gel
mesini istediklerinden kendisinin bir fırka askerle 
Rumeli'ye geçmesini Padişah'a teklif ettiler. Ti
murtaş Paşa'mn oğulları olan Umur, Oruç ve Ali 
Bey'ler ise bu fikrin aksini öne sürdüler. Fakat 
İbrahim ve ivaz Paşa'larm fikirleri kabul edilince 
Bayezid Paşa Rumeli'ye geçmeğe memur edildi. 

Halbuki Düzme Mustafa'nın Rumeli'de meyda
na getirdiği kalabalık Bayezid Paşa fırkasının gös
terişiyle dağılacak gibi değildi. 

Bunun üzerine Bayezid Paşa bu gidişin başarı 
gibi sonuçlanmayacağını bildiğinden Padişah'ın hu-
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zurunda "Düzme Mustafa saltanata varis olmak da
vası ile ortaya çıktığı için pek çok saf adamdar 
onu bu davada haklı bularak başına toplanmışlar
dır. Şayet benim yanımdaki asker de onun tarafına 
dönerse ve ben de bu suretle ona yapmacık yapa

rak askere u�up gidersem hiyanetime hükmedil
mesin." diye umulması kuvvetle beklenen mecburi 
bir hareketten daha evvel beratını almak istedi. Ve 
Padişah'ın iradesine uyarak yola çıktı. Rumeli'ye 
geçtiğinde Düzme Mustafa ordusunun ne kadar kuv
vetli olduğunu gözüyle gördü. 

Bu Düzme Mustafa Çelebi çok cesaretli ve iyi 
konuşan bir adamdı. Muharebeden evvel askerin 
önüne geçer ve çok tesirli sözlerle askerin kalbini 
kazanırdı. Sazlıdere denüen yerde iki ordu karşı
laşınca Düzme Mustafa, Bayezid Paşa fırkasındaki 
askerleri de tesirli sözleriyle kendi tarafına çekmek 
istiyordu. Bayezid Paşa'nın yanında kardeşi Ham
za Bey, ve kendisine bağlı olanlardan başka kimse 
kalmadı. Askerin hepsi o tarafa geçince, Bayezid 
Paşa da sanki kendi kanaati imiş gibi, onlara ka
tıldı. Ve Düzme Mustafa 'nın davasının doğru oldu
ğunu söyledi. O da, Bayezid Paşa'nın gelişinden çok 
memnun oldu. Fakat hareketlerinden bu sığınma
sının sahte olduğunu anlayarak 825 senesi içinde 
Sazlıdere'de o büyük Gazi veziri idam etti. Kabri 
orada halkın ziyaret yeridir. Birçok fetihleri ve pek 
çok hayatı vardır. 

Bayezid Paşa fırkasının Düzmece tarafına geç
mesi üzerine. artık işe bitmiş gözüyle bakılıyordu. 
Cüneyd Bey Rumeli'nin, Hıristiyanlar'ını Başpapaza 
bağlayarak, biri ötekine harçlık olarak ellişer akçe 
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vermek suretiyle bir vergi tahsil usulü koydu. Azap 
adiyle de pek çok piyade askeri topladı. Büyük bir 
ordu teşkil edildi. Bazı tarihçilere göre orduda el
libin süvari, yirmibin de piyade vardı. 

tşte bu büyük· kalabalıkla Düzme Mustafa Ge
libolu'dan geçip Mihaliç ovasında Ulubat nehri bo
yuna ordusunu kurdu. Hemen Bursa üzerine yürü
müş olsa karşı koyacak kuvvetle karşılaşmıyacak
tı. Fakat bir devamlı burun kanamasına tutuldu. 
Oç gün burnundan kan geldi. Vücutça zayıfladı. 
Bundan dolayı beş on gün kadar muharebeyi geri 
bıraktı. 

Düzme Mustafa'nın Bayezid'in oğlu olduğuna 
dair pek çok vesikalar olması lazımdı ki, başına 
bu kadar çok halk toplanabilsin. Fakat bu Mustafa 
Çelebi Bayezid'in oğlu olsa bile, o meydanda olma

dığı için Sultan Murad'a biat edilmişti. Bu biattan 
sonra meydana çıksa bile yapılmış olan biat bozu
lamayacağı için ulema tarafından bu Mustafa Çe
lebi'ye asi gözüyle bakılmak lazım geliyordu. 

Bundan dolayı Emir Sultan diye tanınan, Emir 
Buhari hazretleri ikinci Sultan Murad'a In!ıç kuşat
mış ve muzaffer olınasi için dua etmişti. Sultan 
Murad Allah'ın lütfuna sığınarak ve bahtına güve
nerek elinde bulunan kuvvetle gidip Ulubat neh
rinin beri tarafında, Düzme Mustafa'nın karşısında 
ordusunu kurdu. O sırada geri kalan asker de top
lanıp orduya katıldılar. Bir de evvelce Musa Çele
bi kolunda bulunduğu için sekiz seneden beri To
kat'ta hapiste bulunan Mihaloğlu Mehmed Bey, Ti
murtaş Paşa oğullarının hatırlatması üzerine ha
pisten çıkarılarak davet edildi. Mehmed Bey gelin-
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ce Padişah'ın huzurunda bir danışma meclisi toplan· 
dı. Mehmed Bey'in Rumeli Beylerini elde etmesi için 
çalışması uygun görüldü. Düzme Mustafa'nın yanın
da bulunan süvarinin çoğu akıncıydı. Mihaloğullan 
ise, öteden beri akıncı askerin kumandanı olarak 
Rumeli Beylerine sözleri geçiyordu. 

Mehmed Bey, Ulubat ne'1ri kenarına gidip (Bre 
Türk Turhan, Bre Gömlüoğlu, Bre Evranosoğulları, 
kim olduğu bilinmeyen bir adamın sözüne kapılıp da 
hakkiyle saltanatın varisi olan Padişah'ın itaatin
den çıkmak size yakışır mı ? Bu yapt1ğınızın sonu 
pişmanlıktır.) yollu tesirli sözler söyleyerek Beyle
rin zihinlerini çeldi ve onlardan o tarafa geçecek
lerine dair söz aldı. 

