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ÖNSÖZ
Ebu Bekr-i Tihrani'nin 875 ( 1 470-7 1) yılında Akkoyunlu hükümdan
Uzun Hasan Bey adına Farsça yazdığı Kitab-ı Diyarbekriyye, Akkoyunlu ve
Karakoyunltı Türkmenleri hakkında yazılmış tek tarih kitabıdır.
Ebu Bekr-i Tihrani, bu kitapta Hz. Adem'e kadar Uzun Hasan Bey'in ata
larından bahsettikten sonra Akkoyunlulann ilk hükümdan Kara Osman'dan
1 >aşlayarak yazıldığı tarihe kadar olan Akkoyunlu tarihini anlatır. O arada ko
nuya uygun olarak Karakoyunltı tarihi. Horasan'ın durumu. Şahruh'un ölü
mü, Çağatay mirzalan arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar ve Osmanlı-Ak
koyunlu ilişkileri hakkında çok değerli bilgiler verir.
Yazıldığı tarihten itibaren tarihçilecin dikkatini çekm�ş ve pek çok tarih
kitabına kaynaklık etmiş olan bu kitapta anlatılanlann büyük bir bölümü, Ak
koyunlu devletinin üst kademelerinde yer almış, önemli bir bilgi birikimine sa
hip olan yazann görüp şahit olduğu veya emin kaynaklara dayanarak anlattığı
başka yerde bulunmayan belgelere dayanır.
Bu önemli eser, bugün elde kalan tek nüshası esas alınarak merhum Ne
cati Lugal ile merhum Faruk Sümer hocalanmız tarafından, yazann hayatı,
kitabın mahiyeti, kitabın değeri, nüshanın tanıtımı gibi konulan ihtiva eden
hir Giriş: metindeki bazı tarihi bilgileri ve yer adlannı açıklayan çok önemli
dipnotlar ve Orlukbeli savaşıyla ilgili Ahsenü't-Tevarih'ten alınan bölüm ile
birlikte birincisi 1 962 ve ikincisi 1 964 yıllannda olmak üzere iki cilt halinde
Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanmıştır.
Biz, çevirimizde bu yayını esas aldık Çeviriden başka, yayınlayanlar ta
rafindan açıklanmamış olan kitapta geçen edebiyat terimleri ile İran'a ait yer
adiarına açıklık getirmeye çalıştık. Çevirinin sonuna Akkoyunlu tarihi ile ilgili
haritalar koyduk. Başka kaynaklarda bulunmayan kitabın yazan ve mahiyeti
lıakkındaki konuları, Faruk Sümer'in kitabın neşrinin giriş'inde verdiği bilgi
l(·rclc·ıı liıydalaııarak yaz d ık .

XII

ONSOZ

Bu çalışmamızın, bu haliyle tarihimizin henüz yeterince aydınlanmamış
bir kısmına ışık tutacağına ve konuyla ilgilenenlere büyük kolaylıklar sağlaya
cağına inanmaktayız. Bu eserin ikinci baskısını yapan Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunarım.
Mürsel ÖZTÜRK
Ankara 20 1 3
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KİTAB-I DİYARBE KRİYYE'NİN KONUSU:

AKKOYUNLULAR
Akkoyunlu Türkmen devletinin kurucusu Kara Yülük adıyla meşhur olan
Kara Osman Bey'dir. Bunlar, Oğuzların Bayındır boyundan olduklan için
k ı ırdukları devlete "Bayındıriyye" de denilmiştir1 •
Ak.k.oyunlu Türkmenleri, XIII. Yüzyılın
sonlarına doğru İlhanlı
hükümdan Argun Han ( 1 284- 1 29 1) zamanında Horasan'dan Azerbaycan'a
Jı(rlr.rek on dördü�cü yüzyılın sonlannda Azerbaycan, Harput ve Diyarbakır
u msındaki yerlerde yer tuttular. O tarihlerde bu aşiretin reisi Tur Ali Bey oğlu
Kutlu Bey ve daha sonra onun oğlu Ahmet Bey'dir.
Kara Osman Bey, kardeşi Ahmet Bey'in maiyetinde başarılarıyla aşiretin
�t'vgisini kazanınca ağabeyleri Ahmet ve Pir Ali beyler tarafından kıskanılmış
ve bir ara onlar tarafından hapsedilmiş, daha sonra da kardeşleri tarafından
Kadı Burhaneddin Ahmed'in yanına Sivas'ta rehin bırakılmıştır.
Kara Osman bundan sonra 1 1 yıl kadar Kadı Burhaneddin'in hizmetinde
bulunmuş, Kadı'nın Kayseri valisini öldürmesi üzerine ona gücenip
adamlarıyla birlikte onun yanından ayrılmıştır. Kadı Burhaneddin Ahmed
onu yola getirmek için üzerine gidince onunla yaptığı savaşta öldürülmüştür.
O durumdan istifade etmek isteyen Kara Osman, Sivas'ı almak istemişse de
onda başarılı olamamış ve o sırada Suriye üzerine giden Timur'un hizmetine
girerek onun ordusuna öncü olmuştur.
1 Akkoyunlular başlığı altındaki bu kısım, büyük ölçüde Ord. Prof. Dr. İ. Hakkı Uzun
çarşılı, Anadolu Beylikleri, TTK yay. 4. bsk. Ankara 1988, s. 188 vd. den faydalanılarak ya
zılmıştır.
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Kara Osman Bey'in Akkoyunlu devletini kurması, Timur'un hizmetine
girdiği tarihten sonraya rasdar.
Timur, Irak ve Suriye seferlerinde öncü olarak kullandığı Kara Osman
Bey'in hizmetine karşılık olmak üzere, Amid yani Diyarbakır havalisini
ona ıkta olarak vermişti. Osman Bey, 1 403- 1 435 yıllan arasında Timur'a
ve Timur oğullanna bağlı olarak beylik yaptı. Timurlulardan Şahruh'un
desteğiyle, Karakoyuolu hükümdan Kara Yusuf'un ve Memluk Sultanlığının
muhalefetlerine rağmen Diyarbakır ve Erzincan havalİsinde tutunmaya
muvaffak oldu. 1 420 yılında Kara Yusuf'un ölümü üzerine biraz rabadamış
olsa da Kara Osman'ın yeni düşmanı Kara Yusuf'un oğlu İskender Mirza
olmuştur. Şahruh ile yaptığı savaşta yenilip kaçan İskender'i Erzurum önlerinde
yakalamak isterken Kara Osman onunla girdiği çarpışmada yaralanarak 1 435
yılında hayatını kaybetmiştir.

Ali Bey (1 435-1436): Kara Yölük Osman Bey'in ölümü üzerine
Akkoyunlular arasında baş gösteren reislik davasını Osman Bey'in büyük
oğlu Ali Bey kazanmıştır. Ali Bey, kız kardeşini Şahruh'un oğluna vererek
hükümdarlığını sağlama almak istemiş ise de karşısına kardeşi Hamza Bey
çıkmıştır. Ali Bey, Hamza Bey' e karşı Memluklülerden ve Osmanlılardan
yardım istemiş, Memluklülerin gönderdiği ordunun yardımıyla Hamza Bey'i
yenmiş, fakat Memluk ordusunun geri dönmesiyle tekrar yenilip Mısır'a
gitmiştir. O gittikten sonra Hamza Bey, bu seferde onun oğullan Cihangir Bey
ile onun maiyetindeki Uzun Hasan Bey ile mücadele etmiştir.
Hamza Bey (1436-1444): Hamza Bey'in yönetimi sırasındaki en önemli
olay, onun Karakoyuolu hükümetinin Bağdat kolunun başında bulunan Kara
Yusuf'un oğlu Isfahan Mirza ile 1 43 7 yılında yaptığı savaştır. O 1 444 yılında
ölünce yerine Mardin'de Ali Bey'in oğlu Cihangir geçti.
Cihangir Mirza (1444-1453): Cihangir Mirza'nın yöneticiliği de
Karakoyunlu hükümdan Cihanşah Mirza ile savaşla geçti. Bu savaşlar yaklaşık
altı yıl sürdü. Savaş bitince aile arasında çekişmeler baş gösterdi. Sonunda
kendisinin yönetime gelmesinde yardımı olan Uzun Hasan Bey'i gücendirdi.
Uzun Hasan Bey Akkoyunlu sultanlannın çoğunu etrafına toplayarak
Diyarbakır'ı ele geçirince Mardin'e kaçtı .
Uzun Hasan Bey (1453-1478): Hasan Bey'in ilk hükümdarlık yıllan
kard<'�leri Cihangir ve Üvcys h<�ylerle mücadele içinde geçti. Onlara üstün
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�rlip Dulkadir ve Gürcistan seferlerini başarı ile bitirdikten sonra Trabzon
kralı IV.

Yuannis'in kızı Teodara ile evlendi.

U zun

Hasan Bey'in güç kazanıp Candar oğullan ile Karaman beylerini
himaye etmesi, Osmanlılan kızdırdı. Sinop ve Kastamonu'daki Candar
c ,J};ullarını ortadan kaldıran Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, Trabzon
ilzt·rine yürüdü. Uzun Hasan Bey, Trabzon imparatorluğunu savunmaya
kalktı ise de gönderdiği ilk kuvvet Gedik Ahmet Paşa tarafından yenildi.
( >ııun üzerine annesi Sara Hatun'u Osmanlıya gönderip onları seferden
vazgeçirmek istedi. Fakat başarılı olamadı. Osmanlılar 1 46 1 yılında Trabzonu
ıılarak Trabzon Rum imparatorluğuna son verdiler. Ailesi dolayısıyla varis
cıldıığu için Trabzon hazinesinden bir kısmı Uzun Hasan Bey' e verildi.
Azerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap bölgelerinde hüküm süren
Karakoyunlu hükümdan Cihanşah, 1 466 yılında Akkoyunlulan idaresi altına
ıılınak için Diyarbakır üzerine yürüdü. Cihanşah'ın itaat teklifini reddeden
l Jıun Hasan Bey, düşmana karşı koymaya hazırlandı. Fakat Cihanşah,
Kıtsım ayında kışın şiddetli geçmesi üzerine geri dönerken maiyetindeki hassa
nNkc�rlerinin dışındaki askerleri terhis etti. Bu durumu öğrenen Uzun Hasan,
ııltı bin kişilik bir kuvvetle, 1 467 yılında Cihanşah'ı karargahında bastırıp
c ll cl ii rd ii.
Bu

savaştan sonra daha da güçlenen Uzun Hasan Bey, Cihanşah'ın yerine

Hasan Ali'yi de Hemedan'da yendikten sonra İran'ı ve Irak-ı
An·ııı taraflarını topraklanna kattı. Yenilen Hasan Ali, Horasan, Herat ve
()rta Asya'ya sahip olan Timurlulardan Ebu Said'in yardımım sağladığından
Ebu Said büyük bir güçle Azerbaycan'a yürüdü. Uzun Hasan Bey'in barış
"'ıtA'rılarına kulak asmayan Ebu Said, Karabağ'da kışlamaya karar verip Aras
ıwlıriıw doğru ilerleyince uzun Hasan Bey tarafından esir alındı. Uzun Hasan
Bry oııu öldürüp yerine 1 469 yılında onun rakibi olarak kendi yanında bulunan
Baysuııgur'un tarunu Yadigar Muhammed'i Herat hükümdan ilan etti.
��·�·c·ıı oğlu

Hasan Bey ondan sonra gönderdiği kuvvetlerle Karakoyunlu hükümdan
Hı um n AWnin memleketlerini ve daha sonra da Bağdat' ı aldı. Ayrıca Gürcüleri
yc•nip l ıaraca bağladı. 1 472 yılında himaye ettiği Karamanlara yardım için
yr·Ac· •ni Ywıuf Mirza ve Omcr Hry knınııtmmıda 50 bin kişilik kuvvc�t �c)ndc•rcli.
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Tokat ve Kayseri'yi işgal eden bu kuvvet, Konya civarında Konya valisi
Şehzade Mustafa tarafından yenilince Yusuf Mirza esir düştü.
Bunun üzerine Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 1 00 bin kişilik bir
ordu ile Uzun Hasan Bey'in üzerine yürüdü. Tercan tarafından Fırat'ı geçerek
ihtiyatsız hareket eden Has Murat Paşa komutasındaki Osmanlı öncü kuvveti,
Uzun Hasan Bey tarafından yenilerek 1 0 bin kişi kaybetti. Öncü komutanı
Has Murat Paşa Fırat'ta boğuldu.
O durum karşısında Osmanlılar savaşı bıraktılar. Fırat vadisini geçip
Bayburt'u sağ taraflarına alıp kuzeye doğru yöneldiler. O sırada Uzun Hasan
Bey'in ordusu Osmanlıların sağ cenahında görülünce Osmanlılar ister istemez
Tercan ovasında, Fırat havzasını Çoruh suyu kaynağından ayıran Orlukbeli
mevkiinde savaşı kabule mecbur oldu. l l Ağustos 1 4 7 3 tarihinde meydana
gelen savaş üzerine Akkoyunlu kuvvetleri bozuldu. Uzun Hasan Bey, bu
savaştan sağ olarak kurtularak Tebriz'e döndü. Ondan sonra Gürcüler ve
Memluklüler ile savaşlar yaptı. Sonunda 14 7 8 yılında vefat etti.

Halil Sultan (1478-1479) : Karısı Selçuk Begüm, Uzun Hasan Bey'in
yaşamasından ümidini kestiği zaman oğlu Fars valisi Halil Sultan'ı gizlice
yanına getirip Hasan Bey'in ölümü üzerine onu hükümdar ilan etti. İşe
kardeşini öldürmekle başlayınca kardeşlerinin ve annesinin kendisinden
uzaklaşmasına sebep oldu. Kendisine karşı çıkan amcasının oğlu Murat
Bey'in isyanını bastırdı ise de Diyarbakır valisi olan Yakup Bey'e yenildi.
Yakup Bey, hükümdarlığı ele geçirince onu öldürdü. Halil Sultan'ın saltanatı
altı ay sürdü.
Sultan Yakup (1479-1491): Uzun Hasan Bey'den sonra Akkoyunlu
hanedanının en değerli hükümdarıdır. Babasının beylerini iyi idaresi ile
kendine bağladıktan sonra Şiraz'da ve Isfahan'da çıkan isyanları bastırdı. 1 480
yılında Diyarbakır'ı almak isteyen Memlukleri bozguna uğratıp komutanları
Emir Yeşbek'i öldürdü. Ayrıca Gürcüler üzerine yaptığı seferler başarı ile
sonuçlandı. Sultan Yakup, o sırada güçlenmeye başlayıp Şii mezhebini
yaymaya çalışan Şeyh Haydar ile yaptığı savaşı kazandı. Safevi Hanedanını
esir aldı. Onlardan küçük yaşta bulunan Şah İsmail'in dışındakileri öldürdü.
Saltanat süresi on
etmiştir.

iki

buçuk yıl olan Sultan Yakup, 1 49 1 yılında vefat

Sultan Yakup'tan sonra iş başına geçen Akkoyunlu hükümdarları:
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Onun ölümü üzerine yerine Baysungur ( 1 49 1 - 1 492), ondan sonra Hasan
B{·y'in tarunu Rüstem Mirza ( 1 492- 1 496-7), ondan sonra dayısı Uğurlu
Muhammed'in oğlu olan ve boyunun kısalığı ve şişmanlığı yüzünden kendisine
"Gödc" lakabı takılan Ahmet Göde ( 1 497- 1 498) ve en sonunda da Yakup'un
c ı�lu Murat ( 1 498- 1 502) hükümdar olmuştur.
Sultan Yakup'un ölümünden sonra çocuklannın küçük olması ve diğer
ai le fertleri arasında yönetimi bir elde toplamaya muktedir bir hükümdann

�·ıkmaması yüzünden iç mücadeleler, bu devletin sarsılmasına sebep olmuş
vt· nihayet Şah İsmail gibi Şiilik üzerine bir devlet meydana getiren genç ve
kuwetli bir kişi, parçalanmış olan Akkoyunlu devletinin hayatına son vermiştir.
Akkoyunlu hükümdarlan, ilime ve edebiyata büyük önem vermişler,
devrin tanınmış şairlerini saraylannda himaye etmişlerdir. Hasan Bey ve
oğlu Yakup zamanında ilim, şiir ve musiki, Akkoyunlu sarayının çok önem
v<�rdikleri meşgalelerdendi. Onlann sarayında bulunmuş olan Mevlana Ebu
Bekr-i Tihrani, Uzun Hasan Bey zamanını Kitab-ı Diyarbekriyye adlı eserinde,
Hızlullah b. Ruzbehan da Yakup Beğ'in tarihini Tarih-i Alem-Ara-yı Emini
adlı kitabında konu almıştır. Uzun Hasan Bey'in çok mükemmel kütüphanesi
olduğunu bildiğimiz gibi Mardin'de de Kasım b.Cihangir'in bir kütüphanesi
(ılcluğu bilinmektedir.
Sultan Yakup'un sarayında minyatür sanatı da büyük bir gelişme
güstermiştir. Öyle ki sanat tarihçileri bu minyatürleri inedeyip Türkmen
m inyatür mektebinden söz etmişler ve bu mektebin Safevi minyatürleri
üzerinde derin tesirler bıraktığını söylemişlerdir2•
Ünlü İranlı mutasavvıf Molla Cami, Uzun Hasan Bey, onun oğlu Yakup
Bey ve diğer oğlu Yusuf Bey ile görüşmüş, onlardan büyük bir ilgi görmüştür.
Cami, Sultan Yakup ile olan samimi dostluğu üzerine Selaman u Absal adlı
ünlü kitabını onun adına yazdığı gibi onun övgüsü hakkında birkaç kaside de
yazmıştır3•
Sultan Yakup'un kendisi de şair, şair dostu ve iyi tabiatlı bir kimse idi.
Tebriz, onun 1 2 yıllık saltanatı boyunca devrin şairlerinin toplandığı en
önemli merkez olmuştur. Farsça bir Tezkire'si bulunan Safevi hanedanından
Sam Mirza onun hakkında, "Onun bilafeti zamanında şiir yıldızı, en düşük
ı

Faruk Sümer, "Akkoyunlular", TDVIA, c. II, s. 274.

:ı Zabilıullah Safa, Tarilı-i l•.'r/,.hiı'lll r/t'l' /ımı,

r.IV,

Tahran 1369,

s.

136.
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noktasından Süreyya yıldızına kadar çıktı. Şiir ve şairlik üslubu, Beni İsrail
arasındaki Samiri milleti gibi şöhret kazandı" dedikten sonra Sultan Yakup'un
bir rubaisini nakletmiştir4•
Ayrıca Sultan Yakup'un "Ceng-i Yakubf " adında şiirler mecmuası vardır.

II- KİTAB-I DİYARBE KRİYYE'NİN YA ZARI
EBU BE KR-İ TİHRANİ
Ebu Bekr-i Tihrani'nin hayatı hakkındaki bilgimiz yok denecek kadar azdır.
O bilgiler de sadece eserinde kendisi hakkında söylediklerine dayanmaktadır5•
Yazar, eserinde kendisini Ebu Bekr el-Tihrani el- Isfehani şeklinde
tanıtmaktadır. Bundan da onun Isfahan'a bağlı yerleşim yerlerinden olan
Tilıran'da doğmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Yazar, eserinde kendisinden ilk önce Şahruh'un 1 446 yılında Rey'deki
ölümünü anlatırken bahsetmektedir. Onun anlattıklarından, Şahruh
devletinde bir görevi, muhtemelen inşa divanında görevi olduğu ve Isfahan'ın
ileri gelenleriyle de yakın ilişki içinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Şahruh'un ölümünden sonra yazar, Şahruh'un hapishanesinden kurtulan
Isfahan büyükleri ile birlikte Kum'a gidip orada, Sultan Muhammed'in
Kürdistan'dan dönmesini bekledi. Çok geçmeden Sultan Muhammed,
Kürdistan'dan geldi ve Isfahan büyüklerinden özür dileyerek onlara yeniden
lütuf ve bağışlarda bulundu.
Sultan Muhammed, 1 45 1 yılında kardeşi Babür Mirza tarafından
Horasan'da öldürüldüğü sırada Ebu Bekr-i Tihrani yine Isfahan'da
bulunuyordu. Isfahanlıların, Çağatay'ın baskılanndan bunalarak Isfahan'ı
Karakoyunlulara teslim ettikleri zaman Karakoyunlu hükümdan Cihanşah,
Isfahan'ın yönetimini oğlu Muhammedi'ye verince yazarımız onun
Muhammedi Mirza'nın divanında görev aldı.

4

Tulife-i Sami, s. 1 8.

5 Ebu Bikr-i Tihrani'nin hayatı, Kita.b-ı Diyarbekriyye'nin İçeriği ve Ö nemi kısımları
tamamen "Ebu Bekr-i Tihrani, Kitab-ı Diyarbakriyya, neşr. Necati Lügal-Faruk Sümer, TTK.
Yay, , I.cüz, 2. Bas. Ankara 1993,s.V II vd."dan faydalanılarak yazılmıştır.
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yılında oğlu Muhammedi Mirza'yı, Damgan'ın fethine

s ı rada Muhammedi'nin ordusunda Ebu Bekr-i Tihrani de

Yazar, Damgan kuşatmasında savaş yapılıp kan dökülmemesi
i1�iıı arabuluculuk görevini üstlendi. Kale yöneticisi ile tanışıklığı olduğundan,
ı ı ı ıı ı ı ı sü�lcrine güveneceğinden emin bulunuyordu. Yazar, hendek kenarına
1ı4·rlip i � c ri girmek istediğini bildirince kale yöneticisinin yakın adamlanndan
yıı�ıırın dostu Mevlana İbrahim onu gördüğüne pek sevinmiş, Ebu Bekr-i
'l'i lırani derhal içeri alınmıştı. Yanında Gıyaseddin-i Halac olduğu halde kaleye
"'ln·ıı Ebu Bekr-i Tihrani, dostça sözler söyleyerek kale yöneticisine getirdiği
ır·ldifi kabul etmesini istedi. Kale yöneticisi de kendisinin, adamlarının, çoluk
ı,·ıll'ı ığ·unun kaleye 3 fersah uzaklıktaki Astana denilen yere gidinceye kadar
"ıı ldırıya uğrarnaması konusunda Kur'an üzerine yemin etmeleri durumunda
�ı··lıri onlara teslim edeceğini söyledi. Muhammedi söz verdi. Fakat şehre
�iriııce adamları halkın malına canına el atınca durumdan son derece üzülen
yııt.arımız yardımını istediği Bayezid Bey'in aracı olması üzerine yağma ve
ııılan durduruldu.
Ebu Bekr-i Tihrani'yi 1 458 yılının başlannda Cihanşah'ın Horasan
'lrH·rinde görüyoruz. Cihanşah, Cürcan, Tus, Meşhed ve Nişabur'u alıp
l lr·rat'a girince Herat'taki alimierin medreseleri bırakıp kaçmalan üzerine
vıızarımız boş kalan medresdere hocalar bulduğu gibi kendisi de Gıyasiye
I11C'dresesinden ders okutınaya başladı. Bu arada vakit buldukça hükümdann
ı•mri üzerine onun tarihini yazıyordu.
Aynı yıl Cihanşah ile Türkistan'ın Çağataylı hükümdan Ebu Said
ıı msında yapılan barış andlaşmasını yazanmız kaleme aldı.
Cihanşah'ın oğullan Hasan Ali ile Pir Budak'a karşı yaptığı mücadelelerde
ılr Ebu Bekr-i Tihrani'yi onun yanında görüyoruz. Cihanşah Mirza 1 462
yılında oğlu Pir Budak'ı cezalandırmak için çıktığı seferde Ebu Bekr-i Tihrani
llt� Isfahan valisi Muhammedi Mirza'nın veziri Salman da bulunuyordu.
Ynzarımız, Şiraz'ın fethi konusunda Salman ile Hafız'ın divanından fal
ıı��mışlardı.
Bundan sonra yazanmızı, 1 468 yılında Uzun Hasan Bey ile Timurlu Ebu
Said arasındaki savaş sırasında Kazvin'de buluyoruz. Kendisi orada iken Fars
hakimi Seyyid Ali'nin Erdebil yöresinde bulunan Sultan Ebu Said'e bağlılığını
1 ,ildirmek için gönderdiği elçiler Kazvin'e uğramışlardı. Bunlardan Mevlana
�cmseddin ile dostluğu olan yazanmız, Ebu Said'in yenileceğine dair bir takım
karine ve alametler sayarak onu gitmekten alıkoymaya çalıştı. Gerçekten de az
lııılıımıyordu.

ll
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�Jıı�tılay askerleri görünmüşlerdi. Ebu Bekr-i Tihrani, çok geçmeden
Erdrhil'c- gelmiş olan Uzun Hasan Bey tarafından davet edildi. Yazar da bu
davete uyarak 1469 Nisan'ında Sultaniye yolu ile Erdebil'de bulunan Hasan
Bey'in ordugahına yollandı.
HUIII'tt

Bu davetten, devrin ilim adamlannı yanında toplayan Uzun Hasan Bey'in
Ebu Bekr-i Tihrani'nin ününü duymuş olduğu anhışılıyor. Gerçekten de
yazanmız, daha ilk zamanlardan başlayarak Uzun Hasan'ın en çok güvendiği
kimseler arasında yerini almıştır.
Hasan Bey, 14 70 yılında Yadigar Muhammed Sultan' ı Horasan
hükümdan tayin ettiği sırada ona ait menşuru yazanmız yazdı. Aynı yılın
sonunda Tebriz'e gelen Uzun Hasan Bey'e burada kadı ve mütevellilerin
yolsuzluklanndan bahsedilmesi üzerine o, onlann hepsini azledip, yazanmızın
tavsiyesi üzerine şer'i hakimliğine Türk mevalisinden birisini tayin etti.
Yazanmızın eserinde kendine ait verdiği bilgiler bunlardan ibarettir.
Ünlü mutasavvıf şair Molla Cami, 1 473 yılında Hac dönüşünde Tebriz'e
uğradığı zaman kendisini Hasan Bey'in yakın adamlan olan Kadı Hasan,
Mevlana Ebu Bekr-i Tihrani ve Derviş Kasım-ı Segavul karşıladılar ve onlar
onu merasimle hükümdann huzuruna götürdüler.
Ebu Bekr-i Tihrani'nin ölüm tarihi belli değildir. Yalnız onun, 5 Ocak
1 4 7 8 tarihinde Hasan Bey'in ölümü sırasında hayatta olduğu kesin olarak
bilinmektedir. Hatta onun ölümünün 1 482 yılından sonra meydana geldiği
bile söylenebilir.
Hayatı hakkındaki bildiklerimiz bunlardan ibaret olan Ebu Bekr-i
Tihrani'nin Karakoyuolu ve Akkoyunlu divanlannda münşilik yaptığı,
Kayıtbay'a yazdığı Arapça mektuptan onun Arapçayı da iyi bildiği, aynca
eserinde naklettiği bazı şiirlerin kendisine ait olmasından onun şairlik
yeteneğine de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynca Hasan Bey Rumlu'nun
kendisine "kadı" demesi, onun kadılık yaptığını göstermektedir.

III- KİTAB-I DİYARBE KRİYYE'NİN İÇERİGİ VE ÖNEMİ
Yazar, eserinin önsözünde hem kendi lakabının hem de Uzun Hasan
Bey'in yurdu olan yerin ikinci kelimesinin Bekr olması dolayısıyla kitabına
Kitab-ı Diyarbekriyye adını verdiğini ve güzel bir tesadüf sonucunda Bekr
kelime sinin, Ebced hesabıyla eserin yazılış tarihini olan 8 7 5 ( 1 4 7 0-7 1) yılına
denk geldiğini söylemektedir.
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Yazar, Uzun Hasan Bey'in başa geçmesinden önce herkesin beğenip
ho�lanacağı, zamanının olaylanndan bahseden bir kitap yazmak istemiş ise de
1 mzı engeller yüzünden o amacına ulaşamamış, kendisine o imkanı sağlayacak
bir hükümdan beklerneye koyulmuştu. Sonunda bu bekleme boşuna çıkmamış,
Akkoyunlu Uzun Hasan'ın daveti ve ondan kendi tarihiyle ilgili bir kitap
yazmasını istemesi üzerine o hayali gerçekleşmiştir.
Yukanda da bahsettiğimiz gibi Kitab- ı Diyarbekriyye Akkoyunlu tarihini
konu almaktadır. Eserde, Mukaddime'den sonra bütün kitapta kendisinden
Hazret-i Sahib Kıran veya Sahib Kıran diye bahsettiği Akkoyunlu Uzun
H asan Bey'in Adem peygambere kadar çıkan atalan birer birer sayılmakta
ve onlar hakkında bilgi verilmektedir. Hasan Bey'in derlesinin derlesi Tur Ali
Bey'den önceki şahsiyetlerin gerçek olup olmadığı bilinmemektc ve bunların
��oğunun Türk mitolojisinden alınma isimler olduğu sanılmaktadır.
Soy kütüğünden sonra Kara Yülük Osman Bey'e ait haberlerden
bahsederek asıl Akkoyunlu tarihine girmektedir. Bu hanedanının kurucusu
sayılan Kara Yülük Osman Bey aniatıldıktan sonra Hamza Bey, Cihangir Bey
ve Hasan Bey gibi onun oğullan ve torunlarıyla ilgili haberler yer almakta,
Hasan Bey'in Karakoyunlu hükümdan Cihanşah'ın komutanı Tarhan oğlu
Rüstem'i yenmesi olayı ile birinci bölüm son bulmaktadır.
Eserin ikinci bölümü, Çağatay hükümdarlan ile Karakoyunlu Cihanşah
Mirza arasında geçen mücadeleler ile başlamaktadır. Cihanşah ile ilgili olarak
onun Irak, Fars ve Kirman'ı fethetmesinden bahsolunduktan sonra yine bu
hükümdann Horasan yürüyüşü, oğlu Pir Budak'ı hizaya getirmek için Fars'a
ve Bağdat' a yaptığı seferler etraflı olarak anlatılmaktadır.
Ondan sonra yazar, tekrar Hasan Bey ile ilgili olaylara dönmektedir. Bu
bölüm Hasan Bey'in Gürcistan seferi ile başlamakta ve onu takiben de Trabzon
meselesi yüzünden Fatih Sultan Mehmet ile çekişme, yeni bir Gürcistan seferi,
Hasankeyf'in alınması, Cihanşah'ın Hasan Bey'e karşı yaptığı ve ölümü
ile sonuçlanan sefer, Hasan Bey'in Bağdat'a yaptığı sefer, son Karakoyunlu
hükümdan Hasan Ali'nin yenilmesi, Timurlu Ebu Said'in gelişi, yenilmesi,
öldürülmesi ve İran'ın muhtelif bölgelerinin fethi konulan yer almaktadır.
Elimizdeki nüsha 875 ( 1 470-1) yılına kadar gelmektedir.
Kitab-ı Diyarbekriyye'nin Akkoyunlu tarihi açısından önemi, her türlü
sözün üzerindedir. Çünkü Akkoyunlu tarihinin bu devrinden bahseden başka
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hiçbir hususi eser yoktur. Fazla olarak, eserde ayrıntı sayılabilecek olaylar bile
anlatılmaktadır. Öyle ki savaşlarda ve çarpışmalarda bulunan önemli olmayan
kimselerin adları dahi verilmektedir.
Kitab-ı Diyarbekriyye resmi bir tarih olduğu için Akkoyunlularla ilgili
kısımlarda yazann objektif davranmadığı söylenebilir. Olaylardan bahsederken
onların tarihlerini vermemiş olması eserin en büyük eksiklerinden birisidir.
Ayrıca Akkoyunlulann ilk devirlerine ait bazı olaylarda kronolojik sıraya
uyulmadığı görülmektedir.
Eserdeki Karakoyunlular ve Çağataylada ilgili konular, yazann kendi
zamanı ile ilgilidir. Bu olaylarda yazann anlattıklarının pek çoğu yazann kendi
gördüklerine dayanmaktadır. Bu yüzden bu kitap, hiçbir resmi tarih kitabı
bulunmayan Karakoyunluların, bilhassa Cihanşah ve Hasan Ali devirlerinin
en önemli kaynağı olduğu gibi Şahruh'un ölümündan Hüseyin Baykara'nın
hükümdarlığına kadar olan Timurlular tarihi için de ihmal edilemeyecek bir
eserdir.

ÇEVİRİ- BİRİNCİ CİLT
[YAZARlN ÖNSÖZÜ]1
[1] Mülkü elinde bulunduran ve her şeye kadir olan Tann büyüktür;
cemalinin parlak ışıklannın, "Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi
olanlara itaat edin"2 menzilini ve bölgelerini aydınlatan O'na hamd olsun! Celal
şimşekleri, "Kim bana başannm diye gelirse, ben ona savaş için izin veririm "durba/ıyla
imanın emniyet kapısını ve İslamın Ddrü's seldm4ını, "Kim zamanının imamını
tanımadan ölürse" tarifine uyan asiler güruhunun üzerine yağdınr. Saltanatı
başkasına geçmez ve yıkılmaz devletin güneşi olan o padişahın üzerine,
"Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını go·rmez misin?'15 sancağını, alimin, cahilin,
konuşanın, konuşmayanın başlannın üzerine açar ve Şiir (Arapça):
((0, hediyeleri genel, bağı;lan her taroji kapsayandır; vazifelere nail olup, makamlara
.Yükselir"
ni dası ile herkesi kendi ihsan sofrasına çağınr. Nazım:
((Ona mukayese ve beyanı imkanını aşan; kesin bilgi ve zan darlığının dl[lnda kalan
övgü olsun!
Kendisinden dolayıfeleğinin sırtının kamburlaştığı; Ademe iki dürryayı teslim eden O'na
övgü olsun!
-

Kudret sarayına bozulmanınyol bulamayacağı mülkün sahibi olan O'na övgü olsun!

1 Köşeli parantez içindeki kelime veya cümleler, metinde bulunmayıp edisyonu yapan
lar veya çeviren tarafından konulmuştur.
2 Kur'an-ı Kerim 4/59.
3

Farsça "uzak ol" manasma gelen bu kelime, Sultanın alayının önünde bulunup "Savu
lun" diyerek yol açan çavuşa ve onun kullandığı ucu eğri değneğe denir.
4 Arapça "esenlik evi" manasma gelen bu kelime, bazen cennet için, bazen de Bağdat
için kullanılır.

5 Kur'an-ı Kerim 25/45
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.Nerede bir Hatem6 varsa, onun kapısının dilencisi, nerede bir adem varsa, O'nun
yolunun toprağıdır. "
Her şeyden münezzeh olan Sen, ''Mülkün sahibi olan Allah'ım! Mülkü
dilediğine verirsin, [2] dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kıla� dilediğini alçaltırsın;
iyilik elindedir. Doğrusu Sen, her :Jeye Kddir'sin. m Sen öyle bir padişahsın ki kan içen
denizinin enginliklerinde şeriat yollannın yolcusu olan dil, rüzgar hızında
giden gemiye sahip olmasına rağmen, "Senin ö"vgünün sınınyoktur" dalgalannın
harekete geçmesiyle "Sana varan yol nerede?" sözünün korkunç girdabına düşer.
Bilim urumanından bilgi incilerini bir göz açıp kapama zamanında konuşma
ve beyan sahiline çıkaran kalp yüzücüsü, o etrafı çevrilmiş ortamda yerinden
kımıldayamaz. o öyle bir hikmet sahibidir ki küçük ve büyük alemi, koruma
ve kollama gölgesinde, siyaset ve yönetim kanununun içinde tutar. Devlet ve
ülke sancağını, ilim ve dirayet bayrağını, ünlü sultaniann ve dindar alimierin
sırtına koyar. Bunlardan birinci gruptakilerin8 desteğiyle yeryüzü, bozulma
tehlikesinden uzak kalır ve dinin beli, ikinci gruptakilerin9 yol göstermesiyle
kınlma ihtimalinden emin kalır; bu iki gruptakilerin her ikisi ile, iki yol açık
tutulur. Yani keskin kılıcın yardımı ve hoş sözlü dilin söz söylemesiyle kullar,
doğruluk ve olgunluk yoluna girer ve beldeler, fitne ve fesadın yıkımından
korunur. Nazım:

"Hak, dili aydınlanma için verdi; di� istek hazinelerinin anaktan oldu.
Hayvanlar söz 1Jlğtna sahip olmadıklanndan dolayı hor ve değersizdirler.
[3] Ondan sonra bir anda dütryayı düzene koyan iki ağızlı kılıcı gönderdi ki

Dilden öğüt almayan kimsenin dilini kılıçla bağlasın diye. "
Allah, bu iki saygın topluluğu, peygamberliğin kendine sığındığı
Hazret'in yani berrak semavi suyun kaynağının, Kur' an gerçekleri incisinin
ummanının, ahlak güzelliklerini toplayan şehrin, şirk ve nifaktan korunan
beldenin, Şiir:
"Yeryüzünün Kabe'si, zaman eklinin kıblesi,
6 Hatem-i Tai: Abdullah b. Said'in oğlu. Edebiyatta cömert kişilere örnek gösterilen
İslamiyet öncesi Arap şairlerinden ve kabile reislerinden.

7 Kur'an-ı Kerim 3/26.
8 Yani

sultanların.

9 Yani dindar alimlerin.
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Tahta oturmuş kayserı o ve kisra11 sıfatlı p a di§ ah "

diye nitelenenin12 emir ve yasaklanna uydurdu . (Peygamber), öyle bir
dünya ve ahiret saltanatı onun muhabbet ve yakınlık gölgesinden
lm�ka yerde bulunmaz . Duha13 ve Saf 14sureleri onun cihan fatihliğinin tarihi,
Al.ms-ı E.n biya , onun doğruluk ve saflığının tezkiresi ve ibret kitabıdır. Meliklerin
lı ı ı yl arı , eğer onun huylanna ve gittiği yola uygun düşmezse, kabul görmez;
ı •l&yüklerin adetleri, onun ibadetlerinin açık yolunda olmazsa doğru olmaz .
()nun Hayye ala)s-salatm5 nidasının sesi, küfıir ve fıtne zaviyelerinin köşelerinde
ııt u ranlan, Mısra:

rlrııdidir ki

"Bir difa daha söyle de zünnan 1 6 çıkarayım"
sesiyle harekete geçirir. Beyit:

"Kutlama ve selamdan önceyüz kafile Şam)dan ve Irak)tan Hicaz'a gitmi/'
şeklindeki hoş sesli müjdeciler sarayının şahitlik nağmesi, onun uğurlu
�'c• lişini alkışlayarak, şirk ve nifakı, Şiir:

"0, Arap günlerinin bayramı, Acem sabahının nevruz'udur.
O, Taha17 ayının ve Duha 1 8 güne;inin görüntüsüdür)'
teranesi ile [4]el çırpıp ayak vuran yapmıştır. O öyle bir güneştir ki
ıwygamberliğinin sadık sabahı " ..."19 bayrağını çekmiştir. Alemin etrafı
Vt' kıyısı köşesi onun sürekli olan gölgesine koşmuş ve canlannı saçı olarak

ılıı ı ı

ı 0 Arapların Bizans krallarına verdikleri ad.
1 ı Adaleti ve cömertliği ile ünlü Sasani padişahı Husrev-i Anuşirvan (53 1-578). Sonrabütün İrap padişahlarına lakap olarak kullanılmıştır.
ı:.ı Yani Hz. Peygamber'in.
ı3 Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi.

ı4 Kur'an-ı Kerim'in 90. suresi.
.
ıs "H aydın
' namaza" manasma geIen ezanın b ır
' cum
.. 1esı.
ıfi Müslümanlar içinde yaşayan Hıristiyanların, Müslümanlardan ayırt edilmek için
lırllrrine taktıkları kuşak.
17

18

Kur'an-ı Kerim'in 97. Suresi.
Kur'an-ı Kerim'in 93. Suresi.

19 Metinde boş bırakılmış. Bu ve yine eserin önsözündeki öteki boş yerlerden hemen
lırmen hepsinin ayet ve hadis gibi sözleri ihtiva ettiği, müstensihin bunları sonra kırmızı
ıııll rekkep ile yazmak için yerlerini boş bıraktığı anlaşılıyor (Bak. Faruk Sümer, Kitab-ı Diyar
lmkriyya neşr. TTK yayınları, 2.bsk. Ankara 1993, s .4, not:l). Sık sık rastlanılan metindeki boş
olıtn yerlere " ... " işareti koyduk.
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samımıyet tepsısıne koymuştur. " ... "İkbal kıblesi, dilekler kabesi, fazilet
yükünün boşaltıldığı yer olan, en faziletli, en mükemmel ve en kusursuz mevki
olan onun büyüklük alanına yöneldiler. Nazım (Arapça):

'54.llah 'tan ona selam ve salat olsun! Her göz açıp kaparnada ona selam olsun!"
sözü, onun doğru yolun mücahitlerine; kafirlerin ve sapıkiann saflannı
yaran yüce ailesine olsun! Nazım(Arapça):
"Kimyüce makamlar kazanırsa, masum/uğundaki derecesine göredir.
Kerbela'nın yüzü üzüntüyle kızardıkça Allah'ın rızası iki torun20 üzerine olsun!
Abbas'ın, Hamza2 1 'nın, sonra kıyamet gününe kadar onlara uyanların. "
Az mala sahip olan bu fakir, gücü olmayan bu hakir, Allah'tan arzulanna
erdirmesini dileyen Ebu Bekri't-Tihrani şöyle diyor: [5 ] Zamanın olaylannın,
gecenin ve gündüzün ortaya çıkardığı garipliklerin ve yeniliklecin tekrar
edilip anılmasında görüş sahipleri için ibret ve ders vardır. Semavi sözün ve
Rab tarafından inidirilmiş olanın, hikayeler ve kıssalar şeklinde anlatılmış
olmasının, devlet sahipleri için her zaman faydalan ve iyilikleri vardır. Onlar,
dini işlerde ve dünyevi amaçlarda o haberlerin nurlannın meşaleleriyle yol
alabilirler. Eğer onlar herhangi bir konuda o nuriann lambasından ışık almaz
ve onun kılavuzluğuna başvurmazlarsa, o kısmetleri ve işaretleri hediye olarak
alıp sonuç çıkarmazlarsa, araç ve amaçlara yerleşmiş olan İlahi kahır harekete
geçer; bazen sultaniann silah-hanesine (kur-hane) başını sokup yankesici (ayyar)
gibi göğsü delen kılıç donuna girer, bazen taşta ve demirde saklı olan ateş gibi
rüzgar hızıyla giden ok atının ucunda, yay tuzak yerinden dışan fırlayıp o
kan tutmuşlan düşkünlük toprağına serer. Bazen de binlerce beden gemisini,
ejderha yutan balıkiara yem yapar. Şiir:
"Onun nifesi, yoklukyolunu açandır; onun kabzası, canları alandır"
şeklinde nitelenen kılıcın kan içen denizinin sahilinde avcı olur ve o hırs ve
tamalı çölünde yolunu kaybetmiş olanlann yakasına ve boğazına yapışıp hayat
salıilinden helak serabına fırlatır. Şiir:
''Eğer kılıç vücut elbisesiniyırtıyorsa; eğer ok göğsü toprağa dikiyorsa,
Onu yırtıp diken Jüphesiz Tanrı'dır; ne ok, ne kılıç ne de mızrak; bunlar çerçöpten
ibarettir. "
"

20

Yani Hz.Peygamber'in torunları Hasan ve Hüseyin.

21

Hz. Muhammed'in amcaları.
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Velhasıl uzun süredir üretici akla, insan tabiatının hoşuna gideceği,
kulakların ve duyu organlarının kabul edeceği zamanın nadir olaylanndan
birkaç şeyi yazı ipine çekip beyan sırasına koymak gelmekteydi. Üzüntü
zehirlerinin birikmesi ve [6] engellerin üst üste gelmesi sebebiyle bir süre
o işten geri kalındı. Devletinin dalları, İlahi bilgilerin sahilinde yetişmiş;
tabiatın selametine ve yeteneğin doğruluğuna sahip olan (o kimsenin), saltanat
lütuflarının serap bahçesinin etrafından, işaret rüzgarının esmeye başlaması
�·özlendi. O (olduğu) zaman, onun ilgisinin uğuru ile efldrlı fikir ve yaralı
hayal, engeller tozundan temizlenip annacak ve o işe girişilip başlanacaktı. Bu
beklenti içinde bir süre geçti. Mısra:
"Kanın süt olması için vakit gerekiyordu. " 22
Ansızın amaç yıldızı, yardım ufkundan parladı. Dileğin arnher kokulu
rüzgarı, ikbal tarafından esmeye başladı. Süleyman23 mekanlı, hilafet rütbeli,
i mam sıfatlı, Allah'ın gölgesi Hazret-i Hakan24'ın güneş yapılı devletinin iş
kitabının sayfalanndan, " . . . " nidası kutsal alemin habercilerinden kulaklara
g-eldi ve "Biz yeryüzünü etrafindan gitgide eksiltmekteyizJJ25 bağışından faydalandı.
Akıl kulağını, sürekli olarak gaipten haber veren meleğe dikti. Gönül ülkelerinde
" . . . " vilayetinden adil bir hükümdar tayin etti. İleri gelen memurlan ve devlet
(�rkanını, " . . . " vergilerini toplayıp ele geçirmeleri için her gün " . . . "ayar evinden
l>ilgi mücevherlerini ve hazinesini (alsın) diye güzel çalışmalar ve iyiliklerio bol
olduğu bölgeye gönderdi.
" . . . "yüce tahtının ayağından, " . . . "fetih işaretini, vilayeti, " . . . "tuğra26sıyla ve
" . . . "tevkii27 ile başarı elçilerinin eliyle ulaştırdılar. [7] Nazım:

"Ülke bağışlayan baktı açan)· taç ve taht ülkesini düzenleyen padijah.
)
O, Hint ve Çin ülkesinden vergi(bac) alır ve bajak toplayana iki katını verir.
22

Mevlana'nın Mesnevi'sinden (Bak. Rıza-zade Şafak, Tarih-i Edebiyat-ı İran, Tahran

1 :i42 H.Ş.(l962), s. 287).
23

Hakkında Kur'an-ı Kerim'de 53 ayet bulunan Süleyman peygamber, edebiyatta ikti-

darın ve gücün timsali olarak gösterilir.
24

Yani Akkoyunlu Uzun Hasan'ın.

2 ;,

Kur'an-ı Kerim 1 3 /4 1 .
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Ferman, berat, menşur ve saire ile paralarda padişahların nişan ve alametleri olarak
kul lanılan işaretierin adıdır.

ı i ı·.

:.! 7 A rap�·a olan bu kelimenin manası, sultanın emirlerine çekilen alamet, nişan demek-
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Henüz (onun hakkında) bu söylediklerim çok azdır; çünkü onun cömertfiği karşısında
deniz bir çiğ tanesidir.
Mızrağı, Musa28'nın ejderhası gibi yüz binlerce düşmanın damarını çıkardı.
Heldl mal ve gücü ile Beytü'l-haram29'ınyolunu açık tuttu.
Bayrağı açıp kôfirlere saldırdı; kiliseleriyıkıp mescitleryaptı.
Her ;ehirde ondan bir hatıra kaldı; her ülkeye bağı; tohumu saçtı.
Kervansaraylar(riba� açıp köprüleri tamir ederekyolcuZarayolu kolayla;tırdı.
Heryere halkınyemekyemesi için Darü's-selam gibi tekkeler(havanik) yaptı.
Hangi ülkeyeyöneldiyse, kahrından dü;man kaçar oldu.
Tanrı'nınyardımıyla ülkeler aldı;fesat ve zulüm kapılarını kapattı. "
Başarının ve zaferin babası, saltanatın hamisi, hihlfetin yardımcısı, eski
zamanlardan beri liderliği beklenilen, son zamanlarda insanlar arasında
adaleti gözlenen [Sahib Kıran Sultan Hasan Bahadır] , kitabıını okumak istedi.
Onun üzerine aklın gerekli hükmü ve etkili olan kaderin fermanıyla bekleme
köşesinden kalkıp onun toprak aleminin ve dünyanın itaat ettiği tahtının
eşiğine koştum . Dünyanın sığındığı dergahının yeri öpme ihramına, "lebbeyk"
30diyerek yürüdüm . Bu zavallı kişinin amacına ulaşması, yüzüne hacet
kapılarının açılması, onun başarılı ve dokunulmaz kılınması için sebepsiz
yardımlarda ve karşılıksız iyiliklerde bulunan Allah'a yakardım. [8] "0, her

istediğine kadirdir. Yardım dileme Allah'tandır. Tevekkül onun üzerinedir. Güzel bir vekil
olarak O banayeter. "
Açık balıtın ve iyilik getiren talihin uğuruyla gelen devlet yüzünden,
yüce makamlı kimsenin kullarının sırasında girme hil'ati ile huzurda olma
saadeti kazandım. Kutlu devletin ah valinin düzen ve tertip içinde anlatılması,
günden güne büyüyen o devletin yıldızlarının doğuşunun başlangıcından
itibaren meydana gelen olayların ve hadiselerin açıklanması işaretinin
müjdesi zamanın arsasında yüzünü gösterip kulağa ulaşınca bu hakir
bendeniz, medreselerdeki müzakerelerin meşgalelerinden; her konunun
konuşulduğu, öğrencilerin ilgisini çeken ve zeki kimselerin söz aldıkları

2 8 Musa peygamber, Allah ile konuşması, ejderha olabilen asası, mucizeler gerçekleşti
ren yed-i beyza'sı (beyaz eli) ile edebiyatta sıkça geçer.
2 9 Kabe karşılığında kullanılır.
30

Arapça olan bu deyim "Emrine uydum, emrini kabu l

etti m'' nı nı ıaıcı ı u l u ı l ı r.
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ınrdislerin ve mahfillerin boş sözlerinden çekildim . Azınin yüzünü, aklın
yrrine getirilmesini gerekli gördüğü fermanın yönüne çevirdim . İlginç ve
d ıı yulmamış o olayların tespit edilip yazılmasıyla meşgul oldum . Yazarların
�clrti olduğu gibi her topluluğa bir bölümde (bab) ayrıcalık verdim. Her
hCIIümde durumun gerektirdiği ölçüde birkaç konuyu ele aldım . Hicri 875
( 1 4 70) yılında bu kitabın önemli bir kısmı yazılıp düzene konulduğu için
vr "Bekr" kelimesinin de bu kitabın adının ikinci kelimesi olduğu, hem de
ll a:t.ret-i Sahib Kıran ' ın doğup büyüdüğü ve yöneticilik yaptığı memleketin
i�mıi olduğu için kitaba bu ad verildi . Kitab-ı Diyarbekriyye isminin bütün
lıurflerinin (ebced) değeri 875 'tir. Bu da kitabın yazılmasının uğuruyla
dil�ünüp taşınmadan yazarın aklına gelmiş olan gaipten gelen bir güzelliktir.
" . . . " Allah'ın rahmetine sığınmış olan Hazret-i Sahib Kıran ' ın sözü can
kulağına ulaştı. Onun yüksekte uçan kutsal ruhunun şahini, [9]" .. . "" Onlar
iri n lıoş bir hayat ve dönülecek güzel bir yer vardır"31 yuvasına uçtu. Onun gerçek
l ı ılldi dünyadakilerin padişahı ve şehzadesi, mülkün varisi ve adaletin ve
l ıily üklüğün takipçisi [Sultan Halil Bahadır] saltanat tahtında hilafet tacıyla
yllcddi . Onun devletinin ışığından, yönetiminin süsünden ve büyüklüğünden
t arif' edilemeyecek derecede bir süs meydana geldi . Nazım:

�"Vünya bir defa daha gençleşti; Zemin ve zaman İrem bahçesi32 gibi oldu.
Sanki Ebu'n-Nasr Sultan Hasan gençleşip çemene gezmeye geldi.
\en Faruk!3 gibi adaleti uyandırdın; dünya senin adaletinden dolayı tatlı u;ykuda.
Senin adaletinden kurt koyunun çobanı olur; neıterinin ucuyaraya merhem olur.
Savaş zamanında atın ıaha kalkınca dağın sabrı kararı gider.
Ey Şah! Hakk-ı Teala'nın gölgesi sensin; Hakk,'ın gö'lgesi nasıl ikilik kabul eder?
Bir'in dljlnda baıkaları ancak seraptır; bu derinliğe susuz bir kimse nasıl ulaıabilir?
ıSerabın varlığı boj bir hayaldir; kabarcığın varlığı sahte bir varlıktır.
Güne;in doğacağını bilmeden çiğ, kıra bahçeye ümit bağlar.
Dey'3"· ayının karı dağlara çadır kurar; temmuz sıcağıyla tarumar olur.
•

:i l

Kur'an-ı Kerim 1 3/29.

:ı:l

ı;t�ddacl'ın yaptırdığı benzeri olmayan bir bahçedir. Fars edebiyatında güzel bahçe
gösterilir.
:ı:ı l ki nc·i halife Hz. Ö mer'in ( 1 3-23/fi34·-fi4·4) lakabı.

lrrr l inır k

:ı•l· Ollıır� takviminr görr k ı � ı ı ı i l k ııy ı .
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Yıldız gece me;alesiniyakar;fakat gün olunca sönüp gider.
Dilin seni övmeye gücüyok; söz, sana dua etmeye meyleder.
Ey Tann(m)! bu dürryanın sığındığı ;ahın, gök ejiği ve melekler ordusu olsun!
[1 O] Ülkeler, bağıjından mamur olsun! İyiliğinden halkın gönlü ;ad olsun!
Cihanın padijahlannın hepsi ona boyun eğsin; bayrağının altında dünya mutlu olsun!
Yaratan Tann'nınfazileti)lle onun gönlü bahar mevsimi gibi sevinçli olsun!
Cihan muradına erip mutlu ve güleryüzlü olsun! Dürryanın meliklerine sığınak ve hami
olsun!"
Bendenize, halen rabmete kavuşmuş olan o hazretin yaşadığı sırada yazı
ipine çekilmemiş olan başından geçmiş olaylan sıraya konularak yazılması işaret
edildi. Bu hakir, o işareti, itaat ve boyun eğme kulağı ile dinleyip algılayarak
kalemin dilini, olaylan gaip perdesinden çıkararak açıklık ufkuna getirmek
için harekete geçirdi. Şimdi Allah'ın yardımıyla konuya başlama vaktidir.
[l l] [HAZRET-İ SAHİB KlRAN'IN SOYU VE ATALARI]
Onları anlatan sözüne güvenilir kimselerin ve büyükten büyüğe nesillerini
konu alan itibarı yüksek rivayetçilerin araştırmalanna ve dikkatli görüşlerine
göre onun şam büyük babası, Ali Beğ b. Osman Beğ'dir. O, babası tarafından
veliaht tayin edilmişti. Onun hayatı bundan sonra İnşallah ayrıntılı olarak
anlatılacaktır.
Onunla insanların babası, Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve dünya
gününün güzelliği Adem-i Safi - Selam ve salat onun, peygamberimizin, diğer
peygamberlerin ve resüllerin üzerine olsun- arasında soy ve doğum bakımından 70
göbek vardır.
Bunların ilki Osman Beğ: O, dünyanın (kendisine) sığındığı padişah Sahib
Kıran-ı azam Timur-i Gurgan35'ın - Toprağı pak olsun- saltanat günlerinde
büyük bir üstünlük kazandı. Sahib Kıran'dan padişahlara layık eğitim ve ders
aldı. Sahib Kıran 'ın Rum üzerine yürüyüp Yıldırım Bayezid'e karşı galibiyet
ve üstünlük kazandığı sırada ordunun önünde bulundu. Zeka, cesaret, iyi
tedbir ve adalet bakımından yaşıdarını geçti. Kendinden önce zayıflamış
olan bu büyük ailenin emirlik ve komutanlık soy damarı, onun devletinin
şahsında atmaya başladı; bu eski ailenin misafırperverlik ateşi, onun yönetim
kanunun mangalında alevlendi. Gecelerin ve günlerin geçmesiyle, mezarlarda
35

Yani Timurleng (77 1-807/ 1 370-1405).
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uyuyanlar ve mabedierde oruç tutanlar gibi (sessizlik) kınında gömülü duran
düşman kanı içen kılıç, onun devletin dostu olan kalıredici bileğiyle zü!fikar6
�·ll ı i kı nın yalnızlığından (çıkıp) muhaliflerle sava§maya ve vuruşmaya yöneldi .
AMilik ve serkeşlik makamında duran muhaliflerinin her birini yere serdi .
Adalet şehrinde emirliğin temelini sağlam ve kalıcı kıldı . [12] Nazım:

vr

"Akıllı devletinin ustalığı ve barı dik çabasının mimarlığıyla
Sudan ve balçıktan deği4 devletten ve dinden.Ye!yüzüne bir kiJjk(kasır)yaptı.
bski devrin araç ve gereçleriyle kavim şeriatinin direklerini kurdu.
Bütün tuğlasını adalet ve insoftan koydu; co·mertlik kapısını altıyönden37 açtı.
Birçok gayret ve sürekli çalışmadan sonra dünyada o binalar tamam oldu.
O kasır bu padişahın devrindeyükseklikte qyın eyvanını geçti.
Onun gölgesindeyeryüzü bir avuç toprak; göklerin dokuzuncu çatısı bir tabandır. ''
Onun hayatı, İnşallah ayn bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Ikincisi: Kutlug Beğ: Günahtan sakınan dindar bir emir idi. Onun emirlik
hiı ıusı, o beldelerin etrafında bulunan din düşmanlanyla savaşıp cihat

t1l ltlt'k, ibadet işlerinde çalışıp gayret göstermek ve şeriate dayanmak üzerine
kurulmuştu . O, her zaman ülkenin sınır boylannda kafirlerin karşısına dikilmiş
vr onların ülkelerini almak için kuşak ku§anmış, İslan1 bayrağının yükselmesi
ve• elin düşmanlanmn kınlması için çaba gösterip girişimlerde bulunmuştur.
Kc• ncli zamanında islama kaqı koyma konusunda büyük bir gayret gösteren
' 1 'l'abzon ordusu, Yusuf-i Duhari'yi38öldürmüş ve onun kabilesini ve askerlerini
llltlşt!ln) yağmaya ve talana bırakmış; esir alma elini, onların kadınianna ve
ı,'l ll' Uklarına uzatarak, hepsini ele geçirmişti . O yüzden İslam cemaatinin ateşi,
knhır ve gazap rüzganna uğramış; din bağnazlığı yüzünden sıkıntı ve darlık
l ın�göstermişti. [13] Nazım:

u·Girdap gibi kendi etrafında kıvrıldı; kamışlığa dü;en ateş gibi parladı.
Kükreyen bir aslan, korkusu<., bir kaplan ve dağdan aşağı inen bir ırmak gibi oldu.
A tl.nı takip edip aciz bıraktığı dü;manı, kabağın sapı gibiyere serdi. "
İslamın başarısı için ve gerisi olmayan düşmandan intikam almak uğruna,
l l� kılıcını çekip çevik bir ordu ve kan içen yiğitlerle birlikte Trabzon ordusunun
:w Hz. Ali'nin kılıcı .
:!7

Yani yukarı, aşağı; alt, üst; sağ, sol.

:m

D u hadu ,

Knrakoyunlu ulusuna mensup bir boydur.
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üzerine yürüdü. O topluluğun tamamını, göğsü delen okun aracılığı ve
sapmayan mızrağın kılavuzluğu ve ateş yağdıran kılıcın öncülüğü ile, itibarsız
hayat çölünden sürüp, yokluk ülkesine, bedbahtlık ve felaket diyanna gönderdi.
O kavmi öyle bir yağmaya maruz bıraktı ki onlardan hiçbirinin boynunda
kellesi, vücudunda kanı ve teninde canı kalmadı. Duharlulan mal zaranndan ve
çoluk cocuk ayrılığından kurtardı. Trabzon telgitrunun Tesbina39'sını esir alıp
geri döndü.
Onun fetihlerinden birisi de şuydu: Gazaba gelerek din düşmanianna karşı
orduyu harekete geçirip Gürcistan krallanndan birinin üzerine yürüdü. İki
tarafta saflar kuruldu. Küfür ve İslam ordusu gece ve gündüz gibi karşı karşıya
geldi. Sonunda İslam güneşinin öncü birlikleri kılıcını çekip ordugahtan dışan
çıkınca; parlak güneşin gölgeli çetr40i hidayet doğusundan başını gösterince,
küfrün karanlık kara ulusunun mumunu ve lambasını söndüren [1 4] gerçek
sabah gelip, Müslümaniann saldınsı, uykuya dalmış kafideri gurur uykusu
elbisesinden dışan çıkardı. Onlann başlanndaki şüphe perdesini kaldırdı.
Dini güçlendiren emir'in bir darbesiyle o düşkün ordu bozguna uğradı. Ahıs
ha(Akıska)41 şehri ele geçti. Çok miktarda ganimet elde ettiler. Götürülecekleri
götürüp yenilecekleri yediler. O şehri boş bir kase gibi köpeklerin önüne attılar42.

Üçüncüsü Tur Ali Beğ: O da değeri yüksek, bilge ve büyük bir emir idi. Babası
Pehlivan Beğ'den sonra Akkoyunlulann kabile (iO ve askerleri(haşem) onun
etrafında toplandılar. Ona bağlanıp itaat etmeyi kabul ettiler. Fermanı altında
yaklaşık 30 bin hane vardı. Rum hududundan Şam, Mısır, Cezayir43ve Irak-ı
Arab hududuna kadar yıllarca Diyarbakır'da serdarlık ve komutanlık (sipehsaldr)
yaptı. Etrafındakiler ve çevresindekilerle savaşlarda ve muha-rebelerde bulundu
. Çoğu zaman onlara galip ve üstün geldi. Sultan-ı Adil Gazan Han'ın - Toprağı
pak olsun- Suriye (Şam) tarafına yürüdüğü sırada gençliğinin bahannda yetişip
büyümekte olan Tur Ali Beg, o seferde onun yanında bulundu. Kendisinden
sık sık yiğitlik ve mertlik görüldü. Her türlü şahane iltifata mazhar oldu. Onun
39 Kutlu Beg'in 1 352 yılında Trabzon imparatoru III. Alexis'in kız kardeşi Maria ile
evlenmesi olayı, yazara böyle destani bir mahiyet olarak ulaşmıştır. Trabzon prensesi Kutlu
Beğ ile evlenciikten sonra Despina Hatun olarak tanınmıştır (KD, s. 1 3 , n. 2).
40 Bak. n.l58.
41

Gürcistan'ın Tiflis-Batum arasındaki ünlü şehri ve kalesi.

42 Akkoyunlular ailesinin ikinci tarihi şahsiyeti olan Kutlu Beğ ha k kında çağdaş kay
nakl arda pt�k az bilgi va rdır Onun ölüm yılı 1 387 yılı civarı olmalıdır.
·ı :ı BuNı·n'ıı ııı k u :w y yöreleri.
.
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payesi ve gücünün fazlalığı o dereceye [15] ulaştı ki dünyanın her
t anınır oldu. Öyle ki Mısır ve Suriye ülkesinde Akkoyunlu'ya Tur Ali

ı ' t ı ı ll'l iA'i ı ıin
\'t • ı l ı ıdr

ı lı • ı ı ıl d ıı lar.

1 )ljn/üncüsü Tur Ali'nin babası Pehlivan Beğ: O, Musta'sım44 zamanında büyük
\'1 ' ı r rm r

hir emir idi.

Cesaretinin fazlalığı yüzünden ona Pehlivan Beğ derlerdi.
U ı ı ı � ı n i n ��ok kullanılışı yüzünden asıl ismi anılmayıp unutulmuştu. Alıncak
� ı ı lı�NI'1 � oınm elinde idi. Hülagu Han'ın öncü birliklerinin komutanı olan
C : l l l ' ı ı ıı ı�un Noyan ile savaşıp onu bozguna uğrattı. Oradan Rum'a yöneldi.
, \ ı ı • ı ı ı �i r'in oğluyla46 birlikte Bursa hududunda Rum ordusuyla büyük bir
it ı l \ · ı ı � yaptı. Kafirlerin ordusunu birbirine kattı. Çoğunu öldürerek geri döndü.
H l l \' l l k hir :lİyafet (tqy) çekti. Onun emirliği gelişti. Bir süre sonra Amid47 şehrinde
l l ı ı � k ' ı ı ı çağnsına uydu. Onun zamanında Selçuklulardan Sultan Rükneddin48
ı l ı · � ı ı l ı ıı ı ı Gıyaseddin49 padişah idiler.

/lr� itu:isi Ezdf Beğ b. İdris: Onun devrinde Mustansır50 ve Zahir5 1 halife
lı lı

�r·l�·uklulardan ise, Sultan İzzeddin52 ve Sultan Gıyaseddin53 padişah

l ı l l l ı · ı·.

A llmnsı

ldris Beğ: O da atalan gibi Akkoyunlu emirliğine ve onlann
� ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı l ı ğı na (serdar) geçerek Diyarbakır'ın bazı beldelerinde ve kalelerinde
1 1 t\l ıl ıasilerin

son halifesi (1 242- 1 258).
ı ·ı ' l '� l'ih-i Cihangüşa'da Alınca olarak geçer. Nahcivan'ın doğusunda bulunan Alıncak

ı, ıı 1 ı ı ı ı ı ı t\ ı·aıoı 'a

döküldüğü yerde Culfa adında bir şehir vardır. Alıncak kalesi, bugünkü Ha
yakınında Alıncak çayının sağ yakasında ulaşılması zor ve yüksek bir te
ı ı ı ı lı · k ı ı n ı l nı u�tur (Bak. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihangüşa, çev: Mürsel Öztürk,
1\ ı ı l t ı ı ı · B ı ı k ı ı ııl ığı Yay. 2.bsk. Ankara 1 999, s. 353, not 249).
l l rı g ı ı � ıı ım hıun n ı n

11'

lı'ı ı nı k

Sümer'e göre, b u kişi, Acem Şir oğlu değil, Gerınİyan oğullarının başı olan Ali

� l l ı ıA i ı ı 'd ı ı r. ( K D s . l 5 not 2).
,

1 1 l•:ı.k idrn

Diyarbakır'ın şehir merkezine verilen ad.

1 11 t\ ı ı ı ı d olu

�H ı • k t\ l ıı ıııı.i

ı l ı ı , ı ı ı ı l . t B r.

Selçuklu sultanı IV. Rükneddin Kılıç Arslan ( 1 254-1 257, 1 259-1 262). Yazar
halifClcrinin, gerekse Selçuklu sultanlarının kronolojik sıralamasında yanılgıya

1 1 1 t\ ı ı ı ı doıu Sd��uklu

sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1 237-1 245).

· ı ı ı t\l ıl ıııı�i h a l i lbıi

( 1 226 - 1 242).

'l l t\ l ıl ım�i h a l i lrııi

( 1 n.l-1 2 26).

'ı 'J t\ ı ı ı ı dol ı ı Sı·lı,- ı ı k l ı ı ı4 t ı l ı n ı ı ı L l :t.:t.r•ddi ı ı Krykııv uN ( 1 2 1 1 - 1 :.220).
'l'l
t\ ı ıdulıı Srl� ı ı k h ı Nll l t �ııı ı i .C l ıy ı�Nrd d i ı ı K ı·ylı O N I't'V ( l l !l:l· ı l ! lli/ 1 :.!0� - l :.! ı l ),
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vakit geçirdi. Doğruluk, dürüsdük, emniyet ve güven yolunu tutmuştu. [1 6] O
günlerde Nasır54 ve l\lustad55 halife ve Sultan Alaaddin56 ve Sultan İzzeddin57
sultan idiler.
Yedincisi Sunkur B�ğ: Onun zamanında ve emirliğinde hilafette Mustazhır58
ve :Muktadi59; sultanlardan ise, Kızıl Arslan60 ve Sultan Süleyman Şah61 ile
çağdaş idi.
Sekizincisi Babil Beğ: Onun emirlik zamanında Mustancid62, Muktafı63
ve Mustarşid64 halife idiler. Saltanatta ise, Selçuklu sultanı Rükneddin
bulunuyordu.
Dakuz:,unrusu Ha b il Beğ: Onun emirliği Kaim65 ve Kadir'in66 bilafeti ve
Sultan Mes'ud67 ve Sultan Tuğrul Beğ'in saltanatı sırasında idi.
Onuncusu Kara Çalı Beğ: Ta'i68 ve Muti69 ve Mustakfı70'nin halifeliği sırasında
ve Sultan Mahmud7 1 ve Muhammed-i Melikşah'72ın saltanatı zamanında
atalannın ve dedelerinden kalan emirlik işinin varisi idi.

54 Abbasi halifesi (1 180-1 225).
5.:> Abbasi halifesi (1 170-1 180).
56 Anadolu Selçuklu sultanı I.Alaaddin Keykubad (1220-1 237).
57 Anadolu Selçuklu sultanı I . İzzeddin Keykavus ( 1 2 1 1-1220).
58 Abbasi halifesi (1094- 1 1 18) .
59 Abbasi halifesi ( 1 1 36-1 160).
6 0 Selçuklu sultanı II.Kılıç Arslan (1 155- 1 1 92) olmalı.
6 1 Anadolu Selçuklu sultanı Il. Süleyman Şah (1 196-1 204).
6 2 Abbasi halifesi (1 160-1 1 70).
63 Abbasi halifesi (1 136-1 1 60).
64 Abbasi halifesi (1 1 18-1 1 35). Abbasi halifelerinin adları da Akkaoyunlu

şeceresi ile
paralel olarak sondan başa doğru gittiğine göre Mustancid, Muktafi ve Mustarşid'in Sungur
Beğ'in; Mustazhir ve Muhadi'nin de Babil'in çağdaşları olması gerekir.

65 Abbasi halifesi (1031 - 1075).
66 Abbasi halifesi (991-1031).
67 Anadolu Selçuklu sultanı I.Mes'ud (1 1 1 6-1 1 56).
68 Abbasi halifesi (974-991).
69 Abbasi halifesi (946-974).
7 0 Abbasi halifesi (944-946).
7 1 Büyük Selçuklu sultanı (1092-1094).
7 2 Büyük Selçuklu sultanı (1 105- 1 1 18).
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Orı birincisi Karaca Beğ: Muttaki73, Radi74, Kahir75, Muktadir16 ve

M uktafi'77nin hilafeti ve Rükneddin Berkyaruk b.
M r•lik�ah '7!1ın son devrinin saltanatında yaşamıştı.

Melikşah78 ve Celaleddin

On ikincisi Orhan: Mu'tadid80, Mu'tamid81, Muhredi82'nin halifeliği devrinde

ve· Alp

Arslan b.Çağrı BeğB3 ve Sultan Rükneddin Tuğrul'84un saltanatı
büyük bir emirliğe sahipti.
(17] On üçüncüsü Kaydu Han: Emirlik yolunu tuttu. Mu'tazz8\ Musta'in86,
M ı ıntasır117, Mutavakkil88'in halifelik ve Gaznelilerin ilk sultanı Sultan
M al ı mud119 ve son sultanı Sultan Hüsrev Şah90'ın saltanatları sırasında yaşadılar
Vf' N i l y ı l arı 1 5 kişi idi.

Nil'UNında

On diirdüncüsü Cadeltu Han: Vasık91 ve Mu'tasım'92ın halifeliği ve Büveyh
denilen Deylemlilerden ilki İmadü'd-Devle93 ve sonuncusu Ebu Ali94
/.ıu ı ıanlarının devletinde (yaşadı).

ı ıA·ı ı l l arı

?:ı

Abbasi halifesi (940-944).

7'1
?
!\
?ci

Abbasi halifesi (934-940).
Abbasi halifesi (932-934).
Abbasi halifesi (908-932).

77

Abbasi halifesi (902-908).

711

B üyük Selçuklu sultanı ( 1 094- 1 104).

7'1

B üyük Selçuklu sultam (1072- 1092).

11 0

Abbasi halifesi (934-940).
11 1 Abbasi halifesi (870-892).
112
l l:l

IH
l l!\

Illi

Abbasi halifesi (869-870).
B üyük Selçuklu sultanı (1063-1 072).
B üyük Selçuklu sultanı (1038-1063).
Abbasi halifesi (866-869).
Abbasi halifesi (862-866).

117

Abbasi halifesi (861-862) .

1111

Abbasi halifesi (857-861).

ll! l
'lO

(999-1030).
( 1 1 52- 1 1 60).

'll

Ahbasi halifesi (842-857),

ı ı :.ı

Ahlmsi halifesi (833-842).

ı ı:ı

(H:i:l-B4·9).

' 1'1

M r l i k rr·Rı ı lı i m ( I I H-B - I O.�.'i l.
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On bejineisi Şektur Han: Me'mun95 ve Emin96'in halifeliği ve Samanhların97
devleti zamanında (yaşadı).

On altıncısı Kıbçak Han: ihtişamlı ve azamerli büyük bir padişah idi. Çok
sayıda fetih yaptı. Büyük bir ülkeye sahip oldu. Bu arada Otrar98 şehrinden
Hocend99, Yengi Kent100 ve Andükan101 'dan Hıtay102 ve Kıbçak ovası103
sınırlarına kadar yerleri ele geçirdi. Gürcülerin elinde bulunan Alıncak kalesini
fethetti. Frenklerden 200 bin kişi öldürdü. Onun zamanında Harun 104 ve
Hadi105 Bağdat'ta halife idiler.
On yedincisi Altan Han: O da büyük ve ihtişamlı bir padişah idi. Oğulları
kavimleri ve boyları vardı. Çok sayıda fetih yaptı. Daima doğu kafideri ile
savaşıp mücadele etti. Hıtay padişahı ona bağlılık göstermek için Hıtay sınırına
geldi. Onun (Hıtay padişahının) devleti, Altan Han'ın desteğiyle güçlendi.
Onun zamanında Mehdi ibn Mansur106 halife idi.
On sekizincisi Togançuk: Onun zamanında Mansur107 ve Saffah108 hayatta
idiler. Ebu Müslim 109 bu devirde ayaklandı. Halife Mansur onu öldürdü.

95 Abbasi halifesi (8 1 3-833).
9 6 Abbasi halifesi (809-8 1 3).
97 892-1005 yıllarında Horasan'da hüküm sürmüş İran asıllı hanedan.
98 Eskiden Parab veya Farab denilen ünlü bilgin Farabi'nin doğduğu bu yer Seyhun
nehrinin kuzey sahilinde yer alır ve Timurleng burada hayatını kaybetmiştir.

99 Maveraünnehir'de ünlü şair ve bilginler yetiştirmiş olan bir şehir (Geniş bilgi için
bak. V.V.Bartold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, TTK
Yay. Ankara 1 990, s. 178 vd.)

1 00 Veya Yangi Kent: Bugünjarkent harabeleri olarak anılan bu yer, Seyhun'un güne
yinde Kazaliski'ye 15 mil, Can Kala'ya 3 mil uzaklıktadır.

1 0 1 Veya Andican: Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Fergana şehrinin kuzey doğusun-

da, Fergana vadisinin kenarında bir şehirdir.

10 2 Veya Hata: Çin'in kuzeyinde Türk kavimlerinin yaşadığı bölgeye verilen ad.
10 3 Hazar Denizinin kuzeyinde bulunan Türklerin yaşadığı bir bölgenin adı.
1 0 4 Abbasi halifesi Harun er-Reşid (786-809).
1 05 Abbasi halifesi Musa el-Hadi (785-786).
1 0 6 Abbasi halifesi (775-785).
1 0 7 Abbasi halifesi (754-775).
108 Abbasi halifesi (749-754).
1 09 Ebu Müslim Abdurrahman b. Müslim el-Horasani (ölm . 755). Ahl ııı ı�i i h t i l ft l i n i n

önd<' p;elcn şahsiyetlerinden.
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[18] On dokuzuncusu Togaçar Beğ: Beni Ümeyye'nin halifeliği sırasında
(ya�amıştır).

Yirmincisi Yul Kutlug: O da Beni Ümeyye'nin halifeliği sırasında
(ya�amıştır).

'Yirmi birincisi Ak Balik Beğ: Beş halifenin bazısı zamanında emir idi.
l l z . Peyhamber'in "Benden sonra hilafet 30yıl sürecek; ondan sonra şu melikler gelecek''
buyurduğu gibi Hulefa-yı Raşidin 1 10'in - Allah onlardan razı olsun- halifeliği 30
yıl icli. Bunlardan 4 yıl 9 ayında Müminlerin Emiri ve dindarlann imaını Ali
il m Ebi Talib- Selam üzerine olsun- ve geri kalan zamanda da Müminlerin Emiri
l l asan ı ı ı halife idi.
'Yirmi ikincisi Ograkçı Beğ: O da 5 halife zamanında yaşamıştır.
Yirmi ikincisi Sungur Beğ: O, nebilerin sonuncusu, peygamberlerin efendisi
M uhammed b. Abdullah b.Abdü'l-Muttalib- Allah'ın seldmı onun ve ailesinin
IJ.:n·ine olsun- zamanında yaşadı. Tevhid dininde idi. Fakat İslamın daveti ona
ulaşmamıştı. Daima kafırlerle savaşıp mücadele ederdi. Çok sayıda boy'a,
ııskere (haşem) ve kabileye sahipti. Türkistan beldelerinde 70 yıl emirlik yaptı.
( >radan Kıbçak ovasına geldi. 20 yıl oranın yayZak ve kışZakında konup göçtü.
( )ı ıdan sonra Alagez1 12 ve Gökçe Dengiz113 yaylakına geldi. O sınır boyunda
(.1tr/ıad) kafider ordusuyla savaştı. Muhareberin birinde ona bir ok isabet edince
l l akk'ın çağnsına uydu.

[19] Yirmi dö'rdüncüsü Birdi Beğ: O, Karahıtay1 14 ve Maçin'de1 15 p adişah
idi. Kafırlerle cihat etti. Anuşirevan1 16zamanında adalet tahtında o turdu.
(>nun zamanında Hz.Peygamber -Allah'ın selamı onun ve ailesinin üzerine olsun
zamanında doğdu. Yaşam süresi 87 yıl idi.

vı·

ı ı o İ lk Dört halife: Hz. Ebu Bekir(632-634), Hz. Ömer (634-644), Hz. Osman (64 4-656)
Ali (656-661).

Hz.

ı ı ı Kaynakların çoğunda Hulefa-yı Raşidin yukarıda saydığımız 4 halife olarak geçerse
c Ir yazar burada bu dört halifeye Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ı da katarak onların sayJsını 5'e
c,· ı ka rın ı � t ı r.

1 12

ı ı :ı

Arpaçay'ın doğusunda ve Gökçe Göl'ün batısında yer alan meşhur bir dağ.
Bugü n k ü

ı H Tü rk
ı ı rı

Gökçe Göl.

kavimleri nden Karahıtayların yaşadığı Hıta ülkesinin (bak.not 77) bir parçası.

Eııkidc�n bugü n kü Doğu

Türkistan'da yer alan Hoten ve Kaşgar şehirlerinin c ivarına

vrri lc•ıı a d .
1 Hı

Sıııu ı ı ı i pıı c l i�ıı l ı ı l l i i "l'l'\'·1 A ı ıu , l rrvıı ı ı (!l:i i -.17B).
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Yirmi be;incisi İdris Beğ: O, alim, kimya bilen, Tek Tann'ya inanan ve
Tann'yı anan birisi idi. Kubad b.Firuz1 1 7 ve Camasb b.Firuz1 18 zamanında
emirlik yaptı. Padişahlık süresi 46 ve ömrü 93 yıl sürdü.

Yirmi altıncısı Meııdud Togan: O, babasından sonra 3 yıl annesinin yanında
kaldı. O sırada Şapur b.Şapur1 19 ve Yezdecird b. Behram. Gur120 padişahlık
yaptılar. Ömür süresi 84 yıl idi.
Yirmi)'edincisi Ak Togan: Anadan doğduğu zaman son derece beyaz olduğu
için ona Ak Togan dediler. Ömür süresi 96 yıl idi. Onun zamanında Behram
b.Behram121, Nersi b. Behram122, Hürmüz b. Behram123 ve Hürmüz b.Nersi124
padişahlık yaptılar.
Yirmi sekizincisi İlkan Han: O, 6 ı yıl emirlik yaptı. O sırada Şapur b.
Hürmüz125 ve Ardeşir b. Hürmüz126padişahlık yaptılar.

Yirmi dokuzuncusu İlekan: O, Hz.İsa'nın dininden idi. Onun devrinde hiç
peygamber yoktu ve Sasaniıer padişah idiler.

Otuzuncusu Bilekan: O, 63 yıl emirlik yaptı. Hayat süresi ı 20 yıl idi. Onun
zamanında İsa ve Yahya peygamberler [20]ve Ashab-ı Kelif27 hayatta idiler.
Hz.İsa onun zamanında göğe çıktı. Ashab-ı Kelif, Hz.İsa'dan önce 309 yıl
mağarada kaldı.

1 17

Sasani padişahı (488-536).

1 18

Sasani padişahı (484-488).

1 19

Sasani padişahı (383-388).

1 20

Sasani padişahı (399-420).

121

Sasani padişahı (276-293).

122

Sasani padişahı (293 -302).

1 23 Sasani padişahı (302).
1 24

Sasani padişahı (302-309).

125

Sasani padişahı (241-2 72).

126

Sasani padişahı (226 -241).

127

Mağara halkı manasma gelen bu deyim, Kur'an-ı Kerim'in XVIII. Kehf suresinde
geçer. Bunlar 7 kişidirler. Zamanın hükümdan Dakyanus şehrin bir yerine kendi heykelini
diktirir. Herkesin buna secde etmesini emreder. Hükümdarın emrine boyun eğmek isteme
yen bu 7 arkadaş bir mağaraya gizlenmeyi kararlaştırırlar. Giderlerken peşlerine bir köpek
takılır. Kovarlarsa da gitmez. Bu köpeği de izlerini belli edebileceğini dO,ünrrr.k yanlarına
alıp mağaraya girerler. Orada uykuları gelir uyurlar. Bu uyku 309 yıl siir�ı'. 1\ ilpr k dr onlarla
beraber ön ayaklarını yere koyarak uyur.

Kİ TAB-I D1YARBEKRİYYE

27

Otuz birincisi Şektur: O da dindar ve Tanrı'ya tapan birisi idi. Rec'im
h.Süleyman'ın -Allah'ın seldmı üzerine olsun- oğullarından Zekeriyya Peygamber
/".amanında yaşadı. Hayat süresi 60 yıl sürdü.

Otuz ikincisi Baysungur: Onun hakkında ilginç olaylar ve garip hikayeler
vardır. Türkler ve Moğollar arasında tam bir şöhrete ve güvene sahipti. Cin ve
ıwrinin ülkesi dışındaki bütün ülke ona aitti.
Otuz üçüncüsü Satur Han: Türkistan kadılığı on undu. 1 50 yıl padişahlık
ya p tı. Onun zamanında Süleyman peygamber yaşıyordu. Kavus128 da çağdaşı

i( li.

Otuz dtjrdüncüsü Bukduz Han: Tek Tannya' inanan ve Tanrı'ya tapan

l ıir padişahtı. 1 00 yıl ömür sürdü. Zamanında Talut ve Calut1 29 birbiriyle
dii�man idiler. Davud peygamber, peygamberliğe görevlendirildi. Calut onun
ı arafından öldürüldü.

Otuz bejineisi Uryavut: O da peygamberlerin- Allah'ın seldmı onların üzerine
ol.nm- dininde Tanrı'ya tapan birisi idi.

Otuz altıncısı Beyat Han: Çok yiğit bir padişahtı. Öyle ki zorlu ordular
karşısında geri dönmezdi ve ordusundan ayrılarak düşman ordularının
merkezine saldınrdı. Fetihlerin çoğu onun olurdu. 80 yıl saltanat sürdü.

[21] Otuzyedincisi Uygur Han: Haşmetli, heybetli ve dindar bir padişahtı.
1 20 yıl saltanat sürdü. Putperest olan Kongrat kavmiyle savaşlar yaptı.

Sonunda onlara itaat, boyun eğme, ibadet, irfan, doğruluk ve dürüstlük
yolunda kılavuzluk etti. Onun zamanında Minuçihr'in oğullanndan
Keykubad 130 padişah idi. Hz.Musa ve Beni İsrail zamanının son zamanları,
c mun melikliğinin ilk zamanlarına rastlar. Musa bu dünyadan göç edince Yuşa
onun zamanında peygamberlik yaptı.Ondan sonra da Zulkifl131 geldi.

Otuz sekizincisi İldurkin: O da peygamberlerin dininde bir padişah idi. Kısa
l >ir süre saltanat tahtında kaldı.

1 28

Firdevsi'nin Şeh-name'sinde adı geçen efsanevi İran padişahı.
Calut Filistin'in, Talut ise Beni İsrail'in padişahı idi. Bu ikisi birbiriyle savaştılar.
1 )avud peygamber Talut ile bir oldu. Calut savaşta öldürüldü ve kavmi bozguna uğradı. Talut
i lc· Calut'un savaşı Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Bak. 2/247-249.
l :io
Efsamwi İran padişahı.
1 29

ı :ı ı İ brah i m pcygambr.r'in ımyunrlan

1\ ı ı r'a ı ı- ı Krri ın' i ı ı :l i /B.'"ı

vı•

Beni İsrail peygamberlerinden birinin adıdır.

:illf.IB �yrt lrı·indı· arl ı geçer.
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Otuz dokuzuncusu Bisut Han: 1 20 yıl saltanat işiyle uğraştı. Moğol
ordusunun babasının evine saldırdığı zaman annesi ona hamile idi. Kaçarken
annesi onu doğurdu ve yolun üzerine atıp kaçtı. Yaşlı bir kadın onu yanına
alıp gözetmeye başladı. 4 ay inek sütüyle besledi. Babası saltanat tahtına geçip
ondan haberdar olunca onu yaşlı kadından geri aldı. Adını Bisut koydu. Onun
zamanında Minuçihr132 padişah idi. O zamanda Musa(a.s.) peygamberlik
davetinin sahibi idi. Efrasiyab133da onun çağdaşı, doğunun ve Turan ülkesinin
padişahı idi. İran - Turan sınırı o sırada belirlendi. İran Minuçihr'in ve Turan
Efrasiyab'ın oldu.
Kırkıncısı Yekendur Han: O 50 kardeşten sonra dünyaya geldi. Yüzü son
derece güzel ve güzellikte bütün kardeşlerinden üstün idi. [22] Karakurum'da
3 yıl padişahlık yaptı. Dindar, Tanrı'ya tapan ve iyi ahlaklı biri idi. 140 yıl ömür
sürdü. Onun zamanında Şuayib b.Medyen b. İbrahim (a.s.) peygamberlikle
görevliydi. Kavminin kil�si, ölçüsü ve tartısı az idi. Her ne kadar onları
(doğruluğa) davet edip nasihatte bulunduysa da ilgilenmediler. Sonunda
sıcakta helak oldular.
Kırk birincisi Yilduz Han: Annesinden doğduğu zaman saçının her kılının
dibi, yıldız gibi parlak ve ışık saçmakta idi. Bu yüzden ona Yilduz adını
koydular. Büyük bir padişah idi. Onun Moğollarla 200 savaşı ve cihadı oldu.
Çoğu zaman fetih ve zafer onun oldu. O sırada Eyyub b.Anuş b.Da'r b.
Ays, peygamber ve davet sahibi idi. Onun Zülkifl ve Bişr adiarına iki oğlu
vardı. Onlardan sonra Ays'in soyundan hiç peygamber çıkmadı. Eyyub 93
yıl yaşadı.
Kırk ikincisi İyluk Han: O, Tek Tanrı'ya inanan ve O'na tapan bir padişah idi.
Deşt-i Kıpçak ülkesi onun idi. Yeryüzünü düşmanlarından ve muhaliflerinden
temizledi. Halk onun zamanında refah içinde idi. Bu yüzden ona İyluk dediler.
Onun zamanında Yusuf ve Yakub peygamber idiler.
Kırk üçüncüsü Buğra Han: O da Türkistan ülkesinde padişah idi. Cesareti
mükemmeldi. Dindar ve adil idi. Çoğu zaman ateşe tapan Kongrat kavmiyle
savaşıp mücadele etti. O kavmin çoğunu itaat halkasına soktu. Kuvvette o
derece idi ki bir[23] Bohtf deveyi 134 yere vururdu. Bu yüzden ona Buğra Han
dediler. Onun devrinde Yakub, peygamber idi.

1 32 Efsanevi İ ran padişahı.
1 3 3 Firdevsi'nin Şeh-name'sine göre efsanevi Turan (Türk) padişahı.
ı :H Horasan ve

Kirman'da bulunan güçlü, iki hörgüçlü ve kırmızı renkl i

h l l' ı lı·vr· t i i rii .
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h Irk diirdüncüsü Togan Han: O da aynı dinde, gidişte ve ahlakta idi. Hindistan
sınırına kadar Türkistan ve Sayram ülkesi onun idi. Yıllarca
� ı1 1 i rl c· rlr savaş etti. İbrahim b.Azer o sırada peygamberlik yaptı. Putperest ve
/.ıı l i ı ı ı Ncınrut - Lanet ona olsun- bugünkü Bağdat'ı ve Irak-ı Arab'ı kapsayan
Ul1 h i l ü lke si nin sahibi idi. Müneccimler ona, "Bu yılda putlan kıracak ve seni yok
l'c lc·t'rk erkek bir çocuk dünyaya gelecek" deyince Nemrut, bir oğlan doğunca
k r ı ıdisine haber versinler diye her eve bir kadın koydu. Annesi İbrahim'i
doA ı ı n ınca onu mağaraya götürüp sakladı. Kocasına da, "Benden bir oğul
ı lı ı�' lu ve öldü. Onu toprağa verdim" dedi. Bu hikaye son derece meşhur ve
l ı ı ı ı ı ı ı nıı�tır.
lı /1-k beşincisi İmir Han: Yani çok güçlü. 200 yıl süreyle padişahlık yaptı.
lı lrk altıncısı Çavuldur Han: Yani ünlü ve meşhur. 80 yıl süreyle atalannın
ı ı l krsi nde padişahlık yaptı. Çoğu zaman Hint kafideriyle düşman oldu ve
ı ı ı ı l ıı l'la savaştı.
h i1'k_yedincisi Bukduz Han: Yani daima iyi iş yapan. O da Tanrı'ya tapan biri
lı li . Oın ü r süresi 96 yıl idi. Talas135'ta padişahlık yaptı.
/ürk sekizincisi Baysunkur: Kabilesi ve askeri çoktu. [24] Her türden hesabı
vııpılıunayan malı vardı. Burkuçin Tukum136, Kuri137 ve Kırgız vilayetinde
\'ı ı y l ayıp (yaylami;ı) kışlardı (kıjlamift) . Avda hırslı idi. Naklettiklerine göre, her
l ı l l 'dc·ı ı 5 bin adet av kuşu vardı. Bu yüzden ona "Baysunkur" derlerdi.
hlrk dokuzuncusu İlkan Han138: Yani ülke sahibi. O da Tanrı'ya tapan biri idi.
t\ı ı l ı ı t l ı klarına göre elinde 300 şehir vardı. Moğol ordusunun çoğunu yönetimi
ıı l ı ı ı ı a aldı. 1 20 yıl padişahlık etti.
Ullincisi İlek Han: Tek Tanrı'ya inanırdı. 1 1 3 yıl emirlik yaptı.
Hlli birincisi Bukundur Han: Bütün akrabalarından daha yiğit ve daha cesur
I d i . U z u n müddet, Hata ülkesinde kafırlerle savaşıp vuruştu. 62 yıl padişahlık
\'t'

Kr�ınir

yıt p l ı .

ı ·ı •,

'l' i l rkislan'da bir şehir.

ı :lli ( : a nı ili't-levarih'te

l ıO I Io(t'ı.i ı ır· ı lt- ı ı i l iyordu

I T/

l 'lll

geçen bir yer adı olup Cengiz Han zamanında Selenge ırmağı
(KD, s.24, n 1).

Srlrı ılo(r ı rm ağı

bölgesinde oturan bir Moğol boyu (KD, s.24, not 2).

( :ı•lay i rl i lrl' i ı ı l l i i l a g ı ı i lr

İmn'a gri m i ş olan atasının adı. Kaynaklarda bazen böyle,
ı ı . :�)

l t ı l l.t' l l dr l l k ııy �rk l i ı u lr ı.ı;r�·rr( K I > , I L �· I ,
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Elli ikincisi Padijah Bqyındır Han: O padişahlığı sırasında İran, Turan, Mısır,
Şam, Frenk, Hata ve [25] Deşt-i K.ıbçak memleketlerinin tamamını aldı. Küçük
kardeşi Becanak'ı Sayram 139 vilayetine kendine vekil yaptı. Kendisi Karabag
kl§lakına ve Gökçedenizyqylaklarına gitti. Büyük bir kurultqy düzenledi. Önemli
bir topluluk meydana getirdi. Büyük bir ziyafet (toy) çekti. Türkçe "iv" dedikleri
büyük bir çadır kurdu. O ziyafette 1 20 bin baş koç, 9 bin kısrak ve 1 8 bin
sığır kesti. Türkçe "göl'' dedikleri üç havuzun birini şerbetle, birini, sütle ve
birini de saf balla doldurup hayır yolu ile onlardan halkın faydalanmasına
izin verdi. Sayısız altını ve gümüşü, 1 5 işlemeli kemeri ve bundan daha çok
altın ve gümüş kılıçları bağışiarına kattı. Ülkesini, kabiliyederine göre evlatlan
arasında paylaştırdıktan birkaç gün sonra Hakk'ın davetine uydu.
Elli üçüncüsü Gün Han: O da tek Tanrı'ya tapardı. Oğuz'dan sonra padişahlık
ona geçti. 93 yıl ülke tahtında kaldı. Amcalarından ve soydaşlarından bütün
akrabalarını saygı, hürmet, izzet ikram köşesinde tuttu. Oğuz'un fethettiği
ülkelerin çoğunu fermanı altına soktu. Zorbalan, kendi istekleriyle veya zorla
itaat ve boyunduruk altına soktu.
Elli dördüncüsü Oğuz: O, Tanrı'dan korkan, günahtan sakınan bir padişah
idi. İran, Turan, Suriye, Mısır, Deşt-i K.ıbçak, Hint, Keşmir, Hata, Türkistan
vs. gibi yeryüzü ülkelerinin tamamını ülkesinin sınırlarına kattı. 60 yıl süreyle
dünyayı dolaştı. Sağlam kaleleri, [26] fetih bayrağının altına sokup, onlara
görüşünün ve tedbirinin tasmasını taktı. Beldeleri çevreledikten ve bütün
ibadet edenlerden eziyeti, fıtne ve fesadı uzaklaştırdıktan sonra asıl meskeni
olan Sayram'a geri döndü. Orada büyük bir topluluk meydana getirdi. Parlak
ışığı, ayın harmanına ateş düşüren; değerinin kaldırdığı toprak, bulutun
gözünden yaş akıtan; hayal süpürgecİsİnin iskeletini bağladığı sırada kazandığı
üstün ustalığı ve çevikliği ile feleğin boğazına zincir, göğün boynuna ip atan;
parlak ışığının yansımasıyla sabit ve seyyar yıldızlan birbirine bağlayan;
gölge etme konusunda mavi gök ile denk düşen; süs ve ziynette burçlar göğü
gibi süslü, cetvelle çekilmiş altın bir çadırı, laienin, İrem bahçesinde140 safa
bağışlayan ve gönlü açan ikliminin hevesiyle çiğ kadehlerini eline koyup
çemenin gençlerinin önünde hizmete kalktığı bir sahrada, halkı yedirmek ve
bütün nimetleri sunmak için, Nazım:
1 39 Bugünkü Kazakistan sınırları içindedir. Eski adı İsficab olup Çimkent 'in
mili doğusunda, Evliya Ata- Taşkent yolunun yakınındadır.
1 40

Bak n. 32.
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11ıl'evinci arttıran ve gamı silen İrem bahçesi gibi engin bir ova,
Rengrenk çiçeklerin açtığı, taşın toprağın görünmez olduğu,
�,amanında her zaman Ordibihişt qyı141nın hakim olduğu, yerinin cennetin tavanına
/Jpn.::,ediği,
(Orada) bahar mevsimi gibi bir ziycifet düzenledi; taş ürün, ağaç meyve verdi. "
�eklinde tasvir edilen, ünü Balık Burcunu tutan bir sofrayı yerin yüzüne
•rrc.H. Şiir:
"Cömertlik ve bağı; sahibinden, halkın reisierine davet nidası geldi.
O, qyın alanı kadar bir sofra açtı; oradaki ekmek günejin alanı kadardı.
Hazine ve nimet kapısını öyle açtı kijitne vefosadın eli kapandı. "
[27] 1 20 bin koç, 9 bin kısrak ve 1 8 bin baş sığır o ziyafette ikram olarak
NIIIIUldu.O, Hadsiz hesapsız nakit ve gümüşü askerlere ve kabile reisierine
huAa,ladı. Ülkelerini çocuklarına verdi. Gökçe Deniz sınırında, 'Jlllah'ın
(Aa�şılaşma) için belirttiği vakit gelecektir"142 hükmünün sahibi, ecel atını onun
1 mı·gfıhının kapısına sürerek onu geçici dünyadan kalıcı aleme götürdü. Mısra:
• 'Bir damla idi, denize kavu;tu. "
Elli bejineisi Kara Han: O da büyük bir padişahtı. Çok sayıda kardeşi ve
mılu•ri vardı. Talas'tan Sayram'a ve Buhara'ya kadar Türkistan ülkesi onundu.
1\ahilesi, Hicaz ve Suriye arasındaki taşlık yere yerleşti. Bunlar, güçlü kuvvetli
l ı ı Mnlardı. Yüce ve aziz Tann, kendi yoluna çağırsın diye Semud b. Hasid
1 ı. l ı·rın b. Sam b.Nuh'un oğullanndan Salih peygamberi onlara gönderdi.
C )ı ılar delil istediler. Salih, "Ne isterseniz, onu yapmaya çalışayım" deyince
ı ıı ı lar," Eğer senin Tannn taştan bizim için süt verecek yavrulu bir deve
yıı.mt ı rsa, sana uyanz" dediler. Salih dua etti. Onların istediği gibi ta,ştan
lılr dı·ve meydana çıktı. Bu durumu görenler, onu büyü sandılar. Deveye
•nldıl'rlılar. Deveyi öldürdükleri zaman yavrusu bir dağa çıktı. Üç defa bağırdı.
Sullh peygamber onlara "Üç gün sonra Celal Sahibinin kalın sizi azaba ve
I HAkrt c uğratacaktır" dedi. Dördüncü gün gökten bir ses geldi ve hepsini bir
u nd n helak etti.
[28] Elli altıncısı Dib Bakuy: Ad ve Semud kavmi de onun çağdaşıydı.
H ı ı cl peygamber Ad kavmini 50 yıl (dinine) davet ettiyse de onlar ona
ı ı y ın adılar. Hz. Tann onları rüzgar ile helak etti. Ad kavminden Suriye'de
l ·l l

Uünet

yılının i ki n ci ayı olup 2 1 Nisan-2 1 Mayıs arasındaki zamanı kapsar.
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başka bir topluluk vardı. Onların Sedid b.Ad b. Omlak adında bir büyükleri
vardı. Hud (a.s.) onu (dinine) davet etti. Onlar da davete uymadı. O, 300
yıl padişahlık yaptı ve kafır olarak öldü. Kardeşi Şeddad onun yerine geçti.
Putperestliğe devam etti. Hud peygamber onu (dinine) davet etti. Şeddad
ona, "Eğer sana itaat edersem, senin Tanrın ne yapar?" diye sorunca
Şeddad, "Sana ebedi cennetinde yer verir ve hiçbir zaman yıkılınayan bir
devlet bağışlar" dedikten sonra ona cennetin bazı özelliklerini saydı. O ona
karşılık olarak, "Ben öyle bir cennet yapayım ki onun yüz misli daha canlı,
daha güzel ve daha hoş görünüşlü olsun" dedikten sonra bütün yerleşim
yerlerinden altın, gümüş, mücevher, amber, safran ve kıymetli maddelerden
ne varsa toplanmasını buyurdu. Şam yöresinde tuğla yerine bir altın, bir
gümüş koyarak bir bina yaptı. O binanın hisarının üzerine altın ve gümüşten
1 2 bin kungure143 yaptılar. Ağaçları altından ve dallarını her türlü mücevher
yerleştirdiler. Toprak yerine misk ve safran; taş yerine lal, yakut, fıruze ve
mercan koydular. Zamanın sanatkarları, 1 S yıl o işi bitirmek için çalıştılar.
İş tamamlanınca ona haber verdiler. O, görmek için oraya gitmek istediği
sırada [29] gökten bir ses gelip, onu yardımcıları ve destekçileriyle birlikte
yokluk diyarına gönderdi.
Elliyedincisi Abulca Han: O da aynı şekilde bir süre o beldelerde padişahlık
yaptı.
Elli sekizincisi Yafes b. Nuh: Kardeşinin birisi, peygamberlerin atası olan
Sam, diğer bir kardeşi de Sudan'ın babası olan Ham idi.
Elli dokuzuncusu Nuh peygamber (a.s.): Onun zamanında Biver Esb adında
bir padişah zuhur etti. Doğu tarafında büyük bir ordu hazırladı. Cemşid'i
öldürerek onun padişahlığını aldı. Bu kişi putperest idi. Nuh nebi onu 95 yıl
(dinine) davet etti ve onun kavimlerini Tanrı (yoluna)çağırdı. 80 kişi dışında
kimse ona uymadı. Bu seksen kişiyi beraberinde gemiye götürdü. Geri kalan
tufanda helak oldu.
AltmlJlncısı Lemek: O, Cemşid idi. Ondan sonra Huşeng144 padişah oldu.
Hançer, kılıç ve bıçak gibi demir silahı o yaptı. Kumaşı, ipeği ve boyalan o
buldu. Emri üzerine devler hamam yaptılar, denize dalıp mücevher çıkarttılar
ve onları insanlara öğrettiler, yollar yaptılar. Misk, amber, öd vs. gibi hoş
kokuları o buldu. İnsanlan 4 gruba ayırdı. Birinci gruba bilginleri ve katipleri;
1 43 Kale duvarında bulunan yükseklikler.
1 44 Cemşid ve Huşeng, Firdevsi'nin Şeh-namesinde adı geçen İran'ın ilk cliııı ı l!'vi padi
şahlarından.
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ikinci gruba askerleri, üçüncü gruba çiftçileri, ekip biçenleri ve dördüncü gruba
da sanat ve meslek sahiplerini soktu. Neyruz, Ferverdin ve Ordibihişt gibi eski
ay ve gün adlannı o koydu. Hayat süresi 700 yıl idi. Hiçbir zaman baş ağnsı
��ekmedi. [30] Onun sağlığının çevresine hiçbir hastalık yanaşmadı. Ondan
sonra nefsin ve şeytanın baştan çıkarmasına aldanıp yoldan çıktı. Onlar, onu
yavaş yavaş doğruluktan uzaklaştırdı. ilahlık iddiasında bulunup azgınlık etti.
Sonunda Biver Esb'in eliyle helak oldu 1 45•
Altmış birincisi Metu;eleh146: Bu da hem peygamber hem de sultan idi. Ömür
süresi 1 009 yıl idi.
Altmı; ikincisi Ahnuh147: O İdris peygamber (a.s.) idi. Bugün de canlı olup
�öktedir. Ömür süresinden 3 60 yıl geçince Yüce ve Ulu Tann onu göğe
�·ekti.
Altmı; üçüncüsü Burd b. Mihlail: Peygamber idi. Ömür süresi 9 2 2 yıl
idi.

Altmı; dördüncüsü Mihlail b. Kinan: O da peygamber idi ve 928 yıl
ya� adı.

Altmı; bejineisi Kinan b. Anuş: O da peygamber idi. Ömür süresi 695 yıl idi.
dinine davet etti.
Altmı; altıncısı AnuF Peygamber idi. Ömür süresi 9 1 2 yıl idi.
Altmışyedincisi Şis nebf: Ömür süresi 600 yıl idi.
Altmı; sekizincisi Adem nebf: Ona, peygamberimize, diğer peygamberlere
ve· nebilerin hepsine, diğer salih kişilere selam olsun! Hem peygamber, hem
ılt· insanoğlunun babası olup hakkındaki bilgiler, anlatılanlardan daha çok
ı ı H'�hurdur.
l lalkı

[31] [ÜNLÜ EMİR OSMAN BEG'İN HAYATI]
'ibi talihli, uğurlu geli§li, Fagfor148 ve Kry149 ülkesini pariatan emir.
l 'l·."ı

Yazarın bu efsaneleri, Firdevsi'nin Şeh-mime'sinden faydalanarak yazdığı anlaşıl-

l l l tı k l ıı d ı r.
Hli
Bu
I .J 7
1 '1 11

efsanevi kişi hakkında bak. Tarih-i Güzide, E.Browne neşr, s. 25, 30.

Bu kişi hakkında geniş bilgi için bak. Lügat-name-i Dehhüdd,
�:in

padişahlarına

I, s. 1 299.

verilen ad.

1 '1 " l ı
ı ı pa raı or, padi�ah

ııd nl ı ı ı ı ı � l ı ı r.

c.

manmıırıa gden bu kelime, Efsanevi İ ran hanedam Keyyanilere
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Dik bajı güneşin üzerine dayanan, Cemşid dü;ünceli uyanık padijah.
Dü1rya ağacı, onun yüksek dalının gölgesidir; onun gücü karşında Elvend150 sıkıntrya
dü;er.
Cömerlik ve bağt;ta Ali'nin ryi i;lerine sahiptir. O, Arab 'ın emiri, Acem 'in ünlüsüdür. "
Lakaplannın özeti nesepler kısmında anılmış olan Emir Bahaeddin
Osman Beğ b.Emir Kutlu Beğ, gelişıneye başladığı zamandan, devrilip bu
dünyadan ayrıldığı zan1ana kadar düşmanla yaklaşık 300 savaş yaptı. Bunların
çoğunda Rabhani desteği ve yardımı yanında bularak başarılı olmuş, onun
karşısında devletinin düşmanları yenilip kahrolmuştur. Fetih işaretli bayrağı her
zaman yardımcılarının ve destekçilerinin üzerinde yükselmiş; sevgisi, gönüller
ülkesine gölge salmış; dünya ve ahiret, mutluluk ve saadetle ona, Mısra:
('!;·i adlı birya;am ve ;ehit olarak ölmek ne güzel!"
demişti:c.
Onun devletinin düşmanlarından biri Kara Yusuf:.i Barani151 idi. Bu zat,
değerinin fazlalığı ve şanının yüceliği ile birkaç yıl ona düşmanlık yaptı. Fakat
onu [32]yenip yerinden oynatamadı. Halbuki Tebriz'de saltanat tahtına
oturmuş olan Kara Yusuf-i Barani'nin yönetim.inde Azerbaycan'ın diğer
vilayetleri, bütün bağlı yerleriyle Irak-ı Arab; Kazvin ve Hemedan sınırına
kadar Irak-ı Acem; Diyarbakır'dan Erzincan, Tercan, İspir152'e kadar olan
yerler; devrinin bahadırlarından Pir Ömer'in ele geçirdiği Karahisar'a153kadar
olan topraklar; İnak Mahmud'a bıraktığı Kürdistan, Mardin, Mezrin,
Musul, Sincar� Siirt gibi yerlerle 32 kale; Süleymani, Zırki gibi Kürtler;
kızını eş olarak verdiği Bitlis hakimi Emir Şemseddin[33] ile Hizan emiri
bulunuyordu. Osman Beğ'in elinde ise, Kemah yaylakı vilayetinden, Amid
Diyarbakır'ından ve Ergani'den başka bir yer yoktu. Kemah'ı Büyük Emir
(emir-i buzurg) Timur Gurgan15\ Mirza Şemseddin'e bağış (soyurgal) olarak
vermişti. Bir süre sonra Büyük Emir, Emir Yusuf ile düşman ve Emir Osman

1 5 0 Hemedan'ın güneyinde 3746 m yüksekliğinde bir dağ.
1 5 1 Barani veya Baranlu boyu hakkında bak. Faruk Sümer, Kara Koyunlular,
Yay. Ankara 1992, s. 16.

1 j2 Erzurum'un bir ilçesi.
1 53 Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi.
154· Timurleng ( 1 370-1405).

c.I, TTK
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olunca o kaleyi Osman Beğ'e teslim etti.Bağış ve yardımlada onun
aldı. Koçgiri vilayetini155 onun ülkesine kattı.

Yusuf'un emirlik fidanı, Büyük Emir Timur Gurgan'ın zamanının
�ı ı 1 ı ı ı ncla kutsal ülke alanında yeşermeye başladı. O, etrafta, kıyıda köşede öyle
l ıl r .'(Üce kavuştu ki Sahib Kıran156, onun kökünü kazımak, dalını hudağını
kı l'l lıak için sefer yükünü bağlayıp devlet büyüklerini (ricaO donatmaya
ı,· ıı l ı�t ıysa da onu ele geçirmeyi başaramadı.
Em i r

sonra Hazret-i Kudu Hakan Şahruh Mirza157Maveraünnehr'in
ı • ı ı ı ızak yerlerinden, [34]Hıtay'dan, Horasan lrak'ından, Irak'tan ve Şirvan
,. 1 1 1 1 1 ' kapısından (darü'l-merz) topladığı kolu uzun bir orduyu çok sayıda rica! ile
�hı·l ' haycan'a sevk etti . . Nazım:
O ndan

"'/iıran ülkesinin padi§ahlarının geleneğiyle, zafer/e atbaJı ve saadet/e arkadaJ.
Sabah güneJi gibi altın bir çetr158 heryerde ba.;ını havaya kaldırmlJ.
/f y 1,ribiyanağa sahip bir Jehzade; etkisinden güneJ sığınağına çekildi.
Sa!;tnda solunda cihan melikleri, hepsi de itibarları yüksek ba.;ı dik kimseler.
/ltıJJ.\'1: de babadan oğula Jehzade; hepsi de !Ji ahlaklı ve güzel huylu.
/liri Bedahşan159'dan, biri Huttelan160'dan; biri Sistan16udan biri Şirvan16vdan.
Onande sav{lj gününün as/anları; hepsi kılıcını kınından çıkarmıJ. "

1 ı
' ."ı

Faruk S ümer'e göre burası, eski adı Koçgiri olan Zara değil, bugün Erzincan'a bağlı
l4 ı · l ıı l ı lyr·-Kunıçay arasında bulunan küçük köyün bulunduğu yerdir (KD, s.33, not 2).
1 'ıl ı

ın• ı ı ı

K ı ran sahibi: Kıran, kutlu yıldızlar olarak bilinen Müşteri ile Zühre'nin aynı burçta,

ı lı•ı·rct�de

ve noktada birleşmesidir.Böyle bir zamanda doğan veya doğduğuna inanılan
Pm lıil>-kıran denir. Bu tabir özellikle Timurleng ve genellikle de devlet büyükleri için
� ı ı l l ıı ı ı ı l ı l'. Hu kitapta da Akkoyunlu Uzun Hasan için kullanılmıştır. Kıran sahibi kişilerin
l ı .ıı �ı ı ı ı ı ıı l a ı alihinin açık olduğuna inanılır.
k ı , ı lııı·ro

m
1 '\ll

Tiınurlu padişahı ( 1405-1446).
Eııkiclen

padişahların başları üzerinde tutulan süslü gölgelik. Büyük Selçuklular,
Srlçukluları, İ lhanlılar, Karakoyunular ve Mısır Türk Kölemenleri gibi muhtelif
1 ı ı ık ı lı•vlr.t lt�rincle çetir, hükümranlık alameti olarak kullanılmıştır.

\ 1 ı ıu lı ılıı
1 rııı
11111

1\lkıuıislan'ın Doğu Türkistan'la sınır bölgesi. Lal taşıyla meşhurdur.

1111

l mıı'ııı 1\lgunistan sınırı ndaki bir hölge�ıııi nin

S r. n l t' rka n t yakınında Maveraünnehir'de Bedalışan'ın bir bölgesi. Dağlarında bol
ıı ı l � l ı1 1'1 1ıı n l ı ı ı ı ve� gümüş çıkar.
l fi'J

l ı·n ıı'ın kıızcoyi ndr Ku��an i l i ıır ha�lı hh· l l�·c·.

ad ı .
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Bu konu yerinde anlatılacaktır. Bu anlattıklanmız, Emir Yusuf'un
büyüklüğü ve ihtişamı karşısında Emir Osman'ın makamının, mevkiinin,
gücünün üstünlüğününün ve bağımsız kişiliğininin gizli ve saklı kalmaması için
konunun başına alınmıştır.
Küçük bir ülkeye sahip iken (Emir Yusuf), kendisine düşman olan
Mısır, Suriye ve Rum sultaniarına her zaman karşı koydu. O, önceleri
düşmanlarını ve hasımlarını kovmak için Osman Beğ'den yardım istedi.
Onun yardım ve desteğiyle emirlik işini sağlama alıp yönetim binasının
temelini sağlamlaştı. Emir Pir Hasan, Emir Yusuf'un babası Kara
Muahammed'i yenip öldürdüğü ve onun kabilesinin ve askerinin sahibi
olduğu zaman Emir Yusuf, kabilesini ve askerini Pir Hasan'dan geri almak
için tedbirli bir insan olan Emir Osman'dan yardım istedi. (35] O istek
üzerine Osman Beğ, oğlu İbrahim Beğ'i, asianı avlayan, kaplan yapılı
yiğitlerden meydana gelen bir toplulukla yardıma gönderdi. Durumu
öğrenen Pir Hasan, bir ordu hazırlayıp savaş için saf kurdu. Emirzade
(İbrahim Beğ), o bahadırlarla beraber kükreyen bir aslan gibi saldırıp Pir
Hasan'ın ordusunu, bozguna uğratıp yok etti. Pir Hasan'ı da yakalayıp
Emir Timur'a gönderdi. Emir onu öldürdü.
Bu şekilde emirlik, Yusuf Beğ' e geçti. O babasının makamına sağlam bir
şekilde oturdu. Bir süre emidikte kalınca Melik Osman Beğ'in düşmanlarıyla
anlaşma ve sözleşme yolunu tutarak Emir Taharten'e katıldı. Adı geçen emir
(Taharten), o sırada büyük bir emirdi. Erzincan, Bayburt, Kemah, İspir,
Erzurum ve Tercan onun memleketi idi. Çemişkezek ve Karahisar da ona
bağlı idi. Trabzon'dan da haraç alıyordu. Gücünün ve kuvvetinin bu kadar
fazla olmasına rağmen ünlü Emir Osman Beğ'in şanının yükselmesinin
ağır yüküne dayanamıyordu. Çünkü onun devletinin döşemesine büyüklük
kafilelerinin indiğini, saadet ve ikbal elçisinin geldiğini gözleriyle görüp
şahit oluyor; hayal ve düşünce ülkesine, sevinç ve mutluluk kalesine, malının
mülkünün yok olacağı korkusunun ve dehşetinin ordusunun saldırdığını
görüyordu. O, çaresiz, Emir Yusuf tarafından gelip dostluk ve birlik mesajı
ulaştıran mektuplara ve elçı1ere sevinip mutlu oluyor; yardım ve destek içinde
onunla anlaşmaya ve kucaklaşmaya yöneliyor; bu yüzden de Emir-i Namdar
Osman Beğ' e karşı muhalefetin temelini sağlamlaştırıyordu. O arada Mısır
ve Suriye emirine, [36] Türk Sa'd oğullarına 163 ve Kara Koyunlu sultaniarına
163

Kara Koyunlularla akraba Sa'dlu boyu.
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isteme mektupları yazdı. İhtiyaç elini, onların kurtarma eteğine attı.
( :r�mretlendirici sözler ve okşayıcı ifadelerle o, kahır ve gazap dalgaların
ı ı ııı dddcrini toplanıp bir araya gelme sebeplerini, Osman Beğ'e muhalefet
vr ımygısızlık etme yönüne çevirdi. Sonunda onların herbiri, tertip ve düzen
l ı,· l ı ı d c� birlikte ordu düzenleyip Emir' e düşmanlık ve husumet göstermek için
l ı ıı rr kc�te geçtiler. Emir Taharten ile Emir Kara Yusuf birlikte ordu hazırlayıp
Akkc ıyunlu'nun üzerine geldiler. O sırada Ak koyuulunun başında Emir
( lımlan Beğ'in büyük kardeşi Ahmed Beğ vardı. Onlar, üzerlerine gelince
t\ l ı ı ı U'cl Beğ, orduyu Osman Beğ'e bıraktı. Osman Beğ, İkarnet yerinden
k u l k ı p, sahip olduğu her şeyi yanına alarak, iş görmüş, savaş zahmeti çekmiş
wr· ı ı �· l r rden , Nazım:
v�1 n l ı m

''ı�'ava; sırasında bir anyerinde durmqyan
A.,·lan gibi düşmanZara kükreyen, kılıç ve ok gibi bir arada co;an
Ila� ve kement gibi düşmalarının boynuna sarılan; onları düşkün ve çaresiz olarak
lofmiArl atan pehivanlardan"
(�dilinde tammlanan)yiğitlerden bir toplulukla kaza gibi Endiris 1 64 denilen
••IWl� yerine inip bela gibi tepelerine çöktü. Karşılaşma sırasında tek başına rakip
t ıl'ı lı ı ı ıun merkezine tuzak açtı. Onun gençleri, sağdan soldan onların üzerine
ı.ııldırc hlar. Emir Yusuf ile[37] emirlerinden bir grup esaretin ve boyunduroğun
t ı ı l ııı ı tA'ı oldular. Emir Taharten toprağa düşüp yaya olarak koşa koşa kendini
l ı�ı··1. i ı wan'a attı. Esirlerin ve diğer emirlerin malları, ölülerin ve katiedilenlerin
ı · ll ıiHrlrri, onların bütün mirası ve kalanlan askerlerin eline geçti.
A,t?aç-eri Hasan Beğ'in annesi ve Kara Muhammed'in kızkardeşi olan
l 'ı ı l ı ı r Hatun adındaki kadın, Osman Beğ' e bir katar deve hediye (pi;keş)
M• · ı l n l i . Daha önceleri aralarında dostluk olduğu için Osman Beğ onu serbest
l ıı nı k t ı .

' 1 hharten,

aldığı yenilgiden dolayı gayret edip asker topladı. Bayburt
arasındaki Şamsat 1 65'ta bir defa daha Akkoyunlu ile savaş düzenine
y l ı c l l , O sırada Akkoyunlu hükümdan Ahmed Beğ idi. Fırat nehrinin bir
l ı ı nı l l ı ıa Taharten ve diğer tarafina Ahmed Beğ indi. Kuluşkird166 [38]
ı lı • ı l i k lr ri yerde çok savaştılar. Ahmed Beğ suyu geçemedi. Orduyu Osman
l l ı1 1' p ı ı l

1 1 ' '1

11 '�

K iği'nin

1 l 'a lıı'ı ııın

kuzeyinde yer alır (KD.,

1.

:i6 , n . :i).

hatısında ve Mu rat ırnıMAı k ı y ı ıın ı ıdıı k i �amsat veya Şimsat'tır (KD, s. 37, n.2).

1 1 111 M ı ı rııd ı ı·nuL�ını n

ııa� k ı y ı s ı ı ıdıı , �Ftı ı ı �rı ı ' ı ı ı k u r�ısıııda yer alır (KD, s. 37,

n . 3).
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Beğ'e bıraktı. O, suyu geçti. Kızını Taharten'e verdiği için Ahmed Beğ barış
istedi. Fakat Osman Beğ kabul etmedi. Savaş oldu. Yine Osman Beğ muzaffer
ve başarılı, Taharten mağlup ve yenilen oldu.
Bu iki olaydan sonra Emir Osman'ın ağabeyleri Ahmed Beğ ile Pir Ali
Beğ, onun güçlenmesine dayanamadılar. İkisi birleşip aşırı kıskançlıklarından
Osman Beğ'i hapsettiler.
Bu fırsatı ganimet bilen Emir Kara Yusuf, Karakoyunlu ordusunu, Musul
halkını ve kendi kavimlerini toplayıp Ahmed Beğ ile Pir Ali Beğ'in üzerine
giderek onlarla savaştı. Mardin ve Dede Kargın 167 arasında Akkoyunluyu
zayıf düşürdü. O olay üzerine ikbal yıldızının Emir-i namdar Osman Beğ'in
alnında parlarlığını açıkça gören akıllı ve tecrübeli kişiler, doğru ve isabetli bir
davranışla [39] onun kardeşlerine, "Emir Kara Yusuf'un bu güçlü ordusuna
Osman Beğ'den başka cevap verecek kimse yoktur. Çıkış yolu, onu bağdan
kurtarıp emirlik hiPafı ile askerin komutanlığına getirmek ve ona destek çıkarak
elini güçlendirmektir" dediler.
O doğru görüş kardeşlere makul ve makbul geldi. Onun serbest
bırakılınasını huyurup emirliğinin müjdelenmesini istediler. Barıştırmaya
taraftar olan o topluluğu, onun hapis yattığı yer olan Kiğı'ya gönderdiler. Onlar
onu hapisten çıkararak ordugaha getirdiler. O, kardeşlerinin yanına varmadan
önce, kendisine vefakarlık göstermiş ve eskiden hizmetinde bulunmuş olan
kimseler, talih gibi onu karşılamaya yöneldiler. Hep birlikte Karakoyunlu
ordusuna yetiştiler. Onun üzerine Emir Osman Beğ'in cesaret damarı daha
da kabardı. Yiğitliğinin yüksekte uçan şahini, av göğünde Karakoyunlu
düşmanların ruh kuşlarını uçurdu. Onların ordusunun bir tarafını ölüm
alanına attı.
Emir-i namdar Osman Beğ'in gelişinden önce Karakoyunlunun gücü
ve kuvveti dorukta idi. Fakat o gelince yüksekler alçak oldu. Galibiyet tersine
döndü. Akkoyunlunun yüreğini güçlülük duygusu, Karakoyunlununkini ise
zayıflık istila etti. O iki topluluk arasında ayrılık gayrılık engelleri yıkıldı.
Yiğitliğin ve mertliğin hakkını vermiş olan, gücü ve saldırısı aslana benzeyen
o emir sayesinde, savaş meydanında bulunan ünlü yiğitlerin cesaretlerinin
etkileri, Karakoyunlular üzerinde görüldü ve ortalık fıtne ve fesattan
temizlendi.

167

Mardin'in güney batısındaki Kızıltepe yakınındil yer alan bir salıra (KD, s. 3 8 ,

n.

I ).
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( Karakoyunlular) düşmanlık ve husumet satrancını bir yana bırakmaya
1'�� � oldular. Barış isteyenlerin görüşüne uyularak savaş banşla kesildi. İki taraf
l ıh•hirinden razı ve hoşnut olarak ayrılıp herkes kendi ikamet yerine döndü.
(�:ok geçmeden) kardeşlerin Emir-i namdar'a duyduklan kıskançlık
ıHr,ı tekrar alevlendi. Emir'in kardeşlerine dayanma gücü kalmadı. (40]
t\klı ı ıa, onların ülkesinin dar alanından çıkma hevesi düştü. Emirlik davasını,
ltı ı ı·lıan ı ria ile sağlamlaştırıp açığa çıkarmak için kardeşlerinden ayrılıp
K ı u l ı Burhaneddin169 ile birleşme isteğine kapıldı. Emri etkili ve kalbi temiz
ı ıh1 1 1 Kadı 'ya durumu arz etmek istedi. Akrabalarından kopup ayrılmayı
\'J1 yabancıların yanına gitmeyi kararlaştırdı. Atının gidiş dizginini, Kadı
U ı ı ı l ıancddin ile görüşme yönüne çevirdi.
[41] SULTAN KADI BURHANEDDİN'İN SALTANATI VE
YÖNETİMİ; TEMKİNLİ EMİR'İN ONUN YANINA GiTMESi
C ),

güçlü bir padişahtı. Yönetimi, hükümdarlığı ve istilası altında Emir

f b ın arı'ın 1 70 ülkelerinin tarafında bulunan Gümüş171, Merzuban172, Çorumlu173,

,\ı ı ımıya, Tokat, Kayseri ve Sivas gibi yerler vardı.

Sivas, onun yönetim tahtının
l ıı ı l ı ı ı ıd uğu yerdi. Karaman'ın ve Makan174'ın da dahil olduğu memleketi, bir
l ıU'ıı H an [42]Ürgüp, Eyyub Hisarı175, Karahisar176 ve Karaman; bir taraftan

1 1 '11

Yazar burada bu kelimeyi delil ve Burhaneddin anlamında iki anlamlı kullanmıştır.

1 1 '! 1

Eratna Devletini yıkarak o devletin toprakları üzerinde merkezi Sivas olan bir devlet
yıllarında hüküm süren şairlik ve alimlik yönleri de olan bir hükümdar
ltıı �uı ıııda geniş bilgi için bak. Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Be.zm u Re.zmJ çeviren: Mürsel
l lfl ll ı'k , Kültür Bak. Yay. Ankara 1990.
� l l l ıHI 1 :H4- 1 398

1 11 1
1 .1 1
1 t :.!

l ti
1 1'1

Yan i

Osmanlı.

A m asya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin yakınında bir köy.
Yan i

Merzifon.

Yaıı i Çoru m .

K ımıman ve Makan'ın neresi olduğu anlaşılamadı.

l / 'ı A kımı·ııy'dan
1 1"

.

Kayseri'ye giden e1ki krrvan yolu üzerindeki Apsarı köyü (KD, s.42, n. l).

1 )rvrli K :u·n h i N:ır'ı .
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Akşehir177, Koyunlu178, Çepni179, Niksar, Sunisar180, diğer bir taraftan ise [43]
Karadeniz salıilindeki Kukhisek18�'i içine alıyordu.
Emir-i namdar Osman Beğ, kardeşlerinin ülkesinden aynlınca güçlü
elini, Kadı Burhaneddin'in muhteşem eteğine attı. Orada Her türlü şahane
nimetlere kavuştu. Kadı onun gelişinden büyük bir sevinç ve mutluluk duydu.
Ona izzet ve ikramda bulunmada kusur etmedi.
Onun üzerinden bir süre geçince adı geçen Kadı tarafından Kayseri
yönetimine tayin edilen ve onun kız kardeşinin oğlu olan Şeyh Müeyyed,
isyan etti182• Kendi yönetiminden güç alarak zorbalık elini uzattı. isyan haberi
Kadı'ya ulaşınca o, orayı kuşatmak için asker sevk etti. Kale alma araçlarını
sağlayıp hazır etti. Zapt ve fetih tedbirleri konusunda büyük çaba harcadı.
Tedbirleri uygulamaya koyduysa da hiçbir sonuç alamadı. Oranın alınması
konusunda ümitsizliğe düştü. Onun üzerine çareyi yeminli anlaşmada aradı.
Osman Beğ'in nasihatlerini de barışın aracı, anlaşmanın vasıtası yaptı.
Emir-i namdar Osman Beğ, Şeyh Müeyyed ile görüştükten sonra,
suçlarının aifedileceği ve bağışlanacağı sözüyle ikna ederek onu Kadı'nın
huzuruna getirdi. Fakat Kadı, sözlerini ve vaadlerini tutmamayı kendine
yedirdi. Şeyh Müeyyed'e haksızlık edip onu öldürdü. Onun üzerine Osman
Beğ'i büyük bir elem ve ağır bir azap aldı. Emir-i namdar Osman Beğ, Kadı'yı,
bu şekilde hain ve imansız görünce, "Bilgisizlere aldırış etme"183 hükmüne uyup
ona sırt çevirme bayrağını açtı; [44] "Hainlerle bir arada bulunma" sözünü
1 77 Erzincan Akşehir'idir. Sivas'ın Zara ilçesinin kuzey doğusunda, Şebinkarahisar'ın
güney batısında, Koyulhisar ve Suşehri'nin güney doğusunda bulunmakta idi. Şehir ile Kel
kit çayı arasındaki ova da son zamanlara kadar Akşehir Ovası olarak anılmakta idi (KD,
s.42, n. 3).
1 7 8 Şebinkarahisar-Niksar arasında, Kelkit çayı salıilindeki Koyulhisar olmalı (KD,
s.42, n.4).
1 79 Oğuz boylarından Çepnilerin oturduğu Sivas'ın kazalarından biri (KD, s.42 ,n.5).
1 80 Burası Bezm u Rezm ve Osmanlı kaynaklarında anılan Sunisa olmalı. Sunisa,

Niksar'ın batısında, Amasya'nın kuzey batısında ve Ladik'in doğusunda Kelkit'e yakın bir
yerde idi(KD, s.42, n.6).