Düzme Mustafa Mehmed Bey'i kendi -::arafın
daki Beylerle konuşmasını işitip şüphelenmiş. Bazı 
tesadüfler de onun şüphesine kuvvet vermişti. 

Geceleyin Padişah ordusuna baskın yapmak 
üzere gönderdiği beşbin kadar Azap asker: geçit ye
rine gelince, Timurtaş Bey'in oğlu Umur Bey geçit 
yerinde bekleyen beşyüz �adar Yeniçeri askeri ta
rafından bozguna uğrattıldı. Düzme Mustafa Çelebi 
bunu yapmacık bir bozgun zannederek yanındaki 
Beylerden ümidini ve itimadını kaybetti. tvaz Paşa 
sanki kendisine iyilik yapmak ister gibi, Rumeli 
Beylerinin kendisine sadık olmadıklarını söyledi. 
Sultan Murad ordusu tarafmdan hücum edilmesi ka
rarlaştırılan gecede kendisini tutup Padişah'a teslim 
etmek üzere aralarında anlaştıklarını bildiren düz
me bir mektup gönderdi. Timurtaş oğulları tarafın
dan da tzmir oğlu Cüneyd Bey'e "Siz hükümdarlar
dan sayılan bir soydan iken, öyle kim olduğu bilin-. 
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meyen bir yalancıya uyarak ona vezir olmayı ka
bul etmeniz , şan ve şerefinize layık mıdır? Bütün 
Beyler onun Düzme Mustafa olduğunu anladıkları 

için bu taraftan gece baskını yapanlar onu tutup, 
Padişah'ın önüne getirmeğe karar vermişlerdir. O 
zaman sizin de felakete uğrayacağımza şüphe yok
tur. Hemen karar.i.aştırılan geceden evvel Padişah'a 
sığınınız. Pişmanlığınızı söyleyiniz. Ve af isteyiniz. 
Sizin için kurtuluş yolu ancak budur." yollu başka 
başka mektuplar gönderdiler. İkisi de aldıkları mek
tupları birbirlerine gösterdiler. Mihaloğlu Mehmed 

Bey'in yukarıda geçen konuşması üzerine bu mek
tupların ve bu sözlerin meydana çıkmasından dolayı, 

ikisi de şaşırıp kaldılar. 
İvaz Paşa, mektubunda söylediği gece Sultan 

Murad ordusunu idaresi altına alıp. davul zurna çal
dırarak Ulubat nehrinin karşı tarafına geçirmeğe 
başlayınca, Cüneyd Bey Aydın tnrafma doğru kaç
tı. Düzme Mustafa yalnız kalarak Blga tarafına git
ti. Biga kadısının hazırladığı kayıklrı Rumeli yaka
sına geçti. Rumel! Beyleri bunu hayretle görünce, 
ne karşıladılar ne de kaçmayı düı:;ündüler. Sabah
leyin Sultan Murad nehrin karşı tarafına geçince, 
Beyler'in hepsi zilletle Padişah'ın ayağına kapan
dılar ve kusurlarının affını istediler. 

Sultan Murad Biga'ya gitti. Bütün gemiler Ru
meli kıyısına çektirilmiş olduğundan karşıya geç
mek için gemi bulamadı. Evvelce Düzme Mustafa' -

ya gemi bularak kaçmasını kolaylaştırmış olan Bi
ga kadısını astı. Oradan Lapseki'ye gitti. Orada da 
yine bulamadı. Fakat Foça şehrinde bulunan ve 
cumhuriyetinin doğuda bulunan iskelelerini ve bü-
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tün şehirlerini, yani Midilli, Sakız adalariyle Saru
han sahillerini, Galata, Amasra ve Kırım'daki Kefe 
limanlarını idare eden Ceneviz'li Sultan Murad'ın 
bu sıkıntısını görünce devlete verdiği vergiyi ver
mekle beraber, gemileriyle de yardım edeceğini ar

zetti. Sultan Murad bunun üzerine hemen Ceneviz 
gemilerine binerek Rumeli yakasına geçti. Ve Düz
me Mustafa'nın arkasına düştü. Edirne'ye gitti. Ve 
her tarafa, onu aramaları için adamlar gönderdi. 

Düzme Mustafa ise yanındakilerle Edirne'ye 
doğru giderken düşündü, orada barınamayacağını 

anladı. Selfı.nik tarafına döndü. Fakat yanındaki 
adamlar! kurtulamayacaklarını anladılar. Kendi suç
larını affettirmek için Düzme Mustafa'yı tutup, onu 
takibe çıkmış olan Padişah'ın askerlerine teslim et
tiler. 826 senesinde Sultan Murad Edirne'de iken hu
zuruna çıkardılar. Verilen emir üzerine Edirne ka
lesinin bir burcuna asıldı. 

tST ANBUL'UN MUHASARASI VE KüÇOK 
MUSTAFA ÇELEBİ V AKASI 

Sultan Murad'ın bu zaferi üzerine elçiler tstan
bul'dan Edirne'ye koşuştular. Eski hukuku öne 
sürdüler. Fakat Düzme Mustafa gailesini devletin 
başına çıkaran Kayser Manuel olduğu için, Sultan 
Murad onun elçilerini huzuruna kabul etmedi. Or
du ile gidip 1stanbul'u kuşattı. tstanbul'un alınması 
çok kolaylaştığı sırada küçük Mustafa Çelebi hadi
sesi çıkb. 

Bir taraftan Kayser Manuel, öte taraftan Ka
ramanoğlu gibi Osmanlı devletinin düşmanı olan 
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Anadolu Beyleri Sultan Murad'ın küçük kardeşi ve 
Hamideli valisi olan Mustafa Çelebi'ye "Sen daha 
ergin hale gelmedin, onun için kardeşin sana dokun
muyor. Fakat baliğ olunca seni mutlaka öldürür. 