1 8 1 Karadeniz kıyısında bu veya buna benzer bir yer görülmedİğİ gibi bununla neresi
nin kasdedildiği de anlaşılamadı (KD, s.43, n. l).

1 82 Şeyh Müeyyed'in Kadı Burhaneddin'e başkaldırınası hakkında geniş bilgi için bak.
Bezm u Rezm, s.46 1 vd.
ı ıı:i Ku r'an-ı Kerim 7/ 1 99.
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t ı ı t nrak

"Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşın giderek hevesine giden
Aim.ı·�vtJ t�yma"1 84 ilahi sözünü yüce gayretine rehber yaptı. Kadı'nın devletinden
ı l ı i l idini kes ti . İyi niyetinin dizginini ve yüce gayretinin yönünü onun yarundan
uyırınaya bıraktı. Has nökerlerinden (nökeran-ı hdssa)185 600 er meydanı
ne lmnınıyla Divriği kalesine yöneldi.
Kadı onun üzerine saldınya (ilgar) geçti. Çevik bir orduyla mart bulutu gibi
ı ıı ı u 1 1 arkasına düştü. "Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir"186 atı, mat olmuş
piyadenin arkasından son sürat koştu. Sur'un borusu187nun sesini andıran boru
�ll rlllt üsünden ve zurna sesinden, kıyamet günü korkusu yürekleri hoplattı;
l l ı ·t.ı Jı(Üzgar gibi olan heybetli atın gidişinden, dizginleri gevşetilmiş yedek
u t ı n Maldığı kokudan gök sarayının kulağı, yırtılıp parçalanmaya başladı. Akıl
k ı ı�ıı, yaratıklann beyin yuvasından uçtu. Yayın, çığlığın, ıslığın sesi ve kıyamet
N i l n i l borusunun avazı, yaşlının, gencin beynine yerleşti; yıldızlan yere döken
l ı ıı ı ı ��crin şavkı, insaniann gözlerine düştü.
Rum ile Şam 188 ın sımn olan Karabel dedikleri yerde iki taraf karşı
ku l'� ıya geldi. İkindiden �onra güneşin batınasına yakın bir zamanda Emir-i
ı ıAındar Osman Beğ'in gözüne Rum'un çevik ordusu itibarsız göründü. "Nice
''" toJıluluk, [45] çok topluluğa -Allah'ın iznryle- üstün gelmiştir'' 189 ümidiyle yönünü
liiiVa� meydanına çevirdi. Daha önce açık delili, keskin kılıç gibi kullanan ve
ı l ı l�ınanı savaş ve karşılaşma sırasında bitkin düşüren ve kellesini vücudundan
u y ı mn Kadı Burhaneddin'in sicili, emel binasını yıkan, iyi arneli göz önünde
l ı ı ı l ı ın du ran "Süreleri sona erince"190 divanından çıkıp gelen ecel sözcüsü
l ı ınıfindan incelenmeye alındı. "Size söz verilen gün işte bu gündür. Göğü kitap dürer
Mihi dt'l.rdüğümüz zaman"191 hükmünde belirtilen zaman, gazabı aslana benzeyen
Eı ı ı i r'in kan döken kılıcının nefesinde görülmeye başlandı. Beyit:
1 114

ııl�

Kur'an-ı Kerim 1 8/28.

1 ıtrı Moğol muhafız silahşörüne "arkadaş " manasma gelen nöker den irdi. Bu konuda ge

l ıi lgi için bak. B. Y. Vladimirtsov, Moğolların İctimai Teşkilatı, çev. Abdülkadir İnan, TTK
Aııkara 1987, s. 1 33 vd.

y ı ı y.

l llli

Kur'an-ı Kerim 29/5 .

1 11 7

K ıyamet gününde çalınacağına inanılan boru.

1 1111 Şam kelimesi eskiden Suriye anlamında kullanılırdı.
1 11'1
ı ı uı
l'll

Kur'an-ı Kerim 2/249.
Kur'an-ı Kt� ri m 1 0/49.
l< m'an-ı K rri m 2 1 / 1 0 :� - 1 0'1.
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''Kazanın hükmünden ba;ını çevirmedi; ecel kılıcının önüne teslim boynunu koydu. "
O güçsüz topluluk, yay çekip ok atmak yerine, yayı bir kenara bırakıp,
yaralardaki oku çekmekle meşgul oldu. Nazım:
"Okunun ucu zehre bula;mı;; kahrının gücüyleyqy okluğa dö'nmü;.
Omuzunda mızrak, Zahhak192'ın omuzundaki yılan gibi olmu;; kana susaml§ ;ekli,
zehiryüklenmi§.
Atı, inatta, hızda, güçte ve ko;mada tufanın hızını rehin almıJ.
Dağ kar§lJında saman çöpü gibi olmu;; nehir gibi dü;manını yolunu kesmi;ti.
Kar;ısında ;ö'hret arqyan kimsenin, ak§am gibi göğünün çatısı kararmıJ. "
(Emir Osman), 600.kişiyle 20 bin kişinin üzerine saldırdı. Onları yenerek
Kadı Burhaneddin'i öldürdü. Onun adamları, Eline geçirdikleri Rumiulardan
her birini yere serip [46] yağmaya ve talana başladılar. Hesabın dilinin ve
hesapçıların kaleminin sayıp hesaplamakta aciz ve kusurlu kaldığı kadar mal
ele geçirdiler. (Emir Osman) kazandığı bu güçle yüksek bir mertebeye ulaştı.
Bu olayın üzerinden bir süre geçince 40 bin hane sahibi olan Kara Tatar,
büyük bir ordu düzenleyerek Osman Beğ'in üzerine geldi. Aralannda savaş
oldu. Karabel-Sivas arasındaki Siverek denilen yerde Osman Beğ onları
ye ndi.
Tatar'ın yenilmesinden sonra Emir-i namdar Osman Beğ, Sivas'ı
kuşatmaya yöneldi. Bu iş için Savaş araçlan ve fetih gereçlerini sağlamakla
meşgul iken ansızın Yıldırım Bayezici'in oğlu Emir Süleyman'ın büyük
bir ordu hazırlayıp üzerine geldiğini; büyük bir güce ve yeteneğe sahip
olarak kendisinin ocağını söndürmek için son sürat yol aldığını öğrendi.
Fakat o haberden dolayı, adamlarının moralini bozup aklını karıştırmadı.
Onu savuşturma konusuna fazla ilgi göstermedi. Kuşatmada kalmaktan
vazgeçmedi. Ancak Rum ordusu, gelip orayı halka gibi kuşatınca Emir, o
orduyu haddinden fazla buldu. Onlara karşı koymanın imkan ölçüsünü
192

İran'ın mitolojik hükümdarlarından, Pişdadiyan sülalesinden bir padişah olan Cem
şid, tanrılık davası güttüğü için halk kendisinden yüz çevirmiş ve memleket Arap soyundan
Zahhak'ın eline geçmişti. Bir gün Şeytan, Zahhak'ın omuzbaşlarını öptü ve bu öpülen yer
lerden iki tane yılan bitti. Bunlar kesildikçe yeniden büyüyorlardı. Şeytan yol gösterdi. Yı
lanlara her gün birer çocuk beyni yedirilmesini tavsiye etti. Hekim kılığında göründüğü için
Şeytanın sözüne inandılar. Tavsiyesine uyarak her gün ikişer çocuk öldürmeye başladılar.
Günün birinde sıra Gave adındaki bir demircinin çocuklarına gelince adam önlüğünü bay
rak yaparak ayaklanıp halkı etrafına topladı ve Zahhak'ı öldürdü.
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�t,ı ıP;ını goru nce "Gücünün yetmediği şeyin karşısında kaçmak, peygamberlerin
M'llttt:Kidir" hükmüne uymaktan başka yol bulamadı. Kendisine bağlı
ı ıhı ı ı l arla birlikte vurup kırarak, keskin kılıcını sallayarak, göğüs delen okunu
�nlı�t ırarak kendini Rum ordusunun saldırı çemberinin dışına atarak, Emir
Tıı lıarten'in saltanat merkezi olan Erzincan'a ulaştı. Aralarındaki eski
c iO�ı nulığa rağmen onunla görüşmekten hiç çekinmedi. Emir Taharten de baş
l uı•ıı görüşerek aralarındaki ayrılık tozunu sildi. Ona [47] layık hizmetlerde
\If' V<' ikramlarda bulundu. Ayağının uğurlu gelişinden son derece mutlu olup
•rvi ı ı �· duydu.
( ) sırada kutlu hakan, ferman sahibi Sahib Kıran (Timur) Gurgan'ın
dUı ıyayı alan bayraklarının gölgesi, İran ve Turan ülkelerinden başka yerlere
dıı�müş; kıyıdaki köşedeki meliklerin ve yöneticilerin her biri, ister istemez,
d l ıa ı ıın sığındığı yer olan onun dergahına yönelmiş, Nazım:
"Cihan padişahlan ve komutanlan, onunformanına candan kul oldular.
() Süleyman, ordusu ise kannca ve kuşlar gibi hadsiz hesapsız oldu.
Doğudan gazaplayerinden sıçrayınca Rum kayserinin ketlesi kalmaz oldu.
Mızrağt savaşta, vuruşmada ve kavgada, ,Zühal193'in beyninden kan nehri akıtır oldu''
(�c�klinde nitdenir olmuştu).
Emir-i namdar Osman Beğ, onun hilafet değerindeki tahtının ayağına
�lı ı ı ll' k istedi. Bu düşüncesini Emir Taharten'e açtı. O sırada Emir-i namdar'ın
ı lı·vlı�l i nin yükselip gücünün artmasından gazaba gelen Rum Sultanı Yıldırım
l lııyPzid, ona bir elçi göndererek, '1\..zerbaycan'ın o bölgedeki uzantısının ve
ı i iAc • r ye rleri n vergisini (ma� toplayarak bu tarafa gönder" dedikten başka,
1- l ı ı i ı ıcleıı ve gazabından dolayı insanı öfklendirip baştan çıkaracak sözler
ı.Oy lc·di.

( )sman Beğ de zaten Rum sınınndan yeni gelmiş, oranın durumu
bilgi sahibiydi. O mektup üzerine Emir Taharten ile birlikte
""u l ı i h Kıran Hazret-i Hakan'ın yanına hareket ettiler. 803 ( 1 400) yılında
r\v ı ı i k 1 !"' 'tc gök ihtişamındaki ordu195ya vardılar. Kulluk gerdanlığının sırasına
l uı k k ı ı ıda

1 'l:l Eskilere
l'ı•ıi Nf' l l l ıı ı y ı ldız,

l ıl l' ld l ı·,

I'H 1 '

l ' l.�

göre yedinci kat gökte bulunan bir yıldızdır ve gezegenlerin en uzağıdır.
padişah mensuplarının da yıldızıdır. Aynı zamanda uğursuz yıldızlardan

!. rı u n ı m

.
..
de b ır
' k a 1e .
yoresın

Bu kr l i ıı ı r , bu

kitapta Türkçedeki nı·du manasma değil, padişahın kamp kurduğu
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gi.rme şerefiyle şereflenerek [48] övgü ve iltifatlara kavuştular; şahane hil'at196
ve soyurgal197 elde ettiler. Makul fermana uyarak, Rum saldırısına karış rehber
(kacerci) ve kılavuz görevi alarak Sahib Kıran (Timur'u) Sivas'a götürdüler.
Timur kısa sürede orayı alarak dünyayı alan bayrakları, Dulkadirli üzerine
yürümek için açtı. O topluluğu esaret, yağma ve talan alanına düşürdü.
Oradan Timur'u Malatya tarafına yönlendirdiler. O şehri de yönetimi altına
aldılar. Oradan fetih alamerli bayraklar Halep tarafına yürüdü. Halep havalisi,
bağışı derya gi.bi olan Hazret-i Sahib Kıran Timur'un çadırının kurulduğu
yer oldu. Halep ve Şam emirleri ona karşı koymaya çıkınca aralarında
büyük bir çarpışma oldu. O sırada Osman Beğ'in oğlu İbrahim Beğ, savaş
ve er meydanında öne çıkarak yiğitlik çevganı ile cesaret topunu kaptı. Orada
gösterdiği davranışı ve terbiyesi ile Sahib Kıran'ın gözünde her türlü ödüle
layık görüldü.; yaptığı iyi işlerin karşılığı olarak yüce divan tarafından Amid198
şehri ona bağışlandı. Ayrıca Sahib Kıran ona, er meydanlannda rüzgar hızıyla
gi.den kıymetli bir at verdi. O arada Halep de ferman altına ve emniyet alanına
gi.rdi. Düşmanlar, benat-ı na':?199 gi.bi dağıldılar.
O sırada Emir-i namdar Osman Beğ, rehberlik (kacerci) yaparak, zafer
işaretli bayrakları, Humus ve Rama'yı geçirip Dımaşk200'a ulaştırdı. Orayı da
ele geçirdi. Osman Beğ'in gösterdiği yiğitlik, cesaret ve mertlik Sahib Kıran ın
dikkatini çekti. Ondan gördüğü türlü bağışlada başı yüceldi.
'

Hazret-i Sahib Kıran (Timur), oradan Bağdat tarafına gi.derken Osman
Beğ'i Diyarbakır'a gönderdi. O,orada Mardin'i kuşatma işi ile meşgul iken,
Mardin Sultanı hisardan çıktı. [49] Aralannda büyük bir savaş oldu. (Mardin
Sultanı) sonunda yenilerek kaleye çekildi. Osman Beğ, fetih tedbirleri ve
kuşatma işleri üzerinde çalışınca Mardin sultanı aciz kaldı. Barış ve antlaşma
yapmak için bir heyet kurdu. Bu şekilde Osman Beğ, sağlam bir duvara ve
yer, karargah manasma kullanılmıştır. Türkçedeki ordu manasından ayırmak için italik ola
rak yazılmıştır.

1 9 6 Padişahların yararlılık gösteren kimselere verdikleri özel giysi.
1 97 Moğolca bu kelime, bir kimseye geliri ömür boyu verilen mülk veya ıkta manasma
gelir.

1 9 8 Eskiden bugünkü Diyarbakır şehrine Amid, bölgesine de Diyar-ı Bekr denmekteydi.
1 99 İ ki gök şekli hakkında kullanılan bir deyimdir. Bunlardan birine Benat-i na'şü'l küb

ra, diğerine Benat-ı na'şü's-sugra denilirdi. Benat-ı na'şü'l-kübra, kuzey kutbu tarafında
yıldızdan meydana gelirdi. Edebiyatta daha çok dağılmayı anlatmak için kullan ı l ı r.
200

Metinde Suriye yerine Şam, Şam yerine Dımaşk kullanılmıştır.

7
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ı ıu ı l ıkr.m bir sura sahip olan kaleyi kısa sürede ele geçirdi. Fetihten201 sonra
ııtnılnA'u gitti.Orada donattığı oğlu İbrahim Beğ'e, Hasankeyf ve bağlı yerlerinin
�dııumun emrini verdi.

( ) emir üzerine İbrahim Beğ, o vilayete giderek, bölgeyi yağma ve

vıkımın ayağına düşürdü. Zor durumda kalan Hasankeyf sultanı, aciz duruma
ı ll\fÜilcc Büyük Emir Osman Beğ'e duyduğu samimiyeti, padişaha arz etti.
( h ı u ı ı durumunun yüzünde itaat etme belirtileri açıkça görülünce her yıl belli
l ılı· vr rgi (md� ve asker vermesi uygun görüldü.

( )sman Be�, yqylak'tan aynidıktan sonra Rasülayn'da kışladı. Ondan
ııı ı ı ı m Süleymani ve Zırki Kürtlerinin üzerine yürüdü. Onların bazı kalelerini
dı· Kr�·irdi. Bazılannın üzerine vergi (ma� koyup bazılarını yağmaladı.
Büyük Emir Osman Beğ'in, Hazret-i Sahib Kıran (Timur'un) ordusundan
ıı y n l ı ı > l >iyarbakır'a hareket ettiği sırada, dünyayı alan bayraklar (rqyat) Bağdat'a
\1lH ır·l ı ı ı işti. Hazret-i Sahib Kıran (Timur,) muhteşem bir şekilde Bağdat'a indiği
1.u ı ı ııı ı ı Bağdat, karlerin ve dönen göğün etkisiyle kötü olaylara ve felaketiere
ı ıQnıc l ı . ·ranrı'nın takdiriyle o diyarda katliam, esir alma, yıkma oldu. Dicle
Nr· l ı t'i , öldürülenlerin dökülen kanlanndan ayrılan aşıkların gözyaşına [50]
ı lo ı ı d il . Bağdat'ın havası, ölülerin cesetlerinin kokusundan, üzüntü ve sıkıntı
lı, l ı ıdc· olanların ağız kokusuna benzedi.
Son ra Sahib Kıran (Timur), Karabağ'a döndü. Orada Yıldırım Bayezid'in
ı · lı, INi , sevgi ve bağlılık duygularını samimi olarak arz etmek için yüce tahtın
ı i \'IIAıı ıa gelerek elçilik görevini yerine getirdi. Daha önce Hazret-i Sahib Kıran
ı ' l ' l ı ı ı ı ı r), Emir Yusuf'un kökünü kazımak için atının dizginini Azerbaycan
l ı1 1'ıı l l ı ıa ��evirdiği sırada Emir Yusuf, muzaffer ordudan korkup kaçarak Yıldırım
llu yr•t�.id'e sığınmıştı. Hazret-i Sahib Kıran (Timur), ona verdiği cevapta," Her
w ı ı ı ıın cihat eden, küftir ve inat sahiplerine karşı koyan Yıldırım Bayezid'e
� �u·•ı bizim, dostluk ve samirniyet duygulanndan başka duygumuz yoktur.
l t ı ı ıı t ı nla beraber onun yapacağı iş, her zaman yol kesme ile, fıtne ve fesada
l l�l'll�nr ı , İslam diyarında kanşıklık ateşi düşüren Emir Yusuf'u bağlayıp bu
hını l�ı lı{Öndermek, kendi ülkesinden çıkarmak; ya da aramızdaki dostluğun
t t• ı ı ırl lrrinin güçlenmesi, samirniyet duygulannın canlanması için onun
nlı l t l l ' illınesine emir verilmesidir" buyurdu.

'JI I I

Fıınık Sü nı�l''r. �ikr k n l r lrt hrc l l l ııırıı ı i �t i ı' (K 1 >, 4·!), ı ı . l ) .
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Yıldırım Bayezid, elçi gelip haberi tebliğ edince buyrulan şeyi yerine
getirmeye yanaşmadı. itaat ve bağlılık ayağını, Sahib Kıran 'ın fermanını
doğrultusunda atmadı. Onun üzerine Sahib Kıran (Timur), çaresiz gidiş yönünü,
Karabağ'dan Rum tarafına çevirdi. Osman Beğ, kardeşleri Ahmed Beğ ve Pir
Ali Beğ ile birlikte onun dünyayı alan bayraklannın (rôyat) gölgesinde hareket
ettiler.
Yıldırım Bayezid, karşı koyup onu uzaklaştırmakiçin Rum'dan kalkıp Tokat
tarafına gitti. Sağlam gördüğü bir yere [51] yerleşti. Timur Beğ ise, insanların
yiğitlerinden kalabalık bir toplulukla Sivas'a vardı. Orada casuslar, onun
kulağına Yıldırım Bayezici'in ulaşılması ve savaşılması çok zor olan sağlam ve
müstahkem bir yere yerleştiği haberini ulaştırdılar. O haber doğruluk kazanınca
Timur Beğ, askerinin kolaylıkla geçebileceği Kayseri'nin yolunu tuttu. Oradan
Ankara'ya gitti. Şehri kuşatma sıkıntısına ve alma tehlikesine düşürdü. Şehir
halkının ve koruma için uğraşanların aczinin görüldüğü ve fethin yakın olduğu
anlaşıldığı sırada ansızın Yıldırım Bayezici'in Büyük Emir'in ordusuna saldırdığı
haberi yayıldı. Yıldırım Bayezici'in oraya 4 fersah uzaklıkta bir yere yerleşmesi
üzerine Hazret-i Hakan kuşatmadan vazgeçti. Askerin su içebileceği başkası
bulunmayan bir suyun başına konarak orayı düşmana kapadı. Ordusunu tertip
ve düzene sokarak saf kurdu. Yıldırım Bayezici yaklaşınca savaşın ateşi yandı.
Uzun sürecek bir savaş başladı. Nazın1:

"Bu abanoz ve mavi kümbette her taraftan davut (kös) sesiyükseldi.
Trompetin çıkardığı sesten ve gürültüden zaman ve zemin titremeye başladı.
İyi düşünceli, kutlu yızdızlı, melek huylu, gök krymetinde ve Tann 'nın gölgesi olan
Emir,
Sqflan kuruncayere indi; seede etmek için toprağa kapandı.
(Dedi) ki: "Ey kapısında padişahlann dilenci olduğu! Fena ve beka ülkesinin maliki
Sensin.
Birini tae ve taht sahibiyaparken, diğerini iki ağızlı kılıçla parça parça edersin. "
Bu şekilde ordunun maneviyatını güçlendirdi; düşmanı ise ciğeri kanlı ve ümitsiz bıraktı.
Düşmanın sağlam ayağı kqydı; kaçmaktan baJka biryolu kalmadı. "
[52]Yıldırım Bayezici yakalanıp esir düştü. Onun ordusundan, ünlü
bakadırların keskin kılıcından ve ok yağmurundan kurtulanlar, benat-ı na'ş gibi
dağılıp karanlık yüzlü samanyolu yılıdız takımı (kehkeşan) gibi sağa sola gi t t i l<'ı�
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Sahib Kıran, Rum'da Aydın ve Saruhan vihlyetinde Efrenc (Ege) Denizi
kışladı. Birçok nefis malı korumak için Akruk'a gönderdi. Ahmed
Uı·�'in oğlu Muhammed Beğ ile Pir Ali Beğ'in oğlu Pilten Beğ, yol kesip ô
ı ı ı ı ı l ları muhafıziann elinden aldılar. O yüzden babaları bulunup sorguya
ı,r k i l d i . Onlar, hapis bağına girip hürriyederinden oldular. O işte Osman
llrA·' i ıı suçu olmadığı için aifedilip kurtuldu. Fakat kardeşleri önceden olduğu
yil ı i l ı ap is kaldılar.
-.u l ı i l i ıule

Beğ kurtulduktan sonra o seferde elde edip evine gönderdiği çok
ı ı ı i k t iı l'da m al, yolda Muhammed Beğ'in saldırısına uğradı. İbrahim Beğ ona
t'l llı(t'l olmak istedi. Aralanndaki kavga uzun sürdü. O sırada Osman Beğ
\'t · ı i �<' l'<'k Muhammed Beğ'den bu cüretinin ve cesaretinin sebebini sordu. O
\'l ' n liğ·i ccvapta,"Babalanmız senin tahrikin ve kışkırtman sonunda bağlanıp
l l ı ı pst• atıldı" dedi. Onun üzerine Emir, "Benim o konuda hiçbir payım yok
\'1 ' o l m adı da. Aksine sizin ileriyi görememeniz ve zorbalığınız yüzünden
1 h& l mlannız cezaya çarptınİdı" buyurdu.
( )sman

Aralanndaki dedi kodu, kavga ve mücadele uzayınca arabulucular araya
Nl l'ip harış sağladılar ve herkes kendi yerine döndü.
(53] [DÖGER DlMAŞK HOCA'NIN HAYATI]
1 )ii�·er

emirlerinden Dımaşk Hoca, 20 bin hanenin başında komutan
, , Yf'l ki sahibi biri idi. Ruha202, Siverek, Suruç, Harran, Cur203, Rakka ve
C :ı · ı ı l t' l i m:w·ı onun idi. Ayrıca Arapların Beni Kilab205 ve [54] Şadi Ashab
l ıı ıylıı n da ona bağlıydı. Muhammed Beğ, Mihmad Beğ ve onlarla beraber
ı ı lu ı ı ·1· 1 >İn haneyle birlikte Fırat Nehri sahilini kZJlak tuttular. Döğer emirlerinin
l ıllyiiA'ii olan Bahadır Beğ'in oğlu Yağmur Beğ, kendisine bağlı olan bin hane
\'r l uı �ka 3 bin haneyle Osman Beğ'in nö'keri oldular. Osman Beğ, İbrahim Beğ'i
r\ 1 1 1 i ı 1 vt� Heşiri'de bırakarak Halil Beğ adlı diğer oğluyla Habur ve Rasulayn'da
.

.

k ı , l ıı c l ı .
'W'I
'J I I ' I

'J I H

ı l� ı ) ,

Y. ı ı ı i Urfa.
Fıt r ı ı k

Sümer'in tahminine göre Ca'ber (KD, s.53, n.5).

Jı'ıll'lık S iimcr'c göre Birecik'e komşu ve onun doğu ve kuzey doğusunda bir yöre

ıı }ı :i , ı ı . fi).

'J I Itı

Snmn lnrı Tli rk lc·�rrr k ' I 'H rkçr konu�an hu

boy hakkında bak.KD, ıı.53, n.7.
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Döğer ve Arap toluluklan siyaset bilmediklerinden Mihmad Beğ'i
yağmaladılar. Muhammed Beğ, 500 erkekle kaçıp kendisinin yeri olan
Balun206'a geldi. Yağmadan gelen Akkoyunlu topluluğu da çoluk çocukla
birlikte Osman Beğ' e katıldı.
O sırada Akkoyunlular arasında [55]birbiriyle intikam savaşı yapmaya
izin olmadığı için Osman Beğ, merhamet kanadım açarak onların hepsini
emirlik makamına oturdu. Siyasetinin gücü, o kavimlerin içine işledi.
Sonra ordu düzenleyerek bir defa daha Mardin'in kuşatılmasına yöneldi.
Onların ekinlerini (gallat) ve mahsüllerini otlattı. Orayı almak zor olduğu için
acele olarak çok miktarda mal yağma ederek Amid' e sekiz ve Mardin' e beş
fersah uzaklıkta olan Savur kalesine yöneldi. Kaleyi aldı. Oradan Kürtlerden
bir topluluğa saldırarak onları yağmaya ve yıkıma maruz bıraktı. Kürtlerin
bazılarına yıllık vergi (ma� koyarakyay lak'a yöneldi.
Emir Timur'un Karabağ'da kışladığı (kışlamişı) o kışta Sultan Ahmed-i
Celayir ile Emir Kara Yusuf, Rum'dan kalkıp Suriye yoluyla Bağdat'a gitmek
için Hille'ye vardılar. Korkudan Hille ve Bağdat daruga20i'J.arı ülkeyi bırakarak
yüce tahtın ayağına yöneldiler. Bu haber üzerine Timur Beğ, oğlu Ebu Bekir
Mirza'yı emirlerden ve askerlerden kalabalık bir toplulukla saldırı için (be-resm-i
ilgar) Bağdat ve Hille'ye gönderdi. Sultan Ahmed ile Emir Kara Yusuf [56]
saldırı haberinin yayılması üzerine kaçmaya başlayıp Şam tarafına yöneldiler.
Emir Yusuf'un kardeşi Yar Ali Beğ, Muzafferlu askerleri tarafından öldürüldü.
Emir Kara Yusuf Şam'da yakalanıp hapsedildi.
(O hapiste olduğu sırada) yakınlanndan biri olan nökeri Pir Ömer Beğ,
sakalık yapıp, onun ve ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Günler geçip
zaman daralınca (Pir Ömer Beğ), anılan Emir'le birlikte Suriye emirlerinin
ileri gelenlerinden (4Jan-ı umerd) birinin nöken olmayı ve (o şekilde) Emir
Yusuf'un geçimini sağlamayı kararlaştırdı. Onun üzerine Emir Yusuf'a
danışarak (müşaveret) Şam melikü'l-ümera'sı olan ve sonra da saltanata çıkan
Emir Şeyhi208'nin nô'kerliğini seçti.
206

Faruk Sümer'e göre Palu olmalı (KD s.54, n.8).

207

Baskak kelimesiyle aynı anlamda kullanılan bu kelime, vergi memuru, zabit, muh
tesip, tahsildar ve vali manalarma gelmektedir.Burada muhtemelen vali manasma kullanıl
mıştır. Bu kelime hakkında bak.Medhal, s . 268, n.5.
208
Yani Şeyh el-Mahmudi. Bu emir 804 yılı Zilhicce'sinde (Temmuz 1402) Şam naibi
tayin edilmiş ve 815 yılı Şaban ayında (Kasım 1412) El-Müeyyed ünvanıyla sultan ol ımı� ve
824 Muharreminde (Ocak 14-21) de ölmüştür (KD, s. 56, n . 2).
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C ) a rad a

Emir Kara Yusuf'un değerli bir falinin olduğunu Melikü'l
duyurdular. Onu almak için Emir'i tehdit ettiler. Sonunda onda o taş
pıı ı ı, ıı � ı ı ı ı ı ı bulunmadığı anladıklan zaman onun nikahlı eşini sıkıştırdılar. O
ı l ıı � ı rc l ı ı � l arı ndan birine "O taş bendedir. Saçıının arasında saklıyorum. Beni
ltkı· ı ıt 'rylc· ()}dürürlerse, onu Emir Yusuf'a teslim et" dedi.
llmm1'yu

Yusuf durumu öğrenince" Bu kadar değersiz bir mal için böyle bir
katlanmak doğru olmaz. O lal'i onlara verin. Eğer sağ kalırsam, onu
ı·ı lc·hilirim" dedi.Emir Yusuf'un haremi o buyruk üzerine onu onlara

lı:ı ı ı i r
"ı k ı ı ı l ı yıı
f ı ı lı1 1 1

\ l' l d l .

Yusuf'un tutuklu olduğu sırada Melikü'l-ümera, Mısır sultanına karşı
ta�kınlık alanına girdi. Suriye'de perişanlık ve kanşıklık hüküm [57]
ı11 1 t ı ı ıryr• başladı. O kanşıklık haddini aştığı zaman Emir Yusuf, Suriye'ye
ı lıı Q ı l ı ı ı ı � ve herbiri bir emir'in nökeri olmuş olan Türkmenlerden bir toplulukla
ı ı ı ı l ıı.ıp ka<,:arak, o sırada Cabar, Rakka ve Urfa'da emir olan Dımaşk Hoca'nın
� ı H ı h·•i Uökçe Musa'nın ya�ına Cabar'a, oradan da Mardin sultanının yanına
wı · l ı l l . Adı geçen Sultan'dan büyük bir izzet, ikram ve ilgi gördü. Hamile olan
f·,ı ı ı l , ( : i hanşah Mirza doğana kadar Mardin medresesinde bıraktı. Kendisi de
M ı ı" ı ı l 'da kışladı(kışlamişf) .
l '�ı ı ı i r

1 '1 \'ıl l l \'r

Osman Beğ, Colab209'da kışladı.
\'wı ı ıf Beğ balıann Nusaybin' e gelince Mardin sultanı, Emir Muhammed,
t I I IH' r ı ı ı i ri , Süleyman! ve Zırki Kürtleri ona katıldılar.
l '�ı ı ı i r-i namdar Osman Beğ, Amid'e geldi. [58] 0na bağlı olanlardan
� ı ı l l ı ı ı ı I l asan ona yardım için asker gönderdi.
C ) kı�

1 ki tarafın askerlerinden herbiri kendi yerini aldı. Araç gereçlerin
ıııtQI�ı ı ı ı ı ı ası tamamlamnca Emir Yusuf savaşmak için Mardin ve Hısn2 10
ı l i .ı " ı ı ıc la h ulunan ve doğusu Hısn'a ve batısı Mardin' e ait olan Takı2 1 1 mevkiine
wı · l l p t ırada konakladı. Tedbirli davranarak savaş düzenini aldı. Emirlerin
\1' ı ı n l ı ı i l < r i gelenlerinin (qyan-ı leşker) menzillerini belirledi. Ordular savaşa
u ı ı ı�ı i k ı c� ı ı ve birkaç gün sonra biribirinden ayrıldıktan sonra tekrar birbirine
M l ı ı l l l ı · ı ·. ( ;()�·ün başın da bulunan İbrahim Beğ, Emir Yusuf'un ordusuna
rı · ı l�ı i . ( > ı ı ı ı ı ı ordusu nun bir cenahına saldırdı. Ok ve kılıç darbeleriyle ve
·

·ınıı

'J i i l

l l ı ı ı T n ı ı ı ıvaı�ına dökülen

çayın ve bir köyün adıdır (KD, s. 57, n.2).

\'n ı ı ı' l l nıııın kry ,.,

'J I I I:Ii ı ı ı c l i M ım l i ı ı ' i ı ı Snv ı ı l' i l� ı ·s i ı ır l nı Ai ı l ı i l '

k/lydiil' ( K ]), ı�.!1H, n. l).
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meydanı tutan gençlerin bilek gücüyle onların serdarlanndan bir topluluğu
(attan) düşürüp yakalayarak esir etti. Karakoyunlunun yenilmiş askerlerini ve
birçok Karakoyunluyu ele geçirdi. İki taraftan da çok sayıda insan öldü.
İki taraf arasında yaklaşık 20 gün fıtne ve fesat odunu alevlenip, karışıklık ve
kargaşa denizi dalgalandıktan sonra, ileriyi görenlerden bir topluluk, emirlerin
herbirine, "İslamın selameti, arayı düzeltmekte, gazap ve sıkıntı ateşini
söndürmektedir" diye arz ettiler. Onun üzerine iki tarafta öfke uyandırma ve
kan dökme işi yatışmaya başladı. Emir Yusuf, Emir Osman'a haber göndererek,
"Biz her ikimiz Türkmeniz. Daha fazla birbirimize saldırmak için çaba
harcamayalım. Bundan fazla birbirimizle dövüşmeyelim. Herbirimiz Rum ve
Çağatay gibi düşmanlanınızla meşgul olalım. Senin için en uygun davranış,
durumlarını bileliğin Suriye ve Rum'a saldırmak; benim için ise, Çağatay ile
mücadele etmektir. Bu, [59] devletin selameti için gereklidir" dedi.
Ondan sonra Emir Yusuf, oradan kalkarak Eba Bekr Mirza'yı defetmek
için yola düştü. Osman Beğ de Mardin'i kuşatmak için üçüncü defa oraya
hareket etti. Önce Kürdistan'a saldırdı. Onun korkusu, Mardin Sultanının
ürkek kalbine düşürdü. Onu bütün Kürt emirleriyle birlikte acz ve sıkıntı içine
soktu. (Mardin) Sultanı, Emir-i namdar Osman Beğ'in yıldızının yükselmekte,
devletinin doğmakta olduğunu görüp onun gücünün fazlalığından, şanının
yüksekliğinden ve iktidarının derecesinden dolayı kendi makamının yok
olacağından, saltanatının yıkılacağından ve Emir'in parlak devletinin günden
güne ilerleyeceğinden korkarak yardım isteme elini, Sultan Çekim'in eteğine
uzattı. Divriği ve Malatya hudurluna kadar Suriye, Halep, Şam, Humus,
Hama ve Trablus saltanatı onun idi. O iktidar sahibi bir sultan idi ve cesarette
büyük bir şöhrete sahipti. Kendi bileğinin gücüyle öyle mağrur idi ki zamanın
kahramanları ve devrin cesurlan ile yaptığı toplantılannda kendisinin
benzersiz olduğundan dem vurur ve onlara "Keşke Kara Osman, Kara Yusuf
ve Dulkadirli Nasıreddin bir araya gelseler de benimle savaşmak için ortaya
çıksalar, onlarla dövüşüp vuruşsam" derdi.
Mardin Sultanı, Sultan Çekim' e, "Eğer onun emirliğinin binası
yıkılmaz, onun kötülüğüne yardım edenlerin kökü kazınmazsa, yakında
onun çıkaracağı fıtne ve kanşıklığın kokusu Suriye halkının burnuna gelecek;
onun· hilekarlığının dumanı; o yöre halkının nefesine kanşacaktır. Onun gücü
kuvveti, haşmeti ve büyüklüğü daha tedbir yoluyla kırnamayacak dereceye
ulaşmadı. Onun çaresini aramakla uğraşmak, ülkenin ve dinin korunması,
din ve devlet erkanının düzen içinde tutulması için zaruri işlerden olacaktu:
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h üııcrleri mükemmel olan [60]akıl tabibinin ve en küçük şeyleri bile
ıilıin bilgesinin gözünde kabul edilebilir şeylerden birisi de ağır
l ı lı -. ı ı ı l ı klarcla, bilhassa gençliğin ilk yıllannda damar açma ve kan alma yoluyla
•uı l ı ıı ve-· kan maddelerini azaltmak, hastalığı ortadan kaldırmak için yapılması
wnr·l,ı · ı ı tamamlayıcı bir yoldur. Kriz zamanında tabiat padişahı ile hastalık
�ı ı ı ı ı ı ı ı a ııınından herbiri, savaş ve vuruşma meydanında, kendi başına buyruk
ı ıl ı ı ı ı ı ve· 1 mğımsızlık davası güderler. Hastalık dövüşçüleri, beden şehrini tahrip
1 ı lı · ı r k , o ıı un mallannın işe yarayanlannı yok olmakla karşı karşıya bırakırlar.
l 1ı l ı i ı ı ı ı ı ı iyi tedbirli padişahı da zararlılan ortadan kaldırmak ve gaileleri
M lı lı· ı · ı ı ı ı· k i�:in harekete geçmek ister. Böylece bu önemli işin üstesinden gelebilir
u ' r ı ı ı ıı ı ıı yo k olma tehlikesinden kurtarabilir" dedi.
f,:ııı ıkll

� �1\· ı ı ı y a ı ı

haber Sultan Çekim'e ulaşınca bu doğru düşünce ona uygun göründü.
oldu. Savaşa kalkmasının başka
l 1 l 1 1u·l ır· hi de İnallu ve Bayat boylanndan bir topluluğun kendisinden kaçarak
l ',ı ı ı i l ' ( ),unım'a katılmış olmalan ve onlan istemesine rağmen, isteğinin Emir
f Jııı ı ı ıı ı a tarafindan kabul edilmemiş olmasıydı. Sultan Çekim, bu haber üzerine
ı ı ı ı l ı ı h azırlamaya başladı. Mükemmel bir ordu ve teçhizatla, demirden bir
ı lıı � . /, ı rl ıtan ve miğferden bir deniz gibi olan askerle Suriye tarafından sabit
, . , , �'''·' ' �Ml yıldızlar sayısı kadar bir sayıya ulaşan bir askerle Suriye tarafında
l ı lı ı ı n l u�ıe{ıh (ma'askerı) meydana getirdi. Atlann dizginini gevşetip, göç ede ede
lt l \·ı ı ı ı w t �·ünü gibi Diyarbakır hududuna vardı. Nazım:
' ',,rtnki kryamet ba;ını kaldırdı,· sanki doğudan parlak güneJyüzünü gö"sterdi.
Stm�·i .Nil, okyanustan su almıJ da onun adına Fırat nehri demijler.
1

Bı ı

t ı ı ı ı ı ı aNkc�r sevk edip savaşa kalkmasına sebep

lllii(Jn

kum, taJ, tepe, dere binek hayvanlarının nalının ateJinden su gibi oldu. "
( 6 1 ) Sultan Çekim, savaş ve vuruşma niyetiyle Mardin' e yaklaşınca
� l ıı ı ı l i ı 1 ıınıltanının içinde imaretler yaptırdığı, bağ ve bostan haline getirip
f l ı ı -. ı · k adını koyduğu Harzem212 dedikleri yerde konakladı. O sırada
ılı ıı l p l i kl r rden iki şey ortaya çıktı: Bunlardan biri şuydu: Mardin sultanı, onun
� ı l i ıı ı·�ra l ı ı ı ıa gitmek isteyince, bir müneccim sahip olduğu son derece yüksek bir
ill ' l l-( i v l ı • l ll lll o niyetinden caydırmaya çalıştı. Onu dinlemeyen Sultan, atına
l ıl ı ınl< ı · ı ı "Çckim'i ben çağırdım. Nasıl verdiğim sözü tutmayıp onun aksini
\ ı t pı t l ' l ı a ı " c liyc cevap verdi. O söz üzerine Müneccim, Sultan'ın atının dizginini
J l '.'

lıı kıl il

B k nı kuzey doğusunda, Mardin'in güney batısında,
kiiydiir. Artuklu hükümdarları Harzem'de
ı ı ı ı ıc ' M/II C ' � c · lc • ıl v ı ı p l ı rı ı ı ı � l a rd ı ( K D, :di l , n. l).

M ı ı rı l i ı ı'c· ba� l ı K ııı l t rpr'ı ı i ıı

li ı ı �· ı ı

k ı y ı m ıda l ıı ı l ı ı ı ı ı ı ı ıt k l ı ı ı ıl ı ı p � i ı ı ıc l i bi r

•·•� lılı·ıı l ıl' l ' l k i l� k ln ve· l ı ı ı y ı r
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tutarak onu geri çevirmek isteyince Sultan'ın melikü'l-ümerası olan Hacı Feyyaz,
müneccim'e kızarak," Sen kim oluyorsun da Sultan'ın atının dizginini tutuyorsun
ve kesinleşmiş bir işe engel oluyorsun?"diye çıkıştı. Müneccim," Ben sizin
selametinizi bu işte gördüm. Kabul edilmediğine göre yakında kendi halinizi
ve Sultan'ınkini gözlerinizle göreceksiniz" dedi. Sonunda onun dedikleri çıktı.
Bunlardan ikincisi ise şuydu: Sultan Çekim, Mardin Sultanının gelişinden
ve Kürdistan ve Diyarbakır emirlerinin toplanmasından sonra atın üzerinde
fal amacıyla elindeki aşığı gösterek," Bu aşığı davulun (tabO üzerine atacağım.
[62] Eğer çik2 1 3, tök, alçı veya duhan gelirse, zafer bizim, omba gelirse, Osman
Beğ'in olacak" dedi. Aşığı attı, omba geldi. O fala rağmen, uyanmadı214• Harbe
gitmekten geri durmadı. [63] Ahmadaş dedikleri müstahkem bir yer olan
Karacadağ2 1 5'ın eteğine sırtını verip orada durmak istedi. Fakat yakınlarından
bir topluluk o fikri uygun görmedi. Dediler ki," Amid, bundan önce Mardin
sultanına ait idi. Emir Timur orayı alıp İbrahim Beğ'e verdi. Amid halkı bizim
gelişimizi öğrenince Amid'i tekrar Mardin sultanına verebilir. Doğrusu odur ki
sırtımızı Amid'e vererek orduyu sağlama alalım. İlk anda Amid'den kimsenin
çıkmaması gerekir" dedi.
Onun üzerine Sultan Çekim, Ali Pınan2 1 6 tarafından geldi. Askerinin
sayısının çok olmasına rağmen Mardin ve Kürdistan taraflanndan ve
yörelerinden; Diyarbakır emirlerinden 5 bini mükemmel şekilde zırhlanmış
ve donanmış, belinde ok ve mızrak bulunan 7 bin gulamla geldi. Ayrıca çok
mikdarcia topa ve tüfeğe (tüfeng) sahipti. Diğer yandan Emir-i namdar Osman
Beğ'in askerinin sayısı son derece azdı. Ülkesi ise, Amid ve Ergani ile sınırlıydı.
İki taraf ordunun sağını, solunu, merkezini ve cenahlannı düzenledi.
[64] Daha önce anlatıldığı gibi İbrahim Beğ, bahadırlıkla meşhur olmuş,
yiğitliğinin ünü, o diyann her tarafına ulaşmıştı. Kahramanca davranışları
üzerine Kutlu Hakan Timur'dan aldığı büyüklük terbiyesiyle daha da
güçlenmiş ve Amid kendisine verilmişti.
2 1 3 Çik, aşığın çukur kısmı, tök, yumru tarafı, alçı, üst çukur tarafı, omba ise aşığın dik
durmasıdır. Bu kelimeler hakkında geniş bilgi için bak. KD, s.62, n . l , 2 , 3,4,5.
2 1 4 Aşıkla fala bakmak Türklerde yaygın bir gelenek idi. Bu konuda daha fazla bilgi için
bak.KD, s.62, n.6.
2 1 5 Diyarbakır'ın güney batısında 2 1 0 0 m yüksekliğindeki dağ (KD, s.63, n. l).
2 1 6 Diyarbakır'ın güneyinde, Rum kapısı ile Mardin kapısı arasında yer almakta

şehrin yazlığı sayılmaktadır (KD, s.63, n.3).

ve
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Emir Çekim, Mardin sultanın nökerliğinden sonra İbrahim Beğ 'in nö"keri
ı ıl ıı ı ı , daha sonra ondan kaçıp kendisine katılmış olan Beyanoğlu ' ndan,
l l lf'�JJ;ul olmak istediği İbrahim Beğ' in eşkali ile savaş saflarında durduğu
vı• l'i Hoı·du. Osman Beğ onu sol cenahta görevlendirmiş, düşman ordusunun
M t l�· l ü ve araç gereçlerinin çok olması yüzünden, onun kendisine yakın
ı l ı ı r masını uygun görmüştü. Birini göndererek onun yanına çağrılmasını
l ıı ı y ı ı rcl u. Onun üzerine İbrahim Beğ seçkin nö"kerlerinden (nö'kerdn-ı hdssa)
ı ıl l l l'. ki � i yle bulunduğu yerden kalkıp ulu babasının tarafına hareket etti. Bir
111. yol alınca Beyanoğlu, onu Çekim ' e gösterdi. Çekim, büyük bir toplulukla
l ınıı 1 H' r, rüzgar gibi giden, iri cüsseli, siyah bir aygıra binerek atının dizgirrini
l l ı n ı l ı i ın Beğ' e doğru çevirdi. İbrahim Beğ de yanında bulunan az sayıda
k l � i y l ı· savaşa ve savunmaya yöneldi. Aralarında büyük bir vuruşma oldu.
l i n iki taraf da yiğitlikler gösterdi. Sonunda Emir Çekim, İbrahim Beğ'i
ı ı ı ı ı ra k ile attan düşürdü. Onun şerefli beden ülkesi, ruh sultanından ayrıldı.
C ) H ı nı da yaşı daha 24 ' ü geçmemişti. Ulu babası bu durumu öğrenince ayağı
ı U ı.�:'\r hızında olan ve savaş meydanlarını arşınlayan atını harekete geçirdi.
c ) ıaman İbrahim Beğ' in niikerleri de harekete geçtiler. Emir-i namdar
C )ım ıan Beğ, oku Çekim'in gırtlağına sapladı. İbrahim Beğ' in nö'keri de [65]
I k i ka�ının arasına ok vurarak onu attan düşürüp ölüm toprağına serdiler.
1\ ı • l lc·sini mızrağın ucuna takarak havaya kaldırdılar. Atı kaçıp, · askerinin
l ıı ı l ı ı ı ı d uğu tarafa gitti.
M ardin sultanı, Kürdistan emirleri ve onun askerleri bu durumu gözleriyle
zaman birden bozguna uğradılar. Osman Beğ onların arkasından
I
� i l l i . n tikam kılıcını kımndan çekerek kızgın aslan gibi o yardımsız topluluğun
l� l ı ı c· daldı. Mardin sultam ile Hacı Feyyaz'ı, emirlerinden kalabalık bir
l ı ıp lı ı l ı ı kla birlikte iki tarafı kesen kılıçla yokluk ülkesine gönderdi. Böylece
t\ kkoyunlunun az sayıdaki askeri, "Çok so;yıdaki topluluğa galip geldi" dendiği
M l l ıi JJ;alip gelerek nakitten, eşyadan, attan ve deveden çok mikdarcia ganimete
�ııvı ı�t u:.! 1 7• Osman Beğ, amacına ulaştıktan sonra muzaffer askerlerini (asdkir-i
mtlll.1111'fl) toplayıp Mardiı\'i kuşatmaya gitti.
�ı ıi'C i i i kleri

Beğ'in oğlu İbrahim Beğ'in öldürülmesinin incikarnı olarak
öldürdüğünü öğrenen Mardin halkı, Sultan'ın damadını tahta
ı. ı k�ı np Osman Beğ' e karşı inat ve mücadele yolunu tutarak şehrin kapılarını
( >sman

1" ı ı l ı ıı ı ı ' ı

� 1 7 B ı ı o l ay Z i l kade H09 (NiNiW H O? ) l ıı l' l l ı l ı ıc lı · ı ı ı ı • y d ıı ı ı ıı lo(r l nı i �

ı llı l ı ı r ı l l ı ı ı il � t l l r ( K D, N . <i!'> ,

n.
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kapattıktan sonra Osman Beğ' e "Sultanımızı öldürdün. Onun için şehri
korumak ve (siz) düşmana karşı savunmak için canla başla mücadele edeceğiz"
haberini ulaştırdılar.
Onun üzerine Osman Beğ geri döndü. hassa nökerleri (niikeran-ı hassa)
ile merhum oğlunun nökerlerine altın ve gümüş kılıçlı kemerlerden, kıymetli
atlardan ve buna benzer şeylerden meydana gelen kıymetli hediyeler vererek
onların gönüllerini aldı. Amid şehrini [66] İbrahim Beğ'in yedi yaşındaki oğlu
İskender Beğ' e bağışladı.
Ondan sonra Unayn ve Ana218 kabilesinin serdan, Hadisa ve Kubaysa219 ' nin
sahibi olan, Şam vilayetinden bir çoğunu yönetimi altında tutan ve her zaman
bin hane ile çölde dolaşan Emir Nuayr220 'ın Osman Beğ'in düşmanı olan
Dımaşk Hoca 'yı öldürdüğü, Döğer kabilesinin (Dımaşk Hoca' nın) kardeşi
Gökçe Musa'yı kendilerine emir yaptıklan221 haberini ulaştırdıklan zaman
Osman Beğ, Çekim ile yaptığı savaşta kendisinden yiğitlik ve cesaret eserleri
görülmüş olan onların amcalannın oğlu Yağmur' u yanına alarak [67] ikbal
kanatlarını Urfa' nın fethi için açtı. Savaş ve vuruşma ateşi yakarak o şehri
yönetim alanına soktu. Fetihten sonra, eskiden ikametgahlan olan orayı, kendi
yardımlanndan yarariandırmak için Yağmur ' a bağışladı. Bu haberi alan
Gökçe Musa kaçarak Suriye 'ye gitti.
O tarihten itibaren Emir Yusuf Beğ ile Emir-i namdar Osman Beğ, barış
ve dostluk yoluyla tekrar birbirinden ayrıldılar. Emir Yusuf, Tebriz ve bağlı
yerlerini ele geçirdikten sonra Erzincan ' a gitti. Orayı da alarak kıdemli nökeri
Pir Ömer' e verdi. Onun Erzincan'da bulunduğu günlerde merhum Sultan
Ahmed Celayir Tebriz 'i almıştı. O haber üzerine Emir Yusuf geri dönüp anılan
Sultan'ı şehitlik derecesine çıkardı. Ondan sonra da Bağdat'ı alıp yönetimi
altına soktuktan sonra oğlu Şah Muhammed ' e bıraktı.

218

Unayn, Arap kabilelerinden bir oymak adıdır. Ana ise, Irak'ta Fırat kıyısında
Hadisa'nın üzerinde tanınmış bir kasabanın adıdır. Fakat bu adla anılan herhangi bir oymak
tespit edilemedi (KD, s.66, n.2).
219

Irak'ta Hit'in güney batısında yer alır (KD, s.66, n.3).

220

Asıl adı Muhammed b.Muhamma olup Arap asıllı Tayy kabilesinin Al Rabia bo
yunun Al Fazl oymağının emiri idi ve boyun eğmediği Sultan Çekim tarafından Şevval 808
(Mart-Nisan 1406) tarihinden Halep'te öldürülmüştür. Nuayr, Suriye'de son güçlü Arap emi
rindendi (KD, s.66, n. l).
221

Bu olay Ramazan 806 (Mart 1404) tarihinde meydana gelmişti!' ( K I > ,

s , ()(),

n.4).
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Diğer yandan Pir Ömer, Erzincan ' a yerleşerek bağımsızlık kazandı.
C ) ı n ın zorbalığının ateşi Kemah halkını sardı. Daha önce anlatıldığı gibi
M irza Şemseddin, Kemah kalesini Emir-i namdar Osman Beğ ' e teslim
ıı ı ın i � ti . (Mirza Şemseddin ' in) yeğeni olan Mardin sultanının damadı222
kt•ndi malının ve ricalinin azlığını; durumunun zayıflığını, buna karşılık
C )ımıan Beğ 'in gücünü ve heybetini gözleriyle görünce Emir Kara
''t ıHtı f' ' un yardımının eteğine sarılmak isteyerek onu Mardin ' e davet etti.
1\l.c· ı·haycan ' ın alınmasından, Sultan Ahmed ' in katlinden ve büyüklük
ll lt'rkezine yerleşmekten dolayı huzura ermiş olan Emir Yusuf, Mardin
ıu ı l t ımının davetine uydu. Ona yardım etmek için Mardin ' e gitti [68] ve
,ı · l ı l'i ona teslim edeceğine söz verdi. Sonra Mardin valisinin isteği, onun
\'I I I'C i ı m ve destek dilemesi üzerine harekete geçti.
I )iğer taraftan

Emir-i namdar Osman Beğ de toplayıp bir araya getirdiği
savunma ve karşı koyma emri verdi. Sayısının ve desteğinin az
ı ıl ı ı ı asına rağmen böyle şanı yüce bir padişaha karşı koymaktan çekinmedi.
( ) mm için ayağını sabit tutarak imkan ölçüsünde cesaret ve yiğitlik
kı ıı ı ı ısundaki faaliyetlerini düşünceden fıiliyata çıkardı. Fakat büyüklük
k ı va ın ı , güç ve mükemmellik mertebesine ulaşan Emir Kara Yusuf ' un
l ıi ı ı asını yıkmakta aciz ve kusurlu kaldı. Vuruşmanın şiddetinden ve savaşın
l ı i ı ldc·tinden sonra yenilip hezimete uğradı. Ondan sonra Emir Kara Yusuf,
Mı ı l i p ve üstün vaziyette Mardin ' e gitti. Mardin sultanının damadı, ona boyun
ı · A i p i t aat etti. Onu karşılayarak, şehri ona teslim etti. Kendisini de onun
l ıı mJt arları arasına sokarak yüceltti. Emir Kara · Yusuf, kızlarından birini
oı ı ı ı ı ı nikahlısı yaptı. Onu mal ve ricalle donatarak Musul ' un yönetimine
�c ı ı ı clc�rirdi ve o vilayeti ona ıkta olarak verdi. Fakat Emir Kara Yusuf ' un
11ii� nk rinden bazıları, orada ona haksızlık ederek, onu öldürücü zehirle
ı ı ı·t adan kaldırdılar.
ı t M iu · ri nc

Adı

geçen Emir, Mardin 'i aldıktan sonra Bayburt, Tercan ve İspir 'i
'

..

l1�1'ı. i ı ıcan'a katarak o yerleri Pir Ümer ' in yönetimine verdi. Bunu yaparken

Omer'in) üstün bir güç ve büyük bir rahatlıkla Osman Beğ' e karşı koyup
kc• ı ı d i ni savunabileceğini ve o vilayeti onun keskin kılıcının yıkım tehlikesinden
kc ın ıyabilcceğini düşündü. Yine de "En '!Ji bilen Allah'tır. "
1 Pi r

�:tl Yıı ı ı i M u n l i ı ı

l ı i l kllmc lıı ı·ı Mc· l i k

İ Ra (KD, R . 6 7, n . 2) .
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[69] [PİR ÖMER'İN KEMAH'I KUŞATMASI]
Büyüklük ve heybeti artınca Pir Ömer Beğ, Yakub Beğ' in karargahı
olan Kemah kalesini kuşatmaya gitti. Yakub Beğ, İnak Hasan' ı kalede
bırakarak Pir Ömer Beğ ile savaşmak için dışarı çıktı. Aralarında savaş ateşi
alevlendi. İki taraftan da kaplan huylu savaşçı yiğitler birbirlerine girdiler.
Sonunda fıtne ve karışıklık ateşi Yakub Beğ ' in yakalanmasıyla söndü. Yakub
Beğ, Yusuf gibi esirlik ve bağlanma kuyusuna girdi. Pir Ömer onu kale
halkına göstererek, kalenin teslimini istedi. Sebatlı ve sağlam bir adam olan
İnak Hasan, onun sözüyle ayak oynatmadı. Kaleyi teslim ederse, bunun
Yakub Beğ' in kurtuluşuna sebep olmayacağını anladı. Pir Ömer, Yakub
Beğ' i Kara Yusuf ' un dergahına gönderdi. Kendisi de yönetim yeri olan
Erzincan ' a yöneldi. Bir süre geçtikten sonra da Osman Beğ' e karşı (kendini)
savunmak için Emir Kara Yusuf ' tan asker istedi. Emir Kara Yusuf, emir-i
divan Bayram Beğ ' i, Baba Hacı Beğ ' i Bayezici-i Ayinlu 'yu ve Emir İlyas-ı
Hacılu 'yu 20 bin süvarİyle onun yardımına gönderdi. Bu emirler topluluğu
kışlamak (kı;lak) maksadıyla Mardin havalİsine giderken Aladağ223 ' a varıp
orada konakladılar.
Pir Ömer, onlarla birlikte aklından geçenleri gerçekleştirmek için
Erzincan'dan çıkıp büyük emirlerin (umera-yı az,tlm) yanına hareket etti. Tercan
havalİsindeki Hubik224 mevkiine vardığı zaman Osman Beğ [70] Mihrifer
yaylasında225(yqylak) idi. Yeğeni Kiği hakimi Pilten Beğ'den kendisine, Emir
Kara Yusuf tarafından büyük bir ordunun Aladağ' a vardığı ve Pir Ömer Beğ' in
Hubik'e ulaştığı haberi geldi. Onun üzerine fırsatı ganimet sayan Osman Beğ,
iki tarafın birbirine katılmasından ve yollarının birleşmesinden önce, saldırıya
geçerek savaş meydanının erieri ve asianı aviayan yiğitler ile birlikte bahar
bulutu ve hızlı esen rüzgar gibi Pir Ömer 'in üzerine yürüdü.
O sırada Pir Ömer, yiğitlik ve cesaret bakımından ünlülerin önde
gelenlerinden idi. Osman Beğ'in üzerine yürdüğü haberini alınca askeri
düzene sakınakla meşgul olduktan sonra Osman Beğ' e karşı çıktı. İki taraf
arasında büyük bir savaş oldu. Savaş alanı savaşçı yiğitlerin h ayhuyundan
karardı; havanın yüzeyi, esirlerin kalbine dönüp susuzların kanıyla bulandı.
223

Van gölünün kuzeyindeki Moğol hanlarının yayiakları olan ünlü dağ (KD, s.69, n. l).

224

Kiği'ye bağlı Hubik köyü olmalı (KD, s.69, n.2).

225

Kar.a Yülük Osman Beğ'in bu ünlü yayiağının nerede olduğu anlaşılamadı. Buranın
Eregani -Hazar gölü arasında olması muhtemeldir (KD, s.70, n. l).
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/ı,•,,, i .Nmndar, Pir Ömer'i yakalayıp Erzincan önlerine getirdi. Şehrin
tt••l i ı ı ı i konusunda onu şehir muhafızları ile muhatap yaptı. Fakat Pir Ömer,
ı ı•vıı bıı ıda mübarek kulağa, "Şehir bir başkasınındır" sesini duyurarak boyun
ıı�ı ı w ı ı ıc· konusunda direndi. Osman Beğ, onun öldürülmesini buyurdu. Fakat
ı ı ıııı l ı ı Sallih Kıran'ın babası olan Osman Beğ'in ünlü oğlu Ali Beğ, Şemseddin
M i ı"t,a ve� l skender Mirza, Yakub Beğ'in Emir Yusuf'un elinde bağlı ve tutuklu
ı ıldı ı�ıınu hatırlatarak ulu babalarını Pir Ömer'i öldürmekten alıkoydular.
lı'ııkııı onun nökerlerinden birçoğu öldürüldü.

Er:t.incan'ın alınması gerçekleşmeyince Osman Beğ Kemah'a gitti. Pir
c",ıı ıl'l' kaçtı. Araştırılıp soruşturulduktan sonra tekrar yakalanarak onun canı
kı•ııı k iı ı kıl ıca [7 1] teslim edildi.
<

>sman Beğ, Erzincan vilayetinden Kemah vilayetine çok miktarda mal
N•·l i n li. Onların hepsini birleştirerek kendi yerine döndü.

Pir Ümer'in öldürülmesi haberi Emir Kara Yusuf'a ulaşınca o Tebriz'in
Nı· l ıı·ı ıd)qylak'ında, makamı yüce olan Emir'den öç almak için ordu donatmaya
l ın,lııdı. O sırada kulağına, mutlu hakan Hazret-i Şahruh Mirza'nın Türkistan
\'1' l l iııdistan sınırına kadar Irak, Horasan ve Maveraünnehr'i hizaya getirip
ı ln ı ıyayı alan bayrağını (rayet) Azerbaycan'a çevirdiği haberi geldi. Bu korkunç
lıııl ll'l ', öncekini gölgede bıraktı ve onun niyetinden vazgeçmesine sebep
nlı l ı ı . Sonra Ebu Said adındaki oğlunu, zaptetmesi için Erzincan'a gönderdi.
1 h ı ı ı ı ı arkasından da kendisi Osman Beğ'den öç almak için Diyarbakır'a
l ııı nıkc•t cdene kadar savunma ve karşı koyma araçlarını sağlamakla meşgul
ı ılı l ı ı . Fakat Hazret-i Hakan'ın geliş haberi günden güne artınca Diyabakır'a
l ı ı ı n·krt etmekten vazgeçerek gidiş dizginini Hazret-i Hakan'a karşı koyma
\'t' vr

onunla savaşma yönüne çevirdi. O sırada Irak vilayetinden Hemedan,

Mıılt aniye, Tarum ve Kazvin onun yönetiminde idi. Onun oğlu Cihanşah Mirza
Nıılııuıiye'de; Korkan-ı Alpavut Hemedan'da yönetici idiler. Sorgan-ı Alpavut da
l l r ı ıı r d an da [72] Korkan'ın destekçisi ve yardımcısı idi. O, bu yöneticilere
ıi,Ut1m) mektuplar yazarak, "Çağatay'dan korkup ürkmeyin. Çünkü büyük bir
ı tl'd ı t t oplayıp Irak' � hareket ettim. Savunma bayrağını (rayet) açmış geliyorum.
l l ııc l ım u korumak ve sınıra set çekmek için cesaret gösterin. Asker donatmak
le,' l t ı fit:t.lası mümkün olamayacak kadar çalışın" dedi. Ayrıca Şah Muhammed'i
ı lı• y ard ı m için Bağdat'tan çağırdı.
•

'

�alı Muhammed , kınama ve alay etme dilini, böyle bir baba için

ı ıw t arak," Babamın ha�ı büyümüş, aklı başından gitmiş olmalı ki benden bu
l14tc·l�tc· bulunuyor" <kdi w· l ııı l ıası ı un.formanına uymaya ya ı m�mad ı Nazım:
.
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''Babadanyüz çevirmek günahtır; hele bu baba padi;ah olursal
Baba yazısının üzerine çizgi çeken kimse, kendi adının üzerine iptal yazısı çekmi;
demektir.
Sultana ba;kaldırma sayfasını çevir; (çünkü) 'Sizden buyruk sahibi olanlara itaat
edin:1226 buyurmu;tur Hak. "
Babasına gösterdiği bu edepsizliğe, gurur ve kibirlenmesine layık olan
şey, onun yakasına yapıştı. Babasından sonra bir gün dahi saltanat tahtına
ve büyüklük makamına oturamadı. Kardeşi Isfahan Beğ, Bağdat'ı ondan
alırken Mirza Ali de kızını ayırdı. O, şaşkın, avare ve evsiz barksız dolaşmaya
başladı. Sonunda Baba Hacı Beğ'in mikerierinden biri tarafından Şikan227'da
öldürüldü. Kellesini [73] Şahruh Mirza'nın hilafet ayarındaki tahtının ayağına
gönderdiler.
(Kara Yusuf'un) diğer oğlu İskender Mirza, babasının zevcelerinden
biriyle ihanette bulundu. Bu çirkin işten ve kötü davranıştan dolayı korku ve
ürkeklik cenderesine girip Kerkük ve Dakuk tarafına kaçtı.
Isfahan Beğ, Adilcevaz'da zevke eğlenceye, oyuna ve boşuna vakit
geçirmeye dalıp babasına yardım etme işiyle ilgilenmedi.
Cihanşah Mirza, Sultaniye'de idi. Yaşının küçüklüğü ve ömrünün yeniliği,
babasının yüklediği görevleri üstlenmesine engel oldu.
Bu şekilde Emir Kara Yusuf'un saltanatının temeli yıkıimaya; devletinin
araçları bozulmaya yüz tuttu. Bir taraftan hastalık ordusu, onun sağlık şehrini
olayların karşısına atarken, diğer taraftan ünlü Hazret-i Hakan'ın çevik
ordusu, atlarının dizginini gevşeterek Tebriz'e yöneldi. Oğulları fermana
uymayıp haklarını yitirdiler; emirler, korku ve dehşetten ineelip zayıfladılar.
Devlet yıldızı batına noktasına; şevket güneşi zirveden düşme eğrisine girdi.
Bu felaketierin ve musibetlerin yüzünü göstermesine rağmen E.mir, böyle
ulu bir padişahla ve böyle sayısız bir orduyla vuruşmaya ve çarpışmaya
gitmekten çekinip kaçınmadı. Şahruh Mirza'nın Rey vilayetine indiği haberini
ulaştırdıkları zaman, o haberden dolayı içine huzursuzluk ve korku düşmedi.
Zemheri ordusunun saldırısına, emirlerinden ve askerlerinden birçoğunun
dağılmasına ve hastalığın istilasına rağmen tahtırevana (malife) yatarak
Hazret-i Hakan'a karşı savunmaya yöneldi. Ev araç ve gereçleri (pi;hane)
226

Kur'an-ı Kerim 4/59.

227 İran-Irak sınırında Derte n k yöresinde

bir kal<:" olrhıA'u nnln�ı l ıyor ( 1( I > . ıı . 7:l . n . 2).
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O, şehir228 ile Ucan arasında altı firsahlık yerde, tahtırevanda

htı•t ı ı l ı�ı n şiddetinden takatsiz düştü. Menzile varmaktan aciz kalarak Ucan ' a

Iki lf•ı·sahlık yerde konaklaclı. [74] Ecel ulakçısı, "Allah, ölecekterin ô'lümlerini

ıiHmda alır'·' 229 saltanat tahtının ayağından

" Ölmeden önce tövbe etmede acele ediniz"
hıı l ırri n i onun can kulağına ulaştırdı. "Allah'ın belirttiği vakit gelecektir'mo hızlı
�ldı• ı ı atını onun büyüklük bargahının kapısının önüne çektiler. "Rabbinize
''''""''" nı:ı ı tellalı, "Dürrya bir saattir'' nidasını, onun vesveselerinin ve hayallerinin
ı, ıt ı • ı pazarında seslendirdi. Sonunda beden ülkesinin valisi, "Ey huzur içinde olan
um/ "J't'J ıni.Udesiyle yüzünü kutsal yuvaya gösterdi. Malına, mülküne, eşyasına
ııAı l'l ıP;ı ı w saltanatma ve çabuk yıkıma uğrayan büyüklüğüne

"Biz, Allah'tanız ve

,1/ırllt () 'na döneceğiz':/233 buyruğunu okuyup, padişahlık tahtından tabut tahtasına
1 ı l ı l l' n· k

"l(abir, ahiret menzillerinden ilk menzildir"yurduna indi. İl'i ve ulus'u beden
l ı ıı ı ı ı p old uktan ve ruhun vatanına dönmesinden sonra hiç beklemeden benôi- ı
,, ·,,� �· i b i dağıldı. Öyle ulu bir padişahın bedeni, salıraya düşüp kaldı. Sonunda
kıı ı·�ıı . kafatasını, dünyayı gören gözlerinden ayırdı. Devletsiz oğullarından,
ıı ı t ı l l'l r ri ı ıden ve büyüklük sahibi erkanından hiçbiri böyle sıkıntılı durumda
\'t11lt yol una girmedi.
C

>m.m:.!H -

Allah adaletinin temellerini güçlendirsin- nasihatlerinden: Böyle bir

pıı ı l i�ıı l ı tan, onun oğullarının ve devlet erkanının durumundan, ibret gözü
ı ılıt ı ı l ıı ı· i�·in bir uyan vardır. Şam yüce, iyiliği [75] ve ihsanı genel olan Hazret-i
\'u l'ııd;ı ı ı ' ın emanetleri olan halktan (re'ôyii) hepsinin, haksız olarak malını alıp,
ı ıq ı ı l l ı ı m, cmirlere ve askerlere vermek, sırf zulümden ve düşmanlıktan başka
l ıl ı �t·y olmayıp, Melik-i Ralıman'ın uyulması gereken hüküm ve fermanının
ı l ı,ı ı ır l ıı c lır. Her durumda yönetilenlerin tarafını bırakarak yönetenlerin kudret
l t ' l l l l ' l i ıı i yükseltmek, ahiret pişmanlığına ve akıbet büsranına sebep olur.
tiA ll

.wlu/Jleri! Ders alın. ':1235
� ·m Yıı n i
'J'J ' I

Tebriz.

1\ ıı r'a n-ı

Kerim 39/43 .

� ·ıt ı 1\ m'�m-ı

Kerim 29/4.

'J'I I 1\ ı ı ı·'an-ı

Kerim 39/55 .

'J ' I 'J

1\ ı ı r'a n-ı

Kerim 89/27.

1\ l l l''ıuH

Kt'rim 2/ 156.

J I I

' ' '

'l 'H

\'ıu ı i U :.r. u ı ı H asan

'J ' I '·ı

1\ ı ı l''ıuı-ı l<c� ri m

BeP;'in (KD, s.74, n.6).

.'>9/�.
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Onun ölümünden sonra Sahib Kıran236'ın amcası Yakub Beğ, esaret
bağından kurtuldu. O diyardan kaçıp ünlü babası Osman Beğ'e kavuştu.
Tekrar Kemah yönetimine yükseldi. Kazvin, Tarum ve Hemedan emirleri
ve hükümdarlan (hükkam) Cihanşah Mirza ile birleşip Şah Muhammed Beğ' e
bağlanmak ve onun yolunu takip etmek için Bağdat tarafına yöneldiler. Şah
Muhammed, aşırı gururundan ve kibirinden, "Mısır hükümdarlığı ve bu nehirler
benim değil mi?)) 237 davasını güderek kendi babasını alaya alıp bıyık altından
gülerek," Babamın başı büyümüş" diyen kimseydi.
Azerbaycan'da Sa 'dlu238 boyu Isfahan Beğ' i saltanata çıkardı. Onlar,
hazineyi ve Bayezid239 kalesini ele geçirerek Çuhur Sa 'd240 'da kışladılar (kı;lami;f).

[7 6] Emir Kara Yusuf ' un vefat haberi Erzincan ' a ulaşınca Erzincan
halkı, Emir Taharten' in tarunu Yar Ali 'yi emirliğe kabul etti. Emir Yusuf ' un
oğlu Ebu Said 'in oğlunu yağmalayarak oradan çıkardılar.
İskender Mirza, babasının ölümünden sonra saltanat davası güderek
mertlik ve cesaret bayrağını (niyet) çekti. Babasının evini yağmalayıp Bağdat ' a
Şah Muhammed ' e giden ve ondan ilgi görmeyen il ve ulus da İskender
Mirza 'nın devletine yöneldiler. Onun saltanatının güçlenmesi için toplanıp
birlik oldular. Önce Mardin'i savunmak için Musul yolundan hareket ettiler.

[77] KUTLU PADİŞAH (PADİŞAH-1 SA'İD) OSMAN BEG'İN
İSKENDER MİRZA İLE SAVAŞMASI
Emir Kara Yusuf ' un vefatından sonra İskender Mirza 'nın saltanat
bayrağını (niyet) açtığı, babasının ülkelerini ele geçirmek için güçlü bir ordu
hazırladığı, önce Mardin' e yöneldiği, Kerkük ve Dakuk üzerinden Musul ' a
vardığı haberini Osman Beğ' e ulaştırdıkları zaman Osman Beğ, beldelerdeki

236 Sahib Kıran sıfatı bu kitapta hem Timur, hem de Akkoyunlu Uzun Hasan için kul
lanılmıştır. Biz bu ikisini birbirinden ayırmak için, Uzun Hasan'ın sıfatını italik ile yazdık.
23 7 Kur'an-ı Kerim 43/5 1 .
23 8 Karakoyuulu boylarından biri olup başında Karakoyuulu hanedanının amca oğu
ları bulunuyordu (KD, s.75, n.3).

23 9 Bugünkü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi (KD, s. 75, n.4).
240

Yani Sa'd çukuru. Asıl Sa'd çukuru, Erivan ile Arpaçay'ın Aras'a kavuştuğu yer
arasındaki yöre idi. Cuhur-i Sa'd, Safevi devrinde önemli bir eyaletin (Erivan bölgesi) adı
olmuştur. Burası Sa'dlu boyunun adını aldığı Sa'd'ın kışlağı olduğu için onun adını almıştır
(KD, s. 75, n.5).
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askerleri çağırınayı düşünmeeli Yanındaki toplulukla yetindi.
Un�mıuun yaktığı fesat ateşini söndürmek için ordugahından (ma'asker) karşı
�ı ıy ı ı ıaya çıktı. O sırada kızı İskender'in nikahında olan Osman Beğ'in eski
ı h l�l ı ııuıı Gökçe Musa Döğer, yardım isteme elini, iyi adlı Emir Osman Beğ'in
f1 l q� i ı ır atarak, onun hizmetçileri arasında kendisini yüceltti.
vr•

kıılrlrrdeki

( )H man Beğ Mardin'e varınca Emir Yusuf Beğ'in nökeri ve Mardin
lıllk1l111darı (hakim)olan Tengri Vermiş, şehirde kendisini korumaya aldı. Emir
C )� l l ı ı ı t ı Beğ, kuşatmayla ilgilenmeyerek Nusaybin'e gitti. İskender Mirza'nın
C : ı ,, l·c · Karaçuk241 'una konakladığı haberini alınca Nusaybin'den [78] kalkarak
�ı · v k Kt'ndi242'ne indi. İskender Mirza ise, Şamalık suyu243ndan geçip sırtını
C : ı ,. n . ' yc· verdi. Sağlam bir yere ve muhkem bir sığınağa indi. Şamalık suyunu
i l i l l l t ı r aldı. İki topluluk arasında savaşlar oldu. İlk önceleri o savaşların
'�"AI I I Icla İskender Mirza mağlup idi. Fakat sonunda Musul'da bulunan Yar Ali
llı • A ' i ı ı oğlu Zeynel Beğ'e, Erbil'de bulunan Kara Yusuf'un erkek kardeşinin
ı ıA i ı l M irza Ali'ye, Kerkük ve Dohuk'ta bulunan Cenklu Hasan'a, onunla
l ll ' nı hr r olan Döğer emirlerinden bir topluluğa yardım isternek için annesini
w k ı ı kardeşini elçi olarak gönderdi. Ayrıca Cizre hükümdan (hakim) Emir
M r·l 'ı lrddin'den de yardım istedi.
l ıckrnder Mirza'nın isteği üzerine, yönetim merkezi ile İskender'in
1 1 1 c l ı ı �� l ı ı arasında 2 ftrsahlık mesafe bulunan Emir Mecdeddin, [79] 3 bin
ıı ll k f' l 'lt• vr yukarıda anılan emirler de Musul, Erbil ve Kerkük'te gelip İskender
� l l rt,ıı ' ı ı ın ordusuna katıldı.
C

hı ınan Beğ tarafından Gökçe Musa, Osman Beğ'le geçmişteki düşmanlığı

İskender Mirza ile gönül ve ağız birliğine vardı. Anlaşma binasını
ve samirniyet yolunu düzene sokmak için Mısır adındaki
ı ıQi ı ı ı u ı akşam yemeğinden sonra (İskender Mirza'ya) gönderdi. Böylece
l 11 kı• ı ıc lrr Mirza, her taraftan yardım ve destek maddeleri biriktirip kendinde
� ıt l''l koyma gücünü bulunca iki taraf arasında 2 1 gün sürecek harp ateşi
\' t l l. l l 1 1 c l c• ı ı

w ı ıc, lc• n d i rmek

:J·I I B ı ı

Karaçuk, Cizre'nin güneyinde, Dicle'nin batısında ve Dicle'ye dökülen Suffan

ı lı ı ı•ı ı l ı ı ıı lı ı ndadır. Ö teki Karaçuk ise yine Irak'taAltın Köprü'nün batısında bulunmakta ve
ıı,ııQı :l.ııp'ıı dik olarak uzanmaktadır (KD, s.76, n. 3).
r i( l l ,

'H J
ı..

'J .I ' I

1\. ı ı t. ilı

'l l l , ı ı . l ) .

Çelebi'ye göre Şeyh Kendi, Nusaybin ile Hatuniye arasında yer almaktadır

Bı ı ı ı ı ı ı ı l a hangi çay'ın kastedildiği anlaşılamadı. Yukarı Zap ile Karaçuk dağları
111 ıı�ıııı lıı �l'' lllanılık d e n il en bir yöre vardır ki eğer her iki yer aynı ise, Şamalık suyu, Zap'ı
l l ııı lı• ı•ı lı·l ıi l i r ( 1\. 1 )., ıı.7B, n . 2).
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yanıp alevlendi; savaş meydanı kıyamet meydanına döndü. O arada Osman
Beğ'in ordusunda silah bakımından zayıflık ortaya çıktı. oklukları oktan boş,
hayvanların ayakları naldan çıplak kaldı. Mardin hükümdan Tengri Virmiş,
yolu tutarak Osman Beğ'in ülkesinden silah ve yiyecek girişini durdurdu.
Savaş ve vuruşma günleri, 20 günü aşınca yirmi birinci gün savaş sırasında
Gökçe Musa ve Döğer topluluğu yüz çevirerek İskender Mirza'ya katıldılar.
Osman Beğ'in tarafından yiğit gençler öldürüldüler. Emir-i Namdar Osman
Beğ, o savaşta tek başına cesaretin gerektirdiği her şeyi yaptı. Ulu babasının
sağında bulunan Ali Beğ ise, karşı koymada ve savunmada sabır ayağını
er meydanına sıkıca basarak imkan ölçüsünde mertlik ve yiğitlik gösterdi.
Sonunda Osman Beğ' e galip geldiler. İskender Beğ, Osman Beğ' e saldırdı.
Zeynel Beğ ve Mirza Ali de Sahib Kıran 'ın babası Ali Beğ' e saldırdılar. İskender
Mirza, Osman Beğ' e yetişince tekrar büyük bir savaş oldu. [80] Osman
Beğ'in atını düşürdüler. Emrullah oğlu Bistam, Halil oğlu Muhammed İnak,
Yahşi Beğ oğlu, Osman Beğ oğlu Bayezid Beğ savaşta yiğitlikler gösterdiler.
Kara Muhammed adındaki biri atından inip Osman Beğ'i atına bindirrnek
istedi. Kılıç ve ok yaraları alan, bir eli ve ayağı işlemez olan Osman Beğ'in
ata binmeye gücü yoktu. Fakat Kara Muhammed, başını onun iki ayağının
arasına getirerek onu ata bindirdi. Osman Beğ, tekrar savaşa yöneldi. İnak
Halil oğlu Muhammed, Yahşi Beğ oğlu, Hızır Beğ ve Alaaddin oğlu Kara
Hasan'ı da orada öldürdüler. Kara Muhammed'in Osman Beğ'i bindirdiği
atı da devirdiler. Çok sayıda genç Osman Beğ'in başında toplandı. Düşmanı
uzaklaştırmak için büyük yararlıklar gösterdiler. Osman Beğ'in bayrakdan
(kuteO olan Beğleroğlu'nun atını çekerek Emir'i tekrar ata bindirdiler. Bu
durumda uzaktan bir ordu (ko;un) göründü. Osman Beğ, '1\.li Beğ'dir" dedi.
Hace Muhammed vezirini göndererek Ali Beğ'i yardım ve desteğe çağırdı. Ali
Beğ tecrübeli ve gözde gençlerle onlara katıldı. Ali Beğ'in yanında bulunan
İbrahim Beğ'in oğlu İskender Beğ'in adamlarından yiğit gençler hep birlikte
Osman Beğ'in nökerleriyle beraber, [81] Osman Beğ'e saldıranları bozguna
uğrattılar. Osman Beğ'in binek hayvanı olan Beğler oğlu'nun atı da yaralandı.
Sonra Emir Kara Yusuf'un malı olan ve Emir Osman'ın kendi oğlu Ali Beğ'e
bağışladığı Şahderaz adlı atı çekti. Osman Beğ'i ona bindirdiler. Zeynel Beğ,
Mirza Ali ve Cenglu Hasan, Osman Beğ'i kuşatarak, onu yerinden aynatıp
yendiler. Yaralı olan Osman Beğ'in atının dizginini Ahtacı Uzu n Ali çekmeye
ba� l ad ı . B i tkin ve güçsüz düşmesine rağmen Üıiman Beğ, iinlü oğlunu,
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hrt'ui H' rindeki bulunan çevik gençlerle birlikte yanına çağırarak, "Kaçmak
� l lt'l lllınaya sebep olmaz. Görevimiz, düşmanın kovulması. konusunda sehat
ııt t ı iC'kt ir" buyurdu.
Bı ı y r uk üzerine Ali Beğ ile ordunun bakadırları tekrar savaşa yöneldiler.
( huı ıı ı ı ı Beğ de geri dönmek istedi. Fakat önünde bulunan Uzun Ali, onun
tti ll l l l l cliıginini çevirmeyince Osman Beğ, onun başına kırbaç vurdu. Kendisi,
ı lllf.�in i savaş tarafına çevirip yönlendirdi. Ali Beğ'in boy nö'ker'244i olan ve babası
ı lıı C >sman Beğ'in ünlü emirlerinden olan Şeyh oğlu Ali, mertçe savaştı.
l �kı• ı u lt·r Mirza'nın nedimine (aynak) (kılıcı) sapiadı (suglamıJ). [82] Kılıç ona
n vlt• JJ.'t ·�·t i ki elindeki kabza kana bulandı. O, İbrahim adındaki birine onun
hı· llı·Mi ı ı i İskender Mirza'nın karşısında vurmasını buyurdu.
Sahib Kıran 'ın

babası Ali Beğ, yiğitlikler gösterdi. Onunla beraber olan
l l ını l ı im Beğ'in oğlu İskender Beğ'in nökerlerinden Hazinedar Muhammed,
f,:,ıpıın oğlu Sultan, Ak Mihmad, Muhammed-i Bekavul, Ali Beğ, Bozdoğan,
1\ ıı ı'ıtman, Osman Beğ'in damadı Kuh Ahmed-i Purnak ve Hamza Beğ'in
ı ıA i ı ı Ali Beğ savaşma ve savunmacia takdir edilen üstün gayretler gösterdiler.
l ı.kr·ncl<'r Mirza'yı yenip geri döndüler. Orada Osman Beğ'in nökerlerinden
l ını,ılııı·ı kaçma konusunda acele ediyorlardı. Ali Beğ, Emir-i Namdar Osman
1\ı·�' i ı ı buyruğu üzerine, onları ok yağmuruyla geri çevirdi. Alanı boşaltan
ı l ı ı� ı ı ıan,hozguna uğradı. Osman Beğ de Amid'e yöneldi. Düşmanın görüldüğü
W l'l Ir yavaş, görülmediği yerde ise, acele yol aldılar. O arada Osman Beğ,
"r\,.lıııı da bu şekilde yol alır. İnsanı gördüğü zaman yavaş, onun dışında hızlı
�iı ln" huyurdu245•

[83] ŞAHRUH MiRZA'NIN REY'DEN TEBRİZ'E HAREKET
ICtfMESİ
Eıııi r Kara Yusuf'un vefatından sonra mutlu Hakan Şahruh Mirza,
ltı• y 'clc� ı ı göçe göçe ufkun doğduğu yerlerin yüksek derecelerini katedip
\'1 '1 1 1 1 \ ı ı ii Ekvator'a çeviren güneş gibi Tebriz'e yöneldi. Ünlü şehzadeler
Bıı yıuı ııgıır Mirza ve Cuki Mirza, emirler ve devlet erkanı, memleketlerin
'JH l l ıııonm ı ıökeri anlamına geliyor. Bir hükümdarın veya beyin kendi boyundan, elin
ı lı • ı ı r ı ı l wı) vr oymağından olan nökerleri (KD, s. 8 1 , n . l).
� ·l "ı l l ııHıı ı ı Rumlu bu savaşı 823 (1420) yılı olayları arasında anlatıyor ki yanlıştır. Savaş
lhl ıl y l 't l � l ı ı r 'l·:l11· (Nisan 1 42 1 ) tarihinde meydana gelmiş ve İ skender'in zaferi ile sonuçlan
ı ı ı ı , ı ı ı ( i( 1 > , H . B :l , ı ı . :i).
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hakimleri (hükkam-ı memalik) onun dünyayı himaye eden bayrağının (rayet)
gölgesinde yıldızlar ve gezegenler gibi yönünü o tarafa çevirdi. Savaşsız,
kavgasız, fitne çıkarmadan ve kan dökmeden Tebriz bölgesine görkemli bir
şekilde indi.
Isfahan Beğ, bu durumu görünce vakit geçirmeden ve ihmal davranmadan
İskender Mirza tarafına yöneldi. Hazret-i Hakan, İbrahim Caku'yu saldırı
(ilgar) için onun peşine saldı. O saldın gücü (ilgar) Muş ovasında Isfahan Beğ'e
yetişti. O da ağırlığını, yükünü ve malını onlara bırakarak hızla atını sürdü.
Amid'in yukansında İskender Beğ' e katıldı.
Onun Mardin' e varışından önce Yusuf Beğ'in hazinesi İskender
Mirza'nın eline geçmişti. Osman Beğ, Isfahan Beğ ile İskender Mirza bir
araya gelmeden önce Mihrifer'e geldi. seçkin oğlunu beş yüz süvarİ ile
birlikte Hazret-i Hakan'ın dünyanın sığındığı yer olan dergahına göndermişti.
Ali Beğ, o mesafeyi katederken Sultan İbrahim Caku'ya yetişti [84] Birlikte
Kara Kerdunker (?)246 sahilinde padişahın ordugahına vardılar. O yurtta
Şahruh Mirza dönmek isteyince Ali Beğ, mübarek kulaklara, "Iskender
Beğ ile Isfahan Beğ birleşmişler ve Karakoyuulu emirleri İskender Mirza'nın
saltanatı konusunda anlaşarak bu tarafa doğru hareket etmişlerdir" diye arz
etti. Birkaç gün sonra da "Bitlis'ten Karakoyuulu geldi" diye haber ulaştı.
Onun üzerine Şahruh Mirza, Ali Beğ'in nökerlerinden bir topluluğu
karavuP47 olarak tayin edip dünyayı alan ve himaye eden bayrağı (niyet) Erciş
tarafına açtı; Karakoyunlu'yu uzaklaştınp kökünü kazımak için hareket etti.
Karavuldan sonra Karakoyunlunun o bölgeye vardığı, Ahlat'tan geçip öteki
Bulanık248'a indiği haberi gerçekleşti.
Şahruh Mirza, kasatura vs. gibi savaş silahınının (yerak) sağlanmasını
emrederek göç edip Emir Süleyman Kümbeti249'nden ve Eleşkirt çayından
geçerek Balıklı GöF50 ile ordunun sırtını güçlendirdi. Bu [85] yurtta Osman
246 Yeri tespit edilemedi.
247 Eskiden karakol yerinde

kullanılan bir tabirdir. Muhafız, korucu ve önden giden

birlik manalarma gelir.

248 Ahlat'ın kuzeyinde bugün Muş iline bağlı bir ilçe merkezi. Metinden bir de asıl
Bulanık'ın varlığı anlaşılıyor ise de bunun neresi olduğu anlaşılamadı (KD, s.84, n.2).
24 9 Bugün Süleyman Kümbet adlı köydür (KD, s. 84, n.4).
2 5 0 Burası Karaköse'nin güney doğusundaki Balıklı Göl olsa gerektir (KD, s.B4, n.5).
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thıA c lr padişahın ordugahına (ma'asker-i humayun) indi. Eleşkirt yöresını
Aladağ'ın eteğini aştıktan sonra Ağa Deve251'de konakladı. İki
I H t ıt l c lu sa� ve sol cenahları düzenledi. Şahruh Mirza'nın ön cephesinde
, ,,.,Arılt�V) Baysungur Mirza, Şah Melik Beğ ve Şah Lokman-ı Barlas, sağ
ı ı ı ı ı ı• l ı t ı ı � i raz valisi olan onun ünlü oğlu İbrahim Sultan, Isfehan valisi olan
14 1 1 1 1 ıııııı ı ı ı ı ı oğlu Rüstem Mirza, büyük emirlerden (umerd-i izdm) Şaburgan
1 ıtlı"l S ı ı l t ıu ı lbrahim Caku; sol cenahında ise Emir Firuz Şah ve Osman Beğ;
1 - � tı ı ı ı l r· r Mirza'nın sağ cenahında adamlarıyla birlikte Sa'dlu Pir Mihmad,
ııı ıl ı c • ı ı ıı l ı ı ı ıda ise Isfahan Beğ, Bayram Beğ ve oğlu Şehsuvar Beğ, Sorkan ve
h ı ıı � ıu ı -ı Aljuwut yer aldı.

tA•·�ı l k ı r· ı ı ve

bir düzenle Hazret-i Hakan'ın ordusu, ünlü oğullanndan ve
ı ı ı ı ı t l ı ı nnir/ninden, piyadeden ve süvarİden meydana gelen, sayı sınırını aşan
l ıl ı � � ıı l ı ı l ıal ı kla) coşkun bir deniz gibi, Nazım:
l h ı �rkilde

"/ "''

ll

miQerden güneş başını çıkarmış; mızrak, bulutun damanna neşter vurmuş.
' ltiidı m Allah 'tandır' ona bayrak (livd); 'Fetihyakındır' ona öncü olmuş.
A fıwmtt/. gününün korkusunu uyandıran onun borusunun (nefir) sesinden düşman

•

�Alti� II/lŞ.

t Jmm

davutundan (kös), düşmanın kulağına Sur borusu252 geliyor; korkudan
1111· � ı11ti11A ilrr başlarını dışarı çıkarmış.
"Atmdtır 'irı seddi253 gibi saf kurmuşlar;yiğitler Necef çölünün aslanlan gibi.
lll J Srmaş gençleri kükreyen aslan gibi; savaş meydanında hepsi de Rüstem gibi.
t')I,Ai l,,·kmder54, kendine düşmanlar ulaşamasın diye demirden bir saf bağladı.
,\ l1 .: wA-lan bir orman meydana geldi; o ormandayiğitler aslan gibi pusuyayatmış.
A 1 11 oAnrlrır .l'avaş zamanında meyve olarak düşmanın ketlesi için işeyarasınlar diye. "

"' � 1 t\Qıı 1 lrvr, Karaköse'nin güney doğusunda, Hamur ile Taşlıçay arasında iki köydür.
lth l \'ı ı k ıı ı ıı A�t\ Deve, diğeri Aşağı Ağa Deve'dir (KD, s.85, n.l).
J H I•IAıııf I na nca göre dört büyük melekten birisi olan İ srafil, kıyamet gününü sur adın
lıtkl l ıııı ı ı y ı ı O l kyrrek haber verecektir.
� ' ' 1 l ııkr· ı ıı lc• ı ·,

Doğu ülkelerinde dolaşırken bir yerin (Bazı rivayetlere göre Taberistan
k(�ndisine gelerek Ye'cüc ve Me'cüc denilen bir kavmin kötülüklerinden
· l l• ı•ı l l ı ıı r l ııkrı ıc lrı·, hütHn sanatkarlarını toplayıp sağlam bir set yaparak Ye'cüc ve Mecüc
ı ı ıı a tt lı l ı ı ı l n ı· ı ı ı ı üıı lrmiştir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de ( 1 8/ 94, 97; 21 1 96) de geçmektedir.
•

-,11 1 ı u ı ' ı ı ı ı

lııılkı

1 ı l \'ıı ı ı l l "' krı ıdr·ı· M i rza.
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Sultan savaşından önce İskender Mirza'nın sağ cenahı, Hakan-ı Sa'id
(Şahruh Mirza'nın) sol cephesine saldırdırarak, karışıklık ve fitne tozunu
toprağını havaya kaldırdı. Savaş ateşi yanıp beden çöplerini tutuşturdu.
İskender Mirza keskin kılıcını, azgın denizin canavarı gibi o (savaş) denizinde
harekete geçirdi. Her taraftan Aras nehri gibi kan nehri akıttı.
Emir Firuz Şah'ın yiğitlik gücüne tahsis edilmiş olan Hazret-i Hakan'ın
sol cenahı, aşıkların kalbi, maşukların saçı gibi perişan oldu. O gün, hicran
gecesi ve ayrılık günleri gibi Çağatay'a karanlık ve sıkıntılı geçti. Bu kavgadan
Şahruh Mirza'nın mübarek kalbi yerinden oynadı. Dua elini semaya ve
yakarına yüzünü huşu zeminine koyarak Semavi destekle yüreklendi. Ünlü
şehzadelerini, ilkesi başarı olan emirlerini, her diyann serdarlarını ve zamanın
hahadırlarını fetih için ümitlendirdi.
Ertesi gün doğunun sultanı kara çadırı, toprakta yaşayanların başından
çekip, ışık saçan bayrağı (niyet), doğu ufkunda açmaya, toprak alanını karanlık
çerçöpünden sıyırmaya ve ışık kılıçlan vurarak gecenin çevik ordusunu yokluğa
gönderdiği zaman Hazret-i Hakan, savaş için büyüklük ve ululuk sancağını
(liva) açtı. Saflar (daha önce) nitelenmiş olan bir havada düzenlendi.
İskender [87] Mirza da onun karşısında aynı düzenle yer aldı. Aslan
yiğitlerin hayhuy seslerinin kalıredici fırtınası, toprak küreyi yerinden
oynatıyor, zemheri küresinin deryaları, intikam meydanının öç alıcılarının
göğüs sahasından dolayı ateş küresine dönüyordu. Şahruh Mirza'nın
sağ cenahıncia yer alan İbrahim Sultan, Rüstem Mirza ve İbrahim Caku,
İskender'in sol cenahıncia bulunan Isfahan Beğ, Bayram Beğ, Şehsuvar Beğ,
Sorkan ve Korkan Alpavut'a saldırdılar. İki taraf da savaşa asılarak büyük bir
gayret gösterdiler. Sol cenahının yenilip perişen olduğunu gören İskender
Mirza'nın öfkesinin şiddeti katlanmaya ve içi yanmaya başladı. Kükreyen
fillerin ve yay kuşanmış piyadelerin (piyadegan-ı kemandar) safının önünü
tuttukları Şahruh Mirza'nın merkezine saldırdı. Öncü birlikte (monkalay)
Mirza Baysungur, Emir Şah Melik ve Şeyh Lokın.an yer alıyorlardı. Yenilgi
bunlara düştü. (İskender Mirza), çok sayıda ,insanı esir ve tutsak etti.
Piyadelerin birçoğu onların mızraklarına binerk� süvarilerin bazıları helak
toprağına düşü� bazıları da iple bağlandılar. Fillf ri de ele geçirildi ve onlara
yaralar açıldı. (Is.kender Mirza'nın adamları), s afaş alanını kateden atlarını,
kadınların durduldan yere, Şahruh Mirza'nun öıl:ü birliğinin arkasına kadar
sürdüler. Onların bir çoğunu esir ettiler.
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Uu durumu gören Şahruh Mirza, aniden öncü birliğini güçlendirerek
Mirza'yı mağlup etti. Nazım:

l "krurlrr

••/.,·kmder her ne kadar başı dik kimselerden olsa ve gücü dünyada darb-ı mesel olsa da
() .mlmnçta burcu harekete geçirdi ise de ;anssız[ık geldiği ve
Sntmnç tahtasında burç ;ahJtan habersiz olduğu için İskenderJin devlet atınıyedi. J'
(88] Osman Beğ, sol cenahta yiğitlikler gösterip İskender Mirza'nın sağ
1 ı • ı ı ıı l ı ı ı ıa saldırdı. SaJdlu Mihmad Beğ, Osman Beğ'in öncüsü olan Devre Beğ
ı ıQi ı ı m m dine düştü. Onun Pir Gayb adındaki oğlu Sahib Kıran255 'ın babası Ali
Uı·� l ımdindan yakalanıp esir alındı. Onun kardeşi Pir Üveys de tutuklandı.
1\ ıl i ilke ıy u nlu emirlerinden birçoğu kaçmaya yöneldi. Hazret-i Sahib Kıran256
hti\'II�IHH yerinde Osman Beğ'e dönüş izni verdi. Ali Beğ'i Tebriz emirliğine
, ,.,,di ri i 'Tebriz) tayin etti. Dünyanın sığındığı bayraklannı (rayat) geri dönüş
\ ı tl 1 1 1 uı ııı n ktu.

(89] HAZRET-İ HAKAN-I SA'İD ŞAHRUH MiRZA'NIN

HORASAN'A DÖNMESi
�ııva�tan

kurtulduktan ve İskender'i kaçırdıktan sonra Hazreti-i Hakan-ı
1\�c·rbaycan'ın yönetimini Sahib Kıran 'ın babası Ali Beğ'e bıraktı. Osman
1\ı ı Q ' I e le· arzusunu yerine getirip, amacına ulaşurarak sayısız ganimetlerle ona
� ı ı ı ıı ll rm i rlik evine (darüJl-emaret) dönmesine izin verdi. Sonra cihanı himaye
ı ı lı • ı ı l ııı yraj:,
rını (rayet) Horasan tarafına açtı.
,ı\ l i Bq�·, birkaç gün Tebriz'de kaldı. Tebriz'de büyük ordunun geçişi
ı lı ılııy ı�ıyla perişanlık baş gösterince Tebrizliler Karakoyunlulann tarafına
1 1 11 ' \'lcı ı ı ilt- r. Babasının ve kardeşinin yerine geçmek iddiasında olan Kara
\'1 1111 1 f ' u ı ı oğlu Isfahan Beğ, askerini Tebriz tarafına sevk etti. Ali Beğ, "Güç
t�J�Im;tli4t' ,:aman kaçı;, peygamberlerin geleneklerindendirJJ buyruğu gereğini yerine
wı• t l ı·r• ı·r• k ulu babasının önünde yer öpmek için Diyarbakır'a yöneldi. Karkun
1 tı• ı•r•111 1 'c lr Kürtler önüne çıktılar. Onlarla vuruşmaya ve savaşmaya tutuştular.
ı ı'\ l ı BrA) yiğitçe savaşıp orayı selametle geçti. Ulu babasının saltanatının
�ı1 '1d,

IJ 'ı '\ \'ıı ı ı i Uıun Hasan

lııı iA�HI' llr
11 " 1 1

lııı l ııu�dilccektir

Beğ. Eserde Hasan Beğ'e bu lakap verilmekte olup, ondan daima
(KD, s. 88, n . l)

Afll ı l ııllfll l ıncla bu IAkap,

Hazret-i Hakan-ı Sa'id olmalı (KD, s.88, n. 2).

U � / Yfll'l lr111pil r.dilr.medi (KD, s.89, n. l).
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sığınağı olan dergahına vanşıyla başı yüceld.i. Sonra Unayn258 Araplanna
saldırdı. Çok miktarda yağınada bulundu. O arada 7 bin deve ele geçirerek
ulu babasının ordusuna gönderdi.

[90] OSMAN BEG'İN ERMEN viLAYETINI ALMASI VE
AKRABALARI ARASINDA TAKSİM ETMESi
Emir-i Namdar Osman Beğ, Karakoyunluya yenip ganimete kavuşmuş
olarak kendi yönetim yerine dönünce sayısız bir ordu toplayıp Mardin'i
almak için kuşattı. Oranın ekinini (galle) (hayvanlara) yedirdi. Köyleri kentleri
harabeye çevirdi. Oradan tekrar Erzincan' a gitti. Aynı şekilde orada da
yıkımcia bulundu. Erzincan havalisinda Trabzon sultanı onun ordugahına
geldi. Kalenin fethine yardım ve destek olarak ona mancınık, arrade ve kara
bugra259 getirdi. Mancınıktan taş attılar. Ekini (galle) (hayvanlara) yedirdiler.
Yakub Beğ, Kemah'tan (gelip) ünlü babasının hizmetine girdi. Kara
Hisar, onun soyurgalına ilave edildi. Tercanat, Osman Beğ'in erkek kardeşinin
oğlu Musa Beğ'e soyurgal olarak (be-resm-i soyurgaO tahsis edildi. Akşehir, İnak
Hasan'a, Bayburt, onun erkek kardeşinin oğlu Kutlu Beğ'e verildi. Kendisi de
dönüp Diyabakır'da kışiadı (kıJlamişf).
[91] EMİR-İ NAMVER (OSMAN BEG'İN) YAGMUR DÖGER'İ
YAGMALAMASI
Anılan Emir260'in Erzincan' a görkemli bir şekilde indiği sırada, daha
önce Urfa'yı elinden aldığı Döğerli Yağmur, Musul'a giderek Karakoyunlu'dan
yardım isterneğe kalkmış, öç almak için her taraftan rica! toplamaya başlamış,
beş bin hane hazırlamış, kendi hanesini de Hatuniye261 ve Bingöl'de sağlama
alarak, Urfa'ya saldırmış ve o vilayeti yağmaya ve yıkıma uğratmıştı.
Bu haber Samsat'ta\ Emir-i Namdar Osman Beğ'in mübarek kulaklanna
ulaşınca o Ergani havalİsine gitti. Ordusunu topladı. Urfa'da bulunan Nur Ali
Beğ'i Resulayn mevkiine çağırmak için elçi gönderdi. Zafer alametli bayraklan

258

Bak. n. 218

259

Veya kara-boga. Bir tür mancınık.

260

Yani Osman Beğ'in.

261

Nusaybin'in güneyinde Sincar'ın batısında yer almıtkl ııı.tiı r ( K I >, 1 .

91,

n.

1 ).
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Resulayn tarafına doğru açtı. Orada konakladığı sırada Nur Ali Beğ,
kuv ı ı�nuı şerefi kazandı. Birlikte Yağmur'a saldırdılar. Onu bozguna uğratıp
Ol'dı ı s uııu yokluk diyarına gönderdiler. Çok miktarda ganimet ve mal ele
Kr�· i re rek, onun hanesini mülkiyet alanına çektiler.
U d'IJdl)

İlkbahar rüzgarının dağlarda ve kırlarda tekrar esmeye; Koç Burcu262
J(l l ı ır�inin sıcağından odann ve reyhanlann çıkmaya başladığı zaman
l�'m ir-i .Ndmdtir, çevik ordusunu Mardin tarafına sevk etti .. O vilayetin tarım
�1 lıı ı ı larını otlattıktan sonraycrylaka gitti. "Emirlere veyasaklara kar;ı gelen" Kürtleri
y u � ı ı ı tt l ayıp Erzincan tarafına yöneldi. O şehri kuşatma altına aldı.

El'zincan valisi olan Emir Taharten'in tarunu Yar Ali Beğ, Kara Yusuf'un
ı ı�l ı ı bfahan Beğ'e başvurarak onu, [92] şehri kendisine teslim edeceği
Vııııdi ylr yardımına çağırdı. Isfahan Beğ o ümide orduyu o yöreye gönderdi.
( h ı ı ıaıı Beğ de şehre ikifersahlık uzaklıktaki Kemah bağazı ile orduyu tahkim
t•dr·n· k oraya indi.
Beğ, Erzincan'a vannca Yar Ali, vaadinin gereğini yerine
Isfahan Beğ, geldiğine pişman olarak, şaşırıp ne yapacağını bilemez
ı ılr l ı ı . Nr �ehri alıp yönetimi altına alabildi, ne de Osman Beğ ile savaşıp
\' l l l ' l l � l l lıtyı göze alabildi. Geri dönmektan başka çare göremedi. Sonunda
voı ı i ı ı all Aıcrbaycan'a çevirdi. Osman Beğ onun arkasından gitti. Adamlannın
ı, 1 ıA ı ı ı 1 u rsirlik bağına soktuktan sonra tekrar kuşatmaya döndü.
l' ı ' ı n öncü kuvvetleri, zemheri sultanının tahtının ayağından soğuk ve
N i l ı ı k l l l krlc�ri ziyarete çıkınca Osman Beğ, kendi uğrukunu ve hanesini ulu
ı ıAi ı ı A l i Bt�ğ ile birlikte Diyarbakır'a gönderdi. O kış orada kalarak fetih
ı,lr· ı'iylr ınrşgul olup şehri ele geçirdi. Baharın başlangıcına kadar o şehirde
k ı•lıu l a(A�şlmnişf).
ltn htu gdip Azar263 bulutunun ırmak kenannda ve dağ eteğinde kendini
�O� I t· ı · ı nr yr ; güzel sesli kuşların, bağın bahçenin etrafından nağme söylemeye
l ı11•luc lıA'a , Nazım:
l ı-ıliıhan

lı(r l i t' ll1C"di.

'"( hulrm

fllke rakata ve huzura kavuştu;Jeleğin yalısınıyıldızlar kapladı.
llwm ''" bağt.şın kapısını ayıldı; altın kesesinin aklına tekrar vermek düştü. "

·m•J ( l l l ı ıı·� Ko� Burcuna

')l ı '

balutrda girer.

l 1\ nı p lıı n ı ı "�u lıı ını'r-nı n ı "

dr. di kleri Süryani takviminin altıncı vr. hııharın ilk ayıdır.
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Ülkesi olmayan oğlu Ali Beğ'e Urfa'yı verdi. Emir Ali Beğ, hanesini ve
ulusunu Bala'ya getirdi. Osman Beğ de onların yanına vardı. Birlikte Amid
beldesine hareket ettiler.
[93] ÇEMİŞKEZEK'İN KUŞATlLlP ALINMASI VE ETRA
FlNDAKi KALELERİN ELE GEÇİRİLMESİ
Ondan önce Çemişkezek'te Pir Hüseyin Beğ hakim idi. Küçük kardeşi
Şeyh Hasan, onunla arasına nifak sakararak Erzincan valisi Pir Ömer ile
dostluk ve anlaşma yolunu tuttu. Vermeyi üstlendiği çok miktarda malı Ömer
Beğ' göndererek kardeşini tutukladı.
Bu durum Emir Osman Beğ'e malum olunca o, Çemizkezek'i onun
yönetiminden ayırmak istedi. Düşmanlanndan Pir Ömer ile dostluk ve anlaşma
yoluna giren onunla karşılaşıp öç almak, Çemişke,zek'i ve o tarafın kalelerinin
bazılan kuşatmak amacıyla ülke alan bayraklan (rdyat) açarak Amid'den
hareket etti. Orayı kuşatmakla meşgulken Şeyh Hasan'ın baskısından sıkılıp
üzülen Hüseyin Beğ'in emir-i divanı Feramurz, yardım isternek için elini, Osman
Beğ'in eteğine attı. Onun üzerine şehir, Emir-i Namdar'ın yönetim alanına girdi
ve Nur Ali Beğ'e verildi.
Nur Ali Beğ hakkında duyulan sevgi duyguları, günden güne artmaya
başladı. Osman Beğ, yeğeni olan onu, oğuilanndan daha üstün tutmaya başladı.
O da doğrulukta, dürüstlükte ve hizmet etmede, daha fazlası düşünülemeyecek
davranışlarda bulundu.
Osman Beğ, o kalelerin bazılarını yönetimi altına alırken bazılarını da
askerlerin kuşatmasında tuttu. Şeyh Hasan Beğ ise, Sanak dağı (?) dağlık
alanında, Munzur'da ve Sitrur (?)'da şaşkın ve perişan halde dolaşmaya
başladı. Adı geçen bu [94] Munzur dağı, Erzincan-Çemişkezek arasında çok
yüksek ve ihtişamlı bir dağdır.
Emir-i Namdar, oranın alınıp zaptedilmesi işini bitirince tekrar Erzincan'a
gitti. Bir süre mübarek ruhunu o bölgede dinlendirdikten sonra, oradan
Erzincan'ın yukarısında, kuzey tarafında yer alan Yassı Çemen'in Urum
Saray264yayZak yerine gitti.
\

264

Urum Saray, Erzincan'ın kuzeyinde bugünkü adı Mecidiye olan köydür. Bu köyde
Akkoyunlulara ait bir vakıf bulunmaktadır. Bu vakfın Tur Ali Beğ'e ait olduğu rivayet edilir.
Urum Saray'ın yer aldığı dağ da Yassı Çemen'dir. Anadolu Selçuklu Sulhını A l aı ı d d in Key
kubad, 10 Ağustos 1 230 tarihinde Celaleddin Harezmşah'ı burtıclK yrıuı ıl.li ( K D, Pı. �l4·, n. l).
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(95] İSKENDER MiRZA'NIN AZERBAYCAN'A DÖNMESi
t � k r n de r Mirza bozguna uğradıktan sonra Erbil, Musul, Kerkük
vr 1 >ohuk'a gitti. O diyarda sıkıntı içinde vakit geçirdi. Isfahan Beğ'in
1\ır•l'l nıycan'da saltanat bayrağının (rtiyet) günden güne daha da yükseldiğini
Ni il'l l ncr Tebriz tarafına hareket etti. Tebriz'i, Alıncak'ı ve Isfahan Beğ'in
yt)I H' t imine geçmiş olan kaleleri onun elinden alarak onu Azerbaycan'dan
ı, ı kıırınak işiyle meşgul oldu. Isfahan Beğ kaçarak Avnik ve Erzurum'a gitti.
( hıı ı ıa ı ı Bcğ, Erzincan, Çemişkezek, Bayburt, Tercanat ile fethettiği kaleleri ve
�·r•ı·h·ri dinde tutmaya çalıştı. O bölgeyi yardımcılan ve destekçileri arasında
pııy l ı ı� t ırarak Diyarbakır'a gitti ve orada kışladı (kZJlamijı) . Sonra balıann
l ıu � ı ı ıdn Mardin'in tahılını (gallat) ve ekili alanlarını otlattı. Fetih sancağını (liva) ,
N ı llr·ymani ve Zırkı Kürtleri tarafına açtı. Onların kalelerinden Mufariketeyn265
\'f' ' l t· rd rlfi(i'i ve oraya bağlı olan 8 kale ve 3 bin haneyi yönetimi altına aldı.
( )�l ı ı Bayezid Han'ı o bölgenin yönetime bıraktı.
( ) sırada Osman Beğ tarafından ümit bağı koparılan ve kaleleri elinden
" l ı ı ı ı ı n �eyh Hasan, İskender [96] Mirza'nın devletine sığınarak, kendini onun
Hdıı m lunnın (mülaziman) arasına soktu.
( ) sırada İskender Mirza Sökmenabad267'da konakladı. Osman Beğ'in
huıı l i ı m yönelen Bitlis, Ahlat, Van ve Vustan emirlerini kendi tarafına çağırdı.
�c·y h l·l asan Beğ'i de davete aracı yaparken, o konuda "Şeyh Hasan Beğ
1\ l l rl t ilr. O kavimler onlarındır. Görevimiz, Diyarbakır'a girmek ve (Şeyh
l l ııııı ı ıı ı'ın)topraklarını, Osman Beğ'in elinden almaktır" dedi. Sonra o yerden
kııll,ıı mk Aladağ'a yöneldi ve Ohuleş268(?)'te konakladı. Orada emirlerin
ıuıı k l' l'lc·ri toplandılar. Oradan Bingöl yqylakına indiler. Orası büyük bir av
yı•ı·ic l i r. Akkaoyunlu ve Karakoyuolu vilayeti arasında bulunur. O havalide
l ı lt; yr· rlqiın yeri (ma'mure) bulunmadığından yabani öküz, eşek, ceylan, vahşi
h u yvan l ar ve kuşlar gibi çok miktarda av oyqylakta mevcut idi. İskender Mirza
ı ıl'l1 r la b ü yük mikdarda av yaptı. O av yerinde Bitlis, Ahlat, Van ve Vustan
,.,,.,ı,·ri n i tutukladı.
:J i ı "ı

'Jfıfl

Ya n i

Mt�yyafarikin, bugünkü Silvan (KD, s.95, n. 3).

M ryyaf'a rikin'in batı ve kuzey batısındaki yörenin adı olup Tercil kalesi,
ba tı s ı nd a ki Hazro'nun yanındadır (KD, s.95, n.4).

� l ı · y y ı ı l i ı r i k i ı ı ' i ıı

'Jfı'/ l ra ı ı ' ı ı ı

H oy � e hrin in batısında Türk sınırına yakın bir yerde olup Hoy'a bir veya iki
icl i . Adı kurucusu olan Ahlat şahlarından Sökmen al-Kutbi'den gelmektedir.
U ı ı l'lıyıı S l l k m r ı ı nva�ı cia drnilirdi (KD, s.96, n. 1 ).

�ı ı ı ı u k ı ı ı r Pm l r ı l r

:.ııııı

Yr ı·l l rNpiı rcl i lt'mrrl iA'i p;ibi

okunuşu

dR 'i.lphr.llc:l l r.
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[97] O DİYARIN BAZI İLGiNÇ ÖZELLİKLERİNİN TASVİRİ
Birincisi odur ki o yaylakta Erzurum ve Pasin arasında Deve Boynu269
dedikleri, Alacadağ270'a bağlanan bir boyun vardır. Alacadağ, uzunluk ve en
bakımından 2 fersah'tan fazla değildir. Üç denize kavuşup dökülen büyük bir
ırmağın kaynağı ve çıktığı yerdir.
Bunlardan birincisi Aras nehri, bu dağın doğu tarafından, Ak, Pasin ve
Sürmelu271'dan geçip Hazar Denizine dökülür.
Diğeri Fırat nehridir. Bu nehir, o dağın batı tarafından çıkıp Erzurum,
Erzincan, Kemah, Tar, Fer272, Gallezar (?), Ane, Hadise, Hille ve Cezair273'i
geçerek Dicle'ye dökülür, oradan da Basra'ya gider ve Umman denizine
bağlanır.
O dağın kuzey tarafından biri Tortum ve diğeri Oltu acilannda iki nehir
doğar ve Çoruh nehriyle kanşıp Karadeniz'e [98] dökülür. Bu yüzden o dağa
Nôj-ı alem 274 derler.
İskender Mirza, Kürt emirlerini tutuklayınca atının dizginini Diyarbakır
seferinden geri çevirip Bitlis'e yöneldi. Bitlis ve Ahlat'ın hakimi, Bitlis ve Muş
ovasına bağlı yerlerden 2 1 kalenin sahibi ve aynı zamanda kendsinin damadı
olan Şemseddin Beğ'i Bitlis kalesinin önüne getirdi. Kaleyi almak için onu kale
halkına gösterdi. Onun üzerine Emir Milımad-ı Roski, mertlikte ve yiğitlikte
o devrin ün sahipleri olan Roski275ler topluluğuyla kaleyi savunmaya kalktı.
İskender Mirza, kaleyi teslim etmeleri için Emir Mihmad'ın oğlunu, Emir
Şemseddin ile birlikte kalenin kapısına gönderdi. Emir Mihmad kabul etmedi.
Aşın cüret ve cesaret göstererek oğlunu düşmanın eline bırakıp velinimeti
lehine kaleyi korudu. Böyle hakşinas, alnı ak ve başı dik bir adamın adı insanlar
arasında kalıcı olur.

269

Deve boynu bugün de adını korumakta olup söylendiği gibi Erzurum-Hasan kalesi
(Pasin) arasında yer almaktadır. Deve boynu Türkçe coğrafya terimlerindendir (KD, s. 97, n.2).

2 7 0 Muhtemelen bugünkü Palandöken dağı (KD, s. 97, n. 3).
2 7 1 Sürmelü çukur, Gökçe gölün (Eserimizde Gökçe Teniz) güneyinde olup

Ermenice

"Sürpmari" kelimesinden gelmektedir (KD, s.97, n.6).
272

Yeri tespit edilemedi.

2 73 Yani bugünkü Cizre.
274 Yani dünyanın göbeği.
2 75 Bitlis bölgesine hakim olan Kürt boyunun adı Rozki veya Rqj ki'cilr (K D,

H.

nn,

n . l).
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l Nkender Mirza kalenin alınmasında başanlı olamayınca anılan Emir'in
nlikt!rlrrinden bir topluluğu kalenin ayağında öldürdüler. (Şemseddin'i) Ahlat'ın
t l ı ı ü ııe getirdi. Orada da yukanda anılan topluluğa276 mensup olan yiğit
Kr l l��ler, orayı korumak için harekete geçtiler. Mertlik ve hakşinaslık görevini
yr ı·i ne getirdiler.

Emir'i kalenin ayağına getirdikleri zaman onu alışıldığı gibi kale
halkımı gösterdiler. O da kemerini çözüp geri bağladı. Ondan amaç, kaleyi
kc H'l l rt1alarını işaret etmekti. O işareti alan gençler, savunmaya gayret ettiler.
l � ı t ı ·t · ti n manasını anlayan İskender Mirza, anılan Emir'i şehitlik derecesine
ı,· ı kıınlı. Kale de son derece sağlam olduğu için alınmasında başansızlık
ı ı lt'ydıma geldi. (İskender Mirza), orada bir topluluğu kuşatmada bırakarak
ı ı · k rar Bitlis'e dönüp (99] orayı kuşatmayla meşgul oldu. Orada büyük bir
�.i yıı iH (toy) düzenlediktan sonra fetih bcryrağını hatekete geçirdi.
IMkcnder Beğ'den ümidini kesen ve onun Diyarbakır seferinden çekildiğini
ıı ı ılııymı Seyh Hasan Beğ, oradan kaçıp yöredeki yedi kalenin kendisine bağlı
c ılc lııA'u Eğil hakimi Devletşah Beğ'e katıldı. Emir Osman ile aralannda dostluk
vc· Hadakat bağı olan adı geçen Devletşah, Ali Beğ'e, "Şeyh Hasan Beğ benim
yu ı ı ı ın dadır. Ricamız odur ki Şeyh Hasan'ın kaleleri olan Kires ve Riyad277
kulc·l�l'ini kuşatmakla meşgul olan Nur Ali Beğ kuşatmadan alıkonulup oradan
ı ı.,,u ldu.tırılsın. O zaman o kaleyi, sizin memurlanmza (mülazim) teslim edeyim.
( ) l ı nın�t Şeyh Hasan Beğ'e altın, at, deve ve dört ayaklılardan nimetler versin"
c lc•ı l i ,
A1 i Beğ, ricayı kabul ederek kalenin ayağına gitti. İster istemez Nur Ali Beğ'i

k ı ı,ulmadan çekti. Onu oradan göç ettirdi. Kaleler Ali Beğ'e bağlandı. Onun
k�u�ılıA-ında ona nakitten� altından, eşyadan, binekten ve dört ayaklılardan
t'ı ı ıt• ı ı ıli bir meblağ verdi.
1 )rvletşah

Beğ, adamlanndan bir topluluğu Şeyh Hasan Beğ'in yaruna
kut ıı mk onu Araplann arasından geçirdi. O, oradan Rum'a yönelirken Osman
lirA dr I)iyarbakır kalelerine gitti.

'J II ı
·n 1

Yn ı ı i RoHki aşiretine.
l h ı kulrlerin ycrl�ri leııpit c�clilemedi.
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[100] EMİR-İ NAMDAR OSMAN BEG'İN OGULLARININ
BİRBİRLERİYLE KAVGA ETMESi
O sonbaharda onun oğulları Habil Beğ, Muhammed Beğ, Murad Beğ
ve Mahmud Beğ, Fırat'ı geçerek Şam vilayetine girdiler. Behisni, Göksu ve
Hısn-ı Mansur'u yağınaladılar. Ali Beğ onların üzerine gitti. Yağmalanmış
malları onlardan alarak sahiplerine geri verdi. Onun üzerine kardeşleri, onu
ulu babalarına şikayet ettiler. Osman Beğ, ineindiği Ali Beğ' e sert bir mesaj
yolladı. Ali Beğ cevabında "Urfa, Şam vilayetine bağlı olduğu için oranın
yönetimini bana bıraktınız. Eğer Şam ve Mısır ordusu saldırır da ben savaşa ve
vuruşmaya kalkarsam, başım yok olmakla karşı karşıya kalır. Eğer kaçarsam,
haysiyetim kırılır. Çaresiz oraların halkıyla iyi geçinmek gerekir" dedi.
Osman Beğ, ona tekrar" Senin kalbine Şamlıların korkusu ve dehşeti
düşmüş. Eğer sen Urfa'yı bırakırsan, ben orayı koruyabilirim" haberini
gönderince Ali Beğ, Urfa'yı bırakıp oradan ayrıldı. Osman Beğ, oranın
yönetimini Habil Beğ' e bıraktı. Habil Beğ, o bölgenin korunmasını üzerine
aldı.

[101] HARPUT KALESİNİN KUŞATILMASI
Urfa'dan gelip babasının huzuruna· kavuşan, anneden de kardeşi olan
Yakub Beğ ile diğer kardeşlerine nazaran, daha çok sevgi ve ilgi gören Ali Beğ,
Amid'i isteme sevciasına kapıldı. O şehir İbrahim Beğ'in oğlu İskender Beğ'e
tahsis edilmişti. Anılan kardeşi Yakub Beğ'in de desteğiyle orayı babasından
istedi. Bu isteği, haber göndererek Osman Beğ' e arz ettikleri zaman Emiri
Namdar Osman Beğ'in kahır ateşi alevlendi. Sert bir şekilde," Amid bana ait
değildir. Hazret-i Sahib Kıran Emir Timur, hizmetinin karşılığı (celdu) olarak
kardeşinize ıkta olarak vermiştir. Şimdi orası, onun oğlu İskender'e aittir" diye
cevap verdi.
Kardeşler bu cevaba öfkelendiler. Cuma günü siyah kuşaklarını başlarına
bağlayıp camiye gittiler. Babalannın gözü onların üzerine düşünce, onda,
merhum oğluna beslediği sevginin ve onun oğlu İskender Beğ'e duyduğu
şefkatİn etkisiyle kahır fırtınası esmeye ve gazap şimşeği çakmaya başladı.
Onlara," Benden sonra siyah sizin işinize yaramaz. O zaman başınıza toprak
örtülür" dedikten sonra onların ülkeden çıkanimalarını buyurdu.
Yakub Beğ birkaç

gün

s

akl andı . Ali Beğ,

emirleri ve nlikerlc�ri i le

heraber

Rum'a gitmek i��in yola ��ı ktı . Harput havalİsine vuı·ı ı u ·u ı ı ıı�i l ı u.t ve� u yarımı
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yoluyla onu Rum'a gitmekten alıkoyarken, ona "Böyle bir babaya karşı

l t• ı · h i ye si zlik edip başına kara bağladın. Eğer o sana kahretmişse, bunda
bir şey yoktur. Babanın hizmetinde bulunmak ve kendi ocağını
kı ırı ı m ak, Rum'a gidip onlardan yardım isternekten [102] daha iyidir. ... .278
l41ı.iın şimdi Harput'u almayı düşünmemiz gerekir" dediler.

kı ıl'kaccık

Ali Beğ, emirlerin ve nökerlerin ricasını kabul edip Harput kuşatmasıyla

oldu. Bu durumu, ulu babasına arz edince Osman Beğ sevindi. Erkek
kım lr�inin oğullan olan Nur Ali Beğ, Yar Ali Beğ ve Kılıç Aslan Beğ'i,
1 l c l k i i k�7D Emiri Şeyh Muhammed oğlu ve Kürt Devletşah Beğ ile beraber
A l i Bt•jt'in yardımına gönderdi. Gönlünü almak için ona çokça övgülerde
1 1 W�gul

l ıı ı l ı ı ı ı d u .

i{,· ndi

durumunu kötü -gören Süleyman Beğ, aynı kavimden olduğu 20
l ıı ı ı htm8 sahibi Dulkadir Nasıreddin'e adam göndererek ondan yardım istedi.
N ıı N ı ı·rddin onun isteğini kabul etmedi. Ondan ümidini kesince Mısır sultanına
l ı ı ıl n• ı· göndererek, "Ben sizin kölenizim (gulam). Benim yerim sizin yanınızdır.
l l ı ı l'put ile size bağlı yerlerden olan ve oranın batısında bulunan Malatya'nın
ıı i 'I I H I ııı ade ce bir günlük yoldur" diye arz etti.
C )nun

üzerine o diyarda Berkuk'tan sonra adalette ve insafta kendine
1 ıı · ı ı ı,,· r bir padişahın görülmediği Sultan Eşref, hür kişilerinden olan Emir-i
1111� 111� ·rann Vermiş'i 6 bin başı (minek başı)� emirlerden 40 merede280, 20 merede
\'t ' 1 ( ) mf.rede'yi çok sayıda Türkten, Araptan ve Kürtten Gazze, Safed, Dımaşk,
l l ı ı ı ı m, ' [rablus ve Divriği sınırına kadar olan yerlerin askeri ve Halep askeriyle
l ı l d l kh· [103] Ali Beğ'i oradan uzaklaşurmalan ve eğer iş Osman Beğ'le
ı lı · �o�uva�a düşerse, onunla savaşmalan ve vuruşmalan için onun yardımına
M' ı ı ıı h· ı di.
C ) yıl Osman Beğ, Tarmuh281 ve Huyuk282'te yayiadı {yaylamij�. Kışlamak
ıAtJinmişD için Diyarbakır'a döndü. Halep'e üç günlük mesafede Fırat sahilinde
yr· ı· n l an Cullab'da konakladı. Kışın ortasında "Mısır ordusu Halep'e vardı.
m ı M <·tinde boş bırakılmış.

•

l l l�

'Jl' l Jı: l aı. ı ğ 'a
ı

l l . :l).

'J IIo

bağlı Gölcük (Hazar) gölünün güney kıyısındaki Gölcük köyü olmalı (KD,

Faı·ı��·ada

fısi manasma gelen bu kelimenin buradaki manası anlaşılamadı.