O şimdi Rumeli'de harb yapmakla meşguldür. Bu 
sırada sen gidip kolaylıkla Bursa'yı alabilirsin." di
yerek, onu isyana teşvik ettiler ve saltanat dava
siyle ayaklandırdılar. Lalası tıyas Bey de saltanat 
Atabey'i olmak hülyasına düştü. Turgutlu aşiretin
den birçok serserilerle beraber Bursa üzerine yürü
dükleri zaman Bursa'lılar kaleyi vermekten sakın
dılar. Kale çok sağlam, muhafızları da kalabalık 
olduğu için onunla uğraşmaktan vazgeçtıler. Ko
layca alınacağını bildikleri tznik kalesini sardılar. 
Her nasılsa tznik kalesi kendilerine teslim edildi. 
Fakat tıyas Bey'e Beylerbeylik vaad edilerek ge
tirtilmişti. iş bu hale gelince Sultan Murad İstan
bul üzerinden muhasarayı kaldırdı. 

Rumeli hudutlarının batı tarafını Evrenos oğ
lu Ali Bey'e, doğu tarafını da Firuz Bey'e bırakıp 
kendisi geri kalan askerle 826 senesi içinde tznik 
üzerine yürüdü. önce Çarhacılar iznik'e gittiler. 
Şehzade küçük Mustafa tarafından Taceddinoğlu 
karşı çıktı. Çarha'ya memur olan Mihaloğlu Meh
med Bey'le karşılaşarak, onu vurup öldürdü. Son
ra Sultan Murad'm ordusu ulaştı. Şehzadenin takı
mı bozularak kaleye koştular. tlyas Bey ise masum 
Mustafa Çelebi'yi tutup Sultan Murad'a teslim etti. 
Sultan Murad da onu idam etti. tlyas Bey Salta
nat Atabey'i olmak hülyasiyle zavallı masumu kış
kırtmıştı. Sonra Beylerbeyi olmak sevdasına düşe
rek onu Sultan Murad'ın kılıcına verdi. Fakat o da 
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maksadına nail olamadı. Ve Padişah'ın kılıcına gel
di, layıkını buldu. Taceddinoğlu da bir kümeste 
saklı bulunarak, Mihaloğulları tarafından öldürüldü. 
Sonra Sultan Murad Timurtaş oğlu Umur Paşa'yı · 
elçi olarak Germiyanoğlu'na gönderdi. Ve kardeşi 
Oruç Paşa'ya Beylerbeylik verdi. öteki kardeşi Ali 
Paşa'yı da Saruhan sancağına, Lalası Yörgeç Pa
şa'yı Amasya sancağına tayin ederek Bursa'ya 

döndü. 

KASTAMONU'NUN ALINMASI 

İsfendiyar Bey'in Osmanlı hududunu geçerek 
827 senesi içinde Taraklı Borlu kalesini sardığı ha
beri gelince, Padişah ordusuyla o tarafa gitti. 

Şehsuvar Bey'in oğlu Kasım Bey, Çelebi Sul
tan Mehmed zamanında Osmanlı kumandanları ara
sına girmiş olduğundan, bu sefer o da orduda idi. 

Borlu civarında şictd€tli bir cenk başladı. Ka
sım Bey'in yaptığı manevra ile tsfendiyar Bey as
kerinin bir kısmı beri tarafa geçince tsfendiyar'lı
lar bozguna uğradı. İsfendiyar Bey de kaçıp ka
lesine kapandı. Ve Kastamonu tarafı hiçbir güçlük
le karşılaşılmadan ele geçti. 

İsfendiyar Bey pişman olduğunu söyleyerek Pa
dişah'ın merhametine sığındı. Oğlu Murad Bey'i el
çi olarak Padişah'a gönderdi. Ve kızını nikahlama
sı için ricada bulundu. Padişah bu ricayı kabul ede
rek Kastamonu havalisi dışında kalan yerleri ken
disine bırakarak ve öylece bir andlaşma yaparak, 
Bursa'ya döndü. Bazı kimseler 1vaz Paşa'ya hased 
ederek kendisini Padişah'a kovuladılar. Padişah'ın 
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tvaz Paşa'dan emniyeti sıyrıldığı için gözlerine mil 

çektirdi. Bir müddet daha yaşadıktan sonra vefat 

etti. 

tsfendiyar Bey ile harbedildiği sırada Eflak 
Bey'i (Drakula) Sfüstre tarafına geçip Osmanlı şe
hirlerine zarar vermeğe başlamıştı. Padişah Bursa'
da çok kalmayıp döndü. Ve Eflak taraflarını yağ
ma etmesi için Firuz Bey'e emir gönderdi. Firuz 
Bey, yanındaki akıncılarla Eflak'ın altını üstüne ge

tirdi. Padişah'ın Edirne'ye doğru geldiğini Drakula 
işitince yaptığına pişman oldu ve ordu Eflak'a gel
meden Hünkar'ın hiddetini dindirmek için Eflak'ın 
iki senelik vergisiyle iki oğlunu Edirne'ye gönder
di. Onlar da gelip af dilediler. Padişah ricalarını ka
bul etti. 

Yine o sene Arnavutlar isyan ettikleri için Ev
renos oğlu !sa Bey Arnavutluk üzerine gönderildi. 

P ADtŞAH'IN DOCONO VE 
ŞEYHO'L-tSLAM TAYtNt 

828 senesinde Sultan Murad Bursa'ya gitti. Ev

velce kararlaştırılan tsfendiyar Bey'in kızı ile ev
lenmek için düğün hazırlığına başlandı. Çaşnigirbaşı 
Elvan Bey, Hadım ağalarından Şerafeddin Paşa ve 
Reyhan Paşa, Padişah'ın kendisine (Şah Ana) de
'Cliği Germiyanoğlu Yakup Bey'in zevcesi ve başka 
harem kadınları ve birçok Kapıkulları tantanalı bir 
alayla gidip gelini aldılar. Ve Bursa'ya getirdiler. 

Düğünde görülmedik ve işitilmedik mücevherler 

vardı. Uğurlu bir saatte Sultan Murad gerdeğe girdi. 
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Padişah bu düğün sırasında bir kızkardeşini ts
fendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey'e, ikınci hemşire
sini Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa'ya, üçüncü
sünü de Sadrazam İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmud 
Çelebi'ye verdi. 

Allah'ın lütfuyla çok büyümüş ve genişlemiş 
olan Osmanlı devletinin işleri çoğaldığı için bütün 
ulemaya bir merci olmak üzere bir Şeyhü'l-tslam 
tayinine lüzum görüldü. O asrın en büyük alimi olan 
(Şemseddin Fenari) o sene Şeyhü'l-tslam tayin edil
di. tşte Osmanlı devletinin birinci Şeyhü'l-tslam'ı 
odur. 

MENTEŞE ELt'NiN TEKRAR 
ELE GEÇMESt 

829 senesinde Menteşe beyliği Osmanlı ülkesi
ne katıldı. Evvelce Menteşe oğlu Yakub Bey öldük
ten sonra yerine oğlu tıyas Bey geçmişti. Oveys 
ve Ahmed adındaki oğullarını Osmanlı terbiyesi gör
mek için saraya göndermişti. Aradan çok geçme
den tlyas Bey öldü. Üveys ve Ahmed Beyler baba
larından miras kalan memleketi zabtetmek için kaç
tıkları duyulunca Padişah izinsiz savuşan bu çocuk
ları tutup Tokat'ta hapsetti. Menteşe sancağı da 
Balaban Paşa'ya verilerek Osmanlı ülkesine 4atıldı. 

tZM!R'tN ALINMASI 

O sene tzmir de alınarak Osmanlı ülkesine katıl
mıştır. 

tzmir hükümdarı Cüneyd Bey'in Düzme Mus
tafa vakasında görülen isyanından başka üstüste 
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yaptığı hareketler dolayısiyle Bayezid Paşa'nın da

madı ve Aydın Mutasarrıfı Yahşi Bey ile Çatışma

ları eksik olmuyordu. Cüneyd Bey, bir ara Yahşi 

Bey'in kardeşini tutarak öldürdü. 829 senesinde 

Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa'nın oğlu Oruç 

Paşa Cüneyd'in hakkından gelmek için memur edildi. 

Oruç Paşa Yahşi Bey'le beraber tzmir üzerine 

gidince, Cüneyd Bey bir kaleye sığındı. Oruç Paşa 

1zmir taraftarını harap etti. Fakat zevkine düşkün 

bir adam olduğundan işi bitirmeden döndü. Cüneyd 

Bey, yine meydana çıktı. Ve etrafa saldırmağa baş

ladı. Hatta Yahşi Bey'in öteki kardeşi Sinan Bey'i 
:le idam etti. 

O sırada Oruç Paşa öldüğü için yerine tayin 

edilen Anadolu Beylerbeyi Hamza Bey ile Yahşi 

Bey ve tzmir Bey'i olan Yahya Bey, Cüneyd Bey'i 

ortadan kaldırmağa memur edildiler. Ve tzmir üze

rine yürüdüler. Akhisar yakınlarında Gülnar denen 

yerde, Cüneyd'in oğlu Kurt Hasan'la karşılaştılar. 

Fakat o dayanamayıp babasının yanına kaçtı. So

nunda Cüneyd Bey ile Kurt Hasan'ı ele geçirerek 

ikisini de idam ettiler. Ve bu suretle tzmir'le etrafı 

Osmanlı ülkesine katıldı. Ve tzmir oğullarının oca

ğı söndü. 

ALACAHtSAR'IN FETHt 

O sıralarda Sırp kralı andlaşmayı bozarak ts

hak Bev oğlu Paşa Bev'i tutup hapsettiğind�n. Pa

dişah 830 senesinde Edirne'ye, oradan da Filibe'ye 

gitti. Karamanoğlu ise onun Rumeli tarafına geç

mesini fırsat bilerek ayaklandı. Padişah bunu haber 
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alınca, iki tarafın işlerini görmek için tedbir aldı. 

Sırplar'ın üzerine yeteri kadar askerle Rumeli Bey

lerbeyi Sinan Paşa 'yı gönderdi. Sinan Paşa Sırp
lar'ın merkezi olan Alacahisar'la etrafını ele geçir

di. Padişah bu alınan memleketleri Mirahur'u Mezid 
Bey'e verdi. 

TEKE OGLU tLE KARAMANOGLU'NUN 
öLDOROLMELERt 

Anadolu tarafına gelince daima fırsat gözet
mekte olan Karamanoğlu Mehmed Bey, Padişah'ın 

Rumeli'ye geçmesini haber alınca, bir takke kap

mak hülyasına düştü. Evvelce Osmanlı devletinin 

kılıcından korkup Karaman'a kaçan ve kendisine 

sığınan Tekeoğlu Osman Çelebi'yi tekrar memleke

tine kavuşması için kendisine asker ve gerekli mal

zemeler yererek Teke'ye doğru yola çıkardı. Ken

disi de arkadan geleceğini söyledi. Ve gidip Antal
ya'yı sardı. 

O sırada Antalya rrıuhafızı Firuz Bey öldüğü 

için oğlu ve Afyon Karahisar muhafızı bulunan 

Hamza Bey babasının ölümünden ve Mehmed Bey'

in Antalya'ya saldıracağı haberini alınca; Karahi

sar'ı güvendiği bir adama bırakarak Antalya 'ya 

gitti. Ve kalenin eksiklerini tamamlamağa başladı. 

O sırada Osman Çelebi hastalanarak Antalya taraf

larında bulunan (tstanos) yaylasına çekilip Kara

manoğlu'nun gelmesini bekliyordu. Hamza Bey iki 
kuvvetin birleşmesinden evvel Osman Çelebi'nin top
luluğunu dağıtmak üzere işe yarar bahadırlardan 
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bir bölük seçerek baskına gönderdi. Onlar da tsta
nos'a giderek geceleyin ansızın Osman Çelebi'yi 
bastırdılar. Kendisini de adamlarını da kılıçtan ge
çirdiler. 