:J I I I B ı ı mMt l1 1 11 bir yaytak olup Murat suyu ile Tercan ovası arasında veya Erzincan'ın
M l l l lt• y ı loAmıı ı ı ı c l ı ı oldu�u anlaşılıyor (KD, 103, 11, 1).
'J II�

liı ı ı·u�tı I H· l k i 'J'�t'<'Hil

uvasmda, I< ara11u

kıyıNı nduki yrr olnhi lir ( KD,s. l 03 , n . 2).
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Beğ'i yerinden uzaklaştırmaya geliyor" diye haber gelince Osman Beğ, bu
haberden oğlunu haberdar ederken, "Ben sana katılma niyetindeyim. Zafer
alamerli bayrağı (rayet) açıp sana yardıma ve desteğe varacağım. Sehat ayağını
yerinden kaydırmayasın. Şanı yüce ve bağışı genel olan Hakk'ın yardımıyla
gönlünü ferah tut. (Çünkü) "Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir':l283 dedikten
sonra asker toplamak, onu düzenleyip donatmakla meşgul oldu. Daha
sonra da balıann başında, bahriyar oğluna yardım etmek için Fırat'ın alçak
kısımlanndan yukanya doğru zafer alamerli bayrağı (rayet) açtı.
Ali

Ali Beğ de Şam ordusunun geliş haberinin kaleye ulaşmaması için yollan
kesti. Mısır ordusundan kaleye haber götüren bir topluluğu yolda tutup
öldürdü. O sırada Harput valisi Süleyman Beğ ok darbesiyle yaralandı ve o
yaranın etkisiyle hayatını kaybetti.
Kale halkı bir süre dayandıktan sonra sıkıntıya düştü. Yalvarma yoluna
başvurarak kaleyi teslim etmeye razı olunca Emir-i Namdar'ın büyük haremi
Selçuk Hatun, Süleyman Beğ'in nökerlerine [104] iltifatlarda bulunarak
onlardan kaleyi satmalarını istedi. Satış karşılığında Osman Beğ onlara attan,
katırdan, deveden, cübbeden, zırhtan,kumaştan, küçükbaş hayvandan ve
maldan çok miktarda verdi. Ali Beğ de o mallara ilavede bulundu. Böylece
kaleyi yönetimlerine almış oldular. Ali Beğ, oranın idaresine tayin edildi.
Osman Beğ orayla ilgisini kestİkten sonra Fırat'ı geçipyaylak'a yöneldi.
"

Habil Beğ de kardeşleriyle birlikte aldığı o vilayetin yönetimine lafasım
tayin edip Urfa'dan oraya göndererek, o vilayeti yağma ve esir alanına çevirdi.
Çok miktarda ganimet (olca) ve esir aldı. Kadınlan ve kızlan kaldırıp, zulüm
elini, çirkin işlere uzattılar.
Mısır ordusu Harput'un halinden ve Habil Beğ'in yaptığı yıkımdan
haberdar olup, o vilayet halkının şikayet ve davacı olmaya gittiklerini
öğrenince emirler, Harput'tan ümit kesildiğini, Habil Beğ'in fıtne fesada el
attığını göz önünde bulundurarak, Halep'ten Urfa'ya hareket etmelerinin
uygun olacağı kanısına vardılar. Bazı emirler ise, görüş alış verişi (mü;averet)
sırasına, "Sultana durumu anlatıp, onun vereceği emre göre hareket edelim"
deyince Tanrı Vermiş, "Buna na gerek var? Zaten Sultan bizi Ali Beğ'i
uzaklaştırmak için gönderdi. Eğer iş, Osman Beğ' e karşı koymaya varırsa,
ona da girişiriz. Şu anda Harput elden çıkmış, bazı Şam vilayetleri yağmaya
283

Kur'an-ı Kerim 2 / 1 53.
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talana uğramıştır. Doğusu odur ki intikam almaya Urfa'dan başlayalım.

�:ünkü Urfa bize Harput'tan daha yakındır. Ayrıca Ali Beğ ile Habil Beğ'in
l ırr ikisi de Osman Beğ'in oğullarıdır" dedi.

Emirler bu doğru görüşü benimseyip harekete geçtiler.

(105] MISIR ORDUSUNUN URFA TARAFINA HAREKET
ETMESİ
Emirler ve askerler (le:Jkeriyan) Tanrı Vermiş'in tedbirini beğenince Urfa'ya
l ııırcket ettiler. Halep'ten geçip Fırat ve Şam'ın başında bulunan Birecik'e
v ıı rdılar. Köprü kurarak sudan geçtiler. Eski beldelerden olan ve Birecik-Urfa
n nı ınnda yer alan Suruç ovasına indiler. Araplardan bir topluluk Şebbük284
yc ıl ı ı ı ı d an , kendisi de ZebiF85 yolundan yola düştü. Araplar, emirlerin ve
ııNk(·rlerin gelmesinden bir gün önce Urfa kalesine vardılar.
Akılsızlığın ve acizliğin tabiatını yendiği Habil Beğ, önce Müslümanların
kılt l ınlannı ve çocuklarını kötü yola attı. İffetsiz kadınların bazılarına sultan
vr mr.likü'l-ümera sıfatı verdi. İtibarsız ve cimri kimseleri, kalede kendine emin
vr mutemet yaptı. Kaleyi zahiresiz bıraktı. Her şeyden gafıl olarak zevke ve
ı,ı'C' Ir daldı. Öyle ki, o büyüklükte bir ordunun şehrin 4jersah yakınına gelmiş
ı ıl ı 1 1asına rağmen ondan haberi olmadı. Sonra Araplada savaştı. Onların
ırttlarlarından bazılarını ele geçirerek o topluluğu bozguna uğrattı.

Rmirler o durumdan haberdar olduklan zaman göç edip şehrin iki fersah
I I IC'ıml(�sindeki yere geldiler. O sırada Mısır ordusunun Urfa'ya gittikleri gerçeği
kı•ı u lisine malum olunca o, güvendiği nökerlerini hisarda bırakıp dışarı çıktı.
Nırt ı n ı Izisardaki çatlaklara dayayarak asiyi defetme işiyle meşgul oldu. Sonra
M uıı ı r ordusu galip [106] gelip onu yendi. O da kaleye girip şehri kendisine
ııı ı Aı ı ıak yaptı.
( )sman Beğ, bu durumu öğrenince Erzincan'ın yükseklerinde bulunan
Saray yqylakından kalkıp emirleri ve askerleri ile birlikte harekete geçti.
,\ ı n id ordusu da ona katıldı. Sonra Nur Ali Beğ ile birlikte Noh Çumen286'e iki
/;t, ı ah u:t.ağ1ndaki bir yere vardılar ve oradan harekete geçtiler.
l i n ıı ı ı

" 1 "' B ı ı raıu b ug ü n Birecik'e bağlı Şebbük köyü
"11�'
Yı� l'i l�ııpil t�dilemedi (KD, s. l05, n.4).

""'

' Yı•l'i l rııı p il rd i bnrdi ( K I> , s. I 06 , n . l ).

olmalı (KD, s. l05, n3).
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Mısır ordusu, Osman Beğ'in gelişini öğrenince savaş ateşini alevlendirip
kaleyi savaş alanı yaptı. Kalenin ayağında bulunan Urfa'nın eski surluk(?)unu
alıp yolu kestiler. Urfa halkı aciz kalıp sıkıntıya düştü; açlık ve sefalete maruz
kaldı. Onun üzerine Habil Beğ, Mısır emirlerine karşı banş kapılannı açtı.
Emirleri görüşmeye (muahede) çağırdı. İş tatlıya bağlandı. Ahidler yeminlerle
güçlendirildi. Fakat emirler, Mısır sultanının guldmlanyla anlaşarak Habil
Beğ'in kaleden çıktığı zaman yakalanmasına karar verdiler. Habil Beğ tedbirsiz
davrandı. Ali Beğ'in babasına, "Urfa, Mısır sultanına muhalefet edilerek elde
tutulamaz" diye görüş bildirdiği zaman onu kınayarak orayı koruma işini
üzerine aldığını unutarak kaleden dışan çıktı. Gutamlar onu yakaladılar. Onun
nökerierini ve askerlerini (lejkeriyan) öldürdüler. Yağmada, talanda ve tahribatta
bulunduktan sonra onu bağlayıp l\1ısır'a götürdüler.
Bu haber Emir-i Namdar'ın kulaklanna ulaştığı zaman o, Nur Ali Beğ'i,
kendi nökerlerinde 40 kişi ile birlikte halka sahip çıkması ve Habil Beğ'in
nökerlerinden kılıç artıklannı koruması için Urfa'ya gönderdi. Nur Ali Beğ
buyruğa uyarak şehre girdi. Yarahiara bakılıp tedavi edilmesi için emir verdi.
Durumu Osman Beğ'e bildirdi. Emir-i Namdar geri döndü287•

[107] İSKENDER B. KARA YUSUF'UN EMİR HALiL BİN
EMİR ŞEYH İBRAHiM-İ DERBEND I 'NİN ÜZERİNE ASKER SEVK
ETMESi, ŞİRVAN'IN YIKILMASI, OSMAN BEG'İN ERZURUM'A
HAREKET ETMESi VE ŞAHRUH MiRZA'NIN AZERBAYCAN
TARAFINA GELMESi
836 ( 1 432-3) yılının başlannda Emirzade İskender, Şirvan tarafına büyük
bir ordu sevk etti. Emir Halilullah, karşı koymaktan aciz kalıp kaçtığı için
Şirvan'ın çoğu kısmı, onun yönetim alanının dışına çıktı. Türkmen'in yıkıcı
ayağının altında ezilerek, zulmün ve düşmanlığın darbesini yedi. Bir yıldan
fazla bir sürede emniyet ve güvenlik Şirvan'dan kalktı.
O olaydan çıkış yolu bulamayan (Halilullah), zamanın sultanianna yardım
dilerne elini uzattı. Halik Berdi'yi Şahruh Mirza'ya, (bir)diğerini de Emir-i
Buzurg Osman Beğ'e elçi olarak (risalet) gönderdi. Onlara Şirvan'ın sıkıntılı

287

Bu olay, 832 (1429) yılında meydana gelmiş, kitapta da anlatıldığı gihi Mcmlukler
Urfa'yı korkunç bir şekilde yağmalamıştır. Habil Beğ ise M ısır'da lutpist e i kc•ı ı ftt� ( 1 4<�0)
y ı l ı nda VC'hadan ölmüştür (KD, s. 1 06, n.4).
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durumunu anlattı. Diyarbakır yakın olduğu için Osman Beğ'in elçisi
geldi.

t l" l ı ıı rrkr.n

zafer [108] alamerli bayrağı (rqyet) Şirvan emirinin yardımına
w·l ı n ı r k için Erzurum ve Azerbaycan beldelerinin hududu tarafına açtı.
1·� 1'1.1 11'lln1 yöresine indiği zaman Duharlu Pir Ahmed, İskender adına orada
\'ıı l l l i k yapmaktaydı. Büyüklük bayraklarının oraya inmesiyle Duharlu'nun
yOı ırı t i ı n yıldızı düşüş çizgisine girdi. İlkönce İlahi yardımın etkisiyle hisann
l ı l l' hı ı t't'll görülen bir sebep olmadan aniden parçalanıp çöktü. Sıkıntıya
ı l f l . r ı ı •rhir halkı, çevik ordunun saldırısını savuşturmak için hisann yanğıncia
t ı ıı ılıı ı ıclı lar. Büyük bir savaş patladı. Sonunda aciz kalan Duharlu'nun aman
ı l l l ı • ı ı ıı.. iııteğini, Emir-i Namdar'ın af ve göz yumma makamına ulaştırarak,
k ıı lr·vi Vf' �(·hri dergahın kullarına (bende) teslim ettiler.
/ı.'tnir-i Kebir,

( ) litıilctin ve büyüklüğün gölgesi, o diyarı kendi himaye alanına alınca
l"ıl l ı i l' ' i n tc•miz soyundan gelen Emirzade Şeyh Hasan Beğ şehrin daruga288J.ığına
ı �•)•J ı ı ,,tllldi.

( ) ıurada Mihter Bayezid'i Emir Halil'in elçisi ile beraber Gürcistan ve
( Jtlı� ı ı ımhil yolundan hilafeti andıran Şahruh Mirza'ın tahtının ayağına
M O t ı ı l ı · ı·d i . Halik Berdi onlardan önce oraya varıp durumu anlatmıştı. Mihter
l tt4 �ı•lf.ld, Erzurum'un fethi, Azerbaycan'ın bazı vilayetlerinin yağmalanması ve
( hı ı t ıil l l Ut�ğ'in Şirvan emirine yardım için hareket ettiğini arz edince Hazret-i
l l u k ıı ı ı ' ı ı ı di güçlendi. İskender'in defedilmesi konusunda mübarek mizacında
� ıı l ı ı ı \'C ' JJ;azap ateşi alevlendi. Sonra "Müslüman, kardeşininyardımında oldukça ona
1 ''''''"" tlromn eder" tavsiyesini göz önünde bulundurarak atının gidiş dizginini,
�lı vu ı ı ' ı himaye etmek ve İskender'i kovup uzaklaştırmak için Azerbaycan
l tll' t1 l l l ltt �·rvirdi. Tavacı289lar, ordunun ha;er90i için Hindistan ve Çin hududuna;
1 t'tt k , l lc u'aHan ve Taberistan dolayianna kadar [109] Rey kışlakına giderek
" " tl)'ll lwımba sığinayan yıldızlar kadar kalabalık bir ordu çıkardılar.
Jllll

1 hı I'OJ.(tı, D a rga , Targa şekillerinde de telaffuz edilen bu kelime, genellikle şehir veya
� ,... l u• � l ı ı ı i ınımasına kullanılmıştır. Geniş bilgi için bak. Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzun
ı, 141 ,ıl ı . t 1 1 11111lı Dıwleti teşkildrına Medhal, TTK yay. Ankara 1988, s. 265, n. l
:JIIII

h

C ) nludıı v � MoAol sarayında asker toplamaya, askeri kıtaları teftişe memur olan ve
lttııı ı,l.,l'l ıır ıırınrr.t r.yleyt� n vazife sahibine tavacı denilmektedir (Medhal, s. 2 3 1).
'Jt ı ı ı ( � ı·ı·r• k McıAolll\ra vt� gerek diğer devletlere ait yerlerde "ha,er" denilen ve mi1is as

� tıt l ı ıln ı ı lılr ııınıl'vnrclı ki hafifsilfıhlarla donutılmış olarak keşifhizmeti görürlerdi (Medhal,

M
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Sonra 838 ( 1 434-5) yılının aylannda zafer alametli bayraklar Rey
vilayetine indi. Ünlü oğullarından yaban eşeğini deviren, aslan avlayan
şehzade Cuki Mirza ile büyük emirlerden (umera-yı azam) Emir Alaaddin
Alike, Emir Firuzşah; Barlas ve Tarhanlılar emirleri, Emir Yusuf Hace ve Şeyh
Ali Bahadır, ikbal gibi padişah rikabının yanında (mulazim-i rikab-ı humtiyun)
yerlerini aldılar. Diğer ülkelerden de görevlendirilmek üzere büyük bir ordu
(çerik) çıkarıldı.
Kış mevsimi geçip, havanın soğuk kapısı kapanıp, yıldızların sultanı
güneşin ordusu, güney kı_şlak'ından göç edip bahar hanesine ve itidal
kaynağına ikbal çadırlarını kurduğu ve büyüklük ve azarnet bayraklarını
diktiği zaman aslan avlayan devirlerin İskender'inin padişahlığına; Timur'un
tabiatına; Cengiz'in soyuna; Harun'un efsanesine, Me'mun'un melikliğine,
Hamza'nın kuvvetine ve Haydar'ın heybetine sahip olan Şahruh Bakadır
Allah delilini nurlandırsın- çadırının ve atağının yönünü Azerbaycan tarafına
çevirerek Sultaniye yolundan kona göçe yol aldı ve saltanat evi (daru's-saltana)
Tebriz'e indi. Azerbaycan'ın bütün beldelerini feleğe benzeyen çetrinin
gölgesi altına aldı. Vilayetlere çok sayıda darugalar ve memurlar (umma�
tayin edip gönderdi. İskender'in kutvaf291larının koruduğu Alıncak kalesini
kuşatma altına aldı.
Bu haber üzerine İskender'in düzeni kaçtı. Doğruya götüren ayağı
kaymaya başladı. Şirvan'ı bırakıp Erzurum yolundan Rum ülkesine gitmek
için yola koyuldu. O sırada daha önce de söylenildiği gibi Erzurum Osman
Beğ'in yönetimi altında idi.
İskender'in kaçış haberi, Şahruh Mirza'ya ulaşınca o, Şehzade Cuki
Mirza'yı altmış bin [1 lO] süvariyle saldırı için onun arkasından gönderdi.
Bir elçiyi de alelacele Emir-i Namdar Osman Beğ'in tarafına göndererek ona
"Onun yolunu kesmek, saldırı birliği gelinceye kadar onu oyalamak gerekir"
dedi.
Bu durumda Emir, yakınlanndan ve sırdaşlarından az bir kişiyle
Kermek292 mevkiinde konakladı. Oğullarının ve muzaffer askerlerin (asakir-i
mansure) herbiri Diyarbakır'ın yörelerinden bir yöreye yerleşti ve "Hepsi bir ses
duyduklan zaman ona doğru ko_şar" emrinin gereğini yaparak beklerneye başladı.

291

292

Kale muhafızı.
Yeri tespit edilemedi (KD, s. I 10, n. l).
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Ali Beğ'i Eslemez293, HaliF94 ve Kutbegi.lu295'dan meydana gelen
kı1 lıı l udık bir toplulukla Sufi Cani Beğ Sufi'nin yardımına Mısır seferine
Ml H u lrrmişti. Onlar Malatya'yı kuşatmışlarch. Fetihten sonra Mısır'a ve
�tı ı ı ı ' a gideceklerdi. Diğer oğullar Yakub Beğ ile onun oğlu Cafer Beğ, henüz
Vf'l'lt·ı·inden ayrılmamışlardı. Ali Beğ'in ordusu Cihangir Mirza ile birlikte
1 hu·pul'a yerleşti. Amid ve Diyarbakır ordusu da ordugaha katılmamışlardı.
ll' ı ı l ıaıı Hamza Emir-i Buzurg'un hareketi sırasında fermanı beklemek için
1\ı ı ı id'dc kaldı. Sonra Emir-i Buzurg, o az toplulukla aldacele İskender ile
""""�ınak için hareket etti.
Nur

[ l l 1] EMİR-İ NAMDAR'IN EMiRZADE İSKENDER İLE SAVAŞI
'IK MERHUM EMİR'İN VEFATI
l ıckr.nder'in kaçmakta olduğu sırada, merhum Emir'in yaşının ilerlemiş
ı tlı ı ııııct, gücünün düşmesi, oğullannın ve askerlerinin gelmemesi, nökerlerinin
l trtt.ıhınnın öldürülmesi gibi olumsuzluklar diğerlerine katıldı. Nö"kerlerinin
l•lı lill'ülmesi şu şekilde olmuştu: Gürcistan sınınnda Duş Kaya296 mevkiinde
ı u ı ı ı ı ı tıökerlerinden bir topluluk, ihtiyatsız ve düzensiz harekete geçip İskender
M l l't.a'nın hanesine ve yurduna saldırdı. Bir komutanlan (serdar) olmadığı için
ı tı ı l ı ı ı·ııı çoğu helak olurken onlann arasında bulunan Ali Beğ'in nökerlerinin
l tft lı l lm·ı yiğitçe savaştılar. Onlardan bir topluluk kurtuldu. Eğer o yürekli
v'Ait lr·r karşı koymada sehat edip sağlam durmasalardı, o topluluğun çoğu
til ı•l i ı ı aralıksız yağan ok yağmurunun hedefi ve mızrağın muhatabı olacaklardı.
f ) ı ı mda Ali Lala da yiğitlik ve er meydanında büyük gayret göstererek Agcı
l 'l ı i ' y i yakaladı.

/t:rm:r-i Namdar'ın savaşta ve vuruşmada ayak dirediğini, Cuki'nin
ItHdimunun ardından hiç beklemeden savaş cenahına ulaşmakta olduğunu
tlf\ı'll.n cr İskender Mirza, orduyu düzene koydu. O sırada Sahib Kıran'ın
hM l ııuu Ali Beğ de ulu babasının ordusuna katılmıştı. Emir-i Buzurg, padişah
:,ıll:l A n te
p -H alep

bölgesinde yaşayan Köpekli Türkmenlerinin başı. Eslemez az sonra

ı ı,. ı ı BrJl' S ı ı ti'den ayrılarak Mısır sultanının katına gitmiş ve onun nimetlerine ve iltifatına
I I A I I ı ıl ı ı ı u�t ıır
'NI

(KD, s. l lO, n. 3).

B u zat y a

Kutbegilu boy reisi y a d a Bozcaoğlu Halil Beğ olmalı (KD, s. l l O, n.4).

'J ·ı� A n tc·p-Halr.p bölgesindeki Avşarların bir kolu (KD, s. l l O, n. 5).
:J I If ı
l< ars'ın hirnz gii ıwy batlNlnda, bugünkü Selim ilçesinin sınırları

d l , \· ı lc lıı ıoo l ıa ı ı e li hir kily idi ( K D,

ıı .

ı ı ı,

n.

I ).

içinde olup XVII.
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rikabının yanında bulunan (multiziman-ı rikab-ı humqyun) vezirler, emirler Vı
ayan-ı devlet ile [1 1 2] İskender Mirza'ya engel olma, onunla savaşıp vuruşm
konusunda görüş alış verişinde (müşaveret) bulundu.
O sırada Emirzade Ali Beğ, "İhtiyadı ve uyanık olmanın yolu, şu i
hareketten birini seçmektir: Ya araç ve gereçlerle savaş görevini yerin
getirebilmemiz için dağılmış ordunun toplanması ve cephanenin (cebahan
yetişmesi zamanına kadar eve dönelim ya da Erzurum'un dışına yerleşi
sırtımızı şehre dayayıp durumumuzu koruyalım. Orayı ev yerine koyu
düşmana karşı koyalım. Bu durum, İskender'in geri çekilmesine ve amacımız
ulaşmamıza sebep olur. O zaman zarfında Çağatay'ın cephanesi ve hücu
birliği (ilgar) de bize yetişir" dedi.
Bu iki görüşten ikincisi doğruya daha yakın ve korkudan ve tehlikede
daha emin idiyse de takdir, tedbirle uygun düşmediği için Emir-i Buzurg
doğru görüşü kabul etmedi. Asker sayısının az olmasına rağmen öne çıktı. İ
taraf da saflan kurmaya giriştiler. Savaş ve vuruşma ateşi alevlendi.
Savaşın başında İskender'in amcasının oğlu ve büyük emirlerinden ola
Kılıç Aslan yakalandı. İki taraftan da kalabalık bir topluluk ve büyük bir grl.lj
öldürüldü. Nazım:
"Her taraflan kan ırmağı aktı; her adımda bir selvi devrildi.
Kılıçiann bağı kement gibi oldu; her adımda bir ayağı bağladı.
Emirler esaret bağına dü;tü; esirler ise, Arap atlanna bindi. "
O sırada. İskender'in arkasından gitmekte olan Cuki Mirza, oranın \
fersah uzağında bulunan Çoban köprüsüne297 varmıştı.
Cuma günü Emir-i Buzurg, savaş için [1 13] ata bindi. Çetin ve korku
bir savaş daha oldu. Emir tarafından erkek kardeşinin oğlu Kılıç Asl ,
Beğ, Muhammed Beğ bin Osman Beğ ve erkek kardeşinin oğlu Kutlu Be
düşmanın merkezine saldırdılar. Yiğitliğin ve mertliğin hakkını verdiler. İ ·
tarafın bakadırları güçlerinin yettiği kadar çalıştılar. Aras nehri gibi kan neh '
aktı. Emir-i Buzurg bu savaş sırasında attan düştü. Mübarek başı, öldürücü a" :.
bir yara aldı. Şerefli ve mübarek yaşının 80'e ulaşmış ve güçsüzlüğün bünyesi .
sarmış olmasının yanında yara da başına yük olmaya başladı. AskerleJıiicüma_geçerek Emir' i binek hayvanına (merkeb) sağlarnca yerleştirdikte
sonra Erzurum şehrine gönderdiler.
2!l?

Hasankale'nin doğusundaki ünlü Çoban köprüsü (K D , ıd 1 � . ıt . l ).
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Akkoyunlulardan çok kimse öldürüldü veya esaret bağına

1 ııı,ı ı l .

A l i Bcğ,

esirleri kurtarmak için birkaç kez· geri döndü. Kalabalık bir
Pilten Beğ, kardeşi Musa Beğ'i kurtarmak için geri döndü.
\'IAit�·r �ava�tı. Sonra onu da tutup esaret ipine çektiler. Fakat ansızın ipi koptu
w k ı ı r l u l t u . Musa Beğ esir kaldı. Yine oraya yarım fersah mesafede Pilten'in
ı 11/llı , ,.l ı ı i ve zırhını getirdiler ise de "Basrayılaldıktan sonra" dendiği gibi onun bir
t ı ıplı ı l ı ı�u k u r tardı .

liwı hu •ı olmadı.
1\ ılı�·

Aslan'ın kardeşi Pir Hasan Beğ, Hazinedar (hazin) Hamza'nın
ı ıQ i ı ı M ı ı rad Beğ'i yakalandılar. Bayezici Beğ, Darnacl Ahmed Beğ ile
\ � k ı ıy ı ı ı ı l ı ılardan kalabalık bir topluluk öldürüldü. Zamanın b ahadırlarından
ı ·.ı ı ı l ı E ı ı ı i n e d din oğu Ali'yi İskender'in taraftarlan attan düşürerek öldürmek
lı, lı ı '-' 'Y' lu lar. Emirzade Ali Beğ onun imdadına yetişti O, çıplak olarak yerinden
1 1 1 h1 1 l ı . Kendine saldıranı attan düşürdü. Kılıcını alarak onun atına [1 14]
l ıl ı ıı l l , Ali Beğ ile birlikte dışarı çıktı. Karakoyunlu tekrar onun arkasından gitti.
I U n�ı ık Mavaştan sonra onu tutarak İskender'e ulaştırdılar. Onun cesaretinin
l l l l l l t ı n dııyan ve bu savaşta gösterdiği yiğitliği öğrenen İskender onu affetti.
i\ ı, kc ıyunlunun gösterdiği bütün bu gevşeklik ve acizlik, Emir'in işlerde acele

ı lıl\'l ıl l l l llilSllldan dolayıdır. Şu onun298 - saltanatı ebedf olsun- nasihatindendir:
' l ,lndc· an·le etmemek ve olaylar karşısında sabretmek, güzel sonuçlan miras
l ıı ı ıı � ı r. 'Aade Şf:Ytandan, yavaşlık (te'ennf) Rahman'dandır' buyruğu bunun açık bir
ı lı I l l i c l ı 1'. "
/ı.'m ir- i Buı:.urg acele ettiği için o işin başında

namusunu ve kellesini kaybetti.
l ı l l ııı ı ı y liksck oğulları, ünlü emirleri, yeni yetme gençler, donanımlı yiğitler ve
�ı·ı, k l ı ı Imhadı rlar acımasız kılıca yem oldular.
Mı ıı ı ra kaçan

askerler Erzurum şehrine girdiler. Rahmetli Emir, aldığı o
Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mübarek bedenini, Şeyh Hasan Beğ,
M l , l ln· drlhetti. Karakoyunlu Kılıç Aslan dutsak299 idi. Musa Beğ'in nökerleri
1 11 1 1 1 k ı ı r t ııra rak evine ulaştırdılar. Bu olay (839) ( 1 435-36) yılımn aylannda
hl l ııc lu ı ı

ı ılı l ı ı .

1 1 111

Yıı ı ı i

U :w n Hasan Beğ'in.

ıııı ı l lr ridı· �·ok gt�çı�crk olan Türkçe bu kelim� bugün tutsak olarak kullanılmaktadır
" l l , - · 1 1 ·1 . ı ı . 1 ) .
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Bu fitnelerin meydana gelişinden sonra Emir'in büyük kardeşi olan
Ahmed Beğ'in oğlu Kılıç Aslan Beğ, Kutlu Beğ ve Hüseyin Beğ emirlik için
kapı pencere kırdılar. Herbiri Akkoyunlu emirliği için bayrak açıp şehrin dışına
çıktı. Fakat o diyann kavimleri, onlara itaat konusunda harekete geçmediler.
Sonra Kutlu Beğ kendi makamı Bayburt kalesine, Kılıç Aslan da Palu kalesine
döndü. Şeyh Hasan Beğ ise şehirde kaldı.
Şeyh Hasan Beğ'in şehirde olduğunu öğrenen İskender, Çağatay'ın saldınsı
korkusundap ve [1 15] Şeyh Hasan Beğ'in şehri koruyacağı düşüncesinden
dolayı oradan kalkıp Rum tarafına Kara Aras300'a gitti.
Kılıç Aslan ile Kutlu Beğ'in çıktığını öğrenen Şeyh Hasan Beğ, şehri terk
edip Cuki Mirza'nın tarafına hareket etti. Ordan da Şahruh Mirza'nın yüce
tahtının ayağına giderek kabul gördü.
İskender bu durumu öğrenince Erzurum şehrine geri döndü. Orayı
yönetim alanına alarak rahmetli Emir'in mübareknaaşını araştırınakla meşgul
oldu. Bir çok araştırmadan sonra onu buldu. Mübarek başını bedeninden
ayınp Mısır tarafına gönderdi.
Ali Beğ, Muhammed Beğ ve Mahmud Beğ, savaş alanından Akkoyunlu
kaçkınlan ile birlikte ulusa hareket ettiler. Onlar, ulusa varmadan önce Cihangir
Mirza, Ali Beğ'in askerleriyle beraber Tercan .mevkiinde Emirzade Ali Beğ'e
kavuştu. Onlann da katılmalanyla kardeşler ona saldırmaktan uzak durdular.
Böylece onun eli sağlarolaşmış oldu.
Sonra (Ali Beğ), büyük bir şevket ve ihtişamla ulusa vardı. Fakat babasının
başına gelenden habersiz idi. Ulusa vardığı zaman bu haber yayıldı. Sonra
bütün ulus toplanarak ona itaat ettiler. Onun emirliği konusunda birbirleriyle
anlaşmaya ve ittifaka vardılar. Ulu babası tarafından daha önce veliaht
tayin edildiği için olaylann düğümlerini çözüp bağlayanlar301 da ona itaat
edip boyun eğdiler. O da emirlik bayrağını (niyet-i emaret) açarak, adaleti
ve halkı gözetme kurallannı; asker sevk etme, ülke koruma ve sınıra set
çekme kanunlannı göz önünde bulundurarak onlan ve nurlu vicdanının
görevi yaptı. Ünlü oğlu Cihangir Mirza'yı ulus'ta vekil (kaimmakam) [ 1 1 6]
bırakarak kendisi silahı ve gücüyle Cuki Mirza'nın yanına gitti. Erzincan'da,

3 00 Erzurum'un 15 km kuzey batısında, şimdi Karaz elenilen köy. Eski Erzurum burada
idi (KD, s. l l5, n. l).
3 01 Yani yöneticiler.
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ordusunda onunla görüşme şerefine kavuştu. Kardeşi Yakub Beğ,
Br� ve Cafer Beğ de Cuki Mirza ile orada görüştüler. Muhammed
l\f1Q l l r Mahmud Beğ de kardeşinin Cuki Mirza'nın tarafına gitmesinden
ıu ı ı ı nı El'gani'ye gittiler. Cihangir Mirza ulusunu Harput'a çekti.

tM iı1.u drnin
N ı ı l' A l i

Cu ki Mirza, Ali Beğ ile beraber Çağatay'dan kalabalık bir
ı ı ıph ı l ı ı � u İskender'in arkasından gönderdi. Onlar, Koyla Hisar302'da
t . k r ı ı dr r '(• yetiştiler. Onun ulusunu yağmaya uğrattılar ve çok kişi
nlı i H I'd i l l (• r. İskender kendisyle beraber olan az sayıdaki birkaç kişiyle
ıt ı ııdıı ı ı �ıyrılarak Rum sınırına (serhad) vardı. Askerler (leşkeriyan) ise
l·ı ı l l l t l ' ı ı n'a döndüler.
C ) � ı rada Pilten'in kardeşi Musa Beğ ile Akkoyunlu Kılıç Aslan'ın kardeşi
t•ı ı l l mıı uı Beğ, İskender'in askerine tutsak olmuşlardı. Karakoyunlu Kılıç
,\ı,lıı ı ı ' ı ı ı nlikerl eri onların her ikisini, Hazinedar Hamza'mn oğlu Murad Beğ ile
\ � k ı ıyı ı n lu'ya ulaştırdılar.
S ı m ra

Beğ, Emir Yusuf'un yeğeni olan Karakoyunlu Kılıç Aslan'ın
nikahlı olduğu için Akkoyunlularda tutsak olduğu zaman ona
h' i dıw nuıdı . [ 1 1 7] Karakoyunlu Kılıç Aslan'ın nökerleri de Musa Beğ'i Kılıç
\ .. l.ı ı ı ' ı ı ı k a rdeşi Pir Hasan Beğ ve onlara bağlanmış olan Hazinedar Hamza'nın
ı ıq l ı ı l lc· hi rlikte Akkoyunlu'ya ulaştırdılar. İskender bu üç kişiyi, birkaç önemli
l ı ı ı " ııııı dolayısıyla sağ bırakmıştı. Bu kişilerin arasından Kılıç Aslan Beğ'i
ı, ı tQı l ' l ı ınk için Pir Hasan'ı aracı yaparak ona, "Eğer kardeşin Kılıç Aslan
1 ıl i l l l i lli gc� l i rsc, Akkoyunlu emirliğini (emtiret) Osman Beğ'in oğullarından alıp
ı ı ı ı ıı vc· ı·i riııı'' dedi. Aslında Kılıç Aslan da Akkoyunlu saltanatı iddiasındaydı.
� l wu ı B(•ğ 'i kardeşi Pilten Beğ'i çağırmak için aracı yaptı. Murad Beğ'in
l ıı ı l ııtı�ı 1/a::,irıedar da Erzincan hükümdan (hakim) idi. İskender'in, Osman
Uı·Q ı ı ı·t ıu laıı kalktığı vakit Erzincan'ı onun yardımıyla yönetimi altına almak
M t ı Ma

� ı lkıtn l r�i ile

1 1 1 \'1' 1 1 VHl'Clı.

(1 18] SULTAN HAMZA'NIN AMİD'İ ALMASI
Hamza, Osman Beğ'in İskender'in üzerine gittiği sırada Mardin
l t ıl\'tt l l ı� l ı ı d t· idi. Kendisini savaşa atmak istedi. Amid havalİsine varıp Emir-i
ll11 IOJJ' ı ı ı ı i ii üm haberini duyunca Amid tarafına yöneldi. Amid'i ele geçirerek
�ııltıuı

·

����

Yıuı i 1\..ny ııl H iımr.
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yönetimi altına soktu. Cihangir Mirza, babası
ulus'ta kalmış ve ulus ile Harput'a gitmişti.

Ali

Beğ'in buyruğuna göre

Sultan Hamza Amid'i alınca Ergani'ye de saldırdı. Ondan önce
Muhammed Beğ ve Mahmud Beğ de Ergani'ye saldırmışlar ve Ergani halkı
onlara yüz vermemişti. Sonra Ergani darugaları Çağatay Ahmed ile Tatar
Aka, Ergani halkıyla birlikte Celal Satılmış'ı Cihangir Mirza'nın yanına
göndererek, '�oyunlu saltanatı, babası tarafından verilen veliahtlık hükmüne
göre baban Ali Beğ'e aittir. Biz kaleyi sana teslim edeceğiz. Buraya çabukça
gelmen gerekir" dediler. Cihangir Mirza onların isteği üzerine acele ederek
Ergani tarafına gitti. O vilayeti yönetimi altına alarak elinde tuttu.
[ 1 1 9] İSKENDER MiRZA'NIN KAÇIŞINDAN SONRA ORTAYA
ÇlKAN DURUMLAR
Şahzade Cuki Mirza, İskender'in kaçışından ve Akkoyunlu emirzadelerinin
ona katılışlarından sonra muhabbet bağının güçlenmesi için Osman Beğ'in
kızı Hanım ile konuşup onu nikahı altına almak istedi. Erzincan'ı Emirzade
j
Yakub Beğ'e ıkta olarak (soyurga� verdi. O da oğlu Cafer Beğ'i oraya tayin etti.,
Diyarbakır'ın yönetimini ve Akkaoyunlunun emidiğini ulu atası tarafındatil
veliaht atanmış olan Ali Beğ'e verdi. Ayrıca altın kılıçlı kemer ile padişahlar�
mahsus (pir-kab) altın hil'at vererek onu yola düşürdü. Ondan sonra da toy vel
zifaf işerini yerine getirmek için harekete geçip ulu babası Şahruh Mirza'nın:
saltanat karargahına (ordu-yi humayun) döndü. Karabağ'da yeri öpme şerefine
kavuştu.
Ali Beğ, hazırlarup ulus'a gitti. Harput mevkiinde Mahmud Beğ ile'
Muhammed Beğ, Ergani'ye saldırdıklarından dolayı Ali Beğ'in korkusundan
kaçmışlar, Emir-i Buzurg'un haremi Selçuk Hatun ve Emir-i Buzurg'un mir-i divan'ı
olan İbrahim İdris'le birlikte kaçıp Amid'de Sultan Hamza'ya katılmışlardı.
Ali Beğ, oğlu Cihangir Mirza'yı Ergani kalesine bırakarak kendisi de Amid
havalİsinden Rasulayn kışlakına yöneldi.
Sonra Sultan Hamza, Amid'i [1 20] sağlamlaştırıp haremini orada
bıraktı. Purnak oğlu Şah Ali Beğ ile İnak Halil oğlu Bayram Beğ'i şehirde
hükümdar (hakim) bıraktı. Ali Beğ'in Mardin' e saidıracağı vehmine kapılarak
silahlanıp Mardin' e yöneldi. Amid halkı, Sultan Hamza'nın zulmü ve
düşmanlığı dolayısıyla303 Ali Beğ'in yanına konuşmayı bilen elçiler (resul)
303

Buradan ba�laya.n vr

iki kilşı·l i parantez aral'llllda kalan k ısım

t�sas

m<'li ndt' olmayıp
ıı . l ).

H aNan Hcğ Rıın ı l ı ı'ıııııı t\ hıırıı ll't·t rvtı l'i l ı a ci i ı c·s<·rindrn a lı n nı ı�ı ı ı· (K D, s . 1 : . W ,
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�Ondererek onu Amid tarafına çağırdılar. Ali Beğ, çevik 300 süvarİyle Amid
t ıuıılina saldırarak şehre girdi. Şah Ali Beğ kaçış yolunu tuttu. Ali Beğ,
1\ın id'in yönetimini oğlu Cihangir Mirza'ya verdi. Kendisi de ulus tarafına
ı iO ı ıdü. Diğer oğlu Hüseyin Beğ304'i muhabbet temellerini güçlendirmek için
M ııur'a gönderdi. Kara Osman'dan incinmiş olan Sultan Ferec30S, Hüseyin
llc·�'i tutukladı. Ordudan bir topluluğu Diyarbakır'a saldırmak için gönderdi.
C ) ı ı l aı; Karacadağ'ı yıkım ve yağma süpürgesiyle silip süpürdüler.
Uihangir Mirza Amid'den savaş ve muharebe için hareket [ 1 2 1] etti. Her
kadar iyilik isteyen insanlar, "Silahsız düşmanın üzerine gitmek, devlet için
ı lı ı�n.ı olmaz, Mısır ordusu güçlüdür. Şiir:
ı ı ı•

"Uğer aslansan) aslan devirenlerden kor�·yiğitleriyıkanlarayiğitlik taslama.
/Jemirden bileğinin gücüyle -övünme. Çünkü demiri eriten demircilerdir.
)
Nl de olsan vücudunun gücünden söz etme)· Gergedanın saldınsından emin olma. )
dcdilerse de "Kaza gelince basireti bağlar)' sözü gereğince gurur perdesi
ı ıı ı u ı ı gözünü bağlamıştı. Nasihatçilecin sözünü kabul etmedi. Korkusuzca
M uurlıların karşısına saf kurdu. Rakadırlardan bir toplulukla muhaliflerin
ı ı ır·rkrzine saldırıp onları dağıttılar. Onların Karacadağ'da aldıkları mallan
ıı&ı • ı l aldıktan sonra akıl ve bilgi mükemmeliğinden (geçip) gaflet uykusuna
ı l ı ı l ı l ı . Mısırlılar306 fırsatı ganimet bilip bir anda saldırdılar. Onlar can
�ı ıı·kı ısundan 307] ve güçsüzlükten uyuduklan yerden sıçradılar. Büyük bir
l ı ı ı l'hr tutuştular. Döğer'in atları gücünün doruğunda ve Cihangir Mirza'nın
ı ı l l i l l'l ise ham olduğu için Döğerler [122] dört taraftan- saldırıp Cihangir
'II H
•

Bu kişinin adı Ahsenü't-tevarih'te Hasan olarak geçmektedir (KD, s. 1 20, n.3).

' I O:ı O

ı �o .

sırada (840/ 1436-7) Mısır sultanı Ferec değil Melikü'l-Eşref Barsbay idi (KD,

ı ı A) .

'l l lti

( �örüldüğü üzere tekrarlanan bu kelime D iyarbekriyye'den gelmeyip doğrudan
Hasan Rumlu'ya aittir. Bunun yerine Diyarbekriyye'de, takip eden satırlarda görü
lııı ı • Q I �i hi Döğer vardır. Hasan Rumlu, Döğerlerin başında Mısr adlı bir şahsın bulunmasına
ı t • 1 ll l�l' l'lı·rin Mısırlılar ile münasebetlerine bakarak onları Mısırlı saymış olsa gerektir. KD,
� , ., ı ı ı. ı ) .
t lı tQ ı ı ı y ı ı

1

' l l l'/

t\ hsenü't-tevarih'in bu konuyla ilgili son satırları şöyle: "Gaflet uykusundan uyanıp
Büyük bir savaş oldu. Mısırlılar dört defa Mirza Cihangir'i attan düşürdüler.
\ k kuy ı ı ı ı hı y i �it lcri onu ata bindirdiler. Sonunda yenilgi Akkoyunlu askerine düştü. Mirza
1 l l l ı n ı ı � l l', Brkıa• nA-lu Oııman Beğ, Lala Hasan ve Kara Muhammed gibi emirlerden bir top
l ı ı l ı ı k ili yıı k n l n ı ı d ı . M ıınr r.mi rleri onları Sultan Eş ref Fe rr-e' in dergahına gönderdiler. " (KD,
• ı � ı . l l , '.l).
•l l tı l ı l ı ı d i lr r.
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Mirza'nın ordusunu kuşattılar. Her tarftan ok yağdırmaya başladılar. Cihangir
Mirza'nın askerleri, hangi delikten kaçmaya teşebbüs etseler, derhal adarını
sürüp o deliği kapatıyorlardı. Yaklaşık yedi defa güç kuvvet gösteridi; şans
ve şanssızlık bir arada yaşandı. Güreşme, karşı koyma, öne atılma, savunma
devam etti. Emirzade Cihangir, tek başına harp ateşini alevlendirdi Dört defa
onu attan düşürdüler. Birinci defasında Hazinedar Rüstem atı yetiştirerek onu
ata bindirdi. Bu işi ikincisinde Pir Ahmed'in oğlu Seyyidi Ahmed, üçüncü
defasında Lala Hasan ve dördücü defasında da Arap Bihzad (yaptı). Bu döı;
ata binişinde garip işler ve acayip savaşlar yaptı. Son defasında her ne kadar
Arap atı idiyse de ayağı kayan Arap Bihzad'ın verdiği at, Cihangir Mirza'yı
yere düşürünce onu ele geçirdiler.

�

Bu savaşta Emirlu Ömer, mertlik ve yiğitlik gösterdi. Onun sağ kulağını
üzerine sapladıklan ok, başının sol tarafından çıktı. O kun bir ucu sağ tarafında�
1
bir ucu da sol tarfından görülür oldu. Başka bir ok da dizine saplanıp bir kan�
batmıştı. O böyle bir durumda oktan sakınmadı. Aksine düşmanının üzerin 9. .
ok yağdırdı. Ordunun arka kısmını da korumaya kalktı. Sonunda onu atta:nı
düşürüp yakaladılar. Savaş alanının dışına götürdüler. Ondan sonra duydukla�
garaz yüzünden onu öldürmek istederken o, geceleyin bir at çekip ona binere�
�tı.
j

Bektaş oğlu Osman da bu savaşta [1 23] yiğitlikler gösterdi. İmkad
ölçüsüne sığanı yaptı. Oraya buraya koşmasının haddi aştığı sırada atınıJ
tabanına bir ok saplandı. Atın o ayağı üzerine çökmesi üzerine attan düşü:R
yakalandı. Aynı şekilde Abdü'l-Aziz oğlu Hoşkadem, İmer Aka, Hacı Davucl,
ve Ali Kuli Kara da kahramanlıklarda bulundular. Ölünceye kadar da attan
düşmediler.
Sonra Döğer topluluğu, Cihangir Mirza'yı esaret bağına düşmüş kişiler
olan Hazinedar Rüstem, Abdü'l-Aziz oğlu Hoşkadem, Bektaş oğlu Osman ve
Ali Kuli Kara ile birlikte bağlayıp Mısır'a gönderdi. Orada Bektaş oğlu Osman
vefat etti. O savaşta Akkoyunludan kalabalık bir topluluk öldürüldü308• [1 24]
Bu kanşıklıklar, tedbirsizlikten ve ihtiyatsızlıktan meydana geldi.
Bu esnada Döğerlerin başında Gökçe Musa vardı. Gökçe Musa babası Salim ve
ağabeyi Dımaşk Hoca gibi Karakoyunluların dostu idi. Hatta ke n d is i Kara Yusuf'un seferle
rinde b u lun d uğ u gibi İskender'in savaşi a rı n a da kalılmıştı . Bir M Hı ı ı· k ay ı ı a � ı da Dc)ğt�rler ile
A k koy ı ı n h ı l n r a ras ı ı ıcl a k i v ı ı n ı � ı ı ı a ı ı ı ıı c·sc·rdr a ı ı l a t ı ld ı ğ ı �ibi (,'Ok (,'rl i ı ı ldı ı A ı ı ı ı ı ı t r yid rd iyor
3 08

o

.
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Onun309 nasihati: "Cihangir Mirza, gençliğinin başlannda, gün görmemiş,
!UtVaşlarda denenmemiş olduğu için tecrübe sahibi kimselerin sözü ile hareket
rtmedi. Padişahlann ve serdarlann, görüş ve tedbir sahiplerine danışarak
(miJşdveret) ülke işlerini yapmalan; irade dizginini, gururun ve kibirin eline
vrnnemeleri; atı donatıp nökeri hazır etmeden harekete geçmemeleri gerekir."
Emirlu Ömer ile nökerlerden bir başka topluluk gibi bu savaştan kurtulmuş
ı ılımlar, Amid'e döndüler. Olayı Ali Beğ'e arz ederek onu ordugahı (ma'asker)
ı ılım Maharid310yaylakına gönderdiler.
Emir, bu durumu öğrenince büyük bir sıkıntıya düştü. Mısır'da Yusuf
vr Bünyamin gibi hapse düşmüş olan iki oğlunun aynlığından Yakub31 1 gibi
ı•lrm ve kederle arkadaş oldu. Bütün bu sıkıntının üzerine bir de İskender'in
ltı ını 'dan döndüğü haberi geldi.
(125] İSKENDER'İN RUM TARAFINDAN DÖNÜŞÜ
Sultan Murad312 ile Emir Kara Yusuf arasında dostluk ve samımıyet
olduğu için İskender, yeniirlikten sonra Rum'a yöneldi. Rum
lıı ırluduna vannca gururunun ve cahilliğinin fazlalığından Rum sultanına
l ıl l'i ııi göndererek durumunu arz etmedi. Zor ve şiddet kullanarak zorbalık
ı•l l ı ı i halkın malına uzattı. Onun üzerine Sultan Murad, sağlama almak için o
l ı ı ıduda ordu gönderip İskender'i oradan savaşsız uzaklaştırdı.
l ııı�ları

l l l l ı ıı ı ılı(i r,

Gökçe Musa tarafından bukağılı olarak Mısır'a gönderilmişti. Cihangir ve nöker
götüren Döğerli muhafızlar ile 17 Muharrem 840 (1 Ağustos 1436) tarihinde
K ıı l ı i rr'yr varmışlardır. Sultan Barsbay ona şefkat göstermiş, daha önce Ali Beğ tarafından
�f'lıillı�i ı w bağlılığının teminatı olarak gönderilen kardeşi Hüseyin Beğ ile aynı yerde oturma
I rl l l i l li müsaade etmiştir. Barsbay, Gökçe Musa'ya mükafat olarak 1 000 dinar göndermiş ise
ı lr l ı ı 1 pam varmadan Döğer beyi ölmüştür (KD, s. l 23, n. l).
ll'rl kr ı ıd i lerini

:III!J

Yani Uzun Hasan Beğ'in.

:ı ı o

Yı·ri t�spit edilemedi.

'l l l

Yakuh peygamber, Hz. İ brahim'in torunu, Hz. İ shak'ın oğlu ve Hz.Yusufun ba
Kardrşlrrinin oğlu Yusuf'u kıskanarak kuyuya atmalarından sonra B eytü'l-ahzan
ı l ı 1 1 1. 1 1 1 1 lı· r rvi) drıı ilcn yerde y ı l la rc a ağlayan Hz.Yakub'un gözleri kör olmuştur. Yıllar sonra
1 1 1 \'ııııuı l ', kardrşi Bi.iııyaınin ile gömleğini babasına göndermiş ve onun gözleri açılmıştır.
1\ 1 1 1 'ıı ı ı-ı Krri ın'ı lı· l l z .Yakııh i lr i l,l( i l i 1 5 flyrı vardır (2/ 1 32- 1 36; 3/84, 93). Hz Yakub edebi
\' ıt l l ı l dıı i ı ı ı ı ı 1 1 :� \'ııs ı ı l ' i lı· l ı i rl i kt r ı ı.ı ı ı l ı r vr �rkilen çildere örnek göstrrilir.
l ll t N i c l ı r,

,

..

..

' I I :J

c huıııt ı ı l ı ıımlıuııı I I . M ı ı nı t

( H!l i · I 'I •H ) ,
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Azerbaycan'ın yönetimi ve meliklik iddiası kendinde eaşmaya başlayan
İskender, Şahruh Mirza'nın geri döndüğü haberini duyunca Rum'dan çekildi.
Tecelli Yurdu313 mevkiine varıp oradan Saruçiçek314'e geldiği haberini alan
Ali Beğ, asker toplayıp İskender ile savaşmaya niyet etti. Büyük emirler (umerd"'
yı izdm) Yakub Beğ, Pilten Beğ ve Şeyh Hasan Beğ, Harput salırasında All
Beğ'e katıldılar. Yakub Beğ birini göndererek Muhammed Beğ ile Mahmucl
Beğ'i getirdi. İskender tarafından yakalanmış olan Emineddin oğlu Ali, Şeyh
Hasan Beğ'e katılarak onunla birlikte ordugaha (ma'asker) vardı. (Ayrıca) Palu
kalesinde bulunan Kılıç Aslan'a birini göndererek [126] huzura çağırdılarsa
da o, (çağrıya) uymadı.
Sonra emirzadelerin hepsi birleşerek silah temini ve İskender'e nasıl karşı
konulacağı konusunda görüş alış verişinde (mü;dveret) bulundular. Ali Beg,
"O Harput yolundan gelecek, bu yoldan gidelim" diye huyurunca emirler,
"O yukarı yoldan gelecek. Çünkü Saruçiçek'te konaklamıştır" dedilen
Sonra "Erzincan tarafına gidelim. Oranın yönetimine ve hakimliğine
babası Yakub Beğ tarafından tayin edilmiş, ayağını terbiye alanının dışına
çıkarmış, Kemah, Karahisar gibi vilayetlerin birçağuna saldırarak oraları
yağmaya ve yıkıma uğratmış olan Cafer Beğ'i defetmek için çalışalım ve
oradan İskender'in tarafına yönelelim" görüşü üzerinde durdular.
Bu karar üzerine ittifak edip, Hazret-i Sahib Kıran315'ı Amid şehrine
göndermeyi uygun gördüler. Çünkü Sultan Hamza, şehrin havalİsinde
başkaldırmıştı. Hazret-i Sahib Kıran o sırada l l yaşında idi.
Sonra Sahib Kıran, babasının fermanı üzerine yola düştü. Amid' e varınca
şiddetli bir susuzluk çekti. Kuvvetlerinin azlığına ve yaşının küçüklüğüne
rağmen şehri alarak korudu. Emaneti yanındakilere teslim etti.

Sahib Kıran'ı Amid'e gönderince kendileri de Erzincan'a yöneldiler.
Erzincan'a vardıklan zaman Cafer Beğ, itaatsizlik ve haklan çiğneme yolunu
313 İleride de geçecek olan bu yerin nerede olduğu anlaşılamadı. Sivas'ın doğu tarafla
rında yer alması muhtemeldir (KD, s. 1 25, n. l).
3 14 Eğin'in (Kemaliye) batısında, Arapkir'in kuzey batısında, Divriği'nin güney doğu
sunda bulunan bir dağ ve yayladır (KD, s . l 25, n.2).
3 1 5 Yani eserin kahramanı Uzun Hasan Beğ. Böylece o, 1 1 yaşında siyasl"l sah nesinr
�:ı km ış oluyor ( K D, 1'1. 1 !.26 , n . :i).
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yOı·lldü. Gurura ve kibire kapılarak kale kapılannı kapadı. Onun üzerine Şeyh
l l ıumn Beğ, Ali Beğ ile Yakub Beğ'in bilgisi dahilinde bir tedbir düşünüp ona
l ı�t hrr göndererek, "Bizim büyük kardeşimiz Yakub Beğ'dir. Onun saltanat
lı lr l iııs ı yoktur. En büyük oğul sensin. Tijrfi316 ve [127] adet senin padişah olman
\'Oııllndedir. Gel, saltanat senin hakkındır. Bizi hepimiz senin yardımcılann ve
ı lr•Ntrk��ileriniz" diye haber gönderdiler.
w

Bu habere aldanan Cafer Beğ, şehirden çıkınca yakalandı. Onun çocuklan
11likt1rleri ile anlaşarak Erzincan'ı zaptettiler.

Beğ, kardeşleri Yakub Beğ, Muhammed Beğ, Mahmud Beğ ve Şeyh
Beğ'i bir orduyla birlikte Erzincan kuşatmasına görevlendirdi. Kendisi
y ı ı yl a k {yaylamişı) için Bayburt tarafına gitti.
Al i

l l mm n
ı lı ·

Birkaç gün sonra Cafer Beğ'in askerleri hisardan dışan çıkarak Yakub Beğ
lll' liavaştılar. Yakub Beğ onlara galip geldi. Onlann çoğu öldürüldü. Şehirliler
l ı ı ı c l u rumu görünce sıkıntıya düşüp perişan oldular. Kale kapılannı açarak
ı ıı ı ılnrının köşesinden "El-aman, el-aman" feryadını çıkanp şehri Yakub Beğ'e
t ı •NI I ı u ettiler.
Kutlu Beğ, şehrin önderi olan Hace Mahmud-i Erzincan! ile birlikte
gitti. O sırada İskender, Saruçiçek'ten sapıp
� l ıılatya'ya geldi. Akkoyunlu Kılıç Aslan ile olan eski muhabbetine dayanarak
l ı i 1' rlri gönderip onu yanına çağırdı. Kılıç Aslan da kendi kardeşi Pir Hasan
Bı·A''i bir orduyla onun yardımına gönderdi. O, onlann desteğiyle Fırat nehrini
wı\c·n·k Harput havalİsinde konakladı. O mevkide Kılıç Aslan da İskender'in
ı ı ı c l ı ı�fthına (ma'asker) katıldı. Sonra hep birlikte Harput kapısına asker sevk
ı • l l l l n ve savaşa tutuştular. Harput hükümdan Pehlivan Seydi Ali, İskender'in
c ı ı ı l ı ıs un dan bir çoğunu öldürdü. Öldürülerden birkaçının kellesini ayırarak,
1\ ı lı�· Aslan ile ittifak halinde olduğunu bildirmek için Ali Beğ'e gönderdi.
� ı · ı ıı l i sin e ait olan Bayburt kalesine

Ali Beğ, kendi kardeşleri ve devlet ayanı ile birlikte İskender'e saldırmak
i� i ı ı �·örüş alış verişinde (kengac) bulundu. Emirler razı olmadılar. Ali Beğ,
t'lllil lc· ı·in görüşünün aksine asker topladı. Munzur dağından [128] büyük bir
,,ıı l ı ı ı w t ve meşakkatle Ovacık salırasına indi.
1 skender bu haberi öğrenince Harput'tan kalkarak Kiğı tarafına gitti.
mikdarda yıkımda bulundu. Pilten Beğ, oğlu Behlül'ü onun yanına

1 ) l 'l la ��ok

· ı ı ıı

M r ı i ndr. l n ı şrkl ldr gr�:nw k Lr d i r.
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gönderdi. Oradan Tercan'a gitti. O vilayeti yıktı. Hanesinin terk edilmiş atıli
duran Pekrec kalesine31 7 bırakarak Erzincan havalİsine geldi. Musa Beğ'in
hanesini yağmalayarak Erzurum tarafına gitti. Şehri kale ile birlikte ele geçirdi.
Avnik ve Kazığman yolundan Sürmelü çukuruna318 gitti. Orada kışlach
(kışlamift). Azerbeycan yönetiminin sahibi olan kardeşi Cihanşah Mirza d�
Kızılağaç'ta k:ıjlak tuttu.
Kış gelip yollar kapalı olduğu için Ali Beğ onun üzerine asker sevk edemedi.:
Ovacık'tan Harput'a gitti. Oranın halkımn gönlünü aldı. Eski daruga'rt,
darugalıkta bıraktı. Oğullanın Mısır zindanından ve bağından kurtarmak içinj
Amid şehrinde kışladı (kışlamijı) . Sultan Hamza Mardin'de idi. O, kardeşiniq
Amid' e döndüğünü öğrenince ona duyduğu sevgi ve şefkat yüzünden onu�
dergahına koştu. Onun gelişinden Ali Beğ'in sevinci ve neşesi arttı.
11
Harhangi bir sebep olmadan onun, kardeşinin yanına gidip onun düzeninq
ve yoluna girmesi üzerine bütün Akkoyunlu ulus'u, onun Habur sahilind
kışlamasını (kışlamiji) önerdi. Her ne kadar devlet ayanı (qyan-ı devlet) o öneri
çürütmek için çaba harcadılar ve [1 29] onda nifak alametleri bulunduğunu
samimi olmadığını onun kulaklanna ulaştırdılarsa da Emir Ali Beğ onlar
kulak asmadı. Sonunda o topluluğun düşüncesinin doğruluğu kendini gösterdi
(Ali Beğ'in) tedbirsizliği ve hamlığı ortaya çıktı.
Onu kışlak'a yolcu edince Sultan Hamza, emir'in tedbiri ve "......... JJtakdirin
göre kışlak' a girdi. inat ateşi alevlendi. isyan evinin davetini aldatıcı vaadieri
harareriyle ısıttı. Miras kalmış ordunun dağılmış örtüsünü, ham hayalleri�
lambasıyla topladı. Çeşitli büyü suyuyla, insaniann gönlündeki kardeşine sevgi1
ve bağlılık ateşini söndürmeye başladı. Amid havalİsinde bulunan Ali Beğ'inJ
hanesini geri çekti. Ulus'u oradan göç ettirip kendiyurduna götürdü.
j

�

O sırada Sultan Eşref, "Eğer oğullannı görmek istiyorsan, Harput kalesi�
bizim mülazimlerimize teslim et de oğullarını sana ulaştıralım" diye haber geldi�
j
Onun üzerine Ali Beğ, yaşı daha 1 1 'i geçmemiş, küçük yaşta olmasına rağmenl
devlet alnında neciplik ve olgunluk izleri parlayan Sahib Kıran'ı, Şamlılar�
'
teslim edilsin diye Harput kalesi tarafına gönderdi.
Sahib Kıran kaleye girince kale yöneticilerine (kaledar) ve işlerin düğümlerini
çözüp bağlayanlara durumu anlattı. Onlar, doğru düşüncenin yoluna
317 Yeri tespit edilemedi.
:ı ı ıı C Jiik�:r göliiıı p;iinryiııd«· lııı lıı ııı ııııkı ttdır (K D, N . 1 :2H, nA).
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Kusursuz tabiatı ile zamanın durumuna ve düşüncesinin gereğine
hareket eden Sahib Kıran, teslim işinde geri kalınca durumu ulu atasına

N l ı· ı ı ırdiler.
teOı·r

'" '· rt t i .

(1 30] SULTAN HAMZA'NIN KARA YUSUF OGLU ISFAHAN
110 ILE SAVAŞMASI
Hamza, kardeşi Ali Beğ'den yüz çevirip isyan yolunu tuttu. Bağdat
Osman Beğ'in oğullannın durumunu
pıııl�ıı ı ı ve Ali Beğ'in oğullannın Mısır'da hapis olduğunu görünce melikliğe
M01. d i kt i . Asker hazırlayıp Diyarbakır'a yöneldi. Onu duyan Sultan Hamza da
1 11 1 1 1 1 1 l l zc·rine yürümek için Akkoyunlu ordusunu hazırladı. Savaş ve vuruşma
lı, l ı ı o ı ı a karşı çıktı.
S u l t an

' ''''"d K ara Yusuf'un oğlu Isfahan Mirza,

Mirza, Sincar'a vannca gafıl avlamak için Sultan Hamza'ya
'4tl lı l ı r ın aya kalktığı sırada, yolda lsfahan Beğ'in karavullanndan birisi tarafından
\· ııQı ı ı ı t l ıınıp tutuklanmış olan Karaca adlı birisi, kendisini Habur nehrine atıp
h ı ı ı·hı ı·dıktan sonra Sultan Hamza'ya "Isfahan Beğ kalabalık bir orduyla şu
r4 t ıı lıt Jı{r.ldi" diye haber yetiştirdi.
I N ihhan

S ı ıhan Hamza durumu öğrenince askerini toplayıp Deve suyuna319, oradan

suyuna320 vardı. Oradan da Karadere suyuna321 indi. Isfahan Beğ,
I l amza'nın saldından haberdar olduğunu öğrenince gelemedi. Onun
l l �rı d ı w Ali Beğ'e elçi göndererek ondan yardım istedi. Ali Beğ de Hazinedar
l l ıt ı ı ı�.ı ı �yı az sayıda birkaç kişiyle Mirza'ya gönderdi. Bu topluluk Mihmad
l 'ıı � n ı·ı ı u la:ı:ı:ı İsfahan Mirza'ya ulaştılar. Onun üzerine [131] Sultan Hamza
�nı, r ı lrre k Koçhisar suyuna323 indi. Musa Koca Hacı'yı, Pir Muhammed-i
t •ı ı ı·ı ı ıı k ' ı , Pir Osman Beğ'i, Agman oğlu Ali'yi ve Şah Ali Beğ-i Purnak'ı karavul
ı ılu ı·H k �clnderdi.
ı lıı S•· l ı l
� ı ı l t ıu ı

'I PI \' ·
c· rı

·

t rııpıt re.\'l
ı erned'ı.

Yr rı. t rHpıl
. cc\ ı' 1erned'ı.
ı
·ı� N ı ıımyhin'iıı az güney doğusunda, Musul yolu üzerinde bulunmaktadır. Şimdi Suri
ı ı ıı ıı·nQ ı ı ıcla hir drmi ryolu durağıdır ve Karadere adını taşımaktadır (KD,s. 1 3 1 , n.3).
ı �·J \'c· r i l r H p i t rdilt•mccl i .
I:JII

n·

I'J ' I

1\. n�·l ı iım r, M ardi n'in 20 km güney batısında olup eski adı Dunaysir idi ve XIII .yüz
ı ılıili ı ı l ı l l ıı ı n·ıı Tii ı·k�·r adın ı da taşımaya başlamıştı . Koçhisar'ın bugünkü adı Kızıltepe'dir.
k ı ıı, l ı l"ıu'ı ı ı yt� ı ı ı ı ı c lıuı � i ııı d i ZC'rkan adı nı taşıyan bir çay geçmektcdir ki bahsedilen su şüp
l ıı, ı. ı .- 1 ı ı ı ı ı ı lıu ı l ı ıı , k ıı H ı dt·�ild i r ( K 1 >, ıı . l:i 1 , ıı . �) .
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Ondan sonra Sultan Hamza Nusaybin' e indi. Isfahan Beğ de suyu
gören yerden kalkıp Mihmad Pazarında konakladı. Oradan da göç ederek
Berketir324 mevkiine indi. Nusaybin suyunun üzerine bir köprü kurarak
orada konakladı.
Alımedi mevkiinde325 karavullar karşı karşıya geldiler. Savaştılar ve Isfahan
Beğ'in nökerlerinden üç kişiyi yakaladılar. Sultan Hamza'nın karavulu galip
geldi. Musa Koca Hacı mertçe savaştı. Bu haber Sultan Hamza'ya ulaştığı
zaman o, eski dostları olan Hasankeyf hakimine ve Cizre hakimine birer elçi
gönderdi.
Halkı, her ne kadar Karakoyuolu idaresine bağlanmış olsa da Isfahan
Beğ'in zulmünden ve eziyetinden canlan burunlanna gelmiş, ondan soğumuş
olan Cizre hakimi Abdal Beğ, Sultan Hamza'ya katıldı. Melik Halef'in
komutasındaki (başlıg) Hasankeyf ordusu da onun yanında yer aldı. İki ordu,:
yaklaşık iki ay [132] karşı karşıya durup birbirine pusu kurdu. Sonunda ild
taraf savaş ve inat ateşini yaktı. Büyük bir kalabalık toplamış olmasından dola)'ll
Akkaoyunlunun yemi (alejj telef oldu. O sırada İnak Halil oğlu Muhamme�
Sultan Hamza'dan kaçarak Ali Beğ'e sığındı. Isfahan ile Sultan Hamza'nınJ
haberlerini ona ulaştırdı. Ali Beğ, fırsat bularak sayısız bir askerle Amid'den
Mardin vilayetine saldırdı. O vilayetten bazılarını yağmalayarak Arnid'e geri
döndü.
Sultan Hamza ise, ordunun ayanı (qyan-ı leşker) ile görüş alışverişinde
(müşaveret) bulunarak, Isfahan Beğ'in köprü kurduğu Nusaybin suyunun
üzerinden geçip onun üzerine gitmeyi kararlaştırdı. Çünkü suyu (başka yerden)
geçmek zor idi. O karar üzerine köprüye yöneldiler.
O sırada acizliğin ve gıda sıkıntısının pençesine düşüp perişan olan Isfahaq
Beğ, ordusundan bazılarını, İsa Beğ ve Hazinedar Hamza gibi emirleri, Alil
Beğ'in askerleriyle; Mezih Çura'yı, Cemaat Beğ'i ve Mahmud Badus'u 4 bin
kişiyle birlikte tahıl (galle) yağmalamak ve (hayvanları) otlatmak için göndermiş
ve onlar Koçhisrar'a varmışlardı.
J

Sonra Muhammed Koca Hacı, Mardin kalesinden Sultan Hamza'ya,"
Isfahan Beğ'in askerlerinin çoğu buradadır. Fırsat ganimettir. Gün, iş günü

3 24

Haritada görülemedi. Nusaybin'in az güney doğusunda olsa gerektir (KD, s . l 3 1 ,

:i:.!5

Haritalarda görülemedi (KD,

n.4).
s.

1 3 1 , n . 5).
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zamanıdır" diye arz etti. Sultan Hamza göç edip halkı (ehl) ve
birlikte Isfahan Beğ'in üzerine giderken Ali Memaş ile Akman'ı
A "'tmııl olarak gönderdi. O sırada Isfahan Beğ'in Sultan Hamza'mn haberini
ı l ı ıyrh ı�u ve Hatuniye'ye sığındığı haberini getirdiler. Sultan Hamza hanesini
l ı l l 'lt kıp suyu tutmak için saldırıya (ılgar) geçti. Onun saldırı haberini öğrenen
l11lt1 l mn Beğ de harekete geçti. Sonra [133] saflar kuruldu. Sağ, sol, merkez ve
1 r•ı ınhlar düzenlendi. Ok, köşesine çekilmiş halvette duranların duası gibi yay
ı IMumtlt�rinden ikbal kanadını açıp kin dolmuş göğüsleri ciğeri delen peykdnı326
llr ı lc·liyor; mızrak, gerçeği görenlerin ruhları gibi her ne tarafa başını vuruyor
w l lf' r neyi görüyorsa, isabet ediyor ve onun dilinden düşen her şey, kalplerde
11 l ı ı mkıyordu Kılıç, gerçek sabah gibi sancağın (alem) nefesini, muhaliflerin
ıı l ı ı ı ı ıa, hatta Farkadan yıldızlarının327 şakağına çekiyor, gurur uykusuna
ı lıılıuıların kellelerini cehalet yatağından kaldırıyorlardı. Nazım:
\'� 'mva�

lm�t�ml ile

.

"Hayvanlann tırnağı ile ve keskin kılıçla sanki bir hamlede kıyamet koptu.
. Nal pınarından güneşin gözüne,hortumla biribirine girmiş toprak çıktı. "
Sultan Hamza'nın sol cenahında (meysere) yer alan Hamza Hacı oğlu
M l lıın ad, Bektaş oğlu Muhammed ve Çelebi Musullu karşısındakileri yenip
l ı.hı l ı aıı Beğ'in hanesini yağmaladılar. O durumdayken Isfahan Beğ kadınlarla
"' ıl ı l w tc durmuş, "Leyli, leyli" yi okuyordu. Sonra Hille hükümdan (hakim)
' l 'ı ı ı ı rı Vermiş , Saltuk ve Hacı Mübarek'ten meydana gelen Isfahan Beğ'in sol
ı t• ı ıu l ıı (meysere) onun buyruğu üzerine saldınya geçti. Onlar, Sultan Hamza' mn
ı.ı ıl n•nahını yendiler. Saadetyar, yiğitçe savaştı. Tanrı Vermiş ile Hacı Mübarek
lill\lıt�m ve mücadelenin hakkını verdiler. Akkoyunlulardan Musa Koca Hacı,
l 'ı i i'J ıak oğlu Budak Beğ, Pehlivan İdris, Arab-ı İzzeddin Hacılu'nun oğlu
ı r ı ı ı l ı arc bede ve [134] vuruşmada Zühal yıldızının alnına toprak saçtılar. Halil
l l ı ıdrn de mertlikler gösterdi.
arada Isfahan Beğ yenildi_. Kansını ve çocuklarını düşmanın elinde
l ımıkarak kaçı ş yönünü Bağdat tarafına çevirdi. "Aslan'ın bir bakışı kadar erken
Mr ::.mruında l�fahan'a vardı" dendiği gibi yol aldı. Isfehan'ın Zinderud'u hatta
lluA·dat'ın Dicle'si gibi sel suyu akıtan, çağlayanın kaynağına ve tufan dalgasına
O

:ı:.ıo < >kı ın
·ı:.u < laııın

ı�iv l'i
vr·

kıımıı.

lkı ıt v ı ld ı ı ı .
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dönen gözlerine rağmen, Kerbela susuzları gibi çöP28de ve yazıda şaşkın,
hayran ve avare kaldı. Azıksız, amaçsız, kimsiz kimsesiz Bağdat tarafına koştu.
Diğer taraftan Sultan Hamza'nın eline çok miktarda mal ve nimet geçti.
Daha önce Mardin'e gitmiş olan Isfahan'ın emirleri ve askerleri, "Basrayıkıldıktan
sonra" dendiği gibi Isfahan' a katılıp Bağdat' a yöneldiler329•
Sultan Hamza, Isfahan Beğ ile yaptığı savaştan kurtulunca yeniden
asker donatıp Amid'e yürüme işiyle meşgul oldu. Onun haberi ortalıkta
yayılıp, kardeşi Ali Beğ durumu öğrenince oğlu Sahib Kıran'a, "Bu diyarın
hali perişandır. Kardeşlerin, Mısır hapsinden kurtulamadılar. Saltanat
iddiasındaysan, Harput kalesini bırakıp bu tarafa gelmen gerekir. Çünkü ülke
gelini, sen saadetli oğulun nişanlısıdır "diye duyurdu.
Bu haber Sahib Kıran'a ulaşmadan önce Harput'ta veba (ta'un)
başgötermişti. Sahib Kıran'ı Harput'ta tutmuş ':'e onu kaleden Şamlılara teslim
etmekten uzak durmuş olan o topluluk, Sahib Kıran'ın şerefli zatına bir felaket
gelmesin den, geçmişte ve gelecekte Ali Beğ' e gösterdikleri ve gösterecekleri
samirniyetİn zayi olacağı, ondan dolayı utanıp sıkılacakları endişesi ile
yaptıklarından pişman idiler. Kaleyi Ali Beğ' bırakıp Sahib Kıran'ı [135] yolcu
etmek istediler. Ali Beğ uzakta olduğu için o kararın yerine getirilmesi gecikti.
Sahib Kıran 'ın validesi330 yakın idi. Durumu ona yazdılar. Ondan gelip kaleye
sahiplenmesini dilediler.

Sahib Kıran ise, kalede beklediği ve kaleyi Şamlılara teslim etmediği için
babasının durumu itaatsizliğine yarmasından çekiniyordu. Amacı, ulu amcası
Yakub Beğ'in yanına Erzincan tarafına gitmekti. Daha önce de amcasından
kendisine bu kunuda bir işaret gelmiş ve amcası ona, yanına geldiği takdirde
Karahisar'ı kendisine bağışlayacağına dair vaadde bulunmuştu.
Sahib Kıran bu amaçla Harput'tan ayrıldı. Hazret-i İsmet-penah(validesi)
de kale halkının dileği üzerine gelip kaleyi yönetimine aldı. O sırada Ali Beğ'in
elçisi Sahib Kıran'a yetişerek durumu arz etti. Elçinin gelişi ve ülkenin kendisine
bırakılacağı müjdesi Sahib Kıran'ı korkudan kurtardı. Tam bir ümitle babasının
tarafına yöneldi. Onun ulu babasının huzuruna varmasından önce O, Amid'i
3 2 8 Metinde böyle geçmektedir.
3 2 9 Bu savaş, Al-Gıyasi'ye göre (s.249) 5 Zilhicce 840 (10 Haziran

1437) tarihinde mey

dana gelmiştir (KD, s . l 34, n. l).
:-ı :-ı o

Mq hur Saray Hat u n . Kt'ndis i n i n

ı,(i1dl lc·n· k t i r ( K I >, H . l :i.r) ,

n.

2).

ciı ır ı ı ı l i
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IUı�r�ıı Brğ't• emanet edip Harput'a hareket etmişti. Yolda baba oğul birbirine
� 11\' l l . l t l hu� Sallib Kıran, babasının iznine uyarak Amid'e yöneldi. Ali Beğ de
l l 1t q n ı t kalesine gitti. Kaleyi, oğullarını Mısır zindanından kurtarmak ümidiyle
� l ı�ı ı ı· N ı ı l t anına ba�lı olan Saru Han'ın başkanlığındaki Malatya halkına teslim
ı•t t l . ( ) radan da Gölcük yolundan Yakub Beğ'in tarafına hareket etti. O sırada
1 )Qı ı l lıı rı c l a kurtulup Mısır'dan babalannın yanına hareket etmişlerdi. Onlar,
ı ı l ı ı l ı u l ıal a rı n ı n Gölcük yolundan Erzincan tarafına yöneldiğini öğrendikleri
l•ı ı ı uı ı ı aynı yolla onun arkasından gidip Erzincan havalİsinde babalannın
ı ı vu�·ı ı ı ı i >pmc şerefini kazandılar. Hep birlikte Yakub Beğ'in huzuruna
� • 1 \' l l � t ı ılar.

[ 1 36] HAZRET-İ SAHİB KlRAN'IN AMİD'E VARMASI, SULTAN
IlAMZA'NIN AMİD'İ KUŞATMASI VE ORAYI ALMASI
.�'ahib Kıran (Amid) şehrine girip Ali Beğ Harput'a hareket ettikten üç gün
lll l l li'U S u l tan Hamza, asker, silah ve teçhizada Amid açıklannda konaklayıp
� tı h�yi kuşatma altına aldı. Orada 70 gün kaldı. Savaşlar yaptı. Nihayet şehrin
l l ıl'lııı t iyanlardan biri, ihanet edip geceleyin bir burcu dışardakilere bırakınca
� ı ı l hu ı Hamza şehre girdi. Daha önce savaşma ve savunma niyetinde olan
\ıı/11/1 Alran, bir burcun düşmaniann eline geçtiğini, kalabalık bir topluluğun
ı ı ı ı ı ı l ı ı ı ı �chre girdiğini, onların, başka bir topluluğu da kale duvarının
l l �ı· l'l ı tc lt' n içeri çekmekte olduklannı öğrenince oradan uzaklaşmaktan
l 111�kıı c;are bulamayarak eve döndü. Ünlü babasına katılma tedbiri alarak
l ı l l kııc; ya kı n adamıyla beraber Babü's-Sur (Sur kapısı) yolundan, sabahın
ıH'd ı ı ı l 1�ına ve şehrin yabancı ordu tarafından kuşatılmış olmasına rağmen,
�l l l 'k ı ı p tdıişlanmadan onların arasından geçip Eğil kalesine yöneldi. Oradan
ı ı ı ı l o I mhasının şefkatinin gölgesine koştu. Ona kavuşmadan önce, daha önce
ı1 1 1 l ıtt ı l dığı gibi, Hüseyin Beğ ile Cihangir Mirza da Mısır'dan gelmişlerdi.
l'',ı ,, l ı ınm havalİsinde baba ve oğullar hep birlikte Yakub Beğ ile görüştüler.
S ııltan Hamza Amid'e girince Ali Beğ'e sadakat gösterip şehri ona teslim
ı ı t ı l kl•· ri 1o1;erekçr.siyle şehrin büyüklerine (ekabir) ve qyanına zulüm ve eziyette
l ıı ı l ı ı ı ı d ı ı . Hepsini perişan edip, düşkün ve aciz hale soktu. Kadı Ahmed'i,
, l ' l ı l ' l l ı C i n deri olan Hacı [137] Yusuf'la birlikte öldürttü. Oranın sakinlerini
\'11�1 1 ıa ve· t alanla perişan etti. Hıristiyanlara hiç saldırmadı. Aksine onlara
h ı ı ı · � ı iz:t.r• l V(' ikramda b ul u ndu . Hıristiyan keşişlerini büyütüp yüceltti. Onlarla
� ı 1 ı ı ı ı� ı ı rk«· n say�ı g-ilstt�rip ayağa kalkma işini ye rine getirdi. 1sh1m alimlerine
l ı lı. i l lı( i �iiııı tt·r ııırd i . M üııı l ü ın a ı ılara c l ii � nı a n l ı ğı

o
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Müslüman çocukların mektebinin önünden geçerken onları Kelamu'llah-ı
Mecid (Kur' an-ı Kerim) okumalda ve tilavetle meşgul görünce dilinden"Benim
yıktığım binayı tekrar yapmak için ilim ve kıraatla meşgul oluyorlar"sözleri
döküldü. "Allah bizi hezeyan içinde olmaktan korusun!"
Onun Amid'i istila ettiği o balıarda Kara Yusuf oğlu İskender de
Azerbaycan'ı almak amacıyla Sürmelü kı;lakından ayrıldı.
[138] İSKENDER'İN
BAYCAN'A YÜRÜMESi

SÜRMELÜ

KIŞLAKINDAN

AZER

O balıarda İskender, Tebriz tahtına döndü. Tebriz'i yönetimi altına
aldı. Kardeşi Cihanşah Mirza da Kızılağaç kz;lakından Erdebil'e gitti. Büyük
emirlerden (ümera-yı izam) Cakirlu Bistam Beğ oğlu Bayezid Beğ, onun adamları,
Şirvan'ın emirlerinden bazıları ile birlikte büyük bir heybet içinde kardeşini
kovup Tebriz'i almak için Serav yolundan hareket etti. Tehlikelerde kendisiyle
birlikte zahmet çekmiş olmalarına rağmen ondan koruma ve kollama
görmeyen İskender'in niikerlerininin hepsi, ondan ümidini kesti. Onun devlet
yıldızının düşmekte ve Cihanşah Mirza'nın gücünün ekvatorun ufkundan
doğmakta olduğunu anladılar. Saflar kurulup karşı karşıya gelindiği zaman
İskender Mirza'nın ordusunu benatü'n-na'J gibi dağıtıp Cihanşah Mirza'yla
birleşmenin fırsatını gözetlerneye başladılar.
Cihanşah Mirza Merend'e indi. O havalininyqylak yeri, onun büyüklük
atağının kurulduğu yer oldu. İskender Mirza da Tebriz'den çıkıp Sufyan mevkii
yolundan Heft Çeşme'ye indi. İki taraf arasında üçfersah mesafe vardı. Onun
devletinin 4Jidnından biri olan Karamanlu Piri, orada ondan yüz çevirerek
Cihanşah'ın dergahına koştu. O durum karşısında İskender büyük bir sıkıntıya
ve üzüntüye düştü. Gururlarup kibirlenmenin hamlığı, ona yüzünü gösterdi.
Kaçış bineğini, talihsizlik eyerİnİn altına çekip Cuşin yolundan hazinesinin,
kadınlarının ve oğullanndan bazılannın bulunduğu Alıncak kalesi tarafına
[139] hareket etti . . Gitmek istediği yere vardığı zaman kardeşi Cihanşah
Mirza, Şiir:

"Hepsi süslenmij gül demeti gibiyeniyetme gençler"
(şeklinde nitelenen) düzenli bir orduyla göğün kazası ve amansız bir bela
gibi o kaleyi merkez gibi çember içine aldı. Gam duvarının arkasında ayağını
sıkıca bağlı tutan İskender'in yaşama ve mutlu olma pınarı, hayret ve üzüntü
karanlığının arkasında kaldı. Kadın l a rı , cm tın hrlfl k ol masına d udak b ü kü p göz
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oğlu da onun başına ve tacına saldırmak için hançerini çekmiş,
l l lt11'ı4 kla (bekliyordu). Nazım:

�ırpu l'lıırkcn,

"/�'v .wrcryı ve bahçesi (kendine) zindan; oğulları, can düşmanı olan!
"rşke o (yer) makam değil kuyu olscrydı! Padişah değil de şarabın kulu olscrydın!"
( I Mk(•nder), Mısır ordusunun, Ali Beğ'in istek ve arzusuyla Sultan Hamza'yı
'"' ' ' l l ktrn uzaklaştırıp Diyarbakır'ı Cihangir Mirza'ya teslim etmek, oradan da
l ll l uw�ah Mirza'yı kovup İskender Mirza'nın imdadına yetişrnek için Sultan
l'',. ı·ı• l ' ' i ı ı yanından Diyarbakır ve Azerbaycan'a hareket etmesi zamanına kadar
ı ılıı ı ı hi ı· süre bu şekilde kuşatma altında kaldı.
( 1 40] HÜSEYiN BEG İLE CİHANGİR MiRZA'NIN MlSlR'A
ORDU GETİRMESİ
l l l iseyİn Beğ ile Cihangir Mirza, Mısır sultanının iyiliklerini görmüş,
� l ıı. ı ı Vt' Şam'ın durumu hakkında bilgiye sahip olmuşlardı. Kardeşleri yani
\r1lıllı himn da onların Jermanına uyarak kendi nökerlerinden yedi kişiyle ve
ı ıı ı l.ı l'lıı birlikte Şam'a gitmek için yola düştü. Kış geldiği için Hısn-ı Mansur331
n Mıt ı nsat'da durdular. Kıtlıktan dolayı büyük bir sıkıntıya düştüler. Yatağı
ı ıl l ı ı ı ı yastığı tuğladan ve taştan yapar oldular.
l l l ı ı ataları, diğer oğlu Üveys Beğ ile birlikte Rum sultanı Murad Han'a
iıiA ı t ı d ı . Emirzadelerden Cihangir Mirza, kışın başında Hısn-ı Mansur'dan
� l ıı. l l' ' l l l yoluna düştü. Kendisini hapisten kurtarmış olan Sultan Eşref'ten
h I l i k lı{i)ı·t·ceği ümidiyle yolculukta acele etti. Sultan Eşref'in kabulü şerefine
� ıl\' l l,ı ı ı u·a padişahlara layık iltifatlada yüceldi. (Melik Eşref) onu amacına
ı ı lıı,ı ı ı· ıımk, Sultan Hamza'yı [141] emirlik ve yönetim alanından çıkarmak;
dlıl vcıt i l l işlerinin düğümünün bağlarup çözülmesini Cihangir Mirza'nın
l � l lı l•tı• klıhzasına teslim etmek; ondan sonra Kara Yusuf'un oğlu İskender
ılı• wıpt ıA"ı anlaşmalara göre, Diyarbakır'dan geçip Alıncak kalesinin ayağına
\ tt i ll l'li k Cihanşah'ın kuşatmasında olan İskender'i kurtarmak için 50 bin
ı, t' \• l k ııı i lvariyi Emir-i Leşker Tanrı Vermiş, Mısır emir-i kebir'i ve Şam ve Halep
rtıll/ıl l'oa·kmaz gibi başarılı emirlerin koroutasında (başlıg) Mısır ve Şam'dan
I IIYıı l'l lllkı r'a gönderdi.
ll f LTAN EŞREF'İN HUZURUNA GİTMESİ VE

,

ı ·ı ı
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Sonra Cihangir Mirza böyle bir ihtişamla Şam332'dan doğdu. Onun ve
Şam emirlerinin gelişinden, Diyarbakır'ın burnuna kıyamet sabahının kokusu;
Sultan Hamza'nın kulaklanna Sur'un borusunun333 gürültü patırtısı gelmeye
başladı. Nazım:

"Güne; batıdan doğduğu zaman hiç ;üphesiz kıyamet kopar. "
Bu haberlerin gelmesiyle Sultan Hamza'mn sehat ayağı yerinden oynadı.
Kaçış bineğini, yükünün altına çekti. Birinin, elinde düşmanın üzerine
yürümesi, diğerinin ise düşman kılıcının önünde tampon olması gereken kılıç ve
kalkarnndan ilkini, Yemen duası gibi hamaylı içine koyup, diğerini kervancının
azık torbası gibi binek hayvamnın sırtına yükledi. Biri, sultanın elinden
düşmanın can güvercininin üzerine uçan şahine benzeyen; diğeri, düşmamn
canına tuzak kurup ağzını açık bulunduran oktan ve yaydan ilki, sığırcık kuşu
gibi okluk yuvasına gizlenirken, diğeri korkusundan torbanın ağzından içeri
daldı. Savaş meydanında başı dik olarak erlik ve bayraklık yapan; vuruşma ve
dövüşme sırasında akıcı üslupla dile gelmede sehat gösteren mızrak, başına kın
yorganını çekerek kendini gaflet uykusuna attı.
[142] Nazım:
"Güçlü ve doğru dü;ünceli biryiğit elden çıkıp ayaktan dü;ebilir.
Elbette el elden üstün olabilir; kimse Tanrı )nın takdirinin elinden kurtulamaz. ))
Cihangir Mirza, Mısır ve Şam ordusuyla Erzincan'a vannca o eliyar
halkının tamamı, itaate ve boyun eğmeye başladı. Beldelerin ve kalderin
anahtarlanm, boyun eğilmesi gereken Emirzade'ye verdiler. Vilayetin emirlerini
ve serdarlanm Cihangir Mirza'nın ordusuna teslim ettiler.
Sultan Hamza, durumdan haberdar olunca o ordunun üzerine yürümeyi
düşündü. Her ne kadar onlarla savaşacak gücü olmasa da beline mücadele
kemerini kuşanarak yola düştü. Şam ordusu, Sultan'ın işareti vefermanı üzerine
Cihanşah Mirza'yı kovmak için adann dizginini Alıncak tarafına çevirmek
isterken, ansızın Mısır tarafından Sultan Eşref'in cennetin burcuna rıdvan
bahçesinin odasına göç ettiği haberi ulaştı. Nazım:
"Cennet Mısır)ının azizi33:foni hayattan ayrıldı.

33 2 Şam kelimesi, burada hem Suriye hem de akşam manasma kullanılmış.
333 Bak n. 252.
:i:H

Yani hükümdarı.
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/vi adı, altın üzerindeki sikke gibi dillerde kaldı. XJ
kötü haberden dolayı Şam ordusu, korkarak toplantı yaptı. Dönüşe
aniden harekete geçti.
grzincan şehri Cihangir Mirza'ya teslim edilince Yakub Beğ de harekete
M11� lp ona, "Şehir senindir" buyurdu. Sonra [143] her ikisi birlikte şehre
Mlı'r l ilrr. Şehre inecekleri sırada Sultan Hamza'nın hareket ettiği haberini
Bu

h .mı r verip

� h l ı lnr.

Beğ de Şam askerlerinden kaçarak Keber335 dağına gitmişti. Şam
ıtııkrdr.rinin dönüşünü öğrendikten sonra o da Erzincan'a yöneldi. Urum
�nnı y 'a vardığı zaman Sultan Hamza'nın geldiği haberi ulaştı. Sonra her üç
��� ı r lr�, Cihangir Mirza, Hüseyn Beğ ve Sahib Kıran, şehir sakinlerini teselli
ı ; l ı ı ırk, vilayetlerin karşı gelenlerinin, itaat edenlerinin ve askerlerin gönlünü
tt l ı ı ııtk; onların hazarda ve seferdeki ihtiyaçlarını gidermekle meşgul oldular. O
• l l nda Alıncak kalesini kuşatmakta olan İskender Mirza öldürüldü.
( laf'er

[144] İSKENDER MİRZA'NIN, OGLU ŞAH KUBAD MiRZA
'I'ARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESi
1\ıerbaycan kalelerinin sahipleri ve kutvallan, İskender'in kötü
ı lıwı·ıımşından, onun halka ve askerlere karşı zor kullanmasından, onların
ı ı ı ı ı l lıt nna el koymada zulüm ve eziyette bulunmasından, onların ırzına ve
ı ııı ı ı ı wn ma el uzatmasından ve sebepsiz yere kan akıtmasından dolayı ondan
ı ıı · l ı·r• l etmiş olduklanndan Alıncak'tan başka diğer kaleleri de Cihanşah
� l l ı'/,ıı ' y a teslim ettiler. Cihanşah Mirza, o kalede ona ayrılmış olan 300 kadar
ı ı l � ıi l ıHt:t. kadını, kendi emirlerine taksim etti.
( >nun336 -Allah saltanatını daim kılsın- latifelerindendir: İskender,
� l l l!t�ltlınanlann kadınlarını kendine ayınyordu. Kendine ayırıp yanında
1 1 1 1 1 ı ı�u kadınlara kardeşi el koyup onları paylaştınnca onlara uzaktan bakar
ı ılı l ı ı . c,: ünkü "Nasıl davranırsan, öyle kar;ılık gi:jrürsün"
Kuşatma sırasında, (İskender'in), babasının karısı olan ve annesi sayılan
Uıı l ı,t • n i n kızı ile ilişkisinden doğmuş ve denilcliğine göre kendisinin Leyla
ı1ı l ı ı ı ı lı ı k i karısı ile cinsel ilişki içinde olan oğlu Şah Kubad, annesinin aracılığıyla
l ııt l htl'l l l l i)ldürmek için onunla işbirliği yapmıştır.
ll'ı

\'ı·ri t ı·�pit c�d i lrınrcl i .

·ı·lfı

Yıı ı ı i Sıı l ı i l ı K ı rtın llı.ıı n H a�an'ı ı ı .
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Onun -Saltanatı daim olsun- latifelerindendir: İskender, babasının kansına
göz dikti ve ondan bir çocuğu oldu. O çocuk, hem babasının kansına göz
koydu hem de babasını öldürdü.
Akşamlardan bir akşam, (İskender'in) kansı, kocasının kılıcını ve hançerini
ondan gizledi. Şah [145] Kubad ittifak etmiş olan emirlerden yaklaşık 40
kişiye "Fırsat zamamdır" diye duyurdu. Şah Kubad, İskender'den kanianna
ve ırzlanna el uzattığı için nefret etmiş olan o 40 kişiyle1· birlikte İskender'in
yattığı yere giderek onu öldürdüler337•
Şehsuvar-ı Bayrami ve Hüseyin-i Ağaçeri gibi emirlerden bir topluluk,
onunla anlaşarak onu emirliğe kabul ettiler. Onunla ahit ve sözleşmt•
yaptılar.
Şah Kubad, hazinenin sahibi oldu. Onun bir kısmını askere dağıttı. Durumu
amcası Cihanşah Mirza'ya duyurdu. Cihanşah Mirza o habere güvenip itimat
etmediği için, "Eğer doğru söylüyorsa, kardeşimin güvendiği nôkeri Helaver'i
öldürüp kellesini saltanatın sığındığı dergahı(mı)n eşiğine gönder" dedi.
Amcasınınfirmanı bu çekilde çıkınca Helaver'i öldürüp kellesini, amcasının
tahtının ayağına gönderdi.
Onun -Allah hilôfitini daim kılsın- nasihatlerindendir: Padişahın nôkerinin,
düşmanlanndan ona bir zarar gelmemesi için padişahını gözetmesi gerekir.
Emin olmalıdır ki onun hayatı, padişahın hayatına bağlıdır. Padişaha zaraı·
gelirse, onun iyi nôkeri nerede bannabilir? O halde ister akrabalan, ister emi11
nökerleri olsun, sultaniann yakınlannın devamlı olarak padişahı gözetmeleri
gerekir. Padişahın da başta akıl ve din kusurlanna karşı olmak üzere daimıı
uyanık ve akıllı olması gerekir.
Ondan sonra Şah Kubad, annesinin Cihanşah Mirza ile evleneceAi
anlaşması ve vaadiyle ve hazinenin yansını [146] Avnik kalesi ve Pasİn vilayet!
ile birlikte Şah Kubad' a bırakması şartıyla kaleden aşağı indi.
Cihanşah Mirza, Avnik'i Pasİn vilayeti ile birlikte Şah Kubad'a ıkh1
(soyuga� olarak verdi. Fakat annesini Sulan Beğ-i Ağaçeri'ye bağışladı. Bı ı
haberler de daha Erzincancia iken Sultan Eşref'in ölüm haberi ile birliktr
Şamlılara ulaştı.

:-ı:-1 7 İskender 25 Şevval 841 (20 Nisan 1438) yılında öldürüldü (KD, s.

1 4·5 ,

n . 2).
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[147] SULTAN HAMZA'NIN ERZİNCAN'! ALMAK İÇİN
tW\EKETE GEÇMESi
�ımılıların dönüş haberininin doğru olduğunu anladığı zaman Sultan
l l ıt ı ll tf.n�ııın geri dönme isteği arttı.
l i nıret-i Sahib Kıran iki ünlü kardeşi Hüseyin Beğ ve Cihangir Mirza
Erzincan'da kaldı. Şehir halkının gönlünü almak ve ordunun
l l ı ı tyu�·lannı karşılamak için çaba harcadı. Cihangir Mirza, Erzincan'a dört
lfinıılı uı.aklıkta bulunan Urum Saray yurt'unda bulunan Cafer Beğ'e elçi
Mf ll u lc·ı·r.rek onu davet etti. Sahib Kıran'ı da hanesini, adamlarını, kabilesini (iO ve
�'''""'le· rini getirmesi için onların bulunduğu Kemah geçitine, derbentlin arasına
ılı• hl l'l i kte

�ı ıı ıı lr·rc l i .

1/aşamlcr, Sultan Hamza'nın geliş haberi üzerine dağılmışlardı. Onları
l ıl ı ı ı mya getirmek zordu. Sultan Hamza ise, Erzincan'a 2 jersah yaklaşmıştı.
Uıı l ı l lyar Aka'yı bahadırlardan birkaç kişiyle karavulluk göreviyle Sultan
1 l ı ı t ı ıl".ıt11ltn tarafına göndermişlerdi. Onun (Sultan Hamza'nın) tarafından
' " ' ' • Pir Muhammed-i Purnak ile Buze oğlu Ahmed öncü birlikte (monkalay)
lı l l l c · ı·, M esafenin ortasında birbirleriyle karşılaştılar. Savaş ve vuruşma başladı.
l l ı ı l ı ı l yar Ağa yenildi. O sırada Sahib Kıran, haşer'38J.erin hllJer'inden 6 nöker ile
l ıı ı ıı l ıt·r geri dönüp Kara SeviP39 mevkiine vardı. Hemen işbilir yiğitlerden
\ ı ı k l ıı � ı k 1 00 kişi olan Pir Ahmed'in birliğine (koşun) saldırdı. Savaş alanını
ıt ı ,ı ı ı lııyan atının toynağından onların başına felaket toprağı saçtı. [148]
\ k � ı ı c ıyı ı ni u b ahadırların me şhurlanndan ve ünlülerinin ileri gelenlerinden
l ı ı ı ı c ılıı ıı Sultan Hamza'nın nedimi (inak) Buze oğlu Ahmed'i attan düşürdü.
ı tı ı ı ı ı ı a y ağını bağladı. O topluluğun çoğunu ateş yapılı keskin kılıçla helak
ı ı ıpı ııA·ı ııa attı. Onların kellelerini düşkünlük toprağından kaldırıp gençlerin
I I I I I I'Uklarının ucundaki kasrın üzerine yerleştirdi. Kılıç artıkları ise, kaçıp
l•t<lltll 1 tuı 'ş gibi dağıldılar. Bu galibiyet Cihangir Mirza ile Cafer Beğ'in
ı l lı r• ı ı nı rlerine sebep oldu. Aydınlık kalplerinden geçen kaçma endişesi ortadan
� ıı l k t ı . Yürcklenerek şehre döndüler. Fakat onların askerlerinin çoğu, Sultan
t l ıı ı mm'nın korkusundan ve heybetinden Kemah kalesine sığındı.
1 1 11

Bunlar askeri bir sınıf olup, hafif siblhlarla donatılmış olarak keşifhizmeti görür
mi ktarı muayyen olmayıp lüzumuna göre üç yüzden 50 bine kadar çıkardı.
1 lııı fl �� · � I f' kol ları vr hafif silahlarla mücehhez olduklarına bakılınca Osmanlılardaki Akın
' ı l ıl l l ıı ı ı c l ı rd ı k l arı �örülür (Medhal, s. 233).

h ı ı l ı l l ı ı ı ı l n rı ı ı

'l'l'l \
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Sultan Hamza, Erzincan'ı kuşatma altına aldı. Urum Seray'da bulunan
Cafer Beğ'in haşemlerinin çoğu dağıldı. Sultan Hamza'nın askerleri, 2 gün
sonra savaşı hisara düşürdü. Tur Ali ile Nur Ali, sayılı birkaç kişiyle şehirden
dışarı çıktılar. Sultan Hamza'nın ordusundan İlyas ile Buze oğlu Ahmed,
Memaşlu kavminden idiler. Ali-yi Memaş, hem o kavimden idi, hem de Sultan
Hamza'nın yakını idi. Onun sözü üzerine Sultan Hamza'nın devletinin
destekçisi oldular. Sultan Hamza, Ali Beğ'i o derece iyi yetiştirmişti ki onun
kıymetinin derecesini Akkoyunlu serdarlannın hepsinden daha üstün tutmuştu.
Akkoyunlu ayanın da bu durumdan kalpleri kırılmıştı. o tür alçalmaya
tahammülleri yoktu. Çaresiz gruplar halinde ondan yüz çevirip Cafer Beğ ile
Cihangir Mirza'ya sığındılar.
Sonunda Sultan Hamza zayıf düşüp, Cihangir Mirza ile Cafer Beğ
güçlendikleri zaman Sahib Kıran 'ın Cihangir Mirza'nın öncü kuvveti (monkalay),
(Cihangir Mirz'mn) Cafer Beğ'in öncü kuvveti (monkalay) olmasını, Cafer Beğ'in
de [149] ordunun merkezinde durmasını kararlaştırdılar. Bu tertip ve düzenle
boru (nefir) öttürüp nekkdre çalarak savaş dizginini, benzeri olamayan kuvvetin eline
verdiler. ,(ahhak'ın yılarn gibi kana susamış olan ellerindeki mızraklar; delikten
çıkmış ejderhalar gibi başım kından çıkarmış kılıçlada gençler, ormanlarda ve
dağlarda tırnaklarım ve pençelerini Zeyd'in ve Amr'ın kam için bilemiş kızgın
aslan ve öfkeli fil gibi şehirden dışarı fırladılar. Hiç beklemeden kendilerine karşı
duranlar ve rakipleri ile savaşa tutuştular. Nazım:

"Bir anda meydanda gürültü koptu; onun hilesinden hilenin ve aldatmanın yüreği kan
ağladı.
Dışandakiterin eli kolu bağlandı; kenarda ve ortada bulunanlar döküldüler. JJ
Savaşın pazarı canlanıp hareketlendi; alanı da kıyamet alanına döndü.
Garip işler ve acayip haller ortaya çıktı. Sahib Kıran, herkesten önce Sultan
Hamza'nın eşyasının (uğruk) bulunduğu yere saldırdı. Hepsini tarumar etti.
Sultan Hamza, onların gücü karşısında bozguna uğrayarak Diyarbakır
tarafına kaçtı. Onun il'inden ve haşemlerinden herbiri, kan içen kılıcın
karşısında, kaçmak için ayağını kaçabileceği her tarafa attı.

Sahib Kıran 1 2 yaşında olmasına rağmen korkuya ve dehşete kapılmadan
onların arkasından saldırarak (ilgar), kendisini Sultan Hamza'nın hanesine ve
hazinesi ne ulaştırdı. Onl arın tamamını ele geçirerek o konuda hiçbir eksik ve
kwnıra yer b ı ra k m a d ı .
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Beğ, savaş ve vuruşma zahmetinden kurtulduktan sonra yöneticilik
oturdu. Her milletten sınıflar ve gruplar, toplanıp bir araya gelerek,
ı 11 1 1 1 1 1 c lrvlctinin dergahı önünde birkaç gün "Ey akıl sahipleri! Ders alın 'J'340 nidasını,
ı h•vlr• t i n yardımcılannın ve destekçilerinin hepsine duyurdular.
( :nfr.r

l " h t ı ı ıu

[1 50] CAFER BEG'İN EMiRLiGİNİN AHVALİ
Yil n c tim dizgini Cafer Beğ'in iktidar kabzasına yerleşince o, iradesinin
ı ll l.lı( l ı ı i ıı i , günahtan sakınınayan nefsin eline verdi. "Çünkü nefi kötülüğü
.,,,,.t/rr ''-11 1 hükmüne uyarak, kavga merkebini ve asi tabiatının atını, nefsani
ıl i 1. 1 1 l ı ı rı n ve şeytani vesveselerin alanının her tarafında sürmeye başladı.
�ı ı1 ı ı ı ı ı c l a kabileleri, aşiretleri, emirleri ve askerleri kendinden soğuttu. Nazım:
"A'rndi nefsine hakim olmayı bilmezsen, dü;manla nasıl savaşabilirsin?"
(,:i rkin hareketleri görülünce Akkoyunlu ondan ineinip sağuyarak Sultan
1 l ıl 1 1 1 �ll 'ya yöneldi. Ali Beğ ile kardeşi Yakub Beğ arasında güvensizlik olduğunu
l ıl l ı ı ı rHinc, hatta kendi arnellerinin çirkinliklerinin farkında olmasına rağmen,
Hr/1 i tftnmare342 sine engel alamıyor, kendini, hasletlerinin kötülüklerinden
�1 11 ı ıyamıyordu. Üstelik boy'un(i� kendisinden nefret ettiğini de öğrenmişti.
Hıııılnrclan dolayı bir köşeye çekilip olayı uzaktan seyretmekten başka çare
l ıı ı l ıı ı ı ıa dı. Atının dizginini Akşehir tarafına çevirdi.
Onederi Akkoyunlu reisieri olan ve haşemlerin Erzincan havalİsinde Cafer
Uı·�'dr ı ı uzaklaşıp Sultan Hamza'ya katıldıklan sırada ulusla birlikte kaldığı
l l ı ,,kıu le m Beğ, Kuş Beğ ve Koca Hacı oğlu Mihmad Beğ, Cafer Beğ' e birini
M ı ı ı ıdc· n�rck onu tekrar il'e [151] getirdiler. Yakub Beğ, ulus'un Cafer Beğ ile
l ı l ı lı · � ı ı ı e s i nden korkarak Kemah'a gitti.
( ) sırada Ali B eğ geçim ve maişet sıkıntısı içindeydi. Kiğı'da bulunan
l 'ı l ı ı • ı ı Bcğ, Ali Beğ'in perişan halde olduğunu öğrenince onu Kiğı'ya davet
ı • t l l . l >ostluk göstererek onu aldatıp, yardım vaadleriyle yanına çağırdı. Ali
l1ı•Q o ı ı u samimi sandı. Oraya gidince (Pilten Beğ), onun iki kızını, kendi iki
ı ıQ i ı ı y l ı t t�vlendirmek isteyerek, "Eğer nzanla verirsen ver, yoksa zorla alırım"
ı lı · ı l i .

Hll

HI
HJ!

l< ı ı r'an-ı Kerim 59/2.
Kur'n ıı-ı Kt•rim 1 2/53.
l ı ıım ıı ı kilı iHü�r s rvk t·dr.n nrl'iıı .
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Beğ, onun isteğini geri çevirmekten aciz olduğu için çaresiz evlilik
akrabalığı.na sabır gösterdi. Vaadedilen hizmetler, amacına ulaşmasıyla son
buldu.
Onun -Allah devletini daim kılsın- latifesi: "Hizmet etme vaadini, hizmet
ettirmekle değiştirdi. İş yükleme ve angarya işine başvurdu."
O sırada Cafer Beğ, il'in arasına geldi. Hoşkadem, Musa ve
Mihmad'ın takviyesi ile tekrar fitne ve fesat binası kurarak çirkin işlere
ve kötü davranışlara başladı. Ulus tekrar ondan nefret etti. Onun ıslah
olmaz olduğunu tecrübe ile öğrenince tekrar ondan yüz çevirdiler. O
da onlardan korkarak Rum tarafına kaçtı. İl ve haşemler Yakub Beğ'in
etrafında toplandı.
Ali Beğ kardeşiyle yeniden birleşince büyük bir topluluk meydana getirdi.
Kışlama (kt§lamij-ı) zamanı geldi. Sultan Hamza, gücünün ve ulus serdarlannın
silahının az olması yüzünden kaçmaya yöneldi. Sahib Kıran onların arkasından
hücum etti. Kaçtıklan sırada Yakub Beğ'in atını tutup götürmüşlerdi. Sahib
Kıran yetişti, savaşıp vuruşarak atı onlardan geri aldı. Onları büyük bir
perişanlığa düşürdü. Fakat onlar yeniden toplanarak savaşmak maksadıyla
Sahib Kıran'a yöneldiler.
Sahib [152] Kıran yaşının küçüklüğüne rağmen yaşlıların ve gençlerin
hayrette kaldığı. işler yaptı. Nazım:
''Kı<gın aslan ve öfkeli kaplan gibi o kavmin emnryetini ve güvenini kaptı. "
Zor ve cebirle çok miktarda ganimet (ahterme) alarak Erzincan'a geri
döndü.
Yıkılıp dağı.lan il, Sultan Hamza'ya yöneldi. Yalnız önceden ondan
uzaklaşmış olup da geri dönmeye yüzü olmayanlar, zorunlu olarak Ali
Beğ'e, Hüseyin Beğ'e ve Cihangir Mirza'ya sığı.narak onların hizmetini
tercih ettiler.
Yalnız Sahib Kıran, ulu amcası Yakub Beğ'in hizmetinde kaldı. O günlerdr
yoksulluğu o dereceye ulaştı ki mavi pamuklu bir elbiseden, bir kepenekten vr
bir attan başka şeyi kalmadı. Atının yemini temin etmeye dahi imkanı yoktu,
Bu yüzden çoğu zaman yaya yol alıyordu.
Ali

Rum'a kaçmış olan Cafer Beğ, o kış sona erip balıann etkileri kendini
göstermeye başlayınca harekete (ilgar) geçip Şirin vilayetine343 saldırdı. O

:H3 Yeri tespit cdi lemedi.
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\•IIAyr l i ı ı havalİsini yağmalayınca Yakub Beğ, Sahib Kıran'a bir ordu vererek
ı ıt ı ı ı ı ı kc tl ül üklerini defetmeye gönderdi. O, ona yetişince aralarında büyük bir
�,,,.,,. u l d u . Savaşın yıldızı Sahib Kıran, bir timsah gibi onun kuvvet gemisine
ıııı l ı l ı ı ·t l ı , Onu ıstırap denizine batırdı. Yağınayla biriktirmiş olduğu malların
111' 1 " ' ı ıl u ı ılarını talan etti. Onun bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını,
1 n ıt N I I I I , yardımcılarını ve
(153) destekçileri yağma mülkiyetine aldı.
1 ; , ı l h Brğ', korku ve hüsran içinde tekrar Rum tarafına döndü. Ali Beğ ve
1 : ı l ı ıı ı ı�i r Mirza, kardeşi Hüseyin Beğ ile birlikte Arınan ve Merduman344'da
� ı•l '' ı l ı l ı ı r.
l l ııh·p hükümdan Tann Vermiş, Mısır sultanına isyan etti . . O vilayette

Cihangir Mirza onun şerrinden korunup emniyette kalmak için
� ı ı1 k ı ıc lı ı n ona sığındı. Onun üzerine (Tann Vermiş), Sultan Hamza'yı
h t ı ı l lııl ıır• müttefik yapmak, Mısır sultanına muhalefet işinde onun desteğini
ı• lı t Hi k l �· i r1 Cihangir Mirza'yı hapsedip Sultan Hamza'ya vermek istedi.
l ıı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı

( ) ı�ı rada Ali Beğ, Hicaz'a giderken Mısır tarafına saptı. Mısır Sultanı
� l ı ı i H kn 'ı-zahir Çakmak'a katılarak kendisini tehlike korkusundan

� I I I I U I't l ı ,
l l ıı lrp halkı Tann Vermiş'i dışarı salıp üzerine taş yağdırdı.Sonra
ı ıı k ı 1 l ıı y 1 p, nökerlerinden bazılarını öldürdüler. Cihangir Mirza da bağlı
l ıı ı l ı ı t t ı l ynrdu. Sonunda Tann Vermiş'in onu bağladığını ve babasının Mısır
nıılı ıı ı ı ı ı ııı katıldığını öğrenince onu serbest bıraktılar.
' l l ı ı ı ı·ı Vermiş, Halep'ten kaçınca Halep htıjemleri onunla birleştiler.
ve· d e s tekle yüreklendirdikleri zaman o tekrar fıtne ve fesada başladı.
lıı\ ıı ı ı vı · i nat ateşini yaktı.
\ • t l ı lı ı ı ı

İnal adındaki Şam naib'i Mısır sultanına karşı isyan makamına
onların fıtne ve fesat ateşini söndürmek için ordu gönderdi.
1 t t ı hl l ' i � ı ı ct� İnal'ı ortadan kaldırdırmak ve onun fıtne ateşini keskin kılıçla
�ı ı ı ı ı hl n ı ı r k istediler. Sadud hududunda onu öldürerek Haleb'e yöneldiler. Asi
11 1 1 1ı1�·ı l l lf'vkiinde savaşa ve vuruşmaya [154] tutuşarak (Tann Vermiş'i de)
C ) Nt rada

� � � ı ı ı ltt i . Sultan

1 llı l ı ı ı·ı l l l lc· r�w

•.

111
l l 'ı
ıı

l ı ı� Idr•

t�ııpit edilemedi.
'l'ıııır;Vrrmiş, daha önce söylendiği gibi Bihisnili bir Türkmen idi. Memluk olmadı
\'r l'lr l'i

l l u lrp val i l iğine

kadar yükselmişti. Bu olay 17 Zilhicce 842 (3 1 Mayıs 1 439) tarihinde
İbıı Tımrıberdi, babasının hizmetinde bulunmuş olan bu emirin hayatını
nln l'l l k yaıın ışl ı ı· ( K 1 >, ııı . l �">4·, n . l ).

ııq· ı l ı l l l ll lı(t' l ı ı ı i�liı·.
ıt i ii i i A ı l ı
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Hüseyin Beğ, büyük sıkıntıya ve darlığa düşünce Rum tarafına kaçtı.
Cihangir Mirza, onun durumunu Hazret-i Sahih Kıran'a duyurarak onu
huzuruna istedi. Onun emrine uyan Sahih Kıran, harekete geçti. Halep'te
birbiriyle buluştular. Birlikte Mısır'a yöneldiler. Mısır sultanı ile görüşme ve
babalanna kavuşma mutluluğuna erdikleri zaman Sultan onlara 3 bin eJreft
bağışladı. Onlar için şahane hil'atler ve altın kılıçlı kemer gönderdi. Onlann
gücünü kudretini arttırdı. Urfa'yı Cihangir Mirza'ya bağışladı. Onu Sultan
Hamza'nın üzerine salmak için yola düşürdü. Sultan Hamza bu durumdan
etkilenip korkarak Cihangir Mirza'nın üzerine asker sevk edip onu kovmak
için savaş araç gereçlerini sağlama işiyle meşgul oldu.
[155] CİHANGİR MiRZA'NIN MISIR'DAN URFA TARAFINA
DÖNMESi, SULTAN HAMZA'NIN ONU KOVMAK İÇİN ASKER
SEVK ETMESi
Cihangir Mirza, Sultan'ın desteği ve takviyesiyle yönetim yerine ve adalet
merkezine dönünce Sultan Hamza, ordu düzenlemeyi çabuklaştırarak Urfa
tarafına gitti. Şehri kuşatma altına aldı. Peş peşe büyük savaşlar yaptı. Fakat
hiçbir faydasını görmeyince geri döndü. Ertesi yıl sefere ve fethe çıkmak
maksadıyla orduyu donatıp onun gereçlerini hazırlamakla meşgul oldu.
Cihangir Mirza da Urfa vilayetini elinde tutmak için gönülleri hoş
tutmak, ordu düzenlemek ve savaş gereçlerini hazırlamak için çaba gösterip
güç kazandı.
Sultan Hamza'nın içinden geçenler gerçekleşmedi. Kendinde Urfa'ya
geri dönme gücü bulamadı. Kavimlerin ve haşemlerin Cihangir Mirza'nın
bağışlannın eteklerine ellerine atarak gruplar halinde onun devletine yönelip
Sultan Hamza'dan yüz çevirmeleri sebebiyle (Sultan Hamza), Urfa'ya
gidemeyince Birecik kalesini kuşatmaya yöneldi. Birecik'te Cihangir Mirza'ya
bağlı olanlardan Fahreddin adında biri hakim idi. Cihangir Mirza durumu
öğrenince fermanı üzerine Sahih Kıran oraya yöneldi. Birecik havalİsinde Sultan
Hamza'ya bağlı kalabalık bir topluluk bularak onlann üzerine saldırdı; hepsini
dağıtarak yağmaladı. Hayvanlardan ve yiyeceklerden çok miktarda mal eldr
edip kaleye taşıdı. Aklını [156] oranın zabtı işinden kurtardı.
O sırada Cihangir Mirz.a'nın nijkerlerinden bir topluluğun kaçıp Sultan
Hamza'ya yöneldiklerini, Sultan Hamza'nın da on l ul'lıı destck bularak
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saldıraracağı haberini alınca Cihangir Mirza'ya yardım için Urfa
koştu.

[157] SULTAN HAMZA'NIN URFA'YI KUŞATMASI
SaiU:h Kıran Birecik kalesini sağlamlaştırıp orayı mal ve nimede doldurunca
( l l l ı u ı ı�ir Mirza'nın niikerlerinden bazılannın ondan yüz çevirerek Sultan
l l u ı ı ı ıa'ya katıldıklan haberi geldi. Onun üzerine Sahib Kıran, kale kutvalını razı
ı ·ı l ı · ı ·r k kardeşinin tarafına yöneldi. Saidıra saidıra her taraftan bir düşmanı
\·ı• ı ı • ıcrrd i . At sırtında savaş meydanını arşıulayan ve Nazım:
"//epsi de iki ağızlı Hint kılıcı gibi düşmanlarayoklukyolunu gösteren,
,,(waş zamanı ayaklarını toprağa sıkı hasan; gidi; sırasında rüzgar gibi esen idi"
(�rklinde nitelenen) savaşçı yiğitlerden30 askerle beraber düşmanla
ıuwn,ıp kılıç sallayarak Akkoyunlu kavimlerinin arasından dışarı çıkıp ünlü
� .m lt·�i nc kavuştu. Zaman zaman onun huzurunun n iikerliğine seçilmiş olan
ı � ı lı ludı Jipehsaldr Halil Aka, yaya olarak kaleden dışa çıkıp 6fersah yol alarak,
ll' l ı ı vr kavimlerin hayvanlanndan ve yiyeceklerinden çok miktarda alarak
� ıı lı·yr �ötürdü.
( ) sırada Sultan Hamza, Urfa kalesini kuşatmaya geldi. Sahib Kıran ise, 40
M••ı ı�·lr şdıirden dışarı çıktı. Sultan Hamza'mn öncü birliği (monkalay) olan bin
� ı , ı vı· karşı sultaniara yakışan bir savaş yaptı. Cesaretin ve yiğitliğin eserlerini
ıuı q �l l ı•c li. Sahib Kıran 'ın nökerlerinden Halife adındaki bir niiker, başına kılıç
\ ı l l ıiHI alelıktan ve beyni, [158] o yaranın deliğinden dışarı çıktıktan sonra
� ı ı l ı ıı ı ı 1· -lamza'nın nökeri Abdü'l-aziz'in göğsüne bir darbe indirirken başına
1 ııı,kıı bir darbe yedi. Abdü'l-aziz'in oğlu onun elinden kurtuldu. Fakat kendisi,
ıt lı lıAı ha� ka bir yarayla şehitlik rahatına kavuştu.
( >ı um üzerine Sultan Hamza, geri döndü. SaJıib Kıran arkasından giderek onun

�ıı ı ·· ıHıı ıda

galibiyerler elde etti. Sonra Sultan Hamza Mardin'e vardı. SaJıib Kıran'ın
�ı111 h·�i ( :ihanşah Beğ, Saur'lu Muhammed Beğ, Gadra Beğ b.Osman Be�46 gibi
"""lı•n Ir n bir topluluk ile Purnak eminerini Cihangir Mirza'ya karşı koymak için
woı ı •vlı·ııc lidi. Kendisi de şehri almak ve Yakub Beğ'i oradan çıkarmakiçin Erzincan'a

ı l � l ı ıı

ıı l ı

H rı B ı ı ı ı lai'Cian

ilkinin Saur hakimi Mehmed Beğ olduğu görülüyor ki ileride adı bir defa
w·c;ı·n·kl il'. İ kincisi dr. aynen böyledir ve adı başka yerde geçmemektedir (KD, s. l 58,
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hareket etti. Kısa bir sürede orayı aldı. Çünkü şehir halkından bazısı ihanet ederek
şehri Sultan Hamza'ya verdi.
Cihangir Mirza, Urfa'dan ordu sevk etti. Dağ yolundan Birecik kalesine,
Sivri Mağara347'ya ve Türkman Deresi348'ne geldi. Mardin vilayetini yağrnaladı.
Mardinde bulunan emirler harp araç ve gereÇleriyle dışan çıktılar ve Kasur349
mezrasına vardılar. Sahib Kıran ilk topluluğun arkasında idi. Nökerlerden 1 5 kişi
ile garip işler ve acayip savaşlar yaptı. Ordunun merkezi Mardin'e vannca
Cihangir Mirza'dan, [159] "Filan mevkide tuzak kurmamız için kendinizi
saltanat karargahına (ma'asker-i humqyun) ulaştırmalısınız" diye padişah fermanı
çıktıysa da Hazret-i Sahib Kıran onu kabul etmedi. Cihangir Mirza, belirlenen
tuzak yerinden dışan çıktı. Sahib Kıran, savaş ve sefer yolunda hazır olsun,
vuruşma ve çarpışma için istek duysun, sonunda "Ben, İbn Hallace'yim
"diye iddiada bulunmasın diye kardeşi Hüseyin Beğ'e uyancı sözler söyledi.
(Bilindiği gibi) İddialar açık olmaz, yerine getirilmesi kesin değildir. Halbuki ij, delil ve
rehber olmadan normal olarak görülür. " Nazım:

"İddia sahibi kimse, manasız olur; manalı olan iddiasız olur.
Meydanı, çevgiin'ı ve guy'u görmek istersen, söze ne gerek var, hojça meydana git.
Dedi kodu amelsiz ı:Jlk vermez; bağtşsız mal mülk sıkıntı getirir.
Bal demekle ağız nasıl tatlanır? Amel olmayınca ilim, ilim olmaz.
Söylenmij söz bOJ ağrısı verir; Sakın hal Boş konujan/ardan sakın!
Resul, ' Kura'n'ı çok okuyanlar' dedi. Ey boş konu:Jan! Kur'an (senin için) ' Ona lanet
ederJ350demi}tir. "
[160] (şeklindeki) Sahib Kıran 'ın sözleri üzerine onun yanına görevli
olanlardan Döğerli biri, "Siz de Sultan Hamza ile savaşmak istiyorsunuz.
Şimdi iş zamanı yaklaşmış, savaş araç gereçleri hazırlanmıştır. Sehattan bir
darnan ve hayattan bir anı olan herkesin, o işte kendini göstermesi gerekir"
dedi.

347 Urfa'nın güney batısında Sarı Mağara adlı bir yer vardır (KD, s. 158, n.2).
348 Burası Mardin yakınında idi (KD, s . l 58, n.3).

349 Mardin'de her ikisi de şehrin güney doğusunda olmak üzere, birisi Kasır Cirrin,
diğeri de sadece Kasır olmak üzere iki yer adı vardır (KD, s. 158, n.4).
:ı�ııı K m 'a ıı-ı Kc· r i ın
2 / 1 !)�).
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M.ardin ordusu, Mardin'in Tardin'inine yaklaştıkları zaman Cihangir
M l ı·za ile Sahib Kıran'ın nö"kerlerinden yaklaşık 1 00 kişi birleşip savaş düzenine
tıtlrı · rr k harekete geçtiler. Ordunun öncü birliğinde (monkalay) 300 ve
l l lt'l'krzinde SOO kişi bulunuyordu. Sahib Kıran, 1 4 yaşlarında olmasına rağmen
ı ı ı ı ı l ı nlif askerlerden birine öyle bir darbe indirdi ki elinin sırtına çarpmasıyla
ı ıı ı ı ı nttan düşürdü. Ondan önce Sahib Kıran'ın nökerlerinden iki kişi düşmana
��r·ı i�ip yiğitçe savaştılar. Diğer taraftan düşmanlardan iki kişi, Sahib Kıranla
ııı.wn�a çıkarak o hazreti attan düşürdüler. O sırada Sahib Kıran'ın kühlhı
l ııı�ıııdan düştü. Fakat hemen kalkıp başı açık yedek atına bindi. Kılıcını
ı,r•kt·n�k o askerin arkasına düştü. O sırada birinin başına kılıç vurdu. İbrahim
ı lr• ı ı lıazreti attan düşürmüş olan kişiye vurdu. Sonra kalabalık bir topluluk
,\'t�hih Iliran'ın önünden kaçıp Koçhisar351 camiine giderek oraya sığındı.

durumu gorunce Cihangir Mirza'nın askerleri cesaretlenip
\'l ll'r·klendiler. Onlann arkasından gittiler. O saldırıda Sultan Hamza'nın
IIIIArrlerinden kalabalık bir topluluğu ele geçirdiler. Mardin vihlyeti yağmaya
w Iniana maruz kaldı. Birecik'i tekrar ganimetler ve mallada daldurarak Urfa
k�lrMine geri döndüler.
Bu

[161] CİHANGİR MiRZA'NIN URFA'DAN ERGANİ KALESİNİ
VE viLAYETİNİ YAGMALAMAYA GİTMESİ
( ) dönüşün üzerinden bir ay geçince Cihangir Mirza bir ordu hazırlayıp
l ·� ı·�·ıın i tarafına hareket etti. Ergani vilayetinin tamamını yağmaladı. Saldırı
l ıl ıl i�i (i{�dr) Cihangir Mirza'nın arkasından yetişti. Büyük bir savaş çıktı.
Nı ı ı ı ı ı ııda galibiyet ve üstünlük Ginagir Mirza'nın askerinin oldu. O savaştan
�lll't ulunca (Cihangir Mirza), Urfa beldesine geri döndü.
Kışın elinin çekildiği, soğuğun kuvvet temelinin yıkıldığı; bahar sultanının
.ır• l lp güneş merkezinin ılıman noktaya girdiği zaman Hazret-i Sahib Kıran,
ı ıı·ılıınun seçkinlerinden SO kişiyle Ergani ile Amid'in arasına geldi. Talan ede
f11 h· Eğil kalesine vardı. Eğil kalesinde Ali Beğ'i sevenlerden ve onun devletinin
l tı n ı l i ariarından bildiği Devletşah Beğ var idi. Orada birkaç gün kaldılar.
E�·il kalesinden Urfa'ya dönülünce Yakub Beğ'in isteği üzerine Sultan
1 ht ı ı ı:t.a'yı çıkarmak için Sahib Kıran Kemah'a gitti. Bir kış sonra Urfa'ya geri
t iO ı ı c l ü . Sultim Hamza, Amid havalİsinde idi. Sahib Kıran da o sırada l S yaşında
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idi. Urfa mevkiinde, o hilruetin kendisine sığındığı hazret, mesut bir talih ve
uğurlu bir zamanda iffetli ve asil ailelerden birisi olan ulu haremini, [162]
birleşme nikahına ve zifaf odasına aldı. Doğumunun on beşinci yılında parlak
dolunay gibi en yüksek noktaya yükseldi. Karşı karşıya olmayı birleşmeye
dönüştürdü. Hamilelik günleri geçince sevgi ateşi, gül ve reyhan gibi gönüllere
ferahlık veren; ölümü ortadan kaldıran hayat suyu gibi olan Halil352' e benzeyen
bir çocuk doğdu. Şiir (Arapça):
"Kapısı, güven duyulan biryer, devleti, idarenin kaynağıdır; Evi ise adalet ve fozilet
hüküm sürdüğüyerdir.

Onun ateşi İbrahim'e soğuk ve güzel kokulu oldu; Bizim İbrahim'imize de bu su,
cekaletiyakan bir ate; oldu.
Kalbimi, suyun derinliklerine sevgiyle boğulmu; görüyorum; ry halkım! Göğsümü de
ateşin aleviyle dağlanır görüyorum.
Ruhuma can geldi, onu görmem de gözlerim için bir kazançtır; nal'ın nal'a denk geldiği
gibi kalhim onun nzasıyla razı oldu. "
Uğurlu doğumu Halilü'r-Rahman353 mevkiinde olduğu için onun adı
gökten Halilullah olarak geldi354• Nazım:
'.Mdı, Halil'inki gibi kalıcı olsun! dertli/ere deva, hastalara şifo olsun!
Düjmanlan her zaman .Nemrut gibi miknet toprağıyla hor ve zelil olsun!
[163] Beslryici Tann'nınfaziletinden gönlü bahar mevsimi gibi ;ad olsun!
Dürrya, emeline ula;ıpyüzünün güldüğü yer olsun! Zamanın meliklerinin sığınağı ve
himaye edeni olsun!
Cihangir, uğurlu ve bahtiyar olsun! Melekler ordusu vejelek gücü olsun!"
Onun cemal güneşinin doğmasından ve büyüklük ve yüceliğinin uğurlu
gelişinden sekiz ay sonra Sahib Kıran ın, Devletşah Beğ ile babalık ilgisi olan,
İsmet ışığının hareminden, izzet hariminin büyüklük ocağından bir kadından,
başka bir çocuk dünyaya geldi. Ona Muhammed Beğ adını koydu. Günden
güne büyüyen devletinin yıldızı, saadet ufkunda giderek yükselmesini, onun
uğurlu doğuşundan bildikleri için ona Uğurlu likahım taktı. Nazım:
'

352

Halis ve gerçek dost manasma gelen bu kelime aynı zamanda İbrahim Peygamber'in

bikabı olarak da kullanılır.
:ı:ı:ı

s.

U rl�ı �ehir merkezinde bulunan kutsal yer.

:ı:ı ı l l :ı �n ıı B1·�'i ıı kc·ııdiııinden sonra hükümdar olan büyük oğlu Sultaıı Halil (KD,

ll i : 1 • l l . : ı ) .
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"lrtni Muhammed olup zatıyla adlandınlır; Muhammed sıfatlı olup dü'9'ada saflan
(;ölc gibi olan çetr'iyükselten; devleti, makam ve mevkiyi aydınlatan.

Gü,eelliğin kalıcılığıyla Aziz Yusuf gibi; sava; meydanında keskin kılıç gibi.
lif.ranelerinin gerçekliğiyle yüksek bir yerde; mertebelerin yüksekliğiyle zirveterin
tirtlf'.I'Üıdıdir.
Avucu, Umman denizi (okyanus) gibi açık; bağışı; bahar bulutunun bağışı gibi.
Rahman'ın nefesleriyle beyni ıtırlanml§;yardımlannın çeşitleriyle ocaklaryanmış.
'J(ı!Jiatı adalet ve ihsanlayoğrulmuş; kullann Rabbinin lütuflanyla cisimlenmiş.
Rahmetiyle dü'9'anın günahını üstlenmiş; saldınsıyla aman vermeyen kızgın bir aslan
Jllhi.

Altı günlükyolu bir gecede alır; hasmına gündüzü gece gibi karanlıkyapar. "
Bir zaman geldi "Şüphesiz işler, azimlerle olur"sözü gereğince ulu babasına
k" ı·�ı gelme sonucunun vehametine maruz kaldı. Ayağını itaat yolundan dışarı
tt t ı ı ıc_:a . . Uğursuz" lakaplı oldu. Bu olayın ayrıntısı, İnşallah bundan sonra
n ı ı l a t ılacaktır.

[ 1 64] ARAPLARlN CABER KALESİNİ KUŞATMASI
Cihangir Mirza, Caber kalesinin yönetimini, Ömer-i Emirlu'ya
ltmtkmıştı. Araplardan bir topluluğun Ömer'e düşmanlıklanndan dolayı
kn lryi kuşattıkları haberini ulaştırdıkları zaman Cihangir Mirza, Sahib Kıran'ı
i l i ki�iyle birlikte kaleyi korumak için Ömer'in yardımına gönderdi. Sahib
A lrrm , kaleye inince onun heybetinin korkusuna dayanacak sabrı kalmayan
1\ nı p lar dağıldılar.

sonra Ragab355 ve Advan kabilesinden yaklaşık bin hanenin Şam
gelip, Fırat kenannda iki şehir olan Ane ve Hadise hakimi emir'e
ktt l ıl n ıa k istedikleri, anılan emir'in önceleri Harun Reşid'inyaylak şehri olan
lt ı ı k ka' yı yağmalayıp C aber kalesine 5fersah uzaklıkta bir yere konduğu haberi
Al t ı gün

hl l'lılindan

· w,

R a�ab adında herhangi bir Arap boy veya ayınağına rastlanmadı. Sulayın boyunun
ny m ni(K1a mensup Zagab adında bir oba veya kol varsa da bu kol ilk önce Mekke
� lı·ı l i ı ır· hiil�rHinde yaşamış, sonra Kabis ve Berka yöresine göçmüştü. Bir de Tayy boyunun
.\ 1 l< ıtl ıiı' oy maçtının kollarından Al Fazl'a tabi Far'ab adında bir aşiret vardır ki eserimizde
l ı ı ı ı ı ı ı ı ı k mt r.dilnıi� olması muhtemeldir. Çünkü bu aşiret, tabi bulunduğu Al Fazi'ın diğer
ı ı \· ı ı ı ıı k l ıı ı · ı �Ibi Smiyı·'d<· ya�ıynrchı ( K D , s. 164·, n. 3).
Uul ı "ıı
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geldi. Hazret-i Sahib Kıran, ne Ragab ve Advan kabilesinin kalabalık oluşundan
ne de [165] amlan emir'in düşmanlığından ve taşkınlığından endişe etti.
Suyun fazla olmasına ve hiçbir geçitten geçmenin mümkün olmamasına
rağmen Fırat'ı geçti. Ragab'tan bir topluluğa rastlayarak onlan yağmaladı.
Çok miktarda aldığı atı deveyi Fırat sahiline ulaştırdı. Su fazla, insan ve hayvan
kalabalık olduğu için onları sudan geçirmekte güçlük çekti. Her bir deveyi
sudan iki kişinin geçirmesi gerekiyordu. Sahib Kıran soyunarak yardıma başladı.
Vahşi olan develeri geçirmek çok zor oldu. Mübarek vücudu, güneşin yakıcı
ısısından kebap oldu ve organlarından lime lime deriler dökülmeye başladı.
Sudan geçtikleri zaman, Korkmaz-ı Uneyni'nin kardeşinin intikam
kemerini beline takarak bin kişiyle saldırı için harekete geçtiği haberi geldi.
Emir, sahile vannca Sahib Kıran'ı sudan geçmiş buldu. Orayı geçmekten aciz
kaldı. Salıili takip ederek Bab dedikleri Kesire-i Şam köylerinden bir mevkiye
vardı. O mevkiyi yağmanın ve esaretin kucağına attı. Ordusundan bir grubu,
ganimetlerle birlikte geri gönderirken kendisi başka bir grubu yanına alarak
Ane'ye dönüş yolunu tuttu.
Durumu öğrenince Sahib Kıran 40 kişiyle Caber kalesinden hareket edip
nehri geçerek Emir'i yendi ve adamlarının bazılarını öldürdü.
Bozguna uğrayan Emir, atını hızla sürdü. Sahib Kıran arialanna düştü.
Onların bir çoğunu, kan yağdıran kılıçtan geçirdikten sonra tekrar nehrin
kenarına dönüp orada konakladı. Yanındaki 40 kişiden bazılan nehri geçtiler.
O sırada Ragab kabilesinden az sayıda kişinin karşılık vermek için [1 66)
geldikleri haberi ulaşınca Sahib Kıran, soylu atına tekrar gem vıırarak yönünü
onlara çevirdi. Onların nehri geçmelerine engel oldu. Vurup kırarak saldırıya
geçti. Bir anda onlan tarumar etti. Arkalarından giderek develerinin bir
çoğunu alıp C aber' e döndü.
O sırada saadetli oğlu Uğurlu Muhammed'in doğum haberi ulaştı. Birkaç
ay sonra anılan Emir, Advan, Ragab ve Uneyn'den yaklaşık 3 bin kişi toplayıp
Rakka şehrine geldi. Rakka'nın nehirlerini ele geçirdi. Sahib Kıran, olayın aslını
Cihangir Mirza'ya arz etti. Cihangir Mirza, Urfa'dan ordu topla.dı. Sahib Kıran
da ona katıldı. Emir' e doğru yürüdüler.
Emir de Rakka'dan kalkıp Tel Esved356 yakınına gitti. Orada karşı karşıya
gelip büyük bir savaş yaptılar. Emir'in yamnda çok, Cihangir Mina'nın yanında
35 6 Harran'ın az kuzey batısında bir Tel Esved vardır ki anılan yer Inırası olabilir (KD,

s. 1 66.

n. l).

KİTAB-I DİYARBEKRİYYE

1 15

asker varclı. O kalabalık askerin yanında (Cihangir Mirza'nınki)
�örünüyordu. Fakat, "Nice az topluluk çok topluluğa-Allah'ın izniyle- üstün
'm i�lir '·,'1•17 hükınünün dediği oldu. Cihangir Mirza'nın ordusunun tamamı,
ll l ) askerleriyle çepeçevre sarıldı. Hazret-i Sahib Kıran, kendi n ô'kerlerinden
( : i l umgir Mirza'nın nö'kerlerinden birkaç bahadırla birlikte Araplada mertçe
��u�lnr yaptı. Araplar Cihangir Mirza'nın ordusunun suyunu kestiler.
ııuın da s usuzluktan herkesin canı burnuna geldi. Aşın susuzluktan bazı
kı•l'lc•r atttan düştüler. O ordunun içinde çeviklik ve ataklık gösteren kişi
l11h li imn idi. Cihangir Mirza onu askerin rehberi (cagdavuO yapıp düşman
ı l wm ı ı ı ın karşısında [167] bırakarak kendisi orduyla su aramaya gitti.
ııı, Hayıda

•

·k

ıt t.

üzerine Araplar aniden Sahib Kıran'a salclırclılar. Büyük bir savaş ve
vuruşma oldu. Arap emirlerinden birkaç kişiyi yere serdiler. Araplar,
I U rl \ lc·nlcr ile maşgul olurlarken Sahib Kıran gücünü toplayıp "Gücün yetmediği
' W11dn kaçmak, peygamberlerin sünnetlerindendir" hükmüne uyarak kendini
ı l l kı· ı ı i n dışına attı. Araplann yaklaşık 40 Arap atını ok darbesiyle helik ettiler.
( )ı ıuıı

1111

bir

( : i h an gir
•l.lı(l l t l l ın

Mirza Urfa'ya, Sahib Kıran Caber'e gittiler. Emir de böyle bir
ardından kendi vilayetine döndü.

[ 1 68] SULTAN HAMZA'NIN DÖNÜŞÜ

sonra Sultan Hamza Kemah ve Karahisar vilayetine gitti. Yakub
Q., ( : i hangir Mirza'ya tekrar birini göndererek, "Kısa zamanda Kamalı
ll'�i ı ıc· �·e lmen gerekiyor. Çünkü kaleyi sana teslim edeceğim" haberini
B i rkaç ay

\' I I I'C i ı ı .

( H hangir
lu 'yu

Mirza, Hazret-i Sahib Kıran 'ı Caber'den çağırarak getirtti. Onu
halcim yaptıktan sonra Kemah'a hareket etti.

( ) Nırada Salıı:b Kıran 'ın babası Ali Beğ, Halep'in kasabalanndan bir olan
�· l.tt 1''1�11'da vefat edip Hakk'ın yanında yerini aldı" haberi geldi. Sultan
1 1 1 1 1.11 Inı haberi alınca Yakub Beğ'e birini göndererek, "Kaleyi Cihangir
1 1.u 'ya verıne. Çünkü benden sana hiçbir salclın gelmez" dedi.

l ' ı / K u r'n ıı-ı Krr iın U :Z1 9.
·

l 'ıll

Sıı l'iyc·'n i ı ı lluııımı v i ULy<·tinr. bağlı mqhur hir kasahadır (KD, s. l 68 , n. 1).
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Onun üzerine (Cihangir Mirza) tekrar Urfa'ya döndü. taziyet merasimini
yerine getirmesi için Sahib Kıran'ı C aber' e gönderdi. O sırada Sultan Hamza
Erzincan'da hastalandı. Amid'e vannca ölümün eline düştü. Amid'de Hakk'ın
çağrısına "lebbeyk"359 dedi360•
Onun ölümünden sonra nökerlerinin bazılan Cihangir Mirza'nın,
bazılan da Şeyh Hasan'ın tarafını tuttular. Cihangir Mirza'nın taraftarları
onun Amid'e çağırdılar. Şeyh Hasan Beğ'in taraftarlan da onu çağırdılar.
Her iki kardeş de çağıraniann isteğine uyarak Amid' e yöneldi. Cihangir
Mirza oraya daha erken inerek Amid'i ele geçirdi. [169] Şeyh Hasan Beğ
durumu öğrenince geri döndü. Sahib Kıran da Caber kalesinden Amid'e geldi.
Sultan Hamza'nın mir-i divan'ı ve mutemedü'l-mülk'ü olan Ali Mamaş, merhum
Sultan'ın ölümünden sonra Sultan Hamza'nın nökerlerinin korkusundan,
Birecik kalesine sığınmıştı.
Sahib Kıran Amid' e yönelince ana yol olan Birecik'te Ali Mamaş'ı isteyerek
onu kalıcı devletine çağırdı. O da şartsız kabul ederek kolayca davete uydu.
Sahib Kıran onu Cihangir Mirza'nın yanına götürdü. O sırada Akkoyunluda
mutlak hakim Cihangir Mirza idi. Mardin kalesinde Sultan Hamza'nın Şah
Sultan adındaki kızı vardı. O kalenin darugalığı Ferraş Hasan' a aitti. Cihangir
Mirza hem kaleyi hem de kızı istedi. Kız, daha önce (Cihangir Mirza'nın)
nişanlısı idi. Aralannda süregelen düşmanlık yüzünden Sultan Hamza kızı
ona vermiyordu. Hasan-ı Ferraş, hem kızı hem de kaleyi ona teslim etmek için
kendi oğlunu ona rehin verdi. Kız da nişanlısı olduğu için Cihangir Mirza ile
evlenmek için can atıyordu.
Cihangir Mirza Mardin şehrine gelirken Habur nehrinin kaynağı olan
Rasülayn'a vannca Unayn Araplannın Caber'e saldırmak niyetinde olduğu
haberi geldi. Cihangir Mirza ile Sahib Kıran'ın yeterli silahı yoktu. Sahib Kıran'ı
400 kişiyle Unayn ile savaşa gönderdi. Sahib Kıran Rev361'in yukansından Fırat
nehrini geçerek Unayn'ı yağmaladı. Çok miktarda at ve deve aldı. Ö kadar
ki eğer biri hediye olarak bir elma getirse, ona deve bağışlıyordu. Fetihten ve
ganimetten sonra Caber'e geri döndü. Hanesini göç ettirdi. Eğer o develere
sahip olunmasaydı, göç etme imkanı olmazdı.

359 Arapça bu deyim, "Evet, buyruğuna uydum" manasma gelir.
3 6 0 Sultan Hamza, 848 yılının Receb ayının (Ekim 1444) başlarında öldü (KD, s. l68, n.2).
36 1

Yeri tespit edilemedi.

KİTAB-I D İYARBEKRİYYE

1 17

Sultan [1 70] Hamza'nın kızı, Cihangir Mirza'ya birini göndererek
"( Idip bize ve kalemize sahip olsun" dedi. Kız, babasının mateminden
ı, ı k t ıAı i�·in Mardin'i teslim edip zifaf görevlerini yerine getirdiler ve büyük
l ılı lov clüzenlediler. Ondan sonra Cihangir Mirza Cullab'a geldi. Kardeşler o
ı ı ıt•vk idc· görüştüler. Cihangir Mirza ile Sahib Kıran Cullab kışlak'ındanyaylak'a
l ı" n•krl ettikleri zaman Kara Yusuf'un oğlu Isfahan'ın yanına gidip ondan
l ıl ı urdu almış olan amcalan Mahmud Beğ'in Akkaoyulu'ya saldırmak için
l ıtt ı r•krı ettiği haberi geldi. Bu haber uydurma idi. Çünkü o sırada Isfahan
ı ı l ı ı ı ı ı hastalığına yakalanmıştı. Birkaç gün içinde de vefat etti.
Sc uı ra

t ti ht

1 1 71] ŞEYH HASAN BEG'İN MUHALEFETi
S ı ı l tan Hamza'nın vefat ettiği sırada Şeyh Hasan Beğ onun adına Erzincan
�.ıA ıml idi. Akkoyunlu emirlerinden bazılan Cihangir Mirza'dan aynlarak ona
�ıt t ılc l ı l nr. Cihangir Mirza, Purnak emirlerinden Şah Ali Beğ'i yakalayıp kışlak'a
ı lnııı !LI .

Pilı<·n Beğ, Cihangir Mirza ile anlaştıktan sonra alıdini bozarak Şeyh
l l ıı-ıı ı ı Hcğ'e katıldı. Onlar, Kemah'ı kuşatmak istediler. Çünkü Yakub Beğ,
k•,ı ı ı u l ı 'ı bırakıp Amid'e Cihangir Mirza'nın yanına gelmiş, orada Hakk'ın
ı ıı l ı ı ı ırı ine kavuşmuştu. Onun Kemah daruga'sı olan Celal adında bir nökeri
1 ıt ı ı lı , ( ), Şeyh Hasan Beğ'i, kendisine hizmet edeceği hilesi ile kaleye getirterek
1 ıt � ıı l ııdı . Erzincan boş kaldı.

1 1 72] ALİ MAMAŞ'IN MAHMUD
'IAÖIRMASI
t\1 i

BEG'İ

BAGDAT'TAN

Mam aş, Sultan Hamza'nın zamanında yetişmıştı. İnsanlann en
1 1•1llh• ri nden olduğu için Akkoyunlu emirleri ile iyi geçinmedi. Onlan uzun
� I I H' l ı ı d tti. İdaresinde olanlar ondan nefret ettiler. Cihangir Mirza'nın yaruna
tıtdı ll�i �aman içinde daima korku vardı. Onun için ondan uzaklaşıp tekrar
ltl ı r•ı l l< r döndü. Kardeşi İbrahim ile birleşerek birlikte Birecik'i ellerinde
ı ı t ı ı ı ılıı l ', Kaleyi ellerinden aldıklan kalenin hakimi Fahreddin, Cihangir Mirza
<iı l ı ı ı ı ı , Ali Mamaş'ı kalede kuşattı. Ali Mamaş da Bağdat'a Mahmud Beğ b.
1 lıı ı ı 1 11 1 1 B(•ğ'in yanına birini göndererek, "Kaleyi teslim etmem için Bağdat'tan
IU ı t'ı l k 'r· J.(<'l" diye istekte bulundu.
'
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Mahmud Beğ, Bağdat'tan gelerek Fahreddin'i hezimete uğrattı.
Kaleyi ona teslim ettiler. Erzincan da boş kalmış, Şeyh Hasan Beğ hile
ile yakalanıp bağlanmıştı. Şeyh Hasan Beğ'in nökerlerini Erzincan'dan
gönderip Mahmud Beğ'i davet ettiler. Mahmud Beğ, Birecik'i Ali Mamaş'ın
kardeşi İbrahim'e teslim edip kendisi Erzincan'a geldi.
O sırada Cihangir Mirza Erzincan'ı kuşatmak için asker sevk etti. 40 gün
hisar'ın kapısının önünde savaş yaptılar. İlk savaşta Sahib Kıran, savaş için ayağını
atının rikabına attı. [1 73] Zamanının bahadırlarından ve ünlü yiğiderden olan
Bayezid Beğ onun önünden gidiyordu.
Savaş işi en hararetli dönemine girince Bayezid Beğ, şehir halkının ok
yağmurunun korkusundan atının dizginini çevirirken Sahib Kıran endişeyt·
kapılıp geri dönmedi. Şehir halkı bir anda ellerindeki yayın yuvasından ku�
okunu uçurtmaya başladılar. Bir ok (Sahib Kıra'ın) mübarek yüzüne geldi.
Onda büyük bir yara açıldı. Aldığı başka mızrak ve ok darbesinden organları
yaklaşık 20 yara aldı. Oklar onun mübarek organlarına öyle yerleşmişti ki o,
onlara kanat ve kol sayarak kötü düşüneeli düşmanın üzerine kuş gibi uçtu.
Şehrin askerleri, onun savaşan pençesinin korkusundan hendeğe döküldüler,
O savaşta onun ciaıngalı atının göğsüne bir mızrak saplan dı. Mızrağın ucu atm
mesanesine ulaştı. İkinci savaşta Cihangir Mirza'nın nökerleri hiç beklemeden
savaş alanına girdiler. Şehrinden savaşmak için çıkmış olan yayalann üzerinr
atlarla saldırdılar. Fakat savaş üzerinde hakimiyet kuramadılar.
Sahib Kıran gayrete gelip atını düşmanların üzerine sürdü. Şehrin
askerlerini bir hamlede hendeğe attı. Bu savaşta üzerine bindiği karabultı ı
gibi olan atının göğsüne bir mızrak sapladıkları zaman Sahib Kıran geri
döndü. Erzincanlılar aniden tekrar dışarı çıktılar. Sahib Kıran atına bindi .
Hızır Beğ-i Pulad ile Bekmiş-i Nevruz, at sürdüler. Sahib Kıran şehirlileri
hendeğe attı. Şeyh Hasan-ı Purnak, ile Bayezici Beğ-i Purnak başka bir
tarafta şiddetli bir savaş yaptılar. Şehirliler yine galip geldiler. Şeyh [1 74)
Hasan-ı Kürd'ün oğlunu atından düşürdüler. Sahib Kıran geri dönüp onıı
kurtardı. 40 gün sonra Cihangir Mirza, Ohu362 yayZak'ına gitmek içiıı
Amid tarafına yöneldi. O sırada Kara Yusuf'un oğlu Isfahan'ın vefat ettiAI
haberi geldi.

362 Palu'nun kuzeyinde Uhı adlı bir yöre var ise de bahsedilen y e ri n bunısı n m o l ı ı ııı"ı
ihı.inıali prk a:uh r (K D, s. I H, s. 1 ).
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yılın başlannda Kara Yusuf oğlu Isfahan vefat etti363• Onun oğlu Mezid-i
l\ 1 1 1', Muhammed-i Şiblu'llah, Rüstem-i Tarhan, Çağncı oğlu, Akkoyunlu
M ı ı l ıınud Beğ36\ Emir-i ahur Hüseyin gibi emirlerin ittifaloyla padişah oldu.
1 :ı l uı u.nh Mirza, Azerbaycan'dan Bağdat'a gitti. Rüstem-i Tarhan, Isfahan'ın
ı ı� l ı ıı ıdu.ıı yüz çevirerek Cihanşah Mirza'ya katıldı. Onun üzerine Cihanşah
� I l l i. U 1 uiikerleri, yeğeni Elvend Mirza, Emir Bayezid-i Bistam, Saru Pir Ali ve
N ı ı 11 1 1 ' ı ı ı kardeşi Nureddin ile birlikte Bağdat'ın doğu tarafına indi. Şehir ve kale
ı ı ı ı ı ı. ı ı ıdu bir köprü vardı. Kaleyi hakimiyet alanına alınca köprüyü de aldılar.
l\ı ı ı ıı·t\ üzerinde büyük bir savaş meydana geldi. Gemiciler, köprüyü ikiye
ı t \· ı ı ı l ı l ıı r. Köprü, [176] şehir tarafında yapışık kaldı. Cihanşah'ın emirlerinden
�''" ı ı , Pir Ali, Nureddin, bir toplulukla beraber körfezde boğuldu. Çagncı'nın
ı ıAi t ı ı hı hazılanın öldürdü.
i\ kk oyu nlu Mahmud Beğ ile Ömer Şeyh, Rüstem-i Tarhan'la anlaşarak
U 1 t Aı l11 1 'ı Cihanşah Mirza'ya teslim ettiler. Bağdat sipahı1erinin katline kesin bir
l ı ı ı � ı ı ı ı ı �·ıktı.
lt\ ı

(,:ııgncı'nın oğlu, Muhammed-i Şiblu'lllah ve Emir-i ahur Hüseyin bir
�· ı ı ı l w binerek şehrin bir firsah uzağında durdular. Askerin yağmadan el
1. 1 ı, ı l �l . fıl:<Te sultanının hislerin kalesini ele geçirdiği, karanlığın bağını, insanın
u ı ı , l wl ıt·Kinin ayağına attığı, güneşin askerlerini, " Uyku ölümün karde;idir"
1 t 1pı ı ı �c·siylc süpürdüğü, hayat deryasının üzerinde "Ölüm, sevgitiyi sevgiliye
lıı l.l]lıl l'tlll kiijırüdür" gemilerini yüzdürdüğü zaman, gemiden dışarı çıktılar ve
� ı ı ıı l l lı·ri ııc Cihanşah Mirza'nın evine attılar. Mezid-i Kur da bu izdihamda
h ı ıı l l ı ı i �:akirlu Emir Bayezid-i Bistam'ın evine attı.
i\ k�am ordusu, Bağdat'tan göç edip sabah vakti nesiınİnin süpürgecileri,
ı lı ıQı ı pıu li�ahının (güneş) tahtım, ufuk Jerrdşhane'sinden dışarı çıkardıkları;
ı , ı � l ı ı ı ·ı ı ı ı ıı öncü birliklerinin, intikam kılıcını çekip pariatmaya başladığı;
� ı · tt k l ı ı k ı l ı c ı n şimşeğiyle gecenin siyahlık zamanının damarını çıkardığı zaman
1 ! l l hı ı ı,ııh Mirza, Akçe Kapu'dan şehre girdi. Zulümden, eziyetten imka.n

uı· ı l ııllı l ı ;ill , 2H Zilhicce 848 (7 Nisan 1445) tarihinde ölmüştür (KD, s . l 75, n.l).
11' 1 1\. ımı Yü lü k Osman Beğ'in oğullarından birisi olan Mahmud Beğ'den eserimizde
ı
""' t' l ıı ı l ı Hrc l i l miş, onun biraz somn yazıldığı gibi bazı emirler ile ittifak ederek Bağdat'ı
l • l l ı ı ı ı ı ,ıı h 'ıı lrNi i ı ı ı c�t nwsi nrlc�ıl ımııra A l i Mamaş'ın daveti üzerine Akkoyunlu ülkesine döne
. .. � l l � 111 11 r• Bl ı·rri k'r. Hoıır a da Erı. i ı ım ı ı 'a l ı ıı ki ın oklu�ıı I(Örii l müştü ( K D , ııı . 175, n . :�).
•
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ölçüsüne sığacak kadan, Bağdat halkına, özellikle de sipahılere uygulandı. Göz
yaşlanndan Dicleler aktı. Emniyet ve güvenlik gemileri, zulüm ve düşmanlık
körfezine hattı. [1 77] Nazım:

"Bu varlada bin gemi batmış olmasına rağmen sahilde bir tahta dahi bulunmadı. "
Isfahan Beğ'in askerlerinin arasından kabiliyetinin kemalinde, yiğitliğin ve
mürüvvetin doruğunda olan ve Nazım:
"riğitlik ve mertlik meydanında; gençlik ve erlik safinda
Toz kaltırıp kılıç vuran; bulut ve duman gibi dü;manın üzerine koşan"
şeklinde nitelenen gençlerin biri, geceleyin büyük bir savaş yaptı. Her
an keskin kılıcının parlamasından gökteki yıldız ışık alıyor; her saldında
savaş alanını arşınlayan atından yer göğe kalkıyordu. Her ne kadar etraftan
ve yanlardan piyade ve adı ona saldırdılarsa da onu esaret kemendine
düşüremediler. O, sabah olunca mürüwetine güvendiği padişah Cihanşah
Mirza'nın cihanın sığındığı yer olan dergahına yöneldi. Geceleyin sırtınd�
bulunan elbise, silah ve zırh ile salına salına emniyet hil'ati (hil'at-i eman)
umarak padişahın yanına vardı. Diz çökerek af diledi. Cihanşah Mirza, Q
yenilgi ve başansızlıktan dolayı onun af dilernesine ilgi göstermedi. Aşın hak
bilmezlikten dolayı onu esirler topluluğuyla birlikte öldürdüler.
Cihanşah Mirza, Abbasoğullannın hilafet merkezi ve bütün insaniann
ilgi gösterdikleri yer olan Bağdat'a küçük yaştaki oğlu Muhammedi Mirza'yı
tayin etti. Oğlunun İslam halkının Darü's-selam365ının işlerinin düğümlerinin
çözülüp bağlanmasında oğluna yardımcı olarak Abdullah-ı Kibr'i seçti.
Bağdat işini bitirince yaylak'a yöneldi. Musul'u yeğenieri olan İskender'in
oğullan Elvend, Rüstem ve Mihmad'a verdi. Onlar, Musul'a hareket ederek
oraya vardılar.
[178] CiHANŞAH MiRZA'NIN DiYARBAKIR'A HAREKET
ETMESi
85 1 ( 1 44 7 -8) yılının sonlannda İskender b. Kara Yusuf'un oğlu Elve nd, ulu
amcası Cihanşah Mirza'ya asi oldu. Taşkınlık sancağını (liva) açarak Kürdistan
Erbil'ini yönetimi altına aldı. Cihanşah Mirza, Emir Rüstem-i Tarhan'ı onu
kovmak için saldınya (ilgar) gönderdi. Saldın birliği (ilgar) ona ulaşınca her iki
:iti:ı

Ya n i

Ba!ldal.
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arasında savaş meydana geldi. Büyük bir öldürme harekatı yapıldı.
bozguna uğradı. Yağmalanmış, yenilmiş ve perişan bir halde Cihangir
1\ 1 1 ı·ı.a ·nın yanına gitti. Cihanşah Mirza, elçi gönderip Elvend'i Cihangir
M lnm'dan istedi. O cevabında, "O bize sığınmıştır. Onu teslim etmek yakışık
ttlınnz" buyurdu.
l ı ıp l ı ı l u k

l';lvrııd

Bu durumun üzerinden üç mevsim geçti. Kışın öncü birliği (tali'a) ve
ıu ı�ı ı�u n askeri, yazın ve sonbalıann kırda oturanlannın askerine galip geldiği
\'r rKrn rüzgarın hazan yapraklarını döküp savurduğu sırada Cihanşah Mirza,
l lt' I U'r ve Berda'da kışladı (kıjliimişl) . Ordu dağıldı.
Bahar mevsimi gelince Cihanşah Mirza orduyu, Emir Arabşah ile Kılıç
kamutasında Erzincan'da bulunan Mahmud Beğ b. Osman Beğ'in
l l l t• ı·i ı w gönderdi. Tercan havalİsinde Musa Beğ onlara katıldı. Bayezid Beğ
l ı. �rylı Hasan Beğ de onlarla birleşerek onları Cihanşah Mirza'nın yanına
�Ot l l n l ü . Pilten'in oğullan Halil ile İskender de Cihanşah Mirza'nın yanına
Nll t l lrr. Meydana gelen ordu, Erzincan'ı kuşatmaya gitti366•
,\ ıılım 'ı n

( ) sırada Sahib Kıran, [1 79] kendisine danışıldığı zaman (kengiiş)"
\ 'ı ı l ı ı ı ı ı c ı lann bize musallat olup galip gelmemeleri için bizim Mahmud Beğ'e
\ ıı ı c l ı ı n etmemiz gerekir" buyurdu. Sahib Kıran 'ın tedbiri, kabul görmeyince
l',ı 1.l ı ınm zorunlu olarak yönetim alanının dışına çıktı.
Erzincan halkı, dışardan yardımdan ümit kesince kendilerinde karşı koyma
N l i r ı ı bulamadı. Kuşatma günleri uzun ve geçim kaynağı (mai;et) dar olduğu
ıı. ı ı ı u l ı i d , andlaşma ve güvenlik vaadi alarak Erzincan'ı Cihanşah'a teslim
. . ı t l l r l', Fakat ora alındıktan sonra güvenlik yokluk alanında kalıp anlaşmalar
ı ı ı t ıı c lan kalktı. Erzincanlılar hapse ve bağlanmaya maruz kaldılar367• Nazım:

"Arıla�mayı bozup elleri bağladılar; kimse onların bağından ve zindanından
Amlıılmnadı. "
' 1 \ı luklulardan Cihangir Mirza'nın ordusu ile ilişkisi olmayan kimse

gibi onlar, yakınlık açısından ya baba, ya oğul ya erkek kardeş ya kız
ya da bunlar gibi idiler.

ı ıl ı ı ı nc l ı �ı
k tu ı lr�
'ltılı

( :iha.ıı ş ah'ın Cihangir'in üzerine yürüdüğü haberi, Camaziyel-ahır 854 (Temmuz
1 1 �11) ily ı ı ı ın başlarında Kahire'ye ulaşmıştı (KD, 178, n.2).

'11'7 Jo: rzi ı u: a ı ı' ı n Karakoyunlular tarafından alınıtı ve hakimi Mahmud Beğ'in tutsak
Raınıtzıı n B . 'H ( 1 9 Ekim 1 450) tarihinde� Kahire'ye gelmişti (KD, s. 179,

ı l l l ı ı ı r·Ni l ı a l ır ri l :l
ll 'J ı

ı
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Sonra Cihanşah Mirza, Akkoyunlu Ali'nin oğlu İbrahim'i elçi olarak
Cihangir Mirza'nın yanına göndererek, "Esirleri serbest bırakmam için Elvend
Mirza'yı bana ver. Yoksa hepsini öldüreceğim" diye haber gönderdi.
Cihangir Mirza cevabında, "Bize sığınmış olan bir kimseyi tehlikeye
atmak insaniyet açısından uygun olmaz. Cihanşah Mirza, Erzincan'ı anlaşma
ve güven vererek aldığına göre onları bağlamak veya serbest bırakmak ona
aittir. İster öldürsün, isterse bağışlasın, kendisi bilir" buyurdu.
[180] Bu cevaptan dolayı Cihanşah Mirza'nın gazap ateşi alevlendi. Bir
saldırı birliği (ilgan) düzenledi. Rüstem-i Tarhan, Cihangir Mirza'nın babasının
kardeşi Şeyh Hasan Mirza, Musa Beğ, Akkoyunlu emirlerinin bazıları, hepsi
de silahlı, savaş araç gereçleriyle donanmış 30 bin kişiyle Kemah ve Divriği
yolundan Malatya'ya geldiler.
Cihangir Mirza, durumu öğrenince emirlerle görüş alış verişinde (kenglij)
bulundu. Sahib Kıran, karşı koyma ve mücadele etme konusuna işaret
buyurduysa da kabul görmedi. Onun üzerine Cihangir Mirza Arnid'e hareket
etti. Akkoyunlu emirlerinden Muhammed-i Bektaş, Muhammed-i Koca Hacı;
Purnak'tan Ali Beğ, Şeyh Hasan Mirza'nın taraftarlığına Rüstem-i Tarhan'ın
yanına gittiler. Ha;emler de geri döndüler. Bazıları Siverek havalisine, bazılan
da Hamlin368 havalİsine düştüler. Üveys Beğ, Urfa kalesini bırakarak kaçtı.
Rüstem-i Tarhan, Hamlin havalİsinde bulunan bir topluluğu yağmalayarak,
Müslümanın kanına ve malına el attı. Dilediği gibi fıtne ve fesadın hakkını
verdi.
Şeyh Hasan Beğ'in taraftarlığına gitmiş olan Akkoyunlu'dan bir topluluk
onu itibarsız bularak yaptığına pişman oldu. O sırada Sahib Kıran, Ergani'ye
gitti. Siverek havalİsinde toplanmış olan ha;emlere sahiplik yaptı. Zor ve cebir
kullanarak onları Çermuk tarafına çekti. Rüstem-i Tarhan Mardin önüne
geldi. Büyük bir savaş oldu. [18l]Rüstem-i Tarhan'ın askerlerinden Çakirlu
Nurullah'ı, Ayinlu Bedreddin-i Ruhullah'ı yakaladılar. Onların niikerlerinden
birçoğunu öldürdüler. O, geri döndü.
Cihangir Mirza'ya, Mardin369'de hüküm yürütme sevdası düştü. Onun
için Mardin'e gitti. Rüstem-i Tarhan, Mardin havalİsine bir askeri birlik370
368

Yeri tespit edilemedi. Siverek'in batısındaki Hilvan olabilir (KD, s. 180, n.3).

369

Metinde eski Türkçeele telaffuz edildiği gibi Merdin şeklinde geçmektedir.

:mı

Seriyyc, :l00-4·00 kişilik as ke ri birliğe denilircli.
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"''I'II'W') �öndermişti. Yolda o birliğe yetişti. Cihangir Mirza'nın askerleri her
l ıı ı·u H ı m ona saldırdılar. Azar azar geldikleri için hepsi de öldürüldü. Cihangir
M t l't.ıt, ın ağlup olarak Amid' e geri döndü.
Mardin halkı, Akkoyunludan ümidini kesti. Şehri Rüstem'in adamlarına
ı ııııll ı t ı t·Uiler. Kale kuşatma altına alındı. Karın ve yağmurun çok olması, zora
ı l ı ı � l'ı n·n kışın ve soğuğun şiddetiyle Çermuk havalİsinde bulunan büyük ve
� � �����k haş hayvanlar telef oldu. Sahib Kıran, müşfık davranarak onlara, nereye
lııl ı• ı·lr· rst� oraya göçüp gitmeleri konusunda izin verdi.
l l c�r toplantıda Urfa'yı bıraktığından dolayı kardeşi Sahib Kıran
l ım ı l 'ı ı ıdan azarlanıp küçük düşürülen Üveys Beğ'in cesaret duyguları
� ı ı l ııı i'C i ı . Cesarette [182] Akkoyunlunun ünlülerinden olan Emir-i
ıılwı ll ü s eyin ve Sevindik Aka'nın ha;emleriyle birleşerek Urfa kalesini
1\ ı ı n ı k oy u nlu'dan alınca Rüstem, Şeyh Hasan Mirza, Saru oğlu Pir Ali
, . , , �ı·y l ı Muhammed'in komutasında(serdarı) bir ordu düzenleyerek Urfa
k ı ı l ı· � i ı ı i kuşatmaya gönderdi.
(' 183] SAHİB KlRAN'IN KARDEŞiNE YARDIM ETMEK İÇİN
1 l lt ltA KALESi TARAFINA HAREKET ETMESi
( ) sırada Sahib Kıran Ergani'de idi. Kalenin kuşatılmasından ve kardeşinin
•ıı � ı ı ı ı ıımıdan haberdar olunca kendi hassa ordusuyla Cihangir Mirza'nın
1 ıı ı ı ı ı ı ı ı ,��;e ldi. Asker toplayıp, hareket yönünü Urfa tarafına çevirdi.
1\ : ı r:ıkoyunlu, şehrin hisannı sağlamlaştırmıştı. Rüstem Mardin'e indi.
\ıı/11/ı lı imn kaleye yol bulamıyordu. Sonunda Babü's-sır371 yolundan şehre
� l ı d i . ( >rdunun ayan'ı ile görüş alış verişinde (kengtlj) bulunurken kaleden şehre
M l t l l l l ' l l ' l'i ni söyledi. Hep birden bu görüşü benimsemeyerek, "Düşmanlardan
1 '.11 11 1 l< i�i şehirdedirler. Biz ise 300'den fazla değiliz. Çok dar bir mahalde ve
h· l ı ı · l a h kim edilmiş bir şehirde savaşmaya imkan yoktur. Ölümün sıkıntısına
ı l ı ı,ı· l'i,.," dediler.
onların sözüne itibar etmeyerek, "Biz gidiyoruz. Hakk'ın
� ı l t ı l ı ı ı ı ı yla i s tediğimiz şekilde zafer kazanacağız" diyerek Babü's-sır kapısından
,,lthilı Kıran,

,. . ı ı ı·ı · �ı�;i rc l i .
1\ ı ı ra koy.unl u ,
rı ı l l l ıı n ı ı ı kapayıp
lll

şehrin kapılarını kapamıştı. Büyük bir savaş oldu. Kaçış
Sahib Kıran'ın öncü birliğini (mukaddime) yendikten sonra

� l l' kııpiHI Yillll

ı( i :t. l i kap1 1 1 111II I HI I HI J.{C'Ii l'.
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tekrar kaleye girdiler. Sahib Kıran arkadan yetişti. Kadıoğlu Ali, Terken-i
Muhammed-i Garib gibi ordusunun bahadırlarını attan indirdi. Onlar
köprünün başında yiğitçe savaştılar. Üveys Beğ'i şehrin içindeki otağından
(kendolan) dışarı çıkardılar. Öyleki ondan [184] Karakoyuulu ordusunun
haberi olmadı. Sonra onlara, karşı tarafı şehrin içinden yardım geliyor
vehmine düşürmek için Karakoyunlu askerinin arkasından içeri girmelerini
buyurdu.
Üveys Beğ, arkadan gelince arka taraftan yiğitlerin gürültü patırtısı
koptu. Sahib Kıran, kendi başına savaş meydanına yöneldi. Düşmanlardan
kalabalık bir topluluk, Sahib Kıran 'ın üzerine geldi. Bir göz açıp kapayıncaya
kadar savaş çıkıp alevlendi. Tanrı'nın destek ve yardımı, Hazret-i Yaradan'ın
inayeriyle Rüstem'in adamlan hezimete uğradılar. At ve eşyasının tamamını
bırakarak yaya olarak harabdere kaçtılar. Akkoyunlular onların üzerine gelip
yakalamaya başladılar. Mühürdar Şeyh Ali, Şeyh Hasan Mirza'ya yetişti. Ona
bir kılıç vurdu. Ondan sonra Mihmad Beğ gelip bir kılıç da o vurdu. Mir
Hasan'ın oğlu da mızrak sapladı. Onu attan düşürdüler. Bağlayıp Sahib Kıran'ın
yanına götürdüler. Rabhani yardım ve İlahi destek ile o 300 kişi, 1 200 kişiyi
yendi. Onların hayat damarını çıkardı. Şeyh Hasan Mirza'yı şehirde bulunan
Karakoyuulu emirlerinin tamamıyla birlikte öldürdüler.
Şehrin kapılan kapalı olduğundan ve iradenin Akkayonlu'nun eline
geçtiğinden dolayı hiç kimse dışarı çıkamadı. Gök kalelerinin kutvallannın,
toprak kürenin şehir kalesini gözetleyen gözüne buna benzer bir olay
görünmedi.
Şeyh Hasan Beğ'in kellesini Mısır'a, elini Amid'e gönderdiler. Sahib
Kıran, mübarek eliyle yüz çevirip [ 1 85] Şeyh Hasan Beğ'in tarafına girmiş
olan Muhammed-i Bektaş haininin boynunu vurdu. Veli-yi Purnak, Ali
Beğ-i Pervane, Muhammed-i Koca Hacı'yı tutuklayıp Amid'e gönderdiler.
Ali Beğ-i Pervane'yi Hızır Beğ-i Tarhan; Muhammed-i Koca Hacı'yı
Halil-i İdris; Muhammed-i Bektaş'ı Sahib Kıran'ın nökeri olan Karakoyunlu
Muhammed, Saru'nun oğlu Pir Ali'yi Emir-i ahur oğlu Hamza ile Demirci
Şeyh Muhammed; Ali Yekan'ı Emir-i ahur Hüseyin; Ali İnak'ı da Kadı oğlu
Ali aldı372•

I l l i�! i

Bu olay ı ı ı l ı a hı·l'i
( J< J ), N . l li!'ı , ı ı , :,Z) ,

:in

K :ı l ı i ı·<''yr R ı· l ı i y l l lı•v\'rl
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( ) sırada Akkoyunlu kavimleri, Habur suyu ile Şine suyunun karıştığı
yı· r olan Şine373 mevkiinde idiler. Bu fethi doğru olarak öğrendikleri zaman o
lırt�tımlcrin bazılan Sahib Kıran'a meylettiler, bazılan da Dulkadir Süleyman'ın
lıiıınetinde bulunan Emir-i Bw:,urj74'un oğlu Kasım Mirza'ya yanaştılar.
Bi',ylece Karakoyunlu'nun kötülüğünden ve zararından kurtulmuş oldular.

Sahib Kıran, bu önemli fethi kazandıktan sonra Amid' e yöneldi. Kardeşi
( iilıangir Mirza'ya hediyeler (Jıişkeş) gönderdi. Ondan sonra ülkesi Ergani'ye
yt"mddi.
Rüstem ise, Mardin kalesini kuşatmakla meşgul oldu. O arada o kalenin
kıı�atılmasına yetecek kadar askeri oraya bırakarak kendi ordu'suna k:ışlak'a gitti.
C )radan Sahib Kıran'a saldırmak (ilgar) için Birecik kalesine tarafına hareket
t• l l i . O hazret Sahib Kıran, Mal Üyüğü375 dedikleri bir mevkiye indi. Oradan
l,irrınik havalisine [186] göç etti.
Rüstem-i Tarhan, Şam'a bağlı olan Siverek ve Kara Mağara376 el (i�ni,
ylııc Şam'a bağlı olan Asun eli377ni yağmalayıp Bohur Bulak378 yolundan Amid
t nmfina gitti.Amid'in tahılını (galle) otlattı. Oradan Ergani tarafına hareket etti.
fı:rlı{ani'ye 6 fersah uzaklıkta yer alan Remeknun mevkiini büyüklük çadırının
ı llı·rklerine mekan yaptı.
O sırada Sahib Kıran, Ergani haşemlerine ve halkına göç ederek Şam'a bağlı
ı 111111 Harput'a gitmelerini buyurdu. Akkoyunlu haşemlerinin geri kalanlarını da
Oırl kampına (ordu-yi hassa) göç ettirip Mihrimar tarafına hareket etti. Rüstem
1 11 1 1 1 takip ederek saldırdı (ilgar). O hazretle beraber olan o haşemlerin sağ
�lllıtnlan dağıldılar. Sahib Kıran onları her ne kadar yüreklendirmeye çalıştı ve
HYitk diremeye teşvik ettiyse de bir faydası olmadı. Sonra karavuZ'dan Rüstem'in
M ıılan köyüne vardığı, Sahib Kıran'ı takip etmek için geri geldiği haberini
ııln�tırdılar.

:1 7:1

Yeri tespit edilemedi.

: ı H Yani Osman Beğ.
:t7�ı

Bugün Çermik toprağında Mal Üyüğü adlı bir tepe bulunduğu gibi yine orada Mal
sulak bir yer vardır (KD, s . l 85 , n . 5).
�
:mı Kahta ya ba�lı bir köy olup, oranın güney batısında ve Tokaris'in batısında yer alır
ı l\ U, � . UH), n . l ).

Oı ı n

ı ı d ı nda

'1'1 '1

Biiy lı· hi r rl l ı ıı k k ı ııc lıı l ı i�· h i r bilgimiz

'l'l ll Yt'l' i ı ı ·� pi ı ı · ı l l l r u ı ı•ı l l .

yoktur (KD,

s.

1 86, n. 2).
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Sahib Kıran, Fırat'a dökülen Aksu-yi Mihrihan'ın başında konakladı.
Rüstem ise, Mihrimar379'a indi. Onun üzerine Sahib Kıran'ın askerleri kılıçlarını
çekip Karakoyunlu'ya [187] saldırdılar, Akkoyunlu'nun büyüklüğü onlara
galip geldi. Karakoyunlular, karşı koymaktan ve savunmadan aciz ve kusurlu
kaldılar.
Sonra Sahib Kıran gecenin başında o yerden göç ederek suyun sahilini
tuttu. Fırat tarafına ilkyaz seli gibi akıp bahar rüzgan gibi esti. Hayvanlan
göçten önce göndermişti. Develeri Çolkun380'a gönderdi.
Rüstem-i Tarhan, Tahir suyu381na kavuşan Murdan suyu382 yolundan,
daha önce oradan geçmiş olan dağınık htıJemleri esarete ve yağmaya uğratmak
için hareket etti. Sahib Kıran ise, 35 kişiyle ikifersah uzaklıkta bulunan bir dağın
üzerine çıktı. Sahib Kıran'ın sağında ve solunda Karakoyunludan bir adı birliği
(ko;un-i suvar)durmuştu. Onların başka bir birliği (ko;un) de onların sol tarafına
pusu kurmuştu.
Sahib Kıran'ın sağı solu yabancı askerle çevrilince o, Hacı'yı ve Mihmad
Beğ'i karavulluğa ve haber toplamaya gönderdi. Onlar, başka bir birliğin (ko;un)
Madlu383'yu yağmalayıp geldikleri haberini gönderdiler. Sahib Kıran 1 5 kişiyle
ordu merkezini kurup, 20 kişiyi öncü (mukaddime) yapıp göndermişti. Onların
herbiri, asi askerlerden 5-6 kişilik bazılarını yakalayıp getirirlerken, bazılarını
da öldürmüşlerdi. Onlar, seksen [188] kişi idiler.

Sahib Kıran dağın üzerine çıkınca kendisini düşman ordusu tarafından
kuşatılmış buldu. Öncü birliğini teşkil eden 20 kişi, korkudan durdu. Sahih
Kıran onlara kızarak ilerledi. Mühürdar Şeyh Ali, Mihmad Beğ, Kara Kisak,
Rüstem Beğ, Ali-yi Arab, Şeyh Ali'nin amcası Şeyhi Beğ'(in de aralarında
bulunduğu) 1 5 kişi, Madlu'yu yağmalamış olan birliğe (ko;un) galip gelip büyük
bir katliamcia bulundular. Sahib Kıran da o derede bulunan birliği (koşun) yenerek
onlara üstünlük sağladı.
379 Yukarıda da geçen bu kelime, Mihrifer ve Mihrimaz şeklinde de yazılmaktadll'.
Ergani'de bugün Yılan Kuyusu denilen Birimar adında bir yer olduğu gibi Gölcük gölünün
güneyinde Behremaz adında bir yöre vardır(KD, s. 1 86, n.9).
380

Yeri tespit edilemedi.

Burası Osmanlı devrinde Çermik'e bağlı bir yörenin adı. Şimdi bir köy olan
Çermik'in kuzey batısındaki Fırat salıilindeki Ebu Tahir olmalı (KD, s. 187, n.3).
381

382

:iH:i

Yeri tespit edi lcnwdi.
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So nra muzaffer orduyu dağın eteklerine kadar sürdüler. Rüstem'in
l ll'rlıııcu ndan birçok kişiyi keskin kılıçtan geçirip helcik toprağına attılar.
\'M klu�ık 50 kişiyi tohum gibi bir mezrada toprağın ve kanın içine sakladılar.
�\kü kazılmayan az kişi kaldı. Sayısız mal ve ganimet (olca) aldılar.
l lı ı,kadem-i Abdü'l-aziz'den kaçıp Aksu'nun Fırat'a birleştiği yere gitmiş olan
1\nrakoyunlu'dan bazılarını Akkoyunlular yenip büyük bir kısmını öldürdüler.
t" Udll r meyi durdurduktan sonra birçok esiri Kenkuş384'a gönderdiler.
Oldürülenlerin kellelerini kaldere ve beldelere götürdüler. O yurtta Sahib
A llrili'ın yardımcılannın gücü az idi. açlık galip gelip güç kaybı oldu. Ansızın
l ıı•klrnmedik şekilde besili bir sığır çıkageldi. Onu bir atla beraber kesip yediler.
l l ı ı olayda [189] Karakoyunlu'dan 500 kişi öldürüldü.
Rüstem-i Tarhan, Tahir suyuna gitti. Oradan dönerek Merdevan385'da
�ı ıı ınkladı.Sahib Kıran ise, arayı bir fersah'tan fazla açıkınamak için Karahanlu
� l ı·�lıed386 mevkiine indi. Tekrar Mühürdar Şeyh Ali'yi Sultan Ahmed-i İnak
l l u l i l ile birlikte karavulluğa gönderdiler. * Onlar, hepsi birer birer Hacılu
�tıhllt'si n den kaçıp, bir yere sığınmış olan Karakoyunlu kabilesine katılanlan,
ı ll4r ı· birkaç kişiyle birlikte tutup Sahib Kıran'a getirdiler. Onlardan birini
Mllııt,·m-i Tarhan'ın durumu ve evi hakkında sorguya çektiler*387• O cevabında
M ıılım köyü havalİsindeki Rüstem'in hanesi boş kalmıştır. Fırsat zamanıdır"
ı lı'yi nce Sahib Kıran'da Rüstem'in ulusuna saidırma (ilgar) isteği belirdi. Sonra
ı•Ni ı·lrri Çermuk kalesine gön derdi. Çermuk ordusu da Mihrimar'da ona
kıı l ı l c h . Baharın başlangıcı olduğu için binek hayvanlan ve diğerleri halsiz ve
lı(ll�ıcüz kalmışlardı. Atları Çermuk'ta değiştirdiler. Sahib Kıran 600 ünlü süvarİ
llr lı(C�ce baskını düzenlemek için saldırıya geçti. Karza Kend388'e vardıklan
�ı.u ı ıun dağılıp o havalide toplanmış olan ha;emlerden bir topluluğu yağma ve
Y t k ı ı n a uğratmak istedi. Durumlarını araştırdıklan zaman onların tehlikeden
lut� ıp kendilerini bir köşeye atmış olan Akkoyunlulardan bir topluluk olduğunu
.. ı lln�ıldı. Sahib Kıran onlara acıdı. Onlara saldırmaktan vaz geçti. Onlardan

'IIH

Yeri tespit edilemedi. Ancak Çermik'in kuzey batısında Çüngüş adında bir nahiye
ı ılı l1 1 �ıı gibi Çermik'in güney doğusunda da Çinkiş adlı bir köy vardır (KD, s. 188, n.2).
.
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Farsçası bozuk olan iki yıldız arasındaki cümle, tahmini olarak çevrildi.
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ayrıldığında sabah olduğu için dü§ündüklerin gerçekle§tirmekten389 acız
kaldılar. Fakat [190] Aruk Muhammed, Seyyid Ahmed-i Haydarlu, Rüstem-i
Şekavul, Abdü'l-aziz-i Bukavul ve Sahib Kıran'ın atabek'inin nöken Usuli gibi
onlann bahadırlanndan bazılan hızla yol alarak kendilerini Rüstem'in ulusuna
ula§tırdılar. Onlann karargahından (ordu) birkaç çadır yükleyip, ulus'lanndan
birkaç at ayırarak onlan padi§ahın rikabına (rikab-ı humqyun) ula§tırdılar.
[191] MARDİN'DE BULUNAN MUHALiFLER TARAFINA
HAREKET
Gece baskını fırsatı değerlendirilemeyince Sahib Kıran geri döndü. Yiğit
gençlerden ve sava§çı erlerden birkaç ki§iyle birlikte atlann güç kazanması için
Mal Öyüğü mevkiine, oradan da Karacadağ yaylakına geldi. Muhaliflerinin
yerlerini öğrenmemesi ve kendileri hakkında bilgi alınamalan için askeri
dağıtıyor, gecenin ba§ında bir yerde konaklıyor, kısa bir süre sonra da mekan
deği§tirip kaçı§ yerine uygun bir yerde nöbete duruyordu. " . . . . . " Et ve yağ
yokluğundan büyük bir sıkıntı ve darlık çekiyorlardı. Nökerlerin bazılan,
Siverek taraflanna Arduk-ı Aralı'ın yanına yağmaya gidip atlar getirdiler ve
onlan kesip yediler. Sahib Kıran için de otakta bir keçi ile bir kuzu tutuyorlardı.
Bir kurt, meskun bir mahallin bulunmadığı o bozkırda askerle birlikte giden o
kuzuya gece saldırmak istiyordu. Bir gece fırsatını bulup, o topluluğun arasında
amacına ula§arak kuzuyu kaptı.
Sahib Kıran, o bozkırda Kadı oğlu Ali'nin elçiliğiyle karde§ine, "Rüstem-i
Tarhan, Mardin'i ku§atmakiçin Hasankeyf sultanıMelikHalef'in koroutasında
(sipehsaları) bir ordu hazırlamı§tır. Eğer yüce ferman, asker düzenleme ve
zafer araçlannı hazırlama yönünde çıkarsa, yerinde olur" haberini ula§tırdı.
Sahib [192] Kıran'ın Karacadağ'da bulunduğu o sırada Ömer-i Emirlu ile
Hızır Beğ-i Tarhan gelip, Mardin kalesine gitmi§ olan Cihangir Mirza'nın
yenildiğini haber verdiler. Bu iki ki§inin adamlan Karakoyunlunun eline
geçmi§lerdi.
Rüstem-i Tarhan, Darü'l-Kehf kalesine yerle§ıni§ti. Karakoyunlu
askerleri Cihangir Mirza'nın ordusunun arkasından geldi. Yenilgi oldu.
Gelen bu iki kimse, Sahib Kıran'dan iki esir istediler: Ömer-i Emirlu'yu
oğlu Pehlivan için; Hızır Beğ-i Tarhan'ı ise, karde§inin oğlu Şeyh Mezid
:iB�l

Yani

gece

baskını düzenlcmekten.
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tcklif ettiler. O iki esiri kendi esirlerini kurtarmak için Karakoyuolu
llı· d (� ğiştire cekle rdi. Ondan sonra Sahib Kıran, Hacılu'nun oğlu Beke'yi
ı lr�i�tirmek için birkaç esiri bağışladı. Hızır Beğ ile Ömer-i Emirlu'yu
l�ln

ıı·Nkin etti.

Kollukçulardan bir iki kişinin kaçıp Rüstem-i Tarhan'ın ordusuna vardığı
wımma kadar Sahib Kıran o yaylakta bekledi. Ondan sonra kendi yerini haber
wdp asileri üzerlerine sürerler endişesiyle son derece tedbirli davranmaya ve
ııır ı ı:t.ilini geceleri belirlemeye başladı. Öyle ki karavullar bile menzile dönüş
yııluııu bilmiyorlardı. Bununla beraber iyi atlara sahip olan süvariler, ilkyurtta
�ı·cryi geçiriyorlar, eğer karavul'umuzdan l O kişi sağ salim dönerse, [1 93]
ııı ı l arı kalınacak yere götürebileceklerini düşünüyorlardı.
Yunus-i Bekmiş'i Karacadağ'a Sahib Kıran'ın elçiliğine
�1\nderdi. Elçi (ilçı) yurt'ta karavul'un rehberleri olan Halil'in kardeşi Hüseyin
ilr· l l üseyin-i Turnan Basan'la karşılaştı. Bunlar, elçiyi Sahib Kıran'ın ordugahına
�ı·t irdiler. Rüstem-i Tarhan'ın saldınsını (ilgar) görmüş olan karavullar da haber
Krlirdiler.
Cihangir Mirza,

[194] SAHİB KIRAN'IN BASKILARINI ORTADANKALDIRMAK
tÇİN RÜSTEM-İ TARHAN'IN ORDU GÖREVLENDiRMESi
Sahib Kıran her zaman bahadıriardan bir topluluğu yanına alarak salırada
dolaşıyor, Rüstem'in ordusunun çevresine saldınyor, üstünlükler
�iiH i rriyordu. Bundan dolayı her zaman içi kan ağlayan, elem ve hüzün duyan
J(ıiNt c·m-i Tarhan, Karakoyuolu gençlerden ve pehlivanlardan bir topluluğu
ı lı ıı ıatıp düzene sokarak salıraya ve kıra göndermek, bu şekilde Sahib Kıran'ın
l ıfiHkılarını, bahadırlığını kırmak istedi. Bunun için oğlu Tarhan'ı, kardeşi
1 :i lı a n gi r-i Tarhan'ı, amcasının oğlu Üveys-i Aynel'i, Ali Beğ-i Ağaçeri'yi,
1\ıımkoç'u, Piri Muhammed Beğ-i Meragi'yi Alişah-ı Akkoyunlu'yu, Hüseyn-i
;\yı lın'ı, Zeynel-i Hasun'u ve Abdü'l-Gaffar-ı Şeki'yi nö'kerierin seçkinlerinden
killa halık bir toplulukla gönderdi.
1'1'

k ı rda

akşamieyin gelen Cihangir Mirza'nın elçisi (ilçi) ile Sahib
h11rm'ın karavullan getirdiler. Onun üzerine Sahib Kıran, "Bu saldın (ilgar) ya bizi
l ıı ıl ı ı ıak içinJ'a da Amid'e tuzak kurmak içindir. Her ne şekilde olursa olsun
tı•l ı rr ulaşahın ve gaip perdesinden ne çıkacak görelim" buyurduktan sonra,
"I li�· kimse atın ı bırakmamalı ve herkes silahlanıp hazır beklemeli" diye ilave
l'ı i l ı ı l 't' bütün a�kc•rlrr at n bindiler. Saldırı birHAl (ilgar) ile Sahib Kıran'ın arasında
( )nun haberini
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ikifirsah mesafe vardı. Sahib Kıran, ondan o kadar [1 95] endişe etmiyor rahat
davranıyordu. Fakat askerler, ısrar ederek onu ata bindirdiler.
Saldırı birliği (ilgar), Amid'in batı tarafından, Fankar390 suyundan geçip
Koca Hacı güzergahını tuttu. Hazret-i Sahib Kıran'ın ordusu da onlar gittikten
sonra o derin güzergaha gelince onların izini gördüler. Suyun aşağı taraflarına
doğru gitmişlerdi. Sahib Kıran oradan geçti. Bir başka geçişi de Amid'in
aşağı kısımlanndan yaptı. Şehre varıp durumu bildirdi. Odunculann ve odun
çekenlerin işini yasakladı.
Saldırı ordusu (lejker-i ilgar), Muran391 köyü mevkiinin aşağı kısmından
(gelip) Fih Sa'P92 köyü mevkiinde pusuya yattı. Secayişan deresinde bulunan
Behram Beğ Ağa'nın atlarının başını kestiler. Akkaoyunludan kaçmış olan ve
o yöreyi bilen Ak Agman Ali'nin oğlu rehber (kacerçl) oldu. Sahib Kıran, bu işleri
önceden bildiği için şehirlilere, hiçbir tuzağın ve pusunun faydası olmayacağını,
çünkü karşı tarafın her şeyi bildiğini ilan etti.
[1 96] SAHİB KlRAN'IN ŞEHİRDEN ÇIKMASI VE GALİP
GELME Sİ
Sahib Kıran, hiç vakit geçirmeden zırhlı ve silahlı olarak ata binip Amid
şehrinden çıktı. Bahadırlardan yaklaşık 1 00 kişiyi yanına alarak hep birlikte
Dicle'yi geçtiler ve savaşa atıldılar. İbrahim Beğ b.Osman Beğ'in bahadırlanndan
Meku oğlu Yağmur, Yegan oğlunu attan düşürdü. Abdü'l-Gaffar'ı da attan
düşürdüler. Onlar da bu taraftan Budak-ı Avrimes'i attan düşürdüler. Büyük
bir savaş oldu. Sahib Kıran zafere öyle inanınıştı ki her ne kadar ona sudan
geçmemek konusunda ısrar ettilerse de kabul etmedi. Ulu kardeşi de ona engel
olmak için büyük çaba gösterdi. Fakat onun eaşmaya başlamış olan cesaret
heyecanını ve yiğitlik dalgasını hiç kimse dindirerneeli ve o konudaki ısrarlar
faydasız kaldı.
Sahib Kıran, "Fırsatı kaçırmadan piyadeleri sıraya sokup sudan geçelim"
huyurunca boy niikerle rinden bazıları, yüzerek geçmek istediler. Cihangir
Mirza onlara engel olmayı düşünmedi. Sahib Kıran derhal Dicle suyunu
geçti. Karakoyunlular, Sahib Kıran'ın geçtiğini gördükleri zaman savaştan
:-ı g o

:i!J I

Amid'in güney batısındaki Dankıran çayı olmalı (KD,
Ye ri tespit c�dilemrdi.

:i' J :I Vr ri t rNpiı r d i lrnır d i .

s.

195, n. 2).
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y lıp nehrin yukarı tarafına, Hukaçi köyüne kaçmaya başladılar. Cihangir
M irza'nın emirlerinin bazıları, Sahib Kıran 'la birlikte (nehri) geçtiler. Ordunun
l lııcü birliğine (mıkaddime-i leJker) Hacı Beğ'i tayin ettiler. Savaş başladı. Ansızın
Emirzade Cihan�r Mirza, arkadan sanğını (destar) salladı. [1 97] Daha önceki
tınlaşmalarına göre, eğer düşman ordusundan bir topluluk pusu kurarsa, Sahib
Ai ran'ı uyarmak ve onu geri döndürmek için sarı.k sallayacaklardı. Sahib Kıran, o
lopluluğu, ordudan gelen yardım sanarak onların arkasına gitmekten vazgeçti.
Sarık sallamanın, askerin yetişmesini beklemek için olmadığını anlayınca,
tr.krar o topluluğun arkasından çakan bir şimşek veya esen fırtınalı rüzgar gibi
hızlanmaya başladı. Nazım:
a rı

"SavaJ zamanı bir aslan gibi kükrer;yiğitlikle er meydanında toz kopanr. "
O saldırı gücü, şehrin iki fersah uzaklığından Kara Cavlaki393
lı(iizcrgahından geçti. Sahib Kıran yetişti. Onlar, bir hamlede bozguna uğradılar
ve-· kendi ardulanna yöneldiler. Ordunun öncü birliği (mukaddime) onlara galip
�c·ldi. Nehri geçtikleri sırada Deve oğlu dedikleri bir kişi Akkoyunlulardan
kn��mıştı. Yollan,yurtlan ve menzilleri bildiği için olayı duyurmak için imdada
ve· yardıma koşsun diye onu Rüstem-i Tarhan'a gönderdiler.
Rüstem-i Tarhan, Amid'e 4 fersah uzaklıkta olan Dikercuk394'a indi.
Srıhib Kıran, savaşın başında kesik bir kelleyi, Rabib-i Guyende'nin eline
vrrip Cihangir Mirza'ya göndermiş ve şanı yüce ve saltanatı devamlı olan
Tanrı'nın yardımıyla kötü niyetli hasının yenilip ezildiğini duyurmuştu.
( : i lı angir Mirza üç fersah geride kalmış, Sahib Kıran ise, düşmanları
k ı r mak ile meş guldü. Cihangir-i Tarhan'ı Kadıoğlu Ali'nin amcasının
ı ı�l u; Ali Beğ-i Agaçeri'yi Pir Hasan-ı Korçf; Alişah'ı [1 98] Sarum Beğ;
l lveys-i Aynal'ı .. . 395; Karakoç'u Hamis oğlu; Abdü'l-Gaffar-ı Şeki'yi Lala
I l iiseyİn Beğ-i Mahmud Beğ-i Akkoyunlu yakaladı. 0396, reşit olmayan
l ı i r oğlandı. Yakub'un ordu komutanını( leJker keJ) Aka Bek-i Korçf;
-

1
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Yeri tespit edi1emedi.
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin güney batısında Direjik adında bir yer vardır (KD, s.

1 ' 1 7, n . :�).
:l!l�ı

:I!H)

Uveys-i Aynal'ı kimin tutsak aldığı metinde yazı1mamıştır.
..

Bahsedilen çocuk, Lala Hüseyin Beğ olsa gerek. Buradaki Mahmud Beg-i Akko
\' l l l ı lu , d a ha önce geçen Hasan Be�'in amcalarından Mahmud Beğ'dir. Metne göre, Lala
l l llı�ı·y i n'in nm111 oA-Iu olmaııı gc�n�kiyor. Lalalığına gelince onu sonraları almış olabilir (KD,
-' 1 ! 111, l l . :.!).
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Behavlin Bur'u, Mühürdar Şeyh Ali; Kara Yusuf'un jiracısı Muzaffer'i Ahmed-i
Kubhi; Aydın-ı Kara Bu-Said'i Rüstem-i Yurtçi; Sayranlu Muhammed'i
Seyyid Ahmed-i Haydarlu; Hüseyn-i Aydın ile Arabşah'ın ordu komutanı olan
Sadi-i Kemandar'ı, Yakci Hüseyin'in kardeşi Pir İsmail yakaladı. Kuş oğlu, onun
yüzüne bir kılıç · indirmiş ağzı çenesiyle beraber göğsüne düşmüştü. Mihmad
Beğ'i Hacı İvaz'ın nökeri; Veysel-i Şehsuvar'ı Ali-yi Demirci; Halil oğlu İnak-ı
Rüstem-i Tarhan'ı Halil-i Şiracf; Pir Mezid'in nökerlerinin sahibini, Hüseyn-i
Bu Sa'id yakaladı.
Şah Ali-yi Purnak ile Sultan Ahmed-i İnak Halil, düşmanın arkasından
gitmişlerdi.
[1 99] SAHİB KlRAN'IN GİDİP YENİLMESİ
Ali Koca Hacı'nın "Rüstem-i Tarhan'ın çadınnı gördüm" diye haber
getirdiği zaman Cihangir Mirza ile Sahib Kıran düşmanlan öldürmekle meşgul
idiler. Geldiği zaman dönmeleri için Şah Ali Beğ'i bekliyorlardı. Sahib Kıran
her ne kadar Cihangir Mirza'ya, "Düşman ordusu arkamızdan yetişip şehirle
aramıza girmesin, o durumda işimiz zorlaşır. Onun için acele şehre gitmek
gerekiyor" diye ısrar ettiyse de Cihangir Mirza onu ciddiye almadı. Sahib Kıran
da ona olan saygısı yüzüden acele etmek konusunda direnemedi.
*Dudlu'nun oğlu Rüstem-i Tarhan ata bindi. Durumun ve fetbin müj desini
duyurmak için şehre yöneldi. *397
Cihangir Mirza'nın askerleri İga398 mevkiine vardılar. Sibran399 tepesinin
üzerinden, sağ taraftan Rüstem'in askerlerini gördüler. Cihangir Mirza ile
bütün askerler, atlannın dizginlerini gevşeterek büyük bir hız yaptılar. Aynı
şekilde Rüstem'in askerleri de aradaki mesafeyi kapatmak için acele ettiler.
Askerlerin çoğu öne geçerek kurtuldu. Sahib Kıran'ın ni.ikerlerinden Hüseyin
Beğ-i Mile Hacı'nın atı kalınca yardım istedi. Sıkıntısının fazlalığından Sahib
Kıran'ı kendi adıyla çağırdı. Sahib Kıran öyle bir durumda geri dönerek kendi atı
Karabulut'u ona verdi. Onu [200] o sıkıntılı durumdan kurtardı. Kendisi de
Senciboz adındaki atma bindi. Sahib Kıran'ın yanında Hüseyn-i Mile Hacı ile
Kara Kisak olmak üzere iki kişi vardı.
:ı! ı 'l I ki y ı l d ı z arasındaki bu ı· iimleni n Fanıçası
: ı• ı ı ı Yı · r i ı rıı p i ı ı·d i h·ıı ıc·d i .
:ı•ı•ı Yn i l l'ill p i ı rı l i l rı ı lt'ı l i .

da bozuk ve eksik.
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Rüstem-i Alpavut ve Caih.anşah Mirza'nın boy nökerlerinden yaklaşık 80
yolun önünü kesmişlerdi. Sahib Kıran iki kişiyle onlann üzerine yürüdü.
C >ı ı lar sayılannın çokluğuna rağmen karşı koymaktan aciz ve kusurlu kaldılar.
Rl!Htcm-i Alpavut, Kara Kisak' a mızrak isabet ettirdi. Hüseyn-i Mile Hacı da
I(IIHtcm'e bir mızrak vurdu. Sahib Kıran savaşla meşgul oldu.
ki�i

Akkoyunludan Tannvermiş adındaki biri, Sahib Kıran'ı tanıyarak ona
"Durma zamanı mı? Kaç, çünkü kaçma zamanıdır" tavsiyesinde
l ıı ı lundu.

ı lı ıHt��a

Karşı tarafta bulunan seksen kişi Sahib Kıran'ı ok yağmuruna tuttu.
l l l ı ı ve Yüce Tann, onu onla.nn zaranndan korudu. Karakoyunlu ve Ak
1\ı ıyunlu ordusu her tarafta co§ku ve heyecan içinde idi. Bu üç kişi karşısında
1\ ııl'akoyunlu ordusu, "Arslanlardan ürkerek kaçanyabani merkeplere bem::.erler"400 gibi
k � ı ı,· ı yo rlardı. Sahib Kıran üç defa dönerek yiğitçe savaştı. Her defasında yaptığı
"'ıvu�, kalabalık bir topluluğun kurtulmasına sebep oldu. O arada ön tarafta
�t·y l ı oğlu Ahmed'i devirdiler. Sahib Kıran durup savaştı. Aynı Tannvermiş,
Yt•ı ı iclcn yetişerek, Sahib Kıran'ı azarlayıp kaçmaya teşvik etti.
l ga köyünden şehre yönele:n Cihangir Mirza'nın askerleri iki gruba ayrıldı.
Ilir �rubu, Fas mağarası ile kôrfez arasında bulunan sağ yolu tuttu. Onlar,
\'ı ı l ım başını tutan düşmanlada savaşarak kurtuldular. Onlan [20 1] arkadan
k ı ı ı · ı ı yan Sahib Kıran oldu. O savaşta kimseye zarar gelmedi.
l lacı İvaz Beğ ile Bayraı:n Beğ-i İnak Halil gibilerin yer aldığı diğer
Nl l lp, yolun düşmandan boş olduğunu sanarak nehiri geçince hep birlikte
\ · �ı ku landı. O arada Şah Ali-yi Purnak, Sultan Ahmed ve Muhammed-i İnak
l l ı1 l i l düşmanın arkasından gidip onlara yetiştiler. Hezimete uğrandığını
wnnliikleri zaman Kara Cum�ki40ı ıden geçip Amid'in doğu tarafına kaçtılar.
1 , l lfl nanlar, onlann arkasından gittiler. Savaşlar oldu. Atlan kaldığı için
\'ıı kıılandılar.
sırada meydana gelen �arip olaylardan biri şuydu: Mühürdar'ın amca
�t·yh Beğ'in malı olan Bec:levi bir ata, savaşın başında, kanşıklığın yoğun
ı ılı l ı ıA·ı ı sırada bir ok değmiş, o�un ucu (peykan) onun şah damannı kesmişti. O
1 1 1 , ı ı ı ı ı ın üzerine 1 O fersah yol ai dı. Üzerinde bulunan sahibinin silahlı ve zırhlı
C)

ı ıAi ı ı

1 111 1

Illi

K ı ı r'liıı-ı Keri ı ı ı ,

Yrl'l.

71 /rıo-rı ı .

I C'N.I H. I c·c 1 ı' 1 r ı ı ıı•c l i ,
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olmasına rağmen hiç etkilenmedi. Nehir kapısından (dervaze-i ab) içeri girince
canı, suyun geçtiği yerden402 çıktı.
Sahib Kıran 'ın tecrübelerinden ve nasihatlerinden biri şudur: :)\Tap atının
birçok özellikleri vardır. Bunlar arsında biri de eğer bir ok vera bir darbe
yerse, ondan o kadar etkilenmez. Hemen kendini ölüme ve binic�ini tehlikeye
atmaz. Sipahf, Arap atma bakarken kusur etmemelidir. Çünkü galip gelirse,
kendisi için büyük bir nimet, eğer mağlup olursa, at kurtuluşunasebep olur."
O saldırı (ilgar) karşısında savaşa girmiş olan Sahib Kıran 'ın aske rlerinin
sayısı 250 idi. Onlar, 600 kadar olan Karakoyunlu'dan 3 0�'ünii keskin
kılıçlarıyla hayat Diclesinden ölüm sahiline attılar. Rüstem ile bidikte bulunan
'
1 O bin süvarİ, kendi evlerine döndüler. Onların gelmesiyle ordu da m atemin
feryat figan sesleri arş-ı ala'ya çıktı. [202] Nazım:

"
''Her haneden matem sesiyükseldi; o gece onlara kıyamet günü gibi oldu.
Dikercuk sahilde bulunan onun menzilinde Vaveyli tepe si adını
koydukları bir tepe vardı. Ertesi gün oradan göç ettiler. Oraya korucu (yesdvu�
diktiler. Öldürülenlerin zırhlarını incelemeye başladılar. Hukeci�03 tepesinde
konakladılar. Kurkurmaz adını verdikleri o tepede bir gün kalclılar. Lrtesi gün
göç ettiler. Orduyu hazırlayarak Kutul404 köyünün üzerinden şehrin )Ukarısına
geldiler. Şehrililer, burcun üzerinden baktıklan zaman matem tu tmayan
askerlerin sayısının dörtte biri dahi bulmadığını, herkesin siyah #yindiğin i
gördüler.
Sonra Cihangir Mirza'ya esirleri değiştirelim diye elçi (ilp) gönderdile r.
Cihangir Mirza da Ali Beğ'in naibi Mirza Hacı Pir Mihmad'ı değiştirmt•
işi için elçi olarak gönderdi. Sohbet sırasında Rüstem-i Tarhan, Hacı Pi r
Mihmad' a, "Ne yazık ki iş belli oluncaya kadar harekete geçenıedik" deyinc r
Hacı Pir Mihmad" Padişahlarımızın buyurduklarını biliyor musun? Bir ge c r
bir gündüz yol yürüyüp Karacadağ tarafından geldik. Aniden bu ha.dise oldu .
Sabahtan öğlen narnazına kadar yolda silah ve zırh altında ezilelik Eğer sizi n
gibi dinlenmiş ve rahat olsaydık, o zaman nasıl mücadele ettiğinıizi gözlerinizir
görürdünüz" dedi.

402

�.o:i

ı ı . l ).

Yani boğazı ndan.
Br� l k i de· hıı�il ı ı A ı ıı i d ' i ı ı � l l ı w y i ııclt• yr•ı· ıı l :ı ı ı H i krl'i i k ad ı ı ı d a k i
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Sonra [203] değiştirme işi sona erince Sahib Kıran Ergani'ye, Rüstem-i
da Beşiri'ye hareket etti.
C :i hanşah Mirza, Şeyh Hasan'ın, Saru'nun oğlunun ve Pir Ali'405nin
oloı ı ıiinü ve Urfa olayını duyunca İskender-i Pilten'e hapsettiği Habil'in oğlu
ılı• Ali İbrahim'i öldürmesini buyurdu. Sonra Erzincan'dan kalkıp Tercan'a
w lı ı L
nH·han

(204] CiHANŞAH
llliRMAMASI
( ) i hanşah Mirza,

MiRZA'NIN

FETHi

VE

SÖZÜNDE

Rüstem-i Tarhan'ı Diyarbakır tarafına saldırıya (ilgar)

wnı ıc lrrdiği zaman Bayezid-i Bistami'yi de Duharlu emirlerinin bazılarıyla

lılı l l kt c· Bayburt kalesini kuşatmaya gönderdikten sonra Tercan'a vardı.
t ı ıı c la yağmalanan Cemşid Be ğ-i Kutlu Beğ Cihanşah Mirza'ya elçi
ı ı /ı 1 J Ki1ndererek, "Kardeşim Ahmed Beğ'i tutuklayıp kaleyi sana teslim
ı ı lt·c · c·�·im" dedi. Cihanşah Mirza da and (sogend) içerek, "Eğer böyle
' ııpıı nıan kaleyi sana bırakırım" dedi. Ahmed Beğ bu durumu öğrenince
' ıı k.ı lanınamak için kendini Bibü's-sır yolundan Bayezid'in evine attı. Kale
ııl ı ı ı ıp ( 1ihanşah Mirza oraya girince kaleyi Emikteş406 Mahmud adındaki
l ı l ı tlı'ihtri ne verdi.
1

Beğ ise, Kukudalış kalesinde idi. Ahmed Beğ'i tutup o kalenin
\ ı l i l l l l l l ,;etirerek [205] "Kaleyi ver, oğlunu kurtar" dedikleri zaman Kutlu
U . . Q , " Eğer siz, sözünüzde dursaydınız, ben onu size verirdim. Lakin sizler
' ıı l ıı ı ıı · ı sı ıu z . Cemşid'e ne yapmışsanız bize de onu yapacaksınız" dedi. Onun
1 1 1 ı ı l'i ı w Ahmed Beğ'i öldürüp geri döndüler.
1\ ı ı t l u

( { : i l mnş ah),

Erzincan'ı ve Tercan'ı Kılıçaslan'a verdi. Pilten'in kardeşi
damadı olan Musa Beğ'i onun nökeri yaptı. Mahmud Beğ-i
t\okr•l ta�'ı kaleye tayin etti. Daha sonra hile ile Karahisar'ı almak isteyince
1\ ıu ıı l ı iımr'ın itibarlı kişisi (muteber) olan Lala Yakub'u çağırdı. O (durumu)
�-.ııhı yıı mk gelmedi. Çaresiz Sultan Hüseyin-i Şeyh Hasan'ı Karahisar kalesine
�nı ıı lc•rd i . Cafer Beğ Kemah'ta idi. Ona da hile yaptı. Önce ortaya dostluk
" ' 1\ ı lı�·aslan'ın

l l l 'ı ( : ı ı a
ı ı ı � a h , Urfa'n ı n

ıaptına Pir Ali'nin o�lunu da göndermiş, o da orada Akkoyun
Saru Pir Ali de Cihanşah'ı n Bağdat kuşatmasında Dicle'de

l ı ı l ıı ı ıı ı ı ı 1 111 1 1 k dii�miiştii. Hnlını:ıı

' " ·� ı ı l ı ı ı ı ı � ı ı.ı r K J >, roı . :w :� . ı ı . l ).
1 1 11'
' l 'l l l'k�·r E ı ı ı i kl r, , l ı r ıı ı r ı ı Moıı ı·ıı kı ı l l ı ı ı ı ı hwnk ol a ı ı " ki'ıkr l t a( krl i meırıiylr. ı·�a ı ı l a m l ı

• tllljl �lll

kıı l'clr.l lli ii i i iHIIIIH

J(r l l l' ( 1\. J > ; "' · :l i H , 1 1 . �) .
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sözleri atıp onu gafıl avladıktan sonra Kemah halkının hepsini yağmaladı.
Kemah kalesine kendi emirlerinden Pir Sultan ile Kllıçaslan'ın nökeılerinden
Şeyh İbrahim'i tayin ederek onları kuşatmaya gönderdi. Bunlar, Mekur407
suyunun Fırat'a karıştığı yerde kuşatmaya durdular.
Cihanşah Mirza, İspir kalesini Muhammed-i Emir Seyyid'den alıp Şeyh
Hasan'ı (tutup) getirdiği için Bayezici Beğ'e verdi.
[206] KARAKOYUNLU'NUN KUŞATTIGI YERDEKİ BAZI
KUŞATILANLARlN ÖLDÜRÜLMESi
O yer ile kale arasında bir mağara bulunuyordu. Bunlar ondan habersiz
olarak oraya yerleşmişlerdi. Cafer Beğ, hiç kimsenin konuşmaması Için emir
(kadagan) vermişti. Askeri donatıp kaleden dışarı çıkarttı. Aniden kuşatanların
üzerine yürüdüler. Hepsini ele geçirdiler.
Cihanşah Mirza, o topluluğa karşı garip hareketlerde bulundu. Eazılanna
tavşan deyip kaleden aşağı atıyor; birine köpek diyor, arkadan fırlatıyor, birini
kekliğe benzetiyor, birini şahin yapıyor, birinin yüzünü, sırtını, elini , ayağını
dağlıyordu. Bazılarını mağaraya atıp mağaranın ağzını kapatıyo r, heps i
boğulana kadar bekliyordu. Bütün bunları yaptıktan sonra Bingöl yaylakın a
hareket etti.
Kemah'ın haberi Cihanşah Mirza'ya ulaşınca o, yernden Ph
Muahemmed-i Alpavut komutasındaki bir orduyu Kemah'ı kuşatmaya
göndeririken Kılıçaslan' ı da Karahisar'ı kuşatmaya gönderdi . Kılıçaslan,
Karahisar vilayetini yağma ve talanla harap etti. Elini, halkın kanına,
namusuna ve malına attı. Ramazan gününde fahişelerle beraber oldu.
Emirzade Sultan Hüseyin, Akşehir salırasına kanmadan önce Şeyh Hasaı ı
Mirza'nın oğlunu, elçi olarak [207] amcası Kasım Mirza'ya göndererek kendi
durumunu ona arz etti. Daha önce söylediğimiz gibi Akkaoyurılu hllfemleriniıı
bazılannın kendisine sığındığı, Tecelli Yurdu mevkiinde bulanan Kasım BeA,
oradan saldırıya (ilgar) geçerek Kılıçaslan'ın üzerine yürüdü .Müslümanhu ı
onun zorba elinden ve kötülüklerinden kurtardı. Kılıçaslan'ın nökerlerindrıı
yaklaşık 300 kişiyi zincire vurdu. Kılıçaslan kaçıp Erzincan'a vardı. Kasım Br�
de kendi yerine döndü.
·I O'l Bıı,

şimdi 1\. l lı ı ı O I' 1 h• ı·ı·�l ı lr• ı ı i l r ı ı ıc ı ı nl ı ıp, C :r ı ıgrr l i ı ı ı ı l ı i yrıci t ıınıllı ı ılıuı gr l ı• ı ·r�
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Cihanşah Mirza, Muş ovasına gelip zahire topladı. Bir ordu hazırladı.
1\i rlikte Amid'i kuşatmaya gitsinler diye oğlu Muhamedi Mirza'yı Rüstem-i
' l 'ıırhan'ın yanına gönderdi. Rüstem-i Tarhan, Muhammed! Mirza
krndisine katılmadan önce Mardin'in alt kısımlarına Nasir408 havalİsine
�rlmişti.
[208] RÜSTEM-İ TARHAN'IN HANESiNE SALDIRI NİYETİ

Sahib Kıran o kış Ergani'de idi. Kı;lak'tan ayrıldıktan sonra Ergani, Çermik
vr Amid arasında gidip gelmeye başladı. O sırada "Rüstem-i Tarhan da
M ıı.rdin beldesine geldi. "Haşemler Mardin salırasında boş kaldı" haberini
ı ılıt�tırdıkları zaman Sahib Kıran fırsatı değerlendirip Amid'e geldi. Rüstem-i
' l lı rhan'ın haşemlerine gece baskını düzenlemek için Cihangir Mirza ile birlikte
ıt hı bindi. Koçhisar yakınına geldikleri zaman Cihangir Mirza'nın nökeri
hlhhan, Kadıoğlu Ali , Sahib Kıran 'ın nökerlerinden Eslemes gibi karavullar,
ltiiNtc�m-i Tarhan'ın hanesinin Nasir'de olduğu haberini getirdiler. O sırada
( :ıı umgir Mirza'nın ordusu ile Sahib Kıran'ın ordusu arasında anlaşmazlık
ı ılc h ı . Hazret-i Sahib Kıran, saldırmak (ilgar) isterken, Cihangir Mirza, "Rüstem
ııl'kadan geliyor. Durum tehlikeli" diye karşı çıkınca Sahib Kıran, "Haşemlere
l ıııHkın düzenlemediğimize göre pusuya yatıp Mardin vilayetini yağmalayalım"
c lı•d i . Oranın kalesini, köyünü yağmaladıktan sonra geri döndüler.
R üstem-i Tarhan, Kur Pir Mezid adındaki birini Cihangir Mirza'ya
Ni 11 ıc lrrcrek, "Aramızda akrabalık var. Anneni Cihangir Mirza'ya gönder
ı lr ıı mmızdaki sorun çözülsün" dedi. Onların arasındaki akrabalık şöyleydi:
Mı·rhum Ali Beğ'in annesi, Tarhan'ın erkek kardeşinin kızı idi.
Rüstem-i Tarhan, mYkerini yola düşürdü. Seray Hatun, Cihanşah
� l l ı·za'n ı n yanına geldi. İzzet, ikram ve tazim görevlerini yerine getirdikten
,.ı ıı ı nı C �ilıanşah Mirza, "İki kardeşten biri, ya Cihangir Mirza ya da Hasan
Uı•A lı(r lsi n de doğruluk ve samirniyetle barış sağlansın" deyince Seray Hatun,
"C ) ı ı l ıı n n gelmesi, olmayacak işlerdendir. Eğer ben, [209] bu konuda söz
\'l ' l ' i ı· de� onun aksi olursa, yalancı durumuna düşerim" dedi. Cihanşah'ın
l ı ıı n· ı ı ı i ıı i n "Eğer gelmezlerse, suç oğullarının olur" şeklindeki sözüne
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karşılık iffetin kendisine sığındığı Hazret-i Seray Hatun, "Müminlerin
Emiri Hüseyin (A. S.), Kerbela çölünde zalimlerin elinde şehit oldu. Benim
oğullarım da zalimlerin elinde şehit olmaları uzak ihtimal sayılmaz. Bizde
Takdir'in gücünü ortadan kaldıracak güç yoktur. Çünkü 'Tanrı'11ın takdiri
önlenemez; O, istediğiniyapar, istediği gibi hüküm verir'denmiş tir" dedi.
Seray Hatun, Rüstem-i Tarhan'ın karargahına (ordu) girince onun
ordusu gözüne fazla heybetli görünmedi. Cihangir Mirza ile Sahib Kıran 'a
"Eğer gelirseniz zafer sizin olur. Bu işi ertelernek uygun olmaz" diye haber
gönderdi.

O haber ulaşınca Cihangir Mirza, içinde savaş isteği uyanmasın diye
elçinin Sahib Kıran 'ın yanına gitmesine izin vermedi.
Sultanların örf ve adetlerinden olan bağış, hediye (pişkeş)
benzer şeyler takdim edilmeden Seray Hatun dönüş izni aldı.

ve

bunlara

O sırada Muhammed! Mirza, görevlendirilmiş bir orduyla Altun Köprü
mevkiinde Rüstem Tarhan'a katıldı.
[2 10] HATTAH KALESİNİN VE MEHRENİ'NİN Y.\GMA
LANMASI
Karakoyunlu ordusu, Altun Köprü'de idi. Kul-i Çubuh'ta konaklayan
ve günleri, yiyecek kıtlığından ve beslenme sıkıntısından dolaıı sıkıntılı
geçen Sahib Kıran, Hassa ordusuyla Hattah409 ve Mehreni410 vilayetine saldırı
(ilgar) düzenledi. Elehce ve Melah4wta yağınada bulundu. Tahıldan (galle),
hayvandan ve her türden hadsiz hesapsız yiyecek ele geçirdi.
O vilayete 6 fersah uzaklıkta bulunan Karakoyunlu, kalabalık asker
sayısına rağmen, saldırıp onun gücünü kırmaya cesaret edemedi. Bilmezden
görmezden gelerek bir araya toplandılar. Zaten o vilayetin halkının desteğini
de alamamışlardı.

409 Burası Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Silvan arasında bulunan Hattah kaleıidir. Bugün
de bir köydür. (KD, s.2 1 0, n. l).
4 1 0 Kitabın bir yerinde Minehri ve başka kaynak l arda Mehrani ol arak geçrıı bu yer, bi r

yurtluk-ocaklı k san c a ğ ı idi.( K D, 1'1 . !Z I O , n . !l) .
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[2 1 1] Sahib Kıran, ele geçirdiği o yiyecekleri ve nimetleri, Amid ve Ergani
I Hı l k ına dağıttı. Cihangir Mirza'nın emirlerini, ondan rütbeleri ölçüsünde
ı ı�udplcndirdi.
Cihangir Mirza, Şeyh İbrahim, Akçe Hacı oğlu Ali'yi Sahib Kıran'a
NOı ıdt�rerek yağmadan payını istedi. Onlar, büyük bir payla geri döndüler.
S ahib Kıran, Amid, Ergani ve diğer kaleleri yiyecekle doldurdu. O arada
Sahib Kıran, Amid halkına
ı "'HII't•t ve ümit vermek için Çermik kaplıcasına hareket etti.
ltlhıl rm-i Tarhan, Meyafarikin412'de konaklamıştı.

Sonra Rüstem, hareket ederek Salat413'a, Sahib Kıran ise Bademlu414'ya gitti.
Sahib Kıran Balahor416'a göç ederek birbirinin
�ıvuhında satranç oynamaya başladılar. Derken Sahib Kıran'ın haber almak için
t4l ll u l t � rdiği bir piyade [2 1 2] "Rüstem, Amid'i kuşatmak için hayvanlan odun
ı ı ıplıı ına işinde kullanmaktadır. Çünkü Amid'in 6 Jersah uzağına kadar odun
l ııılıııımaz" diye haber verince Sahib Kıran, Lala Meliki, Muş Ali, Emir-i ahur
1\ ıuıı ııı, Seyyid Ahmed-i Haydarlu ve Muhammed-i Başemlu kamutasında
ı �''�lı,�.:) bir karavul hazırladı. Bu karavul, saldınya (ilgdr) geçip Rüstem'in
� ı ı ı ·u ı ·�·ahının (ordu) etrafında yiğitçe savaşlar yaptılar. Hayvaniara el koyup
ı ıdı ı ı ı l arı kırarak Karakoyunlu'nun içine büyük bir korku düşürdüler.
1 l•knır Rüstem, Pambuklu415'ya,

(2 13] RÜSTEM-İ TARHAN'IN DARÜ'N-NECAT417 AMİD'İ
KU fATMAK İÇİN KONAKLAMASI
1

Emir Rüstem, ordu donatarak savaş araç ve gerçieriyle Amid'in önüne
Cihangir Mirza'nın ordusu, Dağ Kapısından (dervaze-i kuh) dışan çıkıp

ıl i c l ı .

·l l 'J.
1 1 'l

B ugünkü Silvan.

Hi sm il 'in doğusunda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bir köydür. Dicle'ye dökülen
ı1 t4 \·l ı ı rı l ıın biri bu köyün adı ile anılırdı. Çayın döküldüğü yere de Yukarı Salat denir (KD;
q

� l l ' ı ı . 'l-).
·l l ·l

Ergani'ye bağlı, oranın doğusunda yer alan bir köy (KD, s. 2 1 1 , n. 5).

·l 1 ·�

Hismil'in doğusundaki Dicle'ye dökülen çayın adı. Osmanlı devrinde Panbuklu idi.
ltı ı dr A ıı ı icl'in güneyinde Pamuklu adını taşıyan bir dere vardır. Eserimizde birincisinin
� ıi �l f' ı l l l ı ı ı i � olduğu anlaşılıyor (KD, s. 2 1 1 , n.6).
1 1 1 1 El'gan i'nin gü n ey batısında yer alan bir köydür. Yukarı Balahor v e aşağı Balahor

� tlıııı ı k

ı l znr i k i

·l l l

mahalledir (KD, s . 2 l I , n.7).

A �ı itl'c• y : ı ıı i l nıJ,til ı ı kii D iyarbakı r'a, " km l u l uş kapısı" an l a m ı n a gelen "Darü'n
' '"'' A l " ıtd ı ı ı ı ı ı w ri l d iA i ıı ı ı l n � ı l ıyc ır.
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Rüstem pehlivan gibi savaşlar yaptı. O arada Hızır-ı Tarhan, Emir-i ahur
Kubce Bahadır, Hamza-i Delutay ve Yağmur-i Meku, düşmana karşı yiğitlik
ve mertlik göstererek atıarını komutan çadırına kadar sürdüler. Rüstem'in
bahadırlarından Selamet adında birini attan düşürdüler. Esir edip canlı olarak
şehre götürdüler.
Kışın başından baharın başlangıcına kadar Rüstem, Amid'ın dışına
konakladı. Her gün savaş çıkarıyordu. Her zaman iki taraftan ricalin cesurlan
ve yiğitlerin süvarileri, birbiriyle savaşmak için dışarıya çıkıyor, vuruşma fenleri
ve dövüşme teknikleri konusunda hünerlerini sergiliyorlardı. Sonunda gece
ve gündüzün birbiriyle barış ve dostluk içine girdiği; koç'un418 kış sağuğunun
yırtıcı kurduyla barış yaptığı; ılık havadan dolayı güzel öten kuşlann Reha
makamından gazel söylemeye başladığı zaman, iki rakip, ayrılık defterini
dürüp, barış ve anlaşma yolunu tuttular.
Rüstem, barış yaptıktan sonra göç edip Cihanşah Mirza'nın saltanat
tahtının ayağına döndü.

[214] SAHİB KlRAN'IN KÜRTLER TARAFINA HAREKET
ETME Sİ
Amid barışından sonra Sahib Kıran, Mal Öyüğü yolundan Hısn-ı Erre419'ye
vardı. Oradan da Deve Boynu420'na gitti. Hanesini orada bırakıp saldınya
(ilgar) geçerek Birecik kalesi ile Suruc arasında Akkoyunlulara kötülüklerde
bulunmuş olan Kürtlerin üzerine yürüdü. Oyak mevkiine vardığı gece o
mevkiyi çok karlı ve son derece karanlık buldu. Yıldırım, gök gürültüsü ve sis
o derece yoğun idi ki atın kulağı bile görünmez olmuştu. O beldelerde Hızır
İlyas gecesi dedikleri bir gece yaşamaya başladılar. Sahib Kıran, askerleriyle
birlikte Musa'nın kavmi gibi şaşkınlık ve perişanlık çölünde kaldı. Fakat o yolu
daha önce geçmiş olduğu için, geceler ne kadar karanlık olursa olsun , ona yol
kapalı kalmıyordu. Her türlü zorlukla ve tehlike ile çevrilmiş olan o mevkide
ordunun rehberi (kacercı) oldu. Oranın Kürtlerini yenerek onları yağrnaladı.
Yine orada Halil'i, Pir Ahmed Beğ'i, Hasan Hacı'yı ve Muş Ali'yi, Urum
1 1 11

Yani Koç Burcunun. Güneş bu burca baharın başında girer.

.
•l· l !J y .
·
t T I H�spıt

e

d ı' lc m ed'ı .

·ı:.ıo �inıdi Sivrrrk'r bağl ı bi r kiiy

( K I >,

111 .

:.! 1 1 , ı ı . �) .

KİTAB-I D lYARBEKRİYYE

141

havalİsindeki Oyum Ağac422 mevkiinde bulunan Kürtleri yağmalamak
l�·in [2 15] görevlendirdi. Onlar saldınya geçip o topluluğu yağma ederek
�·ok miktarda mal ele geçirdiler. Turş Tepesinde423 beşte biri (humus) ayınp,
1 )eve Boynu'nda bıraktıklan haneyi oradan göç ettirdiler ve Uşun424 mevkiinde
birleşip Samsat kışla/ona gittiler ve Urfa havalİsine kıjlak tuttular. Ha;emleri esir
�tlıp Estağfurullah Mescidi425nin havalİsine geldiler.
Kale42 1

[2 16]
RÜSTEM-İ
TARHAN'IN
HAŞEMLERİNE SALDIRMASI

SAHİB

KlRAN'IN

Rüstem-i Tarhan Tavili426 yolundan saldınya (ilgar) geçti. Muhamedi
Mirza, askerleriyle birlikte Amid'e geldi. Cihangir Mirza, Şehdar adında
�üvendiği bir Arap atını Halil-i Bacveran427 adlı birine vererek onu, durumu
l ıildirmek için Amid'in Babü's-sır kapısından dışan çıkararak Sahib Kıran'a
�ün derdi.
O kişi, Karakoyunlu askerinin arasından geçerek düşman saldınsından
(ifl.ldr) önce Sahib Kıran'a yetişip ona saldın (ilgar) haberini ulaştırdı.

Sahib Kıran, durumu öğrenince yardımcılan ile görüş alış verişinde
(m(Jşdveret) bulundu. Bazılan, "Urfa şehrine sığınalım", bazılan da salırada
duralım" dediler. O, onlann sözlerine kulak asmadı. Ha;emleri toplayıp eşyası,
yllkleri, araç gereçleri, hayvanlan ve koyunlanyla birlikte Kara Mağara-i
( ;rrger428 mevkiine yöneldi. Saldın birliği (ilgar) arkadan gidiyordu. Muş Ali'yi
' 1 \ın i Kara ile birlikte Estağfurullah mevkiinden karavul olarak gönderdi. O,
c lit�manın Baydu mevkiinde olduğunu bildirdi. Sahib Kıran önde, Cihanşah
4'2 1 Birecik'in kuzeyinde, Gaziantep'in kuzey doğusunda Fırat sahilinde bir kaledir
( 1� l>, s.21 4, n.5).
4'22 Bugün
Oyma Ağaç denilmekte olup Rum Kale'nin doğusunda ve Birecik'in kuzey

ı lnAwıunda yer alan bir yörenin adıdır (KD, s. 2 14, n.6).
4 2 :3 Yeri tespit edilemedi.
1 24' Yeri tespit edilemedi.
1 2 ."ı Urfa'nın H ilvan ilçe merkezinin güney batısında Samsat'ın güney doğusunda bir
� l lyı l i i r (KD,

s. 2 1 5, n . 4).

•l·:lfi yen tespıt. reı ı· ıemc d'ı.
.

·ı :n

Harflerini n noktası düşmüş olan Bacveran kelimesi, tahmini olarak okundu.

·l :lll <irrgrr, hı ı g l i ı ı Adıyaman'ın

�ovı l i l r.

bir ilçesi olup, Kara Mağara da Gerger civarında bir

EBU BEKR-İ TİHRANİ

1 42

Beğ, Ali Beğ, Rüstem-i Murad, Halil-i Habil ve Mansur Beğ-i Mşar429 ulusun
arkasında idiler. Saldırı birliği (ilgar) ile ulus'un arasındaki mesafe dört firsah
idi.

[2 1 7] Ulus, Çermik yolundan, saldırı birliği (ilgar) doğru yoldan Bayrlu'ya
vardılar. Yol farkı, yayın kavisi ve ipi ölçüsü arasındaki fark gibi olduğundan
saldırı birliği (ilgar) beş firsah geride kaldı. Saldırı birliğinin (ilgar) kendisine
yetişernediğini görünce Sahib Kıran, Mires430 kalesine geri döndü. Sonra ora ile
vedalaşarak daha uzak bir yere yerleşti. Oradan Kul Çubuk'a, oradan Çermik
hisanna gitti. HCliemleri hisarda bırakarak kuşatmaya gelen orduya gece baskını
düzenlemek için saldırıya (ilgar) geçti.
Ergani ordusu, Deve Geçidi431nde Sahib Kıran'a katılmak için toplanmıştı.
Diyecuk432 mevkiinde Rüstem-i Tarhan'ın Kara Kan433 yolundan gelip, Mal
Öyüğü'nden çıkan suyun alt tarflannda konakladığı haberini ulaştırdıklan
zaman Sahib Kıran, hisarda bıraktığı hCliem'e katılmak için geri döndü. Oraya
vardığında hCliemler dağılmışlardı.
Rüstem, Kul Çubuk suyunu geçti. Sahib Kıran, askerinin sayısının azlığın
göz önünde bulundurarak menzil tuttu. Daha önce Çermik hisannı ve şehri
sağlamlaştırmıştı. Rüstem, şehri aniden ele geçirmek için harekete geçip
Çermik şehrin e saldırınca Emir-i ahur Kasım ile Suli, kendilerine bağlı olanlarla
birlikte şehirden dışarı [2 18] çıkıp yiğitçe savaşlar yaptılar.
Sonra Sahib Kıran da Sumay Beğ'e destek ve yardım ulaştırmak ve Rüstem'e
gece baskını düzenlemek için Çermik'in bir firsah uzağına kadar at sürdü.
Fakat onlara karşı koyacak gücü olmadığı için göç edip Amid kuşatmasında
bulunan hCliemlerin ve ulus'un yanına döndü.
Daha sonra Sahib Kıran, bu iki kalenin askerlerini işareti zafer olan
bayrakların altına alsınlar diye Cihanşah Beğ'i Çermik'e, Mansur Beğ-i
42 9 Bu ünlü Avşar Beği hakkında bak. F. Sümer, Avşarlar, Köprülü Armağanı (KD, s.
2 16, n.7).
430 Yeri tespit edilemedi.
43 1 Diyarbakır'ın (Amid) kuzey batısında, Diyarbakır-Ergani arasında yer alan ünlü bir
geçit (KD, s.2 17, n.4).
432

Yeri tespit cdilemedi .

4.:ı:ı O l ay ı n ,l{f'Çi iği yiln·dr ik i J( ıı rn J l ıı ı ı vu n l ı r. B l ı· l � i . l >rvr 0 <·çid i n i n kuzry batısın
dıı , clrııı i ryulı ı d ı ı ra�ı olıı ı ı vr 1 >iyıı l'l ııı k ı l' 'ıı 't 1 k ı ı ı ı ı ıı·,u ı l h lr· l ı ı ı h ıııaıı Kanı l l uıı; diğ<·ri i ı w ,

l > i yıı rl ııı k ı ı· ' ı ı ı l ııı ı ı � ı ı ı c lıı , 1\ ı ı r ı ı r ı ı c l ı ı jfıı \' ıı � ı ı ı l ı l ı v ı · ı ı lı · l ıı ı l ı ı ı ı ı ı r

( K I >, 1'1 . :l l 7, ı ı . l i) ,
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Al.•ı r ile Halil-i Habil'i Ergani'ye gönderdi. Çermik ordusu, firman-ı
l11mutvım'undan haberdar olmadan önce Rüstem'in arkasından gitmişti. Sahib
Almn, �Jcrmik ordusunun saldırısını (ilgan) öğrenince onlara yardım etmek için
Mil�� g·crcç almadan yola düştü. Çermikliler, düşmanla karşılaştıkları zaman
l u ıı�una u�ramışlar, Ömer-i Emirlu da Çermikli nökerlerinden bir toplulukla
Ohli.l rülmüştü. Sahib Kıran, bozgun sırasında onlara yaklaştı. Savaşın seyrinden
vr ııı ı i 1 mzgundan habersiz olarak yardım ve destek birliklerinin safına girince
M i iNliın Berik-i Hacı, "Düşman şu anda geldi" diye haber getirdi. O anda
l ıc ıı·ı ı (nejir) sesi kulaklarına gelince Sahib Kıran'ın nökerleri yabancı ordunun
kı ırkusundan ve saldırısından dağıldılar. Fakat ayaklarını İskender'in seddi gibi
ıııı�lam 1 2 kişi, İlahi yardıma ve desteğe güvenerek Hazret-i Sahib Kıran ile
ı ı y ı ıı ı ı i��inde çalıştı. Rüstem, Mühürdar Şeyh Ali, Küçük Şah Ali, Halil Beğ,
M il ı ınad Beğ, Süleyman-ı Biçen, Halil-i İdris, Ali-yi Koca Hacı, Hasan-ı
�ı·ylı ve Mansur-i Mşar gibi kimselerden meydana gelen bu kişiler (şöyle
ı ı l ı c · l < · ı ı m i ş c rdi) : [2 1 9] Nazım:

"/(endiyerlerinde dağ gibi durdular; korkuya kapılmadan ayak dirediler.
(Jnlaın ne bir kimseden korkuları vardı ne de kıyaslanmayacak kadar kalabalık olan
tltl�mandan endiJesi vardı.
lıilıçlan kınından çıkarıp. . . 434"
Sonra Sahib Kıran, Tanrı tarafından desteklenen yardım gören bileğinin
lı( O d i il(• il n s afta durdu. Rüstem-i Abdü'l-Gaffar-ı İnak tarafında Sahib Kıran'ın
ı ıi'C iıısıın un öncü birliği (mukaddime) vardı. Onlar, derhal Sultan Ahmed, Halil
Uı·�'i n kardeşi İbrahim, Kürt Osman, Hamza-i Emirlu, Mansur Beğ-i Mşar,
1\ ı ı n ı Kisak, Kör Ümmet ve Topal Abbas gibilerini önlerine katıp Sahib
A ltrm'a �ctirdiler. Halbuki bu anılan kişiler, önden gitmiş Çermik ordusunun
kıı�·anlanndan hatta Sahib Kıran 'ın yakınlanndan idiler. Bilmeden orada duran
,\'r�llih 1\irarı'ı geçip gitmişlerdi. Onlar geçtikleri zaman Abdü'l-Gaffar geldi.
,\'nltih Iliran onu görünce " Tayyeballah" duasını okuyarak saldırdı. Abdü'l-Gaffar,
h l ı· la rafh çekildi. Sahib Kıran mızrak darbesiyle onu atıyla birlikte yere öyle
\' I I Varl adı ki eyerİnİn çıkıntısı yere saplandı. Onu esir ettiler. O esnada kaza

hir ok, Sahib Kıran 'ın gözünün altına isabet etti. Öyle ki gözünün her
Iki lmpı ı�· ım birbirine dikti. Sahib Kıran, yanına bakınca Rüstem'in kendisini

t1�rl'i

wrıı,· t i�·i ı ı i ve

·I �H

mızrağın ucunu kendisine doğrulttuğunu gördü. Mızrağın yan

lfnnıçn nwı i ııdt' bir nmra r.ksik.
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t arafi

yuzune değince mübarek ağzı kan doldu. Sağlığı ani bir değişiklik
bayıldı.

KÜstcrcrek

Rüstem, Sahib Kıran'daki zayıflık belirtilerini anlayınca fırsatı [220]
�animet bilip kaçarak Sahib Kıran 'ın saldırısından kurtuldu. Mühürdar Şeyh
Ali , Kör Hüseyin'in bineğine bir kılıç indirdi. Esir almak amacıyla onu
kucakladı. Halil Beğ de ona bir kılıç vurdu. Sonra Rüstem, Şeyh Ali'nin
urkasından yetişip ona ok isabet ettirerek ikisini birden attan düşürdü. O
s ırada Mihmad Beğ, Sahib Kıran' ın arkasından yetişerek mübarek yüzündeki
c ı ku çekti
Mühürdar Şeyh Ali attan düşünce o kaçtı. Yaralanarak ayağa kalkmaya
J.(t Ir ü kalmayan Şeyh Ali, yılan gibi sürünerek Senciboz adlı atın sırtındaki
Sahib 1\.i.ran'a ulaştı. Hazret-i Sahib Kıran, o atı Mühürdar Şeyh Ali'ye verdi.
l ıhkat Şeyh Ali, yaralı ve halsiz olduğu için ata binemedi. Ayağını atın rikabına
ı 1 t t ıJ};ı zaman Sahib Kıran , yarasına ve halsizliğine rağmen yardıma gelip onu ata
1 ı i ı ıdi rdi .

Yine o mevkide Kara Kisak ile Kürt Osman, U sen oğlu'nu attan düşürdüler.
n.wmul Bayram

da Halil Aka'nın kardeşi İbrahim'i attan düşürmüştü. O yaya
Tarhan-ı Buzi adındaki birini takip edip onu attan düşürerek kendisini
c ı tr h likeden kurtardı. Onun üzerine Sahib Kıran 'ın nökerlerinden herbiri,
b i r ki�iyi attan düşürdü. Ali Ağa-yı Koca Hacı, Emir Pir-i Emirlu'yu attan
d il�ürü ncc büyük bir kanşıklık oldu. Savaşın pazarı [22 1] kıyamet günü gibi
C ' ll l t l andı. Rüstem-i Tarhan ile Ebu'I-Feth-i Histam'ın başındaki sank gitti.
Eı ı ı ir ve emirzadenin bir çoğu da toprağa ve kan içine düşerek, kendilerini
C 'ı l i l nw teslim etttiler. Nazım:
"Bir anda toz göklere çıktı; sanki hava toprakyığınına döndü.
c ı larak,

Bn/enler, kuşlar gibi kanat çıkarmış; kılıçtan kelleler, çevik kanatlı olmuş.
Ai'msenin başında taç ve sarık kalmadı; çünkü baş da itibarsız ve değersiz duruma
r/IJ�/0. "
Savaş son bulup iki tarafın savaşçıları birbirinden ayrıldıklan zaman Sahib
A imn ' m n iikerleri , Sahib Kıran'a yaranın tedavisi için "Ergani kalesine girelim"
c l i y(· ısrar ettilerse de, o onları dikkate almayarak orada konakladı.
Rüstem, Ergani sınırında (ser had) menzil tuttu. Sonra Amid'c g·e ri döndü .
Sahih lı i mn, onun gidişiyle si persiz kaldı.
R ü st t• m , Deve GcçicW n c· i n cl i A'i z a ı ı ı a ı ı t a h ılın (gnlle) kıy m t' l t' h i ınn rııı i ,
y i yc· n · k v r c•rzak s ı k ı ı ı t ı s ı ı ı ı ı ı H l l l' l ı ı c · tıı i y i l ı. i l ı ı d t�n Sallib 1\imn, 1 l a l i l vt·
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Afşar perişan vaziyette idiler. Sahib Kıran'ın hanesini orada tuttular.
Kıran, geçim alanını ferahlatmak için yanındaki asker topluluğunu
M ı ı� ovasına sevk ederek o vilayette yağma ve talan bayrağını (rqyet) açtı.
t\ı.krl'lrrinin eline çok mikdarcia nimet ve ganimet geçti. Sahib Kıran oradan
''"''"cine döndü.
M m uuı r-i

Nıı l ı i l ı

Yardımcılannın ve destekçilerinin yiyecek halluğundan gücü, gıda
lıı�.l�ılı�ından başarı ve zafer şansı artıp neşesi yerine gelince hazırlıklı olarak
l ll' klrmeye, oraya buraya yapacağı hareketi gözleyip, saldırı yönünde sağlam
\'f' 14abi t bir şekilde durduğu sırada [222] Sahib Kıran'ın mübarek kulağına
ıHIN ı :w ı Kasım Beğ b.Osman'ın makamı olan Mazgird435 kalesinden göç
ı ıı l l p Tarmuh436 yolundan Erzincan'ı kuşatmaya gittiği haberini ulaştırdılar.
1 ) l wınen kayık yapıp Fırat suyunu geçerek onun arkasından saldırıya (ilgar)
Nt'�! i . O sırada Eba Bekr-i Kuçek ile Halil-i Pilten oğlu Siyavuş, rikab öpmeye
Nr h l ilt�r. Hizmet makamında itaat kemerini can beline bağlayıp, yeminlerle
ı w ki�lirilmiş ahid ile güven alaruna yerleşerek Kasım Mirza'ı bulmak için
l1�1't. i ı ıcan'a hareket ettiler.
Zafer alametli bayraklar (rqyat) Kiğı'ya vannca can ile canan arasındaki
ı ı u·ııı u fc kapandı. İskender-i Pilten, işaretleri başarı olan rikabın yanına bağlanıp
ı•y ıwulık kazandı.
Kılıçaslan, Kasım Mirza'nın Erzincan'ı kuşatmaya gittiğini ve Sahib
A nt�n ' ı n da o tarafa hareket ettiğini öğrenince onda yönetiminin elinden
ı,'ıkıwaj{ı korkusu uyandı. Şeyh Hasan-ı Kürt'ün, Musa Beğ'in ve Mahmud
Uq�-i Kükeltaş'ın kendisiyle birlik olmasını istedi. Fakat Sahib Kıran, Şeyh
l l u 14Hil'a ulak gönderip tehditlerde bulunarak onu Kılıçaslan ile anlaşmaktan
ı• l ı kc ıydu. Sahib Kıran kendisiyle aniaşan Şeyh Hasan'ı kalbini kazanmak için
M ı ım Beğ' e gönderdi. Ondan sonra Musa Beğ'i, ondan sonra da Şahzade
� ı ı l t u ı ı Halil'i huzurcia yer öptürmek için Tavacı Halil'e gönderdi. Ondan
ıu ıı ı m da Kılıçaslan'a, '�camız Kasım Mirza, bizim düşmanımızdır.
Uıı [223] diyarın fitne ve fesattan kurtulup emniyet ve güvenlik köşesine
ı, r k i l r· rek istikrar bulması için senin görevin, onu kovmak konusunda bizimle
ı l i ı ht�ınaktır" diye haber gönderdi.

l ' l 'i ' l 'ı ı ı u�l i 'ıı i ı ı i lçt·�i
.
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Haber Kılıç Aslan'a ulaşınca o, heyecanlanıp son derece mutlu oldu,

"Sahib Kıran ile Cihangir Mirza, Cihanşah Mirza'ya karşı anlaşma konusunda
bizimle aynı görüştedir" diye düşündü.
Kasım Mirza, Sahib Kıran'ın harekete geçtiği haberini duyunca Kasım
Mirza'nın huzuru ve düzeni kaçtı. Oradan kalkıp Karahisar tarafına yöneldi.
Sultan Hüseyin de ona katıldı. Oradan Rum Saray'a gitti. Sahib Kıran Erzincan
önünde konaklaciL Kılıç Aslan safların kurulduğu yerde idi. Yanlış tahminde
bulunarak oğlunu huzura gönderirken bir grup askeri ona yol arkadaşı yaptı.
O sırada Sahib Kıran'ın yanında 40 kişi, Kılıç Aslan'ın yanında ise bin süvari
vardı. Bu şekilde alçaklık yaparak Sahib Kıran'ı kendinden uzaklaştırdı.
Sonra Sahib Kıran, Kasım Mirza'nın arkasından hücuma (ilgar)
geçip Kasım Mirza, hanesİnİ Sirin437 'de bırakıp Bayburt'u yağmalamaya
gidince onun hanesinin, malının ve adamlarının tamamını ele geçirdi.
Askerini ve haşemlerini Erzincan suyundan geçirdi . Kasım Mirza'nın
durumunu öğrenmek ve sonra da onun arkasından harekete geçmek için
orada bekledi.
Hanesinin durumu hakkındaki haber, Kasım Mirza'nın kulağına gelince,
o kötü haberlerin tatsız şarabı, onu başağrısına ve sıkıntıya düşürdü. Nökerleri
dağıldılar. Onların çoğu, [224] Sahib Kıran'ın dünyayı himaye eden bayrağının
gölgesine koştu. Kasım Mirza'nın son derece şaşkın ve perişan hali Sahib
Kıran'a duyulunca onun akrabalık damarı tutmaya, sevgi duygulan kabarmaya
başladı. Kasım Mirza'nın çoluk çocuğunu ve mallarını geçiktirilip ihmal
edilmeden ona geri göndermelerini, hiçbir yaratığın o konuda sahiplenme
işine girişmemesini buyurdu. Onun buyurduğu gibi hareket ettiler.
Kasım Mirza'nın ateşinin alevini, gayretiyle söndürerek o konuda tam
bir serbestlik kazanan Sahib Kıran, bütün gücünü, Kılıç Aslan'ı kovmak için
onun üzerine yürümeye harcadı. İşin başında Rüstem-i Tarhan'dan anlaşma
için hoşgörü ve Kılıç Aslan'dan yakınlaşma için samimi bir niyet görmediA'i
için, geçmişten gelen düşmanlık fidanı, gönlünün bahçesinde yetişip
büyümüş; kin ve nefret meyvesi, vücudunun dallarında açık seçik görülür
olmuştıı. Keskin kılıcının nehrinden, güçlü bileği ve kalıcı devletiyle Cihangir
Mirza'nın, Rüstem-i Tarhan'ın ve Kılıç Aslan'ın barış tarlasına su vermek:
ateşi aleviendiren kahrının rüzganyla, kin besleyen düşmanın emellerinin
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l ı .t n naııını,

külden bir yığın yapmak ve onların destekçilerini perişan edip
kurutmak istedi. Nazım:

�oklf' l'i ni

"0/kr. alarıınıyabancılardan temizlesin; düşmanın kasn, bir toprakyığını olsun!

l1:ttudlerininfidanını kökünden söksün; arnellerinin kolunu kanadını kırsın!"
llki)nce

Kılıç Aslan'ın oğlunu, nökerlerden bir topluluk ile birlikte
bağladı. Onların malianna el koydu. Kasım Mirza ile Kılıç
l\ıılıu ı ' ın mensuplarının esir olması, Sahib Kıran ın gücünü arttırdı. [225] Ona
\'t4 ıH Irdi imiş olan saltanat güneşi, devletini isteyenlerin muradının doğusundan
ı lı ıAc l ı ı . Düşmanların düşüşü ve yüksek mertchelerinin alçalması, makam ve
ı ı u•vki g-ününün ortasından zamanın sayfasında hissedilir oldu.
vtt k nlayıp

'

Sahil>

Kıran onları bağladıktan sonra Erzincan'ı almak için doğruya
ı tı l ı l ıf' l'lik rdcn bayrağını (niyet) ve zafere alışmış sancağını (alem) açtı. Vilayeti
�ıtAı ı ıaya ve şehri kuşatmaya aldı. 4 1 gün kuşatmayla meşgul olup orada kaldı.
f 1 Nl ntda birden Süleyman-ı Dulkadir'in Sahib Kıran 'ın üzerine asker sevk
tılltll'k ve� düşmanlık yapmak isteğinde olduğu haberini ulaştırdılar.
�ryh

Hasan-ı Kürd'ün Süleyman Beğ ile Kuberak ve Barak438 üzerine
30 bin
� l, l y h· ���yh Hasan'ın üzerine giderek onu kuşatma altına aldı. 5 gün sonra
t\ ıı ıılc· r ayaklandılar ve Ehl-i sünnet' e galip geldiler. O vilayet halkının çoğunu
nlı l n rd i i lc� ı·. Ondan sonra barış yapıp hediye (pijke:J) verdiler. Süleyman,
�ı•ı ıılisi ı u� nit olan Harput kalesine geldi.
ıt t ı h1 � ı n az lı kları olduğu için Süleyman, Şam Türklerinden yaklaşık

( ) sı rada

onun Sahib Kıran 'ın üzerine geldiği haberi geldi. Fakat o hazret,
l ıı ı l ı ı ı hl'rden hiç endişe duymadı. Süleyman Beğ'den kendisine elçi gelene
� ııı lıı r savuş araçlarını hazırlamakla meşgul olurken" Bizim Şeyh Hasan Beğ
ılı• k ı ı vg-amız var. Birkaç konu üzerinde anlaşamıyoruz. Ondan başka herhangi
l ıl ı l ylı· h i r ihtilafımız yoktur" dedi.
( ) sırada

"Hasun oğlu, Yar Ali ve Gebr Abdullah, Cihanşah Mirza
l tl l ıı l l ı ıdan harekete geçirilmiş (ilgar) geliyor. Bu saldırı birliği Şike kalesine
ı ı hıf l ı ı ı ( diye haber yayıldı. Bu haber, Sahib Kıran ın Erzincan kuşatmasından
' M,Mr' ı;si ı ı diye ortaya atılmıştı. Fakat bu haberlerden [226] bütün yönlerden
1
ı l ı ı,ı ı ıı ı ı ı ı olmasına; Şam, Azerbaycan ve Dulkadir tarafından düşmalarının
N l ll, ı l ı ı i i ı m a dikmiş olmasına rağmen, o devletli ve vakur ordunun
'

l 'l ll

ı ık t ı ı ı ı l ı ı

K ıı.J ır m k

vı·

vr

Ba rn k krl i md�r i ,

yr d r ri dr l t�Hpiı rdilrıw·d i .
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maneviyannda hiçbir düşüş görülmedi. Kasım Mirza Karahisar'da, Kılıç
Aslan ise Erzincan'da tetikte idiler. Nazım:

('Devlet rehberi, jelekyolda;ı ve melek askeri olan bir kimse,
Kötü niyetli diljmandan endijelenmez; ne ümitsizliğe diljer, ne de alçalır. "
Hasun oğlu, Sahib Kıran'a karşı kendini savunmak için Cihanşah �irza'dan
yardım istedi. Gizlice Erzincan'a girdi. Birkaç piyade hazırladı. Sav� silahıyla
dışarı çıktı. Sahib Kıran'ın ordusu ona saldırdı. Güç ve kuvvet gö&erisinden
sonra onlara karşı zafer kazandılar. Hasun oğlu ile piyadelerini şehn sürdüler.
Kale kapısında (dervdze) kadar arkadan gittiler. Neredeyse her il topluluk
birlikte şehre gireceklerdi. Yaklaşık 80 kişi, kılıç ve mızrağı deliklrrden kale
içindekilere ulaştınp Hasun oğlu'na küfürler etmeye başladılar. Bağınp
çağırarak ve hakaretler yağdırarak ona, "Sen nasıl bir adamsın? Bı kadarcık
gücünle niye hak aramaya ve kendini mertlerden saymaya kalktın? kzincan'a
gelince hangi yürek ve cesaretle şehirden dışarı çıktın? Nazım:

((Tilki gibi bir delikte oturmak, aslanın pençesiyle avlanmaktan daha i;ıitk
Kadınların çadırda oturmaları uygun olur,·jakat er meydanına çıkmaları UJın olma;;:,. "
dediler.
[227] O sırada "Kılıç Aslan, şehrin içinden Cihanşah Mirza'�a, 'Hasan
Beğ oğlumu ele geçirip Erzincan'ı kuşatma altına aldı. Yardım valtidir' diye
bildirdiği, onun üzerine Cihanşah Mirza'nın da 1 O bin kişilik bir saldırı birliği
(ilgdrı} görevlendirerek Hüseyn-i Sa'dlu ile Emir Arabşah'ın k(aıutasında
(ba;lıg) Kazagan439'dan gönderdiği haberini getirdiler.
Bu haber, mübarek kulağa ulaştığı zaman, o hazretin ilıriyi gören
düşüncesi, savaş araç gereçlerinin azlığına rağmen, Allah'a te,ıkkül edip
onları, savmak için karşılamaya çıkmak ve "Nice a,z topluluk çok tofoıluğa üstün
gelmijtir"440 buyruğunu göz önünde bulundurarak hareket etm� şeklinde
olmuştur. Askerin elinde mızrak ve kılıç gibi savaş aletlerinden b�ası yoktu.
Ne okluklarda ok, ne de o havalide ok yontabilecek ağaç vardı. 'Eğer Kılıç
Aslan ile Hasun oğlu bu taraftan; Ruseyin-i Sa'dlu ile Arabşaho taraftan
kendisini araya alırlarsa hali ne olur?" diye hiç endişelenmeyv yürüyüş
dizginini onların tarafına çevirdi.

439 Yeri tespit edilemedi.

HO

Kur'an-ı Kerim 2/249.
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Aslan, Sahib Kıran'ın harekete geçip karşı koyma niyetinde olduğunu
ı iAI'r ııince bir haberci (kdsıd) gönderip Hüseyin Beğ ile Arabşah'ı, "Padişah
ııl1. l ı ı üzerinize geliyor. Ondan sakınmanız, kendinizi onun ateş yağdıran
� ı l ırının şimşeğinden koruroanız gerekir"diye uyardı. Hüseyn Beğ-i Sa'dlu
llr Arabşah bu haberden dolayı korkuya ve paniğe kapıldılar. Onun gittiği
�O ı ı il nden ayrılarak, U rum Saray yolundan ve dağın kuzeyinde n kendilerini
l•', ı·t.urum şehrine ulaştırdılar.
Kılıç

O hazretin karavulları asilerden birkaç kişiyi yakalayıp esir aldılar. Onlar,
11111 l ll'dunun haberini Sahib K.ıran'a ulaştırdılar. Ondan sonra

Sahib Kıran,

l lıınm vilayetini tamamen yağmaladı.

[228] O HAZRETİN HANGi TARAFA HAREKET ETMENİN
UYGUN OLACAGI KONUSUNDA EMiRLER VE ERKAN-I
UEVLET İLE TERCAN'DA GÖRÜŞ ALlŞ VERİŞİNDE (KENKAş)
lU LUNMASI
IJAHA

( ) sıralarda Cihanşah Mirza'nın Çağatay'ın kökünü kazımak için Horasan
lnnılina gitme hazırlığı vardı. Sahib Kıran'ın ise, Çağatay sultanları ile sağlam
l ılı· dostluğu vardı. O, Çağatay tarafındaki fıtne maddelerini dağıtıp ortadan
� ıılr lırmak istedi. Azerbaycan vilayetini Cihanşahlılardan boş bulunca elini o
\'I IAyrte uzatmayı uygun gördü. Toni441 yolunu aldıktan sonra Bingölyqylakına
\'I H ı r ldi. Nemeksar'da Ebulca442 mevkiinde av yaptı. Kurd Ekeri443 mevkiinde
ı\lııdnğ'da bulunan haşemlerle birlikte Ahlat'ı, Erciş'i ve Adilcevaz'ı tamamen
n�Qıı ıalamalan için kardeşi Cihanşah Beğ'in kamutasında (başlıg) bir ordu
l ıı y i ı ı etti. Orduyu gönderdikten sonra Kuhuk Ubuni444 mevkiinde konakladı.
1 t nı da Emir Aralışah'ın Erzincan'a yerleştiği ve Kılıç Aslan'ın Cihanşah'ın
ııırlwıuna yöneldiği haberi geldi. Sahib Kıran onun yolunu kesrnek istedi. Kılıç
.\-lmı onun korkusundan Erzurum ve Avnik yoluna düştü. Sonra Sahib Kıran av
\·ıı ı ı ı nak için Bingöl Dağı kalesine çıktı. [229] Avdan sonra Durub Argacı445'ya
\'Oı ıc·ldi. Orada "O saldırı birlikleri (ilgar), gittikleri vilayeti yağmalayıp çok
'1 '1 1

Muş'un Bulanık ilçesinde Tono adında bir köy vardır (KD, s.228, n. l).

·l ·l :.!

Harflerinin noktası olmayan bu kelime tahmini olarak okundu.
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miktarda mal ele geçirdi" haberinden başka, "Halil Ak Togan-ı Purnak'ın
kardeşi Hüseyin çok miktarda mal ele geçirdi ve Ahlat'ta Karakoyunlu/ardan
20 kişiyi yakaladı haberini de getirdiler.
Onun üzerine Sahib Kıran, saldırı birliğinin (ilgar) dönüşünden sonrakardeşi
Cihanşah Beğ'i ugruk'ta ve hanede bırakarak Ahlat'a yöneldi. Gün ortasında
Tarman Arıgı446'ndan atına binip seher vakti Ahlat'a ulaştı. Ahiatlıların
birçoğunu tutukladı. Bağlı olanların tamamını kurtararak ugruk'a geri döndü.
Durub Argacı dağının eteğinde hanesine katıldı.
Orada Mühürdar Şeyh Ali'yi yaralı buldu. Onun sol gözü civannda bir
ok kırılmış, okun ucu (peykan) ağaçtan bir parçasıyla birlikte oraya batmıştı.
Sahib Kıran, mübarek eliyle yaranın başını bulup orayı yarmalarını buyurdu.
Peykanı oradan çıkardılar. Yüce Allah o kimseye şifa verdi.
Oradan sonra Muş salırasına yöneldi. Şemseddin-i Bidlisi447, SasunMeliki
ve İbrahim Beğ-i Süleyman!, o ülkenin kendisine sığındığı (memleket-penah)
kişinin dergahına koştular. Önünde yeri öpme şerefiyle şereflendiler. Yaklaşık
bir ay padişahın rikabının (rikab-ı humayun) hizmetinde yer aldılar.
Sonra Sahib Kıran oradan göçerek 20 flrsah yol aldı. Ailesi (ehl) ve
ha;emleri ile birlikte [230] Çapakçur vadisine indi. Kendisine muhalefet
eden Şeyh Hasan-ı Kürd'ün vilayetinden olan Saffan448'ı yağmaladı. Oradan
Tel mevkiindeki ordu-yi humayun'a katıldı. Şeyh Hasan-ı Kürd'e bir elçi
göndererek, "Eğer boyun eğip bize bağlanırsan, padişah ilgisine sahip olarak
aileni ve adamlarını görürsün. Yoksa vilayetlerinin tamamı yok olmakla karşı
karşıya gelir" dedi.