Karamanoğlu işi haber alınca canı çok sıkıldı 
ve çabuk hareket etmediğine pişman oldu. Fakat 
iş bu pereseye geldikten sonra durmadan gidip An
talya kalesini sardı. Hamza Bey her ne kadar ka
leyi kuvvetle koruyorsa da, muhasaranın şiddetli 
oluşundan ve uzamasından kaledekilerin halleri pe
risandı. 

O sırada Padişah'ın Rumeli'de galip gelerek 
büyük bir ordu ile Anadolu yakasına geçmekte ol
duğu haberi Karamanoğlu Mehmed Bey'e gelince 
Antalya kalesini alacağından ümidini kesip Kon
ya'ya çekilmeğe karar vermişti. Fakat Osmanlı or
dusunun gelişinden evvel bir iş görebilmek ümidi ile 
canını dişine takarak şiddetli bir hücum yapmak 
için hücum noktalarını a.raştırmağa başladı. Bir 
ata binip kalenin etrafında gezerken kaleden atılan 
bir topla başından vuruldu. ve vücudu darmadağın 
oldu. Ordusu da dağıldı. Hamza Bey kaleden çıkıp 
Karaman'lıların bıraktıkları malları ve eşyayı gani
met clarak aldı. Ve o top güllesini kale kapısına as
tırdı. Hala o taş yuvarla�ı olan merminin zincir ile 
kale kapısında asılı durduğunu Solakzade kendi ta
rihinde ve "Sahaifü'l-ahbar" adındaki tarihte yazar. 

Karamanoğlu Mehmed Bey'in tbrahim ve Ali 
Bey adında iki oğlu bu muhasarada beraberdiler. 
Ali Bey büyük kardeşinden kendisine bir zarar ge-
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lir korkusuyla kaleye sığındı. tbrahim Bey de Kara

man'lılarla beraber Konya'ya gitti. Hamza Bey, Ali 
Bey'i bir fetih mektubu ve ganimet malları ve bir-

çok nefis eşya ile beraber Padişah'a gönderdi. Ka
dir bilir Sultan, Teke sancağını Hamza Bey'e vereli. 
Bir de murassa kılıçla donanmış bir at gönderdi. 
Ali Bey'e de kızkardeşlerinden birini vererek akra
balığına aldı. Sonra da Sofya sancağını kendisine 
verdi. ömrünün sonuna kadar Osmanlı saltanatı sa

yesinde rahatlıkla yaşamu::tır. tbrahim Bey ordudan 
kaçıp babasının cenazesini bir beygire ters yükle
yerek Konya'ya gitmiş ise de, Mehmed Bey'in top 

mermisiyle öldüğü Konya'da yayılınca, kardeşi Ali 
Bey varislik oakkını öne sürerek Karaman hükü
metini ele geçirdi. 

Antalya muhasarasın•ian dönen tbrahim Bey 

ile kardeşi tsa Bey, amcaları Ali Bey'in emri altın
da barına.madıklarından felakete uğrayanların sığı
nağı olan Osmanlı devletine iltica ettiler. 

Çok meı !lametli Padişah onlara da ikramda 
ve iltifatta tulundu. H...!r ikisine birer hemşiresini 
verdi. Ayrıca tsa Bey'e Rumeli'de bir sancak ih

san etti. tbrahim B�y'in yanına yeteri kadar asker 
katarak Konya hükümetini ele geçirip, onu maka
mına oturttu. 

İbrahim Bey, Padişah'ın bu büyük lütfunun 
kadrini bilip evvelce Hamideli'nden Osmanlı mem
leketlerine ilhak edilmiş olan yerleri kendi mülkü
ne dahil olduğu halde geri verdi. Bir müddet sa

kadatle devlete bağlı kald1ktan sonra o da kendin

den evvelkilerin yolunu tuttu. 
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KIZILKOCA OCULLARI'NIN ORTADAN 

KALKMASI VE CANtK VtLAYETtNtN 
ELE GEÇtRtLMESt 

41'J 

Çorum ovasında çadırda oturan Türkmenler'

den ve eşkiyadan Kızılkoca oğulları diye bilinen dört 

kardeş, zaman zaman yof keserek Amasya ve To

kat ahalisine zarar verdikten başka, Kara Osman 
Bayındırı oğlu ve Zülkadir oğlu gibi Osmanlı dev
letine rakip geçinen Türkmen Beyleri'ni Osmanlı 

memleketleri üzerine yürümeğe teşvik ederlerdi. 
Amasya vilayeti valisi olan Lala Yörgeç Paşa bazı 

hilelerle, onları bir tuzağa düşürdü. Dörtyüz kadar 
adamlariyle hepsini öldürdü. Çorum yaylasındaki 
obalarını bastı. Türkmenler'i ve mallarını ganimet 
olarak aldı. Osmancık taraflarında bulunan Zeytin 
adındaki kalevi sardı ve kale sahibi olan Haydar 
Bey elinden kaleyi kurtardı. Sonra 831 senesinde 

Canik vilayetini Selçuklu kalıntılarından bulunan 

Alpaslan oğlu Hüseyin B�y'den alarak Osmanlı ül
kesine kattı. Haydar Bey'le Hüseyin Bey P

-
adişah'

ın huzuruna geldikleri zaman, kendilerine bol bol 
ar�i verilerek memnun edildiler. 

ERGENE KöPROSONON YAPILMASI VE 

GERMtYANOCLU MEMLEKETLER1N1N 
ALINMASI 

831 senesi içinde Sultan Murad Edirne'ye git

ti. Ergene köprüsünün bulunduğu yer ormanlık ve 
bataklık olduğu kin haydutlara bir sığınak olmuş
tu. Orasını temizleyip düzelttikten sonra yüz yet-

F. 27 
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mişdört gözlü bir köprü ile ve bir başında bir köy. 

öteki tarafında da bir şehir, cami, medrese ve ima

ret yaptırmağa başladı. 