Elçiyi gönderdikten sonra göç edip Göksu (Ab-ı Guk)449'dan geçip
Çemizkezek vilayeti hudunda konakladı. Bu yurtta elçi, "Şeyh Hasan, itaat ve
boyun eğme noktasına gelmiş; hizmet yüzünü yere koyup, kulluk damgasını
alnına vurmuş; kulağını iyilik meleğinin kapısına dikmiş, işaret gözlemektedir"
haberini ulaştırdı.

446 Tahmini olarak okundu.
447 Şeref Han'ın sözlerinden

anlaşıldığına göre (s.504) o zamanki Bitlis
Muhammed, 865 ( 1460-61) yılında ölmüştür (KD, s. 229, n.4).

448 Bu kelime tahmini olara k okundu.
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Yine o sırada aniden, Sahib Kıran'ın amcası Kasım Beğ'in, yeğeni Cafer
l ı. \'u kub'u öldürüp Kemah önüne geldiği haberini ulaştırdıklan zaman Sahib

A liflll, Kasım Beğ'in Kemah 'ı alıp güçleneceğinden fitne ve fesadın artacağından

kı ırakurak Kemah halkına yardım etmek istedi. Gidiş dizginini Kemah tarafına

isterken, "Cihangir Mirza Amid beldesinden Kürtleri yağmalamak
şehri boş bıramıştır" haberi gelince Sahib Kıran fırsatı ganimet bildi.
ll' l l ur akıp birinden eski bir hırka alarak onu giyinip kılıcı koltuğuna saklayarak
ı ll ırt süvariyle yola koyuldu. Kale kapısında (dervaze) yaklaşınca Koca'nın
kıt rcll��i Hüda Vermiş ile Emir [23 1] Ömer'in kardeşi Pir Ömer'i, yabancı
ı ılc lııkları için kapı görevlisinin (derban) kendilerini tanımayacağı, onları
lll llı(rllemekle meşgul olacağı düşüncesiyle önden gönderdi.

ı, ı • v i nnck

l� l ı ı �·ıkıp

Kapı sorumlusu durumu öğrenince içeri girecek süvarilerin yüzüne kapıyı

�ııpnyıp önüne kesrnek için elini çatal kapının bir yanına attı. Sahib

Kıran,

ıı t ı varilcr ile birlikte kılıcını çekip kapı sorumlusuna kapıyı kapama imkanı
\lt•rıneyerek şehre girdiler. Sahib Kıran'ın yanında bulunan nekkareci boru (nefir)
l l l ıü rdü . Arkada kalan askerler, borunun sesiyle fethin haberini aldılar ve acele
ıli "il rüp şehirde toplandılar. Şehirde emirlerden kimse olmadığı için ayan, halk
ı '"'tva) ve sakinler, o hazretin rikabını öpmeye koştular.

Bu olayın üzerinden birkaç gün geçince Şeyh Hasan, Cihangir Mirza'ya
l ııılwrci

(kasıd) gönderip, "Hasan Beğ, birkaç gündür buralarda görülmemiştir.

/l' l ı ı i ve haşemlerini bırakmış olup hangi tarafa gittiği belli değildir. Ondan
•ııt kınmak gerekir" haberini bildirmişti. O haber Karacadağ'da Cihangir
M l rııt'ya ulaşmıştı. O Mardin askerlerine izin vererek aceleyle Amid'e yöneldi.
1 )nlm önce hamarnı hazırlaması için bir kimse göndermişti. Sahib Kıran onu
wt kalayıp bağladı.

Cihangir Mirza kısa bir süre önce Sahib Kıran'ın şehre girmiş olduğundan
l ı ıı hc·rsiz olarak askerlerden önce burcun alt kısımlanna vardı. Hiç kimseyi
woı·nıedi. O durumdan endişelendi. Burcun üzerinde biri ona durumu bildirdi.
1 )ı • rl ıal ata binip yanında bulunan üç kişiyle birlikte Mardin tarafına yöneldi.
Aııı k c· riıı kendisine katılmasına zaman bulamadı.
Srılıib Kıran bu durumu öğrenince şehirden dışarı çıktı. Kardeşini
ı ı ııı kr·rsiz kaçmaya koyulduğunu görünce, onun hatırını sayarak arkasından
k l ı wu·yi göndermedi. [232] Kardeşinin askerleri gelip bu garip durumu
,.,. ill'aip işi gözleriyle görünce Sahib Kıran'ın iyiliğine ve cömertliğine
\'Ot I f' Idiler. Muhammed·i İnak Halil, Ali Beğ·İ Koca Hacı, Ali Beğ-i Pervane,
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Dara Beğ-i Purnak ve emirlerden ve askerlerden diğerleri, bir anda yola girerek
kulluk makamında rahata kavuştular. Cihangir Mirza ise Mardin' e gitti450•
Sonra Sahib Kıran, Eba Bekir'i Amid darugalığına tayin ederek Beşiri
mevkiine hareket etti. O yurtta Hattah kalesinin hakimi Şahin Beğ'i çağırdı,
O davete uymadı. Mehrani kalesi de onun idi. Sahib Kıran'ın askerleri kaleyi
ondan aldılar. O kış kıtlık geldi. Sahib Kıran'ın hayvanlannın çoğu telef oldu.
Durumunun kötülüğü arttı.
Cihangir Mirza, Sahib Kıran'daki zayıflık belirtilerini görünce kardeşi
Üveys Beğ ile birleşerek Urfa'ya gitti. Sahib Kıran, balıann başında Buhur451
yolundan onlann üzerine yöneldi. Emirler Mardin vilayetini yağmalamak
istediler. O hazret, halkın ve düşkünlerin incirilmesine izin vermedi. Saldınya
(ilgar) geçip Urfa şehrine gitti ve savaşa başladı. O sırada Emir-i ahur Kasım'ın
kamutasında (ba;lıg) Mardin vilayetine gönderdikleri bir ordu Nusaybin ile
Mardin'in bazı köylerini yağmalayarak geri döndü. Sahib Kıran oradan [233],
Cullab mevkiine geldi. Şam ile Urfa halkının bağlantısını kesrnek için Akç�
Han452 yolundan Suruc mevkiine yöneldi.
Cihangir Mirza bu durumu görünce Urfa'yı bırakıp Mardin'e gitti. Sahi�
Kıran Urfa'yı aldı. Beni Rabia453 Araplannı yenip yağmaladı. Çok miktarda
mal ele geçirdi. Halk arasında ucuzluk başladı.
Hub45yurtunda Üveys Beğ'in de kaçıp Cihangir Mirza'ya katıldığı haberi
gelince Sahib Kıran Urfa'yı Muhammed Koca Hacı'ya bıraktı. Hamlun dağı4551
Tell-i Kubran456 ve Ören Şehir457 yolundan Rasulayn'a indi. Oradan Mardinde
saldırdı (ilgar). Daha önce Hoşkadern-i Abdü'l-aziz'i karavul olarak göndermişti,
Cihangir Mirza da Çelebi Aka'yı banş için göndermişti. Yolda onu yakaladılar.

45 0 Bu olay, 856 (1452) yılında meydana gelmiştir (KD, s. 232, n.2).
451 Urfa'nın kuzey doğusunda Buğur adında bir köy vardır (KD, s.232, n.4).
452 Yeri tespit edilemedi.
453 Yani Arab al-Şam, Tayyların bir ayınağı olup, Al Fazl, Al Murra ve Aı Ali adlarındil
üç kala ayrılınıştı (KD, s.233, n. 3).

454 Yeri tespit edilemedi.
455 Yeri tespit edilemedi.
456 Ö ren Şehir'in az kuzey batısında Tel Ö ren adında bir yer vardır (KD, s. 233, n. 6),
1·!i7 Bugü n k ü Vi raı ı �ı�lı i r ( K I > , H . :l :ti , ı ı . 7) .
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l lt•r ne kadar Sahib Kıran barışa razı olsa da onlar kabul etmiyorlardı. O sırada
bindiği için elçinin sözünü dinlemediler. Mardin'e [234] saldırdılar.
,,.,,/tj/J Kiran'ın karavulları Ak Keçilu ve Kara Keçilu Kürtleri ile Cihangir
M i rı.a'ya bağlanmış olan Kili topluluğunu göç ettirdi.

ı ın l t ı at

Sonra Cihangir Mirza'nın askerleri savaşmak için ortaya çıktılar. Üveys
Ur�, önde (monkolay), Cihangir Mirza merkezde idiler. Savaş başlayınca
C ll l m n gi r Mirza galip geldi.Cihangir Mirza'nın elinden çıkan bir okun isabet
t•ı tiA'i Yar Ali'nin oğlu öldürüldü. Halife'yi de Cihangir Mirza'nın nökerleri
olı llirdüler. Sonra Sahib Kıran'ın nö"kerleri geriden gelerek hızlı uçup kılı
�ıu·un ok; kelle uçurup göğüs parçalayan kılıç ile mızrak gibi giderek onlara
ıuılc lırdılar. Cihangir Mirza'nın nökerlerinden yaklaşık 60 kişiyi attan düşürdüler.
l l r·psini yakalayıp esir ettiler. Arab Ali, Halil-i Lala Kara'yı; Çelebi ile Emir
ıliilli Beşlemiş, Pir Avcı'yı, Çelebi Budak'ı ve Mirza Ali'yi ele geçirdi. Savaşta
l tı.1ı.ıları telef oldu, bazıları tutsak. . . . 458

Sahib Kıran mutlu ve neşeli olarak Mardin kalesinin önünde . . . 459 gün
ı ıt ı ı mrak kuşatmayla meşgul oldu. Oradan halkı onların üzerine saldı.
Ittiyük bir savaş meydana geldi. Kara Kisak ile Lala oğlu Emir, Sahib Kıran'ın
\IJtlllllda yiğitlikler gösterdiler. Mardin kapısı (dervaze) önünde de böyle oldu.
1\ l ı ııwd Çure'ye yetiştiler ve birbirine mızrak attılar. Çure'yi Pir Veli-yi
t.:�, l'��i yakaladı. [235] Sahib Kıran tarafında bulunan Kadı oğlu Ali, Emir-i
' ''"" Ali 'ye yetişti. Birbirine mızrak vurdular. imkanları ölçüsünde vuruştular.
O ı ı l 'r ki savaşta yaralanan Sahib Kıran'ın nö'keri Hızır Beğ-i Pulat'ın atı tekrar
\'ıl l ıtlanarak hayatını kaybetti. Başkadem'in oğlu da şehirlilerle yiğitçe
ııııvı ı �lar yaptı.
Bu muharebeden birkaç gün sonra iffetin kendine sığındığı Hazret,
ı ıAı ı llarının arasını bulmak için Kadı Ahmed-i Mardin' i yanına alarak Cihangir
M l ı"t.a ' n ı n yanından ayrıldı. Onun üzerine (kardeşler), aralanndaki kavgayı
ı ıı t ndım kaldırdılar.

Barıştan sonra Sahib Kıran, esirleri serbest bırakıp Amid tarafına gitti.
1\ U n l istan emirleri Cihangir Mirza ile bir olduklan için onlardan intikam
ı• l ı ı ınk i��in harekete geçti. Hasankeyf'ın sol yakasında konaklayınca Kürt

nıı M t·ti ııdc�
l 'ı l l

hoş bırakılmış.

M t·t i ııdt· bn� bırakılmış.
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emirleri boyun eğdiklerini bildirip hediyeler (pi;ke;) ile birlikte sayısız koyun
gönderdiler.
Sonra Sahib Kıran, Kulak460 yolundan yaylak tarafına yöneldi. Ha;emleri
Kanlak Kapısına461 yerleştirerek Emir Arabşah'a saldırdı (ilgar). Emir Arabşah
Sürmelu462 mevkiinde idi. Sahib Kıran Luhuk463, Beğ Sülün464 ve Hınıs salırası
yolundan Eleşkirt mevkiine vardı. Saldırı (ilgar) esnasında av halkası (cerge)
kurup av yapmaya başladı. O avın orduya büyük bir yardımı oldu. [236)
Sancak465 mevkiinde Pilten oğulları, Günük466 mevkiinde Musa Beğ oğlu Şah
Ali de onlara katıldılar.

Sahib Kıran, Emir Arabşah'tan haber almak için Eleşkirt'ten bir karavul
gönderdi. Onlar döndükten sonra Arabşah'ın Alagez467 ve Talın468'a gittiği
haberini ulaştırdılar. Sahib Kıran oradan kalkıp Balıldı Göl469'e gitti. Oradan
Tokalu470'ya indi. 1 O gün arka arkaya yol aldıklarından ve atlarının da kıtlıktan
güçsüz kaldıklarından dolayı Tokalu'da birkaç gün kaldılar. Sahib Kıran bir
topluluğu oradan haber toplamak için gönderdi. Onlar, birini yakalayıp
getirdiler. O kimse, Arabşah'ın hanesinin Merde471 arazisinde olduğunu
bildirdi. O haberin yalan olduğu Sahib Kıran'a malum olunca o, "Bu haber
Arabşah'ın hilesine dayanmaktadır" dedi. Sonra durumu araştırmak için Aruk
Muhammed'den, Köse İvaz'dan ve Pir Veli-yi Çarçi'den birini Erciş, diğerini
Adileevaz tarafına gönderdi. Sürmelu şehrinde şehrin kadısı habereiye (kasul)
bir yemek verdi. Orada ona Arabşah'ın hanesinin [237] Talın'da olduğunu
bildirdiler.
46 0 Yeri tespit edilemedi.
46 1 Yeri tespit edilemedi.
462 Yeri tespit edilemedi.
463 Yeri tespit edilemedi.
464 Yeri tespit edilemedi.
465 Çapakçur ile Kigi arasındaki bir yerin adı. Hasan Beğ, Cihanşah Mirza'ya buradn
baskın yapmıştı (KD, s.236, n. l).

466 Bingöl-Hınıs arasındaki Gönük yöresi olmalı (KD, s.236, n.2).
4 67 Bak n. 1 1 2.
4 68 Arpaçay ile Alagöz dağı arasında yer almaktadır (KD, s. 236, n.4).
469 Bak.n. 250.
HO
'1 '1 1

Yt�ri trspit rdilrmrd i .
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Haberci (kdsıd) bu haberi mübarek kulaklara ulaştırdığı zaman o, saldınya
wr�·ip (ilgar) Vaveyli deresinin taşlık alanına vardı. O hücüm yolculuğunda
1 ii�Jm) büyük bir sıkıntı ve eziyet çektiler. Arabşah o saldın yürüyüşünden (ilgar)
l utherdar olunca yükünü ve ağırlığını bırakıp Gence ve Berda tarafına kaçtı.

Sahib Kıran oradan Talın tarafına hareket edip orayı aldı. Arapşah'ın
ı;�ulırını, otağını, yüklerini ve ağırlıklannı çevik ordunun yağmasına attı. O
vllflyeti ayaklar altına düşürüp yağmaya ve talana uğrattı. Oradan Kağızman
kı1lr14inin önüne geldi. Sultaniara yakışır savaşlada kaleyi aldılar. O kalede
l u ı lı.ınan Aralışah'ın sayısız malım ve eşyasını ele geçirdiler. Onun kalede
hıılı ınan bütün nökerlerini öldürdüler.

Sahib Kıran orada üç gün kaldı. Oradan Avnik ve Erzurum'u yağmalamak
l�· l n büyük bir gayret ve üstün bir çaba gösterdiler. Düşmanın esir edildiği
konusunda bir fitih-ndme'yi padişah karargahına (ordu-yi humdyun) gönderdiler.
�ul ı ih Kıran, bir topluluğu Erzurum'dan Bayburt'a saldınya (ilgar) gönderdi.
C )u lar, o vilayeti yağmalarlıktan sonra Tercan'da bir araya geldiler. Sahib Kıran,

kıtlkıp Tercan'a gitmeleri için karargaha (ordu-yi humdyun) birini gönderdi. O

ııınıcla Şeyh M.ahmud, Tercan'da Sahib Kıran'ın nökerlerinden bir topluluğu ele
N•·�·irmişti. Kutlu irade (azm-i humdyun)onu kuşatmak için harekete geçti.
�eyh Mahmud, durumu öğrenince hemen huzura koştu. iyiliklerle
hı1 1'�tlaştı. Kalcyi ona teslim etti. Cihanı alan bayrak (rdyet) oradan Şebeke472
httlrrıı i nc dikildi. Karakoyunlu kale muhafızlan (kutvdO kaleyi bırakıp kaçtılar.
1\ "lc· istila altına girdi. İskender-i Pilten'e tahsis edildi.

( )rdu, karargah (ordu-yi humqyun) ile Tercan'da birleşti. Orada bir süre
�ttlıp dinlendiler. [238] Göçün ve peş peşe gelen saidıniann (ilgar) yükünü
ı �ll ılur) .

Dinlenme günleri geçtikten sonra mübarek hatıra tekrar Erzincan'a
Mh lr.r-ck Karakoyunlu'yu kuşatmak geldi. Dünyayı alan bayraklar (rdydt) o
l tU'ıtlh açıldı. Oraya konduktan sonra burcu deldiler. Kale kapısını (dervdze)
�� k ı ılaı: Orada durmaya güçleri kalmayınca bir ay sonra kışlak'a yöneldiler. O
kı,, Ne m dereec soğuk geçti. Soğuğun şiddetiyle meyve ağaçlan kurudu. Dicle
\j� lt'ı mt buz tuttu . Zemheri sağuğunun nefesi esir küresi473ne ulaştı. Sıcaklık,

H:.l
l l 't

Tt'l'l'atı'ı ı ı kiiylr·ı·inıkn ( K D,

s.

2 3 7, n . 2).

I•:H k i lr l'r lı(c ln• , lıııvn k i i rrNi n i n üırl'indr.
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güneş ışığından uzaklaştı. Havanın karanlığından güneş kursunun ışığı kesildi.
Su, bulutun içinde donarak, buharın ayağı yerde sıkışıp kaldı. Nazım:

''Yer, göğün çatısı gibi oldu;yani oraya giri; çıkıj mümkün olmadı.
Konu;manınyardımcısı olan nefes, kijinin boğazyolunu tıkadı.
Akar su, mermerin tabiatını aldı; veya İskender seddinin h1.9'una sahip oldu.
Çiğden, meyvesiz ağaçlar, pamuk tarlası gibi tomurcuk çıkardılar. "
O kışta çevik ordu, bitki ve ağaçların damarlarında bulunan besleyici güç
gibi o kı;lakta kaldı. Koç Burcu güneşinin474 etkisiyle suyun, tekrar ırmaktan
ve dereden akınaya başladığı ve ortalığa yed-i beyza475 etkisi yaptığı; saha
rüzgarının İsa'nın nefesi476 gibi "Anadan doğma körleri, alacalılan ryi edeceğim;
ö"lüleri dirilteceğim" 477 ayetinin özelliğini bağışladığı; toprak parçasını, sebepsiz
sanat kalemiyle [239] çeşitli çiçek nakışlanyla süslediği; ateş kürenin
ışınlarının aydınlığı, bitkilerin ve cansızların maddelerini olgunlaştırmak
için dağı ve ovalan pariattığı bir sırada Sahib Kıran, kıjlak'ın çukurlanndan
çıkıp, akan su gibi dağın eteğini ve lale bahçesinin etrafını tuttu. O sırada
her yoldan devlet isteyenler ve her taraftan ikbal talep edenler, onun kalıcı
devletine geliyorlar, zamanın meliklerinden, ünlü sultanlardan, her mevkideki
emirlerden, hakimlerden ve serdarlardan hediyeler (pi;ke;) ve menşurlar (beylekat)
getiriyorlardı. O sırada Sahib Kıran ın yanından bir mektup ile Mısır sultanına
ve Rum padişahına gitmiş olan Hüseyin Hacı, şahane hediyeler (pi;ke;) getirdi.
Musa Beğ'in oğlunun nökerleri gelip Erzincan hududunda bulunan ordunun
ve Erzincan'ın durumu hakkındaki mektupları (mekatib) ve dilekçeyi (arze ddjt)
getirerek, ''Arabşah-ı Ayinlu'nun oğlu Ali Tokan Erzincan'da çokca yıkımcia
bulunmuştur" diye haber verirken, Cihanşah Mirza ile Ali Togan arasında
gidip gelen düşmanlardan birkaç yaşlıyı da beraberlerinde getirdiler.
'

Sonra Sahib Kıran, her zaman Cihanşah Mirza'ya [240] haber
yetiştiren, fitne çıkaran, babasının geleneğini ve örfünü hiçe sayan İsa
Beğ'in hakimi olduğu Mirdasi478 vilayetini yağmalayıp Erzincan'a yöneldi.
Tel mevkiinde saldırıya (ilgar) niyetienirken Cihanşah Mirza'nın Mirza
474 Güneş, Koç Burcuna baharın girer.
475 Musa peygamberin mucizeler gösteren beyaz eli.
476 İsa peygamberin nefesinin ölüleri dirilttiğine inanılır.
477 Kur'an-ı Kerim 3/49.
47 H Diyarba kır'ın Egi l il���·"i ( 1\. l l .

ıc .
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M c· l ik Halef-i Eyyubi'ye geri dönme izni verdiği, onun Hasankeyf'i aldığı ve
kıı le· yi de almakla meşgul olduğu haberini ulaştırdılar. Onun üzerine

Sahib

h imn, Erzincan'ı alma niyetinden vazgeçip Hasankeyf' e giderek şehri kuşatma
u l ı ın a aldı. Melik Halef de şehrin içindeki kaleyi kuşatmıştı.

Sahib Kıran kale
l ı a lkma aralıksız yardımda bulundu. Onlann yiyecek ve içeceğini karşılayıp
Mii�·lcrine güç kattı. Nökerler bütün gün kaleye gidip geliyorlar ve kaleden
•c· l ı i rlilerle savaşıyorlardı.
Sahih Kıran'ın askerlerinden korkan kale yöneticisi Melik Ahmed, askerinin
l ı ı mamını

şehre bırakmıyordu. Yoksa fetih küçük bir gayretle gerçekleşebilirdi.
C ) sı rada devletin kendisine yar olduğu Padişahzade Ebu'I-Kasım Babür
M i r:t.a b. Baysunkur b. Şahruh Bahadır'ın- Allah kabirierini güzelleştirsin1\ ıı rakoyunlu'yu uzaklaştırmak için lrak'a yöneldiği haberi geldi. Bu olay,
l ı ı�al lah-ı Teala Üçüncü Makalede anlatılacaktır.
( ) sırada Cihanşah Mirza, Irak'ın tamamını yönetimi altına alarak o işi
ııl< l ı ı ıdan çıkarmıştı.

(241] IRAK VE FARS'I ALDlKTAN SONRA CiHANŞAH
MiRZA'NIN DİYARBAKIR'A SALDIRI BİRLİGİ (İLGAR)
OÖNDERMESİ
Mirza, Irak ve Fars'ın fethinden kurtulunca 20 bin süvari ve
fıiıım/tf}'i Emir Arabşah'ın yanına katarak Erzincan tarafına saldınya (ilgar)
w ı ı ıc lrrdi. Yakub-i Alpavut oğullan, Ali Beğ-i Ağaçeri gibi büyük emirlerden
1 111111'1'11 :Yi izam) bir topluluğu onlann yanına kattı. Bu ordu o hududa girince
�· · ı r l'l kalesinde Şah Ali Musa'yı kuşatttılar. Hisar halkı, aciz durumlannı
S11lıih Aim n 'a duyurdular. O sırada Hasankeyf'i kuşatmakla meşgul olan Sahib
A ıum ' ı n mübarek kulağına bu haber ulaşınca durumu banşa kavuşturmak için
1\ l r· l l k Halef'e 1 0 men479 altın ve 50 men gümüş gönderdi. Oradan kalkıpyqy laka
l ı ıı rr krt etti ve Batman'a geldi.
( !i hanşah

lı:ın ir Arabşah'a Sahib Kıran'ın hareket ettiği haberi gelince o, kale
k ı ı�ıı f t ııasından kalkıp Erzincan tarafına yöneldi. O sırada Bayburt kalesinde
M ı ı h ı a ıu d-i Kükeltaş, Cihanşah Mirza adına vali idi. Kaleyi korumada çok
l ı ı l ı ı ı ı r ı çekiyordu. Durumun kötülüğünü bildirmek Cihanşah Mirza'ya bir
ı l l lı · kı,·f• (arı:;e-dô.şt) gönderip Cihanşah Mirza onun yerine Duharlu'dan bir
ı "iıı

\'ii rrll�n·

göre değişC'n bi r ağırlık ölçüsü. Tebriz men'i 833 gramdır.
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başkasını tayin edince o, [242] Cihanşah Mirza'nın karargahına (ordu) hareket
etti. Sercem480 mevkiine vannca onun gelisinden haberdar olan Bayezid Beğ,
yolunu kesip yağmalarlıktan sonra bağladı. Onu, Erzincan'da hapis olan Mirza
Muhammed-i Tavacı ile değiştirdiler. Böylece her ikisi de bağdan kurtulmuş
oldu.
Arabşah ile Karakoyunlu emirleri Sahib Kıran'ın, yardımcılarının ve
destekçilerinin gücünü ve üstünlüğünü öğrendikleri zaman hep birlikte
Erzincan'dan kalkıp Cihanşah Mirza'nın yanına gittiler.
Sahib Kıran ile yaptığı anlaşma yürülükte olan Melik Halef, Muhammed-i
İnak Halil'in Hasankeyf köprüsünden rü;vet alması üzerine Sahib Kıran'ı göç
edip Hasankeyf'i kuşatmaya gitmesi için teşvik etmişti. Sahib Kıran, durumu
araştırdıktan sonra (Muhammed-i İnak Halil'i) bağlayıp kaleyi kuşatmaya
döndü. Şehir halkına, "Eğer Karakoyunlu'dan biri gelirse, ben onun
yönetimine rıza göstermem" diye haber gönderince şehir halkı Melik Halef'i
dışarı çıkarıp Melik Ahmed'i saltanata oturttu.

Sahib Kıran ile Cihangir Mirza arasında soğukluk var idi. O, hanesini Tecah-ı
Şemisat'a indirip kardeşi Cihanşah Beğ'i haneye mutemet yaparak Musul'a
saldırı (ilgar) düzenledi. Harran, Resulayn, Nasır suyu ve Mihmad bazanın
geçerek Eski Musul'a (Musul-i Kuhne)481 indi. Rüstem-i Murad ile Ali Koca
Hacı [243] 'yı iki bin kişiyle Malita482'nın Dahuk483'una gönderdi. Kendisi de
gece oradan geçip şehrin üst tarafından Yunus'un (A.S.) kutsal mezarına geldi.
Oraya sığınmış olan halkın dışındakiler için yağma izni verdi. Yağmadan
sonra Vakaca suyu484na varıp orada konakladı. Mu'ted hakimi Muhammed'i,
muzaffer askerlerin (asakir-i mansure) bazısıyla birlikte gönderdi. Onlar, nehir
sahilinin tamamını yağmalarlıktan sonra padişahın atının üzengisinin (riktib-ı
humtiyun) yanına geri döndüler.
Ondan sonra oradan kalkıp yağma ederek ilerlediler. Birkaç gün Kuhbur
suyu485nun yukarısında beklediler. O sırada Rüstem ile Ali Koca Hacı ordu'ya

480 Erzurum'un kuzey batısındaki Sereerne köyü olmalı (KD, s . 242, n. l).
48 1 Bugünkü Musul'un kuzey batısında, Fırat sahilinrl� yc·r a l ı r ( K D , s. 242, n.3).
482

Yeri tespit edilemedi.

4'83 Eski Muıml'un kuzr.y batıNııırlıı hi ı·
•l·ll1

·l ll.'"ı

Y�ri l t'NpİI c�d i l <�ll lf'd i ,
Yr ri l rM p i t m l l ltı ııc· c l l .
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knım l ın ı ı ı ı ı a d ı ( K D,
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:.?4:�, n . 2).

KİTAB-I DİYARBEKRİYYE

1 59

kııtıldılar. Pir Ali Beğ-i Şah, rehber (kacerçı) tayin edilmişti. Sahib Kıran, onu
�rc,·idi kontrol etmek için gönderdi. O yurtta esirleri esaret bağından kurtardı.

t :ihanşah Mirza'nın aksine o Hazret'in güzel adetlerinden birisi de esirleri
l m�dan kurtarmaktı. Her zaman bu şekilde davranırdı.
Rehber, geçidi bulamayınca Sahib Kıran, padişahlara yakışan tabiatının
lAmbasında yanan ileri görüşlülük ışığıyla orayı buldu. Askerin tamamı
ı ı �eçitten [244] geçip Tel Lana486, Tel Mar487 ve Sincar'ı yağmaladı.
l l uLuniye'den Resulayn'a vardılar. O yurtta yağmalanların beşte birini (humus)
.ıyırdılar. Hayvanlardan 30 bin koyun, bin at ve 3 bin sığır elde edildi. Yine
1 1 . vurtta kardeşi Cihanşah Beğ' e, orduyu göç ettirip Harran mevkiinde rikdb-ı
l11mı4yun'a katılması için elçi gönderdi. Kışın Fırat ve Cullab havalİsinde kışiadı
ıA1�lamişı) . Şamlılar (Suriyeliler), koyunlan duyarak bedevi atlar getirdiler ve
ıılı� veriş (mu'amele) yaptılar.
Baharın başında Penc Deme'ye geldiler. O bölgenin Arapları yol kesmede
ve• yağınada aşınya kaçtıkları, Deyr ve Rahbe havalİsinde yer tuttukları için
kıı rdeşi Cihanşah Beğ ile Şeyh Hasan-ı Bekr'i saldırıya (ilgar) gönderdi. Onlar,
uı ıları da yağmalayıp çok miktarda mal alarak padişahın karargahına (ordu-yi
lııtm�vun) katıldılar.
Kış günleri geçince kıjlaktan yaylaka gidip oradan da Amid' e yöneldiler.
�ı·ınbesek'e indikleri zaman etraftaki emirler o yaylaka rikab öpmeye geldiler.
C ) Yr!ylakın havası son derece güzel, zemini gayet latif olduğu için Sahib
1\ ı ran'ın sağlıklı tabiatı, sevince ve neşeye meyletti. Beynini eğitmek ve kalbine
ı c•,wlli vermek için eğlence araçlannın düzenlenmesini buyurdu. O birkaç
Njinclc,Jermanı altına almak için her tarafa gönderdiği, asileri ve dik kafalıları
yı•ııip [245] kovan devlet dostlarının ve savaşın ünlülerinin gönlünü aldı.
l l ı ııuru sağlamak ve savaşın tozunu, eğlence (bezm) suyuyla yıkamak için önce
•ml tutıat ilkbaharının yeni fıdanlan, sevinç ve büyüklük gözlerinin ışığı olan,
kr•ııclilerini devletin desteklediği bahtlı oğulları Sultan Halil Mirza, Muhammed
Br·A ve Zeynel Mirza'yı, Halilü'r-Rahman'ın sünnet-i seniyesi ve Muhammed
(1\,S,) taraftarlarının iyi adetlerinden olan sünnete çağırdı. Büyük bir ziyafet
( lt!V) düzenledi. Birkaç gün işlerin müba:Jirleri, o uğurlu fallı düğünün gereçlerini
ı l j ltt.r•ıılemek için paçaları sıvadılar ve envai türlü yiyecek hazırladılar. Saltanatın
•

·
ı·
·l llfi y '
.
<'rı t<·spll rcıı ı r n H·cı ı .
..
·l ll'/
M wn ı l- Sim·Hr y c ı l 1 1 ilzc·ri ndr, eski

�H . ı ı . l l .

Musul'un güney batıııında bulunmaktadır (KD,

s.
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kendisine sığındığı kimsenin göğe benzeyen bar gah488ının döşemecileri iferrdş),
o eğlence meclisinin (be;::,m) zeminini döşeyip, göğün çatısına benzeyen yüksek
ve nakışlı gölgelikleri ve kaplanmış renkli çadırlan süsleyip güzelleştirdiler.
Öyleki çadınn ve otağın ışığı, ayın harmanına ateş atar oldu. Döşemelerin
renkleri güneşin yüzündeki parlaklığı kapıyor, çengi Zühre489, çeng490in tellerini
germek için kulağını çekmeyi ve sazı akord etmeyi, firra_şlann direkleri yere
tutturmak için ip çekmelerinden öğreniyor; Utarid491 , o cennete benzeyen
mahfilin çadınmn ve otağının parlaklığından, siyah beyaz arasında yol alıyor,
o ttryun vergisini ödeyenierin haracınının hesabını tutuyor; Merih492, bazen
kılıç erbabını ve silah sahiplerini yedirmek amacıyla kasap gibi koyunlan ve
sair hayvanlan kesrnek için kendi elbisesini kana buluyor, bazen de sünnet
neşterini, cerrah yamağı gibi bileği taşına sürüyor ve üstadı cerrahın eline
veriyordu. Türlü çeşitli yemekierin ve gıdalann kokulan, divaneleri, cinnet
bağından kurtanyor, akıllan perişan ve mecnun ediyordu.Çalgıcılar (sazende)
her bir köşede bir perde bağlıyor, her bir makamla yoksullann gönlüne bir
mesaj veriyorlardı. Bazen lrak'a493 ses gönderiyorlar, [246] bazen Hicazla494
eğlenceyi oraya buraya taşıyorlardı.
-

O günde her üç _şahzadenin idrar yolunun önündeki perdeyi ve elbiseyi
kaldırdılar, keskin kılıçla onlann erkeklik organını, çocukluk kımndan çıkanp
bekaret ve el değmemişlik kanıyla (cinsel organın)başını açığa çıkardılar.
Nazım:

"Vah_şf ceylanı avlamak için av _şahinin hapndaki ibiği kapar;
4 88 Farsça izin yeri manasma gelen bu kelime, padişahların halka görüşme izni verdik
leri yer, saray manasında kullanılır.

4 89 Güneş sisteminin ikinci gezegenidir. Dünya ile Utarid arasında yer alır. Buna Nahid

ve Çoban yıldızı adları da verilir. En parlak gezegenlerdendir. Edebiyatta göğün çalgıcısı
olarak anılır.

49 0 Müzik aleti.
49 1 İkinci gökte bulunur.

Şairlere göre feleğin katibi sayılır. Güzel sözün, yazının ve
sanatkarlığın piridir. Hile ve yalancılık da onun özelliklerindendir. Neşeli, duygulu ve çalış
kan kişiler bu gezegenin etkisi altındadırlar.

492 Eskilerin yıldız ilminde bu gezegen, beşinci gökte yer alır, küçük uğursuzluk sayılır
ve kırmızı rengin sahibidir. Şairlere göre ise, neşe, yiğitlik, öfke, güç, kuvvet ve savaşın sim
gesidir. Feleğin baş komutanı olarak bilinir.
493 Yani Irak makamıyla.
'1 !11

Ya ni H icaz makamıyla.
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Savaş sırasında peykanı ve hadeng495 okunu onun için bileği taşına tutarlar
Hisan açıp kaleyi alsın; savaş günü er meydanına çıksın diye. "
Sahib Kıran, b u eğlence dolu düğünden serbest kalınca kardeşi İskender
M irza'nın zifaf işini hazırladı. O düğünde de sevinç ve eğlence kapılannı,
mükemmel yemekler ve arkası kesilmeyen şaraplada uzaktakilerin yakın
t inkilerin yüzüne açtı.
Sünnetin ve zifafın tamamlanmasından, onlarla ilgili işlerin ve ziyafetin
l ıt ınamlanmasından sonra Sahib Kıran atının dizgini cihangirlik tarafına
ı�rvirdi. Önce kendi tarafına çağırmak için Şeyh Hasan-ı Kürd'e bir elçi
lı(ihıclerdi. Şeyh Hasan, Cihanşah Mirza'ya meyletmiş ve kendisini onun
ı h·vletinin tarftarlığının gölgesine atmış olduğu için o davete kabul gözüyle
1 ııı kmadı. Cihanşah Mirza'nın hizmetinde kalacağından dem vurdu. O
k ı ı ı ıuşma üzerine Sahib Kıran'ın çevik ordusunda tekrar Şeyh Hasan'ın yönettiği
vllCtycti yağmalama isteği uyandı. Yaklaşık bir ay, ateşin alevinin canlı kaldığı o
ı l iyarın halkı kahır ve gazap ateşiyle kavruldu.
Sonra yaylak emirlerinden (ümera-yı yaytakat), dilekçe (arza ddjt) geldi.
1 )ilr.kçede "Eğer ilkesi zafer olan bayraklar bu tarafa açılırsa, tahıl ve mal
l ı ıplamak mümkün olur" deniyordu. Bu [24 7] haberin üzerine Sahib Kıran,
1�.rıincan tarafına hareket etti. Vilayeti ve köyleri yağmaladı. O sırada,
l lulil-i Pilten, "Cihanşah Mirza'nın saldın birliği (ilgar) yetişmektedir. Ondan
ı ı ıuıaffer askerlere (asakir-i mansure) ani bir saldın olmasın" diye uyancia
l ıı ıluııdu. O haber üzerine Sahib Kıran oradan kalkıp Tercan'a yöneldi. Bayburt
\'ll�yctinin tamamını yağmaladı. Sonra, Cihanşah'ın saldın (ilgar) haberinin
vıı lım olduğunu duyunca tekrar Erzincan tarafına koştu. Geri kalan yerleri de
\'ll�ınaladı. O mevkide Amid'den Melik Halef'in Hasankeyf kalesini aldığı
lıuht·ri geldi. Onun üzerine Hazret-i Şehzade Sultan Halil Bahadır, padişah
lı• ı' ı ı ıanı üzerine asker hazırlayıp, Hasankeyf' e gitmek için Amid'e vardı. Sahib
Alnm da onun arkasından o tarafa hareket edecekti.
Bu durumu öğrenince Melik Halef, layık hediyeler (pişkeş) gönderdi.
1 J lıı ıwtleri yerine getirdi. Her yıl verneyi kabul ettiği vergiyi arttırdı. Bu
ht� ı l ıüdütten dolayı ordu Hasankeyf'ten Siirt' e yöneldi.
hakimliğini Cihanşah Mirza adına Abdal Beğ yapıyordu.
"ıl l ı i h Kıran, Siirt şehrini bütün vilayeti ve eklentileriyle birlikte yağmaladı.
Siirt'in

l ! l ;ı

E11kid(�rı çubuğundan ok, mızrak ve at eyeri yaptıkları çok sert ve dayanıklı bir ağaç.

EBU BEKR.·I 'riHRANI
Vad ilerdeki

ve çöllerdeki kum miktarı kadar bir mal ricalin yiğitlerinin eline

�·r�·ti.

Sonra S ahib Kıran Amid' e döndü ve orada birkaç gün dinlendi. Oradan
(k:tşldmfJl). O sırada attan düşünce
mübarek ayağının birinde kınlma oldu. Ona şiddetli acılar verdi. Öyle ki
�·izıneyi yırtıp mübarek ayağını açığa çıkardıkları zaman geçirdiği baygınlık
ı ııun sürdü. Fakat o, ara sıra ülke selameti için göz kapağını açıp, insanları
t r�kin ediyordu. Onun üzerine o [248] topluluktaki perişanlık kalktı.
l J rlit ya gitti ve Cullab havalİsinde kışladı
'

Sahib Kıran ondan sonra şehirlerde, köylerde, orada, burada refah
kurmak ve düşmanın sevinç temellerini yıkmak için atma bindi.
�i< ldt�tli acılara rağmen yaklaşık 15 fersah yol alarak, soylu aile fertlerinin
�· ı ı c l ı rlarının kurulduğu yere döndü.
b i n asını

Düşman elçıleri ve haberler yüce tahtın ayağına geldikleri zaman . . 496
.

I Cihangir Mirza] bu haberi alınca padişah karargahına (ordu-yı humdyun)
Sahib Kıran 'ın gayret damarı
kahannaya ve gazap ateşi yanmaya başladı. Atına binip hava almak için kırda
1 uı yı ı·c l a dolandı. O sırada Cihangir Mirza, yakın emirlerinden mutemedü)l-mülk'ü
M ı ı za llcr Beğ'i, kardeşine yani Sahib Kıran'a rağmen, onun ilgisini kendine
�·t· kmek amacıyla Cihanşah Mirza'ya elçi olarak gönderdi. Onun üzerine Sahib
lı inm eski düşmanlada dostluk etmesini ve kardeşin düşmanlık göstermesini
yc·nliği ve böyle bir davranışın akıldan ve tedbirden uzak olduğu haberini
ı ı la�tırdı ise de Cihangir Mirza onu mesajianna kulak asmadı.
ım idı rmaya niyet etti. Onun hareketinden

.

Mübarek ayağının kırık izlerinin silİnınediği o sırada Rum sultanı
elçi geldi. Barış görüşmesi için Halil-i Tavaci, Sahib Kıran'ı
o ı ı ı ı ıztma alıp divan'a götürdü. O orada tekrar ağır bir baygınlık geçirdi. Fakat
c ı kadar bayılınasına ve halsizliğine rağmen divan işlerini bitirdikten sonra
lwmm· döndü. İki gün sonra elçi, onunla konuşma şansına kavuştu.
t u ralindan bir

Sahib

Kıran ondan sonra göç edip Akçakale'ye gitti ve [249] Ayn al·

/\ n ı�·Pı 7 'a indi. Bu yurtta Kara Paşa adındaki biri, Şeyh Kutlu Beğ'in oğlu i lr

Cihanşah Mirza'nın Bikem Hatun'unun yanından Cihanşah Mirza
i le· Snhi/ı lı.zran arasında dostluk kurmak için saltanat tahtının ayağına geldilrr.
Salti/ı hi.ran, Mevlana Şeyh Ahmed'i onların yanına katarak dostluk ve kardeşlik
hi l'l i kt<'

•l 'lli

MC"ti ııdt· hoş bırakılmış.

·l ' l '/ 1\ k�
·u kıllr'ı ı i ıı

güney batısında, Suriyr ı npnı k hm ı ıclıı yc·r almaktadır (K 1>, s .
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�u rtlarını yerine getirmek için gönderdi. Sonra oradan göç ederek Resulayn' a

l ı ıdi. O yurtta kardeşi Cihangir Mirza'nın Cihanşah Mirza'ya katılmak için
yola çıktığı haberini aldı.

[250] CİHANGİR MiRZA'NIN CiHANŞAH MiRZA'YA KATIL
MAK İÇİN

IRAK TARAFINA HAREKET ETMESi

O sırada Cihanşah Mirza, Dergezin kasabası498nda kışlarken(kı;lamf;D,
M uhammedi Mirza, Emir Bayezici-i B is tam, Emir Şehsuvar-ı Bayram,

l ıllyük emirlerden (umera-yı i)zam) bir çoğuyla birlikte Rey'de kışiarnıştı
(�·tşlrlmz;D.
Cihangir Mirza'nın Sahib Kıran'ın yükselip ilerlemesine, günden güne zafer
ve· başansının artmasına tahammülü olmadığı için yardım dilemek ve destek
ıı mmak için yüzünü Cihanşah Mirza'nın dergahına çevirdi. Onun oraya
�it m esinden rahasız olan Sahib Kıran, Kürd Osman'ı ona gidecek elçi yapıp
ye ıla çıkanrken "Biz, aynı anadan ve babadan iki kardeşiz. Görevimiz, bundan
ımııra birbirimize karşı kardeşlik ve dosduk yolunu tutacağımıza, muhalefete
ve· düşmanlığa son verip o gibi işlerden geri duracağımıza dair söz verip ant
(.umgend) içmektir. Aramızda eskiden beri düşmanlık olan Karakoyunluya
kııtılarak bağlanmızı koparmak uygun olmaz "haberini gönderdi.
Osman bu haberle yola düştüğü zaman ilahi takdirle gaipten kimsenin
ııklının almayacağı şu birkaç olay oldu; Osman, Mardin'de vefat etti. O haber
( :ihangir Mirza'ya ulaşmadan Cihangir Mirza, Cihanşah Mirza'ın yanına
l ıareket etti. Osman vefat ettiği zaman mübarek kulağa, ona zehir verdikleri
lıuherini ulaştırd.ılar.
[25 1] Sahib Kıran, Resulayn'dan Şine'ye vardı ve Mihmad Bazarı'ından
N usaybin'e inince iffetin kendisinde toplandığı Sahib Kıran'ın annesi
Srray Hatun, Mardin'den Kürd Osman'ın ölümünü aydınlatmak için elçi
ı ılarak oğlu Sahib Kıran'ın yanına geldi. Bayburt hakimi Ahmed Beğ'in eşi
l kr n Cihanşah Mirza'nın ordusunun esir olarak götürdüğü ve Cihanşah
Mirza'nın da yukarıda anılan Muzaffer Beğ'e verdiği Sahib Kıran'ın kızkardeşi
c Ir annesiyle birlikte Sahib Kıran'ın yanına geldi. Kürd Osman'ın kanının
l l l l ı metindeki sorumluluk alanını temizlediler. Onun üzerine Sahib Kıran

·l 'lii- İ raıı'ı n

Hemedan ilinin Rezen ilçesine bağlı bir köy olup Hemedan-Rezen karayo

l ı ı ı ı ı ı ı ı ı; knı doA"usundadır.
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annesine, ''Akkoyunlu ve Karakoyunlu nôkerleri birbirine gelip gitmekte ve iltica
etmektedirler. İki taraf arasında bu tür gelip gitmeler her zaman olmaktadır.
Fakat bizim hanedanımızdan büyük emirler (umera-yı buzurg) Karakoyunlu'ya
gitmemişlerdir. Kardeşim Cihangir Mirza'nın Cihanşah Beğ'e katılması uygun
değildir. Yapılacak odur ki (Cihangir Mirza), oğlunu benim yanıma göndersin
kendisi de güvenlik ve emniyet içinde Mardin' e yerleşsin. O zaman hiçbir
yaratığın, onun huzuru ve rahatını bozmak için yanaşmaya imkanı olmaz"
dedi. Bu haberle iffetin kendisine sığındığı Hazreti yola çıkardı. Kendisi de
oradan kalkarak Cizre ve Karaçuk499 tarafına yöneldi. Demir Kapu500 mevkiine
inince çokça av yaptı. Deve kuşundan 500 adet ve yaban eşeğinden haddinden
fazla avladı.
Oradan Cizre yakınına gittiler. Bir defa daha [252] Emir-i Buzurg
Osman Beğ'in İskender-i Kara Yusuf ile üç defa savaştığı Karaçuk mevkiine
vardılar. O mevkiye padişahın inişi gerçekleşince Cizre'den şahane peşkeşler
(pi;ke;), mallar (saverf) ve hediyeler getirildi. Oradan sonra Şeyh Kendi'ne
geldiler. Sahib Kıran dağın eteğİnden Nusaybin'e indi. Oradan yine
kardeşine aynı haberle bir elçi gönderdi. Oradan Kara Dere501'ye, ordan da
Togancuk502'a geldi. Sonra elçi gidip gelince (Cihangir Mirza'nın), oğlunu
göndermekten kaçındığı annesinin sözünü de kabul etmediği haberini
ulaştırdı. Sahib Kıran, sözleşme dilekçesinin kabul yerine konulmadığını
görünce Mardin vilayetini yağmaladı. Mardin'in askerleri aşağı inip intikam
için kılıçlarını kınından çekip Sahib Kıran 'ın ordusunun üzerine yürüdüler.
Büyük bir savaş oldu. Akabe'nin eteğinde Pir Ahmed Beğ-i Purnak ile İsa
Beğ, şiddetli savaşlar yapıp büyük yararlıklar gösterdiler. Kadı oğlu Ali-yi
Şireci, zamanın ünlü yiğitlerinin hayran kaldıkları işler yaptı. Atı, onun
altındayken öldü. Fakat o, savaş alanının her köşesini dolaştı. İki taraftan
da çok sayıda kişi öldü. Cihangir Mirza'nın ordusundan Pir Hacı ile Pir
Mihmad, Sahib Kıran ın ordusundan ise, Muhammed-i Halil-i İnak ile
İsa Beğ öldürüldüler. Sonunda Cihangir Mirza'nın ordusu yenildi. Sahib
Kıran'ın muzaffer askerleri (asakir-i mansure) onları önüne katarak Akabe'nin
'

·

499 Bak. n. 241 .
500 Nusaybin'in batısında, günümüzde tren istasyonudur (KD, s. 251 ,
.'Hl l

�i����

Bak

Yr·ri

n.

321.

ı ı·�p i ı C"d i kn wdi .

n.

5) .

KİTAB-I D lYARBEKRİYYE

1 65

ıt�nğı yerlerine kadar kovaladıktan sonra Muzaffer ve ganimet elde etmiş
ı ılurak çadırların kurulduğu yere döndüler.
Cihangir Mirza, [253] iffetin kendisine sığındığı Hazret'i 503 tekrar
r· l�· i olarak göndererek, Sahib Kıran'a "Bu düşmanlık hoş değil. Ekinleri
ı ıt latmayın. Ekili yerlerden çıkın" haberini gönderdi.

Sahib Kıran, annesini karşılama görevini ve saygı merasımını yerine
Nr·tirdikten, iffet sahibi ve saltanat layığı o hazretin nasihatini dinledikten
"Biz düşmanlıktan uzak duruyoruz. Fakat kardeşimin oğullarından
l ıl ri ni bana göndererek bu fitneyi ortadan kaldırması gerekir" buyurdu.
( )radan göç ederek, zaferi himaye eden bayrağını Ak Ziyaret504 tarafına
yı'lı ıdtti.

Ill il i ra

Hazret-i Sahib Kıran 'ın alt sofadaki yatakta uykuda olduğu sırada
ııl ıı lalların kutbu (kutbü'l-budala) ve meczupların tacı (tacü'l-meczuhfn) Baba
Abdurrahman acele gelip çadırının çivilerini sağlamlaştırdı. Kendi kendine
kı ıııuşup dolaşırken çadırın bir direğini düşmüş buldu. O direği düzeltti.
�ı ınra Sahib Kıran ata binip divan-hane'ye indi. Emirler, devlet erkanı ve diğer
,,,k, ordu qyanı ve askerler saltanat dergahına koştular. Sofra kurdular. Baba
Al ıdurrahman, tekrar toplantı yerine koştu. Her an birine vurmaya, oraya
ı.rıki lmiş yemeği herkese vermeye başadı. Sonra Uruk Muhammed'in
�rıncrinden kılıcı çıkarıp bir tasa vurarak, "Bu, İbn Tarhan505'ın kellesidir"
ı lrdikten sonra kılıcı bıraktı. Bir ipi ortasından tutarak Sahib Kı ran 'ın beline
l ıu�ladı. Toplantı yerinden bir sürahi alıp [254] onun eline vererek, "İç,
�ı ırkına! Hepsi senindir" dedi.
Bu olaydan sonra fitne ve karışıklık heyecanı günden güne artar oldu
,.,, ( :ihanşah Mirza'nın Rüstem'i Cihangir Mirza'nın yardımına gönderip
ı ı ı ıı ı ı ı işi ölümle bitineeye kadar bu durum devam etti. Bu şekilde Baba Abdur
l ı1 1 ı man'ın işareti gerçekleşmiş oldu.
Yine o iki günde Cihangir Mirza'nın RişmiP06, Bure507 ve Cizre
\'ı ılı ından lrak'a hareket ettiği haberi geldi. Bu haber, meclis-i humdyun'a
·ıı ı:ı Yani annesini.
' ıll·l

'ıWi

'ılJiı

'ıl i '/

Mardin yöresinde Kızıltepe'nin batısında yer almaktadır (KD, s. 253, n.5).
Yani Cihanşah'ın komutanı Rüstem Beğ'in (KD, s. 253, n.7).
M a rd i n'in ktızC"y doğusunda, oraya yakın bir köy (KD, s. 254, n . I ),
Yc•ri l <"spil l'di lrnırc l i .
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ulaşınca Sahib Kıran, tekrar Mardin'in tahılının (galle) yok edilmesini buyurdu.
Çevik ordu o tahılı hayvaniarına yedirdiler.
Ondan sonra Sahib Kıran, oradan kalkıp Sultan Yaylak508'a geldi. Oyurtta
Ömer Beğ'in nökeri Harput'tan geldi. Hasankeyfhisarının serdarı, başka birkaç
komutanla birlikte dergaha birkaç at getirdi. Ayrıca Kara Beğ ile Dulkadirli
Nasır Beğ de 500 süvari ile saltanatın kendine sığındığı tahtın ayağına
geldiler. Onun üzerine iffetin kendisine sığındığı Hazret, birini göndererek
Sahib Kıran'dan af diledi.
Sahib Kıran, işaret üzerine oradan kalkıp Ahen509'de konakladı. O mevkide
Mevlana Şeyh Ahmed, Cihanşah Mirza'nın yanından döndü. Yanında Seyyid
Aşura vardı. Seyyid Aşura, Azerbaycan büyüklerinden olduğundan ve
üzerinde vezirlik ve emirlik bulunduğundan gelişi saygıyla karşılandı. O, [255]
Cihanşah Mirza'dan hediyeler (pişkq) getirmişti. Sahib Kıran o hediyeleri
(pişkeş) Dulkadir510'e bağışladı. Cihanşah Mirza'nın isteği üzerine yemini
(sovgend) ve ahidi pekiştirdi. Sahib Kıran, Ali Koca Hacı'yı Urfa'nın müderrisi
olan Mevlana Ahmed ile birlikte onun da and (sovgend) içmesi için Cihanşah
Mirza'ya gönderdi.
İki taraftan da yemin (sovgend) işi gerçekleşince Sahib Kıran Amid şehrine
geldi. Diyarbakır'ın kalelerini sağlamlaştırıp zahire ile doldurdu.
Aradan birkaç gün geçince Mardin halkı, sözleşmeyi (ahid) bozmada
öne geçerek zulüm elini, yol kesmeye ve vilqyeti harap etmeye attılar. Onun
üzerine Hazret-i Sahib Kıran, ulus'u Şehzade Sultan Halil ile Halil-i Tavaci'nin
yanına katarak Karacadağ yaylakına gönderdi. işareti fetih olan bayrakları
(rqyat) Mardin kuşatması için açarak, o vilayetin sağlam kalan tahılını
(galle) ve meyvelerini telef etti. Onun üzerine Mardin halkı, Mansuriye
kapısından dışarı çıktı. Savaş yeniden başladı. Uruk Muhammed-i Tuşmal,
son derece yiğitlik gösterip kahramanca savaştı. Sahib Kıran, savaş alanına
hakim bir yerde bulunan bir mağaranın üzerine çıkıp durumu seyretmeyc•
başladı. Çevik ordunun bahadırlarından olan ve savaşların çoğunda yiğitlik
ve mertlik gösteren Şeyh Ali-yi Mühürdar, bu savaşta yedi defa düşmana
üstünlük sağladı. Ondan beğenilen davranışlar ve beklenen vuruşmalar
508 Mardin'in kuzeyinde, Mardin-Diyarbakır arasındaki dağlık yerde olduğu anlaşılı·
yor (KD, s. 254, n.3).
509 Yeri tespit edilemedi.
:ı t o

Ya ıı i y ukarıda ad ı �eçen K a nı Bt·� i lr Nıı !i ı ı· Brfr .
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geldi. Mihmad Beğ ile Rüstem-i Murad da (er) meydanına girdi.
l ı', r nwydanın yiğitlerinden görülebilecek her şey onlarda da görüldü. Ondan
"' ıı ı ı•u i ki arkadaş kendi yerlerine döndüler.
ı ı ıc · yc lu ı ı a

1\ ı·adan birkaç gün geçince tekrar Hazret-i

Sahib Kıran'ın validesi
arasını bulmak ve vilayet halkının durumunu düzeltmek için
1 2!18] Mardin'den dışarı çıktı. Cihangir Mirza'nın Irak'tan dönmeden
ı ı ı wr t araftarlardan hiçbirinin saldırıda bulunmaması konusunda karar
ı ıA ı ı l l n rı n ın

\•ı• r i I d i .

Sahib Kıran göç ederek ordu-yi humqyun'a katıldı. Ondan iki ay sonra
Beğ-i Kürd'den Cihanşah Mirza'nın Erzincan'ı Cihangir Mirza'ya
l ı ı ı A ı � l ı ı d ı ğı, Akkoyunlu padişahlığı nişanını onun adına çıkardığı haberi
H••lı l l . M ardin halkına da bu haber ulaştı. Sonra Sahib Kıran, Diyarbakır şehri
ı lı ' lı�r�ani arasındaki Dikercuk51 1 mevkiine indi. Cihangir Mirza tarafından
l ıl ı ı ı ı i \j dcci (mübeşşir) de aynı haberle Mardin'e vardı. Cihangir Mirza'nın
�l ıı ı l � n wsi, saygı ve ilgi beyanı, yardımcılara ve destekçilere hediye, nimet,
1 ın � ı � ve· iltifat göndermesi, [bundan sonra anlatılacaktır.J
S c ı ı ı ra

1 \ı • l, l r

halkı sırf bu haber yüzünden zulüm elini uzatıp ortalığı kırıp
başladı. O sırada kervancılardan bir topluluk geldi. Muzaffer
ı ıı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı ünlülerinden olan Hasan-ı Mile Hacı, kervanın arkasından yetişti.
C h ı hı d a savaşa girişti. Vesilullah-ı Kur, Hasan-ı Mile Hacı'nın omuzuna bir
k ı l ıc,· i ı ıd irdi ve onu attan düşürdü. Sonunda Mardin halkı mağlup oldu ve
ı, �lı,· ı ı . h(�rvancılara hiçbir zarar gelmedi.
M ardin

ı l ok ı ı w ye

M ardiniiierin cür'eti ve onların ahdi bozma eserleri şöhrete ulaşınca
l l ıt /. l 'c · ı - i Sahib Kıran, tekrar Mardin'e hareket etti. Rüstem-i Murad'ı, tahılını
ı.urlllf') y('dirsin diye Nusaybin'e gönderdi. Sahib Kıran gece yürüyerek saldırı
l ıl t l l � iyl<� (ilgar) birlikte sabahleyin Mardin'e indi. Şehrin hayvanlarını kesti.
C ) •uı lc l ı rıda (ilgar) Rüstem-i Murad hiç varlık gösteremedi. Makran512 hakimi
��y l ı Emir, Rüstem'e saldırınca Rüstem kaçtı.

Sahib Kıran, Nusaybin'e hareket (257]etti. Makran'a vardılar.
kişiyi yakaladılar. Cizre'ye gitmiş olan Mardin kervanının hepsini
\' ı l kıı l ı ı y ıp mallarını yağma ettiler. Makran saldıranlarını da yakaladılar.
c » ıı l ı ı n lan 80 at aldılar. Nusaybin'in tahılını (galle) telef ettiler. O saldırıda
Son ra

IU ı•k ııı;

'ı l i

Ba k.
� 1 ') \' •

·

r·ı·ı

n.

394.

t ı�Npıt•

cc

, ı. , rnH'< , ı. .
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(ill(ar) Mihmad Beğ ile Halil-i Tavacı, ordunun öncüsü idiler. Mardin halkı
11 ı·kadan yetiştiler. onlara galip geldiler ve birkaç kişiyi yakaladılar.

rt l i .

Salıih

Kıran o saldırıdan (ilgar) ümidini keserek ordu-yi humôyun'a hareket

[258] PADiŞAHIN KAZviNDE KIŞLAMASI VE EMiRLERDEN
BİR TOPLULUGU FİRUZKUH'A SALDIRMAYA GÖNDERME Si
Bu yılın baharında Cihanşah Mirza, Kum513 kı;lakından ayrıldı.
Sonbaharın sonlarına kadar Save514 ve Sultaniye515 arasındaki yqylaklarda
yayla(h (yqylamfş�. Kışın başında Kazvin516'e girdi. Orayı kı;lak tuttu.
Baharın başında Sovuh Bulak yqylakına çıktı. Hace Şemseddin Hüseyn-i
' 1(- ·hrizi'yi vezaret divanına (divan-ı vezaret) tayin etti. (İkisi de) vezir olan Emir
Al aadelin Sıddık-ı Kececi ile Hace Selimi'yi azarladı. Hace C an'ı katletti.
Emir Alaaddin-i Sıddık'ı Azerbaycan gölünde51 7 bulunan bir adada tutup
hapsetti. Kendi oğlu Muhammedi Mirza'yı büyük emirler (umera-yı i'zam)
Eı ııir Bayezid-i Bistam, Emir Şehsuvar-ı Bayram, Hüseyn Beğ-i Sa'dlu ve
RüstC'm Beğ-i Ya'kubi ve kardeşi Pir Muhammed Beğ-i Tavecf 'yı emirler ve
ht!l' nlikerlc rinden bir topluluk ile beraber o vilayeti alsınlar, Rüstemdar518
mr/iklc·rini ve Celaviye5 19 emirlerini itaat altına saksunlar ve Emir Abdü'l
l<r rinı -i Sarı'yı çağırsınlar diye Rüstemdar ve Firuzkuh520 tarafına gönderdi.
1\.ı·mlisi de Harrakan521 tarafına, Save ve Sultaniye yaylaklarına yöneldi.
'ı ı :ı

Tahran'ın 147 km güneyinde, bugün dini okullarıyla meşhur bir şehir.

:ı l ·l Ta h ran'ın

140 km güney batısında yer alan il merkezinin ve yörenin adı.
1 11ıanlı sultanlarından Sultan Olcayto ( 1 304- 1 3 1 6) tarafından kurulan ve bugün
l ı·u ı ı ' ı ı ı Tahran-Tebriz karayolu üzerindeki Zencan ilinin küçük bir kasabasıdır.
;, ı �,

f'ı l l i

Ta h ran'ın

140 km batısında bir il merkezi.

I ra n 'da böyle bir göl mevcut değildir. Olay, Save ve Kum yöresinde geçtiği için Kum
( li'ılil dr e le-n ilen Save Gölü olabilir .
�·1 1 7

.� l ll Ta h ra n ' ın

240 km kuzeyinde yer alan Amul şehrinin 1 3 km doğusunda küçük bir

kı'\y o l ı ıp lım ıailiye'nin en önemli kaleleri burada bulunuyordu .
."ı l 'l

Musul yörelerinden Hakkariye kalelerinden bir kale olan Gellaniye olmalı.

'ı :.!ll
I ra n'ı n

Ma:wndcran bölgesinin Elburz sıradağlarının bulunduğu yörenin ve o yö
ır•dc· l ıı ı lı ı ı ı a ı ı hi r şdıir adı . Eskiden İsmailllerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğu içi n
nnıı l ıı l ııı ı ı a i l iyt� k a l d c r i n i n kalı ntıları bulunur.
"ı :.! i l mı ı't l a l l a rrakan adında birkaç şehir vardır. Olay K aıvin c i va r ın d a p;e��ti�i ı iC' giin·
l ıı ı l l ıı l'l ' u lw ı ı , K u :r. vi ı ı ya k ı ı ı ı ııdaki H a rmkan o l m al ı .
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( >rachuı Muşa'şa'nın isyan haberi üzerine CemcaP22 tarafına gitti. Oradan

�r ri

dünerek yaz mevsimi sonlannda Rüstemdar Talekan'ına geldi ve tekrar
l l a ı•rnkan'a geri döndü. Rüstemdar'a gitmiş olan Muhammed! Mirza ile
rmirlr.r [259] sonbaharın sonlarına kadar Lar ve Firuzkuh yqylaklarında

kukhlar.

Emir Bayezid, iyi bir tedbir olarak Rüstemdar meliklerini çağırarak onları
kr�ııdinc bağladı. O ordunun gelişinin korkusundan Sari523'ye sığınmış olan

Mdlk Kcyumers'in oğlu Melik Kavus'u aldatıcı haberlerle kendine çekti. O,

Lar mrvkiinde orduya katıldı. Her türlü saygı ve ilgiyle yüceldi. Melik . . . 524

ilt· kıucle�i Melik İskender'i yerlerinde tuttular. Padişah tarafından da hil'at
�.yalar . . 525• Celaviye de Emir Bayezid'e yakınlığı dolayısıyla, hediyeler
(jn'şA:��) ve kalderin anahtarlanyla orduya geldiler. Büyük emirleri (umerd-yı izdm)
ve·

.

çıkardılar. Misafirperverlik görevini yerine getirdiler. Sonbaharın
�c ı ı ı lunııda Rey526 tarafına hareket ettiler.
kıı l r'lrn�

M uhammedi Mirza, Veramin527 bölgesinde kışladı (kıjlamfrı) . Emir Bayezici

l

dr

,m ir erle

Veramin'in bir fersah uzağını kışlak tuttular. Cihanşah Mirza
l lı • t'Krzin kasabasını kıjlak tuttu. Diyarbakır tarafından Sahib Kıran'ın kardeşi
t l ı r· l'l ı ı ı m padişah Cihangir Mirza, yardım ve destek almak ümidiyle Cihanşah
M i 1 '1,ıı ' ı ı ın dev letine yöneldi. Aynı kıjlak'ta orduya katıldı. Cihanşah Mirza onun
ı.ıı• l ı ı ırHine sevindi. Onun kudu kademini, saygı ve ilgiyle karşılayıp, onun
h ı ı ı· �i ı ı i kabul edip yerine getirdi. Bahar gelince Mahmud-ı Elmas ile Ebu'l
K ı ı Nı ı ı ı Mirza'nın askerlerini onun yanına kattı. Erzincan serhaddinde ülkeyi
kı ı ıı ı ı ııak için tayin edilip görevlendirilmiş olan Emir Arabşah-ı Ayinlu'yu
rJIIIit' i lrşker yaptı. Orada 1 2 bin süvari sayıldı.
C ) rclu Erzincan'a vannca

(260]

Sahib Kıran, savaş hazırlığıyla meşgul oldu.

Emir Arabşah'ın sehat ayağı kaydı. Cihanşah Mirza'ya içeriği şöyle

') � �

11ııdı1 11

Vc�ya Cemcemal: İran'da Bisutun dağı eteklerinde İ lhanlı hükümdan Olcayto tarak u r u lan bir şehir (Bak. İsmail Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı, TTK yay. Ankara 1 994,

" "ı ' l , ı ı , l :lll).
VI•

'l'J'I l, ıı,..<'yinde

Hazar Denizi, güneyinde Elburz dağları bulunan İran'ın bir eyaletinin

1 1 1 111 1 1 l l ll'l'k<'zinin adı .

...

' ı 'J·I M c· t i ııde
')') ')
M ı·ti ııde
' l') lı ' 1 ' ı
0

ho� bıra k ı l m ı ş .
ho� hı n1k ı l m ış

.

0 ..J
' şehır.
'
ıı ı ra n ı ı ı c11 k m guıwyınue
yer aı an tan' hAı b ır
"

'I'J/ • I 'ı ı l ı mn'ııı +� k n ı gÜ ılC'Y do�wıunda yer alan tarihi bir şehir.
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olan bir dilekçe (arze- ddjt) yazdı: "Hasan Beğ ile çarpışmaya ve ona karşı
koymaya imkanımız yoktur. Onun üzerimize geldiği haberiyle ordumuzun
kalbi yerinden oynamış olup, yenilgi yüzünü bize gösterecek gibidir."
Onun üzerine Ordu İspir tarafına yöneldi. O vilayeti, esaret ve yağınayla
çiğnedi. Bayezici-i İspiri, Sahib Kıran'a bir elçi göndererek, '1\rabşah, İslam
halkına öyle işler yaptı ki benzeri kafidere layık görülmez" dedi.
Bu haber üzerine Sahib Kıran'ın islamı halkını koruma isteği arttı.
Saldırıya (ilgar) geçerek Hamcu528 yolundan Kubnuk529 kalesinin birine gitti.
Mihmad Beğ'i Halil-i Pilten'e göndererek onu yanına çağırdı. Şeyh Hasan-ı
Kürd de onunla beraberdi. Hücum birliği (ilgar) Arabşah'a yaklaşınca Arabşah
kaçıp Hoy'a gitti.
Bu haber Cihanşah Mirza'ya ulaşınca onun öfke damarı kabarclı. Birini
Emir Arabşah'ı bağlayarak, yenilerrlerin hapishanesi olan Buheyre Adasına
koyması için ona gönderdi. Sonra da onun malianna el koydu.
Sahib Kıran, onun kaçışından sonra Pasin vilayetini yağınaladı. Çok
miktarda mal ve eşya muzaffer askerlerin eline geçti. Sahib Kıran, bir hafta
orada kaldı. Oradan sonra Harran ve Lane vilayetine saldırdı. O vilayetin
halkı layık hediyelerle (pi;ke;) [261] acizlik gösterip yalvarmak için geldiler.
Sahib Kıran, onlara güven verdikten sonra gidiş dizgirrini Erzurum tarafına
çevirdi. Orayı da yağmalayıp Tercan'a ulaştı. O mevkide Cihangir Mirza'nın
ordu-yi humayuna saldırdığı (ilgar) haberini ulaştırdılar. Bu haber mübarek
kulağa ulaşınca o, Halil-i Tavaci ile Şeyh Hasan'ı orduyu korumaya gönderdi.
Sahib Kıran, Erzincan'a gitti. Bayezici-i İspiri, Hurşid Beğ ve Kemah ordusu
da ona katıldı. Erzincan açıklarına indiler. Civar bölgelerin emirlerine şehre
yiyecek ve tuz girişini önlemeleri, girişi çıkışı tutup korumalan konusunda
üstün gayret göstermelerini tenbih etti. Oradan, hisann alınması için gerekli
tedbirler alındıktan sonra işareti zafet olan bayrağı Amid tarafına açtılar.
Ordu mensupları, Cihangir Mirza'nın saldırı (ilgar) haberinden korkmuş
olduklan için göç edip Amid şehri havalİsine vardılar. Cihangir Mirza, Amid
şehrine gidemediği için Abar530'ı ve Pambuklu53 1 'yu yağmalayıp Mardin' e gitti.
528

Yeri tespit edilemedi.

529

Daha önce zikredilen Kunuk olabilir (KD, s. 260, n.4).

530

Amid'in doğusunda ve Bismil'in batısında, Dicle salıilindeki bugünkü A nb ar köyü
ol malı. A nb a r çayının eski adı Abar idi (KD, s.26 1 , n. l).
rı:ı ı Bisı ı ı i l ' i ı ı doğ'ıısu ndaki ��ay olup da h a i i ı l l'r lııı ı;nyc l ı ı ı ı l ııı l ı ıow ı l i l ı ı ı i �ti ( I< D, N . 21i l . ı ı . �).
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Kıran, kutlu ordugaha (ma)asker-i humdyun) geri döndü. Oradan
M ardin'i kuşatmak için Mardin salırasında kışladı (kıjlamljı) . O kışta haramller
ve· kamııullar karşı karşıya geldiler. Aralannda savaşlar oldu.
Salıib

Cihangir Mirza kardeşi Üveys Beğ'i elçi olarak Cihanşah Mirza'nın
yanına göndererek ondan yardım ve destek istedi. Cihanşah Mirza, Rüstem-i
' 1 hrlıan'ı [262] Sulan-ı Ali Paşa, Piri Be ğ-i Alişah oğlu, Şah Hacı Beğ-i Gavrudi,
)
l<oşayih Pir Ali-yi Ali Şeker gibi büyük emirlerden (umera-yı i z:.am) kalabalık bir
1 c ıplulukla 20 bin süvariyi onun yanına katarak Cihangir Mirza'yı desteklemeye
�i lııderdi. Daha önce Muşa'şa'ya saldınya (ilgar) gitmiş olan Emir Ali Şeker'i
ı lt• oradan geri çevirip Amid tarafına yöneltmek için bir elçi gönderdi. Emir
.'\li Şeker uyulması gereken formanı aldıktan sonra Diyarbakır'a hareket etti.
Eniı-bil'de Rüstem'in ordugahına (ma )asker) katılıp onunla birleşti. Büyük bir
ı ınlı ı hazırlandı. Kacer suyu532nu geçerek Musul Kermilis533'ine vardılar.
Mardin'in aşağı kısımlannda Sahib Kıran'a silah, araç gereç, zırh, miğfer ve
lt·�·hizatla donanmış, çelikten ve demirden bir deniz meydana getirmiş, Nazım:

"Civadan bir deniz gibi COJUP tajan)· savajta ve mücadele demirden bir dağ olan)
Herbiri qyın sırtı gibi sertyüzlü; sicim gibi düjmanın ve hasımın gırtlağtna sanlan,
Sin'af gününde bir an bile kabz:.ada kalmqyan ok gibi havqyı tutan"
(�eklinde tanımlanan) çevik ve güçlü bir ordunun Irak tarafından
1 liyarbakır'a hareket ettiğini haber verdiler.
[263] [SAHİB KlRAN'IN RÜSTEM-İ TARHAN İLE SAVAŞMASI
VE ZAFER KAZANMASI]

haber, mübarek kulaklara ulaşınca o, o karargahtan (ma'asker) kalkıp
w·ıı�· ııılihinin ve yaşlı aklının rehberliğiyle Urfa tarafına hareket etti. Dağılmış
lınşrnıleri toplayıp devlet erkanı ve samimi yiğitlerle istişarede bulundu. Deha
ı· ı·halıının ve akıl sahiplerinin çoğu, kaleleri sağlamlaştınp Fırat nehrini
N''�·ı•ıtk Şam (Suriye) vilayetine girmek konusunun üzerinde durdular. Sahib
A i1r111, "Bayanlarla müjavere edin, fokat (dediklerinin) tersini yapın" tavsiyesini göz
Bu

'ılı Kermilis'in batısındaki Büyük Zap ırmağının bir kolu olan Hazİr çayı ya da
1\ı·ı·ıııiliM'i n yanında bir dere olabilir (KD, s. 262, n. 1).

·ı;ı:ı M usul'un birkaç mil doğusunda nlup eski kaynaklarda Karmalis şeklinde geçer
ı l\ 1 >, ı, ı ı ı :ı . ı ı . :.l).
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önünde tutarak "Bu görüş, erlik ve yiğitlik yolundan uzaktır. Haneyi düşman
eline bırakmak; kaynağı, korkaklık ve gevşeklik toprağıyla doldurmak,
devlete uygun, ülkeye ve millete faydalı olmaz. Bizim derhal savaşıp onlara
engel olmamız şarttır. Allah'tan yardım bekleyerek o toplulukla savaşacak,
er meydanında üstünlük göstereceğiz. Saldırganlan kovmak için elimizi
kılıcımızın kınına atacağız. Tevekkül kılıcına sanlıp ' Öyleyse Allah'a ko;uşunY:ı34
sİperini başımıza çekeceğiz. Yiğitlik ve mertlik meydanında devlet ve saadet
atının üzerinde, ayağını Zü'l-celal'ın ferman çizgisinin dışına atmış, Ehl-i
İslam'ın malına mülküne, çoluk çocuğuna saldırmak için beline mücadele
kemeri kuşanmış olan kötü niyetli düşmanla savaşmak için harekete geçeceğiz.
Eğer bu meydancia murat topunu (guy) gayret ve çaba çevganı ile kaparsak ne
ala; eğer düşman bize galip [264] gelir, tedbir dizgini, irade kabzasının dışına
çıkarsa, şeriat bakımından mazlum ve sevap kazanmış olur; öifbakımından da
yiğitlik ve erlik divanında anılır oluruz" dedi.
Her ne hakar haşemlerin ve kavimlerin koruyucu gücü, korku ve endişe
askerinin hücumu sebebiyle büyük bir zayıflığa uğramış ve dayanma gücü
kaybolmakla karşı karşıya kalmışsa da Sahib Kıran, akl-ı seliminin ve doğru
kalbinin gereği olarak onlan o karkudan ve endişeden dışan çıkanyor, sehat ve
istikrar ayağını, sabır zeminine basıyor, o insanlardan bir topluluğu başka bir
topluluğa emanet ediyordu. Sonunda her haneye bir emin tayin edip büyük bir
kararlılıkla düşman ordusuna doğru hareket etti.
Rüstem-i Tarhan, Cizre'den ve Musul'dan haberler getirip Şabur535
mevkiinde Dicle'yi geçti.

Sahib Kıran, Kerh536' e geçerek Yekanlar Çuleki537 mevkiine ulaştı. Emir-i
ahur Başlamış'ı karavulluğa gönderdi. O, Mardin'in hayvanlannın çoğunu kesti.
Kutbeddin-i Bektaş'ı Tur yolundan karavul olarak gönderdi. O, Rüstem-i
Tarhan'ın Nusaybin'e indiği haberini getirdi. Sahib Kıran oradan göç ederek
Abar'ı geçip orada konakladı.

534 Kur'an-ı Kerim 5 1 150.
535 Cizre'nin hemen altındaki Feşabur denilen yer olmalı (KD, s. 264, n.2).
53 6 Bismil'in batısında, Abar (Anbar) köyünün tam karşısında, Göksu kıyısında bir köy
(KD, s.246, n.3).
s.

537 Yeri tespit edilemedi. Fakat buranın Kerh ile Abar arasında olduğu anla�ılıyor (KD,
264, nA).
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Halil-i Pilten de Fakr538 köyüne geldi. Onun üzerine orduyu düzene koyup
NIIA, sol,merkez ve [265] cenahı kurdular. Saldırıdan (ilgar) çok korkuyorlardı.
( ) .YIIrlta Şeyh Hasan-ı Kürd'ün de yardım ve desteğe geldiği haberi ulaştı.
,\(ı/ıib Kıran onu karşılamak için atına bindi. Ata bindiği sırada bir derviş gelerek,
11AIIah dost" nidasıyla kutsanmış bir mum ulaştırdı ve "Bu mumu Küskün
Alıdal göndermiştir" dedi. Sahib Kıran, ilhamın hükmü ve ferasetinin nuruyla
1\liMkün Abdal'ın Rüstem-i Tarhan olduğunu anladı. Ona, "Sen casussun"
drrlikten sonra onu tutup durumu araştırmalarını buyurdu. Kendisi de Şeyh
l lımın'ı karşılamak için harekete geçti. Hazret'in yakınlanndan bazılan
ılrl'l'iş'in halini araştırınakla meşgul oldular. Sonunda Derviş, "Rüstem Beğ'in
yııııı ı ıdan casusluk için geldim" diye itiraf edince onu bağladılar.

Sahib Kıran, Hacı İsa yurduna indi. Dicle'yi önüne alarak savaş araç
�ı·n\'lerini hazır edip karşı durdu. Karacadağ havalİsinde 800 hane olarak
kil l lli> kurmuş olan Kara Beğ-i Dulkadir, Nasır Hüseyin Beğ-i Beyazf539 ve
Alııli-yi Beyazf, kaçıp sudan geçerek Şam (Suriye) tarafına gittiler. Her ne
kı1clar �ehzadeler Sultan Halil, Muhammed Beğ ve Emir Beğ onları toplamak
iMirdilrrse de faydası olmadı. Karakoyunlu'nun ihtişamı onların kalplerine öyle
yı·r l'lnıişti ki baskın karşısında ayak direyemediler. Benat-ı na'; gibi dağıldılar.
�dızadeler de onları yağmalamak için atların dizginini gevşettiler. Askerler,
ı ı ıla�ılmış topluluğu ellerinden geldiği kadar yağmalayıp geri döndüler. O
Nil'liıla karavullar, padişah karargahına (ordu-yi humdyun) Rüstem'in [266] Sultan
Yııylak yurduna hareket ettiği, Halil-i Pilten'in de isteksiz, sinek gibi kaçış
IIII.Kftrma kapıldığı ve Hacı İsa540 mevkiinden kalkıp Kiğı kalesine sığındığı
l wlwrini getirdiler.
( )ğlu Ali tarafından Hasankeyf'te hapsedilen Muhammed-i Halil Aka,
Hasan-ı Kürd'ün ricasıyla bağdan kurtulup, Isfahan-ı Sevindik ile
l ıı'l'abr r yoldan çıkarak Rüstem-i Tarhan'a katıldılar. (Her ikisi de) karavul
ı ı la rak gitmiş olan Şah Ali Beğ-i Purnak ile Dara Beğ-i Purnak, Şeyh
�rylı

\'lll

Yeri tespit edilemedi.

\'lU Yani ünlü Oğuz (Türkmen) Bayat boyu. Bu b�y hakkında bak. F. Sümer, İ . Ü. Türk
1 Illi 1'1' l1:debiyatı Dergisi, İstanbul 1 952 (KD, s. 265, n. I).
Htı Amid şehrinin güneyinde, Dicle kıyısına yakın bir yerde bulunan Hacı İsa köyü
ı l\ l l,;, : . w ı> . ı ı . l ).

EBU HEKR-J ' l'lH ltANI

1 74·

Zuli mevkii541 ile Ayin Deresi542 arasında Rüstem'in karavulu ile karşılaştılar.

( ) nlardan yakaladıklan birkaç kişiden bazılarını öldürdüler, bazılarını da
orduya götürdüler. O arada Demurci, birini attan düşürüp esaret bağına
vurarak devletli tahtın ayağına götürdü. Şeyh Zuli'yi de getirdi.
Yine o mevkide Sahib Kıran, Rüstem'e içeriği şöyle olan bir mektup
�ünderdi: "Kardeşim Cihangir Mirza'nın üzerine geldiğin ilk seferde sen,
tr.dbir bakımından aciz ve yaşlı olan Kayser'in üzerine gelen Darab gibi idin.
ı?imdiki gelişin ise, genç, yiğit, tedbir sahibi ve [267] ileri görüşlü İskender'in
ilzt�rine giden Darab'ın gelişi gibidir. Kendine gel ve savaş aletlerini hazırla.
(,� ünkü savaşta ve mücadelede ayağımız sabit ve sağlamdır. Bizde hiçbir titreme
V< ' �evşeme eseri yoktur. Rabhani yardım ve semavi: destekle, "Allah sizeyardım
l'rln:w�. siziyenecekyoktur':fj43 ayetinin manasını, kendimize rehber yapıyor, onu iyi
d i l�üncenin ve tedbirin gereği sayıyoruz. "Eğer siziyardımsız bırakıverirse, O)ndan
lmşka size yardım edecek kimdir?"544 ayetinin hükmünü, kalbin sureti, bedenler ve
org-anlar divanının şekli olarak görüyoruz. Nazım:
"Tanrı'nın desteği ve Hakk)ın yardımryla; sabahı getiren Yaradan'ın nimetlerinin
mm!vla,
Devletin gücü ve dinin bileğiyle; altın düşüncesinin tedbiri ve rehberfiği ile,
fı.(itü niyetli düşmanın üzerine savaş ve muharebe atını sürmeye kararlryım�
Savaş günündeyerin derinliklerinden göklere toz kaldırayım. "
Mektubun açıklanması Rüstem-i Tarhan'a arz edildiği zaman o cevabında
" Darab gibileri, büyüklerine karşı itaat yolundan sapan kimselerdir. Onlar,
ha�larını itaat boyunduruğunun dışına çıkarırlar. Önder ve baş olmak için
kar�ı �dme ve ayrılık gütme işlerine başvururlar." Onun burada kastettiği
büyük, Sahib Kıran 'ın kavga halinde olduğu Cihangir Mirza idi.
Bu söz Sahib Kıran'a ulaştığı zaman o, ''Allah en iyi bilen ve görendir. Her ne
kadar büyüğüm bilmese de ben büyüğümün yani Cihangir Mirza'nın iyiliğini
i�t<·nwkteyim. Ben nasihat yoluyla ona doğru yolu gösterdim. O ise ülkenin
/,a rar göreceği endişesinden benim sözümü dikkate almadı. Doğru düşüncemi
kahul etmedi. Bu sözü Rüstem-i Tarhan yerinde söylemiştir. Onun büyüğü
.'\-l l

Am ici-Mardin yolu üzerinde dördüncü konaktı (KD, s. 266, n.5).

�ı'l :.!

Yc·ri tc·spit eclilemcdi.

�ı·l ·l

1\ u r'a ıı-ı 1\.r r iııı :i/ I l i!).

,r,,ı :ı K u r 'an - ı Kt· rim 3/ 1 6 0 .
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( :i hanşah

Mirza'dır. Rüstem-i [268] Tarhan, onun rızasının dışına çıkmış,
lm�ını ona itaatten ve onun fermanından dışarı çıkarmıştır. Çünkü Cihanşah
M i rza onu bu saldırıdan men etmek için ona elçi ve niJan göndermiş olmasına
mğmen o, büyüğünün formanına uymaktan kaçınmıştır. O halde Darab gibi
c ılan odur" dedi.
O birkaç günde Sahib Kıran'ın dedikleri oldu.
Rüstem-i Tarhan, Avin suyu545 ile Dicle'nin birleştiği yere inince Sahib
lıi.ran, Babü'l-Ma'nın karşısındaki KarbuP46 köyüne vardı. O sırada Karavul
olan Şeyhoğlu Hoşkadem, Rüstem Beğ'in Dicle'den geçip Yekanlar Çevleki
ııwvkiine indiğini haber verdi. Onun üzerine Sahib Kıran, Ahmed Beğ-i
Ahmedlu, Emir-i Ahur Başlamış ve Delu Durmuş'u karavulluğa gönderdi.
( )nlar döndükten sonra Rüstem Beğ'in Zırki ve Mirdasi547 emirlerini bir araya
lı(C�tirmek ve onlarla birlikte savaş alanına gelmek için Pambuklu548 nehrinin
yukarı kısmına konakladığı haberini ulaştırdıkları zaman Sahib Kıran, Yekanlar
\:c�vleki mevkiinde konakladı.
Rüstem, Mardin yakınına vardığı zaman Pazar günü zelzele oldu. "Doğrusu
kı.vamet gününün sarsıntısı büyük jeydir"549 (durumu ortaya çıktı.) Ondan üç hafta
�onra yine pazar gününde Rüstem yenildi. Emirliğinin talihi ters döndü. O
ııwvkide Rüstem-i Tarhan, Üveys Beğ'i Cebabire Kalesi550ne gönderdi. [269]
C ), Diyarbakır şehri ile Ergani arasını keserek o hudutta bulunan hll§emle rin
l ıazılannı yağmaladı. Cihangir Mirza'nın nt:ikerlerinden olan Çelebi Budak'ı
hmwulluğa gönderdi. Onu yakalayıp yüce tahtın ayağına getirdiler.
Rüstem-i Tarhan, Pambuklu'nun yükseğinde bulunan dağın eteğinden
Sahib Kıran Kara Çevleki mevkiine indi. Mektup yazarak,
"RüstemBeğ, hangi yürekle ve cesaretle Cihanşah Mirza'nın önünde aslanlık

1 m�ını çıkardı.

!H5

ı lıı

Bu su, Tepe bucağının (Behramaki) batısında, Pamuk (Pambuklu) çayının karşısın
Dicle'ye dökülen Avine çayı olmalı (KD, s. 268, n.2) .
!H G

lrrı ırdi .

Bir

harf noktasız yazıldığı için tahmini olarak okundu ve dolayısıyla yeri tespit edi-

;,.17 Hak n. 4·78 .
.''ı1 ll llak . n .
:ı1 9

4·1 5 .

Kur'an-ı Kerim 22/ 1 .

..."ı.�O llıı kLıl<·

Egil yakınlarında olup Egil beylerine aitti. Bazı kaynaklarda Araplar dev
rl ııdl'ki İHiııııı ı ıc u nı ın (Nııgm) bir knlrııi o l a ra k geçer (KD, N. :löH, n.7).
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davası gütmekte ve gönüllü olarak Diyarbakır'a gelmektedir1Şiı ıdi ise, çakal
gibi duvardan duvara, delikten deliğe kaçmaktadır. Eğer o pleıniyorsa, hazır
olun biz geliyoruz" dedi. Nazım:

"Biz, su gibi akıp rü<gar gibi eserek mahalle mahalle, ev ev onu ımyoruz. "
O mektubu esirlerden birinin eline vererek Rüstem Befegöııderdi.
O arada her gün karavuZlar çeşidi haberler ulaştıtıforlardı. Onların
adamlarını yakalıyorlar, adarını sürüler halinde sürerek geti�rlar, çadıriarına
saldırıp yiğitlik gösteriyorlardı. Sonunda Sahib Kıran, Deve Ge�idi551ne Kara
Köprü552'ye indi. Muhalifler Murhe553 mevkiine gelip oraya kon�ıılar. Oradan
Kt'çidin (akabe) yukarısından geçide indiler körfezi öne aldılar.
Rüstem'in [270] bir yeri almasından ve bir yurtu ele geçirmesinden önce
Saltib Kıran oyurttaki otu yok ediyordu.
Kara Köprü mevkiinde İskender-i Pilten ile Siyavuş-i [alil, padişahın
karargahına (ordu-yi humayun) katıldılar. Balun554 hükümdan olan Durali Beğ,
sırt çevirdi. Muhaliflere elçi göndererek onlara ilgi ve sevgi göıterdi.
Her iki grup arasındaki mesafe iki üç forsaha vardığı zaman Sahib Kıran,
Kdurlu kavrnini555, Hamza-i Hacılu ile birlikte karavulluğa gönılernıişti. Rüstem
Bt�ğ, Abar mevkiine konakladığı sırada karavuZların nasıl yi�ıli�yaptıklannı,
onların adarını ve develerini nasıl götürdüklerini ve onun ulıt.runu birbirine
ı ıasıl kattıklarını görünce onların kalbine büyük bir korku, sınırnz bir dehşet
c lü�t ü . Onların kavgasının, gürültüsünün ve vaveylasının de�etinden adar
ve· ckvcler, karargahın (ordu)yaklaşık üç dört fersah uzağına �dılar. Kaçış
yol ıı kayboldu. Gözlerden kan pınarlan kaynadı. Korkunun sarısı, yanağın
kırmızlığını kehribar gibi yaptı. Delışetİn hafakanı, sakin kalpleri çarpıntıya
sokt u . Şaşkınlık sersemliği, beyin hanesini kırılmış hayallerinkav�asına bıraktı.
Koı ıu�ma hanesi, diline anlamsız kelimler getirdi . . . . 556 Ş a�ı gören gözlerin

;,�·ı ı

�.

�·,;,�

:!.1 i � ) . ı ı.

Bak

n. 43 1 .

Deve Geçidi'nin kuzey doğusunda Dicle üzerine bulunan Kara Kö�rü olmalı (KD,
ı ).

'ı 'ı:t Yt'ri tespit

:ı ı·l Bak

edilemedi.

ı ı . ::!06.

,·, · , Bı ı l ıoy hakkında hiçbir bilgiye sahip dr.�ili:1. ( K 1 >.
ı

ılı

1\ 1 1'1 i ı ıdı· l ıo� bırakı lmış.

�.

: no, ı ı . l ).
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l ırl )t'ğİ

ve kulakların han esi, toz ve gürültü ile doldu. Düşmanların sayılan,
ı ıııların gözüne çift görünmeye başladı. Hava akımı olmadan, kulak delikleri,
.ı ı·ı kovanı gibi uğuidamaya başladı.
Şeriat ve akıl kanununa göre, düşmanlığı önce başlatmak ve Müslüman
[271] uygun olmayan bir davramştır;
I n ı işi ilk ilk yapan kimse günahkardır, asidir, suçsuzun ve mazlumun katilidir.
ltıı yüzden "Hak yücelir" hükmüyle onların kalbine az bir topluluğun heybeti
r ı ki etti. Nazım:
l ı �,ı ka zorbalık yolunu açmak, kınanmış ve

"Ey gönül! Elinden geldiğince gönül incitme; kendi ineinmenden habersiz olma!
Kimsenin ketlesi ve mabyla elini kirletme! Eli üstün olanın elinden emin olma!
Dostlannyoluna kuyu kazmal Eğer kazarsan, orqya kendini düşersin. "
Abar mevkiinde Üveys Beğ, Egil kalesinin, Cebabire55 7 'nin ve Amini558'nin
lıllkümdarı olan İsa Beğ bütün askeriyle ve Akkoyunlu Muhammed-i İnak
l lıdiP59 ile birlikte Rüstem'in ordusuna katıldılar.
Sonra Rüstem, Abar'dan göç ederek padişah karargahına (ordu-yi humdyun)
hiı:fersah mesafede konakladı. Onların arasında bir tepe bulunuyordu. Karavullar
l�iistem'in ordusunun öncü birliği (mukaddime) ile karşılaşıp onlarla savaştılar.
( )tu yığın edip atlarının eyer torbasına bağlamış olan Türkmenlerden bir
k ıı�mı, yolda zırhlı Karakoyunlu nökerlerine yetiştiler. Yiğitçe savaşlar yaptılar.
ONtünlükler gösterdiler.
Gündüz olup doğunun Türk'ü560 aydınlık gösteren dünyayı alan kılıcının
,lmşeğiyle zenci vasıflı gece karanlığının ordusunu yenip onu batı ufkunun
1 ,rrdesinin arkasındaki bir tepenin arkasına attığı; [272] sabit yıldızların ve
yrdi gezegenin mumunun ve lambasının, Tur'un Kelim'ninyed-i bryzası561; gök
l llkesinin padişahının562 parlak bayraklı ışığı; İskender'in teçhizatı, Hızır'ın
557 Bak. n. 550.

:ısa

lndır

Egil'in doğusunda Dibne suyunun Dicle'ye karıştığı yere yakın bir yarde bulunmak
(KD, s. 271, n.4).
559 Oysa İnak oğlu Mehmed, Cihangir Mirza ile yapılan vuruşmalardan birinde öl

ı ı ıli�tü.
1

:ıGO

�ıfi l

Yani güneş.

Bu cümledeki konuşan manasma gelen Arapça "kelim" kelimesi, Allah ile konuştu
ic;in Musa peygambere verilen ad olup, Tur, Hz.Musa'nın Tanrı ile konuştuğu dağın adı,
\'t·d-i heyza ise, daha önce açıklandığı gibi Musa'nın mucizeler gösteren beyaz elidir.
�ı fi'2 "Vani �üıwşin.

All
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h ücumu, Süleyman'ın gayreti ve Yusuf'un askeri ile söndürüldüğü vakit Sahih
/ümn , göğe benzeyen çadırının cebinden güneş gibi doğup çıkarak, burçların
ınıntıkasında gece gündüz hareket edip dünyayı dolaşan; hızlı gitmede v�
nwsafe almada gündüze denk sayılan ve onunla atbaşı giden bir ata bindi.
l i kesi zafer olan bütün askerleriyle Dicle'nin sahilinde bir zamanın ve her
�aınanın düşmanlarını bekleyip saf kurdu. Karavullardan Rüstem Beğ'in
ye� rinde durduğu, göç etmeyeceği haberi gelinceye kadar sağı, solu, merkezi ve
t"l'nahı düzenledi. Karşı tarafın karavul'unun sayısı ilk görünenden fazla olduğu
i�· i n t;;;ahib Kıran'ın karavulu, atının dizginini geriye çevirerek ona durumu arz etti.
Kar�ı tarafın karavulu tepenin üzerine çıktı. Öyleki Akkoyunlu ulusu tamamen
ı ıııların görüntü alanına girdi. Onlar, ulusun niteliği ve niceliği konusunda kesin
l ıi lg·iye sahip oldular. Bu durumda Sahib Kıran, ordunun 4Janı ile müşaverede ve
Ki l rü� alış verişinde (kengaş) bulununca emirler "İşin doğrusu, bir şeyin peşinde
ı ılan ve bunun için sağlam bir yer tutan onlar üzerimize gelmediği sürece
1 ıi�im yerimizde kalmamızdır. Gelmek onların görevi, onları kovmak da bizim
�ilrt'vimizdir" dediler.
,

Sahib Kıran, bu sözü kabul yerine koyup, uyma alanına sokmadı. Kendi
kamvulunu daha da güçlendirdi. Muhammed-i Koca Hacı ile boy nökerlerinden
Vt' bahadırlardan bir topluluğu, onların karavullarını, görüş alanından dışarı
c;ıkarmaları, [273] onların yüzüne gaflet perdesi çektikten sonra, başka bir
topluluğu da at binip, saflar kurarak onlara saldırmak için onların yardımına
Kiinderdi. Sonra kendisi, askerin tamamıyla birlikte at bindi. Dicle'yi geçerek
saf' kurdu. Sağı, solu, merkezi ve cenahı düzenleyerek tepeye çıktı.
sırada Rüstem-i Tarhan da düşmanın ordusunu araştırmak, onların
ıı icelik ve niteliğini öğrenmek ve kendisine yurt aramak için at binmişti.
Sl·ınavi kader, ansız bir savaşın meydana gelmesine karar verdiği için
l w r i ki rakip birbirine yaklaştı. Rüstem-i Tarhan, o ordusuyaa aldacele
s a l d ı rıya geçti. Cihangir Mirza, Sahib Kıran ile; Ali Şeker Beğ ve Salan
Bc�ğ, Purnak ve İskender-i Pilten'in yer aldığı sağ cenah ile; Şah Ali Beğ
i lc· �chsuvar Beğ'in nökerleri, Şeyh Hasan-ı Kürd'un, Mansur-i Afşar'ın,
B c·yaz�•fi:i 'ın ve Kutbekulu564'nun bulunduğu sol cenah ile; Piri Beğ-i
Millıürdar, Koşayiş ve Şah Hacı Be ğ-i Gavrudi, Emir Beğ, Hasan-ı Çelebi'ye
O

."ı i :l
ı
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Yan i Hayat boyunun (KD, s.273, n . l) .
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ct'maati ile karşı karşıya geldiler. Savaş düzeni alındıktan sonra
l ınkc·�. krı ı c li rakibiyle hızla savaşa girdi. Nekkarenin gürültüsü ve çığlığı, kan
lı, ı · ı ı l'ii\N�1��·ıların naralanyla karıştı. Sabahın sultanının ve emniyet öğleninin
ı ı l ı ı ı ı ıil�·ııı ı komutanının aydınlık yüzü, savaş arayan pehlivanların ve sırtı
pı ·l, , yU�II ıwrt bakadırların bağrışma buharının dumanıyla karanlık geceye
, . , . ı ı y nln ı ı � it�ıkların akşamına döndü. Öyleki hiç kimse, kılıcın ve mızrağın
ı ı ıı ı ı ı ı ı ı , l� ı ı ı l msı; [274] feryat ve fıganın rehberliği olmadan dosta düşmana
\'ı ı l l ıı ıltuı ııı :t. ol du. Güneşin gözü, buharın yükselmesinden puslanıyor; nalın
, .,. ı ı ı ı l ı u ı tc·kıncsinin darbesinden, Merih'in yüzüne toprak konuyor; Utarid,
l ı l ı ı l l ' l'i ı ı l'iıty ısını deftere yazmak için karanlığa ok atıyor; Zühre, bazılarının
,., , �ı ı ı ı ı t uı ı n; ı k, bazılarının perdesini kaldırmak için her köşeden ses veriyor, her
l ıı ı ı ı ıııknıı ıda, başka bir haberin resmini yapıyordu. Ay, hilal kaşlı ay yüzlüleri
ı l i ıı ı ı ı ı ı k l�· i ı ı ıncnziller aşarak, gecenin örtüsünde eteğinin altındaki lamba ile
,.,.ı l,• ı ı ı•vr �·ı ·:t.iyordu.
\'1 •

(()yle· l ıir durumda) Ali Şeker, sağ cenaha karşı zafer kazandı. Onları
1 l l l ' Ir ııı ıthiliıiC' kadar sürdü. Sahib Kıran 'ın öncü birliğinde (monkalay) Rüstem-i
� l ı ı nıd, ( :ilıanşah ve Ali Mirza bulunuyordu. Rüstem-i Tarhan da öncü
l ı i ıl iAI yr ı ıd i . Sol taraftan Sahib Kıran'a saldırdılar. Ali Mirza ona üstün
wl' l ı l l . c ), ıı t ın clan ayrı düştü. İbrahim'in küçük oğlu Ali, ilkönce öncü birliğe
1 1 � 1 1 1 1 1 ı.ct•ldi. Üyleki öncü birlikte kimse direnç gösteremedi. Düşmandan
I k i ı ık, Snhih Kıran'ın atına isabet etti. Biri göğsünden, diğeri omuzunun
ıı lı ı ı ı r lıı ı ı �·r ı; t i . Sahib Kıran nara atarak saldırdı. Çevrede bulunan yardımcı
v l �. i l ll'' l', l ıirdc·n saldırıya geçtiler. Yukarıdan aşağıya doğru düşmanı yerinden
ı ıv ı ı ı ı l l ı l �l l', ( :iihbeli, zırhlı tamamen silahlı demirden dağ gibi 400 kişiyi, bir
\'ı · ıı l f' l ıoı�·ıına uğrattılar. Kuçek Şah Ali'nin atı, Karakoyuulu Bekir'in atına
�·ı·ı i� l l . l l c·nwn ikisini de yendi. Emir Beğ ile Hasan-ı Çelebi de saldırdılar.
l l ı l �c�y l ı ı C,:rlc�hi ile Mansur-i Afşar yiğitçe savaştılar. Onun rakipleri, birçok
wı ı y l 'f'I I I F� I I sonra onu attan düşürdüler. [275] Piri-yi Mühürdar Alişah
( )�l ı ı ' ı ı ı ı o rada attan düşürüp öldürdüler. Rüstem-i Tarhan'ı haneden çıkarıp
ıı t ı ı ı ı ı c iH,I'ı rrrek ele geçirdiler. Muhammed Aka-yı İnak ile Çelebi'yi orada
old i ı ı'tiHlrı·. �ah Ali ile Şehsuvar'ın askerleri bu durumu gözleriyle görünce
l ıım ır11 1 kıt c; ı ı ıaya koyuldular. Onların komutanı (serdarı) olan Tavad-yi Piri'yi
l l l ' ı ı ır•ı ı c ırııcla hayat elbisesinden soydular. Orduyu tamamen bozguna uğratıp
l ıi r /r''·"'" ı ı:t.aAH sürdüler. Sağ cenahı birbirine katmış olan, tepenin arasında
ı ıl ı ı ııuuı ıdıt ıl dolayı Rüstem'in yıkılmasından ve tutuklanmasından haberdar
ı ıl ı ı ıııy�li>l A l i �t·ker, oradan beş yüz mükemmel süvarİ ile, Solan Beğ bir birlik
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(koşun) ile, Ali Şeker'in oğlu Pir Ali Beğ de başka bir birlikle geri döndü. O beş
yüz süvarİden başka Üveys Beğ ile İsa Beğ de mücadeleye tutuştu. Sahib Kıran,
iki ok yemiş olan atını, atı öldürülmüş olan Kuçek Şah Ali Beğ'e verdi. Onu
atma bindirip kendisi de Karakulak adındaki, Nazım:
"Kaçarken esen rüzgar ve akan su gibi olan ryi huylu,
dülmanın ömrü gibi aceleci, şefkatli dost gibi dayanıklı"
şeklinde nitelenen yedek ata binip sağ cenaha,Emir Ali Şeker'in tarafına
yc)ncldi. Emirlerden Şah Ali Beğ, Halil-i Tavaci, Emir-i ahur Kara, Kara Kisak
vr Em et-i İnak; boy nökerlerinden Turnan Basan, Hacı Davud ve Kolu Kara ve
(,:ı ın [276] oğlu, Hazret-i Sahib Kıran ile beraber idiler.
Emir-i ahur Kara, Ali Leşker'in birliğinin (koşun) iki defa yerinden aynatarak
c ııı l ara karşı mızraksalladı. İkinci defasında onu attan düşürdükleri vakit
y aya olarak mızrağı alıp karşı tarafa fırlattı. Sonunda süvarilerin hücumuyla
illdürüldü.
Hazret-i Sahib Kıran 'ın kardeşi Cihanşah Beğ de sağ cenahta Ali Şeker'in
o�lu Pir Ali ile yiğitçe savaşlar yaptı. Emir Ali Şeker'in tarafından 1 O kişi
Salıib Kıran'a saldırmak için öne çıktı. Emet, engel olup uzaklaştırmak için
onalara karşı çıkınca onu attan düşürdüler. Halil-i Tavacı imdadına yetişti.
( ) on süvarİden birini attan düşürdü. Ali Şeker'in diğer askerleri birleşerek
Halil Aka'ya mızrak vurdular. O sırada Hazret-i Sahib Kıran saldında bulundu.
Emet'i geçip Ali Şeker'e mızrak indirdi. Askerler, Ali Şeker'i onlann elinden
kurtardılar ve Sahib Kıran 'ın askerlerine galip geldiler. Sahib Kıran, askerleri
konırnak ve Ali Şeker'in topluluğunu cezalandırabilmek için geride kalmıştı.
Emet, attan düşmüş, aciz ve yaya kalmıştı. Sahib Kıran onu atının önüne atıp
onlardan kurtardı. O sırada bayrak taşıyanın (alemdar) atına bir ok isabet
�tti, at ürktü. Askerler, Sahib Kıran 'ın boguna uğradığını sanarak hep birlikte
onun yanına koştular. Sahib Kıran onu565 atımn terkisine bindirrnek isterken
Duharlu'nun oğlu düşmandan aldığı ata bindirdi.
Kuçek Şah Ali, rikabdar'dan Sahib Kıran'ı sorup ondan '�rkada kalmış"
ctwabını alınca Şah Ali hemen kendini ona ulaştırdı. Sahib [ 277] Kıran ' ın
kardeşi Cihanşah Beğ, Sulan ve Piri-i Alişah ile yiğitçe savaştı. Seydi
Ahmed-i Arablu, düşmanın iki süvarİsini yere düşürdü. Sahib Kıran atının
d i:ıginini çekerek durdu. Emir Beğ ile Ali İbn Kadı yeti#ler. Güldar'ın
."ı ti!i
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ı ıAiu Seyyid Ahmed-i Haydarlu'yu tutup getirdi. Bekledikleri o yerde onu
j lhi'Ça parça ettiler. Nökerlerden bir kaç kişi daha geldi. Onlann hepsiyle savaş
ı ı ınci desi tekrar eaşmaya başladı.

O bulanıkhA-ın ve karanlığın gözünde sultanın bayrağının beyazı, nefesi
olan sabah gibi ortaya çıkınca o topluluk, namaz kılaniann suyla aptes
.-lclıklan gibi kanla aptes aldıktan sonra yönlerini savaşın safına, muharebenin
yr. vuruşmanın mihrabına çevirdiler. İşin başında tekbir ve salavata başvurarak
hu•u yüzünü Allah'ın dergahına koydular. Saldınyı savuşturmak için, "Ben
�(J�(Jmü gökleri Vt yeri yaratana çevirdim '.ıs66 ayetinin okunmasın kendilerine iş
�tlindiler. Alnı açık çok kimsenin ellerini göğüslerine567 koydular. Çok sayıda
krlleyi, sakince vücudardan yere düşürdüler. "Can vermeden önce salavat getirmek
lfttl acele edin; ölmeden önce tö'vbe etmek için acele edin" sözü, kılıcın diliyle her iki
ınpluluğun akıllı kimselerinin kulağına ulaştınldı.

•Mrhk

Sahib Kıran 1 O kişiyle onlan uzaklaştırmak için kılıcını çekti. Hamza-i
l�mirlu, sol cenahtan Sahib Kıran'ın yanına yardıma yetişti. Sahib Kıran'ın
.tNkcrleri grup grup, öbek öbek şaşkın ve hayran dikiliyor, savaşı seyrediyordu.
Her ne kadar Sahib Kıran onlan harekete geçirmek ve canlandırmak için
l ıu�ırıyor, [278] "Düşman bozguna uğradı, hiç endişe etmeyin. Bu topluluğun
t•ıkisiz hareketinden korkmayın; kendinizi büyüklük ve yiğitlik alanından dışan
ıl i ıııaktan sakının" buyuruyarsa da onlar, şaşkınlığın fazlalığından ve korkunun
Vf' dehşetin aşırılığından yerlerinde sabit kalıyorlardı. Sanki ayaklan çadır
�lvisi gibi yere batmış, boyunlan iple bağlanmış veya, .. . . 568 buyruğu onlann
llırrine atılmıştı. Onlar ıstırap ve sıkıntı duvarının gerisinde kalmışlardı. Sahib
A lnm onlann yardımından ümidini kesince o küçük toplulukla birlikte savaşa
wlnli. Düşmanı yerinden aynatıp dağıttı. Mükemmel bir adam geride kaldı.
Sultan Ahmed, Şeyh Hasan ve Turnan Basan ona mızrak isabet ettirdiler. Sahib
Almn da mızrak vurdu. Onu attan düşürdüler. Dikkatlice baktıklan zaman
ı ımın Ali Şeker olduğunu gördüler. Onun askerleri, Sahib Kıran'ın askerlerinin
.ıılı�ını gözleriyle gördükleri zaman geri dönüp saldınya geçtiler. Zor ve güç
kullanıp üstünlük ve galibiyet sağlayarak Ali Şeker'i onlann elinden kaptılar.
St�hilı Kıran 'ın birliğine (ko;un) üstünlük sağladılar. Sarhoşlann eğlence meclisine
l ırr\zcr bir savaş oldu. intikam ve zorbalık şarabı, kılıç testisine ve kadehine;
�ııili
'ı!i7
:ı!ill

Kur'an-ı K<�rim, 6/79.
()lüleriıı dlt�rinin göğüslerine konulmasına benzetme yapıyor.

Mc�liııdr

hoş

bırakılmış .

ı n�

EBU BEKR-1 TIHRANI

rakipierin can damağına ve kınına döküldü. Onun kokusunu, canının burnunda
cl uyan veya o kadehin bir yudumu boğazına giden kimse, yere ayağının yerine
kal�ısını koyuyor; öyle sarhoş ve kendinden habersiz yere düşüyordu ki onu
t.c·krar ayağa kaldırmak mümkün olmuyordu.
Sonunda Rüstem'in adamlan tamamen bozguna uğradılar. Sahib Kıran'ın
ordusunun bahadırlanndan, (Rüstem'in adamlanndan) bir iki veya [279]
clulıa fazla kimseyi tutsak etmeyen kimse kalmadı. Sadece Emir-i ahur Kasım,
zırhlı (t:ebe) dört kişiyi ele geçirdi. İshak Aka ise, üç kişi getirdi. Rüstem Beğ'i,
( :ilıan�ah Beğ'in nökeri Kürd Ramazan; Ali Şeker'i Osman-ı Mihmandar; Pir
Ali 'yi Halil oğlu; Koşayiş'i l\1ihmad Beğ'in nö'keri; Sulan Beğ'i, Şah Ali Beğ'in
Eli 1' adı n daki nö"keri yakalayarak Sahib Kıran'ın beklediği yere ulaştırdılar. Büyük
r m i d e rde n (umera-yı i)zam), boy nö"kerlerinden, ünlü kişilerden ve eşsiz süvarİlerden
z ı r h l ı (abe-puJ) 1 700 kişi esaret bağına düştü. Zırhı ve cebesi olmayan çok sayıda
ki mse de yakalandı.
�ah Ali Beğ ile Şehsuvar Beğ'in askerleri kaçıp sağ salim,Musul'a gittiler.
onlardan yüz çevirdiği için bir gemiye bindiler. O sırada aniden Sahib
Kıran 'ın kendilerinin üzerine geldiği ve yaklaştığı haberini ulaştırdıklan zaman
ı w ri�an olup şaşırdılar. O iki gemi hattı ve hepsi yok oldu.
1 )r· v l e t

Salıib Kıran düşmanıara karşı zafer kazandıktan sonra geri döndü.
B uyruğu üzerine meşale altında 500 kişinin boynunu vurduktan sonra
c l i 'ı �manların maliarına ve erzakına el koyma işlemi yaptılar. Gönlünü
c ı i� tc�n rahata erdirince hanesine kendisinin zafer ve düşmanın yenilgi
l ııılwrini gönderdi. O yurttan göç edip Hüseyin tepesi (Tell-i Hüseyin)569nde
kc ınakladı�'70• Onun buyruğu üzerine Rüstem Beğ'i eellada (hundar)teslim ettiler.
( > m ı seyretmek için büyük bir kalabalık meydana geldi. Cellat onun kanını
c li l knwk için hazır oldu. Rüstem, fazla acı çekmernek için kılıcın keskin olup
olmadığını sordu. [280] Kılıcı gösterdikleri zaman onu kabul etmedi. Uruk
M uhammed-i TuJmal'ın kılıcını isteyerek "Beni bu kılıçla öldürün" dedi. O
k ı l ı c,: , Scyyidü'l-budala, Kutbü'l-meczubin Baba Abdurrahman'ın Ak Ziyaret
ı ı u•vkiinde Hazret-i Sahib Kıran'ın beline bir iple bağlayıp bir tasa vurarak,

."ı li!l

Yt'ri tespit edilemedi.

r'70 Anı icl'in güney doğusundaki Abar (Anbar) çayının ve köyünün batısında, Dich·'ııiıı
ıuıl k ıy ıımıı l a yapıldığı anlaşılan bu savaşta Sahib K ımn'm (Hasan Beğ) kazandı�ı l m ıalrr,
1\ ıı lı lrr'yt• l B Rrcrh Bti l (l l Haziran 1 1· !'l7) t a r l l ı i ı ıclr ı ı l ı ı � ı ı ı ı�t ı ( K D, s. :l79, n . :-i).
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ililll lim-i Tarhan'ın kellesidir" dediği kılıçtı. Bu da o hazretin gerçekleşen
�ı ıuıırtlerinden biriydi. Bütün Akkoyunlu bu keramete şahit oldu.

öldürülmesinden sonra Ali Şeker'i Çermik kalesine gönderdiler.
1 tı ı ı ı n oğlu Pir Ali'yi Ergani kalesine, Sulan Beğ'i Çüngüş5 7 Pe gönderdiler. O
tfl l ll ıı lmmus aldılar. Abar çayının Dicle'ye karıştığı yerde konakladılar.
C )nun

t\kkoyunlu halkının çoğu Cihangir Mirza'dan yüz çevirerek, aile halkını
\'f1 l m�lı olanlarını Mardin'den çıkarıp günden güne güçlenen devlete sığındı.
�tllllh lı iran'ın kardeşi Üveys Beğ de sevginin gölgesine katıldı.
( )nun üzerine Sahib Kıran, Mardin'i kuşatmaya gitti. Mardinde zahire
Sahib Kıran'ın annesi ricaya gelerek, "Cihangir Mirza'nın çoluğu
•1 ı ıı ı ı�ıı nereye gitsin?" deyince Sahib Kıran'ın haya duygusu o işi yapmasına
ııııw·l oldu. Onun gidişini durdurdu. Annesinden, "Kardeşim Cihangir
M l u.ıı ' ııın bir oğlunu benim yanıma göndermesi gerekir" şeklindeki isteği
��ı�l ıı ı l �ördü. Onlar, Alihan Mirza'yı yüce tahtın ayağına gönderdiler.
Snvur5 7 2 hükümdan Muhammed Beğ'i de yakalamışlardı. Savur kalesi de
''fHıııı iınleri altına girdi. Sahib Kıran orayı Halil-i Tavacı'ya bıraktı. Oradan
l'tf l'lrlkıı hareket etti.
�ti l ı ı ı ı ı ın ıştı.

(28 1] Rüstem-i Murad'ı İsa Beğ'i kuşatmaya görevlendirdiler. O kuşatma
l ttı l ı ı ı ı w s iyle ordudan ayrıldı. Rüstem-i Tarhan'ın mücevherlerini ve hazinesini
ıtlı lıA·ı i��in Rum'a kaçtı.

Sahib Kıran Erzincan' a varıp o şehri viran ve sakinlerini perişan bulunca
gönlünü aldı. onları kendi meskenlerine ve vataniarına dönmeye davet
ı· l l l . �c·hrin yönetimini Hurşid Beğ'e bıraktı. Sahib Kıran'ın Emir Arabşah-ı
1\ ı ı ı·c l ' i l n elinden kurtardığı, bölgesinde meydana gelen veba (tô,'un) dolayısıyla
\ tl l'ı l ı ı n a gelmemiş olan İspir kalesinin hakimi Bayezici Beğ-i Purnak, vebanın
\ l k t ı ı ı ı s ı yla beytü'l-mal'a girmiş olan çok mikdarcia malı alıp huzurcia yeri
hpı ı ırye geldi. Rum ve Şam hududu emirleri özürler dileyerek huzura hediyeler
����Ar�) getirdiler. Feyiz veren aklın iltifatıyla yücelınş olarak kendi vilqyetlerine
l ı ıı l k ı ı ı

ı lo ı ıd i \ ler.

Sahib Kıran da Diyarbakır kı;lakına hareket edip Amid' e geldi. Rakka
l ıı�vıılisinde oturan Ka'beyn, Uneyn ve Beni Rabia gibi Arap kabileleri, Şam
, , 1 >iyarbakır arasında yol kesip Müslümanlan eziyete ve sıkıntıya soktukları
.

,

''1 1 �!t•rmi k'in kuzr.y batısı nda, Fırat'a yakın bir yerdedir (KD, s.280, n. 2).
...
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i��in Sahih Kiran, o hududu korumaya asker sevk etti. O Araplan yağmaladı.
Attan deveden çok miktarda hayvan, mal ve erzak muzaffer askerlerin (asakir-i
IIUmsure) eline geçti. Onun üzerine Sahib Kıran layık bağı§larda bulundu.
l t<�rkese soylu ve pahalı atlar verdi. Oradanyqylaka döndü. Gürcistan gazasma
yürüdü . Onun anlatılması bundan sonra olacaktır.

İKİNCİ CİLT
[285] [ÇAGATAY VE KARAKOYUNLll SULTANLARI]
BURADA ÇAÖATAY VE KARAKOYUNLll SULTANLARININ
Ul1RUMLARININ ÖZET OLARAK ANLATlLMASI İLK TEŞEBBÜS
CliA.CAK.TIR
Bu

yılda Şahruh Mirza'nın ulu eecidinden Sultan Muhammed-i
-Toprağı bol olsun- asi oldu. 50 yılının573 başlannda namlı dedesi
l ıl l'ıt l i ı ıdan Kum'un ve Rey'in yönetiminin kendisine bırakıldığı Baysunkur'un
ı ıQi ı ı Sultan Muhammed Mirza, ülke almak amacıyla Kum'dan Isfahan'a gitti.
l l kOnce onun emir-i divan'ı , amcası Isfahan hakimi Emir Muhammed Şah'ın
u ı l lı ı ı ı ıdan sonra, amcasının taz!J'esi için Isfahan'a gidip orada yönetirole
l l lt'�J(ı ı l olan; Şahruh Mirza tarafından yönetim onayı gelen; bağımsız olarak
lııllılıım'ı yöneten Emir Handşah'ın oğlu Saadet Beğ, Şahzadenin Isfahan'a
l ı ı ı n krt ettiği haberini duyunca Isfahan'dan kaçıp, şehrin reisierinden biri olan
1!\ııy y i cl Ali-yi Gülbar ile birlikte Ruveydeşt574 yolundan Herat'a yöneldi.
Uıwııı ı ıngur

..

�ahzade'ye bu haber ulaşınca o, onun arkasından bir saldın birliği (ilgar)
M• H ıc lrrdi. Onlar, onu Seyyid Ali ile beraber bağlayarak şehre getirdiler. Şehzade
�''\'yicl Ali'yi öldürdü. Saadet Beğ'e de ceza sopası (fub-iyasak) çekti. Bir kafese
� ı ıy ı ı p şehrin kalesine astı. Sonra şehrin büyüklerini itaate ve boyun eğmeye
ı, ıt�ıı·clı. Büyük bir ziyafet (toy) düzenledi. seyyidlerden, kadılardan, alimlerden,
••• y l ı l r rclen, büyüklerden, sahiblerden, reisierden ve ileri gelenlerden şehrin ve
\· l l ı, yrtin büyüklerine 3 bin hil'at giydirdi. [286] Bazısı 1 2 dinarlık, bazısı 24
ılllltu l ı k 1 O bin tenge ile 1 000 filoriyi Taht-ı Karaca bahçesindeki ziyafet (toy)
ı ı ı ı ·ydaı ı ında saçtı. Dirhemden ve dinardan o bahçenin alanım kırmızı ve beyazla
ı
�ı l lııı l rd i . ! Beyit] :

'ı / ' I

Yan i B50 ( I H·(i).

'l l·i"ı ı�liıhan'ın iı;inclrn �r�·rn Zayrııdr Rud ı rmağının toprakta kayboluduğu yer.
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arsası, altın ve gümü;ten, hazan ve ilkbaharın karışımı gibi oldu. "

Bahçenin arasına gölgelikler ve büyük çadırlar kurdular. Onun etrafına
otağdan ve gölgeliklerden düzenli bir halka (cerge) yaptılar. Her
�rup, ayrı bir gölgeliğe yerleşti. Her bir grup, güzel sesli çalgıcılardan ve gönül
alıcı şarkıcılardan bir toplulukla birlikte havaya sesler ve semaya nağmeler
�()nderdiler. Zamane, Sultan Şahruh Mirza'ya, "Yanımızdaki meskeni devam etsin "
si)zünü söylediği için her bir köşeden ömrü artıran bir şarkı, Nazım:
<,"adırdan,

"Gel de gül saçıp kadehe şarap dökelim; flleğin çatısını yaralım, ona yeni bir şekil
flt�ndim.

E.ğer gam, tipkların kanını dökmek için asker çekerse, şarabı ve sakiyi birbirine katalım
,,,, ).:nmın temeliniyıkalım"
(nağmesi) Şah'ın devletinin taraftarlarından samimi topluluğun
kulaklarına geliyor; Her kesin içindeki muhtelif sesler bir şekilde açığa çıkıyor,
I H' rkesi raks ve sema yoluna getiriyordu .
. . . :'75 giydirdi. Hemedan'dan, Sultaniye'den, Kazvin'den, Kum'dan,
Rl'y'den, Kaşan'dan, Yezd'den, Eberkuh'tan (meydana gelen) bütün Irak'a
damgalar gönderdi. Eski hükümdarları (hükkarn), [287] saltanat tahtının ayağına
\'a�udı. Hepsi de isteyerek veya istemeyerek onun dergahına yöneldi. Isfahan
s�rvidlcrine, kadılanna ve diğer qyana layık ıktalar (soyurga� ve uygun nimederle
il�i gösterdi. Isfahan nakibi Şah Alaaddin Muhammed'e ülke işlerinde büyük
ı li r yetki verdi. Onu Iraklıların önderliği ile birlikte mal, mülk ve makam
ı mkımından yükseltti. Ülke işlerinin danışılmasında (müşaverat) diğerlerinden
ı ·ı s l l i n kıldı.
1 rak beldelerinin diğer büyükleri de hediye ve armağanlada dergaha
yl ) ı ı d d i ler. (Padişah) hepsinin, rürbelerine göre nimeder verip gönlünü aldı.
I mk'ın diğer beldelerinden ünlü ordu (ferik-i namdar) çıkardı. Bir ordu donatıp
clilu·ne koyduktan sonra Şiraz tarafına hareket etti.

�iraz valisi İbrahim Sultan b.Şahruh Mirza'nın oğlu Mirza Abdullah,

yaşta idi. Onun büyük emirleri (umera-yı i'zam) şehri sağlamlaştırdılar.
peş peşe ve arka arkaya elçı1er gönderdiler. Sultan Muhammed
M i nm, �iraz 'ın dışına konaklayınca içerdekileri sağlam buldu.
ı< ıt\· Li k

l ! l u cl C'cl e s i ne

'i'/�ı

B o � l ı ı k var.
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Diğer yandan

Şahruh Mirza, onu isyandan geri döndürmek ve Cihanşah
M i l'za'yı uzaklaştırmaya Azerbaycan'da gitrnek için Horasan'dan güçlü bir
ı ll'dtt ve sınırsız bir teçhizada Horasan'dan Irak'a yönelmişti.
huzurunun bayraklannın (rayat) debdebesi Şehzade'nin kulaklarına
ı ılnşınca o, Şiraz'dan geri dönüp Isfahan hududuna girdi. Şahruh Mirza da
lıılhhan'a indi. Ordunun öncü birliği (monkalay) Şehzade'nin üzerine geldi. Onu
luther alınca karargahı (ordu) dağıtıp, kendi çadırına ve otağına ateş attıktan
IU lllra Kürdistan tarafına sığındı. Hazret-i Hakan ise, Isfahan'dan hareket
t•t t i . Isfahan'ın büyükleri, [288] onun askerlerinin eline düşmüşlerdi. Şahruh,
ı miarı bağlayıp beraberinde Save'ye kadar götürdü. Kadı İmameddin-i
l•'nzullah 'ı, Hace Mzaleddin- Torke'yi, Şah Alaaddin Muhammed-i Nakib 'i,
K ıırlı İmameddin'in yeğeni Mevlana Abdurrahman'ı ve Hace Reme Ahmed-i
(,:upan'ı Save'nin kale kapılarından bir kapıya (dervaze) boynundan astı. Hace
Muhammed-i Haydar, Şah Kıvameddin-i Nakib, Şah Nizameddin-i Golsitane,
Snfi.�viyye sahibierinden ve reisierden bazılan gibi birçoğu bağda kaldılar.
Onun

Şahruh, o kış Rey'de kışladı (kıjlami;�. Cihanşah Mirza tarafına elçi
I(Htıdererek hareketinin sesini, Azerbaycan'a duyurdu.

[289] YÜCE HAZRET-İ HAKAN ŞAHRUH MiRZA'NIN ÖLÜMÜ
Aziz ve Celil Allah'ın sünnetine göre düzenlenmiş olan alemde,
ı lr�i�imin olmasından, boyunların boyunduruğa girmesinden ve cennetierin
yüksek temellerinin yıkılmasından önce576 ortaya çıkan belirtiler ve çeşitli
ıılı\ınetler, gizlilik yatağından çıkıp peş peşe büyüyüp gelişme mecrasına gelir.
l �·ygambcr'den (A.S.) rivayet edilen "Kıyamet ;artlarından birisi, köle kadının
lummufondisini doğurmasıdır" hadisi buna yeterli bir delildir.
Sultan Muhammed'in ulu dedesine itaat tasmasını boynundan çıkarması,
Pir Budak'in soylu babasına itaatsizlikte bulunması, hanedan devletinin
y ı kım kapılannın açılması ve onların emirliğinin bozulma işaretleri idi. Yine
nınmetin en şereflileri ve davet sahibi Peygamber'in halefieri olan styyidlerin
vr tUünlcrin öldürülmesi, "Kim banayijnetici olarak saldırırsa, ben onunla sava;a izin
t'f'ririm" buy ruğu n a göre, onların ömür duvarının dökülmesinin ve sağlam
ı lrvlt·tin y ı k ı lm a s ı n a sebebi olacaktır. Mesnevi:
�·ı?ti

Yıı ı ı i K ıya nu�l gii niindr.n

önce.
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"l�fahan'da ihtiyar bir adam, rüyasında Murta�a·'17.'y·ı lı:ük:n:yen bir aslan olarak gördü.
Sinirlenmiş, elinde bir bıçak NeceJJten Saveye gelmi�·ti.
Ona, 'F� evliyanın ;ahı! Kesin olarak sen, HakkJın aslanıJ dinin ve dür!Janın rehberisin.
Ru gazap ate;iyleyanı;ın neden? Nereye gidiyorsun) sebep nedir?)aedi.
Allah'ın aslanı dedi ki: 'Ey soru soran! Hızla bir katilin pe;inden gidiyorum.
Şahruh gururundanJ cevrinden ve cefasından masum evlddımı öldürdü. J
Ihtiyar, gün doğunca

bu rüyqyı gö'rdüğü herkese anlatmqya başladl
R�y tarafindan gelecek haberi bekleyerek onun bu sözünü kqydettiler. 'J
[290] Sultan Muhammed Mirza'nın ordusu Isfahan'ın 1 5fersah uzağındaki

( ;,·ndoman578yqylakında sarhoşlar meclisi gibi harap ve perişan olunca Şahruh
M i rza'nı n mahremlerinden İsmail adındaki birisi, Isfahan'ın büyüklerini
t akip ederek o hududun köylerinin bazılarını ele geçirdi. (Sultan Muhammed
M i rza'nın ordu mensuplannı) bağlayıp Save'ye götürdü. Onlar hakkındaki
vnrlt� hükmü, acımasızca karledilmeleri yönünde çıktı.
Padişah Rey'de kışiadı (kı;lamf;�. Kış günleri sona erince Sultan Nevruz
(m•rJmz-i Jultan� günü Hazret-i Hakan'ın aklına, Rey şehrinde keşfedilmiş olan
Al ıd ii '1-azim'in kutsal şehitliğinin eşiğini ziyaret düştü. Rey'in Fe şaburiye'sinden
tıı ı ıl m lı ın doğduğu vakit ata binip, ünlü oğullarından, mutlu emirlerinden ve
l ı ı ızı ı nı n yakınlarından meydana gelen devlet erkdnıyla birlikte yanına üç günlük
rrzak alarak, o yerin rikabını öpmek için yola düştü.
binme sırasında bu müsveddenin yazan hakir kul, dergahta hazır idi.
l l az n· t-i Padişah yola çıkınca Şeyh Alaü'd-Devle Simnani'nin- Allah sırrını
Aul.l'fl,l'm- yüce asitanesinin müridierinden bir dervi; gelerek, "Bıt p adişah, acaip
b i r padişahtır. Ben bu gece rüyamda Hz.Resul'ü (A.S.) onun elbisesinin
l ozunu alırken gördüm" deyince bu fakirin dilinden gayri ihtiyari olarak,"
Bu, Rcrçekleşecek bir rüyadır. Ondaki tozu silkmek, topraktan olan bedenini,
C 'ı hilllMÜZ ruhundan ayırmak demektir" sözleri döküldü.
Ata

Bu söz, dervipn hoşuna gitmedi. Bu fakirin yanından ayrıldı. Kısa bir süre

He m ı·u on un
ı

ımı

taht-ı

l lzr riııdt�

dönüş haberi çıktı. Halkı hayret ve şaşkınlık aldı. Çok geçmeden

revanın üzerinde getirdiler. Derin bir baygınlık içindeydi. Bineğinin
halsiz düşmüş, hatta onda can çekişme hali belirıniş ti. [291] O

:ın Ya ı ı i H ı . A i i 'y i .
''ı'lll

hliı lııııı'ıı hn�lı

h i r ki iy,
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�t� ı ı ıaıı "0, diş ağnsına tutuldu" haberini ortaya atılınca bu fakir, "Onun hırs
t ll�i ııi ��ekmek gerekiyor" dedi. O zaman karargahın (ordu) alanı, bir Şahruh ile
l ıl l'l ıirine

girip dağılan satranç tahtasına döndü.

N e kadar çok zayıf yayalar, kıymetli atlara bindiler! Ne kadar çok şehzade,
ı lrvlc�t atından inip yanakları düşkünlük tarağına düşmüş olarak kaldı! Sultanın
w

ı liğer emirlerin hazineleri rezillerin ve ayak takımlannın kavgasıyla yere hattı.

ve mücevherlerin nefıs olanları, rindin ve evbaşın eline düştü. Yıkılına
tozu, makam ve mevki sahiplerinin otaklanna ve çadırianna
kı ıııdu. Yaşlının ve gencin içinden feryat ve fıgan yükseldi. Sultan nevruzun
ı uı l'lak yüzü, "Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp sö'ndüğü zaman"579
k ıuan lığıyla karardı. "O canlıdır, ölmez" takdiriyle Balık Burcunun hanesinin
k ı , ı ı ı dan baharın ılıman noktasına girmiş olan parlak güneşin beyaz yüzü,
ıu ıı ıl mhar havasındaki hazan rüzgarının soğuk nefesiyle koyu renk aldı. "Gençleri
1h�·varlatan günden nasıl korunursunuz?'�80 hükmü, gurur ve kibirle dinlenenlerin,
r.tlıat ve huzur uykusuna yatanların gecesini elinden aldı. İhtiyaç sahiplerinin
1 '" ' köşesinde yer tutmuş, hazrederin ilrifatı sonunda ümit etme suyuyla
��ınanın karnından hayat veren topraktan çıkmış olan sebep tohumları, tek
hlr ümitsizlik ve hayal kırıklığının kuru soğuğuyla bozuldu. istek ve arzular,
lı ıı u·ağın reyhanlan ve bahçenin çiçekleri gibi bir darbede "Rü;::garın savuracağı
1 "l'lipe döner'�81 zararına ve kayıbına uğrayıp zemheri elbisesi giydi. Huzur ve
H1hatlık, gönüllerden göç edip, amaç ve maksat gözlerin önünden kayboldu.
1 � 9 2] Tarih:
�hdların

w

1 >Ozulma

'',Zamanın padişahı- Toprağı bol olsun- Keykubad'ın ve Keyhüsrev58vin varisi,
/,ü!fon mazharı, adaleti Kisra'dan rehin alan Şahruh Sultan'ın,
Ansızın can kulağına, şu hitap geldi: 'Ey padişah! Şimdi kendini öne çıkar.
llr:r süre ryilik tohumu ektin; şimdi onu biçme zamanın geldi.
llemen hayat atından in, Şahruh Mirza olarak kalma, git. '
Onun bu alemden göç edişinin zamanı, ışığının doğduğu Nevruz sabahı idi. "

�1711

Ku r'an-ı Kerim 8 1 / 1 , 2.

'IIIO

Kur'an-ı Kerim, 73/ 17.
'liLI Kur'an-ı Kerim 18/4·5 .
111�

1 k isi de� Firdc�vsi'ııin �rlı ııiuıırsindr aniaLılan İ ran'ın efsanevi padişahları.
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Nevruz'un sabahı "nun" ile ışığın doğuşu "za" nın toplamı 850 olup583 o
Hazret'in vefat tarihidir.
Ordu, Benat-ı na'; gibi dağılınca Şahruh Mirza'nın naaşına, evlatlan Uluğ
Beğ Mirza, Baysunkur Mirza ve Cuki Mirza olan Gevherşad Aga eşlik etti. O,
has nökerleri (nökerdn-ı hasse)ile birlikte Herat'a yöneldi.
Abdü'l-latif Mirza b. Uluğ Beğ b. Şahruh Mirza, padişahlık için ortaya
çıktı. Büyük emirlerin (umerd-yı izdm)çoğu ona katıldı. Babür Mirza b. Baysunkur
Mirza, emirlerden ve emirzadelerden bir toplulukla Astarabad'a yöneldi. Saldırı
(ilgar) için Sultan Muhammed Mirza'nın arkasından giden Emir-i divdn Şeyh
Ebu'l-Fazl Alika gibi emirlerin bazısı, Sultan Muhammed'e katıldı. (Sultan
Muhammed Mirza), devlete sığınmak için gelmiş olan büyük emir Timur
Kurekan'ın evlatlanndan yaklaşık 9 kişiyi, değişimin başlangıç zamanı olduğu
için güvenmeyerek, Pir Budak Beğ-i Buhari'ye teslim etti. O, onları, Rey'in
Hovar Derbendinden geçirerek Horasan'a gönderdi. [293] Kendisi de az
sayıdaki kişiyle Kum'da konakladı.
Emir Şeyh Hacı-yi lraki ile Emir Saadet-i Handşah, emir-i divdn oldular.
Şeyh Ebu'I-Fazl-ı Alike, emirlerin üzerine mühür vurdu584• Hace Mahmud-i
Haydari, eskiden olduğu gibi vezirlik sancağını (livd-yı saltanat) açtı. Şah
Nizameddin-i Fazlullah-ı Gulsitane, Şah Kıvameddin-i Hüseyin, Kadı
İmameddin-i Fazlullah'ın oğlu Emir Ruzbihan, Şah Rükneddin-i Safevi,
Emir Abdullah-ı Babu'l-Deşt, Hace Celaleddin-i Muhammed Kelkez, Hace
Safıyeddin,Sultan Mahmud-i Hari, bu fakir ve sryyidlerden ve Isfahan'ın
büyüklerinden Rey'de bağlı bulunan kılıç artıklan da onların yanında Kum'a
hareket ettiler. Muhammed Mirza'yı beklemek için orada birkaç gün eğlendiler.
Sultan, Kürdistan'dan Kum'a gelince hepsinden özür diledi. Hil'at, at ve
ihtiyaçları kadar harç vererek herkesin gönlünü aldı. Ondan sonra menzilden
menzile,yaylaktanyaylaka geçerek Isfahan'a hareket etti.
Sultan, Isfahan'a varınca etraftan ve çevreden gençler ve sipahı1er ona
katıldılar. İki ay zarfında güçlü bir ordu toplanıp, her taraftan alet ve teçhizat
gelince Isfahan'dan Şiraz'a hareket etti. Emir Hasan-ı Şeyh Hacı'yı Isfahan'ın
darugalığına bıraktı. Saltanat bayraklarını (raydt) Şiraz tarafına açtı. Onun
.:ı R:i Ehc('d lwsahın ı ı güre� "1.a" harfi n i n say ı dı•ğ'ı·ri IW O , " ı ı u ı ı " harf'i n i nki ise, 50'd i r. 850
t a r i h i n i n M i l n d i k ıır�ı l ı Q; ı I ·H ii - 7 'd i r.
�111'1
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mdwıunun sayısı, gençlerin katılımıyla Isfahan'ın Zinderud ırmağı gibi günden
�line artmaya başladı. Isfahan, Kum, Kaşan ve Yezd vilayetlerinden ve bağlı
yc•rlerinden de güçlü bir çeri,lc585meydana getirdi. [294] Nazım:

"Ceylan gibi çevik, av aslanı gibi güçlü olan i;yiğitleriyle bir ordu donattı.
llepsi selvi boylu, hepsi gülyanaklı; hepsi bahar bulutu gibiyeniyetmij.
Hepsiyeni bitmi; bir ;im;ir; hepsi gül demeti gibi donanmlJ.
Onlardan ülke co;up taştı;yer,yıldızları saklayan göge döndü. "
(�eklinde nitelenen bir orduyla)Mayin586 geçidine (akabe) kadar her gün
�i lt,· etti.
İbrahim Sultan'ın oğlu Emirzade Abdullah Sultan da Fars ordusunu
c ll'ızenleyip Mayin geçidine kadar gelmiş, yolu kapatmıştı. Sultan Muhammed
M i rza, yolda zafer kazanamayınca çevik orduyu Neyriz587 ve Şebankare588
l ı ı ıdudan kadar dağ alanına çekti. Emirzade Abdullah da askerin arkasından
lı{iclip yolu kapattı. O mevkide aradaki engel kalktı. İki taraf da karşı karşıya
M"rkli. Saflar düzenlendi. Kısa sürede Sultan Muhammed galip geldi.
�irzalılara yenilgi ve bozgun yolu göründü. Bazı emirler öldürülüp bazılan
yuralandılar. Emirzade de esaret tuzağına düştü. Sultan onu Yezd yolundan
l l t ırasan'a gönderirken kendisi de Şiraz şehrine hareket etti. Şehrin ve vilayetin
ııı ı ıkinlcrine, boyun eğme ve koruma köşesinde yer verdi.
[295] CiHANŞAH MiRZA TARAFINDAN ELÇi OLAN ALİ
tEKER'İN SULTANiYE VE IRAK VİLAYETİNDEN BAZILARINI
ELE GEÇiRMESi
Sultan Muhammed Mirza, Isfahan'ın büyükleriyle beraber Fars'ın
ıılınmasıyla meşgul oldu.

!"ıli!'\

Aşiretlerden ve kabilelerden, orduya destek için toplanan eğitilmemiş asker. Bunlara
den ilir.

:ııuı

Pars-Isfahan arasında küçük bir şehir (Hududu'l-alem, s.l36).

lı ı ı �1'1' rlr

r'117 Eskiden Fars eyaletinin beş şehrinden biri olan Darabgird'e bağlı köylerden biri (İbn
l l on lııclhih, El-Mesalik ve'!- Memdlik, Farsçaya çev. Hüseyin Karaçanlu, Tahran 1370 h.ş., s.

'll ı)

�lll

Geçmişte merkezi Dnrııbgird şehri olan Fars bölgesinde bir eyalet idi. Bugün Fars
ı•vıı lrt iıı l tı Bu�t�hr ilinin B<�ra�nın ilçesinin bir köyüdür (Muhammed Mu'in, Ferheng-i Mu'in,
( : . V, N, 11111·),

l !l:.!
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�ahruh Mirza, Tanrı'nın rahmetine kavuşunca Cihanşah Beğ adına
�uhruh 'un dergdhına hediye (pijkeş) getirmekte olan Cihanşah Mirza'nın
rmirlrrinden Ali Şeker, Sultaniye şehrine vardığı zaman orada Hazret-i
l l akan ·ın ölümünü öğrenerek durdu. Şehrin hakimini dışarı çıkarıp orayı
( lilmnşah Mirza adına ele geçirdi. Sultan Muhammed Mirza, Fars'ın
ıılı ı ımasıyla meşgul iken, Cihanşah Mirza, Azerbaycan'a sınır olan Irak'ın o
tul'alinı yönetimi altına aldı. Çağatay darugalan kaçış yolunu tuttular. Cihanşah
Mirza·nın adamları, Kum vilayetine kadar Hemedan, Kazvin ve Dergezin'nin
I mkimi oldular. Kum'u kuşattılar.
( )nun üzerine Sultan Muhammed Mirza, Emir İmadeddin-i Verzene589
�·ihi lHlithan serdarlanndan bazısını, reisierden bir toplulukla beraber Kum'a
Mr lik �ah Gazi'nin imdadına gönderdi. Sultan Muhammed Mirza Isfahan'dan
�il'llı,'a hareket ettiği zaman Isfahan'a daruga olarak tayin ettiği Emir Hüseyin-i
' l lı ı·r ı ı ır'00 Türkmenlerin lrak'a saldırı haberlerinin gelmesi sıklaşınca, miras
kıılı ı ı ı� olan vilayetinin Sultaniye ve Kazvin ile sınırdaş olduğu için Isfahan'ı
l u l'lllop ucr.lc olarak Cihanşah Mirza'mn emirlerine katılarak onlarla birlikte
Kııın 'u ku�atmakla meşgul oldu.
Sultan Muhammed [296] Mirza o kış Şiraz'da kaldı. Şul, Kürt ve Halac
htiJ'rmlrriylr birlikte Fars vilayetinin tamamını ele geçirdi.
( ; ilnr�in merkezi, güç veren kuvvetler ordusunu güney vihlyetinden
kuzr•y taralina:m çekip, tarnurcuk ve çiçeklerin rengarenk çadırı, gizli ve
ıc�ı kh kı� r.vlerinden çıkıp salıraya kurulduğu; çemenin gençlerinin bahar
Ml 'otlr·ı·i �iyindiği; bağın bahçenin ve salıranın etrafının güzel öten kuşların
lıc ı� ı ıa�·ınderiyle ve kuzey rüzgarının nefesleriyle okşandığı; güzel kekliğin
ı ı ırHU1ııc· iıı lemesiyle, zühd ve takva perdesiyle örtülenlerin perdesinin yırtıldığı
vr c lava d ılinin tövbesini bozduğu bir sırada Sultan Muhammed ordusunu
I mk tıı. r alina sevk etti. Isfahan'a girince büyük annesi Gevherşad Aka, kardeşi
Eı ı ıirzaclt• Alaü'd-devle b. Baysunkur Mirza ve Emir Şeyh Lokman-ı Barlas,
Eı ı ıir M uhammed-i Sufi Tarhan ve Ahmed-i Firuzşah gibi ulu derlesinin
l ıilyllk c·ıııirlt�ri (umerd-yı i'zdm), diğer emirler ve ünlüler 1 0 bin süvarİyle birlikte
ı ıı ııı katıldılar. Onların Horasan'dan gelmelerinin sebebi, Babür Mirza'nın
�alip �·c·· lip onları kovması ve Horasan'a el koymasıydı.
'lll!l

Vt'l'l".rnr, l�l'a han ilinin, Kuhpaye ilçesinin Merv-i deşt bucağının bir köyiidür.

�·ıo ' l 'ıırrııı , Farıoı'til bir yörenin adıdır.
�·ı ı Yıı ı ı i lo( i l ıı r y yıll' l k i l l'rclrn kuz r y yarı kün·yt•,
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Sultan Muhammed, Horasan ordusuyla güçlenince Isfahan'da arabalar
tekerlekli araçlar yaparak Curbadakan592'a hareket etti. Cihanşah Mirza
cia o taraftan harekete geçti. Her iki ordu birbirine yaklaşırken Gevherşad
Aka arabuluculukla meşgul oldu. Şahruh Mirza'nın pervanecı1iği.ni593 yapmış
vr. Sultan Muhammed Mirza'nın divan-ı emarefıne girmiş olan Mevlana
Vakub'u elçi olarak Cihanşah Mirza'nın yanına gönderdiler. Onu banşa
c invet edip yönlendiren Gevherşad Aka, Şahruh Mirza zamanında "oğlum"
cliye hitap ettiği. Cihanşah Mirza'yı destekleyip teşvik eder, [297] Azerbaycan
'mltanatınının verilmiş olmasından dolayı ona itaat edip bağlılık gösterirdi.
( :i hanşah Mirza, isteğe uyarak barış yapmaya koştu. Curbadakan'ın
Kcmre vilayetinde barış maddeleri bir araya getirildi ve düşmanlık delili
ortadan kaldırıldı. Sultaniye'yi, Kazvin'i ve Hemedan'ı Cihanşah Mirza'ya
bıraktılar. Kardeşlik bağını yeminlerle sağlamlaştırdılar. Onun üzerine Sultan
Muhammed Mirza, Isfahan'a döndü.
vr

Cihanşah Mirza tarafından Emir Ali Şeker, Hemedan, Emir Sehsuvar-ı
Bayrami Sultaniye, Kılıç Aslan Beğ Kazvin yönetimine tayin edildiler.

[298] ŞAHRUH MiRZA'NIN -TOPRAGI TEMİZ OLSUN- VEFA
TlNDAN SONRA HORASAN'IN DURUMU
Hazret-i Hakan, Tanrı'nın davetine uyunca Abdü'l-Latif b. Ulu Beğ Mirza
ı ,.Şahruh Mirza, Rey'deki orducia üstünlük kazanarak saltanat bayrağını açtı.
Büyük annesine karşı edepsizlik yaparak onu yağmaladı. Yıkıma, kanşıklığa ve
perişanlığa öyle daldılar ki Hazret-i Hakan'ın naaşı yerde kaldı. Hiç kimsenin
c ın u korumaya ve gözetmeye imkarn kalmadı. Sonunda Gevherşad Ağa, öyle
hir ortamda acizlik ve güçsüzlük içinde kalıp ordu ile yoldaş oldu.
Abdü'l-Latif Nişabur havalİsine girince uyku şarabı onu kendinden geçirdi.
Alaü'd-Devle Mirza, Herat'tan onun ordusuna saldırı (ilgar) düzenledi. Onlar
!i9 2 Yani Gulpayigan: Arak şehrinin 1 0 6 km güneyinde, Kum'un 2 1 3 km güney batısın

dıı, Isfahan'ın ku ze yi n de bir şehir.
/, 1 1 1 1 1 1
\'C'

:ın3

Pcrvanr, bi rço k lügat ve eserde ferman ve padişah hükmü demek olup her tür ya
ve Moğollarda devletin dört mühüründen birinin adı olduğu
hükümdar mühürü ile hazineye ait vesikaların damgalandığı,
vryıı pı·rclrdıll''a prrvanr drnildiği kaydedilmektedir (Medhal, s.95).

adımı p<·ı·vaıw d<'ni ldiği
a lt ı ı ı�lau yapı l ı ı ı ı � hıı kiiçiik

l ı ıırih
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•
.- esinden soyup
bağına sokarak Herat'a Alaü'd-Devle Mirza'nın dergd.. götürdüler.

rmluyu birbirine kattılar. Abdü'l-Latif Mirza'yı gurur uykusu
rsarrt

Alaü'd-Devle Mirza üstünlük kazanınca Hakan'ın hazin
mıkc·rin yüzüne açtı. Kişi başına gümüş ve altın dağıttılar... ,.
M i rza), ayak takımlarını (evba;) hediye ve nimetlerle menmun
rmirle rini ve vezirlerini emirliğe yerleştirdi. Ümmetler toplulu
o rd u yu bir araya getirdi. Silahiann ve hayvanların pazarı c
tlrAl'l'İ olan bir şey 1 00 dinara çıktı. Satrancın piyadesi gibi b
l lı ı i l ı ıdt' [299] koşanlara benzeyen kimseler, Şahruh Mirza'
�i 1 ı i �ah 'ın yanına oturdular. Arap atına altın eyer kuşat
ki�i soylu biri olunca dirhem ve dinar değersiz ve itibarsız k
sıı lıh· � eyl e re benzedi. İnciler ve kıymetli taşlar, topraktan
�ı�; il ı i kıymetten düştü. Herat'ın alçakları, emirlerin ve valile

.

c ıl c l ı ı lar.

bilgelerin sultam, alimierin delili, Nazım:

(Alaü'd-Devlt•
Ulu dedesinin
dan sayısız bir
andı. Bir dinat
.ölümüyle vezir
1
Her itibarsız
, Mücevherleı;
pılmış saksılar
vuldt) nedimleri

t
1
_

�

'ler595'i,

Bu haber adil padişah, arnelli bilgin, zamanının Isk
Aı ıu�i revan-19()'ı,

' nin kapılarını

devrin

'Mvuf· bakımından deniz, gö'nül bakımından maden gibi; atffttte Faru/!97 ve
.Nilşirrman�'!'" gibi,
Q
1)tJvrinin ilminde ve arnelde bayrak; bilgi dallannın ha;kanlannın ;,
1-/iA:rnette görüş sahibi olan ve zorluğu çözen; gök ilimlerinde doğru -ruşlü"
(�eklinde nitelenen) Şahruh Mirza'nın oğullarının oft;.büyüğü olan
/�lnir�i /\"ehir Uluğ Beğ-i Babadır'ın mübarek kulaklarına ullfll\ca o, orduyu
M u.vt·raünnehr'den babasının başkentine (darü's-saltana) sevk �ıBirçok kimse,
Kunclahar hududuna kadar Horasan, Gur, Garcistan, Bedahtt��beldelerinden
- '!,
�rlip onun dergahına yöneldi.

.'i' H Mı� ı i nde

."'! l :i

boş bırakılmış .

Onlil Makedon imparatoru B üyii k İııkrnclrı· (M .().:i 3 1 �323).

�ı' l f ı l l ii srl'v

Anuşircvan (5:H -57U):

ic;l ı ı lin ırk �öst cri l i r.
·� 1 1 7 IJ :r. . O ı ıırr'in ( J :i -2:i 1
!'IUII Yıı ı ı i A ı ı ı ı � i l't'VIl l l .

Saım ı ı t pm l l , ı ı l ı ı : Jı'a rs t'clcbiyatındftnııcl il

fi:H-IH ··n l � k u l ı ı ,

pacl işahlar
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[300] MiRZA ALAÜ'D-DEVLE'NİN HERAT'TA ÜSTÜNLÜK
KAZANMASI VE İLKESi ZAFER OLAN ASKERLERE HAZİNELER
RAÖIŞLAMASI
Abdü'l-latif Mirza Nişabur'a vannca onun ordusuna şu haber düştü:
"�ıı hruh Mirza'nın bu seferde kendisine kaim-i makam yaptığı, bütün Horasan'ın
ı ll ı �i n ini iktidar kabzasına bağladığı Emirzade Alaü'd-Devle, (Şahruh'un) vefatı
l ı ıı hrrini öğrendikten sonra büyük bir yükselme göstermiş, yıllarca dünyanın
k ı yısından köşesinden Herat'ın iç kalesine toplanmış olan hazinelerin masraf
k ı ı pı larını açıp hesapsız olarak taksim ediyor; altını ve mücevheri hububat gibi
kıılplerin avianmasına tuzak yapıyor; dirhem ve dinan beğendiği meliğe saçı (isdr)
�'ııpıyor, eli kolu olmayanlara etek etek, mendil mendil; itibar sahibi kimselere
Attiiim kantar ve katar katar bağışlıyor; ufuk perdesinden çıkış vaktinde yıldızların
l ı ııla kaybolan altınlannı, istekiiierin göz nuruna saçan güneş gibi saçısım
,.,,�·ıyor; burçlar göğünün miğferinin ve hendeğinin iç kalesinin, sabit ve seyyar
nlc lızların resmini ve şeklini çizmeye başladığı gibi o da iç kalenin nakidlerini
Tllrklcrin başına saçıyor. Şu anda çok sayıda kimse, onun davetinin dergdhına
\'i\ı ıdmiştir. Tarhan emirleri onun herkesi kapsayan nimetlerinin sofrasında
l ı ı ı ,ı anmış, onun davetine ve bağlılığına yol göstermektedirler."

Alaü'd-Devle Mirza, onun599 [301] ulu dedesinin naaşını, aldığını,
ona yöneldiğini ve emirlerin birçoğunun babası Uluğ Beğ Mirza'nın
"ıı l ı anat tahtında bulunması, Şahruh Mirza'nın eviadının en yaşiısı ve adil,
,ı·vkl't sahibi, yüksek makamlı bir alim olması sebebiyle herkesin onun saltanat
"'ı ı icağının (livd) altında toplanması sebebiyle yardım isteme elini onun ve
l uthasının makam ve mevkiini sağlam ipine attıkları haberini alınca emirlerden
l ılr topluluğu, onun gücünü uzaklaştırmak için Herat'tan onu karşılamaya
N l � n d e rdi."
ı ın lu nun

'

Bu haber Abdü'l-latif'e ulaşınca o, Nişabur tarafında tedbir ve teyakuz
yı ıliarını tuttu. Ordugahın korunması ve Tarhan emirlerinin, Alaü'd-Devle'nin
ı • ı ı ı l'iyle tam bir teçhizat ve donanımla ona yaklaşacakları zamana kadar
ı-.ıvımma araçlarının gözlenmesi için çaba gösterdi. Sonunda işin sonu savaşa
ı
vr• vuruşmaya dönüştü. Ona katılmış olan emirlerin ve askerlerin herbiri,
"'r·�·i� ve kaçış yolunu tuttular. Hassa mülazimlerinden (müldziman-ı hdsse)
klıı ıst� direnç göstermedi. Onlar da kısa süreli bir savunmadan sonra karşı
.�!HI

Yı-ı rı i Abdü'l-laı if' M irıa'nın.
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koymaktan, savunmaktan ve mukavemetten geri durdular. Yalnız bırakılan o,
Tarhanlıların esiri oldu. Onu bağlayıp Cam600 yörelerindeki Alaü'd-Devle'nin
c l<�rgaluna ulaştırdılar.
O, onların büyüklüğünü ve babasının mekanının
yüceliğini gözeterek onu öldürülmekten korudu, fakat bağlı ve mahpus tuttu.
Uluğ Beğ de miras kalmış mülkü isternek ve dağılmış hazineye kavuşmak
i��in Semerkand'dan Horasan'a hareket etti. Çevik ordu, Maveraünnehr
eliyarından Türkistan hudurluna kadar olan suyu geçerek Belh yörelerini
hüyüJdük çadırlarının yeri yaptı. Elçilerin gidip gelmesi ve mektupların alınıp
vt·rilmesi ile Alaü'd-Devle Mirza ile barış yaptı. Murgab vilayeti, Meymene,
�obrogan, Belh, Kunduz, Baklan, San ve Çeharyek601 Uluğ Beğ Mirza'da
[302] kaldı.
Emirzade Alaü'd-Devle, Abdü'l-latif Mirza'yı yüce amcasının dergahına
�ündcrdi. O babasının ayağına öpmeye kavuşunca (babası) onu yüceltti. Mal,
�dirlcr ve ve diğer divan haklarınını, o vilayetin yönetimi ile birlikte ona verdi.
Mansur-i Hımari-yi Kucer, Emir Sultan-ı Duladay gibi büyük emirleri (umera
'Vl ln.u:,urg), Ahmed Emir Efzal b. Emir Hamza, Sultan Ahmed-i Melekut, Ali
Ekber-i Bayezici gibi emirlerin evlatlarını ve koruculan (korçı) onun yanında
�cirevlendirdi. Kunduz ve Baklan'da bulunan Sultan Yusuf, Sultan Cüneyd
ve· Mahmud Yayık gibi Barlas emirlerine Endhud hakimi İsmail Sufı Tarhan
h. Emir Seyyidi Ahmed-i Tarhan'a onun feryadına ve çağınsına uymalarını,
c ına itaat dairesinin dışına çıkmamalarını tenbih etti. Onun saltanat araçlarını
�·c·rektiği gibi düzenledikten sonra Semerkand'a döndü.
Abdü '1-latif Mirza, Belh'i İkarnet yeri, emniyet ve doğruluğun yatağı, adalet
ve· insafın yurdu, her türlü zulmün uzak olduğu bir mekan yaptı. Ulu derlesinin
vr ünlü babasının adeti üzerine halka iyi davranışta bulundu. Yönetilenlerin
ilıc�rinden zorbalann elini çekti. Halkın yüzüne adalet kapılarını açtı. Kısa bir
�ün�dc onun siyaseti etrafa yayıldı ve onun heyberinin darbesi, gönüllere işledi.
1\laü'd-Devle tarafından Murgab602 yörelerine yerleştirilmiş olan Emirzade
Salih b.Pir Muhammed b. Ömer Şeyh'i gece baskınıyla bozguna uğratıp
t a nımar etti. Bol mikdarcia nimede Belh'e geri döndü.

1100

Merkezi Türbet-i Cam olan İran'ın Meşhed ilinin 7 ilçesinden biridir. İ lçe merkezi,
M r�hrd'r 144 ve Afganistan sınırına 66 km uzaklıktadır.
110 1

Bugün Kuıey afganistan'da bulunan yer adları.

fill :l B ı·l ı - M
l
r rv a raınııda

bir nehir ve h iil gt� a d ı .
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Alaü'd·Devle Mirza, büyük bir ordu ve sonsuz bir teçhizada Belh'e gidip
t\hdü'l-latif Mirza'dan öç almak için llerat'tan ayrıldı. [303] Belh hudurluna
vnmıca Abdü'l-latif, Emir Sultan Melik-i Duladay'ı Belh'in Hinduvan kalesine
I nnıkarak geri kalan emirler ve askerlerle Cer Deresine girdiler. Alaü'd-Devle
M i rza o yörelerde birkaç gün geçirdi. İki gün kuşatma yaptı. Ordunun
lm/uıdırlarından birkaç kişi öldürüldü. Ulu amcası Uluğ Beğ Mirza ile düşmanlık
1.iııdrini harekete geçirmenin büyük bir felaket getireceğini görünce Herat'a
J<rt'i döndü .

1\dal�t'in kendisine sığındığı Sultan Uluğ Beğ Mirza, bu kararı öğrenince
B!'ı :l ( 1 44B) yılının aylannda feleğe eş askerlerinin toplanmasını buyurdu. Çevik

ı ırdu Horasan'a girdi. Herat kapısında o saltanat semasının iki yıldızı karşı
kıı r�ıya gelince iş savaşa ve vuruşmaya düştü. Abdü'l-latif Mirza, yiğitliğin ve

ıııntliğin hakkını verdi. Şiir:

'.!Aslanlar gibi sava; alanına girdi; alandan savaş tozu kaldırdı. "
Emirzade Alaü'd-Devle, kısa zamanda bozguna uğrayarak, onun sayısız
mıkerinin sağlam olmayan temeli yıkıldı. Herat ve diğer bağlı yerleri Uluğ
lirğ Mirza'nın yönetimine girdi. Alaü'd-Devle'nin Horasan'da kalacak yeri
kıtlmadığından Astarabad'da bulunan kardeşi Babür Mirza'ya katıldı.
gmirznde Uluğ Beğ, ulu babasının ülkesini almak için lrak'a yöneldi.
l hri�im Köprüsü (Pol-i İbrişim) adıyla meşhur olan Ab-ı Ruşen Köprüsüne
lııiıı n" Neretu kalesinde tutuklu bulunan Emir İskender-i Kara Yusuf'un oğlu
Var J\li'nin,

Sultan Muhammed b. Emir Muhammed-i Derviş'in yardımıyla
l ıı rakıhp kaleyi ve hazineleri ele geçirip onunla geri döndüğü, [304] Şahruh
M i rza 'nın pervanecisi olan Mevlana Mübarekşah-ı Mug'un oğlu Kerim D ad'ın
ı ıı ı ı ı n vcziri olduğu; Herat yörelerine girdiği; Uluğ Beğ Mirza'nın melikü )l
flmntl 'Ml ve Herat hakimi olan Emir Bayezid b. Sadeddin Aka'nın ordusuyla
•ıııva�taf{ı, onları yenip Herat kapısında kuşatmaya durduğu haberini aldı.
Uluğ Beğ Mirza, bu haberin gelmesiyle Ab-ı Ruşen Köprüsünden geri

ı ll l ı ı i ip H e rat ' a

yöneldi. Yar Ali tekrar Neretu kalesine döndü.

ı�� mirzade Alaü'd-Devle ile Babür Mirza, Uluğ Beğ'in Astarabad tarafına

yi lı wluu�sinden dolayı lrak'a hareket etmişlerdi. Simnan havalİsinde Uluğ Beğ
M i rza 'n m dönüş haberini aldıkları zaman gitmekten vazgeçerek gidiş dizginini,

ı lc "ı ı ı ii �

çevirdiler. Onların dönüşünden, yönetiminin kendisine
l ıı nı k ılc l ıA·ı m ukaddes Me�hed'tc:ki İkarnetinde bulunan Abdü'l-latif Mirza'nın
tarafina
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mizacında bozulma oldu. Bekleme dizgini elinden çıktL. Düşünüp sabretmeden
babasının yanına döndü. Herat şehrinde babasının huzuruna çıktı. Tekrar
Herat'ın ve bağlı yerlerinin yönetimi ona verildi. Babası Semerkand tahtına
döndü.
Alaü'd-Devle ile Babür Mirza, Uluğ Beğ Mirza ve Abdü'l-latif'in, her
ikisinin acele olarak geri döndüklerini görünce Horasan'ı alma, Herat'ı ve
1 >ağlı yerlerini ele geçirme iddiasının ateşi, beyinlerinde yanmaya başladı.
( >nlar Herat'a yaklaşınca Herat'ta zayıf durumda bulunan ve az sayıda ricalr.
� a hip olan Abdü'l-latif, kendinde savaşma ve mücadele etme gücü bulamayıp
l l t·rat'ı bırakıp Belh tarafına yöneldi. Durumun aslını ulu babasına arz etti.
Bal msı Belh'i ona bıraktı. O Belh'e geldiği zaman Barlas ve Tarhanlı emirleri
1 ı t ı u babalarına muhalefete [305] tahrik ettiler. Onu itaat yolundan çıkararak
itaatsizliğin felaket ortamına ve nankörlük yoluna attılar. Sonunda o güruhun
ha�tan çıkarmasıyla muhalefet kılıcını telef olma kınından çekerek kendini
i� y an ve başkaldırma durumuna sokup isyan bayrağını (liva) açtı. ÖnC('
1 m hasının hükmünün hilafına tamga sandığını kırdı. Babasının hükmüylt'
kc�ndisinin yanına verdiği ve yönetimin işlerinin çözülüp bağlanmasını
kc·ndilerine bıraktığı Emir Mansur ile Sultan Melik'i yetkisiz bıraktı. O ülkede
lmll�fl resminin kalkması için hüküm verdi.
Babası bu haberi duyunca Belh tarafına ordu sevk etti. O da karşı
l(ı >y mak ve savaşmak için ortaya çıktı. İki ay savaşta mücadele etti. İlıninin
ıııük(�mmelliğinde ve adaletinin sonsuzluğunda zamanının bir tanesi olan öyle
1 ı ir babadan itaat yüzünü çevirdi. Kendisini kınama okuna hedef, lanetlenme
ve· beddua diline malzeme yaptı. Nazım:

''Bilge bir sullana ve O:Jnı zamanda babO:Jayüz çevirmek ;er'en uygun düpnez.
Senin baban padijah,Jaziletle donanmı; ve adaletYO:Yan olduğu �in
Onun bıgruğundan çıkmaman, dergahının kapısının ö'nüne ha; lwyman gerekir. ''
Bu karşılaşmacia ünlü emirzadelerin ve hızlı süvarilerin bir çoğu ona
ııwylctti. Adil padişah bu durumu görünce Semerkand'a geri döndü.
Abdü'l-latif Mirza, Tirmiz603 geçiciini geçip Şehr-i Sebz'e kadar durmadı.
��c�vredeki askerler ona yöneldiler. Bir tatlıya üşüşen sinekler gibi onun davel
�olhısında toplandılar. Maveraünnehr'in halkı ve sakinleri, çöl susuzları gibi
nıı:i

Bugün Tacikistan topraklarında bulunan eski Maveraünnehir'de Ceyhun salıili yn·

k m ı ııdnki bil' ştdıir.
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onun yardımının serabına [306] koştular. Uluğ Beğ Mirza'ya
muhalefet yolunu tutmuş olan Argun boyu (i� ile beraber Vahş suyunun
kt•ııuı·ından Semerkand'ın alınmasına gitmiş, Uluğ Beğ Mirza'nın oğlu
ıı·, ııılı·1.ade Abdü'l-aziz ile savaşmış ve yenilmiş olan Emirzade Sultan Ebu
!ltlıtlcl'i �·ağırıp getirdiler.

ııu

k .. , .• ,

Ahdü'l-latif Mirza, Şam (Dımaşk) civarında ulu babasıyla savaşıp onu
Ramazan 853 ( 1 3 Kasım 1 449) tarihinde Semerkand tahtına hakim

\'ı • ı ı d i . �5
ı ılı l ı ı .

babası, bozgundan sonra Şahruhiyye'den kaçtı. Kutsal Hicaz
\ t ılr ı ı l uğu için ihram bağlayıp oradan çıkmak; fani mülkün kan içen
ı,nl lrri nden Tanrı'nın rıza yeri olan Hacca yönelmek; itaat ve takva azığıyla
ı l ı ı ı ıya hayatının cöllerini katetmek için Semerkand'a döndüğü vakit ansızın
� ı u le lar oğlu onu, kardeşi Abdü'l-aziz Mirza ile birlikte, dünyanın sallanan
ıııı•ı ıff. ilinden Hazret-i Mevla'nın yüzü olan murat kabesine ulaştırdı. Hakk'ın
ı lııvr t i ı ıe "lebbeyk" diyerek uydu. (Abdü'l-latif Mirza), emirlerin ve emirzadelerin
l ıl ı �·o�unu öldürdü.
l llu

Adil sultanın katledilmesi haberi gönülleri yaralamış, gözlerden kanlı yaşlar

Bir grup toplanarak, Abdü'l-aziz'in kölelerinden (sohregan) bazılarını
ı ıt ı ı ı ı ı c)Jdürülmesi için görevlendirdiler. 25 Rebiyülevvel 854 (9 Mayıs 1 450)
l ı ıl'l l ı i ı ıde o, Semerkand'ın iç kalesinden Çınar bahçesine gidip dönerken, bir
l ı ı ıııı t ı ı ı ı bulup dar bir yerde onu hayat atından yok olma toprağına düşürdüler
1 ı· ililim kanının içinde yuvarladılar. Baba Hüseyin adındaki biri onu öldürdü.
· 'nııl ıa Hüseyin öldürdü" sözleri, onun (ölüm) tarihine uygun düşmektedir.
ıı � ı l ı ı ı ı�tı .

[307] EMİRZADE ABDULLAH B. İBRAHiM SULTAN B.
tAHRUH BABADIR'IN -TOPRAGI TEMİZ OLSUN- SALTANATI
babası yıllarca Şiraz'da adaletin ilkelerini yerine getirmiş, faziletin
t ı • ı ı ı r· l i n i sağlamlaştırmış, hayır işlerinin yolunu açmış, kuralları yerleştirmede
l � l ı ı c · i I hrahim Halil olan iyi özellikli, uğurlu fallı, yüce tabiatlı, küçük yaşlı
�ıl l ıff.ıı dc�, kutlu Hakan Şahruh Mirza adına onun yerine (kaim-i makam) geçti.
\'ı ı ,ı ı ı ı ı ı küçüklüğüne rağmen Şiraz'ın yönetimine getirildi. Şeyhü'l-Kurra ve'l
� l ı ı l ' ı ı l ı i d i n Şeyh Muhammed-i Gezen'nin oğlu Şeyh Muhibü'-d-Din Ebu'l
l l ıı y r, Hazret-i Hakan'ın vasiyetiyle, Fars memleketinin işlerinin bağlanıp
ı1ıil. t ı ı'i m�si, Şahzade'nin ordusunun gözetilmesi ve Fars sınırının koruması
l llu
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ışını üstlendi. Ulu babasının emirlerinin herbiri, ülke işlerinden bir işlr
görevlendirilip itibar kazandı. (Bu iş), ikbal fidanının, büyüklük serabistanındu
olgunluğun berrak suyuyla büyüyünceye; devletinin süt emen çocuğu emniyt'l
ve güven beşiğinden, terbiye dudağıyla Tanrı'nın yardımı ve Rabhani lütfuu
dadılığında olgunluk ve rüşd tahtına çıkıncaya kadar devam etti. Akıl tacıylu
adalet ve insaf hil'afıyle başı dik, aziz ve seçkin olunca başkanlık başkentindr
(darü'l-mülk-i serven) halka iyi davranma kapılarını açtı.
[308] Nazım:

"Devletin uğuru ve genfliğin süsü ile saadet meydanında salındı.
Hızlı gidişlifeleğin önünden, cömertlik fevganıyla emniyet topunu kaptı. "
Yaklaşık 1 O yıl Şiraz ülke bakiresi, onun devletinin nişanlısı oldu. O sırada
şair, zamanın dilinden onun akıl kulağına şu mısraı ulaştırmaya başladı. Şiir:
''Bu öyle bir gelindir k:i birfok damadın nikahındadır. "
Sultan Muhammed Mirza, (daha önce) anlatıldığı gibi onu Şiraz'uı
fethinden sonra Horasan'a gönderdi. Alaü'd-Devle Mirza, Herat'ın saltanal
tahtında idi. Şahzadenin gelişini, yüceitme davranışıyla karşılayarak ona karşı
saygı görevlerini yerine getirdi. Babası ve ulu dedesi Uluğ Beğ Mirza'nın
kızını ona nişanlamış olduklan ve Uluğ Beğ Mirza'nın Alaü'd-Devle ilr
aralannda kavga olduğu için Alaü'd-Devle Mirza'nın ona güveni yoktu. UluA
Beğ, o sırada Horasan'a hareket etmişti. Abdullah Mirza, ulu amcasının
yanına gitti. Onun dostluk eteklerine elini atarak büyük bir ilgiyle yüceldL
Huttelan604 vila.yeti onun toprağı (soyurga� oldu. Abdü'l-latif'i öldürdükleri
25 Rebiyülevvel 854 (9 Mayıs 1 450) tarihinde Maveraünnehr memleketindı·
padişahlık buldu. Fitnelerin hücumu ve sıkıntıların şiddetiyle devrilmi�
olan Semerkand tahtı, onun devletinin gücüyle yerine oturdu. Fitne vr
kanşıklık tozuyla kirlenmiş olan ülkenin ve milletin çehresi, onun adaletiniıı
yağmuruyla temizlendi. Bayrağını (alem) göklerin çatısına çekti. Muhaliflerin
nefesinin rüzganyla güneş meşalesine alev atmakta olan ülkeyi yakan ateşiıı
kıvılcımı, iyi [309] tedbir suyuyla söndü. Timur oğullannın mücevherlerden,
nakitlerden, eşyadan ve savaş araçlarından Semerkand'da toplanmış olaıı
hazinelerini, seyyidlerin, alimlerin, salihlerin, fakirlerin, askerlerin, seferde vr

6 04 Maveraünnehir'de Semerkand yakınında Bedalışan'ın bi r vilayctidir. Yüksek da�lul'
a rasınd a arazisi münbit ve nüfusu yoğun bir yerdir. Dağları ııdn ırııgi ıı alt ın vr gümüş yat a k ..
ları hu l u ıı ı ı r. O rada iyi al yrt işt i ri l i r.
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bulunaniann hepsine paylaştırdı. Geneli kapsayan lütfu, bulut gibi
mhmet suyunu, dağlara, tepelere, düz ve yüksek alanlara, bayındır ve yıkık
yrrlere yağdırmaya başladı. Huyunun yasemin kokusu, "Dikensiz sedir ağaçlan,
ıt�lla.mlan sarkmı; muz ağaçlan, uzamı; gölge altında'�05 (şeklinde tarif edilen)
l'rnnetin nefesinin nesimi gibi esmeye başladı. Öyleki, Nazım:

''Bütün halkın gb'n lünü almaya başladı; nimet hazinesinin kapısını açmaya başladı.
Melek, onun övgüsü için dilini açtı;Jelek onun methini dinlemeye başladı.
Onun nyesleri ile hava cildlandı; gam tozunu gtinülden silmeye başladı. "
Maveraünnehr ve Türkistan kavimlerine ve kabilelerine, hajemlerin
komutanianna (ser-hay� ve vilayetin serdarianna altın işlemeli hil'atler, murassa
kılıçlı kemerler ve basılmış paralar (nükud-i mazrube) bağışında bulundu.
�dinberler ve dinarlar mübarek adıyla donanıp süslendi.
O, ülkenin ve malın tedbirini, Emir İbrahim-i İgu Timur'un iradesinin eline
bı raktı. Ünlü Emir, ileri görüş yeteneğinin fazlalığıyla ülkeyi korumaya başladı.
( Wnüllerdeki düşmanlık kınşıklığını ve iki yüzlülüğü lütüf ve ihsan cilasıyla
ııı·tadan kaldırdı. İbrahim Sultan'dan aynlıp Emirzade Abdullah'a katılmış
ı ılım Şiraz emirleri, Emir İbrahim'i kıskandılar. [3 10] Şahzade'nin kansıyla
ıu ılaşıp onu Emir Abdurrahman b.Uluğ Beğ-i Kürekan'nın işbirlikçisi olarak
NII��Iayarak bağlayıp hapsettiler. 40 gün sonra da Emirzade Abdurrahman ile
hll'likte katlettiler. Tekrar uyumuş fıtneyi uyandırdılar. . . 606
.

Sultan Ahmed-i Timurtaş, Emir İbrahim'in çocuklan, Emir Bayezid'in
Alaü'd-Devle-i Sipahi gibi büyük emirler (umera-yı i'zam) ve Şahzade'nin
df't;t(lilıından Şadıman hisanna gitmiş olan ünlü emirlerden başka bir topluluk,
lı: ınir İbrahim'in öldürülmesi haberini duyduklan zaman dizgini Horasan
t ıırafına çevirdiler. Ülkenin etraf bölgeleri kanştı. Emirzade Sultan Ebu Said-i
M iranşahi, Emirzade Abdü'l-latif'in öldürülmesi sırasında isyan etmiş ve
1\ııhara'nın büyükleriyle birleşmişti. Her ne kadar Emir İbrahim, Şahzade'nin
mıirlcriylr. birlikte onun öldürülüp ortadan kaldınlması konusunda tedbir aldı
Idiyse dco fayda etmedi. O Kazak gibi her tarafa gidiyordu.
ı ı�l u,

w

...

Ş iraz emirle ri zorbalık ve zulüm elini uzatıp, kavimlere o durumdan üzüntü
gösterince Sultan Ebu Said Mirza, büyük bir ordu hazırlayıp

ı-ııkıntı yüzünü

ıiWı J<. ı ı r'an-ı Kr ri m 56/28-30.
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M t' t i ı ı c l(· h i r i k i kd i nıd i k hoşluk bulu nmaktadır.
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Buhara'ya hareket etti. Oranın büyüğü küçüğü Şirazlıların baskısından
ve zulmünden şaşkınlık ve gayret kıskacına düştükleri için Sultan Ebu Said
Mirza'yı can simidi saydılar. Şehrin dışında bulunan Türkmenlerden ve diğer
kavimlerden yardım alarak ona katıldılar.
Sultan Abdullah, [3 1 1] şehrin 4fersah uzağında Şirkend mevkiinde Şiraz
t!mirlerinin tamamı ve askerlerle birlikte savunma yapmak için hazır ve uyanık
beklemekteydi. Ordunun cesurlarından ve ünlü yiğtlerden bir topluluğu karavul
olarak Badkend'e gönderdi. Onlar, Sultan Ebu Said'in karavulu ile karşılaşınca
ycnilip geri döndüler. Sultan, bir ordu düzenleyerek öne çıktı. . . . 60 7 Kaşılaşma,
görüşme, savaş, vuruşma, kavga ve mücadele aleviendi Sonunda Sultan Ebu
Said, yenilip dayak yemiş olarak Buhara'ya giderken Sultan Abdullah da galip
ve· ganimete kavuşmuş olarak Semerkand'a döndü.
(Ebu Said), düşmanların saldırısının korkusundan kaçtı. Asiliğinin temeli,
korku ve endişeyle yıkıldı. Sultan Abdullah, Nevak608 taraflarına gitti. Oradan
B:>4 yılının Ramazan (Ekim 1 450) ayının başlarında muzaffer, mutlu, sevinçli
ve coşkulu bir halde dönüş yolunu tuttu. Şehr-i Sebz609 yörelerine vardığı
zaman mübarek hatırına bayram için şahane bir toy düzenlemek geldi. Toyun
düzenlenmesi ve tertip edilmesi için şehre buyruklar gönderdi. Semerkand
�d1ri havalİsine vannca büyükleri ve e;rr;ifı emirlerden , vezirlerden ve devlet
ayanından (C!J)(ln-ı devlet) sınıfların tamamının, ülke serdarlan ve kavimlerin
rt!Üleriyle birlikte layık hil'atlerle gönülllerini aldı. Zirve noktasına çıkmış güneş
�·ibi altın ve murassa bir tahta çıktı. Halka nurların şuaları gibi dirhem ve dinar
saçmaya başladı. O kutlu toyda oruç tutanlara "Oruçlu için iki sevinç vardır:
/Jiri fflar vaktindeki sevinçtir, diğeri de Rabbiyle kavu;ma anındaki sevincidir" sözünü
�·< T�·ckleştirdi. [3 1 2] Sınırsız faziletinden ve sonsuz lütfundan dolayı herkesin
i lzerine gölgesini düşürdü. Merhamet nevalesiyle ve iyilik sofrasıyla adalet
V<' ihsan ordusunu okşadı. İmamların ve büyük alimierin rahmet yağdıran
ııwdisini sona erdirince Zühre çehreli huriler, güzel çalan çalgıcılar ve bülbül
ıwsli okuyuculada dolu olan cennete benzer bir meclise geçti. Kitap ehlinin
c ledikodusunu, şarap sürahisinin sesiyle; ses sahiplerinin soru ve cevabıyla;
,·m;.� n ve rebabın feryadıyla değiştirdi. Küp, sakin köşesinden çıkıp meclise
,ı.ı;c·ldi. Zühd ve takva ehlinden kalplerde bulunan ve muhtesiblerin korkusundan
li07
ı ;oıı

fiO!I

Me ti nd e

üzerinde siyah leke bulunan iki kelime okunamadı.

Yc�ri tespit edilemedi.
Kc·� �c·h ri n i ı ı

yakınında Semerkand'ın beldelel'indrn hi r �d1iı·dir.
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ıı l6ıı l<t)�t�sine yerleşip kendini gösteremeyen ne varsa, aklını ondan arındırdı.
�ııtrl u ı�lar, gizli sırlarını o şekilde ortaya döktüler ki sürahi ile kahkaha atıp

mWflt'.l l/ı ile alay ettiler. Kadeh, dudaktan dudağa dolaşırken ele geçirdiği her
lı ı'" l ı ( lcğcrlendiriyor, fıstık ağızlının dudakianna teşekkür etmek için vezinli
�• •lh ı l l ' k r dile getiriyor; kendi cemalini seyretmek için aynacısını (4Jinedar)
w• lll ı ı t iiye getiriyor; her cemalden bir akisin kendi üzerine yansıması için
l ı l.tı ırt kemerini beline bağlıyor; nefesi kendine çekmek için herkese kulak
n•Plyı ır; meleği dinlemek için ağzı açık, gizli dinliyor; kendine ne söylenirse,
� ·•hı ıl c· Lt iğine dair işaret veriyor, binlerce dille şarkı söyleyerek şöyle diyordu:
Nuııı ı:

"lim/m

/ıı tff� ı dt•.

sırrım ne zamana kadar perde arkasında kalacak? Konu;mqya, 'konu;mqyı

1/ırkqyı çıkar, anadan üryan olarak gel; meyhaneye git, kocandan bo;anma iznini al.

[313] Koca ne demek? bağ, kayıt, söz, azar. Şim;ek gibi ol! O zaman Burak610'a

ılıtt�lflflll kalmaz.

Sti:; .l'ibJleyenin dudağtna e; olsam

da aciz veyorgun dü;mü;üm.
lim im ahımdan çengi'nin ödü, ö'd ağacı gibi her an yanmqya ba;ladı.
l hum hevesi bajZmdan eksilmesin!yıldızım onun yakıjından bo; kalmasın!
/ı,'v n�fesimizin nifesiyle nifesi konu;an, canımızın tadı tatlı dudağtndan gelen!
Srnin hevesinden bir an bo; değilim; bir an bu nefesten qyrı değilim. "
K ısa bir zamanda ülke yönetiminde, kıyınet fazlalığında ve şan
l ı ı ı yOk l iiğünde olan ayağı sağlam ve kolu uzun iki kişiyi ülke sınırının dışına
' ' � fl l'l l ı . O sırada Emir Sultan Ahmed-i Timurtaş'ın Alaü'd-Devle Mirza'ya
�ıı ı ılıp l lerat'tan Belh yoluyla hareket ederek benzersiz bir orduyla Amuye61 1
•1 1 \' l l ı ı ı ı Semerkand'ı almak için geçtiği haberi gelince tekrar Emirzade
Al ıt lı ı l lah, ordunun gönlünü alıp onlara bol miktarda nimet dağıttı. Osman
i M ı ı l ı ı u n med-i Barlas'ı Semerkand'da yönetirnde bırakıp, destekli ve tam
tlı ıı ıı1 ı ııınlı bir ordu ile yola düştü. Berken suyu612 kenan çadır kurma ve
�ı ıııu klama yeri olunca sağı,solu, merkezi, cenahı, geriyi ve tuzak yerini düzene
�� ��� ı ı ınkla meşgul oldu.
li

lll

çı k arken b'ınd'ıgı
l l '/., ] Jeygam b er ı•ın mıraca
•
w • at.
·

11� 1 1 >iA"r.r adları Amu Derya VC'! Ceyhun.
ı ı i 'J Yrl'i t�spit cdil(�lllrcii.
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O sırada Alaü'd-Devle'ye şu haberi ulaştırdılar: "Emirzade Abdullah
döndükten sonra zevk ve eğlenceyi arttırdı. Her gün özel halvetinde zevk

ve safa sofrasını serıneye başladı. İradesinin dizginini, hizmet kıdemiylr
nitelenen, iyilik ve saygı gözüyle bakılan Muhammed Beğ'in iktidar kabzasınu
bıraktı. O, divancia [3 14] büyük bir yükselme kaydetti Gururlanmasından vr
kibirlenmesinden dolayı ondan nefret eden emirler ve emirzadeler, yönlerini
Sultan Ebu Said'in dergafllna çevirdiler.Vezir olan Hace Ataullah-i Şirazi dt"
kavga kapılan açıp, senderin bakiye defterlerini kanşurarak ülke halkına yükleı·
yükledi. Seçkin ve sıradan kişiler, tahsildarlann (muhassı� ve berat sahiplerinin
(herat-dar) ellerinde tutsak olunca akın akın Sultan Ebu Said Mirza'ya yöneldile1�
Sultan Abdullah'ın ordusu zayıflarken Sultan Ebu Said güçlendi.�'
Ebu'l-Hayr Han da Özbek ordusuyla yardıma geldi. Seyhun'dan geçerek
Semerkand'ın Sugd'una bağlı yerlerden Pelılevan nehri613nde her iki ordu
birbirine karşı saflar kurdu. Emirzade Abdullah'ın askerlerinin çoğunun
Sultan Ebu Said Mirza'ya katılmış alınalanna rağmen o, henüz görkemli bi1'
orduya, çok mikdarcia araç gereçe sahip idi. Her iki taraftan davulun (kiis) vr
borunun (nefir) sesi, Esir gogunün kulağına ulaştı. Kavga aslanlannın ve sava,
kurtlannın sesinden, gökteki koçun ve boğa614nın kalbi yerinden fırladı. Zırlı
kuşananlann tozu, Utarid'in defterini toprağın altına yığdı. Çengi Zühre'nin
savaşçı yiğitlerin korkusundan çeng elinden düştü. Güneşin kaynağı, atlann vr
katırların nalının tozuyla görünmez oldu. Müşteri (yıldızı), sevda vurgunlan
gibi şaşkın ve hayretler içinde kaldı. Ne geri dönebiliyor, ne de ilerliyebiliyordu,
H arnile felek, iki yüzlü küreyi çocuk gibi kucakta tutuyor, evden evr
kaçıyordu. İkiz kutup yıldızlan, [3 15] babalann ve analann üzerine Furkan-ı
Kadim615'den "O gün kiji kardepnden kaçar'�16 ayetini okuyor. ".Nun, kalem ve onunltı
_yazılanlara '((j1 7 katibi, "Günej dürülüp ıpğı kalmadığı zaman veyıldızlar dÜjüp söndüH'I
.:aman "618 (hükmünü) zamanın sayfasına yazıyordu. Nazım:

"Her iki topluluğun sesinden kojUjmasından ova titredi ve dağ kükredi.

li 1 3
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Böyle bir nehir adı tespit edilemedi.

K o ç ve Boğa burçlarından bahs ediyor.
Ya n i Kur'an-ı Kerim'den.

( ) ( (; Ku r'an-ı Kr. r im 80/34.
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Sanki Sur'u üjlemijler gibi kıyamet günü ba;ını gösterdi.
Hava, toz topraktan gece oldu; sanki mızrağın ucu seyyar dar ağacrydı.
Gece aydınlık idi, çünkü kan saçryordu; o, kılıcın ve mızrağın pırıltısından gündüz gibi
oldu. "
Savaşın coşmasından, vuruşma ateşinin alevlenmesinden, süvarilerin
�arpışmasından, yiğitlerin birbirilerini yaralamasından, mızraklann birbirine
ıarar vermesinden, kılıçiann vücutlar üzerine peş peşe inmesinden sonra
Sultan Ebu Said'in devletinin ateşi alevlendi. Emirzade Abdullah'ın haşmet
ıncşalesi ise, sert rüzgarla söndü. Şirazlı emirler kadınlar gibi saklanarak
kaçmaya başladılar. Belh'e kadar hiçbir menzilde durmadılar.
Askerler bu durumu gözleriyle görüp kendilerini yok olmakla karşı karşıya
bulunca yönlerini kaçış yoluna çevirdiler. Emirzade Abdullah, yok olma
t'enderesinde kalıp esaret bağına düştü. Keskin kılıcın nefesinden canı (ölüm)
�c·rbetini tattı. Vücudunun toprak testisini salıraya atarak, "Ondan bir defa içen
.mnsuza kadar susamaz" hayatımn kaynağına yöneldi.
[3 16] ÜLKENİNSULTANEBUSAİD K.ÜREKANB. MUHAMMED
B.MİRANŞAH B. TiMUR KÜREKAN'IN YÖNETİMiNE GEÇMESi
ZAMANINA KADAR ÖZET OLARAK BAYSUNGUR'UN ÇOCUK
LARININ DURUMU
Her ne kadar onlann durumlannın çoğu kısmı (kitabın) bölümleri boyunca
nnlatılmışsa da onlann ahvalini özet ve ayn olarak anlatmak doğruya en yakın
w elzem görüldü. Onun için onun burada anlatılması uygun düştü.
Baysungur Mirza, babasının hayatı sırasında zevk ve eğlence defterini
dürerek beka ülkesine gitti. Ondan üç oğul kaldı: Mirza Alaü'd-Devle,
Sultan Muhammed ve Babür Mirza. Annesi olan Gevherşad Aka, Alaü'd1 >evle Mirza'yı eğitim yoluna sevk ederek onun Şahruh Mirza'nın veliahtı
olmasını istedi. Astarabad, Kaşan, Şebankare, Save, Natanz ve diğer
v ilaye tler gibi Baysungur Mirza'ya ait olan vilayetleri ona tahsis etti.
�ahruh Mirza'nın divanında ona emirlik makamından başka hükümlere
ve-· heratlara mühür vurma makamını verdi. Onu, kendi sevgi mahfilinde
Y'· t i � ti r meye başladı. Sultan Mirza'ya, Şahruh Mirza devrinin sonlannda
l l'ak ülkelerinden bazısının yönetim ruhsatını verdi. Şahruh Mirza'dan
ı ı ı ı t ı n I ra k t arafina gönderilmesine rica etti . Bu ricadan ve onu övmekten
ı ı ıa ksa d ı � S ı ı l t ıuı M ı ı h a ın nwd Mi rza'da, ol g u n l u k eserleri, asalet ve saltanat
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ha�meti ve büyüklük özelliği gözlemlediği için [3 17] Şahruh Mirza'nın
vd�ıtından itibaren ülkenin ve malın Alaü'd-Devle Mirza'ya geçmesi için onu
ulu dedesinin tahtının yanından mücevherler, nakitler ve sayısız mallardan
i lyırıp uzaklaştırmak istiyordu.
Bu yılda Kum, Rey, Sultaniye, Kazvin eklentileri ve bağlı yerleriyle onu
ait oldu. Haşmet, büyüklük, güç ve şansla Horasan'dan Irak tarafına yöneldi.
Anı lan beldeler ve vilayetler, güzel bir gelin, cilve yapan ay yüzlü cemal sahibi
1 ,jf'i gibi onun süslü devletinin ve aldatıcı huyunun nikahına girdi. Cennetleri
kıskandıran, hayat suyu ve Nazım:

"Yürüdü ve Hızır gibi heryere ula;tı; ayağının bastığıyerden gül ve ltile bitti.
(:an gibi beden Jehrineyürüdü; su gibi her çemene aktı"
(�eklinde tanımlanan) Fırat'ın serinliğini veren bu ülkelerin her şehrinr
rlflmp,a ve amil tayin etti. Isfahan hakimi Emir Muhammed Şah, Yezd darugas ı
l •: ı ı ı i r Çakmak, Kirman darugası Emir Hacı Muhammed, Hemedan hükümdan
E ı ı ı i r Hacı Hüseyin-i Baba Hacı-yı Gavrudi ve Kürdistan diyarından bazıları
g·i bi Irak'ın diğer beldelerindeki emirler ve darugalar, hediyeler (pijkeJ) ve saçı
(.wpık) ile gelerek hizmet görevini yerine getirdiler.
�ahzade, ulu dedesinin devlet güneşinin düşmenin son noktasına ve batına
< len�ccsine yaklaştığını, kendi saadet yıldızının yükseklik derecelerinde günden
g·ü m� daha fazla parlamaya başladığını görünce ayağını, ulu dedesine itaat
t; izgisiııi n dışına attı. Ülke alan bayrağı (rayet) [3 18] açtı. Önce Hemedan'a
c ı rc hı �-ekti. Emir Hacı Hüseyin karşı koymaya ve savunmaya çıktı. Elinden
IJı'( • l c l iA·i kadar gayret etti. Fakat yıldızın, gezegenlerin sultanıyla619 karşılaşması ,
1\ ı l ı l ' ı ıı granit taşa etki etmesi mümkün değildi. Nazım:
''(;eceleyin ıJık saçanyıldız, gündüz olunca sönüp gider. "
Sonunda yakalandı. Kellesini boyun alan kılıca teslim etti. Hemedan ve
Kürdistan fetih alanına girdi.
Bu haber, ulu derlenin büyüklük kulaklarına ulaşınca onun üzerine gam ve
lu·dt·r bulutu çöktü. Kötü durumun izleri ve ülkenin ve malın yıkılına korkusu,
o ı ı u n aklını fikrini sardı. Sultaniye ve Kazvin'i ondan koparıp hassa divanımı
1 m�ladı. Sultan Muhammed de itaatsizlikte sehat edip sağlam durdu. Şahruh
M i rıa orduyu Irak'a sevk edince Rey'de vefat etti.

l i l !l
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Sultan Muhammed, Irak ve Fars'ı istila etti. Gevherşad Begim, Alaü'd1 )r•vle Mirza ve Şahruh'un emirleriyle birlikte lrak'a giderek Sultan Muhammed

M irza'yı Horasan'ın alınması işine yönlendirdi. O da Şiraz'dan, Kirman'dan,
l ıd�ıhan'dan, Kum'dan, Rey'den kırda oturanlardan asker toplayıp savaş araç
vr gereçleriyle Horasan'a yöneldi.
O günlerde Babür Mirza da Horasan vilayetinin tamamında üstünlük
kazanıp, asker donatarak Herat başkentinden (ddrü's-saltana) dışarı çıktı.
( :am'ın Ferhadcird köyünde herbiri iyi davranışlı iki şahzade olan, yanlarında
l wrbiri, Bisutun dağı620 gibi heybetli ve güçlü gençler bulunan, sayısı yıldızdan
lhzla, zırhı ve miğferi demirden dağ gibi olan iki ordu, [3 19] Nazım:

"Yeniyetme selvi gibi gençler, hepsi de gül demeti gibi süslenmiJ,
Hepsi de inceyapılı ve hızlı süvari; ij zamanında herbiri kızgın aslan gibi.
Davul (kurge) çalarak saldınya geçtiler; sesle göğü sağır ettiler:
Şehzade, altına, hızda rüzgar gibi olan bir at çekti;
Yiğit kaplan gibi olan kardeJ, aslan heybef?yle bulut gibi bir atın sırtında,
Onde gidenlerin siperi, sis gibi kapalı; kılıç kanıyla Türklerin gözü gibi çekik.
Hemen birbirinin yüzüne okyolunu açıp, kaçıJyolunu kapadılar: "
Her iki rakip, savaşın derin denizinde boğuldu. Vurma ve öldürme
i�leminin ateşine odun olarak, insan gücünün ölçüsünde birbirine girip,
toprağa kan akıtmada çaba ve coşku gösterdiler. Sonunda Sultan Muhammed,
�ı�;alibiyete ve üstünlüğe kavuştu. Babür Mirza, birkaç yakınıyla Herat'a hareket
t•Lti.
(Sultan Muhammed), yakını ve pervanecisi olan Pirzad Beğ-i Buhari'yi
�ı�;ünül almak için önden gönderdi. [320] Mesut bir talih ve iyi bir bahtla
�ehre yaklaşınca imamlar ve eJrqfkarşılamaya gelip Şahzadeyi şehre soktular.
( ), merhamet kapılarını ümmetin yüzüne açtı. Zulüm ve baskı elini bağladı.
Eziyet ve zorbalık ayağını kırdı. Zevk ve eğlence için meclis kurdu. Herbiri gül
yüzlü olan güzellerle bir çemende toplantı yaptı. Ay yüzlü, yasemin baldırlı
V(� gümüş tenlilerle zevk ve eğlence için sofra kurdular. Lezzetli şarapla gönül
lc�vhasından gamı sildiler. Mahalle ve sokak, güzefierin yüzü gibi gamı atan ve
I H'�c artıran oldu. Nehir şekerli incirin ve sütün huyunu aldı. Melik ve Kıfçak
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l ı i r dağ.

Rivayete göre Şirin'in aşkıyla Ferhat'ın delmeye çalıştığı Hemedan yakınlarında
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(kale) kapısı, Irak gençlerinin gelişiyle Malan621 köprüsü gibi cemal sahiplerinin
����it yeri oldu. Zagan bahçesi622, bülbül sesli çalgıcılann şarkısı ve güzel çalan
nrıiblerin sesiyle cennet bahçesinin havasını aldı. Nazım (Arapça):

"Leyla'nın içinde bulunduğu bahçe ne güze� ne güze� ne güzelf
Tamamına serin bir gölgenin hakim olduğu buyerler ne hoJ, ne hojl"
Cömertlik ve iyilik kapılannı yakının ve yabancının yüzüne açtı. Babür
Mirza'nın hapsettiği Emirzade İbrahim'i bağlardan kurtanp babasının yanına
�cinderdi. Gidişi sırasında Haranuk623 kervansarayında kendisine katılmış
olan Alaü'd-Devle Mirza'yı gönderdi. Onlara türlü iyilikler yaptı. Germsir,
Kandahar ve Gaznin yönetimini onlara bırakıp yola çıkardı. Sultan Mahmud
ı ı. Babür Mirza'ya şefkat ve merhamet gözüyle bakıp gözetti. Horasan
n ıC'mleketlerinin malının mülkünün işlerinin düğümünü bağlama ve çözme
diz�;inini ve işlerini Hacı İbrahim-i Kanaşirin'in iktidar kabzasına bıraktı.
[32 1] Hace Pir Ahmed-i Hafı'yi divan emirliğinde (emaret-i divan) ona ortak
yaptı. Hace Mahmud-i Haydar... 624
Adaletin esasının geliştiği, sevginin temelinin gönüllerde güçlendiği
ı ı birkaç günden sonra Babür Mirza'nın adamlanın eziyet ve işkence eliyle
ı ıağlayıp baskılar ve yüklerle tehdit ettiler. İhtiyaredilin kalesinin hazinesini ve
varlığını istediler. Onun üzerine "Güçyetmediği zaman kaçmak" hükmüne uyarak
1 ı insaniann çoğu tekrar Babür Mirza'ya katıldı. Kısa zamanda kalabalık bir
halk, onun büyüklük işareti olan bayrağının (liva) altında toplandı. Babür
Mirza, savaş için araç gereç hazırlamakla meşgul oldu.
Sultan Muhammed Mirza, aşınya kaçtığı eğlenceden kurtulup ayık olma
tarafina gelemeyince saltanatma şiddetli bir zayıflama yol buldu. Buna karşılık
Babür Mirza'nın gücü ve yükselmesi günden güne artarak devam etti. İşin
aNiını kavrayınca Sultan Muhammed, Hacı Muhammed Kanaşirin'i ünlü
c�ınirlerin ve itibarlı babadırların tamamıyla birlikte Babür Mirza'nın ateşini
Mündürmek için İmad kalesi625 tarafına gönderdi.
!i:.! 1
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He rat'ta bir kasaba.
1-Icrat'ın dışında büyük bir bahçe.

Yezd'in kasabası.

lı:.!,l M eti nde
l ı:!. :'ı

dört beş kelimelik boşluk var.

Bıı�il ııkii Afganistan'ın batı, Horasan'ın doğu yörelerinde Timurlulnrın ııık sık hazi
ı ırlrri n i v r ma l l a f' ı n ı sa kl a m a k için kullandıkları sağlamlığıyla ü n lü bir kı,ı lr.
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ltıthH r Mirza'nın,

Muhammed Salih'in yönetimindeki (kutvalD o kalede
zırhtan ve miğferden çok miktarda malı vardı ve ilkesi
ı ı ı ı ı ı r l't l l k olaı ı dergahta çok sayıda kişi toplanmış idi. (Babür Mirza) onların
l ıq ırıı l ı ı i u �üıılünü aldıktan sonra Baverd yolundan yıkımlarda bulunarak
'' " ' ı ı l'n l Jttc l'a yü neldi. Birkaç gün o vilayette dinlendi. Orduyu gönlünün istediği
• � " �d lc lr· c l ( lzc· ıı ledi. Hacı Muhammed'in ricalın kahramanlanndan görkemli bir
ı ıı ı l ı ıylu Nc·sa vilayetine indiği haberini alınca harekete geçip Astarabad'dan
llıt� tddr a ı , l'�ya.dan,

ı i P,II I'I � ı kt ı .

[322] Hacı Muhammed konakladığı her yerde hendek kazmaya, her
koymaya ve ihtiyatı elden bırakmamaya özen gösterdi.
o mevkiele Babür Mirza o orduyla karşılaştı. Iraklılar,
l ı ı 1. c ll�.lı(l ı ı i ı ıi gcvşetip çarpışmaya ve vuruşmaya yöneldiler. Babür Mirza'nın
ı ıı c l ı ı ı u ı c lıı st'vi ııip galeyana geldi. Öfkeli aslanlar gibi o ormandan korkmadan
ı l ı �i l l'l �· ı kı ı mk karşı koymaya durdular. Bir anda fıtne ateşi alevlendi. Kıyamet
Mi l l i l t i i i i i i i)rncği göründü. Hacı Muhammed öldürüldü. Emirlerin ve
ıını l�ul u l 'l l l Keri kalanlan yakalanıp esir oldular. Keskin kılıçla onları yok olma
-ı · ıi ı l ıu ıu ı ı t arak ellerini yağmaya ve talana uzattılar. "Çok haz veren bir mal
"lil l'i t\ıır ı ı yan mal nimetinden alarak orada iç huzuruyla durdular. Miğferden
, . , . 'l, l l'l ı t m ı clı�arı çıkarak emniyet içinde ayak uzattılar. O sırada ansızın
Nı ı l ı a ı ı M ı ı l ı ammed Mirza'nın geldiği haberi ulaştı. Haberin arkasından boru
l ı ıı · l i ı•) rıı r Mi y ü kseldi. Bu saldırının (ilgar) sebebi, Hacı Muhammed'in acele
ı ılıı n ı k rlc;i gönderip durumu arz etmiş olmasıydı. Sultan Muhammed Mirza,
\' t ı k l�rl ı ı i ve· ağırlıklarını Habuşan vilayetinde Hace Pir Ahmed'e bırakarak
ll� ı l i l .,/uuh rl a rdan ve ordunun seçkinlerinden az sayıda birkaç kişiyle harekete
wr·c; i ı J t ıı ı lıı m saldırdı. Bir anda onları perişan ve tarumar etti. Onlar, hezimeti
wıı ı ı i ı tırl bil ip, kaçmaya başladılar.
l ıı ı . ı l � kule� kapısı

� l q l ırc l,.,ıı r'a varınca

H.ıl ı i 1 r Mirza,

salırayı arşınlayan atının dizginini, rüzgarın eline verdi. Bir
kalesine yöneldi. Sultan Muhammed Mirza, Babür Mirza'nın
kf' ı ı c l l•l ı ır yc ) ı ı d e ceğini bekleyerek ayakta duruyordu. Halk onun korkusundan
ı ıl'i l ytt l u ı raya kaçtı. Karargah (ordu) boş kaldı.
ı lr· l i ı tl" l ı ıı l mad

M uhammed, karşı tarafın hile yolunu [323] açıp, kendi taraftarlan
ı ı ı ı ı l l " ı ı ı c·��·u l olurken, onların üzerlerine gelip kendilerini perişan etme
ı ı i yı · ı h ır lc· o l d u klarını düşünerek tedirginlik içinde idi. O taraftan Babür'ün
ı ı ıc l ı ı,. ı ı l ı ı ıa d kalesine yönelirken bu taraftan da Sultan Muhammed, bu şekilde
ı• ı ıc l i�rı i ı.- i ı ıdl· kaldı. Savaş ve vuruşma olmadan iki ordu, birbirinden kaçar
c ılc l ı ı .' l l a n· Pi r Ahmrd, Babür taraftarlarının korkusundan ve endişesinden
� ı ı l ı ı ıı ı

�ın
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hatunlarını, yüklerini ve ağırlıklannı bırakarak Hab'a yollandı. Germsir'dc·
bulunan Alaü'd-Devle Mirza da Herat'ın boş kalmasından ve kardeşlerinin
dt� Astarabad'da birbirleriyle meşgul olmasından istifade ederek Herat'a girdi.
Onun saltanatınının isteklileri olan ve berrak suyuna hasret kalan Heratlılar,
onun kutlu gelişini, emniyet ve güvenlerinin aracı gördüler ve sonsuz bir nimet
l>ildiler.
Ağır bir darbe alan Sultan Muhammed Mirza, lrak'a hareket etti.
( >mdan, bir topluluğu İmad kalesinin kuşatılmasına tayin ettikten sonra acele•
ı ılarak Horasan sınınnı geçti.
Onun emriyle İmad kalesini kuşatmakla meşgul olan emirlerden bir
topluluk, itaat başını, Babür Mirza'nın iyiliklerinin ayağına koydular. Babür
Mirza onlara iyi davrandı. Sonra acele olarak İmad kalesi hududundan Herat
t i ı h tma hareket etti. Alaü 'd-Devle Mirza ile samirniyetten dem vuran kimselerin
ıı�ursuz burunlanna, Babür Mirza'nın geliş kokusu ulaşınca adetleri olduğu
.'{İhi vefasızlık yolunu tutup kaçtılar. Alaü'd-Devle Mirza beklemekten güçsüı
dli�ünce o da kaçınayı tercih etti. Sebzevar'ın serverlerinden olan Mevlana
Ahmed-i Yesavul'u iç kalenin komutanlığına (kutoalD tayin ederek Belh tarafına
hareket etti.
Babür Mirza Herat tahtına geri döndü. Esnafın ve başkalannın iyiliklerlr
�ünlünü aldı. Büyüğü küçüğü rahat ve merhamet alanına çekti.
Sultan Muhammed Mirza, Yezd yolundan Şiraz'a gitti. Oradan
Kirman'a ve Kirman'dan da tekrar Şiraz'a döndü. Babür Mirza'dan intikam
alma niyetinde olduğu için durmadan [324] asker ve zafer araçlan toplamaya
ha�ladı. Tekrar büyük bir ordu hazırlayarak Isfahan, Kum ve Rey yolundan
l lorasan hudueluna girdi. Babür Mirza da Herat'tan hareket etti. Sultan
M u hammed Mirza'nın Rey'de bulunduğu zaman Hidcrye'nin yazarı626nııı
oğullanndan, ailesi Maveraünnehir'de büyüklüğüyle tanınmış olan Sultan
Ebu Said Mirza'nın Maveraünnehr'de üstünlük kazandığı sırada Emirzadr
Abdullah ile yakınlığı ve samimiyeti yüzünden Semerkand'da oturamayarak
Bal >Ür Mirza'ya sığınmış olan Hace Mevlana Semerkandi'yi Babür Mirza,
barı� için elçi olarak Sultan Muhammed Mirza'nın tarafına gönderdi.
M u hammed Mirza, onun şerefli gelişini, saygı ve hürmet vecibeleriylr
krı r�ılayarak onu, mesajın cevabıyla geri gönderdi. Bir ay sonra onu tekral '
� � ��l i
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�i)nderdiler. Sultan Muhammed Mirza, gururunun fazlalığından Hace'nin
ıırabuluculuğuna ilgi göstermedi. Onu yanında tuttu. Sonbalıann sonunda
Rey'den göç etti. Hiç beklemeden Simnan ve Bistam'dan geçerek İsferayin
vilayetine girdi.
Babür Mirza güçlü bir orduyla Astarabad boğazına girmiş, gözünü banş
yoluna dikmişti. Karavullar birbirlerini görüyorlar ve haberler ulaştınyorlardı.
B!>5 ( 1 45 1) yılının Kurban bayramında her iki ordu görkemli iki dağ gibi
birbirinin karşısında saf kurdu. İki tarafın bakadırlan birbirlerinin üzerine
yürüdüler. İlk hamlede Babür taraftarlan birbirinden ayrılıp dağa doğru
yüneldiler. Sonunda Şeyh Ali Bahadır, Ebu Said Mirem, Turnan Beğ ve Yusuf
l lace'nin evlatlan gibileri (Sultan Muhammed'in)merkezine yol buldular.
Sultan Muhammed'in çemberini (tavk) ve nekkaresini dağıttılar. Bir anda
ı ırciuyu bozguna uğrattılar. Sultan Muhammed'i yakalayıp kardeşinin yanına
lı{iltürdüler. Hüküm onun öldürülmesi [325] konusunda çıkınca onun ruh kuşu,
toprak mekanından uçarak göklerin zirvesine çıktı. Askerleri, belki Sultan
Muhammed bozgundan sonra Irak'a gitmiştir diye çöl yolundan Isfahan
lıtrafına yöneldiler. Emirlerden biri olan Şeyhzade, Isfahan'a hakim oldu.
Yöneticilik bayrağı (rayet) açtı. Büyüklere hil'atler verdi. İmame sahiplerinin
c lı�ındaki halkın sıradan kişileri, çağnlan tellal üzerine sakallannı tıraş ettiler.
Bu bendeniz, o zaman şu beyti söyledi: Beyit:

''Kılıç kullanmada mertlik sözü ettin; İddia ettiğin ;eyi sakala uyguladın. "
Birkaç gün sonra şehrin sıradan kişileri coşarak Nakş-ı Cihan kalesinin
kitpısına gidip orada savaş çıkardılar. Kalenin duvannı d elik deşik ettiler.
�r.yhzade o saldından endişeye düştü. Şehrin dışında açılmış olan kale
kıtpısından dışan çıkınca Mir-i miran Seyyid Emir Zeynelabidin yönetime
lı{r.çti. Isfahan büyükleri, onun üzerinde anlaşarak Babür Mirza'nın Şiraz'a
hareket ettiği zamana kadar şehri ellerinde tuttular. Babür Mirza, Pehlivan
1 Jiiseyn-i Divane'yi darugalığa, Hace Gıyaseddin-i Simnani'yi vergi (ma� almaya
�ilııderdikten sonra kendisi de Yezd yolundan Şiraz'a gitti.
[326] [CİHANŞAH MiRZA'NIN IRAK VE FARS'TA ÜSTÜNLÜK
KAZANMASI]
Babür Mirza Şiraz'a gittiği zaman Cihanşah Mi rza, Çağatay'ın
ı lı ı nnnunun zayıflığını görünce Pir Budak Mirza'yı Emir Bayezid-i Bistam,
ı ��ıııi r Ş e h s uvar, Ştıh Al-yi Bayrami, Emir Ali Şeker, diğer tmirler ve inaklarla
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birlikte Irak'ı almaya görevlendirdi. İşin başlangıcında Emir Şehsuvar'ın
nökeri Aydın Save'ye gitti. Babür Mirza tarafından daruga olan Emir Şeyh
Ali Bahadır'ı yakaladı. Save'yi yönetimi altına aldı. Ondan sonra Pir Budak
Mirza, büyük emirlerle (umera-yı i'zam) Kum'a hareket etti. Yusuf Hact
Babadır'ın oğlu Derviş Ali Mirek'ın hükümdan olduğu şehri almaya kalktı,
( }rdu yaklaşık iki ay şehrin kapısında oturdu. Sonunda savunma ve engel olma
i�lr.rinin düğümünün bağlanılıp çözülmesi işi görüşüne ve tedbirine bırakılan
1 ·lacc Yahya-yı Kummi, Karakoyunlu ile dost olup şehri teslim etti. Derviş Ali
dt· bağlanıp esir edildi.
Kum'u yağma ve talan ettikten sonra bir darugaya teslim edip
( :urbadakan627'a yöneldiler. Orayı da kuşattılar. Hunsar628 halkım şehirillerin
lizc�rine saldılar. Onlar, Curbadakan halkının asianı avlayan, ok atan yaycı
(kmumdar) gençlerini zayıf düşürüp kısa sürede orayı aldılar. Babür Mirza
1 arafindan daruga yapılmış olan Seyyid Tirendaz-ı Şirazi ve memleket
.1·r.rdarlarından olan Emir Pir Muhammed-i Tugrayf' ile birlikte oranın gençlerini
i))dürüp Isfahan'a yöneldiler. Isfahanlılar, Babür Mirza'nın durumunun
zayıflığını görünce [327] Türkmenlerin tarafına yöneldiler. Reis Muhammed'i,
' 1 'll rkmen'i çağırmaya gönderdiler.
O sırada Elvend-i İskender-i Kara Yusuf, Emir Baba Hasan-ı Karkın, Emir
�ir Hacı, Hasan-ı C elberi, Pehlivan Hasan-ı Divane, hepsi de seçkin gençlerden
mc�ydana gelen on bin süvarİyle Babür Mirza'nın önünden Isfahan'ı korumaya
Jl.'C'lmişlerdi. Suyun üzerindeki kabarcıklar gibi Zinderud629 ırmağının sahiline
�·adır ve otağ kurup şehirlilerden mal ve insan yardımı istiyorlardı. lsfahan
halkı Babür'den zulüm, eziyet ve yolsuzluk gördükleri için onun korkusundan
�:ağ-atay emirlerinden ve şehrin darugasından kendilerini uzak tutuyorlar,
H< ,kak ve mahalle başlannı sağlamlaştınyorlar, Hace İmadeddin-i Mahmud-i
1· laydar'ın desteğiyle kendilerini düzene koyup savaşa hazırlanıyorlardı.

Babür Mirza, Şiraz'dan Isfahan'a hareket etmişti. Çağatay, Babür
Mirza'nın kısa zamanda kendilerine katılacağını ümit ederken Isfahanlılar,
Diğer adıyla Gulpayigan: Kuzeyinde Arak, güneyinde Isfahan'ın yer aldığı İraıı'ı ıı
l ıtrilıi şrhi rlt�rinden birisi.
l i :.! ?

fi:.! ll
li:.!!l

Oulpayigan'ın bir kasabası.
Vrya Zaycndentd ırmağı: Isfahan'ın içinden �r�·rn ı rıııak.
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' l ' iJrkmenlerin (onlardan) daha erken davranıp Curbadakan yolundan saldınya
(i/llar) geleceklerini ve Çağatay ordusunu kuşatacaklannı düşünüyorlardı.
Çağatay emirleri, gecelerden bir gece sahneye çıkan Türkmenlerin yaklaştığı
lmherini öğrenince yüklerini ve ağırlıklannı Şiraz'ın yoluna düşürüp sabaha
k ndar atlann başında nöbet tuttular. Gün olunca bir anda şehrin kapısından
�ıkı p yola düştüler. Hüseyn-i Divane ile Hace Gıyaseddin de şehirlilerden iltica
l•ıryerek orduya katıldılar.
O sırada Babür Mirza, Şiraz'dan Isfahan'a hareket etmişti. O, Sencer
M irza'yı Şiraz'da yönetime tayin ederken kendisi de Kasr-ı Zerd havalİsinde
' 1 'i.lrkmen'in hücümınu ve ordunun bozguna uğradığı haberini alınca atının
ıl lzginini Isfahan tarafından Horasan tarafına çevirdi. Türkmen Isfahan'a
�ll'di. [228] Bir hafta sonra Ömer Şeyh Beğ'i darugalığa, Hace Mahmud-i
l luydar'ı serdarlığa tayin ettikten sonra Emir Kutbeddin-i Verzene, Şah
Mahmud-i Huzani, Emir Abdullah-i Babü'd-deşt, Seyyid İmad-ı Gulbari ve
��th Muhammed-i Safevi gibi Isfahan'ın büyüklerinden bazılannı yanına alıp
�lı·az'a yöneldi. Şiraz'ı zahmetsiz ve yorulmadan eline giçirdiler.
Cihanşah Mirza, Azerbaycan hududundan lrak'a yaklaştı. Isfahan'ın
yelnetimini Hace Mahmud-i Haydar'a ayırdığına dair hüküm gönderdi. Hace
Mahmud yönetim merasimi ve serdarlık göreviyle meşgul olmaya başladı. Kış
wr��ince Isfahan'ı oğlu Muhammedi Mirza'ya verdi.

857 ( 1 453) yılında Lala Muhammed adındaki biri, Muhammedi Mirza
l ıtrafından daruga (tayin edilerek) şehre girdi. Hace Mahmud-i Haydar ona
ll�'i. göstermediği gibi makamına yerleşme imkanı da vermedi. O, Hace'nin
l ınşınetinden ve heyberinden korkarak ona hizmet vazifesini yerine getirmeye
l ınşladı. O sırada ansızın Hace Mahmud'ın semavi kader divanından, fani
lınyattan azledildiğine dair berat, " Ölümü ve dirimi yaratan O'dur':f530 tuğrasıyla
vr "Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler':()31 kavramıyla ecel elçisinin eliyle
1.rvk, eğlence mutluluk ve sevinç meclisinde (geldi). Eğlence sofrasımn serildiği;
wllııül alıcı çalgıcılann ve perdeyi akord eden şarkıcılann, gökte Zühre'yi
1 m�ını aynatarak dans ettirdiği; ayyüzlülerle ve tatlı dillilerle sohbete dalındığı;
�� ����lerin işvelerinin ve mırıltılannın her taraftan yükseldiği, onlann sarayının
c lrvlctinden nağmeler söyleyip işretle meşgul olduklan, her taraftan meşaleler

ti:io...

Kur'an-ı Kerim 67/2.

ıı:ı ı Kur'an-ı

Kr· ri nı

:in/ :Hl.

:.! 1 4

EBU BEKR-İ TİHRANl

[329] yakıp onun hizmetine ulaştırdıklan bir sırada, onun canının damağına
erguvan ve nar kırmızısı rengindeki şarap yerine, aman vermeyen, öldürücü
:tchri ve yok edici ağuyu döktüler. O zaman safa kardeşlerinin (ihvanü's-sifd)
�<�vinci nefrete dönüştü. Güzellere bakmak için açılmış olan gözler, onları
tasvir etmek için açılmış ağızlar ve birbiriyle binlerce söze girişmiş olanlar,
onun vücudundaki can, kafesteki rüzgar gibi kararsız kalınca konuşma
dinleme işinin üzerindeki perde kalktı. Çengi saçını yoldu ve çoğu kimse bir
bi rine girdi. Bunun hiçbir faydası olmadı. O, başını hayret dizine koyarak aşırı
dt�ınclen uykuya dalınca kanşıklık uyandı.
Hace'nin vefat haberi, Padişahın mübarek kulaklanna ulaşınca o, oğlu
Mulıammecli Mirza'yı Isfahan'a gönderdi. Şahzade ergenlik yaşına ulaşmadığı
i�� i ı ı o n un çocukluk devleti, Lala Sefer Şah'ın eğitimine ve dadılığına verildi.
Daha önce Isfahan' a gönderilmiş olan Lala Muhammed'in kardeşi olan Lala
Sdt•r Şah, son derece hilekar, bedbaht, kanştıncı ve kan dökücü birisi idi.
l�lhhan'a girince kin ve hırs ateşini yaktı. Isfahan'ın büyüklerini ve eşrajını ,
Babür'le anlaşma, ona mektup ve haber gönderme suçlamasıyla suçladı.
N ak ş -ı Cihan kalesine gitmek bahanesiyle hepsini yanında hazır etti. Onları
l mğlayıp hapse attı. Onlann çalışanlannın ve naiblerinin yakınlannı ve mallarını
lahsilclara verdi. Durumu Hace Hasan-ı Mazi havalİsinde bulunan padişahın
ordusuna arz etti. Padişahın önünden ordunun tavacısı (tavacf-yi leşker) ve büyük
c · nı irlcrden (umera-yı i'zam) olan Seyyid Ahmed-i Tukaçi, Isfahan surunu yıkmak
i �· i ı ı gitti. Vilayetten yaklaşık 50 bin belci (bildar) ve keserci (tişedar) istedi. Kale·
duvarını yıktı.
[330] Bir ay sonra Cihanşah Mirza oraya girdi. Bağlanmış olan büyükleri
Onlann çoluk çocuklannı Azerbaycan kalelerine gönderdi. Hepsini
ımlrıda emirlere teslim ettiler. Isfahan'ın üzerine 3 bin türnan güvenlik verghı.i
(mill-i emdn) yükledi. Isfahan'ın küçüğünü büyüğünü tuz suyu ve maşa ate�i
i � kc nce sine uğrattı. Kendisi de kışlamak (kaşlamişı) için Kum'a yöneldi.
�� ��· t'ttircli .

Bir ay içinde mal-i eman olarak Isfahan halkından 3 bin türnan yerine yaklaşık
1 O bin tümdn vergi (ma� aldılar. Bir miskati 1 00 Irakf dinar olan altını, 50 dinarn
ıuıydıl ar. Herbiri 1 O dinar değerinde olan mücevherleri, ev eşyasını, elbiseleri
vr kadın süs araçlannı bir dinara kabul ettiler. Tahsildarlık ve vergi adına nr
ish�rlt�rst� o n u aldılar. Sonun başka bir yerde anlatılacağı gibi Isfahan'ın i,i ,
katliama dönüştü. "lsfahan'ın alınması kolqv oldu. h1Jlerini harap ettiler, Jurlarım
vtkldm;
kahirle.rini eşelediler, ma lta rım . VfJAmalmltlm; krtdtnlarmı mı çocuklarım. kmdile.rinr
.
lutMI !llinlı'llt'l; flrkffklffrird tm,/i!f:i şrkildf 11/d(lt dlllflı, . .
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(33 1] BABÜR MiRZA'NIN HORASAN'A D ÖNÜŞÜ
Rabür Mirza, Şiraz ve Isfahan arasındaki bir yerden Horasan'a yönelince
IHI:ılmn kapısında olan ordu ona katıldı. Şiraz yönetimini Sencer Mirza'ya Yezd
yliııt•tiınini de Şahruh Mirza'nın kızının oğlu olan Halil Mirza'ya bıraktıktan
Nııım acele olarak Yezd yolundan Horasan'a gitti.
Sonra Cihanşah Mirza, Muhameddi Mirza'yı lsfahan'dan, Pir Budak
Mir�a 'yı Ş iraz'dan çağırdı. Onlar, babalannın fermanı üzerine halka onca
wlü ın ve baskı uyguladıktan sonra yönetim yerlerinden Kum'a hareket ettiler.
1 :ilıanşah Mirza, ilkbalıann öncü güçlerinin soğuğun ordusunu yendiği,
�ı·zı·.l{enin kulubesini çadıra ve otağa çevirdiği kışın sonlannda Sovuk Bulak
ımali ı ı a göç etti. O sırada Horasan ve Irak halkı, Cihanşah Mirza'nın Irak
vr Fars'tan ihtiyacını gidermiş olarak Azerbaycan'a döneceğini düşündüler.
Babür Mirza, Şiraz, Kirman ve Isfahan'ın Tükmenden boş kaldığı haberini
ııl ı ıım oraya tamalı etti. Sencer Mirza'yı kalabalık bir toplulukla donatarak
K innan yolundan gönderdi. Onlar, Kirman ve Şiraz'ı yönetimleri altına
ıılılılat: Sencer-i Cullab ile Pir Muhammed-i Semerkandi Şiraz'a gittiler. O
�ı l'lııla Şeyh Ebu'l-Hayr'ın oğlu Şeyh Mürşid, Şiraz'da ayklanıp Türkmen'den
\ılı· ıopluluğu öldürmüştü. Sencer yaklaşınca kaçıp Kirman'a gitti. Sencer ile
�l ı ılmınmed Beğ yönetime geçtiler.

[332] Isfahan ve Şiraz arasındaki İzed Hast kalesine Çağatay darugası
I'N I'I Ilra kaçıp o kaleye sığınmış olan Seyyid MirAli-yi Gulbar-i Isfahani'nin oğlu
.�ryyicl Mir Celal, acele olarak Isfahan tarafına geldi. Babadan atadan ülkenin
�ı,ıırlisine itaat edip yönetimini kabul ettiği Hace Zahireddin Abdullah'ın
ıuı·ııı ı ı ı olan Hace İmameddin Hasan, Hace Ahmed-i Safevi, Emir İmad-i
llul ııl 'cl-deşt, Hace İhtiyar-ı İftihari, Şah C abir-i Tihrani ve memlekette kalmış
ıılı:t ıı hazı gruplann reisierini (ru'esa-yı bölükat) isyana teşvik etti. Onlar şehrin
ıltii'IIKfiSI Hacı Tarumi'yi öldürerek şehirde bulunan askerleri bağlayıp şehrin
�ıık ı l uvannı tamide meşgul oldular.
( ), bir postacıyı (yamcı)

durumu bildirmek için Horasan'a, Babür Mirza'ya
�ııı ııh·d i . Onun üzerine Babür Mirza lrak'a hareket etti. Sultan Ebu Said
Ml ı·w bu durumu öğrenince Semerkand'tan Horasan'a yöneldi. Babür
� l l 1 '1.:ı� o n un Horasan'a gittiA-i haberinden sonra Irak yokuluğunu iptal edip
�ı·ı ı w rl<and'a har(�k et et t i .
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Sovuk Bulak'taki Cihanşah Mirza da Çağatay'ın hücum ve Isfahanlılarm
ayaklanış haberini alınca Muhammedi Mirza'yı emirlerden bir topluluklu
şehri alıp, katliamcia bulunup yıkmak için Isfahan'a gönderdi. Ondan sonr"
Pir Budak'a Şiraz'a gitmeye izin verdi. Kendisi Isfahan yolundan hareket etti .
Isfahan'a fıtne dalgalannın dalgalandığı ve sıkıntı akınlannın yoğunlaştığı blı·
zamanda indi. O diyann toprağı, şehitlerin, seyyidlerin, masum çocuklann vr
mazlum yaşlılann kanıyla Kerbela çölü gibi olmuş; iffetli ve güzel bakirelrı·.
İsmet bahçesinin fıdanlan, bela ordusunun elinde feryat ve fıgan ediyorlardı ,
[333] Nazım:

acennet gibi bir şehir, sakinleri cennet halkı; erkekleri melek huylu, kadınlan
tabiatlı.

hut1

Suyu, Kevser şarabı, süt ve bal gibi; Toprağı altın ve gümüşten;(evleri) sert mermerde,,
tuğladan ve kerpiçten idi.
Beld seli geldi; Semud632 şehri gibi orada bir canlı veyıkılmamış bir ev bırakmadı. "
Birkaç gün Zinde rud ırmağının sahilinde kaldı. Elini o ülkenin halkını11
kanıyla yıkadı. Yapabildiği kadar öldürmede, esir almada ve yıkımcia bulundu,
I htiyacını giderdikten sonra Şiraz'a hareket etti.
Daha önce Şiraz'a gelmiş olan Çağatay'dan bir topluluğun .
Karakoyunlunun dönüşünden, Isfahan katliamından ve Pir Budak'ın gelmek c cı
c ,ıd uğundan haberdar olunca Şiraz'da huzuru kaçtı. Orada İkarnet ve kalın.&-t
i mkanlan kalmadı. Göç etme azminde ihmal davranmadılar. Onlaru ı
emniyet ve huzur kemeri ve binası, Isfahan'ın evleri gibi yıkıldı. Kaçmaktu.t 1
ha� ka hiçbir kurtuluş yolu bulamadılar. Haberin gelişi ve onun etkilerini l l
üğrenilmesi üzerine gidiş yolunu tutup kurttan ürkmüş koyunlar gibi çölle ı·r
düşerek Kirman'a yöneldiler.
Pir Budak Mirza arkadan gidip Sencer Mirza'yı yendi. Daha soılt' oilt
anlatılacağı gibi çokça katliamcia bulunduktan sonra tekrar yönetim yeriı ıf-ı
döndü.

mı:ı

Eski Arap kabilelerinden birinin adı. Bu kabile Hicaz ve Şam arasında M uıu ı l
yaşıyordu. Salih peygamber bu kabileden idi. Rivayete göre bu kavim, Sıı l l l ı
pry�nıı ıhc-r'in rlc�vesini kestikleri zaman onun çıkardığı korkunç sesten öldüler ve· şr h i rlrl'i • lı"
l ı ııdı ıchı ııda

y ı k ı l ı p �it t i .
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[334] [BABÜR MiRZA'NIN HORASAN'A HAREKET ETME
l İ NDEN SONRA ŞİRAZ VE KİRMAN'IN DURUMU]
Babür Mirza, Şiraz'dan Cihanşah Mirza ile savaşmak amacıyla Irak'a
yii ı ı c iince Sencer Mirza'yı Şiraz'ın darugalığı.na tayin etti. Kasr-ı Zerd633'e
vnı·ınca Türkmen'in Darü'l-eman'a634 vardığı ve Isfahan halkının Türkmen'in
ltıtatine ve boyunduruğuna girdiği haberi yayıldı. Irak'a gitmekten ümidini
krNip atının dizginini Horasan'a dönmek için Yezd tarafına çevirdi. Yezd'den
lı(f'ı,·t i ği sırada Şahruh Mirza'nın kızının oğlu ve Muhammed Sultan b. Cihangir
l ı, Emir Timur-i Kürekan'ın torunu olan Halil Mirza'yı Yezd'in yönetimine
t ııyin etti. Kendisi de diğer emirlerle Horasan'a döndü.
Halil Mirza, Yezd'de yönetime geçince dağılmış kimselerden bir topluluk
ı ıı ıa yöneldi. O, Sultan Muhammed Mirza zamanında Şiraz'da üstünlük

kuı.anmış ve Şiraz'ın hükümdan olan Şeyh Ebu'I-Hayr-ı Cezeri'yi öldürmüş,
Sııltan Muhammed Mirza'nın Horasan'dan dönüşünden sonra asker çekip,
Sıılt.an Muhammed ile savaşmak için dışan çıkmış ve yenilmişti. Bu yüzden
�lmz saltanatı onun beyninde mayalanmıştı. O az sayıdaki rical ile Şiraz'a
IHll't�ket etti. Sencer Mirza, onun korkusundan Şiraz'ı bıraktı. Kirman tarafına
lııiJ'(�ket etti. Kirman'ın açığına vannca Sultan Muhammed Mirza tarafından
ı ı memleketin valisi yapılmış ve Sultan'ın ölümünden sonra üstünlük kazanmış
ı ılıın Seyyid-i Şirvani, ona iltifat etmedi. Onunla beraber olan bir topluluk
ı ıı ırlan uzaklaşıp Seyyid-i Şirvani'ye katıldı.

[335] Sencer Mirza Horasan'a hareket etti. Halil Mirza da birkaç gün
�il'az'da Türkmen ordusundan kaçış yönünde, "Dünyada adeta biryabancı ya da
lı it . wlcu gibi ol. Kendini mezar sahibi biri gibi scry"ilkesini gönlüne rehber yapıp, yol
M.ı�ını bağladı. O sırada ansızın Irak yolundan Pir Budak'ın görkemli hareketi
ı lı ıyuldu. Halil'i korku ve dehşete düşürdü. Zorbalık elini, pazar ehlinin (ekl-i
111�) hayvanıanna uzattı. Pazarda veya sokakta bulduğu bir merkche veya yük
l ıı�ıyan bir hayvana el koyup fesat yolunu tutarak Kirman vilayetine hareket
1'1 1 i . Kirman yolundan Horasan'a gitti.
Pir Budak Mirza, büyük bir haşmede ve günlerin sıkıntılannın zahmetine
M i l ' l ı wden ülkeyi yönetiminin altına ve mülkünün dairesine soktu. Emir
B ı ı y,�zicl-i Bistam, Emir Şah Ali-yi Bayram, Pirzad Beğ ve diğerleri gibi büyük
,ı,'l:l Jı'ars bölgesinin Srrdsir kasabasının köylerinden biri.
ı,:ı.ı Yani

[sf itlı a ı ı 'a .
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emirleri (umera-yı i'zam) babasının saltanat sürdüğü tahtın ayağına yolladı. Fanı
bölgesine darugalar ve memurlar (umma� gönderdi. Ülkesinin temeli günden
�·üne yükselip, yönetim alanı genişledi. Huzistan635 vilayetine, Lar636 ve Cirun1w
hududuna kadar hayvanlan ve insanlanyla beraber Şiraz'ın eklentilerinin V<'
bağlı yerlerinin tamamını yönetim ve mülkiyet alanına çekti. Nazım:

''Zahmetsiz ve tasasız Acem meliklerinin tahtına oturdu.
Havuz ate;le tutu;tu; onunla asilerin harmanıyandı.
Ondan dolayı ;a;anın alevi siindü; onunla Elvend dağt638nınyüksekliği alçaldı. "
[336] Altı ay boyunca Irak'ın ve Fars'ın tamamı alındıktan sonm
( :i hanşah Mirza, Isfahan'dan göç edip Kum'da kışlayınca (kz;lami;D Pir Budak
Mirza, babasının yanına gitmek için Şiraz'dan Kum'a gitti.
Bahar mevsiminde Isfahan'ın hesabı katliamla sonuçlanınca Pir Buduk
M i rza, muhaliflerini kovmak için Fars ve Kirman'a dönüş izni aldı.
[337] SEYYİD-İ ŞİRVANI 'NİN ÖLDÜRÜLMESiNDEN SONRA
PİR BUDAK MiRZA'NIN SENCER MiRZA İLE KARŞILAŞIP
SAVAŞMASI
Babür Mirza'nın Horasan'dan Şiraz'a gidip Irak ve Fars'ı ele geçirdi�i
ı. a ı ı ıan Kirman, Sultan Muhammed Mirza tarafından vali yapılmış olaıı
Sı·yyid-i Şirvani'nin yönetiminde kaldı. Türkmen'in Irak ve Fars'a saldınsındaıı
son ra Seyyid ile Emir Kanaşirin'in çocuklan yani Kulderviş ve Kirman'ııı
yi ln<'t i mi kutlu Hakan Şahruh Mirza tarafından onlann varisi yapıldığı Yar
A l ınwd arasında kavga ve düşmanlık vardı. Sonunda Kirman'ın B.em'indc•
sava� olup Seyyid-i Şirvani öldürülce tekrar Kulderviş'in kardeşleri ile Ya r
A l ı ıned arasında kavga ve muhalefet binası güçlendi. Yar Ahmed, Senet�ı·
Mirza'yı Horasan'dan, Kirman'ın ve Şiraz'ın saltanauna çağırdı. Sencrı·
M i rza, dört bin mükemmel kişiyle Kirman'a geldi. Kirmanlılan itaati altııın
aldı. Kulderviş, şehre bitişik olan Kuh kalesine sığındı. (Sencer Mirza), Yakla�ık
1 ( ) g·ün Kirman'da kaldı. Sonunda onu yola getirerek kaleden aşağı indirdi,
ı;:ı:ı
li:lli
li:!?

h an'ın güney batı bölgesi.
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körfezinin kuzeyinde Fars bölgesinde bir şehir.
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Saygı ve hürmet merasimini yerine getirdi. Şeyh Ebu'I-Hayr-ı Gezen'nin oğlu
�r.yh Celaleddin'i Kirman darugalığına tayin etti. Bir ordu donatıp o iki kardeş
(yı-mi) Kulderviş ve Yar Ahmed ile birlikte Şiraz'a gitmek için hareket etti.
Kirman'dan Sercahan639 mevkiine kadar vilayetten vilayete gitti. O mevkide
INI'ahan'ın katliam ve Pir Budak Mirza'nın Şiraz'a hareket ettiği haberini alınca
(338] kararlı ayağını yerinden oynayıp ayrılmaya koyuldu . O köylerden geri
c lönmek isteyerek harekete geçti. Atının dizginini gevşetip kaçmaya yöneldi.
Pir Budak Mirza, silahlanıp onu takibe gitti. Herat640, Mervdeşt641 ve Şehr-i
Babek642 ve diğerlerinden vardığı her vilayette Çağatay darugalarını ve bulduğu
muhaliflerinden her birini cezalandırma kılıcından geçirdi. Sircan643'a vannca
küylerin ve bağlı yerlerinin yağmalanması emrini verdi. Askerler kanşıklık
ııtrşini yaktılar. Korku ve endişe mancınıkı, Yar Ahmed-i Kanaşirin'in durduğu
kalenin duvarında ve temelinde iş yaptı. Dehşet okunun yağmuru, onun sabır
w tahammül zırhını parça parça etti. Kardeşinin oğlunu peşkeşler (pijke;) ve
lıediyelerle Şahzade'nin dergahına yolladı. Acizlik ve yenilgi içinde durumunu
l,ir Budak'ın görüşüne arz etti. Fermana uyma ve teklife boyun eğme gösterip
lrvazu başını eğerek, "Hükmü sona eren Sencer Mirza, hiç gecikmeden, kefen
vr kılıç aracılığıyla özür dilemek için, en iyi dönüş yeri olan göğe benzeyen
ı l1•rgaha (asitane) dönecektir" diye arz etti.
Pir Budak Mirza, vaadi ve sözü kabul ederek ona ilgi gösterdi. Oradan
ede ede Kirman'ın açığına konakladı. Şehrin darugası Şeyh Cemaleddin,
\'ar Ahmed'in sözleri üzerine şehri teslim etmek için aynı emri beklemekteydi.

Kil��

Pir Budak, birkaç gün dinlenip yorgunluk atmak ve hayvanlan ve binekleri
diıılendirmek için bekledi. Bu yüzden [339] Kirman'ın açığında çok miktarda
yıkım oldu. Kirman halkı Eyyub644 gibi fıtne ve kanşıklık kirmeninin yemi

(i39 Veya Sercehan. Kazvin salırasının yükseklerinde Deylem dağlarından bir dağın
, ı ı·vesine yapılmış sağlamlığıyla ünlü bir kale.
fı4.0 Horasan'daki ünlü Herat şehri değil, Yezd ilinin Babek şehrinin bucaklarından biri
ı ılıı ı ı Herat Mcrvest olmalı.
(i41

Şiraz ilinin Zarkan ilçesinin bucaklarından biri.

i
t 'l-:.1

Yezd'i n bir ilçesi.

(i1.:�

Kirman'ın batısında yer alan bir şehir.
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olup, rağbet edilmeyen Türkmen topluluğunun korkusunun telanesi altında
kaldı. "Ba;ıma bir bela geldi '�45 nidası, oranın sokağından, pazanndan (hazar) vr
duvarından yüce alemin kalelerinin halkının kulaklanna ve işitme duyularına
ulaşmaya başladı. Nazım:

"Tanrı'nın desteğiyle o diyar, Rıdvan cennetlerini geçmi;ti.
Nesimi, kurininyüzü gibi huzur verir idi; ne söyleyeyim SZ9'U, temiz ;araptandı.
Kan içen Türkmen'in elinden, bozulmu; güzelterin pazan gibi alçaldı.
Putların saçı gibi kıvrım kıvrım; putların gözü gibi yarı sarho; ve harap oldu. "
O sırada Sencer Mirza, Laver geçidinde inerek kendini sağlama aldı.
Yüklerini, ağırlıklarını ve bağlı olanlarını dağda ve hendekte koruma altına aldı.
Sencer Mirza'nın memurlan (müldzim) araçlar ve silahlarla savaşın cenahında
hazır ve nazır idiler. Safların karşılaşması ve kılıçların birbirine değmesi
yaklaşınca her iki topluluğun yiğitleri ve süvarİleri haşmetle savaş meydanına
yôneldiler. Acımasız kılıcı birbirlerine çektiler. Bir göz açıp kapama süresinc:lr
toprak, Balık Burcunun üzerine kondu. Dünyayı dolaşan güneşin gözü, toz
ve toprakla örtüldü. Üç defa Çağatay, Türkmen'e galip geldi. Pir Budak' .ın
sebat ayağı kaymaya ve e;rof geri çekilmeye başlayınca Pir Kul-yi Kukelta�,
ı ı mı kaçış tarafından istikrar tarafına çağırdı. [340] Pir Budak'ın çevik ve yiğit
ll,'ençlerinden ve sırdaşlanndan olan Ali Çekak-ı Isfahani, hazır ve düzenli bir
Nwıde topluluğunu alarak Çağatay'ın yakınlannın ve yüklerinin sığınağı olan
kalenin arkasından, onların hanelerine yöneldi. Savaşanların arasına talan,
yağma, sarsıntı ve zelzele koşuşturması düşürdü. Savaş ehli, ailelerini kurtarmak
V(� mallarını korumak için durup beklemeden hanelere geri döndüler. Türkmen
�·alip gelip onları perişan ettiler. Sencer Mirza canım kurtarıp kaçtı. Asker,
hir anda birbirinden ayrıldı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar Çağatay'dan,
Sc�ncer Mirza'nın emirlerinden, Hüccetü'l-İslam Muhammed-i Gazzali'ni n
rvhltlanndan Emir Şerif, Pir Mahmud-i Şirazi ve Kara Ahmed gibilerde:n
yaklaşık 3 bin kişiyi öldürdüler. Kulderviş, esaret bağına tutuldu. ÖldürülenlerİDl
yaklaşık bininin kellesini yükleyip Hace Hasan-ı Mazi havalİsinde buluna11
( H hanşah'ın ordusuna gönderdiler.
Pir Budak Mirza, Kirman'ı almak için harekete geçti. Şeyh Celaledelim
ka�·ıp Sencer Mirza'ya katıldı. Pir Budak Mirza Kirman'ı aldı. İki ay oradı:ıı
fl•l!'ı Kur'an-ı K erim. 21 /B:-i .
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Annesi Cihanşah Mirza'nın ordugahından Yezd'e gitti. Pir Budak
M i ı·za 'yı da çağırdı. Onunla görüşmeye nail olunca Tann'ya şükrün gereklerini
Yt•ı·i ıır getirdi. Annesinin işaretiyle K.irman'ı kardeşi Ebu Yusuf Mirza'ya
Yrl'ip �iraz'a hareket etti. Pir Kuli-yi Kukeltaş ile Merrlin oğlu'nu kötü tabiatlı
l ıl t' l oplulukla K.irman'a gönderdi. Onlar, Kirman'ın ileri gelenlerini, qyanını
vr• ı ıwslek büyüklerini göç ettirip Şiraz'a götürdüler. Kirman'ı etten deriden
ıııy rı l ımş bir kemik veya yiyecekten arındırılmış bir çanak gibi salırada
l ıı ınktılar. Ebu Yusuf Mirza, K.irman'ı [341) bu halde bulunca durumu,
1 ıni msının tahtının ayağına arz etti. Cihanşah Mirza, o memleketi tamir için
' \00 '/ebrizf tuman'ı ve 200 bin men tahılı, o vilayetin halkının ziraatçilerinin
yunlıınına gönderdi.
� u lc· l ı .

( ) sırada Elvend b.İskender-i Kara Yusuf, Horasan'dan kalkıp Kirman
lıııvalisine geldi. Ciruft646 ve Rudbar647'a gitti. Yar Ahmed tarafından Süleymani
�ıılrHinin muhafızlığına tayin edilmiş olan Mahmud-i Farsi, kaleyi Elvend'in
ıı ıt·ıııurlarına (mulazim) teslim etti. Elvend ıkta toprağında (bölük-i ıktd) durarak
\'u r Ahmed'i dayanışmaya ve yardıma çağırdı. Yar Ahmed, Pir Budak'tan
llıı ıltNizliğe ve korkuya düştüğü için hazır ve düzenli bir asker topluluğuyla
lı', lvrnd'in hizmetine koştu. Oğlu Kanaşirin'i de güvendiği bir toplulukla
�ıılc•dt• bıraktı.
Elvend'in bir gücü olmadığından ve yanında az sayıda kişi bulunduğundan
ı lı ılayı Yar Ahmed gelmekten pişman oldu. Elvend'i yakalamaya ya da
�ı· ı ıcli güvenli yerine kaçmaya niyet etti. Bu durum Elvend'e malum olunca
ı ı, Yar Ahmed'i tutuklama konusunda önce davrandı. Onu yardımcılan ve
ı lt·ııı ı rkçileriyle beraber bağlayarak Süleymani kalesine gönderdi.
Sircan kalesi, yine Kanaşirin'in yönetimi altında idi. Pir Budak Mirza,
M ı ılıammed-i Ali Şeker, Barik Beğ ve Deve Beğ'i kalabalık bir toplulukla
H l n · ı m kalesini almaya gönderdi. Ordu kaleyi kuşatma altına aldı.
1 �I vend Mirza bu durumu öğrenince harekete geçip habersiz onlara saldırdı.
( ) ı ı re lu yu tarumar etti. Muhammed-i Ali Şeker, Deve Beğ ve yakalanan herkesi
Nlllc·ymani kalesine gönderdi. Pir [342] Budak'ın adamlanndan yaklaşık 1 00
� � �Iyi kılıçtan geçirdi .
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Babası bağlanmış olduğu için Kanaşirin, kaleyi teslim etti. Elvend bir
nb'keri, Sircan kalesinin darugalığına tayin etti. Ordan Gurgan'a yöneldi. 6 ay
o yerde Pir Budak'ın saldırısından (ilgar) kendini güvenlikte tuttu. Pir Budak
Mirza ansızın göz kamaştırıcı bir şimşek ve fırtınalı bir rüzgar gibi saldırıya
geçip (ilgar) Şiraz tarafından yaklaştı. Aşırı korku ve titremeden Elvend'in
sehat ayağı yerinden oynadı . Atının dizginini Nimruz648 tarafına çevirip oraya
yöneldi.
Pir Budak Mirza, onun arkasından iki atlı ecel süvarisi gibi koşturdu.
Arnmar pınarında ona yetişti. Keskin kılıç ile boğazına su akıtarak onu hayat
kaynağından ölüm toprağına attı. Şiraz dönüşünde Sircan kalesinin ayağına
ı ılaşınca orayı almak için Satılınış-ı Şireçi'yi bir toplulukla görevlendirdi.
Kalenin darugası olan Kuli adındaki biri, sığınacak bir yeri olmadığı için kaleyi
Satılmış'a teslim etti.

[343] CiHANŞAH MiRZA'NIN DAMGAN'I ALMASI
Baharın yüzü gelince kıjlaklardan çıktılar. Baharın aynı yaylakta kaldılar.
( ) n u yaparken beklentileri, Abdülkerim'in onların davetini kabul edip Sari'den
ı m i arın karargahına (ordu) katılacağı, Hezar Cerib emirlerinin de onlarla
1 ı i rlqccckleri şeklindeydi.
( )rdibihişt649 ayından iki ay geçince Muhammedi Mirza, Simnan yolundan
Riistı·mdar melikleri, Cellaviye ve Hezar Cerib emirleri ile birlikte Damgan'a
h a rt' kl't etti. Babür Mirza adına oranın valisi olan Emir Nasireddin-i Simnani,
kalı·yt· girerek, şehir halkını da kaleye soktu. itaatten ve boyun eğmekten
1\; u; m arak kaleyi sağlamlaştırdı.
' 1 'ürkmen ordusu, dairenin çemberi gibi şehri merkeze aldı. Şehrin kapısını
lw pal ı p kaleye savaş düşürdü. Hendeke odun ve ateş dökmekle, kale duvarına
t lt· l i k a��ınakla meşgul oldu.
Bu bende, kalenin savaş yoluyla alınması durumunda onların harsının
ve · ı ıeslinin temelinin ve kökünün o şehirden söküleceğini bildiği için Emir
Bayt ·zid-i Bistam'dan, bu toluluğu kana susamışlıktan vazgeçirmek, tedbir
yı ı h ı y l a onları korku ve dehşete düşürmek gerektiğini söyleyerek, "Yeryüzünde
olana mlmwt ediniz ki gökteki de size rahmet etsin-'' buyruğunu hatırladım. Büyük
l i·l ll

Ya ııi Sistan bölgesine.
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L•mirlerin (umera-yı izdm) tamamının işret meclisini süsledikleri, güzel yüzlülerin
kaşlan gibi birbirine girdikleri, birbirlerine karşı sevinç yolunu tuttuklan, zevk ve
mizalı kapılarını açık tuttuklan bir toplantıda "Eğer [344] Astara hükümdan
(hakim) olan Baba Hasan-ı Karkin, buraya bir firsah kadar uzakta olup bir
hayal esnasında650 gece baskını amacıyla hareket ederse, onun gelmesinden
kimsenin haberi olmaz. İlk önce telafisi hiçbir zaman mümkün olmayacak bir
olayın başa gelmesinden önce bu şehrin kapısından namusumuzla kalkmanın
planını kuralım" düşüncesini ortaya attım. Bu sözü söylerken Cihanşah
Mirza'nın karargahından (ordu) Rüstem-i Tarhan'ın diğer emirlerin ve askerlerin
Diyarbakır'da yenilip kınldıklan, bela okunun yağmuruna tutulduklan, o
tehlikeli durumdan az sayıdaki birkaç kişinin kurtulup padişah karargahına
(ordu-yi humdyun) vardıklan haberi geldi.
Bu haber büyük emirlerden (umerd-yı izdm) bazılarına ulaşınca onlar bu
hendeyi banş aracı yaparak kaleye gönderdiler. Bu kölenin Hace Nasireddin
ilc önceden tanışıklığı olduğu için bu yenilgi sözüne İnanacakianna emindim.
Hendelcin kenannda giriş izni istedim. Hace'nin memuru (müldzim) ve benim
dostum olan Mevlana İbrahim adındaki biri, bu hakiri kale duvarının
üzerinden görünce çok hoşnut olup sevindi ve Hace'ye haber ulaştırdı. Bu
hakiri çağırdılar. Gıyaseddin-i Halac ile birlikte içeri girdik. Nasihat ve dostluk
yoluyla onu banşa ve itaate çağırdım. Hace cevabında, "Bu güruhun sözüne
güvenilmez. Onlar, taraftarlan olmasına rağmen Isfahan'a ve Isfahan halkına,
ilim aleminin çökmesine sebep olabilecek bir iş yaptılar. Fakat eğer Şahzade
ve emirler, bu yakınlardan şehre üç firsah uzaklıkta olan As tane'ye giderlerse,
hen şehri ona teslim ederim. Çoluk çocuğumu alıp kaçma yoluyla bir köşeden
clışan çıkanm. Ancak şartım, benim arkarndan gelmemeleri ve [345] benim
ve çoluk cocuğumun kanına girmemeleri için büyük emirlerin (umerd-yı izdm)
Melikü'l-Allam'ın kelamı651 üzerine yemin (sovgend) etmeleridir.
Ben fakir onların haberini emirlere ulaştırdım. Onlara ağır ve şiddetli
yeminler vererek tekrar kaleye döndüm. O sözü pekiştirerek onlara söyledim.
Bu bende, kaleden çıkmak istediği zaman kale halkı, Kızıldeniz'de ve
Okyanusta muhalif rüzgarla tufan dalgalarının çarpmalarına tutulmuş gibi
candan ümidini kesmiş, çocuklarına olan bağlılık dişleri sökülmüş, gemileri
kırılmış gemi vurgunlan gibi feryat ve fıganı yükselttiler. Hepsinin dudakları
.. fi .'Hl

Yani hir hayal kadar kısa sürede.
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kalenin hendeği gibi tutulmuş, gözleri hendeğin ağzı gibi suyla dolup okçulann
mazgallan gibi açık kalmış, dua mancınık:ı ile yüce alemin meleklerinin huzuruna
dua atmışlardı. Nazım:
''Yarab Yarab ile ve ağlayan gözler ile; içyangını ve kavrulmuş ciğerler ile;

Gizlileri Bilen'in huzurunda elleri açıp bellerini bağlamı;lardı. "
Bu toprak seviyesinde olan kişinin eteğine sarıldılar. Şahzade ve onun
emirlerinden sığınma isternek için yenilgilerini, acizliklerini ve düşkünlüklerini
arz etmek için bu hakiri aracı yaptılar. Bu bendeniz onlan teskin etti.
Emniyetleri için ümitlendirdi. Emir Bayezici'in meclisine vannca Hace'nin
durumun ve acizlerin perişanlığını arz etti. O, ağır yeminierin hükmüyle orduyu
şehrin banliyösünden kaldırarak Astane tarafına götürdü.
Akşam namazı vakti gelince Emir Nasireddin adet olduğu üzere
meşaleleri yaktı.Yakınlannı, sahip olduğu nakit ve mallada birlikte kement ile
kale rluvanndan dışan taşıdı.
Muhammecli Mirza onun gidişini öğrenince alıdini bozarak az bir
nzık için 300 süvariyi aynı gece etrafa saldı. Allah'a ve yardımına hamd
olsun, [346] o süvarİler amaçlanna ulaşamadılar. Hüsrana uğramış hainler
ve sözünde durmamış asiler olarak ordugaha geri döndüler. Muhammedi
Mirza'ya ise, alıdini bozmaktan ve sözünde durmamaktan başka bir şey
kalmadı. Nazım:
"Sözüne sadık olmayan bir kimsenin iyiliğinden elyıkamak gerekir.
Çünkü 'Yeriıinlet; imanın bir parçasıdır. ' Bu benim sözün değil Kur'an'ınkidir. "
O gece Astane'de kaldılar. Gurur yatağının uykuculan, kıyamet gününden
dem vuran sabahın fıtne çıkaran rüzganmn soğuk nefesiyle başlannı uyku
yastığından kaldırdığı; mesleği gammazlık olan güneşin, sarhoşun ve gizlinin
üzerindeki perdeyi aldığı; nifs-i emmare652 süsleyicisinin hırs ve tamalı sürmesi
ile herbirinin aç gözünü kanla ve malla kararttığı; istek ve arzu boyunlannı
kana ve mahrem yerlere uzattıklan zaman Muhammecli Mirza'nın nölcerleri
ve emirlerin bazılan kaleye yöneldiler. Ayaklannı ahit ve anlaşmanın dışına
koyarak onlann kadınlanna, çoculanna, mailanna ve yiyeceklerine el attılar.
Oranın sakinlerini yağmaya, talana ve esirliğe düşürdüler. Bu hakir, bu
durumu öğrenince koşarak Emir Bayezici'in yanına geldi. Emirlerin ve sultanın
kadrinin büyüklüğüne ve gücüne bakmadan, Allah nzası için ağır ve dokunaklı
���ı:.!
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ııözler söyledi. Onları küftir ve hakarete maruz bıraktı. Sözün hiddeti ve şiddeti
iyi görüşlü, adaletli, temiz inançlı, melek tabiatlı Emir' e etki edince o derhal
atma binip esirleri serbest bıraktı. Şahzadeye serzenişlerde bulundu. Askerleri
cezalandırdı.
Oradan kalkıp Hezar Cerib653 yolundan Serdrud654 suyuna kadaryqylaktan
yaylaka geldiler. O yqylaklarda yazı ve sonbaharın bir kısmını geçirdiler.

[347]
ETMESi

CiHANŞAH

MiRZA'NIN

HORASAN'A

HAREKET

Cihanşah Mirza'ya Horasan'dan, sekizinci imam Ali b. Musa er-Rıza'nın
Setam ve salat onun ailesinin üzerine olsun- mukaddes şehitliğinele K.ic655 hudueluna
kadar Horasan'ın; Hindistan sınırına kadar Mukran656, Kandahar657 ve
Bedahşah658'ın sultanı olan Babür Mirza'nın Hakk'ın çağrısına uyduğu; yüce
ataları Şahruh Mirza ile Timur-i Kürekan'a kavuştuğu; Horasan'ın fıtne ve
karışıklık alanına düştüğü; Çağatay emirlerinin birbirlerine kılıç çektikleri
ve çok sayıda kişiyi öldürdükleri haberi gelince o, bu haber üzerine hareket
bayrağını Horasan tarafına açtı. Rey'de konaklayıp ülkenin her tarafına asker
toplamak ve araç gereç hazırlamak için elçı1er ve bekavufı59lar gönderdi. (Ayrıca)
Emir Bayezid ile Muhammedi'ye "Rey' e dönsünler, bütün orduyu orada teftiş
rdip Horasan'a gidelim" diye ni;an yolladı.
Cihanşah Mirza Rey' e gelinceye kadar Emir Bayezid de padişahın rikabını
ilpmeye nail oldu. Kum'da arnbarianmış olan devlet tahılı (gallat-i divanf)
askerlere taksim edildi.
653 İ ran'da Hezar Cerib adında birçok yer vardır. Burasının Isfahan'ın Culfa kasabası
nın doğusundaki köy olması muhtemeldir.
G!l4
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Biri Tebriz'de, diğeri Hemedan'da Serdrud adında iki yerleşim yeri vardır. KastediHemedan'daki olmalı.
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Belucistan'da bir şehrin ve bölgenin adı.
Pakistan sınırının yakınında İran'ın güney doğusunda yer alan bir şehir.
Afganistan'ın güney doğusunda bir eyalet.
Afganistan'ın Doğu Türkistan'la olan sınır bölgesi.

Türkçe olan bu kelime. 1) Padişahlar ve emirler için yiyecek ve içecek hazırla
2) İ l h a n l ı l a rda ve Timurlularda başlıca görevi sİpahilerin ücretini ödemek ve
y i yn·ı· k dağıtmak olan ordu nıın ilc·ri gden bir görevlisi. 3) Timurlularda medreselerde ve
l ı ı ı ı ı kn l ı(tr.kkr)l arda y i yı�n·k haııı l'lıuı ı ı t k l a �örevli memur manalarma gelir.
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86 1 yılının Zilhicce ayının (Ekim 1 45 7) ortalarında askerin tamamının
toplanmasından önce Kadagan660'a gittiler. Cihanşah Mirza, Har661 vilayetine
girince Emir Bayezid'i ve Pirzad Beğ-i Ruhari'yi Seyyid Abdü'l-Kerim'i
karşılamaya Firuzkuh vilayeti662ne gönderdi. Kendisi de Muhammedi Mirza
ve diğer emirlerle birlikte Ab-ı Barik, Simnan663 ve Damgan664 yolundan
Şehrud-i Histam'ın birfersah uzaklığına gitti ve o sahrayı ordugah yaptı. Sonra
Muhammedi Mirza ve Ebu'l-Feth Beğ-i Tavacf ve diğer emirler ile birlikte
ordugahı salıraya bağlayan geçitten harekete geçip Astarabad'a yöneldi.
Küçük oğlu Ebu'I-Kasım Mirza'yı orducia bıraktı.