Germiyanoğlu Yakub Bey, yaşı sekseni geç

tiği için, hemşiresinin torunu olan ikinci Sultan 

Murad'ı ziyaret etti. Mülkünü de ona vasiyet ede

rek Kütahya'dan hareket ederek Bursa'ya geldi. 

Evladı yoktu. Bursa'ya geldikten sonra Osmanlı Pa

dişahları 'nın türbelerini ziyaret ederek pek çok sa

dakalar verdi. Kurbanlar kesti. Emir Sultan o za

man sağ olduğu için, gidip elini öptü ve duasını al
dı. Sonra Gelibolu'::ian geçip Edirne'ye doğru yü

rüdü. Edirne'ye bir konaklık yer kalınca kuman
danlar ve asker kendisini karşılamağa geldiler ve 
büyük bir alayla getirip şahane bir köşke indirdi
ler. Sonra sarayda kendisi için ziyafetler verildi. 

Ve çok ikramlarda bulunuldu. Ve daha sonra mem

leketine döndü. Ertesi sene vefat edince vasiyetine 

uyularak Germ!yan memleketleri Osmanlı ülkesine 

katıldı. Valiliği de Umur Paşa'nın oğlu Osman Çe-

lebi'ye verildi. 
, 

Denizli diyarı ve Karahisar işte bu suretle Os

manlı ülkesine geçmiştir. Anadolu'da beyliklerden 
ancak Karamanoğulları kalmıştır. Onlar da Osmanlı 
devletini tanımışlar ve Padişah'ın fermaniyle beylik 
makamına oturmuş olduklarından eski ehemmiyet
leri kalmamıştı. 

GOVERC1NL1K KALES1N1N ALINMASI 

831 senesinde Padişah Edirne'ye gidince Uç 

beylerinden tshak Bey'i Sirbistan üzerine gönder-
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di. O sene Haziran ayında Sırbistan kralı (tstafan 
Lazaroviç) ölmüştü. Yerine (Yorgi Brankoviç) geç

mişti. O sırada Sırbiye'de bir karışıklık oldu. Sır
bistan Osmanlı devletinin himayesinde iken Macar
lar Sırp işlerine karışmak istediler. Arada bir çe

kişme çıktı, bundan dolayı tshak Bey de bir iş gö

remedi. 

Bunun üzerine Rumeli beyleri tshak Bey'in 

maiyetine verilerek Can ovası ve Güvercinlik kale
sini fethettiler Güvercinlik Erşova ile Samandra 
arasında Klomboç adındaki yerdir ki, Avrupa'ya ve 

Macaristan tarafına geçmek için güzel Mr köprü

başıdır. Burazının Osmanlılar'ın eline geçmesi Ma

car kralının nazarı dikkatini çekmiştir. 

Brankoviç ise memleketinin selameti için bu

ralarını bıraktı. Ve kızının Padişah'la evlenmesini 

istedi. Senelik vermekte olduğu vergiyle beraber 

idaresinde olan memleketler kendisine bırakılarak 

anlaşma yenilendi, Padişah da kızıyla evlendi. Akın

cılar Sırp taraflarından alınarak Bosna 'ya gönderil

diler. Pek çok da esir ve ganimet malı aldılar. 

SELANtK'tN ALINMASI 

Yıldırım Bayezid, Selanik'i fethetmişken Timur 

vakasından sonra yine Rumlar'ın eline geçmişti. ts

tanbul imparatorunun kardeşi Andrenikos'un elin

de idi. 
Osmanlılar ise her tarafı sararak kale duvarları

na kadar gelmişlerdL _Andrenikos tecavüzlerin öniine 

geçemiyordu. Bundan dolayı Selanik ahalis! memle

ketlerini korumak şartiyle Venedikliler'e verdiler. 
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Osmanlı ülkesi içinde öyle bir mühim yerin 
Latinler elinde bulunması doğru olmayacağından 
Padişah büyük bir ordu ile o tarafa yürüdü. Geli

bolu'da hazırlanan gemileri de o tarafa gönderdi. 
Fakat Venedik donanması Müslüman gemilerini 

uzaklaştırdığından denizden abluka mümkün olma

dı. Ancak kale karadan sarıldı. Ondan dolayı mu

hasara kırk gün sürdü. Sonunda Padişah'ın doğ

rudan doğruya yaptığı gayretle 832 senesi Receb'

inin beşinci günü Osmanlı ordusu Umumi bir hü
cum yaptı. Oklar çekirge alayı gibi burçlar üzerin

de uçuşuyordu. Osmanlı kahramanları da merdi

venlerle kalenin üzerine çıkarak Selanik kalesini al

dılar. Hesapsız ganimet malı ele geçirdiler. Sonra 

etraftan birçok Müslüman aileler getirtilerek yer
leştirildi. Ve memleketin korunması için gereken 
şeyler yapılıp Edirne'ye dönüldü. 

ÇEŞITLt OLAYLAR 

832 sene:;inde Bursa'da kolera çıkarak pek çok 
adam öldü. Devlet büyüklerinden ve memleket eş
rafından da ço�{ büyük adamlar kayboldu. Hayır 

sahibi meşhur tvaz Paşa ve Padişah'ın amcasının 

oğlu Orhan Bey ve kardeşi Mahmud Çelebi, bir ri
vayette de öteki kardeşi Yusuf Çelebi vefat ettiler 

Devrinin en büyük alimi olan ve Şeyhü'l-tslam olan 

Şemseddin Molla Fenari de vefat etti. Evlivadan 
Emir Süleyman da yerini boş bırakıp gitti. Molla 

Fenari'nin yerini dolduracak :ıdam bulmak da zor
du. tnema arasında tn'<vasivle meshur ve hirçok 

ilimlerde üstad olan (Fahreddin Acemi). bütün ak-
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ranından üstündü. Fakat bir köşeye çekilmiş yaşı
yordu. Şeyhti 1-Islfunlık içın kendisi uygun buluna
rak, Molla Fenari'den sonra Şeyhü'l-lslfun tayin 
edilmiştir. 