Emir Bayezici ve Pirzad [348] Beğ, Abdü'l-Kerim-i Sari ile birlikte aynı
.vurt'a vardılar. Hiç beklemeden Sultan'ın arkasından gittiler.
Sultan), geçidin yakınına varınca karavul gönderdi. Karavullar, Emirzade
Alü'd-Devle'nin oğlu Sultan İbrahim'in Astarabad ormanına girdiğini, Baba
I lasan'ın şehirden dışarı çıktığını, onun Sultan İbrahim'e karşı koymak ve
< ı irenmek için Babür Mirza'nın oğlu Şah Mahmud Mirza'yı beraberine aldığı
ı ı abcrini ulaştırdılar.
Bu haber Sultan'ın kulaklanna ulaşınca o, Muhamedi ile Ebu'l-Feth'i öncü
saldırıya (ilgar) gönderdi. Kendisi de arkadan hareket etti. Emirlerden,
inaklardan ve boy nö"kerlerinden herbiri, bazıları, hızlı giden deve ile, bazılan da
ı mı an vurulmuş iki binek hayvanıyla onun yanında hareket ettiler. Öyle hızlı
Vt' acele gittiler ki iki gün içinde güneşin doğduğu vakit Astarabad şehrinin
kapısının önüne vardılar.
yapıp

Asi ordudan habersiz olan şehir halkı, ansızın yabancı gibi dökülen ve
ı w rkc se asılan bir topluluğu görünce hepsi şaşkın ve perişan halde kendi
l'VIt·rine yöneldi. Bu haber Baba Hasan'a ulaşınca o, düşmanın önünden ve
ıtrkasından kaçmaya koyuldu.
Sultan İbrahim, Baba Hasan'ın kendi önünden kaçtığını sanarak
Astarabad'a yöneldi. Yolda ağızlardan ona, sınır boyunda (serhad) olan bazı
fifiO
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Afganistan'ın kuzey doğusunda bir vilayet.
Tahran-Horasan yolu üzerinde Tahran'ın güney doğusunda, oraya bağlı bir ilçe.
Eskiden Gurlulara başkentlik yapmış, bugün harabeleri üzerinde Ahengeran köyü
Afganistan'da bir yer.
Tahran'ın 224 km doğusunda bir şehir ve vilayet.
Siıı ınaıı'ın kuzey doğusunda bir il.
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' l 'ilrkmenlerden yaklaşık bin süvarİ birleşerek Astarabad'ı boş bulup saldırıya
�c·�·t ikieri haberi ulaşınca Sultan İbrahim acele olarak atını sürdü. Ebu Said-i
M irem öncü (monkalay) idi. Yolda Cihanşah Mirza'nın yurtçi665leri o durumu
O�n�nip saidıra saidıra şehre girip haberi arz ettiler. Cihanşah Mirza harnarnda
Idi. Muhammedi ile Bayezici Beğ-i Cakiri'yi öncü olarak (monkalay) gönderdi.
1 )iğ·e r taraftan Sultan İbrahim'in öncü birliği (monkalay) onlara yetişti. Büyük
l ıir savaş oldu. [349] Cihanşah Mirza'nın öncü birliği yenildi. Arkadan
( :ihanşah Mirza yetişti. Kendi öncü birliğine katıldı. Çağatay'ın öncü birliği
ı l c· g·üçlendi. Şehrin üç forseng uzağında arınanın dar alanında karşılıklı savaş
ı ıle l u . Cihanşah Mirza tek başına Rüstem gibi savaştı. Emirlerine ve niikerlerine
l ııığ'ırarak, "Bizim ölümüz ve yaşamamız buradadır. Yüreğinizi güçlü tutun.
(,:ünkü iş başa düşmüştür ve gün erlik günüdür "dedi. Aslan gibi ses çıkararak
lul ı�· sallıyordu. Sonunda kendisi, Ebu Said-i Mirem'i atından düşürüp ele
M''';irdi. Emir Sadet-i Hand Şah, Hasan Ali-yi Tarhan ve emirzadelerin bir
M't'ı ıhu yakalandılar. Sultan Hüseyin-i Firuz Şah vs. gibi diğerleri de savaş
kargaşasında öldürüldüler.
Tecrübesiz bir genç olan Sultan İbrahim, sırf Cihanşah Mirza'nın
i\Htarabad'a geldiği haberini duymakla kaçtı. Askerlerinin bazısı, savaşta telef
oldu, bazısı da Türkmen'in eline düştü.
Akşam olunca Cihanşah Mirza, esirleri öldürmek için Kara Teppe'nin
c li h inde konakladı. Çağatay emirlerini sorguya çağırdı. Soru cevaptan sonra
c)ldürülmelerine hükmetti. Meşalenin altında gençlerden yaklaşık 300 kişiyi
i)ldürdüler. Yine aynı gece Çağatay'ın karargahına (ordu) girebilen herkes,
yuğmaya, talana, gaspa (olca) ve esir almaya yöneldi. Güneş başını doğudan
�·ıkarınca bütün askerler, o donatılmış karargaha (ordu) koştular. Ellerini,
<,:ağatay'ın çoluk çocuğunu esir edip köleleştirmek için attılar. O karargah,
i)ylc bir karargah (ordu) idi ki[350] mal ve güzellikle donanıp bezenmiş,
1 rr.m bahçesine benzemiş; her çadırında bir ay mekan tutmuş; fakat korku ve
ilzl.intüyle tutulmuş; her gölgeliktc (sayeban) bir güneş, normal doğuş yerinden
c Ic ığmuş; lakin yıkılına ve bozulmanın tutulmasına uğramış; herbir ırmağın
kc�narında adım başı hoş yürüyüşlü şaşkın bir selvi dikilmiş; herbir ağacın
�.ı;iHg-esinde bir güneş oturmuş; üzüntü ve kederle yüklenmiş, Türkinkine
hı·nzeyen gözleri, nergis'in gözü gibi yorgun düşmüş; safran renkleri çadırların
a lt mda renkten renge girmiş; tarnurcuk gibi umursamazlık rüzganyla
oı;�, Yurt, yani
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dükülmüş; şaha ait halayıklar, akşam vaktinin şafağı gibi eteklerine kadar
siyaha bürünmüşler, Nazım:

"Bir kadını bir çadırdan dışan çekiyor; bir erkeği toprak ve kanda iildürüyordu.
Çadır ve gölgelik gözün ışığı oldu; sanki ' Göğü dürdüğümüzJ666 i}aretini verdi. ''
Sabahleyin o mevkiden göç ederek Harashane667 mevkii havalİsini yurt
l u tt ular. O kış orada kışiadılar (kışlamfşf). Baba Hasan ile diğer emirlerin mallannı
�öz dikip onlan zapt alanına ve kayıt yerine çektiler. Yiğitler, asi sığırrtıları
aramaya ormanlara, köylere ve mevzilere girdiler. Çok miktarda mücevher,
nakid, mal, eşya ve hayvan Sultan'ın, emirlerin ve askerlerin vergi memurlannın
(t'rhlih-ı tahvi� eline geldi. Min K.ışlak Türkmeninden, Celayir'den, salırada
oturanlardan ve sınır boyu (darü'l-merz) serdarlanndan velhaslıl her taraftan
yüce tahtın ayağına gelip kulluk ve bağlılık gösterdiler. Hediyeler, armağanlar
V<' pcşkeş (pi}keJ)ler getirdiler.
[35 1] Muhammedi Mirza da Meşhed'e ve Nişabur'a gitti. Türlü
istt·k ve taleplerde bulundu. İbrahim Sultan tarafından iyi niyet, bağlılık ve
samirniyet sunmaya elçi geldi. Ona cevap olarak, onun gelip huzurda yer
alınası konusunda çağrı yapıldı. Kış geçene kadar Herat ve oraya bağlı olan
yrrler onun yönetiminde kaldı. Onun adına Tun668 ve Tabes669'te valı1ik yapıp
1 mğımsızlık kazanmış olan Emir Üveys-i Hand Şah, elçi gönderip kendisini
kulluk ve bağlılık eyerine bağlayıp Çağatay sultanianna sırtını döndü.
Sencer Mirza da Merv ve Mahan vilayetinde kalabalık bir toplulukla
taraftadıktan ve samirniyetten dem vurdu. Her zaman haberciler ve mektuplar
a racılığıyla, Cihanşah Mirza'ya ve onun büyük emirlerine (umera-yı i'zam)
samirniyet ve bağlılık makamında durmaktan sıkıldığım arz etti.
Serahs vilayetinde güce sahip olan Abdullah-ı Pirzad da etrafına toplanmış
olan kalabalık bir toplulukla birlikte eskiden olan ilişkilerini göz önünde tutarak
kendini bağlılık yoluna ve samirniyet çizgisine çekti. Ona bir arzuhal (arze-ddjt)
�·()ndcrerek huzura gelmek istedi. Gidip ona yakınlığı olan Emir Hacı'yı yüce
t ahtın ayağına getirdi.
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Yeri tespit edilemedi.

Horasan'ın eski güney şehirlerinden biri olup bugün Firdevs adıyla bili n ir.
Bıı�iiıı Horasan'ın Firdevs iline
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Güneşin merkezi, ilkbaharın ılımlı noktasına gelip, annenin harnildiğini
ylikünden kurtarıp başını kuzey odağına çevirince Sultan, kıjlaktan Taht-ı
Mrliki yoluyla yayfaktan yaylaka yavaş ve sürekli bir şekilde ilerleyerek kendini
Ne� kizinci imam Ali İbn Musa er-Rıza'nın (A.S.) mukaddes Meşhed'ine ulaştırdı.
M u harnınedi Mirza da kıjlaktan çıkıp babasının ordugahına katıldı. Bu şekilde
kıtdeme kademe ilerlediler.
Onların ilerlemelerinin haberi Herat'a ulaşınca İbrahim Sultan, emirler,
'lrvlet erkanı, büyükler ve memleket dyan'ı ile birlikte Gur ve Garcistan
vilayetine yöneldiler. Yaklaşık on bin hane (hanevar) ile [352] Herat şehrinden,
vilayetinden ve bağlı yerlerinden kaçıp o vilayete gittiler.
Anılan yılın Şaban ayının ortalannda670 Pirzad Beğ-i Buhari, şehrin
damgalığına tayin edildi. o, Kusuye671'de (onlardan) ayrılarak padişahtan önce
�rhre girdi. Şehrinjeyhü'l-islamı Şeyh Nureddin-i Kazirani, Şiraz'ın seyyidlerinin
1 ıi.iyüklerinden, hadiste ve tefsirde zamanının bir tanesi olan; meliklere ve
1mltanlara nasihat verenlerin ve onları uyaranların ileri gelenlerinden Seyyid
Asileddin-i Vaiz-i Şirazi; bütün ilimlerde zamanının önde geleni, nesebi
Nıthih seyyidlerden; takvada ve dindarlığa dalmış ve ondan ayrılmayan; şer'i
Ntııırlann ve örfleri yerleştirmede güzel mesaisi yaygın ve engin olan Mevlana
�ryh Hasan gibi büyükleri ve eşrafı, diğer ilimler ve fazıliada birlikte şehrin
iki menzil uzağında onu karşıladılar. Tam bir saygı ve ilgiye mazhar olarak
�eri döndüler. İki gün sonra padişah ve devlet erkanı, şehre girdiler. Emniyet,
�üven ve şehrin ve vilayetin korunması sözünü attılar. Mevlana Celaleddin-i
Kayini'nin oğlu Mevlana Abdü'l-Cebbar'ı kadılığa (kaza) ve muhtesibliğe
( ihtisab) tayin ettiler. Yüksek makamlan güçlendirip takviye ettiler.
Başkadı (kazi-yi kuzat) ve alimierin en bilgilisi olan Mevlana Kutbeddin
Ahmed, Mevlanazade-i Ebheri ve Gıyasiyye müderrisi ve keşif sahibi
Mevlana Şemsedin, aşırı ve himden ve korkudan ortada gözükmediklerinden
11udreselerin işleri tatil edilmişti. Bu bende, [353] Gıyasiyye'ye oturtuldu.
M evlana Şihabeddin-i Kusevi'yi Şahruh Mirza medresesine oturttu.
M evlana Said'i kuzeyde yer alan Mescid-i C ami tarafına, Mevlana-zade
Eb beri'yi . . . 672 medresesine, Mevlana Abdü'l-Cebbar'ın oğlunu Nizamiyye
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medresesine, Mevlana Zeyneddin Ali'yi Çavuş hankahına ders vermek için
tayin etti(m) .
Onlar, her zaman sryyidlere ve ulema'ya önem vermek, mütegallibenin
(•linden mazlumları kurtarmak için çalıştılar. Bu bende de buyruğa göre,
�ultanın tarihini kalme almak konusunda zaman zaman sayfalar yazdı.
Daha Kusuye mevkiini geçmemiş olan Padişah, beldeye girmeden önce
tr liftilara (carç�, hiç kimsenin diyar halkının etrafında fuzuli ve uygunsuz olarak
clı ılaşmamasını, hayvanları tahıliara (gallat) bırakmamasını buyurdu. Bekavullar
11/ll.ıhqfları koltuklarına alarak büyük emirlere (umera-yı i'zam), serdarlara,
c ı l '( l ı ı ı ı un büyüklerine (keldnter), nökerlerine ve kendilerine bağlı olanlara kötülük
ya ı u naktan alıkoymak için ağır ve bozulması zor yemin (sovgend) verdiler. O
i ı y ı ı ı günde halkın tahılına (gallat) girmiş olan çok sayıda deveyi, koyunu, atı ve
� � �ı n 1 myruğu üzerine yağmaladılar. Hayvanların sahiplerine derslerini verip
c ı ı ı l a n cczalandırdılar. Ondan sonra onun adietinin ünü ve iyi davranışının
Mc ı ı l l ı �· l arı her tarafa yayıldı. Bir zaman (oradan) ayrılmış olan herkes, kendi
yl ' l'i I H' döndü. Halk arasında doğruluk ve emniyet yerleşti. Horasan halkının
l ıı ı ı m ın ı , iş yapmayı ve vergi (ma� vermeyi kabul etti. Darugalar ve vergi
ı ı w ı m ı rl arı (umma� vilayetlere gittiler. liezirliğe tayin edilmiş olan Seyyid
N izameddin-i Aşur ile Mevlana Muhammed-i Kabayi ve Şerikü'l-mülk ve emir-i
ditıdu olan Emir Bayezid-i Bistam-i Cakiri, [354] Horasan halkının gönlünü
ıı l ı ı ı ak, herkese durumunun gereğine göre iyi davranmak konusunda çaba
,L41i�lt•rdiler.
Onun üzerinden üç ay geçince Sultan Ebu Said Mirza, Semerkand'dan
l ı an� ket etti. Suyu geçip Belh'e geldi.
( 1ihanşah Mirza, şehrinin yukarısının altı ferseng uzaklığında Cagceran
ı r ı ım�ının kıyısında Leklekhane dedikleri bir mevkiyi yaylak tuttu (yayldmfş�.
M t·vlana Ncemeddin Ömer adında biri Murgab'dan ayrılarak Sultan Ebu
Said'in yanına elçi olarak geldi.Ortaya barış teklifi attı. Cihanşah Mirza
l arallndan da Seyyid Nizameddin-i Aşur gitti. Barış işi pekiştirildi.
Bu haber yayılınca onunla gönüller ferahlayıp huzur buldu. Sultan Ebu
Said'in haberi kesildi. Yaklaşık 20 gün kimse onun nereye gittiğini bilmedi.
Mq'l;er o , hile ve aldatma yönünden dere tepe yoluyla gizli olarak Ovbe67�'yr
hart� ket etmişti. Onun durumu bilinmediği için Cihanşah Mirza, o yoldan
�dinw, onu kovmak için Leklekhane'den kalkıp Kuhdestan mevkiine gitti.
li?:ı
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:lO gün sonra ordusunun öncü birliği (tal''jye) sabit ve seyyar yıldızlar gi.bi
�ilrünmeye başladı. Ay yapılı, Merih yıldızını avlayan, ok atıp kılıç vuran, eğri
,u;idc�n feleğin çarkına benzeyen arabalada yaklaşık 50 bin kişi olan Türkler,
ı lnA·lık alandan dışarı çıktılar.

Cihanşah Mirza'nın ordusuna Sultan Ebu Said l\1irza'nın Ovbe geçidinden
1 m ş ını dış an çıkardığı haberi ulaşınca onlar, onun garipliği hakkında hayrete
diiştüler. Çünkü banş göstermek ve karşılıklı yemin etmek ve (sonra) onu inkara
vr bozmaya kalkışmaya cüret etmek, böyle donanımlı bir ordunun üzerine
�c·lınek, işlerin gariplikleri cinsindendi.
Cihanşah Mirza, hareket dizgi.nini, Ovbe tarafına çevirdi. O sırada Pir
Budak Mirza [355] Şiraz'dan asker sevk etti. Kuhistan674 vilayetine gi.rip,
ı ırdusunun 1 8 bin süvarisiyle saldırı (ilgar) birliği meydana getirip babasının
ı ırdusuna katıldı. Onun gelişine sevinip mutluluk gösterisinde bulundular.
C )rdu n un maneviyatı güçlendi.
İki taraf birbirlerine yaklaştıkları zaman Pir Budak babasına, "Bana izin
de ona saldırayım ve onu dağdan çıkıp asker toplarlığına pişman edeyim"
c l f C i ik ten sonra babasının karargahından (ordu) ayrıldı. Yaklaşık bir fersah
ilrrleyince Cihanşah Mirza, Ebu'l-Feth Beğ-i Cakirlu'yu göndererek onun
�idişini durdurarak "Bizim onunla savaş yapmamız uygun düşmez. Hasan
Ali isyan edip, Azerbaycan'ı yönetimi altına almıştır. O yüzden Horasan'da
l u·klememiz doğru olmaz. Hazineleri ve memleketleri onun eline bırakmak,
Sıı han Ebu Said'e karşı kavga ve düşmanlık etmek, aklın ve işin aksi olur. Bu
. ı l ı ı r uın da galibiyet ve başarı ya bizim olur ya da onun. Biz onlara galip gelsek
bile Horasan'ı koruyamayız. Düşmanı geride bırakıp, Irak ve Azerbaycan'a
yllııdmek uygun olmaz. Eğer galibiyet onun olursa, ne yaparız?Rezillik
rllsvalık toplamak ve kendi evini cehalet ve gurur ateşiyle yakmak, aklın
ı ll�·iisüne uygun düşmez. En uygun olanı, onunla barış yapıp Azerbaycan'a
hıtreket etmektir" haberini verdi.
vr r
'

Ebu'l-Feth Beğ, haberi ulaştırınca o, fermana uyup geri döndü. İki taraf
ıırasında banş girişimlerinde bulunuldu. Cihanşah Mirza tarafından Kadı
Abdullah gi.dip geldi. Barışta karar kılındı. Sulh-name'nin metnini bu bende
kıı l<'mc aldı. İçeriği şöyle idi: ''Ab-ı Ruşen675, ülkenin sının, Astarabad bölgesi

... 1174 lsfahan'ın bir bölgesi.

ti 7 �' Uuveyn'e bağlı bir yt.r (KD,

s.

355).
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kısmı Alaü'd-Devle Mirza'ya; Horasan'ın diğer memleketleri ve Kuhistan
[356] Sultan Ebu Said'e ait olacaktır."
Banş işi, kesin olarak gerçekleşince Cihanşah Mirza acele olarak geri
döndü. Sultan Ebu Said Mirza'nın emirleri Herat şehrine girdiler. Henüz
Cihanşah Mirza'nın ordusu şehirde idi. Ebu Yusuf Mirza, Mescid-i cami'de
cuma narnazına hazır olduğu sırada Sultan Ebu Said'in ordusundan Seyyid
Asileddin, Pehlivan Hüseyin-i Divane ve Kadı Kutbeddin Ahmed-i Herevi,
şehrin kapısına ulaştılar. Ebu Yusuf Mirza, Meli pazanndan dışan yöneldi.
Sultan Ebu Said'in emirleri Melik kale kapısından (dervaze) içeri girdiler. İç
kalenin ayağında birbirleriyle karşılaştılar. Emirler atlannın dizginini çekip,
tevazu merasimi yapıp selam durdular. Ebu Yusuf Mirza'yı geçirdiler. Her
iki ordu birbirine kanştı. Herat'ın yetimleri ve serserileri, öbek öbek Cihanşah
Mirza'nın askerlerine zulüm elini uzatıp vurup kırmaya başladılar. Kalabalık
bir topluluğu çıplak ve yaralı hale soktular.
Cihanşah Mirza, şehrin üç fersah uzağına vardı. Sultan Ebu Said şehre
girdi. Türkmen ordusunun geri kalanlannı kurtardı . .Yetimleri ve kavga edenleri
cezalandırdı.
Sonra Cihanşah Mirza göç ederek her gün 1 O ferseng, 1 2 forseng yol aldı.
Askerler de gruplar halinde onunla birleşip, onun sağında solunda iki üç
gün yol alıyorlar, vilayeti yağmalıyorlar, esir ve mal getiriyorlardı. Nişabur'a
vardıklan zaman Pir Budak Mirza, Şiraz'a, Ebu Yusuf da Kirman'a gitmek
i<;in karargahtan (ordu) aynldı. Onlann herbiri yağmalaya yağmalaya yol aldı.
Pir Budak Mirza Yezd'e vannca önce isyana ve taşkınlığa kalktı. Şehrin
w· vilayetin üstüne vergi (ma�, hediye (pişkeş) ve haraç (saven) yükledi. Isfahan,
Rııydeşt, Natanz676ve Ardistan677'a daruga, tahsildar (muhassı� ve herat-dar
�ünclerdi. Büyükleri ve cryanı çağırdı. 1 00 tüman Natanz'a, 1 00 tüman Ardistan'a
yilkledi. Eberkuh'a vannca aynı [357] yolu izledi.
Cihanşah Mirza, Hasan Ali'nin yükselmesinden korktuğu ve Pir Budak'ın,
Azerbaycan'dan ayrılmasının mümkün olmadığını bildiği için itaat
yolundan saptı. Onun beyin şehrindeki bozuk hayaller birbirine kanştı. İç
hrveslerinin dalgalan, doğru görüşünün mumunu ve lambasım söndürdü.
1 mhasının

h7!i

ti7?

Kaşan ilinin ilçelerinden biri.
Kaşan-Isf�ıhan arasında İ ran'ın onuncu eyaletinin bir şehri.
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( )nun hayatının ve huzurunun tatlı kaynağına fıtne ve kanşıklığın çer çöpünü
attı.
Cihanşah Mirza Simnan'a varınca Damgan darugası şehri bırakıp kendini
ordugaha (ma'asker) ulaştırdı. Takipten, peşpeşe yer değiştirmekten ve göçten
dolayı yaklaşık 20 bin deve, l O bin at ve katır telef oldu. Herbir menzilde
kaplardan, mefruşattan, çadırdan, otağdan sayılamaz ve sınırsız ölçüde mal
döktüler. Her iki adımda bir deve, bir at veya bir katır yere düştü. Bir firsahlık
mesafede bu bende, yolda görüp saydığı ölü sayısı üç yüzü geçti.

[358] [HASAN ALİ'NİN İSYANI]
Hasan Ali yakalaşık 1 5 yıl Maku kalesinde hapis ve bağlı kaldı. Cihanşah
Mirza Horasan'ı alıp, onun saltanat güneşi bütün insanların üzerine doğup,
hilafet yıldızı yüksekliğin ve sağlamlığın doruğuna ulaşınca, Beyit:
"Bir i; tamamlanınca onun kusurunu gözle; 'tam oldu' denilinceyıkıllflnı bekle"
sözü gereğince kanşıklık başgösterdi. Önce onun çocuklan yönlerini
muhalefete ve inada çevirdiler. Hasan Ali Azerbaycan'da isyan bayrağını (livtf)
açtı. Cihanşah Mirza, onun muhalefet ateşini söndürmek için Azerbaycan'a
hritmek istediği zaman araya Sultan Ebu Said ile barış hikayesi düştü. Türkmen
ordusu, onun geri dönüş haberini aldığı zaman istila ve zorbalık elini uzattı.
Yollardaki emniyet ve güven ortadan kalktı. Güçlüler yapabildikleri kadar
baskı ve eziyet yapmaya başladılar.
O sırada Hazret-i Hak, mükemmel hikmeti gereğince, cerahet maddelerini
��ekmek için hacamat neşterini hastanın iki baldınna koyan bir tabib gibi Hasan
Ali'nin isyanını, Horasan'ın mutluluğunun sebebi yaptı. Türkmenlerin fesat
kaynağını ve karıştıncılığını o memleketlerden Azerbaycan' a çekti. Rabhani
arif ve ilahi kutup Hace Abdullah-i Ensari678'nin, "Tanrı'nın Abdullah ile,
hiçbir zalimi Herat'ta bırakmayacağı konusunda sözleşmesi var" buyruğunun
vaadi ortaya çıktı. Hasan Ali kendisini, bağdan ve hapisten kurtardı. Emir
Arabşah ve Mahmud Beğ-i Akkoyunlu'yu da bağdan çıkararak Tebriz' e gitti.
Şehirde bulunan emirlerin hanımlanmn hepsini kendi emirlerine ve nökerlerine
bağışladı. [359] Şehir halkının kızlarını herkese dağıttı. Sultani hazinelere kale
komutanı (A-utrJa� ve muhafız olan kaledarlara mektuplar yazıp onları yanına
Ehu l ıımail Al ıdu l lah b . M u h a m nwd el-Ensari el H e revi (ölm.48 1 / 1 088): Selçuklu
Nt ılı a ı ı ı Alpııt'Ninıı 'ı ıı çağdaş ı İra n ' 111 Hıılll nnıt asavvı llanndandır.
"'
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çağırdı. Etraftaki serseri ve rezillerden meydana gelen kişiler ona yöneldiler.
Kalelerin halkı sıkıntıya ve ıstıraba düştü.
Cihanşah Mirza, Herat'ta bu haberi duyduğu zaman düşmanları her
taraftan ayaklandılar. Sultan Ebu Said Mirza, Semerkant'tan çevik ordu ve
sayısız arabalada Herat'a yöneldi. Astarabad'ı istila etmiş olan Sultan Hüseyin
Baykara, Cihanşah'ın büyük emirlerinden (umera-yı i'zam) ve akrabalarından
Astarabad'da hakim olan Hüseyin Beğ-i Saadlu'yu yakalayarak, Türkmenlerden
kalabalık bir toplulukla katletti. Hasan-ı Şeyh Timur, Cacerm'de yolları kapadı.
Kuhistan'da da Mahmud-i Nedani'nin oğlu üstünlük kazandı. Vilayette
bulunan Türkmen emirlerinin darugalarını ve nökerlerini yakalamaya başladılar.
Böylece dünya Cihanşah Mirza'ya dar oldu. Tebriz tahtı elinden çıktı.
//a.:inelerini telef halinde bulup şaşırıp kaldı. Sultan Ebu Said Mirza ile barış
yapmaktan ve Tebriz tarafına geri dönmekten başka hiçbir çaresi yoktu. Barış
i�i g·erçekleşince anılan yere dönüşe geçti. Rey'e varınca Sahib Kıran tarafından
/\yine Be ğ-i Hamza, bağlanmış olan Hacı Sulan'ı Damgan'da ordu'ya yetiştirdi.
Rüstem-i Tarhan'ın savaşında yakalanıp Diyarbakır'da bağlı kalmış olan Pir
Ali-yi Ali Şeker'i de getirdiler. O sırada Hasan Ali Mirza'nın Erdebil tarafına
saldırıya (ilgar) gönderdiği Emir Kılıç Aslan, Emir Arabşah ve Mahmud Beğ-i
i\kkoyunlu, Cihanşah Mirza'dan korkulanndan Hasan Ali'ye sırt çevirip
( :ilıaıışah Mirza'nın ordusuna katıldılar.
Cihanşah Mirza, Rey'e indiği sırada Şehsuvar Beğ, Sulan Beğ ve Pir Ali
yi Ali Şeker kamutasında Tebriz tarafına bir saldırı birliği (ilgar) gönderdi.
Hasan Ali, Kılıç Aslan ile Arabşah'ın kendisine sırt çevirdikleri haberini
ulıı ıca [360] Tebriz'den kaçtı. Cihanşah Mirza'nın emirleri Tebriz'e girdiler.
l l asan Ali, Cihanşah Mirza'nın henüz Azerbaycan hududuna girmediğini
' h ı yu nca Hasun oğlu komutasındaki bir saldırı birliğini (ilgar) Tebriz'e gönderdi.
l�init·l er dışarı geldiler. Bu saldırı birliği (ilgar) ile Tebriz'in Talh ırmağının
ha�ında karşılaşıldı. Savaştılar. Hasun oğlu öldürüldü. Hasan Ali'nin saldırı
l >irliğine galip geldiler. Bu haber Hasan Ali'ye ulaşınca o kaçıp Maku kalesine
�ı�;idc�rek oraya sığındı.
.

Diğer taraftan Cihanşah Mirza Tebriz'e girdi. Emir Arabşah •ı tekrar
rm ir-i divtln yaptı. O sırada Emir Bayrıid-i B istam vefat etti. Karde�i Ebu ·ı.
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lır•th 'i divanda onun yerine (kaim i makam) geçirdiler. Emir Pirzad-ı Buhari ile
Beğ de divan-ı emtiret'te mühür vurdular679•
-

H u lan

Cihanşah Mirza Hasan Ali'nin taraftadığından dem vuran veya o işe
atan herkesin kanını mübah sayıp onları yokluk yoluna yolladı. Hasan
Ali 'ye, "Eğer kendi emirini ve vezirini katiedip onların kellelerini Cihanşah'ın
hnşkentine (dsitdne) gönderirsen, biz sana aman verip suçlarının üzerini af
lhtiisüyle örteriz" yazan bir ni;an ve bir elçi gönderdi.
nrlım

Hasan Ali, babasının buyruğu gereğince Vezir Hace Şemseddin Hüseyin'i
vr kendi emirlerinden bazılarını katiedip kellelerini gönderdi ve "Kızkardeşim
Jı(r•lip beni dünyanın sığındığı dergaha götürsün" diye istekte bulundu.
Cihanşah Mirza kendisi, onun kızkardeşlerinden birini gönderdi.
(Kızkardeşi) söz ve anlaşmayla onu Sehend yaylakma getirdi. Büyük emirler
(ımıerd-yı i'zdm) karşılayıp onu ordugaha (ma'asker) getirdiler. Ona menzil
hrlirlediler. Onu çocukları, niikerleri ve adamlarıyla birlikte oraya indirdiler. O,
c•ıtcsi gün boynuna mendil bağlayarak babasının yanına geldi. Göz yumma ve
uf' gözüyle görüldü. Sohbet meclisine oturdu. O mecliste Emir Arabşah da vardı.
(361] Hasan Ali, Arabşah'ı gammazlamak için ağzını açtı. Emir Arabşah'ın
rA·Icnce ve sohbet sırasında padişah hakkında söylediği mestane lafları ve edep
dışı sözleri ortaya döktü.
Meclis sona erip aradan birkaç gün geçince Cihanşah Mirza, emirlere av
ata binmelerini ve Hasan Ali'nin ordusunu kuşatıp onu yakalamalarını
l ıuyurdu. Emir Ebu'l-Feth, Pir Muahmmed-i Tavaci , Pirzad Beğ ve diğer
l'fltirler at bindiler. Onun menzilinin yakınına vardıkları zaman o, süvarilerin
hücümunu görüp endişelenerek at bindi ve babasının yanına hareket etti. Pir
M u hammed-i Tavad, saldırıp ona yetişti. Bir ok atıp onu yaraladı. Hasan Ali
I mhasının haremine sığındı. Cihanşah Mirza'nın diğer çocuklarının annesi
ı ılan ve işin sonunda Hasan Ali tarafından öldürülecek olan Bigem'i kurtuluş
aracı yaptı. Birkaç gün onun yarasını tedavi ettiler. Ondan bir süre sonra
Imhası, onun ülkeden çıkarılması hükmünü verdi.
i�·iıı

Pir Budak Mirza, Horasan'dan dönüşü sırasında isyan dairesine ayak
koyup Irak'ın malına mülküne el uzattığı için Cihanşah Mirza, ona sığınıp
li7!1

Yani görev aldılar.
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oturacak bir yer bırakmamak amacıyla Bağdat'ı onun yönetiminden çıkarmak
istedi. Hasan Ali'yi de onu Bağdat yolundan Şam hudurluna ulaştırsın vr
o arada Bağdat'ı Pir Budak'ın memurlarından (gumdştegan) temizlesin diyr
Bigem 'e teslim etti.
Bu hilenin kokusu, Bağdatlılann burnuna ulaşınca geçiş yolunu kapayıp
Bigem'in girişine razı olmadılar. Hasan Ali'yi Bağdat havalİsinden geçirip
Şam'a yolladılar.Bu da düşmanlık maddelerini doğurdu.
Bigem, Bağdat kapısından dönerek, tamamı 50 bin hane olan Kara Ulus'u,
Pir Budak'ın Yezd ve Irak'ın mallannda yaptığı uygulamaya karşılık olarak,
güç ettirip Irak ve Azerbaycan havalİsine getirdi. Yine de "A llah en ryi bilendir."

[362] OGLU PİR BUDAK MiRZA'YI HİZAYA GETiRMEK İÇİN
C İRANŞAH MiRZA'NIN ŞİRAZ TARAFINA ASKER SEVK ETMESi
Cihanşah Mirza'mn Isfahan kz;lakından Şiraz'a hareket ettiği bir bahal'
�ünüde Pir Budak'ın Neyriz680 hududundan, yaklaşık 50fersah olan Şulistanuıı ı
sınırına kadar bir set çektiği, uygun gördüğü her yere burç yapıp kale kapılaı·ı
1 >1 raktığı haberi gelmişti.
Cihanşah Mirza, Isfahan'dan çıkınca Pir Budak'a rağmen Şiraz'ın sözünü
ı�l u Muhammedi Mirza'ya verip Isfahan'ı kendi hassa divanına (divan-ı hds.w)
1 ıağladı. Kalenin darugasının Pir Budak tarafından tayin edildiği İzed Haııl
kalt·sine inince savaş çıkardı. Üç gün bekledi, kaleyi vermediler. Onun üzerinr,
" B u kale böyle bir padişahın kuşatmasına layık olacak bir kale değildir. Eğrı·
Padişah affedip geçerse, kimi tayin ederse kaleyi ona teslim ederiz" diye ari".
c· t t iler. Onun üzerine Ney682'in Damene'sine kadar gitti. Yolun kapalı olduğunu
�·i lrünce atının dizgirrini Eberkuh683 ve Bevanat684 vilayeti tarafına çevirdi.
Sc·rdsir685'in bütün vilayetlerini yağmaya, talana ve esarete uğrattı. Vilayetleri
yağ·ınalamasına rağmen tahılın pahalılığı son derecesine vardı. [363] Duval'

c

1 1 11°
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Fars eyaletindeki Neyriz gölünün doğusunda yer alan bir şehir.

Şapur-i Kazerun'a bağlı yerlerden.
Iili:.! İ
ran'ın beşinci eyaletinin Senendec ilinin, Merivan ilçesinin bir köyü.
ı;ıı:ı
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Yczd'in ilçelerinden biri.
Fars

eyaletinde bir ilçe.

Fa nı

hiilgt�sick bir yer.
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ı lrlınek için Isfahan'dan bin kişi getirdiler. Yaklaşık üç ayı, duvann gerisinde
ı m l ml ı l ı ktan dolayı şaşkınlık içinde geçirdiler. Emirlere ve askerlere yardım için
l ı•nk /uzzinesinin toplandığı Tarem686 kalesinden dört bin Tebriz tümeni (tuman-ı
/rı/ın'::,� getirdi. Emirlere borç olarak verdi. Onlar da rütbelerine göre kendi
HIIA,,·Ierine taksim ettiler. Divan'a ait tahıllan (gallat-ı divanl) Kum'dan ordugaha
ı mn 'n.ı·ker) getirdiler ve askerlere sattılar. Bu şekildeki paylarda Pir Budak
M lı·ut'nın işi zorlaşıyordu. Kuşatma boyunca yayiaklarda kalış bıktınyordu. O
ı lııl'll ında bu hakir, göçün başında Muhammedi Mirza'nın vezin Süleyman ile
lt1Nıtclüfen yol arkadaşı oldu. Zevk sahibi dervişlerin "Lisanü'l-gayb" dedikleri
l l lt fiı-ı Şirazi68nnin Divan'ı ortaya geldi. Bu fakir anılan arkadaşa, "Bu kitaptan
1�1 t u t m a yoluyla Pir Budak Mirza'nın durumunu ortaya çıkaralım" dedim.
K l t ıı h ı açtığımız zaman uğurlu sayfanın üst tarafında şu beyit geldi. Beyit:

"Göğüse söyle, Fars ateşkedesini söndürsün; göze b1.9'ur, Bağdat'taki Dicle'nin şöhretini,
Jllırfi'lli gidersin. '�88
' lckrar emin olmak için bir defa daha aynı kitaptan Cihanşah Mirza'nın
ılıınımunu öğrenmek istedik.Şu beyit geldi: Beyit:

•:1rdına düşsemfitneler kopanr; aramayıp otursam, kinlenir, küser, öÇ almaya kalkışır.
Sen hemen ö"mürle sabır dile. Oyuncu felek, bundan şaşılacak binlerce oyun oynar,
N'" (JniJn!" 689
[364] Birkaç gün sonra tekrar o sadık dost ve uygun arkadaşla görüşme
l ı ı ı k (lt ıım oldu. Şaşılacak tesadüfle anılan kitaptan işaret gösterirken, tekrar
�lmı•ın hali hakkında fal tutma niyeti, orada hazır olanlardan biri tarafından
ı ıl'l ııya atıldı. Hazır olanlarıdan biri bu niyetle kitabı açtı ve şu beyit geldi:
llı·y i t :

",Ne hoştur Şiraz; ne hoştur o misli bulunmayan şehir! 'Yarabbi, sen yok olmaktan
A om! '�'''o

lllili

11117

Fars bölgesinde bir yer.

Şcmseddin Muhammed b. Bahaeddin (Ölm.79 1 1 1 3 3 8). İ ran'ın en büyük gazel şairi
�ııv ı l ı ı·. l>ivan'ı bugün de fal açmak için kullanılır.
1 11111
llrffiı:. Divanı, çev: Abdülbaki Gölpınarlı, MEB yayınları, İ stanbul 1988, s. 253.
tıll'l
1'''11

-1Ytıı eser, s. 174.
A ynı. eser,

s. 282.
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Bu olayın içeriği emirler meclisinde (meclis-i umerd) arz edildi. Bu fakir,
uşiraz'ın yıkımı, fethine bağlıdır" dedi. Emir Ebu'l-Feth, cevabında, "Yanlıt
y ap m a , Şiraz'ın yıkımı, fethin ertelenmesiyle olur. Galiba bu iki gün içinde
Hafiz'ın duasının bereketiyle fethedilecektir" dedi.
Onun dediği gibi oldu. O iki gün içinde o, Revanat'tan Kasr-ı Zerd69 1 'e
etti. O yaylakta Cihanşah Mirza'nın karavulu, Pir Budak Mirza'nın
karavuZundan bir topluluğu yakaladı. Pir Budak gayret edip emir-i divan �
ltmaa olan Muhammed Ali Şeker'i, Tarhan-ı Rüstem-i Tarhan'ı ve Şadi Beğ'i
yaklaşık 1 500 süvarİ ile saldırıya (ilgar) gönderdi.
hareket

U can

mevkii, Cihanşah Mirza'nın makamı idi. Böyle bir saldırı birliğinin
l ı ıı rekct ettiğini haberi ulaşınca o, Muhammedi Mirza, Ebu'I-Feth-i Bistami,
Eı ı ı i r Şah Ali, Emir Ali Şeker ve Kasım-ı Pervanecf'yi büyük emirlerden
(ttmt•r(yı ı:';:,dm) kalabalık bir topluluk ve yaklaşık beş bin süvarilik orduyla
ı ı n·lr· olarak karşı koymaya çıktı. Kararagahın (ordu) beş fersah uzağında
ı ,j ri ,j dt• riyle karşılaştılar. Büyük bir savaş oldu. Tarhan kaçtı. Muhammed-i
A l i �t·ker ile Şadi Beğ alımlı gençlerden ve güzel yiğitlerden yaklaşık üç yüz
ki�i yl,· yakalandılar. Ertesi gün Muhammedi [365] Mirza ile emirler, o esirleı·
l npl ı ı h ığunu karargaha (ordu)ulaştırdılar. Muhammed-i Ali Şeker ile Şadi Beğ'i
rlil'lln'a g-etirip konuşturdular. O topluluğu güneşin batına vakti hazır ettiler.
Pir M uhammed Beğ-i Tavacı hazır oldu. Emir Ali Şeker'in hatırına canlarını
ı u ı�ı�lndıkları Muhammed Ali Şeker ile Ş adi Beğ'in dışında hepsini ölümlt
( yasa k) l'{'zalandırdı. Söz alarak, onları Pir Budak'ın yanına gönderdiler.
Bıı üldürülenler arasında herbirinin Cihanşah Mirza'nın karargahının
(rm/11) ya kın l arı ve akrabaları; bazılannın anası babası, bazılannın kardeşi,
ı ı ı w ·ası ; hazılarının eşi dostu olduğu için iki taraf arasına felaket düş tü .
Ya rat ı kların kalbi, onların öldürülmelerinden kan deryasına; gözleri, yaştan
Al'ns ve Ceyhun nchirierine döndü. Öldürme sırasında koruma altında kalan
ı ıiı· t akı m kimseleri, gece yarısı olunca çağırmaya muhafız saldılar. O kimseleri
/uuu·l<'ri ndcn çıkarıp meşalenin aydınlığında öldürdüler.
Aradan

birkaç gün geçince Pir Budak Beğ'in pervanecisi, onun sohbet
oğlu İbrahim Şah
ileri gelenlerine yakınlığı ve ahbablığı yoluyla kendisine emanet

ıı rkadaşlarından ve yanında bulunanlardan olan Ş adi Beğ'in

Br�,

onların

ı;ıı ı Fıı nı s(�rchıi r'in i n nahiyr.lt�ri nden Çr.hardanA'r. 'n i n bir köyiL
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t4dllıııi� olan kale kapısından kaçıp Cihanşah Mirza'nın karargahına (ordu)
\'I H ır• lc l i . Huzurda yeri öpme şerefine erince hil'at, ilgi, yakınlık ve görüşme
tııı·ı• l i ı ıden pay sahibi oldu.

( >ının kaçışı, Pir Budak'ın sarsılıp yıkılmasının yaklaşmasına, Cihanşah'ın
�lnı ı,'ı alma ümidinin gerçekleşmesine; aynca yiyecek darlığından ve
f ıttlın lılığından kurtulması�a sebep oldu. Onun kaçması sebebiyle banş
ıın� l l 1 )J'taya atıldı. Pir Budak'ın annesi, oğlunun ricasıyla banşın aracı oldu.
1•ır Bııdak'ın [366] babasının namusunu koruma ve kollama işi için Şiraz'ı
tı•ııllıı ı (•elip , Tuster692 tarafına gitmesi; onun durumunun çehresinden isyan ve
ltıtkııılık izlerinin silineceği; dünyadakilere, onun babasının emir ve yasaklanna
11\'I I I J hoyun eğdiğinin açıkca belli olacağı; itaatsizlik yolundan çıkıp haklara
l lrıyı•l yoluna gireceği zamandan sonra tekrar ilin ve Şiraz'ın yönetimine
M••ı l cli'm eceği konusunda karara vardılar. Bu karar üzerine Pir Budak Tuster
l ıı ı ııl'ı ı ıa göç etti.
Pir Budak Tuster tarafına gidip Şiraz yönetimi altına girince Cihanşah
M lı·ı.a onun memleketine göz dikti. Oğlu ile yaptığı anlaşmayı bozarak, onun
ı ıı .u luı ı Bağdat'a gitmesi ve Şiraz�dan ümidini kesmesi konusunda haber yolladı.
�ı ıı ı ı·ıı l lace Reşid-i Kazvini, divan'dan vergi işlerini (umur-i mdlrydt) belideyip
�l1 ı11.'a gitti. Birkaç gün sonra Cihanşah Mirza, çocuklannın, emirlerinin ve
ı lı•vlt· t t�rkfmının (erkan-ı devlet) tamamıyla beraber şehre girdi. Şiraz'ın bağlı ve
ııkll yrrll'rine darugalar ve mübaşider (mubdjirdn-ı umur) gittiler. Cerun693, Lar694
w ' ! lı nun'dan elçıler hediyeler, armağanlar ve bağışlada padişahın dergdhına
wdı l i lr·r. Vilayetlere mektuplar vefetih-ndmeler gönderildi. O diyann sakinlerinin
\' 1 1 /. 1 1 1 1 (' merhamet ve sevgi kapılan açıldı. Cihanşah Mirza, Ebu Yusuf Mirza'yı
�ll ıılııı yilnerimine tayin etti. Kazerun695'u, Habr696'i, Çehar Dang'in Serd
�lı ut 'ıııı Muhammedi Mirza'ya; Kirman'ı Bevanat eklentisiyle birlikte Ebu'l1\,"ıuıı Mirza'ya ıkta olarak verdi. Diğer vilayetleri, Şah Ali Beğ, Şehsuvar, Lala
�f'lf'l' �ah ve diğerleri gibi büyük emidere (umerd:J!ı i'zdm) verdi. Isfahan'ı yine
M ı ı l ımıımedi Mirza'ya tahsis etti.

ı ı ı l�'

\ 'ı·ya

1111'1

:lcrıc:an

Şuşter: İran'ın Huzistan bölgesinin en büyük şehri.

1111: 1 l l ill'müz boğazının yakınında bir vilayet. Bugün Cerunat olarak anılmaktadır.
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ilinin Tarum ilçesinin bir köyü.

�lnız'ın batıııında
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Fars eyaletinin bir ili.

bir köy.
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Şiraz'ın işleri sona erince Cihanşah Mirza, sonbaharın sonlannda
Eberkuh yolundan Isfahan'a gitti. O vilayette kışladı. Muhammedilerin zulüm
ve zorbalığının yüzünden canlan burnuna gelmiş ve bıçak kemiğe dayanmış
olan Isfahan'ın çile çekenlerini yükün altına soktu. Onlara 4 bin harva,-697 tahıl
(galle) yükledi. Onlardan 8 ve 1 O men (tahılı) bir tenge698'ye satmalarını istedi.
O fakirler, 20 men'i bedavaya (selem) satıyorlar, onun karşılığında iki men satın
alıyorlar veya veriyorlardı.
O kışın Pir Budak da Bağdat'a gitti.
[367] [HAZRET-İ SAHİB KlRAN'IN DURUMU]
Halil-i Tavacı, Sahib Kıran adına Meyşem699 kuşatmasıyla meşgul iken
yakla�ık 200 Kürd'ü tutup öldürdü. Baharın şehri, sonbaharın da kaleyi aldı.
Melik Halef'in katilleri olan Melik Zeynelabidin ile Melik Eyyub'u
i'ı liimle (yasak) cezalandırdılar. Şehrin ve vilayetin yönetimine, "Payende-i
S ı ıl tani" lakabıyla- Ulu babasının saltanat bayrağının gölgesinde kalıcı olsun- Şahzade
l lalilullah tayin edildi.*700
•

İ lahi

destekçilerin tellallan, hoş edalı nida ile [368]Mısra:

''Bayrak çek, çünkü güzellere sultanlığın kesinleşti''
sözünü, varlığın yardım edici dört pazannın701 başında, cömertlik
""lt anının askerlerinin kulağına ulaştırdılar. Melekut aleminin harem sarayının
luıhrrcileri, Ceberue02 perdelerinin arkasından nimetierin arttığı ve cömertlik
n ıacldderinin çoğaldığı müjdesini, bütün ümmetierin kulaklarına, Beyit:
"Bekle de devletinin sabahı doğsun; çünkü bu henüz seherin neticeleridir"
hitabını, o hazretin rıza kulağının dinlemesine şerefle ulaştınyorlardı. Hoş
r-�rs l i , içi rahatlatan şarkıcılar (mugannD, doğruluk ve safa sahiplerinin eğlence
li!l7

Eşek yükü manasma gelen bu kelime eskiden ağırlık birimi olarak kullanılırdı.

l i! lll

Altın veya gümüş paranın küçük birimi.

ıı•m

Cizre

700 Bıı

yakınlarındaki Haytem olmalı(KD, s. 367, n.2).

cümlclcrin ilerideki bir konudan dalgınlıkla buraya yazılmış olduğu anlaşılıyor

( K 1 >, ıı . :W 7, n. 2).
70 1

?ll:.!

Yan i dört

yönlü dünyanın.

a lt· m i n mertcbeleri vardır. İlk mertebe, varlık a le m i dC'nilen alC'nı-i
h a l k All·mi arasındaki aleme alem-i ceberut; Tanrı'nın sıfatlnrı n ı ı ı i:t.l ııı ı·
(•d i l d ijti " ı l i ı t l u r ı'l lc· ı ı ı i olan ilçil ıırii fllr.nır� de fllem·İ nırlt�kut denir.
S ı ı likn· göre
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ınrdisinde (hezm) dif ve çeng'in sille tokadı ile kadeh arkadaşlarına gürültü
l�lııde şu terane'yi söyletiyordu: Beyit:

·

"Ne mutlu o ;ehre ki sultanı sensin! Ne mutlu o ha;a ki hayat aracı sensin!"
Kış olunca Sahih Kıran kıjlak'a gitti. Cihanşah Mirza da Kum'da kışiadı
(Al�·lamf;ı) . Baharın başında Cihanşah Mirza, Duharlu703'dan Bayburt kalesini
lıUrdi. Onlar Sahih Kıran'ın korkusundan dolayı imtina ettiler. Cihanşah
Mirza'nın buyruğuna uymaya ve onu yerine getirmeye yanaşmadılar. Sahih
At mn 'a, "Kaleyi dergahın kullarına teslim edeceğiz" diye arz ettiler.
Cihanşah Mirza [369] kale halkının kendisine karşı inat ve karşı gelme
ıııakamında, Sahih Kıran'a karşı ise, itaat ve bağlılık mevkiinde olduklarını
ımiayınca Sahih Kıran'a bir nijan göndererek "Bayburt kalesini kardeş saydığımız
'IIZ hazrete bıraktık" deyince kaleyi dergahın kullarına teslim ettiler.
Yine o mevsimde Hasan Ali Mirza, Araptan ayrılıp kalıcı devlete yönelerek
Salıih Kıran'ın ilgi köşesine sığındı. Birkaç günü sevgi görerek geçirdi. Konuşma
vr· sohbet ile gurbetin sıkıntısını gidermeye ve günlerin kötülüklerini ortadan
kuldırmaya çalıştı. Babasına hizmet arzusuyla tekrar Irak tarafına yöneldi. Ali
l\iird704 mevkiine vannca daha fazla gidemedi. Korkunun galip gelmesinden
ılcılayı ani bir dönüşle tekrar Sahih Kıran 'ın dergahına vardı. Orada yine dağımk
ı lü�üncelerinin hücumuyla yenik düşüp babasının yanında olmaya karar
vrrdi. Aynı mevkiye vardığı zaman babasının saldırı (ilgar) haberleri ağızlarda
vr dillerde dolaşmaya başlayınca geri döndü. Önceki gibi saygı ve ilgi gördü.
lhı durum, onun namazı terk etmek, kadınlara el sürmek, cünüplük gusülünü
l urakmak gibi çirkin işlerini Sahih Kıran kesin olarak öğreninceye kadar sürdü.
Suhib Kıran o zaman onu yanından kovdu. O da Bağdat'a gitti. Pir Budak
Mirza ona saygı gösterdi. Saygı ve ilgi kapılarını açarak, hizmet görevlerini
yrrine getirmeye başladı.
O kış, Cihanşah Mirza Save'de kışladı. Baharın görünmesiyle Sahih
Atran'ın sevenlerinden ve taraftarlarından olan İbrahim Beğ-i Karamani vefat
r·ı ti. O arada Melik Aslan-ı Dulkadir'in Karaman vilayetini yağmaladığı ve
r ı vilayet halkının onun uzaklaştırılması konusunda Sahih Kıran' ın yardım
rlt·�rine sanlmak istedikleri haberi gelince Sahih Kıran [370] o mazlumların

70 �

l ıi l ' i�idir

Daha önce de belirtildiği gibi Duharlu, Karakoyunlu ulusuna mensup boylardan
(KD, s . 36U, n. I ) .

701 y<�n'
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isteğine uyarak, dünyayı himaye eden bayrağı (rayet) Melik Aslan'ın zulmünü
uzaklaştırmak için Karaman tarafına harekete geçirdi. O vilayeti himaye
alanına alıp Melik Aslan'ın vahşi pençesinden kurtardı. Dulkadir'in haşemlerini
yağmalayıp, Melik Aslan'ı yenerek kahretti. O vilayetin yönetimini İshak Beğ' e
verdikten sonra kıjlak'a hareket etti.
Cihanşah Mirza, Save kıJlakından çıktığı o bahar ve yazda Bağdat' a gitmek
Pir Budak'ın kökünü kazımak için Irakyay taklannda aşama aşama ilerlemeye
lm�ladı. Sonunda kışlama (kıJlamfJD vaktinde Bağdat havalİsine indi. Rey'den
Arap devesine tahıl (galle) yükleyip Hemedan vilayetine indirdiler. Ordan da
hnatdarlar kendi eşekleriyle Cihanşah Mirza'nın ordugahına (ma'asker) taşıdılar.
Araplar, onun zulmünün tahammül yükünün ağırlığını, sabır boyunlarından
atarak göç ettiler. Ziraat ve imaret erbabının büyüklerinden olan Derviş
( :,·lıtlcddin ve Derviş Şemseddin gibi Rey'in qyanı ile birlikte Horasan'a gittiler.
S ı ı lt an Ebu Said Mirza ilgi gösterip yer vererek onların gönüllerini aldı.

ve

[371] BAGDAT'IN KUŞATILMASI VE FETHi
7 1 yılının705 aylarında Cihanşah Mirza'nın kulaklarına, "Pir Budak'ta
it aatıoıizlik ve azgınlık izleri görünmektedir. Hasan Ali'ye de Bağdat'a yol
vt• ı'<'l'<'k ona büyük bir sevgi ve saygı göstermektedir. Vilayetten tahıl (galle) ve
yiyrct•k getirip depo etmekle meşguldür. Her zaman ağzını babasını kötülemek
i�·in açmaktadır. Mülhidlerden bir topluluk onunla arkadaş olmuş, şeriatİ ve
d i n i kınamaktadırlar. Şeriacin ve dindarlığın bağından çıkıp sapıklık (ibahet)
�·i)l iinc girmiş, namazı ve orucu terk edip İslamın yükümlülüklerini ortadan
kaldırmaya uğraşıyor" haberi gelmeye başladı.
Onun üzerine Cihanşah Mirza, asker toplamak için ülkenin(memalik)
hrr tarafına bukavullar gönderdi. Muhammedi Mirza'yı Isfahan'dan ve diğer
mıirlcri ve tuyuldar7061arı vilayetlerin orasından burasından topladı. Sayısız bir
ordu hazırladı. Türkmen başemierini (ihjam-ı Terakeme) göç ettirip ordugaha
(ma 'asker) kattı. Harrakan707 ve Sultaniye yaylaklarından kana göçe yol alıp

?ll."ı
?Illi

Yani 87 1 (1466-7).

Türkçe bir kelime olan tuyul, ıkta, tuyuldar ise ıkta sahibi manasma gelir.
7 0 7 Bu adla İ ran'da çok sayıda yer olup, burada kaRtedileni Hemrdan'ın Harraknn'ı
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ilrrledi. Sonunda Bağdat'ı ada gibi sarıp nehir üzerine bir köprü kurdu.
M u harnınedi ile emirlerden kalabalık bir topluluk nehri geçip şehri kuşattılar.
Cihanşah Mirza, Bağdat'a varmadan önce Sahib Kıran'a bir elçi göndererek,
"Musul, Erbil ve Sincar, kardeşim gibi olan siz hazretin olsun. Yalnız nehrin
c ı tarafından imkanınız ölçüsünde yardım ve destek göndererek Pir Budak'a
ka��ış yolunu kapatın" haberini ulaştırdı.
Sahih Kıran yardımı yerine [372] getirdikten sonra Harput'u kuşatmaya
yü n eldi. Önden bir orduyu ve ha;emleriyqylaklara gönderdi.
Cihanşah Mirza, iki yıl Bağdat'ın dışında oturdu. Evler yaptılar. Bağdat'ın
�ı cağının şiddetinden evleri yeri kazarak yaptılar. Gündüz vakti ısının yükseldiği
�ı rada o delikiere ve yarıkiara girdiler.
Diğeryandan Pir Budak ile içerdekiler, şehirde darlık çekiyorlardı. Sonunda
�·ok sayıda insanı şehirden dışarı çıkardı ve ordusuna güvenemez oldu. Onun
yakı nlanndan bazıları kaçıp babasının yanına gittiler. Başka bir topluluk da

kaçmaya niyet etti. O durumu öğrenince onların bazılarını katletti, bazılarını
cia suya attı. Birisi uğurlu padişah Emir Halilullah-ı Şirvani'nin -Toprağı pak
ol.l'un- kızı olan ve diğeri ölümünden sonra nikahına aldığı Elvend Mirza'nın
kadınlanndan biri olmak üzere kadınlarını katletti. Kaçanların kadınlannı,
ı;ocuklarını ve yakınlarını çocuklarıyla birlikte suya attı. Sonunda elini acizlik
ı•tcğine atarak babasından sığınma istedi. Babasına, kardeşi Muhammedi
Mirza'ya ve emirlere söz verip yemin etsin diye kardeşi,Cihanşah Mirza'nın
rmir-i divan'ı olan Emir Abdurrahman-ı Buhari'yi elçi olarak babasının yanına
�i>nderdi. Emir Abdurrahman geldi ve padişahtan, devlet erkanından gördüğü
l terkese and (sovgend) içti. Şehri teslim etmesi ve yakınlarından az sayıda
kimseyle çıkması kararlaştırıldı.
Pir Budak, önce bütün hazineleri ve sahip olduğu şahane mal ve eşyayı
Imhasına gönderdi. Ondan sonra da . şehri babasının görevlendirdiklerine
l t'slim etti. Dışarıya çıkma hazırlıklarıyla meşgul iken dışardakiler bir anda
�dıre saldırdılar. Muhammedi Mirza, Pir Muhammed Beğ-i Tavacı, kılıçlarını
�·ı·kip onun evine girdiler. O, korkudan yerinden fırlayıp Tavacı'ya küfrederek,
"Eğer benim öldürülme hükmüm verilmişse, beni Muhammedi öldürsün.
Senin, [373] beni öldürmeye ne hakkın var?" dedi. Bu sözler üzerine darbeler
i ı ıdirerek onun işini bitirdiler.
.. �a�ılacak olan şudur ki Pir Budak Şiraz'dan gelip Bağdat'a girdiği ve

( :ilıaıı�uh Mirza'nın henüz BaAdat'tan uzak olduğu sırada, her iki üç gecede
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bir defa, nehrin karşı tarafından Pir Budak Mirza'nın evinin karşısına bir
kişi geliyor, yüksek sesle bazen Türkçe, bazen Farsça ve bazen de Arapça Pir
Budak'a küfrederek, "Ey bedbaht! tövbe et. Yoksa o gelecek, seni ve sana bağlı
olanların hepsini öldürecek. Çoluğunu çocuğunu esir edecek" diyordu.
Pir Budak bu sözden rahatsız oluyor, onu bulmalan için suya gemiler
gönderiyor, fakat başanlı alamıyordu. İnsanlar, onu bulmak için karşı tarafta
saklanıyorlar, fakat bulamıyorlardı. O seslendiği zaman bunlar kaçıyorlardı.
Yaklaşık üç ay böyle geçti.
Bu bendeniz, Pir Budak'ın ölüm tarihi olarak şu birkaç beyti söyledi:
[Nazım] :
"Pir Budak, huzur ve rahat içinde bir süre Cem708'in tahtındayer tuttu.

Sonra Tanrı 'nın hükmü ve babasının sözünden qyağını dışarı koyarak kavga etti.
Jçteksiz olarak Şiraz'dan Bağdat tarafina gidip orqyı sığınakyaptı.
.(ahire için heryerden ö"lümlük dirimlik hazırladı.
Ondan sonra ölüm tarihi , 'hurdenl'709 oldu ve ahireteyöneldi. "
Kale kapısında saldınyı savuşturmak ve daruga'yı karşılamak için durmuş
olan onun cümletü'l-mulk'ü ve tavacı'sı Muhammed-i Ali Şeker, saldınnın
mağduru ve hücüma hedef olarak kadedildi. Şehir bir göz açıp kapayıncaya
kadar fethin seline ve yüksektekilerin, alçaktakilerin yıkımına uğradı.
Kadınların erkeklerin kalpleri, kan tufamnın dalgasından Bağdat şehri gibi;
harap gözler, [374] ağlama ve inierne yağmurunun selinden Bağdat nehri gibi
M tı y la doldu. Çocuklar, kucak ve yuva yokluğundan feryat ve figana başlayıp,
ınrıneden damlayan süt gibi toprağa ve kana bulandı; ay yüzlü, hilal kaşlı
l m ki rdcri, cemalİn ayını, ay cemalliler, vebal alanına çekti; kalem kaşlılar,
llı.liııtü girdabına düştü; onlann güneşe benzeyen parlak yüzleri, uzun gecenin
Ma�·ı y la örtüldü; güneş kursu, yıkım çevganının kıvnmına düştü. Nazım:
"Onların hepsinin gözleri bahar bulutu gibi oldu; gönülterin kan suyundan bir andtl
.l'tıl m�ydana geldi.
Bir anda Türkler ellerini çıkardılar; Türklerin gözü gibi her şey yarı mest oldu.
1'i�·lı iht!Jar dolaşıp, ' Tanrımız/ Bizi bu şiddetli azaptan koru' duasını etmeye başladı.
7011
70!1
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İran padişahı.
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Oraya konaklamaktan camiler, köyün ve serseriterin toplantzyeri gibi mezbele oldu.
Biri minberi, odun gibiyüklenip ' Sen e;eksin' d!Je halibin sırtına indirdi.
Müezzin, bağırıpferyatfigan ederek, ' Gözya;ından qy aman,

ay aman" dedi.

"

Cihanşah Mirza, "Basra yıkıldıktanmıo sonra Bağdat'ta göç edip
ıuıltanat evi olan Tebriz'e yöneldi. Orayı kı;lak tuttu. Şirvan'ı almak için
�irvan saltanatında hanedanlarının kıdemliliği ve soylarının Anuşirevan'a
ı luyandığı dünyadaki herkesin kesin olarak bildiği ve hiçbir padişahın hiçbir
1.ıunan onları ülkelerinden dışağı çıkaramağı; herkesin saltanat sahibi olan
ı ı hanedana saygı göstermeyi, her devirde sürdürdüğü; çağdaşlarının, diğer
ı l l kderin ve şehirlerin sultanlarının saygı gösterıneyi kendilerine gerekli
ı,l«·rden saydıkları genç bahtlı kutlu şehzade Şirvanş.ah Emir Halil'in oğlu
lı'r rruh Yesar'a elçı1er gönderdi. Şemahi ve Şirvan vilayeti sakinlerinin,
' l 'l i rkmen ordusunun korkusundan sevgili vatanlarındaki oturma ve yaşama
l ıiııalarının temeli çöktü. [375] Tabiatlarının hisarındaki sabır ve karar
direkleri yıkıldı. Ağırlıklarını, mallarını, çoluk çocukl arını derbenci tarafına
t ıı�ımakla meşgul oldular. Camilerde ve mabedlerde, tapınma gereklerini
yc·rine getirdikten ve ibadete uyduktan sonra ellerini dua için göğe açıp "El
ıuııan" diyerek feryat ve fıgana başladılar. Sonunda o miskinlerin dualarının
hürmetine menziller ve meskenler, Türkmen fıtnesinden korunmuş kaldı.
Sıılihlerin nefeslerinin yeli, onların yakıcı ateşi ve inlemesiyle karışıp bir anda
w l im Sultanının düşüncelerinin harmanına düştü. Ondan sonra o, çadırının
vr otağının yüzünü, Şirvan'a hareketten geri çevirip Diyarbakır tarafına
ılilııderdi. Nazım:

''Bu ormanın aslanlarıyla oynama; camrye at sürme.
l[yuyan bela ryidir, onu uqyndırma; Kimsenin kalbini incitme; az inciten ol.
Bütün Rum 'u ve Hindistan'ı a�· Ey Mir'im! Nereye gidersen sakin ol. "
[376] SAHiB KlRAN'IN GÜRCiSTAN GAZASINA GiTMESi
Yinr. bu yılda Sahib Kıran, İslam'a yardım etmek ve Resul'ü (A.S.)
Mi 'ı �·l<�ndirmek için İlıram kuşağını, küftir kalelerini yerle bir etmek ve isyanın
kc»ki'ınü kazımak; cehaletin ve taşkınlığın temelinin kanunlarını ve kaidelerini
'/ I ll i

(rr �ry bittikten son ra manasma gelen bir Arap atasözü .
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için azİm ve kararlılık beline kuşandı. Bir anda kan içen, düşmanın
damarını çıkaran iki ağızlı kılıcı çıkardı. Gaflet ve gurur ölülerini uyandırmak
i��in onu kımndan çekip sabah bayraklan gibi küfıir karanlığının üzerine açtı.
Zaman gibi giden, kaza gibi yol alan ve bela savaşçısı gibi saldıran, "Gidişi bit
f!-14 geli;i bir qy olan" (şeklinde nitelenen) Süleyman'ın tahtı gibi rüzgirla yarışatı
rahvan ata bindi. Emirler, devlet erkanı, kalelerin ve memleketin beldelerinin
.rtrdarları, Nazım:

yıkmak

''Hepsi, Arap atına binmiJ savajçılar; denizin dibinden toz kaldırırlar.
(;üçlü bir yqya sahip olup ok atan, mızrak oynqyan; düJmana karşı atın diı::ginüıl
.ı:n,şeÜJı savaJyapan,
Güneş gibi dÜJmanlara kılıç çeken; ciimertlikte bahar bulutu gibi sakınmtDJan,
.�'mmşta bqyrak gibi baJını çıkaran; heryerde bajka biryüz gösteren"
(�c�klinde nitelenen) vuruş111-a alanını arşınlayan Jehsuvarlar ile birliktr
ı ı ı ükc·mmel bir güçle Amid şehrinden çıkıp Gürcistan gazasına yöneldi.
Amid'e vardıklan sırada Sahib Kıran, Pir Ali-yi Ali Şeker'i serb.est bırakıp
( : i l um�ah'ın ordusuna gönderdi. Tebes71 1 yolundan dağdan yuvarl�an sel gibi
lı'ıml ımyunun kıyısına [377] ulaştılar. Fırat taşkınlık ve azgınlık halinde oldu�u
il,· i ı ı imktmları ölçüsünde oradan geçmek için yanklar açıp suyu da�tınca geçit
yr•l'i �ağlandı. Ona rağmen bir anda geçebilecek kişi sayısı yedi sekiz süvarİ idi.
Sc m m hepsi dağınık halde suyu geçerek Tarmuk712yqylakına geldi. Orduyu oradu
1 u mkıp Tcrcan'a gittiler. Birkaç gün beklediler. Ordunun geri kalanı toplandı .
Sal ı i h Kıran, orada Sulan'ı serbest bırakıp Cihanşah Mirza'run tarafımı
Jı(( )ndt'rdi. Sonra Gürcistan tarafına hareket ettiler.
İsiarnı himaye eden bayrağın (rqyet) hareketinin debdebesi, o diyaruı
knldc�rinin, beldelerinin, köylerinin ve yerlerinin bütün habercilerin!tı kulağınn
uln�ıııca onların bazılan kaçmaya yöneldi, bazıları da göğüslerini Qela okum1
Hipc�r ederek, sırtlarını kalelerle sağlam görüp yerlerinden oynamldılar. Baıı
kule· h al kı da korkuya ve dehşete düşüp kaleyi bırakarak kaçtı. İslAm orduıuı
oradan geçip Hayber'den daha sağlam olan Samagar713 kalesine vardı vr
HllVU�a gİrİştİ.
f
7 1 1 Yc�ri tespit t�dilemedi.
7 1 2 Yrri tespit edilemedi.
7 1 :1 Oltıı-Tortıım arasında Oltu'nun Narman nahiyesinde yer
ı ı . :i),
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Kale halkı, kalenin sağlamlığına duyduğu güven ve irimattan dolayı, "Bu
kale hiçbir devirde hiç kimsenin eline geçmemiştir. İslam, hiçbir zaman bu
kaıle üzerinde fetih ve zaferle üstünlük kazanamamıştır. Kale almakta benzeri
hulunmayan ve hedefteki ok gibi olan Emir Timur [378] bu kalenin ayağında
ı ıt urmuş, fakat her kapıdan giren tedbiri ile oranın kapısını açamamıştır.
l 11kcnder-i Kara Yusuf da bir süre bu konuda düşünce geliştirmiş, bu amaca
ulu�mak için fikir sahiplerinin zorluğu açan düşüncelerini öğrenmek için her
t ıı rala adamlar göndermişti" diye bağırdı.
Sonunda halk, kendi düşüncelerin hasta ve girişimlerinin ve tertiplerinin
kıHır olduğunu anladı. Hazret-i Sahib Kıran, bu boş sözlerle sehat ayağını
ı ıynatmadı. İslamın işlerine korkusuz gençleri, çevik ve atak pehlivanlan koşmak
1\·iıı harekete geçirdi. Sonunda onlar, havayı tutan kuş gibi burcun ve kale
ılı ıvarının üzerine uçtular. Barış ve güven ortamında dahi gönül rahatlığıyla
iııilmek İsteniise inilmeyecek birkaç burca çıktılar. İlk olarak iki genç bir burca
\' lktı. Onların birini şehitlik derecesine ulaştırdılar. Diğeri de bir sığınağı
kc�ııdine siper etti. Yine bir topluluk, aşağı kale kapısına doğru yönderek orayı
ııldı. Kafirler, başka bir duvarla kuşatılmış olan kalenin üzerine çıktılar. O genç
ı le· burca çıkınca ona kılıç çektiler. Genç kılıcı elinde tutarak kendini o tarafa
ı ı t ıp şehid oluncaya kadar kafırlerle savaştı. Onun üzerine başka bir yiğit bir
yı·rden çıktı. Onu da öldürdüler. Başka sekiz kişi birlikte çıktılar. Onların ikisi,
�ı·hitlik derecesine erdi. O şekilde kaleye ve duvara çıkışlar ve öldürülmeler
l ıirbirini takip etti. Sonunda zor ve güç kullanarak kaleyi aldılar. Sayısız mala
ve· nimete kavuştular. O kale sakinlerinin ricalini öldürdüler. Çocuklan ve
kadınlan tutsak ve esir aldılar.
Oradan kalkıp, zafer işaretli bayraklan (rayat) yerleştirip Etreker adındaki
l ıir köye vardılar. Etrafta olanların tamamını, [379] İnhan714 ve TavayiF15
kilisesine kadar sürdüler. Kafideri esir ve tutsak ettiler. Koyundan, hayvandan
ve· yiyecekten çok miktarda ganimet elde ettiler.
Sahib Kıran'ın o seferden maksadı, Ahıska'yı e le geçirmekti. Fakat o
�a.:adan geri duran; yılamda ve düşmanlıkta bulunarak kibirle başkaldırmış
ı ılan Karahisar716 ve Kemah kalelerinin hakimle rinin kötülüklerini ve
karıştırıcılıklannı gidermenin ülkenin selameti ve ıslahı için daha öncelikli ve
7 1 4.

Eski adı Nihah olan Tortum olmalı (KD, s. 379, n. l) .

..7 1 ;-,

Tortum'un Davayili nahiyesi olmalı (KD; s. 379, n . 2).

7 1(i

Yani ŞebinkarahiNı\t',
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gerekli olduğunu hesaba katarak kutlu gidişinin dizginini, Ahıska'ya gitmekten
geri çevirip Erzurum'a geldi. Oradan Şahzade Sultan Halil'i, Halil-i
Tavacı'yı, Emir Beğ'i, Sulırab-ı Şeyh Hasan'ı, Seyyid Mahmud-i Arabgir'i
Kemah kuşatmasına gönderdi. Kendisi de hassa ordusuyla (leşkeriyan-ı hdssa)
Karahisar'a hareket etti. Karahisar- Erzurum arasındaki uzaklık sekiz günlük
yol ve Kemalı-Karahisar arası da aynı uzaklıktaydı. Bu iki saldın birliği (ilgar),
her iki mesafeyi üç günde aldılar. Her iki kaleyi iki ayrı ordu kuşattı. Hoşkadem
KiF1 7 kalesini, Memaş İbrahim de Kurnar718'ı [380] aldı.
O kuşatmada onun mübarek kulağına, Rum sultanı Mehmed719'in her iki
kalenin halkına, onlann Rumlulara karşı fitne çıkarmalanna, onlara zararlan
ve kötülükleri dokunmasına rağmen, elçi gönderip onlan savunma için sehat
göstermeye çağırdığı, onlan bayrak yay vs. gibi savaş araçlanyla takviye ettiği
haberini ulaştırdılar.
Haber doğrulanınca Sahib Kıran, padişah karargahına (ordu-yi humôyun)
gitti. Şahzade Muhammed Mirza'yı Karahisar'ın kuşatmasına tayin etti. Kısa
bir zamanda iki kalenin sakinleri arasında ihtilaf başgösterdi. Fetih, şehzadelere
yüzünü gösterdi. Kemah Sultan Halil' e, Karahisar Muhammed Beğ'e verildi.
Areste, Yenkan ve Eleke120'yi de alıp kışlak'a hareket ettiler.
Bahar zamanı Osman Beğ'in aldığı ve ondan sonra Kürtlerin yönettiği
Kürdistan kaleleri alındı. Sahib Kıran 'ın kardeşi Cihanşah Beğ,Jerman uyannca
Sac721 ve Mehrevan722 kalelerine gidip her iki kaleyi de kuşattı. Ali Beğ-i Pervane
de TerciF23'i, Ali-yi Koca Hacı, Nevşae24 kalesini aldı. [381] Ayındar125
kalesini kuşattı. İki ay sonra Ayındar'ın suyu kesildi. Bu yüzden kale alındı.
Sahib Kıran,yaylak'a gitti.

717

Yani Eğil.

718

Yeri tespit edilemedi.

719

Yani Fatih Sultan Mehmet'in.

720

Bu üç yerin, yerleri tespit edilemedi.

721

Yeri tespit edilemedi.

722

Silvan'ın batısındaki ana yol üzerindeki Mehreban köyü olmalı (KD, s. 380, n.5).

723

Silvan'ın batısında, Hazro köyü yakınındadır (KD, s . 3HO, n.6).

7:.!4 Silvan yöresinele yer alır (KD,

s.

380, n. 7).
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Bundan önce anlatıldığı gibi Rüstem-i Tarhan'ın gelişi sırasında çağnya
uymamış olan Palu hakimi, kulluk ve itaat noktasına geldi. Onu yakaladılar ve
Palu'yu da aldılar.

Sahib Kıran oradan Tercan'a hareket etti. Sankaya726 mevkiinde iken
Cihanşah Mirza Hoy kıştakından dışan çıkıp yaylaka girmişti. O, Kürd'ün
Cihanşah Mirza'dan çaldığı Ahlat kalesine bir ordu tayin edip Ahlat'a
gönderdi. Ordu Erzurum'a geldi. Sankaya ile orası arasında 20 fersah uzaklık
vardı. (Karakoyunlunun) maksadı, kendilerinin gelişinden dolayı Sahib Kıran'ı
karargahının (ordu) etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenmek içindi. Emirler ve
devlet erkanı, birleşip birkaç kez, "Bu saldın (ilgar) bizim üzerimize geliyor,
ihtiyatlı olmak gerekir" diye arz ettilerse de Sahib Kıran onlara aldırmadı. Sehat
ayağını yerinden aynatınayıp kararlılık makamında yer tuttu.
Saldın birliği (ilgar), Sahib Kıran 'ın sebatına ve elirencini görünce o menzilden
dönüp Ahlat'a gitti. İşin aslını Cihanşah Mirza'ya arz ettikleri zaman o, [382]
Sahib Kıran'a özür dilemek için elçi ile gönderdiği mektupta "Ordunun Ahlat
tarafına geçmesinden akla kötü bir şey gelmesin" dedi. Elçi Cihanşah Mirza
adına and (sovgend) içmek, Sahib Kıran'a da and içirmek istediyse de Sahib Kıran,
'�da ne hacet? Çünkü and içen münafık ise, onun andına nasıl güvenilir?
Eğer emin ise, onun sözüne güvenilir, o zaman da anda gerek olmaz. Çünkü
onun sözü and'dır" dedi. Bağlı kalmış olan Ali Şeker Beğ'i, kendi elçisi Hurşid
Beğ'in yanına katarak Cihanşah Mirza'ya gönderdi. Yine o sırada Trabzon
sultanımn kardeşi Sahib kıran 'ın yanına geldi. Çok miktarda mal getirdi.
Sonbahar mevsimi geldiği için Sahib Kıran, Erzincan salırasına hareket
etti. Kardeşinin oğlu Murad Beğ'i, "Trabzon'u bize verdiler. Cizyeyi kabul
ettiler. istenilen, 'Benim de bir tek dip, koyunum vardır' 727 hükmünü hatırıasınlar
ve Trabzon'a saldırmasınlar" haberini iletsin diye Rum sultanı Mehmed b.
Murad Han'a gönderdi. Sultan Mehmed o mesaja ilgi göstermedi.

726 Tercan'a bağlı, oranın güneyinde bugün Yukarı Sarıkaya ve Aşağı Sarıkaya adia
n nda iki köy vardır. Sarıkaya, güzel bir yaylak olduğu için Hasan Bey Sahib Kıran'ın tarunu
�ah İsmail, 905/ 1500 yılında müriderini toplamak için Türkiye'ye geldiği zaman orada bir
ka�· ay kalmıştı (KD, s. 38 1 , n.2).
727 Ku r an ı Kerim 38/22 Ayetin tamamı, "Bu kardeşimin doksan dokuz dişi koyunu,
de bir tck dişi koyunum vardır; onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi" dir.
Bl'lrada Snhih K ı ran Uzun Hasan'ın Fatih Sultan Mehmet'e söylemek istediği, senin ülken
ı;u k , az olu ı ı lır ı ı i ın kinc cloku nma"ciır.
'
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Sonra Sahib Kıran, Uğurlu Muhammed Beğ'i Koyulhisar tarafına
göndererek kısa zamanda kaleyi ele geçirdi. Halil-i Tavacı'yı bazı emirlerle
birlikte gönderip Melef28 kalesini kuşattı. O kalenin etrafını yağmaladılar.
Sayısız mal ele geçirdiler.
Sonra Erzincan sahrasında, dünyadakilerin şahzadesi, önderlik burcunun
yıldızı, cihanperverlik bahçesinin selvisi, mutluluk bostanının fidanı, emniyet
ağacının güçlü dalı, [383] Nazım:

"Yerin ve zamanın akıllı çocuğu; dürrya gelinine uygun damat,
Mutluluk zirvesinde parlayanyıldız; endam bahjesinde selvi ve JimJir ağacı gibi olan"
Sultan Halil Mirza'nın zifaf donanımıyla meşgul oldu. Büyük bir toy
düzenledi. Zevk ve eğlence sofrası yaydı. Kulağı okşayan çalgıcılar ve güzel
sözlü şarkıcılar mutluluk şarkısını içki meclisinin halkasında oturanların,
gümüş tenli, yasemen yüzlü, düzgün kulaklı sakilerin kulağına ulaştırdılar.
Çengi Zühre, sesi hoş o ay yüzlü gençlere, çengin ve udun sesinin neşesine,
gönle huzur veren şarkılara bakarak, gönlü elinden ve eli çeng'ten ayrılarak
semavi akılların kulağını çekmeye, her an sabır ve karann yüzündeki perdeyi
kaldırmaya başladı. Nazım:
''Yer; o güzel eğlence meclisinin (bezm) süsünden, sanki ' Şüphesiz biz göğü süsledik'729
hükmünü gtjsteriyordu.
GüneJin ve ayın, kutlu bir burçta perdesiz birleJmesi oldu; olan varsın öyle olsun!"
Zifaf düzenlenip sona erince Şehzade Muhammed Beğ'i Karahisar'da
bırakan Hazret-i Sahib Kıran, muzaffer askerlerle (asakir-i mansure), babalann
sulhlerinden ve annelerin rabimierinden çıkan insan gibi o yayZaktan çıkıp
kıjlak'a girdiler.
Bahar gelip reyhanlar ve çiçekler, dağlann, derelerin, ovalann, tepelerin
ceplerinden başlannı dışan çıkardığı; mutluluk çadınnı ve [384] emniyet
gölgeliğini sıra sıra yeşilliğin ve akarsuyun başına çektiği zamana kadar
o kış güvenlik içinde oturdular. O sırada Rum'dan yaklaşık 20 bin kişinin
Koyulhisar'a geldiği, kaleyi kuşatma altına aldığı, Şahzade Muhammed Beğ'in
bir ordu toplayıp Karahisar'dan çıktığı, karşı koyamadığı için geri döndüğü
haberini ulaştırdılar.
728

Koyu! (Koyla)Hisar'ın kuzey batısında yer almakta olup bugünkü adı Mcsudiye'dir
(KD, s. 382, n.3).
72!! Kur'a ı ı - ı Kı�rim :J 7/() .
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Kış olduğu için bu gibi haberlere rağmen, ayaklarını bulunduklan yerden
'lı�arı atamadılar. Sonunda hamile ilkbahar, koç 730 gibi devirlerin rahminden
dı�arı çıkınca Şah Cihanşah Mirza, kıştak tarafından yqylak'a gitti. O sırada
U nayn731 Araplanndan Seyf132 adlı birinin sayısız taraftarlanyla birlikte
ııyaklarını seh1met ve doğruluk yolunun dışına attıkları, tamalı ve zorbalık elini,
ı ıı-adaki ailelerin malına canına uzattıklan haberi gelince Sahib Kıran, Şehzade
S ı ıl tan Halil'i o Arapları, yıkımın ayaklan altına alması için gönderdi. O, kısa
1.ıunanda geri döndü. Arapların almış olduğu mazlumların malının çoğunu,
�ahiplerine geri verdi.
Sonra Sahib Kıran, Siirt'i kuşatmaya yöneldi. Kuşatma sırasında tekrar
ordusunun Koyulhisar tarafına hareket ettiğini hazretin kulaklanna
ııla�tırdılar. Bu haberlerin yayılması üzerine Sahib Kıran, oradan saldırı
birliğiyle (ilgar) Koyuhisar tarafına hareket etti. [385] Pambuhlu733 mevkiine
varınca oradan 50firsahlık bir mesafeyi iki günde katedip Yıldız dağına734 gitti.
l�ı ım halkı Sahib Kıran'ın gelişinden dolayı dağıldı. Sahib Kıran'ın buyruğu
ll�l'rine Sivas'ın tahılını (galle) Koyulhisar'a çektiler. O, Koyulhisar'a giderken
Pnınbuhlu mevkiinde Cihanşah Mirza tarafından Aynal adındaki bir bukavul
r�lri olarak geldi. Altın kılıçlı kemer ile çok miktarda kumaşı hediye olarak
lı(rtirdi. Sahib Kıran onu uğurlu sayıp altın kılıçlı kemeri beline kuşanarak,
.. Kılıçlı kemer göndermek, saltanat işidir" dedi. Elçinin gelişine ve büyük
lırdiyeler getirmesine şaşırdı. Çünkü Rüstem-i Tarhan'ın öldürülmesi, onunla
1 ıirlikte olan emirlerin bazılannın öldürülmesi, bazılarının da tutuklanıp
u�nğılanmalanna rağmen Cihanşah Mirza'nın böyle davranışlarda bulunması
,., ııı derece garip görünüyordu.
l�u m

llgar'd a n sonra Tarmuh mevkiinde padişah karargahına (ordu-yi humayun)
kıttıldı. Bütün ulus ile Rumlulann üzerine yürüdü. Sultan Mehmed-i Rum,
M.uş Ali'yi barış isternek için gönderdi. Elçinin gelişinden önce Sahib Kıran,
11.'m ir-i ahur Kasım 'ı, Emir oğlu Hasan ve boy niikerlerinden bazısıyla Rumlulann
Günr.ş i l kbah ara Koç Burcunda girer.
ı
?:ı Bak, n . 2 1 8 .
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ol malı B u zat, Fazi oğullarından bir emir olup Hama valisi Özdemir'i bir
Kendisi de 887/ 1482 yılında akrabası İcl oğlu Amir tarafından öldürül
ı l ı ı ( K I >, s. 3 tH, ıı.2).
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tarafına gönderdi. Onlar çok miktarda yağma yaptılar. Yağmadan sonra geri
dönerken dinlenmek için bir yerde konakladılar. Her biri bir yerde gönül
rahatlığıyla dinlenip uyuyunca Rumlulann saldın birliği (ilgar) ansızın aA"tr
ı ıyku gibi onlara saldırdı. O dinlenen topluluk, [386] gaflet ve rahatlık içindr
olınalanna ve düşman korkusundan emin bulunmalanna rağmen uyurlukları
yt�rlerden fırladılar ve düşmanlan uzaklaştırmak için ellerini savaş aletlerinr
attılar. Aralarında büyük bir savaş ve çarpışma oldu. Emir-i ahur Kasım'ın kılı�·
kııllanması, düşmanların kılıç vurmasını etkiledi. Mertlik ve yiğitlik gôste re n
l l i l s e y i n i İbrahim'in oku, hedefe varmada ve etki etmede zamanın yüzündr
hat ıra kaldı. Yagan-ı Pir Ali, atsız olarak dışarı çıkıp çıplak bir ata bindi.
( ) ki uğu beline bağlayıp kendini ordugaha yetiştirdi. O sırada düşmanlardan
1 ,jr s ii variyi okla attan düşürdü. Derhal o "Az topluluk "735 öyle bir orduya galip
�·r l c l i . Yüce Allah'ın yardımıyla o kalabalık topluluğun çoğunu tutuklayıp geri
-

dllı ıdiiler.

Sallib Kıran, esirleri esaret bağından kurtardı. Daha önce gelmiş olan Rum
rı/risini kendi büyük emirlerinden (umera-yı i'zam) biri olan Hurşid Beğ ile birlikte
' l hth:t.on'u ve

oranın kalelerini isternek için Sultan Mehmed'e gönderdi.

Rum sultanı, Sahib Kıran 'ın kendi emirlerine gösterdiği ikrama karşılık
olnntk, kendi emirlerine bir elçi göndererek, onlara Trabzon tarafından
ı tl.akla�malarını ve orayı Sahib Kıran ın memurlanna (guma;tegan) bırakmalarını
'

C'l l l l'C' lt i.

Sahib Kıran Şahzade Muhammed Beğ'in zifaf donanıını için
sahrasına döndü.

l l aı.ret-i
Eı·1. i ı ı can

[387] [ŞAHZADE MUHAMMED BEG'İN EVLİLİGİ İÇİN SAHİB
KlRAN'IN ERZİNCAN SADRASINDA TOY DÜZENLENMESiNi
BUYURMASI]
Sahib Kıran, suyu temiz şarap (}erab-ı tahur) gibi lezzetli, toprağının
benzeyen Erzincan salırasında toy düzenlenmesini buyurdu.
'
' 1 t!Vll l l alanı, Tu r vadisF36 gibi mutluluk ve sevinç meşaleleri ile nurlanıp,
yapısı ::un b e re

n�
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Ku r'an-ı Krriın 2249.

Vrya d iğe r ad ı y la Eymen vadisi: Hz. Musa'nın Allah'ın tc:cellisiıw mnıhar ol d u ğ u
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nesımının havası, ebedi cennet gibi ıtırlandı. O törenin yiyeceğinden ve
şarabından, "Gözsüz görülür, kulaksız duyulur" kokusu, insanların burnuna
gelmeye başladı. Yıldıza benzeyen yanaklann mumundan ve çırasından
gecelerin ve gündüzlerin kederlerinin gölgeleri, herkesin kalbinden silindi.
Sürahi, sarhoşlar gibi bazen bu tarafa eğiliyor, bazen insanların kucağında
hamayıl gibi oluyor; bazen zahidler gibi ağzını kapıyor, kendini acı ve keskin
gösteriyor, dışını çizgi ve resirole süsleyip, içini haram malla dolduruyordu.
Kadeh, dudağını bir sevgilinin dudağına ulaştınyor, açık avuçla neyi varsa,
ihlas tabağına koyuyor ve onların içeceği yapıyordu. Kısmet meyhanesinden
ona ulaşan acı tatlı her yudumu kendinden geçiriyor, her an kasesi, dervişlerin
torbası gibi boş kalıyor, tekrar dilenrnek ve toplamak için küpün ve testinin
kapısına dönüyordu. Dudak altından, "Bize biraz su gönderin';;37 ayetini okuyor,
yetenek diliyle Da'I738'nin sözünden şu ruhaiyi söylüyordu: [388] Nazım:

('Ey sırlann denizi! Dudağımı dudağına koy; beni sahil gibi dudağı kuru bırakma.
Biz, o söze ve konuşmaya susamışız; ajk ;arabına kadeh ve testiyiz. "
Onun nİyazından ve samimiyetinden testinin vücüdundaki kan coşuyor,
onunla konuşurken sürekli ve aheste söz söylüyor, onu halinden menmun
olarak geri çeviriyordu. O da dediği her şeyi mecliste hazır olanlara söylüyordu.
Sonunda herkesi, cömertlik ve saçı ile öyle kendine bağladı ki onu uzaktan
gördükleri zaman tevazu yüzünden ayağa kalkıyorlar ve baş eğiyorlardı.
Bazılan onun sevgi şarabından öyle kendini kaybediyordu ki ayak yerine baş
koyuyorlar; öyle kendilerinden geçiyorlardı ki nry 'in, difin ve çeng'in sesinden
. başka hiç kimse onları uyandıramıyordu. Şiir:
"Aferin meyhanrye ve sakiye, qferin ;araba; qferin kadehe ve pe;pe;e gelen kôsrye!"
Toydan kurtulduktan sonra başarı işaretli bayraklan (rdyat) eskiden Harun
er-Reşid'inyaylakı olan Rakka k:tjlakı tarafına açtılar. O sırada Ho tah kalesinin
ve Kürdistan kalelerinin emirleri buzurda yeri öptüler. Siirt kalesinin havalİsinde
kalelerin anahtarlarını teslim ettiler. O mevkide tekrar "Rum Sultanı Mehmed,
tam teçhizatlı 1 00 bin kişi ile bu diyara hareket etmiştir" haberi ulaşınca Sahib
Kıran, gii neş gibi güney k:tjlakından kuzey yaylakına yönelip Erzincan diyarı
. Yaylakına [389] gitti.
737 Kur'an-ı

Kerim 7/50.

İran edebiyatında Da'i mahlaslı veya adlı birçok şair vardır. Bunlardan hangisinin
kast ı·ı l i lıliAi ıtnlaşılamadı.
"' 7:ill
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sırada Cihanşah Mirza, Şiraz tarafına gitmek ıçın Isfahan'da idi.
Ahid ve andlaşmayı (misak) almak için Sulan Beğ'i Sahib Kıran'a göndermişti.
O yurtcia Sulan Beğ, görüşme şerefine erdi. Şahane hediyelerle Sahib Kıran'ı
andlaşma ve sözleşmeye (ahd u misak) davet edince yine Sahib Kıran," Eğer bir
kimse iman sahibiyse, onun dostluğunda yemine gerek yoktur" dediyse de
Sulan Beğ o konuda aşırı ısrarcia bulununca Sahib Kıran onun isteğini yerine
getirdi. Mevlana Ubeyd'i göndererek Cihanşah Mirza'ya da aynı şekilde and
(sovgend) içirdi.
Sulan Beğ henüz Sahib Kıran'ın karargahında (ordu) iken Rum sultanının
Ermen diyarına hareket ettiği haberi geldi. Sahib Kıran savaş araç ve gereçlerini
hazırlayıp düzenlemekle meşgul idi. Etraftan asker topladı.
Sultan, Rum'dan hareket edince Kastamonu hakimi İsmail Beğ'739i bağlayıp
Kastamonu'yu aldı740• Sultan'ın Kastamonu tarafına yaptığı o seferden sonra
Sahib Kıran'ın askerleri "(Sultan Mehmed) şimdilik Diyarbakır tarafı seferini
ertelemiştir" diye düşünerek kendi yerlerine döndüler.
Kastamonu'yu alışından sonra tekrar onun harekete geçtiği haberi ulaştı.
Sahib Kıran orduyu donatıp düzenleyerek ilerledi. Sultan, Koyulhisar'ı kuşatma
altına almıştı. Sahib Kıran adına o kalenin darugası olan Yar Ali Beğ, muzaffer
askerler (asakir-i mansure) ile o kale arasında uzun mesafe olduğundan, " O
taraftan hiçbir yardım gelmeyebilir. Sultan, [390] eğer kaleyi zor ve cebir
kullanarak alırsa, kale halkının kökünün kazınması için hüküm çıkar "diye
düşünerek anlaşma ve sözleşmeyle (ahd u misak) kaleyi teslim etti.
Rumlular oradan Erzincan'a yöneldiler. Sahib Kıran Urum Saray'41
mevkiine, Rum sultanı da Yassı Çemen742 mevkiine indi. Sahib Kıran'ın
karavullan, "Sultan yarın Erzincan ovasına inecek" diye haber ulaştırdılar.
Sahib Kıran akrabalanndan ve emirlerinden Yusuf Beğ'i, Mihmad Beğ'i, Yar
Ali Beğ'i, Emir Beğ-i Ömer Beğ'i; Şehzade Sultan Halilullah'ın nökerlerinden
Hamza Beğ'i ve Aziz Beğ'i iki bin süvarİyle Daşkird743 mevkiinde onlara
O

n . I).

739 Yani Kastamonu ve Sinop hakimi Candar (İsfendiyar) oğlu İsmail Bey (KD, s. 389,

74° Fatih Sultan Mehmet, Kastamonu ve Sinop'u 865 (14·6 1) yılının baharında almıştır
(KD, s. 489, n.3).
741 Bugünkü adı Mecidiye olan Erzincan'ın kuzeyinde bir köy (KD, �.
742 Urum Saray'ın
74·:l Yc·ri

h'ııpit

batıımıdu, Erı.inran'ın
ıt

n.

I).

kuzey batısında yt'r a h r (KU, H . :i90, n.2).
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kurmak için görevlendirdi. Kendisi de şerefli kişiliğiyle iki bin süvariyle
K( y k ub H4 mevkiinde tuzak kurdu.
Karşı taraftan ise, Şehsuvar-ı Dulkadir, Süleyman Beğ, Ankara ve B ursa
valhıi Ferhad Beğ, Sancak emirleriyle birlikte savaş için at binip Daşkirt'e
vaı·clılar. Bir anda birbirine giren iki ordunun savaş alanından kaldırdığı toz,
iki kutup yıldızının başına kondu. Işığın kaynağı, toz ve toprakla görünmez
oldu. Nazım:
tı ı1.ak
'

".S'avaş vadisinin hayvatannın tırnağından; savaşcılann koşuşturma darbesiyle
Ovanın ve çölün bütün taşı kumu, tozlaşıp gözlere sürme oldu.
{)_yle alevli bir atej düştü ki onun ısısındanyaJ kuruyanryordu. "
[391] Yusuf Beğ yiğitçe savaştı. Rumiulardan 200 kişiyi öldürdü.
( >nların ünlülerinden 60 kişi ele geçti. Mihmad Beğ, ileri atılmacia ve savaşta
yi�·itliğin hakkını verdi. Bursa'nın hakimi olan Rum ordusunun bahadırlarından
hiri nt� mızrak vurdu. Onu murat atından düşürdü. Keskin kılıcı ve ortalığı
k ıın � t ıran atı ile düşmanının kaçış yolunu kapadı. Düşmanın davulunu (taht) ve
.ı·rmctlkını yırtıp parçaladılar. Onun parçalarını hayvan avı gibi atlarının eyerine
1 u.ığladılar. Rum ordusunun geri kalanları, mahrum ve malızun olarak düşe
knlka Sultan'ın ordugahına (ma'asker) geri döndüler.
Sultan, hasının galibiyetini ve büyük emirlerin (umera-yı i'zam) bozguna
ı ılradığını görünce dönüş için acele etti. Onda dayanma gücü kalmadı.
Arabalar için temizlenmiş olmasına rağmen yollardan gidemediği gibi
ı c •planına ve safların bir araya gelme yeri olarak belirlenen ovaya da dağların
ı ı l'Hsından gelemedi. Sahib Kıran ın da oraya gelmeye ihtiyacı kalmadı.
Rum sultanı Kelkit tarafına göç etti ve "Bizim Müslümanlada bir
k ..Vglımız ve ihtilafımız yoktur. Biz Trabzon gazası için ihram bağlamışız"
1 U\lwrini vermek için bir elçi gönderdi.
Sahib Kıran da oradan göç edip, onların ordusunun önünü kesrnek için
s�\kaltutan745 yolundan harekete geçti. Akkoyunlu gençleri ve pehlivanları her
ı ı ı rıılt an esirler ve mallar aldılar. Yiğitçe saldırıp onları dağıttılar.
Akkoyunlular arasında, Sultan'ın Trabzon gazası için İlıram bağladığı
l ı ııheri yayılınca Sahib Kıran onlara saldırmaya ve yağma edilmelerini
'

' ll ·l

Yt•ri tespit edilemedi.

7' 1 ;, Yrl'i trııpit t•diknwdi.
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yasakladı. İffetin kendisine [392] sığındığı Sahib Kıran'ın hazret-i validesi,
Mevlana Ahmed-i Yekerci ve diğer alimler, "0, Müslümaniann padişahı olup
gazaya gittiği için onunla kavga etmek şeriat bakımından kınanmıştır ve uygun
değildir. Onunla banş, İslamın iyiliğine olup insaniann refahına ve huzuruna
sebep olur" görüşü üzerinde ittifak ettiler.
Sultan Mehmed de elçi göndererek, "Eğer Sahib Kıran 'ın validesi banşın
selameti için gelirse, karşılığında Trabzon'u veririm" dedi.

Sahib Kıran ifTecin kendisine sığındığı annesini ona gönderince onlar da
Kutluşah'ın oğlunu gönderdiler. O yolla banş gerçekleşti. Rum sultanı vaadini
tutmadı. Trabzonu fethetti. Oradan Çenek746 yoluna gitti. Onun cebehanesi ve
ordusu boş kaldı.
Sahib Kıran, banşa uyarak ona hiç saldırmadı. Geri dönüp ordu toplayarak
( ; ürcistan gazasına çıktı.
[393] GÜRCiSTAN GAZASI
Zafer işaretli bayraklar (rayat) Erzurum'a vannca şehri boş, kale kapısını
açık buldu. Cihanşah Mirza ile var olan andlaşma ve yemine (sovgend) uyarak
oraya saldırmadı. Ordan Avnik'e vardı. tahıla (galle) ve ekiniere zarar vermiş
olan birkaç kişiyi öldürdü. Oradan Ahıska'ya vardı. Karadeniz sahiline
kadar at sürdü. Ehl-i İslamdan hiçbir kimsenin varamadığı birkaç yere vardı.
Nakidlerden, mallardan ve hayvanlardan ganimetlerle sağ salim geri döndüler.
Kafirlerin kalelerinin birçoğunu zor ve güç kullanarak ferhettiler. O kaleleri
yıkıp dağıtarak yerle bir ettiler ve Erzincan salırasına kendi ordusuna döndüler.
O sırada Siirt' i Melik Halef' e teslim ettikleri haberi ulaştı. Sahib Kıran
Padişah'a elçi göndererek, "Siirt'i aslında biz aldık. Sizin orada hakkınız
yoktur. Hakkı teslim etmek vaciptir" dediyse de Melik Halef kabul etmedi.
Onun üzerine Sahib Kıran, iyi bahtlı şehzade Halilullah'ı - Adalet gölgesi, uzun
vıllnr, Müslümanların başında, ulu babasının mükemmel gölgesinde daim olsun- onun
h assa askerleriyle (asakir-i hassa) birlikte Hasankeyf'in kuşatmasına gönderdi.
( ), orayı uzun süre kuşattı. Fetih gerçekleşmeyince onu geri çağırdı ve kışlaka
l ıan�ket etti.
Seyyidü'l- [394] meczubin Baba Abdurrahman'ın başka
k<· rametlerinden biri de şuydu: O, daha önce anlatıldığı gibi tası vurduğu
7'1 1 1
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kılıcı alıp Hasankeyf tarafını işaret ederek, "Seni öyle öldürürüm ki hiç
haberin olmaz" dedikten birkaç gün sonra Melik Halef'i Melik Zeynelabidin
ile Melik Eyyub'un harnarnda öldürdükleri haberi geldi. Araştırdılar, onun
işaret ettiği gün onu öldürmüşlerdi.
Sonra Sahib Kıran, şerefli kişiliğiyle Hasankeyf' e hareket etti. Şehrin
kuşatılmasını emretti747• Şehzade Uğurlu Muhammed'i haşemlerle kıJlaka
gönderdi.

[395] HARPUT KALESİNİN ALINMAtSI
Daha önce anlatıldığı gibi Cihanşah Mirza Bağdat'a giderken Sahib
Kıran'a, "Nehrin o tarafından yardım ve destek görevlerini yerine getirmek; Pir
Budak'ın kaçış yolunu kapamak şartıyla Musul, Erbil ve Sincar senin olsun"
diye haber göndermişti.
Onun üzerine Sahib Kıran, yardım yoluna girip Harput'a hareket etti.
Kaleyi kuşatma altına aldı. Askerle rin çoğunuyqylaka gönderdi. Tünel kazarak
kaleyi şaşkınlık içine soktu.
Yqylak'a gitmiş olan askerleri ve htıjemleri az gören Melik Aslan748 tamalı
etti. Bir orduyla geceleyin Fırat suyunu Malatya tarafından geçti. Onlar,
S üleyman Beğ-i Biçen ile Halil-i Tavacı'nın kardeşi İbrahim Aka'yı 30
süvariyle ele geçirdiler. Süleyman Biçen bu savaşta yiğitlik ve cesaret gösterdi.
Hıkat karşı taraf üstünlük ve cesaretle başarılı oldular.
Sahib Kıran'a haber ulaşınca o, askerini topladı. Her iki grubun Harput
havalİsinde karşılaşacaklarını sandı. Fakat Melik Aslan'ı gelmekten çekinir
bulunca onun tarafına yöneldi. Başarıyı himaye eden bayrağı (niyet) onun
tarafına açtılar. Hareket sırasında karavullar "Melik Aslan, Suriye Türklerinden
yaklaşık 30 bin kadar kalabalık bir asker toplayıp suyu geçti" haberini getirdiler.
,\'ahih Kıran evden çıkıp saldırıya (ilgar) niyet etti. Melik Aslan, onun karşısına
��ıkamayarak Malatya'ya gitti. Sahib Kıran haber alarak suyu geçti. Melik Aslan
yine cesaret edemedi. Oradan Elbistan'a gitti. Korkuluk [396] oldu. İradesinin

H7

Evvelce işaret edildiği gibi (s . 3 67) burada bir atlama yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü

ıı ı ı ı l ı n.ıı a ranın neticesinden bahsedilmiyor. Halbuki Hasan Bey Sahib Kıran bu defaki sefe
l'i ı ıdr �dıri ele geçirmişti. Nitekim Müneccim Başı da bunu teyid etmektedir (KD, s. 394,
ll.

1 ).

7' 1 11 O sı l'ada Harpul'u t•l i ı ıclc· bulu nduran Dulkadirli beyi (KD,

s.

395, n. l).
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dizgini elinden çıktığı için sehat ayağını yerinden kaldınp Esendere749 mevki1ne

gitti. Elbistan, ilkesi zafer olan askerin saldınsıyla yağmaya maruz kaldı.
Melik Aslan, acizlik ve kusur göstererek, kulluğunu ve itaatini itiraf
<'tmek için padişah ordugahına (ma'asker-i humqyun) elçi göndererek, "Dergahın
kullarından çıkacak her konudaki ve her alandaki hüküm ve işareti can u
gönülden kabul ederken yine de kendimi kusurlu ve taksiratlı sayacağım" dedi.

Sahih Kıran, cevabında Harput kalesinin teslimini işaret etti. Çiçek oğlu ile
hib divan ve mutemedü'l-mülk olan Mevlana Yahya'yı istedi. "Bu iki kişi gelsinler
ve� kaleyi teslim etsinler ki dostluğun ve sevginin temeli kurulsun, düşmanlık
kaidderi ortadan kalksın" dedi.
Hüyle yazışmalara rağmen Sahib Kıran, Melik Aslan tarafına başka birkaç
IJıÜ�· daha yaptı. Melik Aslan, Esendere'de de oturamadı. Çadır ve otağın bir
ı;oP;uııu yerinde bırakarak Ceyhan750 suyu tarafına gitti. Anılan mutemetleri
�ciııdercli. Hapis olanlan da gönderip kaleyi teslim etti751• Sahib Kıran, mürüvvet
ve · .Jı�Wvvetinin fazlalığından dolayı ona 4 bin e;rdf gönderdi. Oradan kı;lak'a
yi l t H' l d i . O arada Pir Budak'ın andiaşmasının (ahid) durumu ve Cihanşah
Mirza'nın onu bozduğu haberi yayıldı. Sahib Kıran, Bağdat katline ve
adaletsizliğine karşılık mutluluğa, zevk ve eğlenceye yöneldi.

.m

[397] [SAHİB KIRAN'IN, SEÇKİN OGLU ZEYNEL MiRZA'NIN
ZİFAFI İÇİN TOY DÜZENLEMESi]
Sahib Kıran, ilkesi saltanat ve elbisesi adalet olan oğlu Zeynel Mirza'nın
ziHtli için büyük bir toy düzenledi. Alanı cennet bahçesi, havası Ordibihişe���
ı ı wvsimi gibi olan oyaylak, Nazım:
Ozerindeki bütün kum ve ta; akmı;; orada rengarenk ldle açmı;.
()rada bedendeki can gibi su akmakta; oradayejillik, çemen selvisi gibi salınmakta.
Oranın bütün ovası ve kırı otlak; dağı tepesi tamamiyle su kaynağı"
ıı
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M e t i nde ora halkının dediği gibi Cahan veya Cihan şeklinde geçmektedir (KD,
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te spi t edilemedi.
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7:ı ı Bu olay, 870 (1464) yılının başlarında olmuştur. İbn Tagrı Birdi'ye göre (Havadü, ıı,
:ıOO, ['ı OB) Sahil> Kıran (Hasan Bey), Gerger kalesini Mısır sultanına teslim etmesine karşılıkı
l l aqıııı 'u t•ldt' t'lnwk konusunda onun gizlice muvafakatını alm ışt ı (KD, s . 396, s . 3).
·t :ı'J. ( i ü ı ı t�ş t a kvimim�
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(şeklinde tasvir edilmekte), çapı iki ok atımı, çevresi yaklaşık altıda bir
jiır.mhlık bir salıayı seçtiler. Emirler ve devlet erkanı o dairenin etrafındaki göğe
ht'nzeyen çadıra, atağa ve gölgeliğe geldiler. Herkes kendine bağlı olanlarla
oturup meclisleri, şarabın, kadehin, periye benzeyen sakilerin, gönle huzur
w ren dostlann, gamı silen nedimlerin, hoş sesli mutriblerin, gönül okşayan
�üzdlerin nurundan yüce cennet ve hurinin yanağı gibi süslediler. Her bir
ki)�eden çengin ve udun sesi, her mevkiden bir güzelin nağmesi, ney melodisinin
vt· d o l u kadehin sevinci geliyordu. [398] Herkes kendi kıymetli elbisesini giyip
mn:lise koşuyordu. Anasından dağalıdan beri yiljünü kimseye göstermeyen ve
küp hücresinde saklanmış olan üzümün kızı753 o sarhoşlık meclisinde her an bir
kisvetle ortaya çıkıyor, herkese cilve ediyor, bazen bir fakirin elbisesine ve katran
JJ;i hi palaza girip kendini ortaya atıyor, bazen de kendini beğenmiş gençler gibi
�ı;iimüş elbiselerde insaniann başına giriyor, herkes ile söz çıkarmayan bir sesle
V<' dilsizlik dilinin sözleriyle o gizli sırlardan bildiği kadannı bölümler halinde
Hilylüyor; hazır olaniann sabır ve karar gemisini, şevk dalgalannın şakırtısı
w zevk tufanının vuruşmasıyla tanıdıklık okyanusu denizinde boğuyordu ve
lll'rhiri hal diliyle şu iki beyti söylüyordu: Nazım (Arapça):

"Sevgi/iyi andımızdan dolayı ;arap içtik; o ;arap ile cö'mertlik ortaya çıkmadan ö'nce
Mtrlwş olduk. "
.Ney, içte olanın sırnnın peşinde baştan ayağa ağız; ay ve yıldız yanaklılar
i�·in gözler seyir için açılmış; bazen dil altından güzellere kavuşma beyanı,
1 mzen feryat ve fıgan sesiyle aynlığın zorluklannı anlatıyordu. [Şiir] :
''Hal meclisinde kimse sözcü değildir; ney'den ba;ka aşk hakkında konu;acakyoktur.
O sözleri a;k kitabından öyle söylemektedir ki dağların tepeterin gözündenya;gelmektedir.
O, öyle bir vadide gidip gelir ki orayafirtınaların eli bile ula;maz.
Onun uçu;u, a;kın ;ah kanadryladır; o, aklın kanadından kurtulmu;tur.
[399] Onun semaı, gö'nlü öyle biryere gö'türür ki akıl orada ağırlık hükmünde olur.
O a;ktan onun ruhuyardım alır; ondan dafaal akılfeyiz alır.
Gel ey Tihranf! Onun kutsal nifeslerinden isimsiz ve b.enzersizyardım isteye/im.
Çünkü biz, o sözün ve konu;manın susamıJryız; a;k ;arabına kadehi ve testiyiz. "
Çengin beli bükülmüş, boyu dikliğini kaybetmiş bir yaşlı gibi yoksulluk
kftHc�ı-ıini, dilencilik bestesiyle kaldırmış, zamamn olaylannın mızrabımn
'l �ı:i
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yarasından; gece ve gündüzün hadiselerinin kulak çekmesinden İslam
padişahının - Allah gö"lgesini bütün insaniann üzerine d-üjürsün- meclisine sığınmış,
riyasız dua okuyanlar gibi önce zifafı kutlamak için bir fasıla başladı ki onu
duyunca Zühre'nin duracak yeri kalmadı. O, şaşkın bir vaziyette pençesini,
Utarid'in boynuna vuruyor, dans ederek zirveden aşağıya ve aşağıdan zirveye
gidip geliyordu. Kutlama işinden kurtulduktan sonra samimi bir niyyet ve iç
saflığı ile Sahib Kıran 'ın devletinin devamı duası için kükrüyordu. Kendi canının
damarlarını, feryat ve fıgan tırnağıyla tırmalıyar ve şöyle diyordu: [Şiir] :

"Benim boyum dal gibi bükük oldukça;yorgunların elinden vav gibi durdukça
Ortadımdan tokat nasibim oldukça, ;ah'ın devleti büyüme halinde olsun!"
Başka bir yerden davul (kôs), zurna (surndy), nekkare ve boru sesi, zeminde
ve· zamanda dönen kümbedin kulağının deliğine gürültü atıyor; etraftan ve
civardan akrabalar ve yabancılar, binmiş veya yaya vaziyette bazılan davet için
lmzıları da seyir için toplanıyorlardı. Nazım:
"Cem ihtijamlı padijahın tahtının uğuruyla; o ova ve dağyüce cennet gibi oldu.
[400] Yeri,geceleyin göğün çatısı gibi;yanaklardan sabah günefi gibi oldu.
Otunun sümbülünden ve toprağının kajUrundan; üzüm dalından çe;meler akıyordu.
Ağacı, tuba ağacı754nın kıskanacağt selvi boylu gençler idi.
Orada çadır, ba;ı yüksek gök gibi; Elvend ve Sehend gibi bol.
Onun üzerinde bahar bulutu gibi gölgelikler var; sütünlan Yaratan tarafindan
rle.rteklenmi;. "
O kutlu hayattan, uyumlu ve uğurlu zifaftan kurtulununca Sahib Kıran,
lcışlaka gitti. Cihanşah Mirza'nın elçisi Bağdat tarafından Sahib Kıran 'ın
karargahına (ordu) Pir Budak Mirza'nın öldürülme ve Bağdat'ın alınması
haberi için giderek Bağdat maktüllerinden birkaçının kellesini götürdü. Sahib
fı:iran onun karşılığında Hasan Hacı ile bir tavla Arap atı gönderdi.
Cihanşah Mirza, Tebriz tarafına göç edip orada kışladı. Emirü'l-ümera ve
.mlıih divan olan Emir Şah Ali-yi Bayrami'yi birkaç ihanet suçuyla suçlayarak
1 mğlayıp kaleye gönderdi. Büyük emirlerin (umera-yı i'zam) herbirine, Diyarbakır
sd(�rine yardım için sahip oldukları ülkeye ve vilayete gitme izni verdi.
Hemedan vilayetinden Biş Bermak yayiakma ayrılmış olan Muhammedi
Mirza, lsüıhan'a hareket etti. Isfahan'ı tekrar önceden belirlenemiş vergilere,
'I'H ( : r ı ı ı ırt t c· l ıı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı ıı�ıı ç .
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kararlaştınlmamış yüklere maruz bıraktı. Elini Müslümaniann ırzına ve
malına uzattı. Bahar mevsimi yaklaşınca tekrar kalıplanndaki fesat maddeleri
harekete geçti. Kalplerindeki fitne ve kanşıklık duygulan kabardı. Herkes,
kış/ak'ta kavga kapılannı açıp, Koç Burcunun755 başlannda her yerden Tebriz'e
yürümek için silah ve techizat hazırladı. Sadece yönetim yeri Kirman olan
Ebu'I-Kasım Mirza, Sahib Kıran 'la olan evlilik akrabalığının hürmetine binaen
kendi vilayetinde kalma izni almıştı.

[40 1] [CİHANŞAH MiRZA'NIN ' OCUKLARININ DURUM
LARI]
Cihanşah Mirza, Pir Budak'ı Şiraz'dan çıkanp da o Bağdat'a hareket
rdince Ebu Yusuf Mirza'yı Şiraz'da onun yerine tayin etti. Geçimi için
�iraz'dan 5 bin tümen gelir belirledi. Şiraz vilayetinden Bevanat, Herat ve
Merv-i Deşt'i Kirman vilayetine bağladı. Muhammedi Mirza'yı Isfahan'a
geri dönderdi. Onun geçim kaynağının kardeşlerininkine eşit olması için Şiraz
Serdsirat'ını Kazerun, Hafr ve Germsirat'ın bazılanyla birlikte Isfahan'a kattı.
Ebu Yusuf Mirza, ılımlı bir hayat sürerken Muhammedi, hayatını
lsfahan'da yaklaşık 1 4 yıl aynı minvalde zulüm ve zorbalık yaparak geçirdi.
Fitne, fesat, zulüm ve adaletsizlik dakikalanndan bir dakikayı boş geçirmedi.
Zalimleri ve rezilieri vali ve memur (ami� yapıyor; onlar, imkanlan ölçüsünde
hütün sakinleri yağma edilmesine gayret sarf ediyorlar, mallannı aldıklannı da
ımnunda azaba, eziyete, işkenceye ve tuzlu suya756 uğratıyordu. Malı aldıktan ve
rziyeti, işkenceyi bitirdikten sonra öldürme emri veriliyordu. O kanştıncılann
bazısını da şehir ve vilayet halkına satıyor, acizlerden, miskinlerden 1 00
tamen, 200 tümen alarak onlan öldürüyordu. Tekrar bir başkasını deniyor,
ı mu eğitip halkın üzerine musallat ediyordu. Fakat "Allah ihmal eder, fakat
ihmal edilmez" dendiği gibi zulmün sonunun vahim ve neticesinin kötü olduğu
kararlaştırılmıştır. [402] [Şiir] :

"Ey mesleği zulüm olan! Sonundaki ' Gö"ğü dürdüğümüz zaman (757 dan kork.
,Zaman, hemen burada ceza verir; hesap günü sadece Kryamet Gününde değildir.
Ad ve Semud sarayına bak; toprak oldu ve sonra yel alıp götürdü.
755
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Ey karde;! makam ve mevki ile ö'ğünme; çünkü o makam kuyu ve malın dayüktür. "
Ebu'I-Kasım'ın yaşam şekline gelince, o şöyleydi: Bülug çağının başlannda
ve gençliğin ilk zamanlannda güzel kızlara ve şaraba tutkun; yasaklanan şeylere
ve uçkuruna düşkün idi. "Bu kapıdan sayılmaz" denen şey onun sapık mizacına
ve karanlık tabiatma hakim olmuştu. Bir aylık av tellalı çağırtıyor, Kirman'ın
nahiyelerinin ve bağlı yerlerinin bütün halkını soğukta ve sıcakta öldürüyor
ve eritiyordu. Mevzilere, köy evine ve insanların sarayına konaklamak
bahanesiyle girip güzel kızlan ayırmayı, oğlanları (gılman) ve kadınlan
kaldırmayı, görvelilerine ve hırsıziara görev ve iş olarak buyuruyordu. Sözüne
güvelilir kimselerden şöyle duyuldu ki av peşindeyken bir köye vardı. Bir kızın,
şeriat hükmüyle bekaretini aldı. ... 758 Ertesi yıl yolu yine avda o yere yolu düştü.
O yerin kadınlarından bazısı, alay ve kınama yoluyla o kıza, "Damat geldi"
dediler.
Ebu'I-Kasım o yere varınca o iffetsiz kızı aynı iş için istedi. Onunla adet
olduğu üzere dönüşü hakkında söz açıp sohbet etti. Kız, oranın kadınlarının
alayından ve kınamasından şikayet etti. Ebu'I-Kasım öfkelendi. Üç gün üç
gece kadınlardan ve erkeklerden gencinin yaşlısınının, askerlerin malı olduğu
konusunda tellal çağırttı. Üç gün bu yolla [403] o yerin herbir köşesinde
dikine bir direk diktiler. Giriş evinin bölmelerini ve direklerini düzlemek
için her odanın kapısının üzerine demirden bir şakül astılar. Erkekleri, top
sakallanyla eşek gibi yüklerinin altına çekiyorlar; kadınları, kocalarının ve
akrabalannın önünde; bakireleri anne babalannın yanına livata ve zina ile rezil
ve rüsva ediyorlardı. Bazen de Kirman şehrinde "Kadınlar, sahanın etrafında
guy ve çevgan oyununu seyretmek için toplansınlar "diye telilli çağırtıyorlardı.
Toplandıkdan sonra şehvetin hızlı giden atını şaha kaldırıyor, murat topunu
(guy), güzellerden zulüm çevganı ile kapıyordu. Fakat işin sonunda lezzetleri
ortadan kaldıran hızlı süvarinin, "Belirttiği vakit gelecektir"759 atını çekip intikam
meydanına süreceğini, "Kendini mezarda bulunanlardan say )) sesini şehvetlerin çevgan
oyucularına duyuracağını, istek topunun (guy) onları çevganının kıvrımından
kapacağını, onları lezzetlerin alanında şehvetlerin atından düşürüp kendine
piyade yapacağını ve mat edeceğini bilemedi. Nazım:
"Lezzetler meydanına nrye çabuk geldin? Ey aziz! Ba;ına alçaklık toprağı saçma.
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Hakk'ınferman çevganından başını eğme; kıvrım kıvrım olan tehlikeden emin olma.
Güne; ve ay ile çadırı kom;u olmu; olan birçok padi§ahzade ve padijahın
Çevganın iı"nündeyer biryop gibtydi; zafer ö"ncüleri ve devletyakını idi.
Böyle bir önderliğin kadrini; halka tyi davranmayı ve dine ö"nem vermeyi bilmeyip
'Jtnsızın murat atından dü;tüler; böyle dü;en bir kimse de ayağa kalkamaz. "
[404] Pir Budak Mirza'nın durumuna gelince: Cihanşah Mirza'nın
durumu anlatılırken, anlatılacak bir çok şey anlatıldığı için burada onu
ı ı n lat maya gerek yoktur. "Vah;etin anljztılması vah;ettir" sözü göz önünde tutularak
onun hatıriatılmasından ve tekranndan kaçınıldı . . . . 760
Cihanşah Mirza'nın Bağdat'tan Tebriz tarafına hareket ettiği zaman
l l azret-i Sahib Kıran, Şahzade Zeynel Babadır'ın düğününden (toy) kurtulup
! l arput'tan kı;lak'a hareket etti. Mahmud Beğ, Sahib Kıran adına . . . 761 valisi idi.
Onun yardımıyla adı geçen kaleyi kuşattılar762• Zor ve güç kullanarak Mısır
Htıltanının nökeri olan kalenin valisini çıkanp kaleyi yönetim altına aldılar.
o kale Şam vilayetinin sının (serhad) olduğu için bir asinin o vilayette istila
bayrağını (niyet) açtığı zaman o kalede yakılan ateş Halep'te görülüyordu. Onlar
ı ı ateşten yabancı askerin saldınsı sonucunu çıkanyorlardı. O anda Halep'te de
ııi<'Ş yakarlardı. Bu şekilde o gecede hangi menzilde ateş yakariarsa yaksınlar, o
ııl <'şin aracılığıyla yabancı askerin varlığı haberi beş saat içinde Mısır'a ulaşırdı.
Mısır sultanı, Sahib Kıran'a kaleyi isternek için elçi gönderdi. Banşa karar
wrildi. Sahib Kıran tarafından o hazretin yakını olan, onun iyiliğini görmüş,
wzirlerin sultanı Hace Reşid'763in soyundan olan Hace Reşid, Suriye melikü'l
llnum'isı ile beraber banş için [405] hareket etti. Sultan, Suriye vilayetinde sekiz
ı ı wvkiyi beytü'l-mal'dan satın alıp kale karşılığında Sahib Kıran'a teslim etti. Sahib
himn, Irak memlekederini (memalik) aldıktan sonra o yerleri hayır dünyasına
vukfetti. "Allah ondan geleni kabul etsin ve karşılığında ona ondan bir hayır versin! Allah
tloJ.,'frU)JU en tyi bilendir. '�64
7lill
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Metinde boş bırakılmış .
Bir atlamanın var olduğu anlaşılan burada kastedilen kale Gerger kalesidir.
�üphesiz Camiü't-tevarih'in yazarı Hace Reşidü'd-Din-i Fazlullah (KD, s.404, n.5).