�adrazar.: tbrahim Paşa da o sırada vefat edin
ce yerine oğlu Halil Paşa geçti. 

Çandarlı oğulları bir ilim hanedanından idiler. 
Çandarlı Kara Halil kazaskerken, Hayreddin Paşa 
.adiyle Vezir-i Azam olduğu gibi, oğlu Ali Paşa · ve 
ibrahim Paşa ve bt. seter Halil Paşa da hep kazas

kerken sadrazam olmuşlardır. -
Şehzadelerin ve biıçok büyük adamların üstüste 

.ölümleri; küçtik ve büyüğe elem verdiği bir sırada 
833 senesi Receb'!nin yedinci Cumartesı gecesi Fa
tih Sultan Mehmed, dünya'ya gelince ortalığı bü
yük sevinç kapladı. 

Karakoyunlu Kara Yusuf'un oğlu ve Azerbay
-can Bey'i o!an Kara tskender B2y, [34 senesinde 
Timurlenk'in oğullarından Horasan ve Maveraünne
hir emiri bulunan Şahruh Mirza ile, Salmas'ta yap
tığı büyük muharebede bozularak mağlup olmuştu. 
Babası vaktiyle Yıldırım Bayezid'e sığındığı gibi, 
o da kışı Anadolu'da geçirmek için ricada bulundu. 
Padişah'ın fermaniyle, Amasya valisi Yörgeç Paşa, 
-onu Tokat'ta misafir edip ikramda bulundu. Bahar 
gelince tskender Bey'in adamları çekirge gibi etra
fa yayılarak ahaliye sarkıntılık etmeğe başladılar. 
Yörgeç Paşa şikayet yollu bu işi Padişah'a bildirdi. 
Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa'nın oğlu Umur 
Paşa'ya, emir verilerek tskender Bey' in Anadolu' -
dan çıkıp gitmesi, nasihat yollu kendisine bildiril
miş ve güzellikle ayrılmadığı takdirde zorla çıkarıla-
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cağını kendisine i�aret yoluyla anlatıldığı için Ana

dolu'dan çıkıp gitmiştir. Fakat adamları geçtikleri 

sehirleri soyup soğana çevirmişlerdir. 

O sene \'anya ahalisi birçok karışıklıklardan 

kurtulmak için kendi memlekEtlerini Osmanlılar'a 

teslim etmişlerdir. 
Arnavutluk aşağı ve yukarı diye ikiye ayrılır. 

Sel8.nik alındıktan sonra, Osmanlı askerleri o tara
fa yürümüştü. Güney Arnavutluk (Kartoji)  adında 

bir ttalyan'ın elinde idi. Çok dayanamayıp Osmanlı 
devletine katılmıştı. Kuzey Arnavutluk'da da meş
hur Bilsa'nın oğlu (Yani Kastriyord) kendi istikla

lini korumuş ise d.e Osmanlı himayesini resmen ka

bul etmişti. Oğullarını da saraya 
-
göndermişti. Bun

lardan biri meşhur (tskender Bey) idi. Padişah'ın 
hususi hizmet adamları sırasına girip iyi terbiye 
görmüş. tahsil ettirilmiş askerlik ilminin incelik

lerini bilir bir adam olduğu için Padişah'ın sevgi· 
sini kazanmıştı. 

Yani Kastriyord'un ölümü üzerine. 835 senesin
de memleketi Osmanlı ülkesine katıldı. Fakat küçük 

oğlu, yukarıda adı geçen tskender Bey kendi isteği 
üzerine bir miktar askerle vatanına memur edildi. 
Fakat sonradan isyan ederek devletin başına büyük 

bir bela olmuştur. 
tskender Bey Akhisar Tiran'ı aldı. O tarafta 

bulunan Müslümanları hile ile öldürdü. lşkodra, Ka
radağ, Ohri, Berat ve Ergiri memleketlerini gönül 

nzası ile bir vergiye bağlayarak Arnavutluk'ta başlı 

b8.$ına kuvvetli bir hükümet kurmuştur. Sultan 

Murad onunla çok uğraştı ise de, ele geçirmeğe mu
vaffak olamamıştır. 
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MACARtSTAN SEFERLER.t VE 
KARAMANOOLU tLE YAPll..AN 

MUHAREBELER 

423 

836 senesinde Evrenos oğlu Ali Bey Tunayı ge
çerek Macaristan'a akın etmek üzere etrafa dağıl
dL Macar kralı, askerin bu dağılışını fırsat bilerek 
var kuvvetiyle Ali Bey'in üzerine hücum etti. Ali 
Bey'in yanındaki asker az olduğundan, tutunama
yıp döğüşerek kurtulmak için can attı. Fakat dağıl
mış olan asker, ya şehid edildi ya esir oldu. Hün
kar'ın bundan canı sıkılarak, büyük bir ordu ile Ma
caristan'a gitmeğe karar verdi. Fakat o sırada ga
rip bir vaka meydana çıktı. 

Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in eline emsalsiz 
güzel bir at geçmişti. Onu Padişah'a takdim etmek 
için besliyordu. Karamanoğlu tbrahim Bey, bunu is
teyince, Süleyman Bey Padişah'a takdim edeceğim 
diyerek özür diledi. Bunun üzerine Karamanoğlu 
usta birkaç hırsız gönderip atı çaldırdı. Süleyman 
Bey işi Padişah'a arzetti. Sultan Murad adam gön
derip atı isteyince Karamanoğlu o memuru haka
retle kovdu. Ve kendisini babasının yerine oturtan 
velinimeti Sultan Murad hakkında dil uzattı. Ondan 
dolayı terbiyesi verilmek lazım geliyordu. Fakat 
sonradan işin içyüzü anlaşıldı. 

Osmanlılar Macaristan yakasına geçmek için, 
Tuna kenarındaki çok güzel bir köprübaşı olan Gü
vercinlik kalesiyle etrafını ele geçirmişlerdi. Macar 
kralı iken daha yeni Alman imparatorluğuna seçil
miş olan Sicismond ise, buraları Osmanlıların teca
vüzünden korumakla meşguldü. Sırbistan'dan üs-
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manlılar'ı sürüp çıkarmak için, hem Sırp kralı, hem 
de etraftaki başka devletlerin hükümdarlariyle an
leşmişti. Karamanoğlu da "Ben Anadolu tarafında 
!aştıktan başka Karamanoğluyla da gizlice haber
leşmişti. Karamanoğlu da "Ben Anadolu tarafında 
Osmanlılar'ı meşguJ ederim : siz de o taraftan hü
cum edersiniz." demiş olduğundan, gidip Hamideli'
ni aldı. Macar kralı da Sırp kralı ile beraber gelip 
Güvercinlik kalesini sardılar. 

Bunun üzerine Padişah Edirne'de durakladı. 
Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa'yı, Rumeli askerle
riyle Güvercinliğ'in imdadına gönderdi. Güvercinliğ'e 
yaklaştığı zaman kumandanlarla görüştü. Vidin va
lisi bulunan "Vidin Sinani" diye şöhret bulmuş olan 
Sinan Bey, hemen düşman üzerine hücum edilmesi 
fikrini ortaya sürdü. Rumeli Beylerbeyi Sinan Pa
şa bu fikri kabul etmeyince aralarında uzun mü
nakaşalar oldu. Sonunda Sinan Bey meclisten çı
kıp atına bindi. Yanındakilerle beraber yürürken 
Osmanlı askerlerine dönüp! ne duruyorsunuz ? diye 
bağırdı ve atını mahmuzlayarak düşman üzerine 
yürüdü. Asker de takım takım onun arkasından git
meğe başlayınca Sinan Paşa da atına binip bütün 
ordu ile beraber çaresiz o tarafa yürüdü. Büyük bir 
muharebe oldu. Sonunda düşman bozuldu, çoğu Tu
na nehrinde boğuldu. Macar kralı güç bir durumda 
Tuna'yı geçip canını kurtardı. Bu büyük zafer 837 
senesinde oldu. 

838 senesinde Sultan Murad Karamanoğlu tb
rahim Bey'den intikam almak için Anadolu'ya geç
ti ve Karaman şehirlerini ele geçirdi. Bu yolcu
lukta tbrahim Bey'in kardeşi ısa Bey ve Zülkadir-
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oğlu Süleyman Bey, Kadı Bürhaneddin oğlu Zey
nelabidin Padişah'ın yanında bulunuyorlardı. 

tbrahim Bey Taşeline kaçtı. Sarp dağlara sı

ğındı. Padişah Konya'da kaldı, Taşeli'nin yollarını 
açmak için pek çok kazma ve kürekli asker gön

derdi. tbrahim Bey sonunun tehlikeli olduğunu dü

şünerek alimlerden ve şeyhlerden elçiler göndererek 

aman istedi. Onların aracılığıyle suçu affedildi . ve 

ffµmideli'rlden aldığı yerlerin dışındaki kendi şe

hirleri geri verildi .  Ve kendisi Osmanlı devletinin 
emri altında hizmet etmek şartiyle bir sulh andlaş

ması yapıldı. 839 senesi içinde Edirne'ye dönüldü. 
Karaman seferini fırsat bilerek Alacahisar'ı sarıp 

etrafını yağma eden Macar kralından intikam almak 

için o tarafa gidildi. 840 senesinde Evrenos oğlu Ali 
Bey Macaristan taraflarına gönderildi. Ali Bey kırk 

gün kadar Tamışvar taraflarını yağma ve harap 

ettikten sonra Altmışbin kadar esir alıp getirdi. 

Bunun tizerine Padişah 841 senesinde ordu ile 

Zamuk tarafına geçti. Sırp Bey'i olan Vılakoğlu ve 
Eflak Vovodası olan (Vıladrakul ) askerlerıyle ge

lip orduya katıldılar. Sırp kralının kılavuzluğuyla 

Tuna nehri geçildi. Ve Harmanşıtat kalesine kadar 

varıldı. tki ay kadar oralarda dolaşıldı. Macar kra h 
sarp yerlerde saklanarak meydana çıkmadı. Kiş 
yaklaştığından ordu birçok ganimetlerle Eflak üze

rinderı Edirne'ye döndü. 

Yukarıda geçtiği gibi Arnavutluk'ta isyan et

miş bulunan tskender Bey üzerine bu sırada bir fır

ka gönderilmişti. Askerler ganimet toplamağa ko

yulduklarından tskender Bey geçitleri tutarak on

ların arkasını kapatmış olduğundan, Osmanlı ordu-



426 KISAS·I ENBlY .A fil • il 

su ellerindeki esirleri kılıçtan geçirdikten sonra ge

çitleri zorlayarak dönmeğe muvaffak olmuşlardır. 
843 senesinde Padişah

_ 
ordu ile Macar kralı 

üzerine yürüdü. Belgrad kalesi muhasara edildi. 

Sava nehrinin karşı tarafına akın etmek üzere as

kere izin verildi. Sayısız ganimet malı alındı. Bel

grad kalesi de fethedildi, dönüşte Novobrodo ka

lesi de alındı. 

tshak Bey ile hadım ağalarından Bursa'da bir

çok hayırları olan Şahabeddin Paşa'yı hudut boyun
da bırakıp Padişah Edirne'ye döndü. Ve bu muha

rebeye gidişleri sırasında Edirne'de (Muradiyye) 

diye bilinen cami ile imaret ve mevlevihanenin ya

pılmasına başlanmıştı. Dönüşte Padişah'a ait olan 
ganimet malı hissesi bu hayırlara sarfedllmiştir. 
O sene Edirne'de kışladı ve büyük bir düğün ya

pılarak şehzade Alaaddin ile . şehzade Sultan Meh

med, sünnet ettirildi. Kızını da tsfendiyaroğlu ile 
evlendirdi. 
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