Memluklerin elinde bulunan Gerger kalesi 868 yılının Şaban ayında (Nisan 1464)
Kürtleri tarafından hile ile ele geçirilmiş, kale hakimi de adamlarından birka
l ıi rl i k l<· öldürülmü,tü . Bu olny, Sultan Hoşkadem'in çok canını sıktı. Çünkü Gr.rp;<·r,
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[406] [CİHANŞAH MiRZA'NIN DİYARBAKIR TARAFINA
YÜRÜME Sİ]
Keşif ve görüş sahiplerinin işaretine ve tahmin ve gürnan işlerinin
kanununa göre zamamn halkının ağızlannda ve dillerinde şu anlama gelen bir
söz dolaşıyordu: Kur'an-ı Kerim'in dilinin de onunla konuştuğu ve devlederin
değişeceğine değindiği yıllardan . . . 765 yılında Rum ve Suriye hududundan,
belki Dünyayı alan Oğuz soyundan düşünce sahibi, adalete meyilli bir padişah,
ülkeleri istila edecek, zulmün zorbalannın pençesini, şans bileğinin gücüyle
bükecekti. Nazım:
"Dünyqyayeni bir düzen verecek; adaleti halka asqyij verecek.
İnsaf bileği ve cömertlik eliyle zulüm diyannın damannı çıkaracak. ''
Turanşahi hükümlerinin de bu konuya dayandığı gibi o zamanki devrin
meliklerinin hallerinde bozulma ve yıkılına olacak. O vaadedilen kişinin
padişahlığı, bütün memlekederde adalet sancağını (liva)dikecek.
Bir süre her şeyden haberdar olan zeki kimseler, bu müjde ile tam bir ümide
sahip oldular. '1\caba ne tür ateş yanacak da onun aleviyle o zulmün çeri çöpü;
o sitemin gövdesi ve dalı yanacak, ya da havaya ne tür bir toz kalkacak da o
tozdan bu alam arşınlayan süvarİler ortaya çıkacak" diye bekleyip gözlemekte
idiler. [407] Nazım:

''Eğer bu dünyqya karanlık gece gelmezse, yıldızlardan ırık alınamaz.
İğneyi tatmadan kimse (balı) tatmadı; dikensiz hiçbir gülün bitmediği gibi. "
Halk bu düşüncelerle kalbi kınk ve gönülleri ümidi olarak bekleme
yolunun başında dururlarken ansızın bu çıkışın zinciri ve bu huzurun
savaşla alınması çok zor olan bir kale idi. Nitekim burayı geri almak için giden Memluk
ordusu, on aya yakın bir zaman kuşattığı halde başarı gösteremeyerek geri dönmüştü. Fakat
Memluklerin yeni bir kuşatmasına karşı koyamayacaklarını anlayan Kürtler, Kaleyi Hasan
Beğ'e Sahib Kıran teslim etmişler, o da oraya adamlarını koymuştu. Hoşkadem, bir teşrifat
meselesi yüzünden aralarına düşmanlık girmiş olan Fatih'e karşı doğal müttefıki olan Hasan
Beğ'i danltınayacak bir şekilde kalenin kendisine iadesini rica etti. Hasan Beğ, Hoşkadem'e
Gerger'i geri vereceğini açık olarak bildirmiş, karşılığında Harput ile beraber 10 bin dinar
istemişti. Hoşkadem, Harput'un Dulkadir oğlu Melik Aslan'ın elinden alınmasına ses çıkar·
mayacağını gizlice söylemiş , diğer taraftan da Melik Aslan'a kendisini savunmasını bildir·
nı işti. Bundan başka Sultan, Hasan Beğ'e , bu kitapta da söylendiği gibi beytü'l-mal'dan satın
alarak mülk olarak Halep'te bin dinar'lık yer vermiş, ayrıca 500 dinar ve başka hediyel<'r dr
göııdt�nnişti. Gergcr, bugün Fırat sahilinde Adıyaman'ın bir ilçesidir (KD, s. 405 ,n. 1 ) .
?tırı
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lm,lungıcı, merhum ve pak padişah Cihanşah Mirza tarafından harekete
"'rc;meye ve ortaya çıkmaya başladı. Sebepsiz olarak onun düşmanlık damarı
kııl mrdı . O nun dünyayı alan Hazret-i Sahib Kıran ile sözleşme ve andlaşma
ı ı ı iı.acı bozuldu. Ahid nabzı, kırıp bozma ateşiyle düzensiz hale geldi. Akıl
t u hi hinin ve hiçbir tedbir düşünenin ilacını bulamadığı için günden güne
l l l t ı r ve kanşıklık maddeleri artmaya başladı. Sonunda devlet adamı, kusur
vr acizlik döşeğinde sağlam tedbirlerden geri kaldı. Ecel kılıcı, Rabhani
t u kdirin kınından çıktı. İlahi kazanın celladı, onu, gururun ve ernellerin uyku
rll ,i�rsinden soyup koşa foşa, " Ölüm bqygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönerekm66
c lı ı rl ığına ulaştırdı. Çaresiz düşündüğü her fikir, doğru olmadı. Pişirdiği her
l ı ıı y al yanlışlıkla bozuldu. 1 0 Şevval 8 7 1 ( 1 6 Mayıs 1 467) tarihinde Tebriz
l ıc'll�esinden çıkıp alıeli bozma kemerini beline taktı. Ordunun sayısını ve
t r•l'hizatını düzenlemeden Diyarbakır tarafına yöneldi.
Cihanşah Mirza, Tebrizden çıkıp iki üç menzil yol alınca haber Sahib
Almn'a ulaştı. Sahib Kıran, yumşak huyluluğunun fazlalığını ve uyanıklılığının
ı ı ı ükt�mmelliğini destek alarakyqylaka hareket etti.
Cihanşah Mirza, Hoy kasabasından geçip [408] Sökmen ova767
ıwv/a�1ndaki Hoy meydanına vannca savaş (rezm) fikrini, tekrar azim
yli klüğünden atıp eğlence (bezm) araçlarıyla meşgul oldu. Zevk ve safa sofrasını
yıı y dı . Nazarın tuzağından kurtulmuş, güzellik sahibi kimseler, işret arkadaşları,
ı ı ııı h rem nedimleri, hoş sesli şarkıcılar ve gönül okşayan çalgıcılar ile oyunlara
vı · ,.�lencelere oturdu. Güzel yüzlülerin kaşı gibi bir meclis düzenledi. Herbir
ı,, ı�rdcn gönül alan ve gönle hoş gelen bir ses söylenmekte, her bir taraftan bir
llt·v�·i linin gamzesi tutulmakta idi.
( ), birkaç gününü bu şekilde akşam etti. N az ann uyanık, makamının ve
ı ı ırvkisinin geçmekte olduğundan habersiz idi. Nazım:

., Böyle bir gecedeyaşamak, ölmektir; ;araptan alınan sıcaklıkyorucudur.
(;eceleyin yaşamak, iki gözü gözya;lannının bekçisi olanlar için uygundur.
1lırsız da geceleyin canlı olur; gece, onun hqyatını dar ağacına çeker. "
Bu oyun ve eğlencenin haddini aşması ve bu insanı şaşırtan işlerin
c ıl m ası sırasında Adilcevaz'da vali olan Mahmud-i Mihmandar'ın yanından
l ıi r h a b e rci (kasıd) gelerek, "Diyarbakır'da çevik yapılı, bulut gidişli, savaş
?Iili
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meydanını arşınlayan, aslan gibi savaşan, Ali huylu, güzel yüzlü, gazanfer768
yapılı, İskender heybetli, yüksek itibarlı, iyi işli, güneş yapılı, Cemşid destekli,
Nazım:

"Sava; zamanında hepsi Rüstem gibi olan; sohbet zamanı hepsi 1arap ve gül gibi olan,
Saçıda deniz gibi avcu açık olan; sava;ta Necef çölünün aslanlan gibi olan,
Hepsi de komutanlık goncasınınfidanı; hepsi de cihan pad?Jahlığtnın ba;znın tacı olan"
(şeklinde tasvir edilen) şehzadelerle ve [ 409] herbiri kan içen kılıç ve zırh
delen ok gibi olan ve bağlılıkta yay gibi itaat belini büken, kendilerini Sultan'ın
iktidar kabzasına sağlarnca bağlamış olan; düşmanlan ezmeele baştan başa dil
kesilen mızrak; dostlann gamını çekmede baştan ayağa ağız kesilen peykan
gibi olan ve Şiir:
"Kimse sava;ta onlann sırtını diindüğünü ne de önlerinde düJmanlann durduğunu
görmedi"
(şeklinde tasvir edilen) 1 2 bin süvari ile Diyarbakır sınınndan (serhad) bulutu
örtü yapan güneş gibi dağların, vadilerin ve tepelerin kollanndan girmiştir. 6
gündür nereye gittikleri konusunda kimsenin haberi yoktur" haberini ulaştırdı.
Bu haber karargahta (ordu) yayılınca, bazısı padişahla işbirliği için ve bazısı
da askerlik için ortaya çıkmış olan halk, kaçış telaşına ve ıstırap girdabına
düştü. Padişah ise, güzelin ve şarabın dalgasında idi. O topluluk arasında
hiç kimsenin de bu kötü haberi ona sunmacia öncülük etmeye cesareti yoktu.
Sonunda alışılageldiği gibi meclisin açılma vakti olan ertesi gece, Sultan
yabancıların külfetinden gamı dağıtan sevgililerle bir olmak ve mutlulukla
halvet yapmak isteyince Pirzad-ı Buhari, Şah Hacı Beğ-i Hemedani, Rustern-i
Yakubi, Pir Mihmad, kardeşi, Kurmişi-i Şeki, Emin oğlu Hüseyin, Lala Sefer
Han, Şeyh Behlül-i Çagatayi gibi onunla çıkmış olan emirlerden bir topluluk,
inaklardan bir grup ile birlikte saltanat dergahının önünde toplandılar. Padişah
onların toplandığını öğrenince eğlence meclisinden uzak durup işin aslını
öğrenmeye çalıştı. Mahrem nedimlerden olan Kadı Abdullah, ona bir haber
duyup duymadığını veya bir çare düşünüp güşünmediğini sorunca buyruğu
üzerine toplananlan meclise getirip onlardan işin aslını sordular.
Emirler, cevaplarında haberin içeriğini ve şeklini arz ettiler. Bu haber onun
kulaklarına ulaşınca endişe ordusu, [41 0] onun zevk ve eğlence sofrasına gece
7fill
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baskını yaptı. Kalp huzurunun ve rahatın malı mülkü, vehim ve vesvesenin
saldırısı altında ezildi. Birkaç kişiyi, ordugah (ma'asker) hududunun ve dış
yolların korunması için karavulluğa çıkardı. O geceyi şarapsız ve eğlencesiz
emirlerle görüş alış verişiyle (müşiiveret) geçirdi. Sonunda doğu sultanının, salına
salma gece çadırından çıktığı, meskun yerlerin alanını, "K91ametgününün sarsıntısı
büyük şeydirJJ 769 (hükmünü hatırlatarak) çadır yerini sarhoş ve baygın yaptığı;
zevk ve eğlenceye dalıp, İrem bahçesi gibi mutlu ve neşeli olan karargah (ordu),
Sur'unkine benzeyen bir boru ile kıyamet alanı gibi coşup taşmaya, sarsılıp
��'
sallanmaya başladı.
Bu yalan haberin aslı şu idi: Akkoyunlu haşemleri, Halil-i Tavacı'nın
başkanlığında (başlık) Bingöl yaylakına varmışlardı. Bir topluluk da av için at
binmişti. Onun saldırı (ilgar) olacağını sandılar. Bu haber de şuna dayanıyordu:
Mahmud-i Mihmandar'ın yanından yalan haber kendine ulaşınca, Cihanşah
Mirza'nın güçsüzlüğünden dolayı durumu sarsıldı. O, emirlere ve askerlere,
çocuklan ve özel yükleri ordugaha üç Jersah uzaklıkta olan N oyan kalesinin
ayağına götürmelerini buyurdu. Kendisi de emirler ve askerlerle birlikte, saldırı
(ilgar) yolunu Sahib Kıran'a kapamak için askerin ora hududuna geçişinin yeri
olan dar geçide hareket etti. O sırada Sahib Kıran 'ın yanından elçi olarak gelmiş
olan Hızır Beğ-i Tarhan'a, "Niçin Hasan Beğ770, asker toplayıp at bindi?"
diye sorunca Hızır Beğ, "Bu haber yalandır. Bu zamanın padişahı Harput'a
konaklamış olup, haşemlerin tamamı [41 1] Kabesi yayiakında toplanmıştır"
cevabını verdi.
Cihanşah Mirza o söze inanmadı. O yalan söz onun içine işledi. Onda
gazap ateşi alevlendi. Öyle ki hiçbir şekilde söndürülmesi mümkün olmuyordu.
Muhammed-i Seferçi'yi elçi olarak göndererek," Dünyanın her tarafında
saldırı (ilgar) haberi yayıldı. Bu fitnenin kıvılcımı, zamanın insanlannın
üzerinde alevlenmiştir. Bu maddenin yatıştırılması ya Sahib Kıran 'ın gelmesi ya
da çocuklarından birini göndermesiyle olabilir" haberini gönderdi.
Elçi, Sahib Kıran 'ın tahtının ayağına varıp haberi iletince büyük sözler etti.
Elçilik görevini yerine getiriken," Cihanşah Mirza'nın 1 50 bin zırhlı askeri
(cebe-puş) var" deyinca Sahib Kıran, "Cihanşah Mirza'nın ordusunun durumunu
biliyorum. Onun 30 binden fazla adamı yoktur" dedikten sonra, "Ben Şah Ali71i9
7 70
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yi Bayrami ve onun hizmetinde bulunan diğer emirler değilim ki onun önüne
�idip ona görüneyim. Ayrıca Cihanşah Beğ vehimli birisidir. O kadar ki kendi
nökerlerinden bile endişelenmektedir. Nökerlerinden olan Muhavvek'ten korkup
sakınması ve aşığı evhamı yüzünden onu katletti. Kendi oğlumu, her oğlumun
yanında Muhavvek gibi yiğitlerden birkaç bin yiğit adam bulunduğu zaman
göndere bilirim. Eğer ona ulaşan bu haber doğru ve gerçeğe uygun olsaydı, her
halde karşı karşıya gelirdik Gerçek olmadığına göre, o yalancıyı layık olduğu
�t·ye ulaştırmak gerekir" dedi.

Elf·i büyük laf ettiği ve elçilik görevini yerine getirirken cehalete düştüğü
i�· i n Hazret-i Sahib Kıran, doğru sözlerle cevap veririken, tevazu yolundan
�·ı kını� olarak [41 2) şöyle buyurdu:" Sabah örneğinde olduğu gibi: Güneşin
alt m i�lcmeli bayrağından bir bayrak olan sabah, göç davulunun gürültüsü,
ye ıl yürüyüşünün davulunun sesiyle, karanlık gecenin kara ulusundan çıktığı
�aman, onun güzel ve açık alnıyla seyahat ettiği sırada (karanlığın) halkına
ve· lwşemleri ne çadır kurup dinlenme yeri kalır mı? Bu rüzgar ile sineğin şu
lıikfıycsine benzemektedir:" Naklettiklerine göre bir gün bir sinek· Süleyman
P<'ygamber'in (A.S.) yanında hızlı esen rüzgardan şikayet etti. Süleyman
cevabında, "Git hasmını buraya getir" dedi. O halde [Şiir] :
''Rüzgarın karşısındayerinde duramayan rüzgarı nasıl getirir? Ayaktan dü;mü; olan,
bin:ni nasılyakalar?"
Ayrıca, "Bizimle Cihanşah Mirza arasında yeminlerle pekiştirilmiş bir
an di aş ın a vardır. Bu iş, dünya alem tarafından bilinmektedir. Ben andlaşma
ü:wrindeyim. Eğer o tek bir yalan haber üzerine andlaşmayı bozarsa, onun
sonucu zamanın yüzünde açıkça görülecektir. Yüce ve Ulu Tanrı, adil bir
yüncticidir ve herkese işinin karşılığı olaral layık olduğunu verecektir. . . . 771
M esafenin uzak olmasına rağmen, o yalanı doğru saymakta ve özür dilemernde
ısnır etmektedir. Eğer ben onun huzurunda bulunsam ve irademi onun eline
hıraksam, benim halim ne olur? Atalarımız ve dedelerimiz arasında daima
mücadele ve soğukluk olduğuna göre bugün de aynı yola girilmesi iyi olur.
l �iirl (Arapça):
''Bir gün aleyhimize, bir gün lehimizedir; bir gün üzülür, bir gün seviniriz. "
Eğer bazen galibiyet onların olmuşsa, bazen de bizim olmuştur ve çoğu
da hC>yle olmuştur. [413) Hüküm sizin aleyhinizedir. Hak tarafından sürekli
77 1 M c·ı i ı ıdr bir satır
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ılarak gönderilen üstünlük, size ulaşmamıştır. Yüce Allah, kerimdir ve hak
llzr�rinde durur. Belki de bu defa galibiyet bizimle olacaktır. [Şiir] (Arapça):
"Doğruluk artar, hakyücelir; adalet sahip edici, zulüm iseyok edicidir. "
Kara Yusuf'un yanında bulunanlardan (müldzim) biri olan Pir Budak'a,
' Kara Osman geldi' haberini ulaştırdıklan zaman onda hiç infıal ve etki
ı ı ır.ydana gelmediği gibi yerinden de oynamadı. Ordunun öncü birliği
(mukaddime) ortaya çıkınca sonunda yeniise de at binip yiğitçe savaşlar yaptı.
�n�ılacak olan şudur ki dihanşah Mirza'nın yanında kendilerini rütbe olarak
Pir Ömer'den üstün gören adamlar vardır. Cihanşah Mirza'ya ne oldu da
ımdece yalan ve itibarsız bir haber üzerine bu şekilde coşup taşmaktadır. Bu
dıırum, onun devletinin yıkımının ve bizim gelişmeınİzin ipuçlandır. Öyle
�ürülüyor ki devletin sırası bize gelmiştir. Gaip aleminin habercisi Baba
Ahdurrahman'ın, 'Karakoyunlu'nun zulmü ve fıtne fesadı son haddine
ulaştığı için Yüce ve Ulu Tanrı'nın iradesi, ateş saçan kılıcın şimşeğiyle onların
�amanının damarını çıkarma noktasına takılmıştır' şeklinde değindiği konu,
�aman zaman ortaya çıkmaktadır. Feyizler kaynağının ve gaip aleminin açık
uynası olan o meczuplann tacının mübarek kalbi, bunu görmüştü. Onun
c ·oşkulu sözleri, meczubane hareketleri ve duruşlan Karakoyunlu devletinin
yıkdışını göstermekteydi" dedikten sonra tekrar, "Bu saldırı (ilgar) sözü, gerçek
clc·ğildir. Onun yalan olduğu bütün dünyaca bilinmektedir. Mızrak çuvala
Hı�dırılamaz. B u sözü yetiştirene layık olduğu ceza verilmelidir. Böyle bir
kimse, [414] hudut korumaya layık değildir. Onun çocuklanmızdan birini
oııa göndermemiz şeklindeki buyruğuna gelince: Durum şudur ki siz, daima
Müslümanlan rüsva etmek için çalıştınız. Yaşınızın büyüklüğüne ve saltanat
�anınızın yüksekliğine rağmen, sizden benzeri, sersenierin ve ayak takımlannın
(r11haş) dahi hoşuna gitmeyecek hareketler çıkmaktadır. Bu durum, şeytanların
c)zdliğidir, sultaniara uygun değildir. Çünkü sultan, şeytanların değil Allah'ın
�ı�;< )Jgesidir. İşin, insanların kendi iradeleleriyle isteyerek, dileyerek ve çağrılmadan
Nizin yanınıza gelmeleri, çocuklarını göndermeleri şeklinde olması gerekirdi.
Fakat durum öyle gösteriyor ki kimse kendi iradesiyle isteyerek ve dileyerek
�·c ,(:uğunu sizin yanınıza göndermez ve kendi eliyle kendini yele vermez. Başka
bir husus da ben, sizin gibi şerefsiz namussuz değilim. Eğer sizin kavminizde
ı ıa ınus olsaydı, İskender, annesi hükmünde olan babasının eşlerinden ikisini
ı ı i kalu altına almaz ona hain elini sürmezdi. Cihanşah Mirza, kendi kansının
I<Jzkardeşini haremine çekmez, hareminin erkek kardeşleriyle fesat çıkarmazdı.
\'a�ıııın büyüklüğüne ve saltanatının mevkiine rağmen biri diğeriyle livata
c
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yapsın diye elinde mum tutmaz, kendi Emirlerinin, yanındakilerin (mülazim)
ve niikerlerinin kızlarını ve oğlanlarını (yatağa) çekmezcli. Hali böyle olan bir
kimseye, nasıl güvenilip dayanılabilir? Darab'ın sıfatından başka, kendini sultan
olarak niteleyen o kimseye sultanların hangi sıfatı uyar? İlkönce o, geceleyin
tamamİyle uyanık, gündüz ise uykuda olur. Hiçbir yaratık onu asla gündüz
göremez. Hiçbir davacının davasına yetişemez. "Geceyi bir iirtü yaptık Gündüzü
geçimi sağlama vakti kıldık'm2 buyruğunun aksini, kendisine rehber yapmıştır.
Rum sultanı onu, iyi bir benzetmeyle yarasaya benzetmiştir. Paclişahın [415]
gündüzün halkın dereline yetişmesi gerekir. Ne onun ışıktan hazzı, ne de halka
adalet aramacia faydası vardır. 'Muhammedi'yi bir orduyla gönderiyorum'
huyurmuş. Yoksa Muhammedi'nin onun ekmekçinin oğlu olduğu bizce malum
değil midir?Onun bizi korkutacak ne hüneri var? [Şiir] :
"Her ne kadar babası padi;ah olsa da cariye çocuğu i;eyaramaz. " 773
İkincisi, önceden bizim ve onun arasında yapılmış olan barış, korku
ve endişe üzerine kurulmamıştı. Bizim çokluktan ve kalabalıktan hiçbir
korkumuz ve endişemiz yoktur. O barış, yaratıkların refahı için idi. Bütün
alem bilmektedir ki bizim atalarımız hiçbir zaman size tek bir eşek dahi hediye
(jn:şkeş) vermemişlerclir. Bizim amacımız halkın olayların ayağının altında
rzilmemesi ve ahiret cezasının yükü bizim üzerimize yüklenmemesiycli. Ayrıca
savaş meydanından gitmeyiz ve orada durmuşuz. "Nice az topluluk çok topluluğa
A Ilah 'ın izniyle üstün gelmijtir"774 selasının sesini herkesin kafasına sokacağız."
Ondan sonra Sahib Kıran, muzaffer askerleri (asakir-i mansure) toplamak için
< u·aya buraya adamlar gönderdi. Seyyidlerin seçkini, kadıların övüncü, zor
i�lerdc görüş sahibi, sağlam fıkirli, ilminin fazlalığı, eliyanetinin ve tabiatının
miikemelliği konusunda kolu uzun olan, sözünün akıcılığı ve İslam işlerine
hakimiyeti ile tanınan Kadı Alaadelin Ali'yi, layık hediyelerle (pi;ke;) elçilik
�;örevini yerine getirmek için Cihanşah Mirza'ya gönderdi.
Gelişini öğrenince Cihanşah Mirza, onun elçiliğini yerine getirmesine
i m kan vermedi. Gelişini önlemek için birini karşılamaya göndererek onu geri
�·t·virdi. Hecliyeyi (pi;ke;) de kabul etmedi. Haber göndererek," Barış işi, Hasan
Bcğ'in veya çocuklarından birinin gelişine bağlıdır" dedi.
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[4 ı 6] Kadı Ali, dönüp işin aslını arz edince Sahib Kıran savaş ve vuruşma
i h raınını kuşanarak savaş araçlarını hazırlamakla meşgul oldu.
Cihanşah Mirza da Muhammedi'yi Isfahan'dan, Ebu Yusuf'u Şiraz'dan,
nnirlcri Save ve Sultaniye yqylaklarından, vilayetlerden ve memleketlerden
(numıtllik) çağırdı.
Sahib Kıran Hazret-i Hakk'a güvenip tevekkül ederek harekete geçti.
Evliyanın kalplerinden yardım dileyerek onların yüce himmederini karşılamak
i�· i n yola koyuldu. Baba Abdurrahman, şişten sıcak bir kebap çekerek ona
V<' rdi ve onu ata bindirip Cihanşah Mirza'nın ordusu tarafına gönderdi. Ona
"h'v Purnak! Onu yakala ve iJldür" buyurdu. Onun bu buyruğu ve temennisi
K'('I'�Tkleştiği zaman Sahib Kıran ' ın meczupların tacına olan güveni daha da
art ıp çoğaldı.
Yine onun garip latifelerinden birisi de şuydu: O, semavi kitab-ı kerim'den
h i r lal tuttu. Sağ sayfanın başında "Firavun'a git, doğrusu o azmıştır"775 ayet-i
k(�riınesi çıktı. Mesnevi776 kitabından ve Aşık Paşa777'nın Türkçe kitabından
da la.I tuttu. Yine Musa ve Firavun hikayesi çıktı. Yine bir ruya-yı saliha'da,
( :i hanşah Mirza'nın başına mücevherden bir külalı koyup dört parça halinde
Salıih Kıran'ın önünde raksettiğini gördü. Yine Akkoyunlu salihleri, garip
olaylar görüp arz ediyorlar ve onu denemeye teşvik ediyorlardı.
Sonunda Sahib Kıran'a zafer ve galibiyet işi kesin olarak görünüp düşmanın
Cihanşah
M irz a'ın Erciş'ten geçtiği haberi geldi.
lı( ·l;lkı belirlenmiş olunca oradan Amid' e geldi. Varışı sırasında [4 ı 7]

�ahib Kıran da kardeşi affın kendisine sığındığı padişah olan Cihangir
M i r:l a yı -Allah toprağını güzelleştirsin- durumdan haberdar etti. Cihangir
M i rz a kendi ordusunu, ünlü oğullan Miırad Beğ ve İbrahim Beğ ile birlikte
t opladı. Sahib Kıran'ın saltanat ordugahına (ma'asker-i humayun) katıldı. Oradan
ht'p birlikle Cihanşah Mirza'nın tarafına hareket ettiler. İskender-i Pilten'in
mlkll'rlerini karavul olarak gönderdiler. Onlar, Şeyh İdris778 mevkiinde Cihanşah
M i r:t. a'nın karavulu ile karşılaştılar. Karavullar arasında savaş oldu. Karakoyuolu
._
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yenildi. Onların bazılarını öldürüp, birini de haberi doğrulamak için orduya
getirdiler. O kişi, "Cihanşah Mirza, Erciş'i geçmiş, şimdi geliyor" haberini
ulaştırdı.

Sahib Kıran düşman ordusuna karşı gitti. Melgisi Tekkesinin kapısının önüne
varınca bir set çekti. Akkoyunlu ha;emleri korku içinde olduklanndan gruplar
halinde etrafa kaçıyorlardı. Sahib Kıran ise, zaferin delillerine inandığı için
şehzadeleri ve emirleri gönderip onları topluyorrlu ve cezaya {yasak) çarptınyordu.
Bazılarının burnunu deliyor, İshak Aka bazılarını hadım ediyordu.
Kapatılmış olan birinci sette 1 2 bin kişi çalışıyordu. İkinci defa adam
toplayıp sağlam bir set daha çektiler. Nazım:
''l1·kender aleyhi's-seldm'ın seddi gibi mermer ta;ına benzer bir taşla bir set

�'ekip geçişyolunu kapqyıp düşmana kaçışyolunu açtı/ar. "
[418] Cihanşah Mirza, Hürmüz'e, Kenc'e Mukran'a, Gilan'a ve
' nıberistan'a kadar Fars'tan, Irak'tan diğer beldelerden, memleketlerin
kıyısından köşesinden, ülkenin hududundan hayvanlar, silahlar, cephaneler ve
zırhlarla topladığı çevik orduyu Muş ovasına getirdi. Çöl kanncasının ve akan
kurnun sayısından fazla toplululuğun toplanma yeri öyle tutuldu ki çadırın ve
olağın beyazlığı, gündüz, güneşin yüzündeki kızıllığı ve gece, ayın çehresindeki
siyahlığı sildi. Nazım:

"Orduyıldız/argibi bir kıyıdan diğerine kadar o ovada akan kumgibi hareket etmekteydi.
Doğudan güneş ba;ını çıkardığı ve mızrağtnı bulutun damanna neşter gibi vurduğu
::,mruın. "

Cihanşah Mirza, gurur bileğinin gücüne güvenerek, büyük bir güven ve
huzur içinde çemen ekmek için salına salına yürüyen gençler ve emniyet ve
KÜven çemberincieki gamsızlar gibi şarap içerek, oyun ve eğlenceyle meşgul
, ,larak kademe kademe yol alıyordu. Ailesini, abasını, çocuklarını, hatunlannı,
yükünü, malını, nakitlerini, hazinesini, eşyasını Azerbaycan'ın kış/aklanna
JJ;( Inderdi. Gidiş bayraklarını (rqydt) Sahib Kıran ile güreşme tarafına açtı. Muş
salırasından Çapakçur'a indi.
( ) sırada Sahib Kıran'a, "İbrahim Şah Fırat suyunu geçip Çapakçur kalesine
vardı. Araştırma ve inceleme yapıp geri döndü" haberini ulaştırdıkları zaman
o, pacl i�al ızade Sultan Halil'i, Sührab Beğ, Şeyh Hasan Beğ, [41 9] H u r�id
Br�, Yus u f' lk�· ve iki bin süvarİyle bi d i k t r �·c' lı u h- n l i .
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Sahib Kıran eskiden yaptığı andlaşmaya uyarakkendi ülkesinin hududundan
dışarıya adım atmadı. Her zaman tevazu ve bağlılık yolunu tutuyordu. Savaş
ve vuruşma araçlarını kullanmayı ve karşı koymak için harekete geçmeyi
c�rteliyordu. Ancak fitnenin sonu öldürme ile biterse, Peygamber'in - En
mükemmel selam ve en üstün salat onun üzerine olsun şeriatinin fetvasına göre,
saldırganı savuşturmayı farzlardan sayıyordu. Uzaklaşurma ve alıkoyma
kılıcım kımndan çıkarıyor, ayağını şariat ve İslam hududunun ülkesinden dışarı
koyan; Müslümanların kanını ve canını sapıklık ve heder alanına atan herkesin
hoynunu, "Allah'a itaat ediniz"779 fermanına karşı gelme yükünden kurtarmak
istiyordu.
-

İki yer veya iki topluluk arasındaki bir veya iki günlük yol olunca emirlerden
herkes, karavulluk yapmak istiyordu. Onların arasından Sultan'ın yanında
hütün ıqaklardan, yakınlardan, mutemedü'l-mülk ve mal olan Tarum emiri Kasım-ı
Pervaneci, kendini kelebek gibi Sahib Kıran'ın devletinin mumunun ateşine
vurmak istedi. hassa nökerlerden bir topluluğu alıp karavulluk için dışarı çıktı.
Fırat suyunu geçince karavulluk için dışarı çıkmış olan Şahzade Sultan Halil'in
askerleri durumu öğrendi. Bir savaş oldu. Onlardan (Karakoyunlular) 80 kişi
öldürüldü ve 60 kişi yakalandı. Birçoğu da suda boğuldu. Kasım-ı Pervanecf,
kolu kanadı yanmış, utanç ve korku yükünü yüklenmiş olarak Cihanşah
Mirza'nın karargahına (ordusu) geri döndü.
Cihanşah Mirza, bu haberden korkuya kapıldı. Gurur ve kibirin sonunun
vehameti ortaya çıktı. Büyüklük ve kendini beğenmişlik yerini acizliğe ve
düşkünlüğe bıraktı.

Sahib Kıran, Akkoyunlu gençlerini [420] rüzgarla yanşıp bulutla yoldaşlık
yapan Arap atlanna bindirmiş ve altı yönden Mirza Cihanşah'a karavulluğa
göndermişti. Onlar da her zaman onun karargahının (ordu) etrafından
insanlan yakalayıp Orduhazar'daki darağacının ayağına ulaştırıyorlardı. O
yüzden Cihanşah Mirza'nın şaşkınlığı, üzüntüsü, ıstırabı ve sıkıntısı günden
güne artmaya başladı.
Şahzade Sultan Halil, bu fetihlerden sonra saltanat ordugahına
(ma'asker-i humayun) katıldı. Öldürülenlerin kellelerini beldelere ve
vilayetlere gönderdiler. Korkudan dağılmış olan Akkoyunlular, yüreklenip
cesaretlendiler. Ayrıca o, Baba Abdurrahman-ı Hüseyn-i Hacı İnak'ı attan
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Sahib Kı ran ' ın huzuruna çektikten sonra onu tekrar ata bindirip
( : ihan�ah Mirza'ya gönderdi.
O sırada Şahzade Sultan Halil Mirza'nın gördüğü, insaniann efendisinin
·Salat ve seldm üzerine olsun- "Salih rüya, peygamberliğin 44 parçasından biridir"
�r.klindc tanımlanan bir salih rüyada kendisine şöyle görünmüştü: "Ona bir
kitaptan birkaç sayfa indi. İlk sayfanın başında fal olarak, "Kulunu bir gece
A1t!.w:id-i Haram'dan Mescid-i Aksaya gö'türdümao ayet-i kerimesi çıktı. Bu ayet-i
krrinw, Hazret-i Risalet-penili'ın (A.S.) insanın varahileceği en yüksek noktaya
vn.l'ınasını anlattığı için Sahib Kıran 'ın devletinin ilerleyeceğinin güçlü bir delili;
l ıı ızurl u ve özellikleri olan, Nazım:
"() kalp, onun nurl!)Jla aydınlık; ezel sırları onda açığa çıkar.
Senin .Yüzün hidayet doğusu gibi; senin görü;ün dünyayı süsleyen gündüz gibi.
Bekt1'nın sultanı, padişahlık abasını, ryi ve güzel bir şekilde senin üzerine göre dikmiş"
�eklinde nitelenen Şehzadenin makamının, mevkiinin ve ikbalinin
u ı·tacağının gerçek bir şahididir.
[421] O ruya-yı sadıka'nın gereği, hemen o iki günde kuvveden fıile çıkıp
i ın k�\ndan alanından gözle görülür açıklık alanına geldi. Düşmanın karargahı
(tm/u) viran oldu. Onun çocuklan bağa ve zindana düşüp; devlet erkanı, güç
Nıt l ı i l >i 1yrmı, keskin kılıca can teslim etti. Bazılan da kösteğe ve zincire tutuldu.
Cihanşah Mirza'nın öldürülme veya kaçış durumu açığa kavuşmadığı için
�ıı l ı 'ta ve Şahzade'de şaşkınlık ve endişe belirdi. O, her tarfta onu araştınyor
vr ı m dan haber almak istiyordu. O esnada mutlu şehzadenin düşüncesine,
l11::.mw-i hassa-i şerifl'ye gitmek düştü. Devlet hazinesine (hızdne-i amire) taşınmış
o l u n �animetler arasından bir mushaf aldı. O hali keşfetmek için fal bakma
yc ,luna başvurdu. Aynı ayet geldi.
Aydınlığı gösteren güneş, gaip ufkunun ce binden doğunca .. .781 inat ve
lrımt sahiplerini Kullann Rabbin'den uzaklaştınnca Cihanşah Mirza Antur782
ı n rvk ii nde birkaç gün bekleyerek emirlerle görüş alış verişinde bulundu. Ondan
Mc m ra n mevkiden geri dönerek dağın eteğine indi. Oradan da Sancak783
mevkiine gitti.
i n di rip
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Onun dönüş haberi, Sahib Kıran'ın mübarek kulaklarına ulaşınca o,
Akkoyunlu emirleri ile görüş alış verişinde bulundu. (Emirler), hep birlikte
padişaha "Cihanşah Mirza bize hiçbir zarar vermeyip kayıp ve büsran içinde
geri dönmüştür. Biz de ona saldırınamayı kararlaştırdık" diye arz ettiler.
Hazret-i Sahib Kıran onu kabul etmedi. Akşamleyin ata binip setten dışarı
[422] gitti. Yanına 6 bin süvarİ alıp Cihanşah Mirza'nın arkasına düştü.
Cihanşah Mirza'nın ilkyurt'unda konakladı. Sabah doğunca savaşmak için at
bindi. Karavufdan "Cihanşah Mirza göçü yola düşürdü Kendisi de hassa ordusu,
t!mirle r, boy nökerleri ve çocuklarıyla birlikte yurtta kaldı. Hepsi, yatağında rahat
uykusundadır ve fırsat ganimettir" haberi geldi.
Anılan ayın on ikinci gününde savaş yolları onlara kapanmış, alıkoyma
kapılan yüzlerine örtülmüş olduğu için merhum padişah (Cihanşah), kış
kahramanının, kar ve soğuk askerlerinin tamamıyla avaya ve salıraya çadır
kurduğu, Yay kavsinin784 ok atıcısının oku yaya yerleştirip bütün salırada
oturanlan avladığını; karın yağmurun talana başladığını görünce o huduttan
geri dönmeye, Azerbaycan vilayetinin kışlaklarına girmeye karar vererek,
"K.ışlaktakilerin ilkbahar sultanının, ağaçların ve bitkilerin dallarının
içlerinde ve damarlannda yer eden büyütücü kuvvetleri harekete geçirdiği;
tomurcukların ve reyhanlann rengarenk çadırının; lale ve nesrinin iç içe
geçmiş perdelerinin açıldığı; bahar rüzgarlannın döşemecilerinin bahçelerde
ve salıralarda ağaçların köklerine akarsu ipleriyle yüz çeşit büyüme ve gelişme
sağladığı zaman biz de kışlaklardan dışarı çıkar, yeni bir usul ve sayısız askerle
Diyarbakır'a yöneliriz" dedi. Akşamieyin o arınanda kısa görüşlü emirlerle
görüş alış verişinde (müşaveret) bulundu. Çocuklarını ve emirlerin bazısını da o
plana dahil etti. Sözün kısası anlatılan şekilde karar verdi. Sabahleyin yüklerin
ve ağırlıkların taşınmasını buyurdu. Kendisi de gaflet uykusunda ve emniyet
yatağında dinlendi. Çocuklar, emirler, inaklar, bütün yiğit savaşçılar, savaş
meydanının ünlü bahadırları, sert huylu gençler, savaş arayan serkeş süvariler
[423] sultanın ve şehzadelerin muvafakatıyla beklediler.
Hazret-i Sahib Kıran tarafından ise, ricalin kahramanlan, savaş ormanının
aslanları, tedbirli ve içi aydınlık emirler, onları göçün başında keskin kılıca
yem yapmak için kurulan tuzakta idiler. Nimruz sultanımn 785 yüksek bayrağı,
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gündüzün yarım dairesinden sapıp, ekvatordan düşüşe geçtiği sırada bir anda
kan içen çevik ordu, Azar786 bulutu ve düzensiz sel gibi sağdan ve soldan,
rüzgar gidişli ve ateş yapılı atların üzerine gelerek onların kaçış yolunu tutup
sehat ayağına sıkıntı dikeni batırdılar. Kuru oduna düşmüş ateş gibi onlarla
savaşa ve vuruşmaya başladılar. Padişah, şekzadeler ve askerlerin diğer emirleri
savaştan başka hiçbir muamele görmediler.

[424] [CİHANŞAH MiRZA'NIN ÖLDÜRÜLMESi, ÇOCUKLA
RININ VE EMiRLERİNİN ESİR EDİLMESİ]
Sonra Sahib Kıran tarafından Akkoyunlu emirleri, ayrılık yolunun
kavuşmaya dönüşmemesi için onun geri dönme yolunu tuttular. Akkoyunlu
ailt�sinin ;ehzadelerinden, emirlerinden ve serdarlanndan herbiri, Karakoyuulu
şrlı..:adelcri nden ve serdarlanndan biriyle rakip oldu. Ecel kasabı, kan dökmeye
1 m�ladı. Savaş tandırı alevlendi. Dudağı kana susamış olan keskin kılıç, su gibi
akan s dvi boyluların kanına; güvercin gibi uçan havayı tutan ok, sevgililerin
d�r rl� rin i n yuvasına kastederek, nazlıların göğüsleri için dişini bilemiş; yay,
lrryat ve figanla köşeye sıkışmışların tuzağında kulaklarını dikmiş; savaş alam,
ımrhoşlann meclisi gibi karışıklıkla dolmuş, gümüş baldırlı sakilerin kafa taslan
knna hulanmış, Nazım:
"Havayayükselen nifeslerin dumanından güneşin nuru ve ı;ığtyok oldu.
O dumandan gökyine kapandı;yıldızlar ona gürz, kılıç ve balta oldu.
O;:;erinde sava; yiğitlerinin kılıcının ve mızrağtnın ucundan, sayılamayacak kadar
vıltlt.: mrydana geldi. "
Hiçbir zaman saha rüzgarının bile naz ve nimet çadırianna yol bulamadığı;
ı ıt aP;ına ve uyku yerinin kubbelerine güneşin ve ayın ışıklannın parlayamadığı,
[425] Nazım:
"Zevk, huzur ve neşeyle süslenmiş olan onun meclisi, eziyet ve kusurun kıskandığtyerdi.
O mecliste dost veyakın, salim tabiatta donanmış kimselerdi.
Orası, ô'mrünce gamınyüzünü görmemişti; ona zamaneden zulüm gitmemişti.
Ne Dey787 ayı, ona musallat olmuş, ne de Tır788 ve Murdad789 ayları dert ve felaket
ulaştırrmştı.
7111 i
7117
71111
1
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Bütün gün gaflet uykusunda idi;,· bütün gece zevk ve eğlence içinde idi.
Ne divan'dan ve dergahtan korkusu vardı, ne de seher vaktinin ahından endijesi.
Bir anda onun meliklik ve makam o:ynasının, sitemin ahından gözleri karardı.
O zamanda iji bozulmu;fakirterin gözünden çokçaya; damlası dü;tü.
(Gözya;lan) bir anda toplanıp sel suyu oldu; onu kö"künden söküp kıra denize götürdü.
.(ulümle içtiği insan kanının çokluğundan, onun boğazınayüzlerce elem aktı.
Çokça mal biriktirdi,jakat nefayda? Onu attı, dü;man kaptı.
Ardından ryi bir ad bırakmak, hazine evini doldurmaktan daha ryidir"
durumuna düştü. parişan, şaşkın ve ne yapacağını bilmez halde kaldı.
Sonunda adsız sansız bir cahil, başsız ayaksız bir rezil, ona bir kılıç vurdu.
Oııu yakalayıp esir etti. Yarası öyle faaliyet gösterdi ki bir darbede ömrünün
ııtlrcsi sona erdi. Ölümünden önce kurtulma ve kaçma ümidiyle katiline, "Beni
illdürme, Hasan Beğ'in yanına götür. Çünkü bunun sana faydası dokunur"
c I r. di. Fakat yarası öldürücü olduğundan, feryat ve fıgan ettiği için güçsüz
kulmıştı. O kişi, acıdan kurtarmak isteyerek onun işini bitirdi. Fakat durumu
'l�renince Sahib Kıran 'ın kendisini cezalandıracağından korkarak yaptığı işi
ıınklamaya çalıştı. [426] Ertesi gün kaza gibi akan ferman üzerine, arayıcılar,
lırr taraftan padişahı arayıp sormak için dışan çıktılar ve ölü veya diri bulan
kimsenin , onu alemin sığınağı olan dergaha getirmesi ve padişaha ait ödülle
yllcclmesi konusunda telilli çağırdılar.
O katil durumdan ümitlenerek geri döndü. Padişahın kellesini, feleğin yuva
yaptığı padişahın eşiğine getirdi. Padişahın emri, cesedin gösterilmesi şeklinde
�·ıktı. Bedeni de istedi. O, getirdi. Tanıyanlar gelip onun gerçek belirtilerini ve
l�ıtrctlerini buldular. Durumu dergahın kullanna ilan ettiler. Kelleyi, Horasan
tıı. rafına, Sultan Ebu Said'in tahtının ayağına, bedenini Kara Yusuf'un
ınr.zanna790 gönderdiler. Tarih için hal dili, şu iki beyide dile geldi. [Şür] :
"Cihan;ah-ı Bahar Nqyan'ın karargahı, bütün o üstünlüğüne, araç ve gerecine rağmen
'Hasan Beğ ö"ldürdü' tarihinde Rebryü's-sanf o:yının on ikisinde791 viran oldu. "
Onun çocuklanndan Muhameddi ve Ebu Yusuf, büyük emirleri (umera-yı
i ';,dm), büyük inaklan, huzurunun yakınlan ve hizmetine el bağlayanlar esaret
1 ııı�ına tutuldular. Savaş alanında kin saçan savaşçılann ve kan içen yiğitlerin
?!lO
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ayaklan altına düşenler, delikler açan oka hedef ve kımndan çıkmış kılıca
yem oldular. Bunlar arasında ise, Emir-i divan Pirzad Beğ, emirlik divanında
(divan-ı emaret) tavacılann kendisine bağlandığı Rüstem-i Alpavut, Lala Sefer
Şah, Korumişi-yi Şeki, [427] Taruro'un sahibi Kasım-ı Şeyh Ali, Hüseyin
Emin oğlu gibileri vardı. Bunların hepsi bayrak ve nekkare emirleri (umera-yı
tug u nekkare) ve bezare tümenlerinin serdarlan (serdaran-ı tumanat-ı hezare) idiler.
Ayrıca emirlerin çocuklan İskender-i Şehsuvar, Kılıç Aslan'ın kardeşleri, bir
oğlu, İskender-i Duharlu, Emir-i ahur Kayıtmış, Bayezici Beğ-i Kürd, Kurullah,
Şah Veli-yi Baharlu, Ziyal onlara dahil idiler. Bunların dışında inaklar, koşun
emirleri (umera-yı koıunat), padişah meclisinin yakınları, ünlü gençler, eşsiz
süvarilerin seçkinleri, haddinden ve sayıdan aşkın, sınırlamayı ve hesabı geçen
bir sayıda olarak "Rüzgann savuracağı çerçöpe diiner" 792 fırtınasına ve zahmet seline
kapılıp, " Var edilip bahse değer bir :fey olana kadar''793 durumuna düştüler. Zulümde
ve düşmanlıkta hedef olan herkes, bela okuna canını teslim etti. Suçsuz olan
bir topluluk da göç edip aradan çıktı. "Ey suçlular! Bugün mürninlerden aynlın''794
hükmüne göre, "Onlara belgeler getirdiler':J795 ordusunun hepsini yakalaması
zamanına kadar, zalimler topluluğununun hepsini gaflet uykusuna daldırdı.
[Şiir] :

((Surhab dağı796ndan akan bahar seli gibi her on adımda bir (kandan) ırmak aktı. "
Gülen gül gibi olan selvi boylu birkaç bin genç bir hazan rüzgarıyla
toprağa ve kana bulandı. Gemi gidişli, timsah yapılı birkaç bin at, altından
eyer ve süsleriyle, renkli elbiseleriyle, [428] tavus kanatlan gibi içi içe geçmiş
altın işlemeli zırhlı koşumlu ve eyederiyle birkaç bin at, ağacın dallan veya
seher vaktindeki burçların yıldızları gibi dizgini sahibinin elinden ve üzengiyi
binenin ayağından kurtardı. [Şiir] :
((Yönü aıağıda olan su gibiferyatfigan ederek; dağınık bulut, gürleyen :fimıek gibi"
oldular. Oyurtta kalmış veya göç etmiş herkes, akşamleyin kendi hanelerine
geri dönecek padişahı askerleri beklediler. Her taraftan zevk, eğlence, işret

792 Kur'an-ı Kerim 18/43.
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nthatlama sofrası yayılıp; ay yüzlü, Zühre alınlı güzellik mumu yanmaya
[Mısra] :

h n �� adı.

"Hepsi nüktedan, hepsi güzel söz söyleyen"
(�eklinde nitelenen) renkli tabiatlı, hoş nedimler, güzel mezeler ve lezzetli
ıııııhabbet şarabını birbirine sunarak, vatanianna dönmenin, dost ve alıhaplan
wilrın enin mutluluğunu o gece tattılar. Fakat bağaza duran kılıcın, ağzına
kııdar dolu kadehlerinden; ecel sakilerinin ve mest emellerini yıkan rakipierin
ıı l l ı ıclt�n, takdir şaraphanesinin sunulan türlü çeşidi badelerden içeceklerini;
l ı ı i�,. yokuşa düşüp kederin ayağının altına düşeceklerinden; savaş alanının,
ıın l'lıo�lar meclisi gibi kanşacağından; herbir adımda bir kafa tasının kırık
1rılınbın kasesi gibi damarların ve sinirlerin birbirine kanşacağından; her bir
ııı l ı ın atmada köhne dünya gibi bir nazik bedene rastlanacağından, onun
� ıı ı ı ı ı ı ın kafa şarabı gibi toprağa döküleceğinden habersiz idiler.
( ) sırada ansızın "Beklemediğiyerden'fl97 gelen saldırı (ilgar) ve yenilgi haberi
k oy, k bulunan karargahta (ordu) yayıldı. O kan dökme işinin heyecanı sırasında,
1 1 kı y a me t ateşinin alevleiıdiği zaman [429] savaşın etrafından kaçanların
l uıı.ı�ı, o ulus'a katılıp öldürücü zehir gibi olan o korkunç haberi ulaştırdılar.
IUI' Jıi.ÜZ açıp kapayıncaya kadar, korku ve dehşet karavulu, dinlenenlerin kalbine
' ' / Mw�ş en iyisidir" haberini düşürdü. Yaşlının gencin içinden feryat figan
\' l l kHt'ldi. "Kryameti gijren her emzikli kadın emzirdiğini unutur" 798 hükmü, o hamile
uı•ı ·c· ı ı i n durumuna uygun düştü. Harnci ve şükür Allah'a olsun ki gecenin
k ım ı ı ı hğı, akşam perdesi zamanı, o iki rakibin arasında ayırt edici olmuş,
1 1 1 1 i lm ın gözünü kapatmıştı.
Sahih Kıran o yurtta Emir Cihanşah'ın otağına yerleşti. Muhammedi
l lı· Ehu Yusuf'un dışında yakalanmış olan ordunun ileri gelenlerini, kılıcın
ı ı ı c·�iyk yokluk yoluna gönderdi.Üç gün sonra onların babalarının (ölüm)
l ı li l w l'i doğruluk kazanınca Muhammed! Mirza'yı da telef etme yoluyla
1 ıul ııtHının ve dedelerinin yanına kavuşturdular. Ebu Yusuf Mirza'yı bağlayıp
ı ı ı ı ı l ıafitza ve müşahede altına aldılar. Emir Cihanşah Mirza'nın sevgi ve
tl'lknl hücresinde yetişmiş ve askerden bazısının eline düşmüş olan kutlu
1 uı ı l i�al ı Su l ta n Muhammed Baysungur'un oğlu Yadigar Muhammed
� ı ı l ı ıı ı ı , i zzct ve ikram gözüyle şereflendi. Ebu'I-Hasan-ı Tarhan, Behlül,
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Fazlullah-ı Pirzad gibi Çağatay emirlerini yakalanmış olan başka bir toplulukla
birlikte koruyup ona bağladı. Şahane vaadlerle onu ümitlendirip, kadrinin
payesini günden güne daha da yükseltti. Horasan yönetimini, bir bakire
gibi onun saltanat nikahına verdi. Onun eğitimini, kalplerinin avianmasına
tuzak yemi, kavimlerin birleşmesine aracı yapıp, "Sevgi miras kalır" hükmünün
gereğini, yüksek itibarlı şahzade Yadigar Muhammed Sultan'ın yüce kişilinde
gösteriyordu. [430] M kapsamına alınıp göze giren emirler ve emirzadeler ise,
Ali Şeker'in oğullanndan Pir Ali, Ali Beğ-i Cagiri, Solırab-ı Rüstem-i Tarhan,
Rüstem-i Alpavut ve Pir Mehmad-ı Alpavut idiler.
Yine o iki gün içinde hiç kimsenin yenilip hezimete uğramış ordunun
arkasından gitmemesi ve onlara saldırmaması konusunda tellal çağırdılar.
Erkek kadın zayıflann ve acizlerin gönüllerinin alınması; yol azığı, mallar ve
bineklerle onlann vatanianna dönmelerine izin verilmesini buyurdu. Sayılıp
hesaba sığmayacak kadar nakitler, mallar ve hayvanlar gibi ganimet mallan,
devlete yardım edenlerin eline zahmet edip yorgunluk çekmeden girdi. Yenilmiş
ordunun geri kalanlan, olaylann ve kazalann kafıleleri gibi Azerbaycan
ve lrak'a yöneldiler. Her ne kadar soğuk yol kesicisi, onlara yolu kapıyor;
sonbalıann ilk baykuşu, yağma yayını gerip onlan, kar ve yağmur okunun
yağmuruna tutuyarsa da onlardan elbisesi veya palazı olan herkes, onlan siper
�ibi başına çekiyor, kaça kaça, düşe kalka yol alıyorlardı. "O gün, kişi kardejinden,
rımıesinden, babasından kaçar" 799 hükmü onlann üzerine doğdu. Gündüz, akşama
kadar havanın kötü, durumlannın perişanlığından bir araya toplandı. Kadınlar
vt· erkekler şaşkın ve hayret içinde; lezzetlerden ve arzulardan annmıştı. Kadın
rrkckten aynlıyor, erkek kadını bırakıyor ve ilişkisini kesiyordu. Ne onun
r.rkcklik organından bir eser, ne de bunun kadınlık halinden bir haberi vardı.
'',Neredeyse gökler paralanacak, yeryarılacak, dağlar göçecekti. 'J8oo
Yine o sırada adalet yayanın ve dünyayı süsleyenin görüşü, sapı zafer olan
bayrağın [43 1] Azerbaycan tarafına çevrilmesine; adalet ve ihsan sofralannın
yayılmasına; kötülük, zulüm ve düşmanlık rezaletlerinin ortadan kaldırılmasına
ıneyletti. Devlet emirlerine (umera-yı devlet), ülkenin ve milletin eminlerine
gi diş göçünü bağlamalannı, savaş ricalini donatmalannı buyurdu. Onun
üzerine em irler, "Eğer bu sıralarda dünyayı süsleyen görüş, Azerbaycan'ın ve
7!111
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kalelerin zaptı için göçe meylederse, bu orducia büyük bir gevşeklik başgösterir.
Karakoyunlu ordusuna gelince, onlar vatanianna dönmüşlerdir. Hazret-i Sahib
lı.iran, zamanın perişan ettiği o topluluğu ilgisi ve koruması altına almış, yol
azığı ve bineklerle onlan dönüş yoluna düşürmüştür. Eğer muzaffer askerler
(nsakir-i mansure) onlann peşinden giderlerse, Karakoyunlunun tamamı ölümle
karşı karşıya gelir. Her ne kadar bir gün padişah, gidiş cenahını korumak için
dağılmış orduya aman verirse, iyi olur. O ordunun dayanağı ve de o topluluğun
toplanma ümidi olur. Eğer onlann arkasından gidersek, giderek veya durarak
hu huduttan emin bir yere ulaşamazlar. Dahası yoğun kar ve şiddetli soğuk
yolu bize de kapamıştır. Kışın sarhoşluğu kınlıp Zemheri'nin üstünlüğü inişe
geçip, dağın ve ovanın havasına ılıman noktaya gelince biz de otlar, çiçekler
gibi bitmeye ve arnher dağıtıp misk saçan nesim gibi esmeye başlanz. Hazret-i
Sultan Sahib Kıran 'ın adalet ve İhsanının rahmetinin yağmuroyla alemi güzel ve
canlı; alemdekileri de neşeli ve mutlu yapanz" dediler.
Bu doğru düşünce Sahib Kıran 'a uygun göründü. Emirlerin tedbiri hoş
düştü ve "Evet! Bize Karakoyunlu emirleri gerekmektedir. Eğer birkaç gün
beklersek, can dimağını, düşmanın işini düşünmenin tozundan toprağından
anndırmak; fitnenin, fesadın ve kanşıklığın şarap tortusunu, bize böyle önemli
bir nimeti bağışlayan Tann'ya şükrün lezzetli şarabıyla silmek için birkaç
eğlence meclisini, [432] Ulu Tann'ya harnci ziyneti ve süsüyle düzenleriz ve
"Azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret"801 (ayetinin) gereğini ilke ediniriz.
Hareketi erteleme konusunda "Acele ;eytandandır" buyruğuna uymak, doğrunun
ta kendisi olacaktır" dedi.
Yüce görüş bu şekilde karar bulunca gidiş işi iptal edildi. Sahib Kıran,
Allah'a harndetmek ve nimetlerine şükretmek için Hamid802 adıyla meşhur
olan Amid beldesinde, ayağını işten el çekme eteğinin altına çekip elini, Allah'a
teslimiyet eteğine attı. Nazım:
"O ülkeye rahmetyağmuru gibi inip, burası 'İyi biryer' dedi.

Bahar mevsiminde bapnı kaldırmak için tarladaki tohum gibi dinlendi.
Adaleti ve ihsanıyla en iJ;i bir ;ekilde canın bedene girdiği gibi Amid'e girdi. ''
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O zamanlar Türklerin bugün Diyarbakır olan Amid'e Hamid veya Hemid dedikleri
anlaşılıyor (KD., 11. 4:i 2 , n. 2).
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Bu haber yayılınca anılan bütün memleketlerin durumu değişti. Halkın
yüıüne fıtne kapılan açıldı. Tebriz'de İskender'in oğullan, ondan sonra
Cihanşah Mirza'nın oğlu Hasan Ali ayaklandı. Sultaniye'de Şah Mansur-i
Şchsuvar, Taruru'da Gilan emirlerinin yardım ve desteğiyle Zeynel Abidin-i
Şeyh Hacı-yı Iraki; Kazvin'de Sultan Muhammed-i Lahici'nin emirleri;
Rcy'de ve Har'da Rüstemdar ve Celaviye emirleri; Kum'da şehrin darugası
olan Şah Veli-yi Kuz isyan ettiler. Cihanşah Mirza'nın oğlu Ebu'I-Kasım
Mirza, Kirman'dan Irak ve (433] Azerbaycan'a gitmek için ordu sevk etti.
Horasan'dan, Türkistan hududundan Maveraünnehr'e, Horasan'ın içlerinde
Sistan ve Taberistan'a kadar yerleri idare eden geçmişin hakanı Emir Timur-i
Kurckan'ın evlatlanndan olan Sultan Ebu Said-i Kurekan, cihangirlik için Irak
taralina asker gönderdi. Önce Irak tarafında bulunan beldelerin yöneticilerini
(hukkam) Irak vilayetlerine, ondan sonra da Emir Seyyid Mezid-i Argun'u öncü
birliği (monkalqy)olarak gönderdi. Onun arkasından emirleri ve askerleri yardıma
yol ladı . Ondan sonra Astarabad valisi olan oğullanndan Sultan Mahmud
Mirza'yı onlann arkasından gönderdi. İlkbalıann başında da kendisi, çevik
ordu, ordugah menzillerini çevreleyen 5 bin arabayla yola çıktı.
Diyarbakır tarafından ise, Hazret-i Sahib Kıran, Bağdat halkının dileğiyle
emirlerden bazılannı Bağdat kuşatmasına gönderdi. Ondan sonra da
kc· ı ıdisi büyük bir orduyla hareket etti. Balıann başında Bağdat önüne indi.
�ehrin valisi Pir Muhammed direnmeyi ve isyanı sürdürdüğü için ilkesi zafer
olan bayraklar (rdyat) Hasan Ali'yi kovmak ve Azerbaycan'ı almak için Tebriz
t a rafina açıldı.

( )ı H·c·

sırada Hasan Ali Mirza, Kum hududuna kadar Azerbaycan'ı bütün
kalderi ve hazineleriyle birlikte almış, beldelere darugalar göndermişti. İnşallah-ı
' 1 'a ala, bu bölümde kısaca değinilen ülkelerin durumunu, aynntılı olarak
a ıılatmaya çalışacağız.
O

[434] [CiHANŞAH MiRZA'NIN ÖLDÜRÜLMESiNDEN SONRA
MEMLEKETLERİN DURUMU]
Üncc şerlikte ve lüzümsuz işlerde deli bir deve gibi olan Sarban803 Kuli,
ye� nilmiş olanların bazılanyla Tebriz' e gelerek kendisini rezillerin öncüsü yaptı.
Y(�ni biri olarak basiretsizlik yapıp zulüm elini uzattı. Serserilerden ve ayak
ııu: ı Sa l'l mıı, devı·ci, deve

ç.obanı m anasma

gelir.
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ıukıınlarından (evbtiş) bir topluluğu kendine yardımcı edip şehri zaptetemekle
ı ı ır �gul oldu. Fakat gece ve güzdüz devecisinin, sabit ve seyyar dizgin katannı,
yilzbinlerin düşüş ve batış nidasını, bu kan içen olaylar çölünde, Tanrı'yı anma
lı ıpluluğunda, iman hitabını, [Şiir] :

"Ey kervancı emirif Deveyiyava; sür; çünküyol karanlık ve menzil görünmemektedir"
nidasını, dünya menzillerinde yolculuk yapanların kulağına ulaştınyordu.
O iki gün içinde ecel bineğini, onun emel hanesinin kapısına indirdiler.
( )nlar, benat-ı na'; gibi dağıldılar.
Emir Cihanşah'ın erkek kardeşinin kızları olan Arayiş Begüm ile Şah
�lr·ray Begüm'ün, askerden bazılannın şehre girmeleriyle isyan isteği harekete
�c·�· t i . O dağınık topluluk onların etrafında birleşti. Sarhan Kuli'yi önlerine alıp
kurbanlık deve gibi parça parça ettikten sonra nakitten ve maldan meydana
14••lt'n şehirdeki hazineyi sipahflere dağıttılar.
Arayiş Begüm, kadın ziynet eşyasını, savaş aletleriyle değişti. Başörtüsünü
ı ı ı iğJcr yaptı. Sipe ri çarşaf gibi başına çekti. Kendisiyle eş olan, kendini
M"ÜHlcren aynayı, iki yüzlü kılıç yapıp düşmanın yüzüne çekti. Sevgililerin
kıt�ıyla durmadan savaş halinde olan yay ile [435] göğüse öyle bir ok vurdu
l(i ı-ıırttan çıktı. Güzelierin kaşıyla kan dökmekten dem vuran temreni mızrak
ııı ıhuğunun ucuna koydu. Alanı erkek aslanlardan boş bulunca saltanat
lıiııasının planını yaptı. Emir Şah Muhammed-i Gavrudi ile Emir Alaaddin
Su lelik-i Keced'yi emirlik ve vezirlik divanına (divan-ı emtiret ve vezaret) tayin etti.
( )ndan sonra tanınınama köşesinde dinlenen, ayağını inziva dairesinin dışına
ıı ı ı n ayan, merkez gibi kendi yerinde sabit duran; daima göz ve kalemin dili gibi
Krh'lm-ı Kadim804'i okumakla meşgul olan; fakirlikte yazılmış kağıt gibi siyah
y ı lldü elbiseler giyen; göz ucuyla altın işlemeli tuğraya bakmayan, Nazım:
···onun kapısının toprağı, ba;ına külah ve tae olan benim; dü;künlük ve kınanmı;lık,
lwıinı m.akamımın hisandır.
Akıl ordusu nasıl kalbimin ordusunu yensin? Çünkü onun a;kının sevgi gölgesi, benim
ı 141 nntımdır"
(diyen) onların kardeşi Hüseyin Ali, kadınların aldatması ve yol kesicilerin
l ı ıı.a�ıyla doğruluk ayağından ve dürüstlük makamından düştü. Beş günlük
ı u· v n ı z emiri gibi meliklik elbisesine girip bedi hayatın hil'ati olan dervişliğin
ı•Nki (• thisesinden çıktı. Onun adına sikke basılıp lakaplanna hutbe okundu.
1111'1
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Horasan'dan Sultan Ebu Said Mirza'nın bağlılık, dostluk, kardeşlik
hükümlerini tebliğ etmesi için elçi olarak gönderdiği, daha konuşma şerefine
ermemiş ve elçilik konularını arz etme şerefine kavuşmamış olan Ali Beğ-i
Çağatayi, Tebriz'de buyruğa göre tutuklu kalmıştı. [436] İskender oğulları,
samirniyet göstererek Sultan Ebu Said'in yardım eteğine tutunmak, miras
kalmış mülk hümasına, onun himayesinde sahiplenmek isteyerek ona iyi
davranışlarda bulundular. O amaca vesile olmak için hutbede Sultan'a duayı
soktular.
Bu minval üzere birkaç gün geçti. Onların başkaldınş haberi, Cihanşah
Mirza'nın muhterem haremine ulaştı. O sırada harem, hiçbir zaman hiçbir
namalıremin çadırlannın içine yol bulamadığı, hatta güneş ışığından, dişiliği,
duyma yoluyla ve "Güne;e ve onun ı;ığına'"los manasının cevabı yoluyla anlamış
olmalarına rağmen ona karşı yüzlerini örtülü tuttukları; bahar sergicilerinin,
çiçekler çadırını kış evinden avaya kıra kurdukları zaman "Ana rahminde
.ı·iı:.i dilediği dibi ;ekillendiren O'dur •ıao6 nakkaşı," Çadırlar içinde ceylan gözlüler
vardır" 807 ayetini, onların iffet dergahındaki namalıren durbalı için çizdiği;
fı.iş yolculuğunda •ıaoa kervancısının yün yüklerini birbirine çatıp kimseye
danışmadan salıradan köye çektiği zaman onların İsmet perdesinin hacibi,
"/1akı;larını yalnız erkeklerine çevirmi;, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmu;
olduğu e;ler vardır •ıaog perdesini büyüklük atağının kapısına tutttuğu Cihanşah'ın
saygıdeğer kızlanndan meydana geliyordu. Bu kızlar, iki tarafın çarpışması ve
iki topluluğun savaşması sırasında Hay'da kı;lak tutmuşlardı. Bu olay meydana
lı{clince göç edip Meraga tarafına kendilerinin özel deposu (mahzen-i has) olan
ve harem-i şerifenin kardeşleri olan Hamza Beğ ile Kasım Beğ'in [437] hassa
niikerleri ile birlikte korunduklan Cuşen kalesine koştular. Arayiş ve İskender'in
diğer kardeşlerinin isyanını öğrendikleri zaman onların yaktığı ateşi söndürmek
ve süsü birbirine karışmış ve manasız şekiller almış şehri düzeltmek için kızının
birini, erkek kardeşi Hamza ile birlikte saltanat evine (darü's- saltana) gönderdi.
�·
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Kasım ve kızkardeşinin kızı hareket ettikleri zaman şehirde bir topluluğun
harekete geçtiği haberi yayıldı. Denilcliğine göre bu, Maku kalesinin
dt�rbendinden dışarı çıkıp, miras kalmış mülkü isternek için "Ateş etrafinda
p.rpınıp dökülen kelebeğe dö"necekler"810 tarifine uyan orduyu toplayan Hasan Ali idi.
İskender oğulları, bu haberin darbesinden korktular. Daha önce makam
(mersum)ve maaş (mevacib) vermiş olduğu emirlerden bir topluluğu, kendileriyle
heraber şehirden dışarı çıkardılar ve onlarla, "Eğer yabancı olursa, ona karşı
koymalannı; eğer Hasan Ali olursa, dostluk ve kardeşlik göstererek onun
� teğine yapışmalarını" kararlaştırdılar.
Az sayıdaki iki topluluk, birbirleriyle karşılaştıkları zaman Hamza önce
Navaş yaptı. Nökerleri Hasan Ali adına salavat verdikleri zaman İskender
ı ığullannın se bat ayağı ve karşı koyma yeri kalmadı. Onların ordusu, az bir
rüzgarla etkilenen hazan yapraklan gibi birbirinden ayrıldılar. Hüseyin Ali,
Cihanşah'ın devlethanesi olan Sahibabad hanesinin havalİsinde öldürüldü.
Kızkardeşleri, e saret ipine tutuldular. Süvariden ve pryadeden sayılı birkaç kişi,
hayat atından ve sehat ayağından ölüm toprağına düştü.
Hamza şehirde yağmaya ve talana el attı. Topladığı nakitten ve maldan
�·ötürebildiğini birlikte götürdü. Hasan Ali'nin isyanının korkusundan sabır
ayağını yerinde tutamadı. Göç edip kardeşine katıldı.

[438] [HASAN ALİ'NİN MAKÜ KALESiNDEN ÇIKMASI VE
SALTANAT TAHTINA OTURMASI]
Hasan Ali, babasına karşı isyanda ve taşkınlıkta bulunduğu için Makü
kalesinde iki yıl bağlı kaldı. Babasını öldüğü, İskender oğullannın isyan ettiği,
lintenin ve kanşıklığın meydana geldiği haberi ona ulaşınca kaleden dışarı
�:ıktı. Birkaç defa çölde ve kırda babasına muhalefet ettiği sırada kendisiyle
1 >irlikte olan ve bundan dolayı çöli81 1 dedikleri kimselerin hepsi; kendine inak,
ı ı ıahrem ve yakın yaptığı emirlerden emirzadelerden ve nökerlerden bir topluluk
onunla işbirliği yaptı. Birkaç gün kalenin ayağında oturdu. Sonunda iki üç
hin kişi onun etrafında toplandı. Onlar, ondan sonra Tebriz'e girdiler. Emirler,
mıirzadeler ve etraftaki askerler ona yöneldiler.
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Yenilip Diyarbakır'dan dönmüş ve Erdebil yolunun başında, "padişahlık
kalacak" diye ayağını tanınmazlık eteğine çekmiş olan Şah Hacı Beğ-i
( hıvrudi, İskender oğullanndan yüz çevirmiş olan kardeşi Şah Muhammed,
diğer taraftan Kılıç Aslan'ın oğlu Seydi Kasım, Hacı Hasan-ı Ağaçeri ve
Karakoyuolu qyanından bir topluluk ile birlikte ona katıldılar.
kimde

Bu toplanmanın üzerinden birkaç gün geçince etrafa davetiyeler
�ündcrdiler. O, vilayette toplanmış olan babasının emirlerini çağırdı. Kahkaba
kalrsiden çıkıp, nökerlerini toplayarak özel ülkesine (ulkd-yı hasse) girmiş olan
�� � h Ali Bcğ-i Bayrami'ye mektuplar, nevaziş-nameler ve [439] hirat gönderdi.
Boı�unda babasının ülkesi ve doğup büyüdüğü yer olan Sultaniye'ye gitmiş,
orada yaklaşık. 2 bin kişiyi kendi nökerliğine sakmuş ve tam bir üstünlük
kaıaı ı m ış; kendisini ikbal kanadının gölgesine sokmak için Hazret-i Sahib
lı imn'ın saltanatının zafer işaretli bayraklannın (rqyat) Azerbaycan'a doğru
ı ı �· ı l ı n asını; babasının Cihanşah'ın ülkesinden ihraç edilirken Sahib Kıran'a
yııpt ığı <�ski hizmetlere dayanarak kalıreden devletin yardımcılan ve destekçileri
ı ı rı uu ı ıcla yer almayı bekleyen Emir Şehsuvar-ı Bayrami'nin oğlu Şah Mansur'a
h i l kümlrı; davetler, elçiler ve hil'atler gönderiyor, o da anlayış gösteriyordu.
Ali'nin askerinin sayısı 20 bine çıkınca günden güne ona katılmalar
ı ıld ı ı . ( ; rupl ar halinde yükselme ümidiyle geliyorlar; hil'at ve nimetlerle kendi
c l ı ı n ı ı ı ı lannın karşılığından daha fazlasına kavuşuyorlardı. Hazineler, nakitler
vr kumaşlar onlann yüzüne açılıyordu. Emirlere, çiillülere ve askerlere taksim
ı ıl ı ı yorc l ıı . Bir ay içinde onun saltanat pazan canlandı. Etraf insanlanndan
yıı kala� ı k 200 bin kişi, onun ordu divanında (divan-ı leşker) maaşa ve gelir<'
( 11/1'1:\'/lmdt ve mevdcib) kaydoldu.
I l asan

M ahmud Beğ-i Akkoyunlu, emirlik divanında (divan- emaret) mühür bastı.
Em ir Sc·yyid Aşur ile Emir Alaadelin Sıddık'ı vezirlik divanına (divan-ı veı:;drtJt)
yr· l'lr�t ird i . Ondan sonra Pir Budak Mirza'nın veziri olan; vezirlik ahası hil,rıti
l l ı.rl'indr bulunan Emir Mecdeddin İsmail-i Şirazi'yi onlarla işbirlikçi yaptı.
l·�m i r Şah Ali de hizmete katıldı. Urentu ve Alıncak kalelerinin hazinedarl a r ı
h ı ı ı i n r l<·ri te s l im ettiler. Alıncak kalesinin sahibi olan Yakub-i Çehre, detgrfhu
�c·lrn· k yıllarca biriken, [440] zorluklarla toplanan, babasının yaşadığı sıracin
1m ıf c·cl i l rneyen babasının hazinelerini, ülkenin zaruri işleri ve ülkeler ahn"k
i�· i ı ı l mrcad ı . Layık olana ve olmayana iyilik elini açıp cömertlik göstt·ı·di .
M ıııl ı ı m ların ve mağlupların yüzlerine vu ra nı k ve kalplerini kırarak toplamı�
o l d u klun ayııi gdirkri (vür:uhü 'l-qy,� i t i bar h•ra ıisinde hiçbir ağırlığı ve� de�r.r·i
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olmayan bir topluluğa bağışladılar. İnsanların gözünde göz bebeği gibi gözün
nurunu arttıran kıymetli mallar (qynü'l-ma� yol toprağıyla bir oldu. İki ay önce
satıp da kimsenin satın almadığı şey, öyle bir pazar buldu ki 20 dinar' a satın
alınır olmasına rağmen kimse satmadı. Savaş a.Ietlerini, zora başvurmadan
almak mümkün değildi. Satranç atı gibi eğri ve yan gidişli, kuru değnekle
elsiz ayaksız kalmış bir eşeği ele geçirebilmek için hayvanlarla peşine dört nala
düşmek gerekti. Bir elbiseye (came) sahip olmak için de sabır gömleğini aba gibi
param parça etmek gerekti. istek eteğini çalışma ve gayret arasına koyup sokak
sokak koşmak, yırtık bir elbisenin yüzünü göstermesi için mina gülü gibi bin
gözü açmak gerekti.
Bu durum karışıklığı sırasında Hasan Ali'nin kulağına, "Irak, harap
olmakla karşı karşıyadır. Her bir şehirde bir hakim, her bir vilayette bir istilacım
ortaya çıkmış; memleketler tehlikeye düşmüş; Diyarbakır'dan Sahib Kıran 'ın
devlet ve ikbal güneşi her gün, bizim isteğimizin kesin hilafına ekvatorun
zirvesinden ve yüksek yerlerden dereceler katetmekte, Azerbaycan diyarına
gözünü dikmektedir" haberi geldi. Nazım :

"Serverlik bayrağını (rayet) açtı; Gazap ate:Jini alevlendirdi.
Onun gücünün darbesi, yüksekliğine rağmen Keyyan sarqyının kapısını, çatısınıyıktı.
Keskin kılıcının nefesi zaman zaman yoklukyoluna rehberlik etmekten dem vurur. "
[441] Onun üzerine Hasan Ali, devlet emirleri (umera-yı devlet) ve hizmette
kıdemli olan çöllüler ile görüş alış verişinde (müşaveret) bulundu. Emirlik fenlerinde
ve komutanlık (serverı) dallarında doğuştan gelen ve kazanılmış yeteneği herkesçe
bilinen; birlik ve beraberlik yolunda arkadaş olan; edebi kabiliyetinin hoşluğu
ve içinin aydınlığı güzel nazımcia kıymetli bir inci olan; görüşü, düğümlerin
açılmasında alevlenmiş bir ateşe benzeyen Pir Hacı Beğ-i Gavrudi'nin oğlu
Şah Hacı Beğ'i bütün Irak beldelerinin emirliğine tayin etti. Onu Tuğ, nekkare,
layık nimetler, hoşa giden teşrijier, yüksek maaşlar (mevacib) ve sınırsız vaadler
ile Cemşid Beğ-i Akkoyunlu, Hacı Hasan-ı Ağaçeri, Şah Kuli'ullah-ı Sefer
Şah gibi emirlerden ve emirzadelerden birkaç kişiyle; Muhammed! Mirza'nın
niikerlerden ve inaklardan Dini Beğ-i Çağatay ve Cihangir'i 5 bin süvarİyle Irak
tarafına gönderdi. Her bir şehre bir emir tayin etti. Hemedan ve Kum'u Hacı
Heğ'e; Isfahan'ı Muhammedi Mirza'nın oğlu için zaptetsin diye Dini Beğ'e;
Kazviı ı ' i Hacı Hasan'a; Natanz ve Curbadukan'ı Şah Kuli'ye; Sultaniye'yi
�ah M anımr'a bıraktı . Onu iyi bir çan�ylc Sultaniye'den çı kar mak istedi.
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Şah Hacı Beğ'in hareket ettiği haberi Şah Mansur'a ulaştığı zaman o, bu
()zel ordunun (leşker-i has) kendisi için geldiğini sandı. Annesini, kardeşlerini,
naiblerini ve orduyu Sultaniye'de bırakarak sayılı birkaç kişiyle acele Tebriz'e
hareket etti. Hacı Beğ ile emirlere Miyane mevkii havalİsinde rastladı. Şah Hacı
Beğ, yanında Hasan Ali'den onu bağlamak konusunda yazı olmasına rağmen
C'Ski sadakatini gözeterek ona saldırmadı.
Emir Şah Mansur gidince emirler de Sultaniye'ye yollandılar. Soğuğun
�iddetinin ve saha rüzgannın hiddetinin, gönül sahibi aşıklann içinde
tl�ık gecesinin karanlığı ve aynlığın üzüntüsü gibi düştüğü; sadık sabahın
doğmasıyla kafadar yarin haberini ortadan kaldınp kaybettiği, Kova Burcunun
c ırtalarındaki kar ve soğuk zamarn Emir Şah [442] Hacı Sultaniye'ye vardı.
Balık Burcunun sağuğu gibi itibarsız ve Koç Burcunun sıcağı gibi dayanıksız
c ılan Hasan Ali'nin askerlerini şehiriiierin evlerine indirdi. Halkın meskenlerini
Vt' miskinlerini istila ile ele geçirdiler. O şehrin sokakta yaşayan fakirlerinin
1 ı i ri kimi olan ambara zulüm elini uzattılar. Orada yaklaşık bir hafta kaldılar.
�rm-i İran kalesinin kutvallığı kendilerine verilmiş olan Emir Kasım-ı
Pc·rvaneci'nin nökerlerine, Cemşid Beğ'in darugalığı için elçi gönderdiler. Kale
1uılıi ı >leri (kaledar) emre uymaya ve bağlılığa boyun eğerek Cemşid Beğ'i kaleye
c lavc�t ettiler. Emir Şah Hacı Beğ de başarabilirse, hazineden bir kısmını ele
�c·c;irmek için bütün orduyla saldınya (ilgar) geçip Cemşid Beğ'in arkasından
�i t t i.
Ccmşid Beğ kaleye vannca içeri girdi. Kalenin kapılannı gevşetti. Şah Hacı
Bc•fc� savunma fırsatı vermediler. Hazineden haraç istedi. O kabul etmeyerek
" Pa dişaha durumu arz edelim. Eğer izni olursa, teslim edelim" cevabını verdi.
Şah Hacı Beğ o kaleden ümidini kesti. Hiç beklemeden orduyu Taruro'dan
�·ıkararak Save tarafına yöneldi.
Hacı Hasan ile Saadetyar, Kazvin'e gittiler. Karkiya812 Sultan
M u hammed'in darugası ve askerleri, şehirden dışan çıkıp şehri ve vilayeti Hacı
I l asan'ın yönetimine bırakıp geri döndüler.
Şah Hacı Beğ, diğer emirlerle Save'ye indi. O sırada Sultan Ebu Said
M irza'nın darugalan, Cihanşah Mirza'nın ölüm haberiyle birlikte lrak'a
�irınişlcrdi.
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Burada Sultan Ebu Said'in, darugalan lrak'a göndermesi anlatacağız.
( )ndan sonra da Sultan Hasan Ali b. Mirza'nın durumuna döneceğiz.

[443] SULTAN EBU SAİD'İN DARUGALARI IRAK'A GÖNDER
MESİ
Bundan önce Ali Beğ-i Çağatayi'nin elçi olarak gönderilmesi ve onun
' lcbriz'de tutuklanmasına değinilmiş ri. Aynı Ali Beğ Tebriz'de idi. Cihanşah
M irza'mn ölümünden sonra sürekli olarak Sultan Ebu Said Mirza'ya
durumlan bildiriyordu. Bu olay813 olunca Sultan, dileyip arzuladığı ve yüce
J,tayenin hedefi olan bu büyük nimetin müjdesini, Ali Beğ'in gönderdiği
c·lç:iden almıştı . Bu haberin yayıldığı sırada gidişte Saha hüdhüdünden, hatta
Saba rüzgarından daha hızlı bir haberci (kdsıd) gönderdi. Bu olay, Diyarbakır
hududunda 1 2 Rebiyü's-sani814 tarihinde olmuştu. 3 Cemaziyelevvel815'de de
Sultan'a arz edildi. Sultan, bu haber gelir gelmez, Damgan darugası Ali-yi
Cclayir, Sebzevar darugası Muhammed Yar, Simnan valisi Seyyid Muhammed-i
Hezar Geribi gibi serhad emirlerine elçiler ve hükümler gönderdi. Onlan Irak'a
gitmeye tahrik ve teşvik etti.
Haber hakimiere (hükkdm) ulaşınca onlar, ferman gereğince lrak'a girip
Rey'e indiler. Çağatay'ın saldırı haberi, Irak'a ve Azerbaycan'a düştü. Irak
halkı yıllarca Cihanşahlıların zulmünün altınd� ezilmişler, canlan ağızianna
J,tclmiş, bıçak kemiklerine dayanmıştı. Dertiiierin dualannın zehirli oku, iş
yerine ulaşmıştl. Onun devletinin kişiliği düşkünlük toprağına dikilmiş; tacı,
tahtı, makam ve mevkii birlikte yanmıştı. Adalet suyuna susamış dudağa [444]
sahip olan halkın emel tarlalarına, iyilik sakiliği yapacak padişahın rahmet
yağmuru geti re ceği; şikayet edip sıziandıldan eziyet çerçöpünü, siyasetinin ve
korumasının yardımıyla kaldırılacağını bekleyen Irak halkı, Çağatay emirlerinin
saldırısından mutlu oldu.
İlk olarak:ı Cihanşah'ın (ölüm) olayından iki yıl önce Türkmenlerin
zulmünün artması, karşılanması güç isteklerinin çoğalmasıyla, kollannın
ıııun, dayanaklarının sağlam olmasına rağmen Sultamn sığınma eteklerine
d atıp, ona bağlılık ipine sıkıc a sanlarak arazilerini ve zengin köylerini
813

Yani Cihanşah Mirza'nın ölümü.

11 1 4

1 Kasım 1468.

ıı ı ;,

20 Kasını 1468.

290

EBU BEKR-İ TİRRANİ

menfaatleri ve gelirleriyle birlikte kölelere bırakarak Horasan'a gitmiş olan ve
orada zulüm engellerinin, eziyet ve baskı manialannın Cihanşah tayfalannın
uzaklaştınlmasıyla maksat yolunun önünden kalkmasını gözedeyip bekleyen
Sultan Ebu Said Mirza'nın nökerlerinden Hüseyin-i Harezmi ile Derviş
Celaleddin-i Razi, Rey' e geldikleri zaman o diyann alanım, o zalimlerin ve
şer kişilerin eserlerinden kurtulmuş gördüler. Halkı, padişahın adaletinden
ümitvar ederek onları ziraat ve hayvancılıkla meşgul ettiler. Hazırlığa başlayıp,
muhalefeti ortadan kaldırma ve engelleri yok etme gayreti içinde oldular. Sayı
ve donanım bakımından zaaflan olduğu için daima kulaklarını, geçiş yoluna,
haber almaya dikiyorlardı. Çünkü eğer uzaklaştırılması güçlerin üzerinde
ve ötesinde olan çevik bir ordu, yüzünü gösterirse, dizgini geri dönüş için
çevirecekler; yok eğer zayıf bir organ ve ters dönmüş bir devletle karşılaşırlarsa,
kahır ve gazap maddesini harekete geçirip onun kökünü kazımak için kılıç
kullanacaklardı.
Şah Hacı Beğ, Save'ye varınca o, Dini Beğ'i Isfahan tarafına, Şah Kuli-yi
Sefer Şah'ı da Corbadikan tarafına gönderdi. Kendisi de Kum'u almak ve o
vilayeti, Cihanşah'ın ölüm olayından sonra Kum'da üstünlük kazanmış olan
Şah Veli-yi Kuz'un elinden çıkarmak için orada durdu. O zaman Şah Veli,
Kum'u bırakarak bin . nöker, silah ve uygun techizatla birlikte Hasan Ali'nin
dergahına yöneldi.

[445] Şah Veli-yi Kuz'un Save'den geçtiği sırada Şah Hacı Beğ, henüz
Save'de idi. 1 O gün sonra Çağatay emirleri birleşerek şehrin kapısına geldiler.
Şah Hacı Beğ dışarı çıktı. İki taraftan saflar kuruldu. Fakat Şah Hacı Beğ,
Hasan Ali'nin emirlerini itibarsız saydığı için Çağatay tarafına meyletmektc
idiyse de çocuklannın ve kendine bağlı olanların Tebriz'de olmaları dolayısıyla
onlara yüz çeviremeyerek bekledi. Sonunda kardeşi Şah Muhammed ile
kayın biraderi Muhsin Ali, onlara sırt çevirip kendilerini Çağatay'ın safına
ıılaştırdılar.
Türkmen askerleri bu durumu görünce bozguna uğradılar. Çağatay
insanlarından bazıları saldırarak Şah Hacı Beğ'i yakaladılar. Onun
/uı:;,inesini ve mallarını yağmaladılar. Bir kutoalı yanına katıp onu Horasan'a
dnl!,tllıa gönderdiler. Kum'da ve Save'de daruga tayin ederek tasallut ellerini
' 1 'ürkmenlerin divan haklarına, mailarına ve askerlerine (Jenakısa) uzattılar.
lsf1ıhan ve diğer beldeler için hep birlikte Kaşan tarafına yürüdüler. Ebu'].
Kasım Mirza'nın Kirman tarafından lrak'ı alma bayrağını (r4vet) a��ı p Dtlrü '1�
ibddr Yt':ul'e geldiği; � a h an e bir ord u vr tc·�·lıizat la lsfahan'a yöndd i ğ· i l ı a h c� l ' i n i
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aldıkları zaman bu topluluk, yardımlarının azlığı ve sayılarının düşüklüğü
yüzünden onlara karşı koyup savaşma gücünü kendilerinde göremedi.
Kenarda durup seyretmeye başladılar. Elçiler göndererek Sultan'dan görüş
ve izin istediler. Uğursuz burunlar, birlik ve ittifak kokuları koklayarak,
başta Isfahan ve bağlı yerleri olmak üzere Irak yollarında görevlendirilmiş,
olayları öğrenmek istiyordu. O diyarın e;rqfinın büyüklerinin dileğiyle yavaş
yavaş iledeyip durarak vakit geçiriyorlardı. Bekleme ve gözetierne gözünü
Horasan tarafına yardım ve sayıları arttırma ümidiyle dikiyorlar, arka arkaya
imdat sağlamak için o tarafa elçı1er yolluyorlardı. [446] Yaklaşık iki ay bazen
scbat ve sabır ayaklarını sıkıca basıyorlar, bazen de her taraftan kaçış tarafını
sayıyorlardı. Her zaman Isfahan'ın reisierinden ve qyanından, Ebu'I-Kasım'ın
galibiyetinin ve üstün gelmesinin; onun zulmü yayma konusundaki sertliğinden
ve asilik konusundaki cesaretinden korkarak Çağatay'a acele etmesini teşvik
eden mektuplar ulaşıyordu. Bu topluluk aynı sebeple ihmal ve durgunluk
i��inde vakit geçiriyorlardı. Babası, Sultan Muhammed-i Baysungur'un veziri
olan yıllarca Irak'ta ve Horasan'da ortağı olmadan vezirlik ve yöneticilik
yapmış ve bu yüzden onlara taraftar olan Hace İmadeddin Mahmud Haydar-ı
Estercani gibi Isfahan halkından başka bir topluluk, muhalefet yolunu tutarak,
halkı, Ebu'I-Kasım'ın desteklenmesine ve zaferine çağırıyordu. Ebu'I
Kasım'ın emirlerine harekete geçme konusunda acele etmeleri için dilekçe
(arze-da;t) gönderiyordu. O zaman zarfında her iki taraftan, hem Ebu'I-Kasım
tarafından, hem de Çağatay tarafından arka arkaya Isfahan halkına hükümler,
mektuplar ve davetiyeler geliyordu. Taraflar, birbirine kurdukları tuzakta gece
gündüz kararsız ve huzursuz idiler.

[447] EBU'L-KASIM' IN YEZD YOLUYLA KİRMAN'DAN
VE ÇAGATAY EMiRLERİNİN KUM VE KAŞAN TARAFINDAN
ISFAHANA HAREKET ETMELERİ
Cihanşah'ın ölüm olayından sonra Ebu'I-Kasım Mirza'nın annesi,
haberin doğrulandığı gün Hoy kı§lak'ından ta;;;iyet merasimini yerine getirmek;
oğlunu, ülkenin ve devletin dizginlerini eline almaya ve saltanat işlerinde
üneelik topunu kapmaya teşvik etmek için Kirman tarafına bir elçi gönderdi.
Kışın kara ulusu siyah hanelerini yolun önüne yaptığı; zorbalık elini
heldclerin, köylerin, ovanın ve sahramn üzerine uzattığı; uzun boylu genç
a�a��ların üzerine elbise giydircliği; berrak sudan çemen selvisinin ayağına ve
boynuna zincir ve köstek vurduğu sırada Şahzadenin de o olaylarla birlikte
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beden ülkesine hastalık düşmanı el atmış; mizacının normal emniyeti ve
güveni, vücut marnuresinde uyum içinde oturan uzuvlardan almış; duyguların
kutımllerine rağmen beyin kalesini, başağnsının ayağının altına atmış, kalbin
geniş alanını, vahşi hayvanların vadisine çevirmiş; bazen tabiplik sanatının
mükemmel tabibi, kanun-i hikmet'in ve doğru teşhis kurallanmn açık yoluyla, acil
şifa için fesat deliklerini tıJayor, bazen hastalık kahramanı, bozucu maddelerle
kavga ederek tabiatın yüzüne fıtne ve fesat kapılarını açıyordu.
Bir süre bu şekilde geçince karışmış ülkenin tedbircileri ve hasta düşüncenin
sahipleri, onu Irak tarafına yönlendirme konusunda görüş birliği ettiler. Onun
mahfisini naaş gibi yükleyip fetih iddiasıyla kendisini görüş sahiplerinin ve
tt�dbir düşünenierin maskarası yaptılar. Balık Burcunun başlannda " Ölmeyen
. wışar" takdiriyle Kirman'dan bütün [448] hadem, ha;em, yük ve ağırlıklanyla
l rak'a yöneldiler. Darü'l-ibade Yezd'e varmaya yakın bir sırada oranın darugaları
olan Şeyh Latif ve Ali-yi Kürd, beldenin kapılannın anahtarlan vermek için
hr.diyeler ve bağışlada onu karşılamaya çıktılar. Yezd'in dışansı, konaklama
�·adırı yeri oldu. On gün içinde iki yılda üstesinden gelinem eyecek kadar maldan,
lfl.'la,S11idan, vergiden (saverı}, hediyeden (pişke;) ve armağandan yararlandılar.
( )radan da yavaş yavaş Isfahan tarafına hareket ettiler.
O sırada babası Hakan-ı Sa'id Şahruh Mirza'nın veziri olan ve kendisi
d(� Sultan Ebu Said Mirza tarafından yetiştirilmiş, iyi tedbirin derinliği, ileri
�ürüşlülük ve işbilirliğin mükemmelliğiyle süslenmiş olan Hace Seydi Ahmed-i
�irazi'nin oğlu Hace Şemseddin Muhammed, yönetim için Horasan'dan
aı sayıda birkaç kişiyle Nain şehri817ne vardı. O sırada Emir Seyfeddin'e
yenilerek ona bağlandıktan sonra Hace Cemaleeldin Muhammed-i Turke'ye
kslim edilmiş ve öldürülmesi için tertip ve düzen kurulan Hace Celalü'l-İslam
Sa 'idi'ye, Nain'den Hace Şemseddin Muhammed'in Isfahan darugalığına geldiği
haberi ulaştı. Hace Sa'idi, bu haberi öğrenince Ruydeşt ve Kuhpaye reisierine
mc�ktup yazarak "Gaip mekanından böyle bir devlet yüzünü göstermiştir. O
vilı\ yetin reisierinin başını ayak yaparak onu karşılamaları, Hace'yi izzet ve
ikramla şehre getirmeleri gerekir" dedi.
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Yaklaşık iki bin kişi, bayramın başlangıcında kendilerini süslemiş olan
gençler gibi tam bir techizatla, [Mısra] :

"Ey !Ji talihliler kalkın! Ayın doğu; vaktidir"
nidasını birbirlerine haykırarak, Hace'nin talih ve ikbalinin kutlu falı olan
Şevval ayının görünmesiyle Nain tarafına gittiler.
Onlann şehrin havalİsine vanşı sırasında Hace [449] Sa'idi, acele ile
onlan karşılama yolunu tuttu. Ebu'I-Kasım'ın taraftadanndan olan bir
topluluk, onu bağlayarak muhalefet dizginini birlik ve dostluk tarafına çevirdi.
İttifak ve anlaşma elini, banş boynuna attılar. Cahillerin ettikleriyle sevginin
ve dostluğun çehresine konmuş olan tozu, doğruluk ve samirniyet suyuyla işin
yüzünden sıyırdılar ve toplanıp bir araya gelerek karşılamak için harekete
geçtiler. Güç sahibi Hace'yi şehre getirdiler. İşlerinin düğümünün bağlanıp
açılmasını, malı, mülkü ister istemez onun kifayetli avucuna koydular. Sağlam
olmayan keseği birbiri üzerine koyarak çaresizlikle örttüler.
Bu şekilde 20 gün geçince Ebu'I-Kasım Mirza, Nain ve Kuhpaye yolunda
yıkımcia bulunarak Isfahan'ın kapısına indi. Gözün karalığını, çadınn ve
otağın beyazıyla çevirdi. Şehir halkının ileri görüşü dağılmış ve düşüncesi ve
fikri ortadan kalkmış olduğu için gözlerdeki eğlence materne döndü. Onlann
kalbindeki sevinç, su üzerindeki mühürün izi gibi oldu. Halk, candan ümidini
kesip üzüntü elini dişleriyle deldiler. Gönülleri, şehir suru gibi parça parça
ve harap olup, rludaklan kuru hendek gibi susuz kaldı; gözyaşı, gözlerinden
Zinderud818 gibi akar oldu. Onlann işi ve kazancı, kervan görmüş bahçe gibi
viran oldu. O tarlanın kenannda helal meclisinin sakileri, korkunun bağaza
duran acı tortusuyla ağzına · kadar daldurduklan kadehleri, gençlerin ve
yaşlılann ağızlanna döktüler. Lütuf mezesini, şiddet zehiriyle kanştırdılar.
Şehrin kadınlan, başlanna vurarak, feryat fıgan etmeye, kafa taslannı, kapıya
duvarlara çalmaya başladılar. Çeng gibi uzun saçlı olanlar, saçının tellerini ud'un
telleri gibi kesiyorlar, yakan ve hüzün veren bir sesle birbirine kanşıyorlardı.
Alı'ın dumanını, şarkıyla beraber yapıp şöyle diyorlardı: [450] Şiir:
"Bizi bu yola getiren nasıl bir sarho;luktur, bilm!Jorum; Saki kirndi ve bu ;arabı
nereden getirdi?"
Onun Fena el-Bag kapısımn açığına inişinin ikinci gününda yaklaşık üç
yüz süvarİ, zırhlı atlanyla harp yapmak için ileri çıktılar. Şehrin içinden Reis
1 1 1 11
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Herke adındaki vilayetin reisierinden birisi, Zernan mevkiinden çevik ve okçu�
Nazım:

"Hepsi de göğsünü siper etmi; canını ortaya koymuş kimseler; hepsi de hadeng oku gibi
hu:.lı giden,
Ayaklannın tez olujundan zamanın veyerin üzerindefazlaca iz bırakmayan,
Oklan düşmanın gözündeyama diken; karanlık geceyi gündüzünyüzüne örten"
(şeklinde nitelenen) 1 50 piyadeyi, yanında şehrin dışına götürdü. Onlar�
insanı düşüren okun ve sapan taşının darbesiyle o demir dağı, "Atılmtj renkli
vll.ne
benzeyecek/er" 819 durumuna düşürdüler. Ateş yağdıran kılıcın parlaklığıyla,
.
onlara kaçış yolunu gösterdiler. Bir gün o reziller, şehrin kapısında oturdular.
( ;()iderini çamur samanı gibi duvara diktiler. Bazen davetiye göndererek,
1 mzen savaş araç gereçlerini göstererek şehir halkını korku ve ümit arasında
p;iclip gelme sıkıntısına soktular.
Hac e Şemseddin Muhammed, büyükler ve qyan, kuşatma sırasında Yüce
Vt' Ulu Tanrı'nın destek ve yardımına sığınmışlar, kan içen denizin gemisi
1 mtnuşları gibi düzensiz dalgaların darbeleriyle fitneyi söndüren duaların
ydkcnlisi, bela çekenlerin ahı ve iniernesinin yol göstericiliğiyle o düşmanlık
a�· ı k denizinde yol alırken, "Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir'J/320 gemi
cl('mirine tutunup sarıldılar. Her gün [45 1] kaplan huylu, asianı yere s eren
sava�çı gençler, zırsız ve kalkansız olarak dışarı çıkıp, onlara üstünlük sağladılar.
N i hayet o 20 gün içinde ordunun ünlülerinden yaklaşık 200 kişi katiedildi ve
kalabalık bir topluluk öldürüldü. Banşa yer kalmayıp savaşın çokluğundan
sulhe imkan olmayınca kırlarda ve köylerde çokça talanda bulunduktan sonra
tJ;i )�· clavulunu çalıp Corbadikan'ın yolunu tuttular. Onun gidiş tarafındaki
c�kili alanı tahrip ettiler. imkanlan ve güçleri ölçüsünde yağmaya ve talana
başvurup kötülük ateşini yakmaya çalıştılar. Corbadıkan'dan itaate ve boyun
c�ğmeyc başlayan Emir Ali Şeker'in çocuklarını ve bağlı olanlarını yardım
yoluna düşürmek ümidiyle Harvereh tarafına yöneldiler.
Natanz vilayetinde Ebu'I-Kasım Mirza'nın Isfahan kapısında hezimete
u�ramasını bekleyen ve bir menzil ilerleyemeyan Sultan Ebu Said Mirza'nın
r.mirlcri , Ebu'I-Kasım Mirza'nın göç haberini duyduklan zaman saldırıya
(i�nr) geçip savaş yapmadan Isfahan' a girmek istediler. Dört gün yiyecek
ll l !l K u r'a n - K(� ri
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llf'klediler. Dört günden sonra aslanlar, fakat kükreyen aslanlar, hatta
ım�meden akan kadıların sütü gibi Kum tarafına dönderek, Sultan Ebu Said
M irza'nın ülkesinin ve malının mercii olah ve ordunun işlerinin düğümünün
ı;ilzülüp bağlanması iktidar kabzasına bağlı bulunan; emirleri desteklemek
i�·in 20 bin kişi ve 2 bin arabayla gelmiş olan Emir Seyyid Mezid-i Argun'a
katıldılar.
Emir Seyyid Mezid, ordunun tamamını toplayarak, Ebu'l-Kasım'ı
c ınıdan çıkarmak için Harvereh tarafına hareket etti. Aradaki mesafe katedilip
i ki tarafın karşılaşması yaklaşınca orduyu düzene koymak ve saflan kurmakla
ıııeşgul oldular. Savaşın kızıştığı sırada Ebu'I-Kasım Mirza, sayılı birkaç kişiyle
ı ırdudan ayrılıp malını,eşyasını ve ordusunu yok olmakla karşı karşıya bıraktı.
[45 2] Himayesinin gölgesinde zamanın felaketlerinden emniyet bulmak
iı;in ecelin rehberliğinde kardeşi Hasan Ali'nin karargahına (ordu) katılmanın
yolunu tuttu. Fakat onu yaparken, uygunsuz arnellerinin yakasını tutup çeke
�·t�ke saltanat tahtının üzerinden acımasız kılıcın altına çektiğini bilemedi.
j Şiir] :
"Ey KardeJ! Nefayda ki talih döndü; tae ve tahtyokluk rüzganyla gitmektedir.

"

Kardeşini kendinin dostu ve destekçisi sandı. Babasının emirlerini,
yoksulluk gününün elden tutanı sandı. Kardeşinin aynı emirleri, kendi kanının
c lükülmesi için görevlendirdiğinden habersizeli Nazım:

"Ey dost! Kimsenin !Ji if gibi hiçbir dostu ve kardeJiyoktur.
İyi ifyap da olaylar sırasında arnelin sana sığınak olsun.
Oldürülüp canı alınan kimsenin kılıcı ve kefiniyüzünün önüne çekilir. "
O sırada Hasan Ali Mirza, lrak'a gitmek için Tebriz'den Ak Ziyaret
yoluna ordu çıkardı. Ebu'l-Kasım, Ak Ziyaret havalİsinde orduya yaklaştı.
l l asan Ali, onun bozguna uğradığından haberdar idi. Kardeşinin dünyanın
Hı�ındığı Sahib Kıran 'ın dergahına sığınmasından korkarak, devlet emirlerini
(wnera-yı devlet) ve erkanı, Ebu'l-Kasım'ı aramak için ordudan saldırı (ilgar)
yoluyla dı şarı gönderdi. Onlar, ordunun bir menzil uzağında onu yakalayıp,
c ı rc l u gahı nı (ma'asker) bir fersah uzağına getirdiler. Hasan Ali, Emirşah Ali-yi
Bayrami, Şah Mansur-i Şehsuvar Beğ, Yar Ali-yi Ali Şeker ve İbrahimşah
Bı·� gibi büyük emirlerden (umera-yi i'zam) birkaç kişiyi onu öldürmeleri için
KÜrevlendirdi. Emirler, huyurulduğu gibi onun boğazına ip attılar ve [453]
ı ı ı ı t ı yeni kesilmiş tavuk gibi yerde kıvrandırdılar. Sözleşme, anlaşma, Kelam-ı
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Furkan821 'a yemin, evlatlık ve hizmetkarlık görevleri için vaadler, kulluk ve
bağlılık merasimini yerine getireceğine dair sözlerle, kendi kız kardeşini
bereketli ve uğurlu olur düşüncesiyle nikahına verdiği, velayetin kendisine
sığındığı Seyyid Nimetullah-ı Sani'nin aracılığı ve elçiliğiyle Ebu'I-Kasım'ın
annesini de kardeşleriyle birlikte Cuşin kalesinden getirmişti. Onu, aynı gün
kardeşleri Hamza ve Kasım'la beraber katlettiler. Hatun'u da Ebu'I-Kasım ve
kardeşleri gibi kılıçla öldürdüler.
Hasan Ali, düşüncesini onlardan kurtannca o menzilden atının dizginini
toplayarak kum ve çakıl taneleri sayısıyla; yeni yetme gençlerin süsü ve ziynetiyle
düzenlenmiş ve donanmış olarak, lrak'ı Çağatay'dan almak amacıyla Miyane
mevkii tarafına geldi.
Çağatay'ın öncü kuvveti (monkalay) olan Emir Seyyid Mezid-i Argun,
Ebu'l-Kasım'ı bozguna uğrattıktan ve Şahzade Sultan Mahmud'un kendisine
katılmasından sonra Baba Hacı Şeyh Ali Bahadır, Hüseyin-i Harezmi,
Pehlivan Yusuf-i Şirazi gibi emirlerden bir kaçını ve daha başka birkaç kişiyi
Sultaniye'yi ve Sultan Muhammed Hüdabende'nin- Allah rahmet eylesin- kale
imaretini korumaya Sultaniye'ye gönderdi. Kendisi de Şehzade ile birlikte
Sultaniye ovasına geldi. Hasan Ali'nin lrak'a gitmek için Miyane mevkiine
asker sevk ettiği haberini alınca elçi gönderip Hasan Ali'nin Sultan Ebu Said' e
gönderdiği, "Irak ve Şiraz vilayetini siz yönetiminize alın. Hiçbir sakıncası
yoktur. Çünkü bizim Akkoyunlu ile aramızda büyük bir mesele çıkmıştır. O
beldeleri elde tutmaya kalkışamayız" şeklindeki mektubu gönderdi. O mektubu
Hasan Ali'nin büyük emirlerine (umerd-yi i'zam) göndererek onlara, "Biz onun
rızası ve izniyle Irak'a gelmişiz. Şimdi [454] bu mektuptakinin aksi ortaya
çıkmaktadır. Bu durum, Hazret-i Sultan Ebu Said ile ilgili sevgi ve samirniyet
binasının sarsılmasına sebep olacaktır" dedi.
Elçi Hasan Ali'nin karargahına (ordu) vanp mektubu arz edince Emir
Seyyid Mezid-i Argun, "Şahzede'yi Şiraz tarafına gönderiyorum. Uğurlamak
için birkaç menzil gidiyorum" bahanesiyle Harvereh tarafına dönüş yolunu
tuttu. İki günlük yolu bir günde aldı. Bütün orduyu İmam Sehl b.Ali b.Ebi
Talib1122 (A.S.) tarafına çekti.
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Elçi Hasan Ali'nin karargahına (ordu) vannca onun durumunu, Seyyid
M ezid ile Ç ağatay'ın durumundan daha perişan buldu. Dinin kendisine
Hığındığı Sahib Kıran padişah'ın korkusundan Azerbaycan'a sığınamadı.
( ) yüzden birkaç gün o yörelerde korku ve ümit arasında pergel gibi başı
dönmüş ve ayağı yerde kalmıştı. Ordu, bağazın çokluğundan, yiyecek ve
i�ecek azlığından şaşkınlığın darlığına tutulmuştu. Çünkü o kadar (adam)
loplanmıştı ki hiçbir tarihçinin kalemi ayağını, o çoklukta ve donanımda bir
c n·duyu aniatma dairesine ayak basmamıştı. Hiçbir doğru muhbirin dili, böyle
hir ordugahın (ma'asker) boyutunu vermemişti. Öyle bir güce sahipti ki katip
U tarid, onun azını çoğunu yazma konusunda onda birinin dahi üstesinden
�;demezdi. Hasan Ali, altından, gümüşten, kumaşlardan, mallardan, at koşum
ı akımlanndan, tahıldan (galle) ve hayvanlardan yaklaşık 50 bin Tebrizf, tümenlik
malı, nôkerlere taksim etti. Orduyu öyle bir donatmıştı ki zırhın ve kalkanın
�o ki uğundan o çölde civadan bir deniz, varlık alanı bulmuştu. [455] Her bir
ıoıadık şahsın üzerindeki ziynetten, mücevherden ve yakuttan bir dağ meydana
lı(clmiş; babasının ordusunun bir ay odattığı her bir sahrada, kuru toprak göğün
alnına oturmuştu. Onlann hayvanla�nın kuyruklannı suya ulaştırdıklan
herbir nehir, susuz biri gibi susuzluktan yanıyordu. Zamanın sultanlannın
topladıkları, devrin geçmesi ve devranın değişmesiyle babasının hazinelerinin
1 mrçalannın parçalan olmuş; yıllarca elde edeninin isminin sesi, onu toplamak
ve harcamak için dünya-perestierin hazinelerinin ve defınelerinin gelirlerinin
n�za gününün823 darphanesinde "Alınları_, bô"ğürleri ve sırtlan onlarla dağlanacak.
'/lu kendiniz için biriktirdiğiniz' denecek" 824 sikkesiyle alınlarına vurulmuş; tahsil
rdcnlerin kulağına o gelirleri hazineye indirme sırasında, "Onu alın_, bağlqyın.
Sonra cehennemeyaslayın_, sonra onu boyu yetmi; ar[tn olan zincire vurun-'-' 825 sesi ulaşıp,
"Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır" 826 hazinesine inmiştir. Sonunda dünyadaki
liıkirleri koruyanın827 isminin yerine orada bulunaniann başlarına yüksek sesle,
" 0, kullan için nzkı geni;letendir "828 ayetini, dört rivayet olarak 7 ikiimin halkına
c , kumaya başladı. O dirhem ve dinan saçı (nisar) gibi mutlu Sahib Kıran'ın
623
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vaadedilen kişiliğinin uğurlu gelişi için bütün halkın üzerine saçılsın ve kalanını
da nimeti genel olan Hazret-i Allah'ın desteklediği ordunun donanım işleri
için harcansın istendi. Onun alevi,alemi ve alemdekileri, bu elinin sığınağı
padişahın yüce gölgesinde -Allah yeryüzünde gölgesini[456] enine boyuna arttırsın·
olaylar ormanından ve yaygın zulmün vahşilerinin pençesinden adaletin ve
ihsanın güven evine (getirir). [Şiir] :

"Emniyet ayeti ve iman suresi: Hasan b.Ali b. Osman829"
sayesinde sükun ve huzur bulur. Sonunda nutuk ve beyanın güzel söz
söyleyen hatibi, ulu minberin üzerinde dilini, "Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun
ki, zulmeden milletin kökü böylece kesildi" 830 kılıcıyla "Allah, İslama, Müslümanlara,
ülkeye, dine, güven ve emniyet bejiği olan bu sultanayardım etsin" duasıyla süsleyerek
biriktirsin.
O sırada Hazret-i Sahib Kıran, Bağdat'tan Tebriz'e hareket etmiş, Sultan
Ebu Said Mirza, Horasan'dan Irak tarafına gitmiş, Hasan Ali de orada tutsak
kalmıştı.
[457] [SAHİB KlRAN'IN BAGDAT TARAFlNA, ONDAN SONRA
AZERBAYCAN TARAFINA HAREKET ETMESi, HASAN ALİ'NİN
DEVRiLME Sİ]
Cihanşah'ın ölüm olayının meydana gelmesinden sonra talihli Sahib
h:i mn 'ın ilkesi başarı ve işareti zafer olan bayrağı (livti), hazretinin saltanatı
�üstcren tahtının bulunduğu yer olan Darü'n-necat Amid'de uçmaya başladı.
Sahib Kıran, o kış orada kışiadı (kı;lamijt). Elçileri davetiyeler ve iltifat
ınektuplarıyla (nevazi;-name) birlikte Cihanşah'ın emirlerine, Kürt beldelerinin
V<' kalelerinin darugalarına, Bağdat vilayetine, onları itaate ve boyun eğmeye
davet için gönderdi. Daha önce Halil Ağa'yı Sincar'a gönderdiler ve Musul'u
aldılar. Sincar Hakimi Şah Ali, Sahib Kıran'ın huzurunda yeri öpmek için gitti.
1 IKi ve sevgi buldu. Erbil'i ona verdiler. Şah Ali-yi Hacılu, itaat göstererek Pulaci
kalesi":ı ıni ve Erbil kalesini; Emir Saadetyar, Musul'u dergahın kullarına teslim
t•ttiler. İkbal gibi hilafeti gösteren tahtın ayağına geldiler. Türlü ilgi ve sevgiyle
yücddiler. Şahane hil'atler, altın kılıç kemerleri, değerli atlar, deve katarlan,
ll:l.!l
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Hasan Beğ'in mührünün kİtabesi olmalı (KD, s. 456, n. I ).
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çadır, otağ ve dah.a başka layık nimetleri, Sultan'ın teslim ettiği kimselerden
alıp inaklann ve yaı.kınlann sırasına yüks eldiler.
Bu durumun "'Üzerinden birkaç gün geçince Pir Muhammed-i Alpavut'un
elçisi Bağdat'tan kl:..ılluk va bağlılık arzını yüce tahtın ayağına açıklamaya geldi.
Kadılardan, alimle:::rden, ileri gelenlerden ve qyandan Bağdat halkı, halis niyet,
devam-ı devletin duası, itaat ve bağlılık yolunda sehat, izzet ve büyüklük
bayrağının (liva) kanatlannın gölgesine girmek gibi şeylerle dolu bir dilekçe
(arza-dd§tD [458] gönderdiler. O nların isteği üzerine Şahzade Muhammed
Beğ'i onun hassa nökerleri ile bi rlikte yaklaşık 2 bin kişiyle Bağdat tarafına
gitmeleri işin yüc� buyruk çıktı. Saadetyar'ın o ordunun önderi ve komutanı
olması kararlaştırıldı. Onlar da kı şın başlannda ferman uyannca yola düştüler.
Saadetyar, o bölge :nin dağ yollannda, ovalannda ve tepelerinde rehber olunca
orduyu, o beldeletin kuytu yerlerinde kışiayan Kürtlerin üzerine sevk ettiler.
Onları yağmaya u�attılar. Aske rlerin eline çok miktarda nimet geçti.
Emir Cihanş;ah'ın kendi o ğlu Pi r Budak Mirza'yı katiettikten sonra
kendisine Bağdat e miriiği verdiği Pir Muhammed-i Alpavut, asilik ve itaatsizlik
gösterdi. Cehalet v-e gurur şehrin e sığınarak kendini itaat devletinden mahrum
bıraktı.
Emirzade Mu.hammed Beğ, durumu yüce tahtın ayağına arz etti. Sahib
Kıran'ın her ne kadar Bağdat'a gitmeye niyeti yok idiyse ve Azerbaycan'ın
fethini, öncelikli ve evla sayıyor idiyse de başta şaşkınlık çölüne düşmüş olanlar
olmak üzere Bağdat'ın kadıian ve qyan' ı yardım talebinde bulunduklan için
davete uymayı yüc e bir görev sayarak o tarafa hareket etti. Niyet yükünü, seyr
u süluk'un dünyayı dolaşan merkebine bağladı. Sipehdarlar ve tavacıiar, "göç"
çağrısının duyurusunu verdiler.
İlkbahar kafilesinin emiri, öten k uşların güzel sesinin zilini harekete
geçirip, sesiyle deveyi yürüten ve Ta nrı'yı arayan bahar yeli kervancısı,
Azar832 bulutunun develerini dağda ve ovada dolaşmaya çekince;
yağmurlar, Fırat' nun lezzetli yükünü, Tanrı'nın sevgi yüklü denizinden ve
Hazret-i Yaratan'ı n lütufların dan alıp, toprakta oturan bitkinin diyarına
ve çöllerde kaybolmuş dudağı su samışiara götürdüğü sırada Hazret-i Sahib
Kıran, Amid'den I rak-ı Arab s akinleriyle ilgili büyüklük ve adalet zincirini
harekete geçirdi. Amid'den öyle göç [45 9] etti ki baharın başında, tarnurcuk
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gibi ikbal çadırını Bağdat'ın açığına kurdular. Pir Muhammed'i kalıcı devlete
çağırdılar. Onun hataya meyleden düşünce gemisi kırıldığı, ıstırap girdabına
ve uygun olmayan düşüncelerin Dicle'sine düşmüş olduğu için davete uyma
kapılarını dünyayı açan devletin yüzüne kapayıp reddetti. Geleceğe adım
atmak için kulluğa ve boyun eğmeye girişmedi. Allah'a itaatin üçte biri olan
buyruk sahibi olanlara833 itaat etmenin iki dünya saadetinden mahrum kaldı.
Nazım:
''Devletten kenara dü;en kimse, hep i;eyaramayan i;yapar.

Talihiyardımcı olan kimse, zorluk çıkaran mahalleninyolunu tutmaz.
Güneş ekvatordan döndüğü zaman artık onun geriye dönmesi mümkün olmaz.
/!.ger aptal, gündüzün ltimbayakarsa, yağını bo;unayakmış olur. "
Bağdat arsasının havasının harareti, her gün satranç evlerinin çoğaldığı
�i 1 >i çoğalınca Sahib Kıran, 40 gün Bağdat' ı kuşattıktan sonra atının dizginini,
A1.erbaycan fethinin anayoluna çevirdi. Oyunu kaybetmiş dar görüşlü Pir
M u hammed'i feleğin satranç oyununda mat olmuş filin ve vezirin darlığında
b ı rakarak Yayiakat yolundan Azerbaycan'a fetih bayraklarını (rdyat) açtı.
Aı.c·rbaycan'a yönelişinin ve Hasan Ali'yi kovmak istemesinin güçlü sebebi
vr grnel amacı, daima mübarek kulaklarına Hasan Ali'nin İslam kavminin
c l i ı ı i n i n doğru yolundan, sapıklık çölüne ve asilik vadisine düşüp [460] din
d ı � ı yola girmesi, boynunu, temiz şeriatİn emirlerinin boyunduruğundan
c l ı �an çıkarması, zulüm elini uzatarak Müslümanların kanını ve canını
l ı r c l c · r ve yokluk arsasına atmasıdır. O, ayrıca kendisinde annelik ve
ı c·· r l > i ye hakları olan babasının haremini yabancıların ve namahremlerin
c· l i n <' vermişti. Onlar, onu iffet perdesinden dışarı çıkarmışlar, düşkünlük
l oprağına atmışlar, boynuna ip geçirerek katletmişlerdi. Kendi kardeşini
c lr aynı yolla öldürmüştü. O, emirlerin ve inakların kadınlarını bir yerde
l opl uyor, kendisi onların arasına oturuyor, oyunla, eğlenceyle ar perdesini
yır·tmakla meşgul oluyordu. Kadınların sema'ya ve raks'a kalkmalarını
rınrediyor, cinsel ilişkide bulunmak istediği kimseyle hemen işi bitiriyordu.
Bir bahaneyle kahrettiği ülke ayanından (ayan-ı mülk) herbirinin eşierini aynı
gün boşanmadan ve hayız günlerinin bitmesini beklemeden başkalarının
ni kfthına geçiriyordu.

ıı:ı:ı K u r'an-ı KC'rim'in (4/59)
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Onun oraya yürümesinin bir başka sebebi de şuydu: Sahib Kıran'ın
Bağdat'tan dönüşünden önce Hasan Ali, yüce tahtın ayağına Emir adında bir
elçi göndererek ona, "O hazrede görüşme sırasında , yani babasının kendisini
kovduğu, sohbet şerefiyle ve arkadaşlık devletiyle mutlu olduğu sırada verdiği
sözde (ahid) durulmaktadır. Hazine ve mülk açısından hiçbir şekilde sorun yoktur.
Kardeşlik ve samirniyet bağı sağlam, anlaşma ve doğruluk düğümü muntazam
ve kalıcıdır. Babamın ve kardeşimin kanı için hiçbir dert ve keder yoktur.
Babam ve kardeşim, beğenilmeyen arnellerinin ve sözünde durmamanın
cezasına yakalanmışlardır. Onlan benimle babalık ve kardeşlikleri, manadan
hali bir şekilden başka bir şey değildi. Sevgisiz bir babalık ve insanlıktan uzak
bir kardeşlik yabancılığın ta kendisidir. Babalığın ve kardeşliğin gereklerinden
olan şey, O Hazrette [461] görülmüştür. Onlardan gelen nimet, diğer
destekierin ilavesidir. Eğer iltifat dizgini, bu tarafa çevirirse, yolda hiçbir dar
geçit olmaz. Mısra:

"Kerem et, kon, çünkü ev senin evindir. "
Hazret-i Sahib Kıran, bu sebeplerden dolayı harekete geçti. Göç ede ede
Muş ovasına kadar gitti. O sırada Hasan Ali, annesini ve erkek kardeşini
kadeddikten sonra Çağatay'ı kovmaya niyedenmiş, Miyane ve Dilı-i
Türkınanan mevkiinde dolaşıyordu. Sahib Kıran'ın harekete geçtiği haberini
alınca aynı vaadleri tekrarlamak ve ahid ve anlaşmalan hatırlatmak için
hediyelerle birlikte bir elçi gönderdi. Maksadı, Sahib Kıran'nı içi boş beyhude
tenezzül ve tevazularla kendi üzerine saldından geri bırakıp vazgeçirmekti.
Sahib Kıran, bu boş sözlere ilgi göstermedi.
Elçi, o durumu ve Sahib Kıran'ın her gün göç edip ileriediği haberini
Hasan Ali'ye ulaştınnca Hasan Ali, Çağatay'ın üzerine yürümekten vazgeçerek
Merend tarafına gitti.
Seyyid Mezid-i Argun, onun geri dönüp Sahib Kıran ın tarafına hareket
ettiğini öğrenince korkmadan Miyane tarafına geldi. O sırada Sahib Kıran, bu
baheneyle bir kimseyi onun yanına elçi olarak göndermek, onun ordusunun
niceliğinden ve niteliğinden haber almak istedi. Hasan Ali'nin Sahib Kıran 'ın
lütuflannın gölgesine sığındığı zaman onunla hizmet haklan bulunan
ve padişah olduğu zaman şahane iyilikler edeceği konusunda vaadlerde
bulunduğu Sultan Mahmud-i Hacılu, Sahib Kıran 'dan kendisini elçiliğe tayin
[462] etmesini istedi. Hazret-i Sahib Kıran, isteğini kabul ederek onu yolcu
etti. O, Hasan Ali'nin Çağatay seferinden döndüğü sırada karargaha (ordu)
katıldı. Sahip olduğu mektubu ve haberi arz ederek iltifat gördü. O sırada
'
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r.mirler, kendilerini birlik kisvesi altında Hasan Ali'ye göstermek amacıyla elçiyi
öldürınek isteyerek, "Eğer padişah, bu elçiyle birlikte beraberinde gelen 30
nükeri öldürmemize izin verirse, Hasan Beğ, bizimle anlaşmaktan ümidini
keser ve bizim ona bağlanmaya yönelmeyeceğimiz kesinleşir" dediler.
Bu istek Hasan Ali'nin hoşuna gitti. Bütün İslam aleminin çirkin sayacağı
bu uğursuz işe izin verdi. Sultan Mahmud'un o topluluğunu kendisine bağlı 30
kişiyle beraber şehit ettiler. Ona bağlı olanlardan bir kişiyi geri dönüp durumu
aniatsın diye canlı bıraktılar.
Bu haber mübarek kulaklara ulaşınca Sahib Kıran, oradan göç edip yola
Kuseri'ye834 indiği zaman kendisinin Bağdat havalİsinde Hasan Ali'ye
�;ündcrmiş olduğu Emir adlı kişi geldi. O, Hasan Ali'nin itaat makamında,
a hdine vefacia kararlı olduğunu, babasının hazinelerinden ve memleketten
hisse vereceğini bildirdi. Onun üzerine Sahib Kıran, Sultan Mahmud adındaki
hi rini onun yanına katıp tekrar Hasan Ali'nin tarafına göndererek, vaadedilen
vr·rgiyi vermesini, sonra da Avnik ile Adilcevaz'ı kendisinin tayin ettiklerine
():mn.dşte) teslim etmelerini istedi.
clü�tü.

Elçileri yola düşürünce Sahib Kıran dünyayı alan bayraklan (r4Yat) göç
l'l t i n·n�k Eleşkird'e vardı. O menzilde elçıleri Hasan Ali'nin tutsak (dutsak)
rt t i�i, [463] bir kimsenin onlara kanşmaması için daire çevresi gibi elçı1erin
rt rafinı bir iple çevirdiği haberini ulaştırdılar. Onun üzerine Sahib Kıran, acele
olura k Hoy'a kadar giderek orada konakladı. O menzillerde Bitlis Kürtlerinden
I lasan Ali'nin yardımına bir topluluk gidecek haberini ulaştırdıklan zaman
Sahih llimn, Sufi Halil-i Bektaş'ı gönderdi. O, hepsini yakalayarak padişah
kıı ntr�ah ına (ordu-yi hum4Jun) ulaştırdı. Çıkan kaza gibi etkili hüküm üzerine,
ı.ı;(· r�·t•ği göremeyen ve yanlış yere sevk eden onların gözlerini kafatasıanndan
�· ı karttı lar.

H asan Ali o taraftan Merend'e vardı. Bir mevkiele durdu. Karargahını
(rm/u) bir hendekle çevirdi. Hazret-i Sahib Kıran, onun karargahının (ordu)
taraflarına Akkoyunludan gruplar halinde kimseler göndermeye başladı.
< )nlar, yiğitlik ve cesaret gösterdiler. Keferlu cemaati, Dize Dervişan835
nwvkiinde Hasan Ali'nin nökerlerinden bir topluluğu tutup karargaha (ordu)
�r tirdi. Askerlerden bir topluluk da Tebriz' e gidip gelenlerin üzerine saldırdı.
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Karakoyunludan birçoğunu yakalayıp orduya ulaştırdılar. Mir-i Ahur Satılmış,
hir toplulukla Hasan Ali'nin hendelcine saldınp Karakoyunludan bir topluluğu
(-) ldürdü.
Bu cesaret gösterileri, Hasan Ali'nin sıkıntıya düşmesine sebep oluyordu.
C ), yerinden kımıldıyamıyordu. Sonunda karargahı (ordu) sivrisineğİn
l�t:dalığından, hayvaniann çokluğundan ve onlann !eşinden kötü kokuya
büründü. Ot bulunmaz oldu. Karargahına (ordu) kıtlık düştü.
Sonra Hazret-i Sahib Kıran'ın buyruğu üzerine askerler, sapan için taş
topladılar. (464] Sapanla taş atmada hepsi de hedefi tutturan ve taşı uzağa
atan yaklaşık 80 bin yiğit olan ordunun gençlerine ve kollukçi836lenna, her iki
ordunun yaklaştığı ve Hasan Ali'nin saflan kurduğu sırada, o evli iken zina
rdenin, o güvenilmeyen çobanın üzerine taş atmaya başlamalan emri çıktı.
Hasan Ali'nin ayağı korku çamuruna ve aklı da ecel korkusuna düştüğü
oynayanuyordu. Sahib Kıran, Has an Ali'nin kaçışına aldanınası ve
c ı. vurttan dışan çıkmaya cesaret etmesi için o y urttan göç edip kaçış görüntüsü
vererek bir günlük yolu geri döndü. Fakat Hasan Ali'yi öyle bir korku ve dehşet
istila etmişti ki merkezdeki bir nokta gibi ayağını çemberin dışına koyamıyordu.
i�:in yerinden

O sırada Çağatay ve Sahib Kıran arasında peşpeşe elçiler gidip geldi.
(Jağatay tarafından Sahib Kıran'a bir elçi gelerek, Çağatay'ın Kara Çemkek'e
indiği haberini getirince Sahib Kıran, harekete geçirmeye teşvik etmek için
Rüstem-i Mihmandar'ı Akkoyunlu h akadırlardan 30 kişi ile birlikte acele olarak
(,:ağatay tarafına gönderdi. Bu topluluk yağma ederek Tebriz havalİsine kadar
�·i t ti. Daha onlar geri dönmeden hezimet Hasan Ali'ye yol bulmuştu.
Güç taviasının oyununda, zamanında sabırlı olmanın bir tanesi olan;ülke,
millet ve din zan, elinde, Hazret-i istekleri Karşıllayan'dan istediği şekilden
claha iyisi konan Sahib Kıran, Hasan Ali'nin o uzun beklernede gamın altı
kapısına girdiğini, istediği her zann işe yaramaclığını anlayarak, tedbir tasını
vuruşma zanmn önüne alarak bazen bu yurta, bazen o mevkiye intikal edip
�öçtü. Sonunda Hasan Ali'nin tedbir ortaklan, onun tavla oyunundan
[ 465] ümitlerini kestiler. Tavianın pullannı birbirine kanştırarak faydasız
oyundau cl çektiler. Tavla oyununda neyi kazandılarsa, rakibe bırakıp çaresiz
ka��maya yöneldiler. Makam yıldızı daha Emir Cihanşah'ın hapislik ve bağının
ıı:lfi
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çukurundan kurtulmadan, onun emirlik bağına yakalanmış olan ve fırsat
kollayan Emir Şah Ali-yi Bayrami, ondan yüz çevirdi. O arada yeğeni Şah
Mansur-i Şehsuvar Beğ ve Emir İbrahim Şah ile birlikte kaçtılar ve Sahib
Kıran 'ın kalıreden ve ikbal gibi olan devletine yöneldiler. Çocuklanndan ve
kendilerine bağlı olanlardan bazılarını onun karargahında (ordu) bıraktılar.
Aynı gün Hasan Ali, bu durumdan haberdar oldu. Onlara bağlı olaniann
bazılarını katletti. Büyük emirlerden (umera-yı i'zam) Sulan Beğ-i Ali Paşa'yı
da cezaya (yasak) çarptırdı. Feleğin eğlence meclisi (bezm) gibi Zühre çehreli,
ay yüzlülerin, gölgede oturan güneş simalıların birlikte oturduklan; çadırın
ve otağın Süreyya837 gerdanlığı gibi birbirine bağlandığı; sevinç meşalelerinin,
yakınlık ve huzur meclisinde güzelierin cemalinden yandığı; gam biriktiren
ıneşgalelerin ev yakan sevgililerin gözünde şimşekler ve yıldırımlar çaktırdığı;
her bir kapıda kutudaki bir inci gibi ve burçtaki bir yıldız gibi parlayan bir
ay yüzlünün bulunduğu; kan döken kirpik hançerleriyle aşıklan öldürmede
( ,lan öyle bir ordu, bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir ömür ve sarhoşlar
medisi gibi çöktü, şarap ve kan birbirine karıştı. Nazım:
"Ney 'siz ve çalgıcısız dostlar sema'da; ;arapsız, kadehsiz nedimler sarho; olmu;.

Gtirülmeden atılan oklar; kanlan dökmü; ve iki el görülmez olmu;tu. "
[466] Herkes, çoluk çocuğunu, mallanndan kıymetlilerinden alabil
eliklerini alıp, her taraftan kalkıp bahar seli gibi önüne çıkan her diyara yöneldi.
l lrrbiri direği olmayan dönen felek gibi yaklaşık 30 bin çadır, otağ ve başım
IJı'Ciklerin çemberine çekmiş, eteğini toprağın yelininin eline bırakmış göğe
ı ,rnzeyen gölgelikler, yıkımlardan dolayı, "Gö'ğü dürdüğümüz zaman" 838 nidasını,
Nrrt taşların ve toprak yığınlannın birikincilerinin kulağına ulaştınyordu.
O ordugah (ma'asker) iki gün Şeddad839'ın cenneti gibi boş kalınca Emir
�ah Ali, buzurda yeri öpme şerefine kavuştu. Şahane iltifatlada başı büyüdü.
Sahib Kıran onu, Hasan Ali'nin arkasından saldırmak (ilgar) için teşvik etti.
C )nun üzerine arkadan gittiler. İki gün sonra karargahı (ordu) talan edip
zmnanın yazarlarının, yazılmasında ve sayılmasında kusurlu kaldıklan kadar
ya�ınada bulunup hepsini mülkiyet altına aldılar. Babasının karargahının (ordu)

ım Boğa ve Koç Burçlarında kümelenen bir takım yıldızıdır. Ülker ve y a Prrvin adları
il r dr b i l i n i r. Takım halinde gerdanlığa benzer.
ıı :ııı Kıı r 'a ı ı-ı Ke rim 2 1 1 0
1
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dağılmasından beri esaretin ayak bağında bulunan; mülkün cemaline hasretle
ve göz altından bakan; kendi gelini başkalanmn kucağında gören Emir Yusuf
hakkında padişah fermanı ifermdn-ı humdyun) gözünün görüş yerini, görme
koruyucusundan almalan, anne ve babasının mezanna komşu yapmalan
şeklinde çıktı. Nazım:

"Yusıif; insaniann gözi9'le aziz olmujtu�· sakın ola gözünü kirletme!
Eğer insaniann malına ve güzelliğine gö:Z dikersen, Yakup840 gibi gö'rmekten mahrum
kalırsın. ''
[ 467] Hasan Ali, babasının malını mülkünü kumann başında kaybeden
soysuz ve kötü bir çocuk gibi açık, çıplak, rezil ve perişan bir şekilde [Şiir] :
"Şehirden jehire, mahalleden mahalleye, evden eve; servetinin nakidini, malını mülkünü
tamamen kaybetti. "
[Şiir (Arapça)] :
''Birgün Huzva'da, bir gün Akik'te ve Uzeyb'de, bir gün Huleysa'dasın"
(tarifi.ne uyarak) zevk ve eğlence makamından gamlı ve perişan bir
vaziyete düştü. Çocuğu kendiden ayrılıp malı mülkü yele gitti. Ordugahtan
Berda tarafına gitti. Cihanşah'ın (ölüm) olayından sonra o diyann yönetimine
yerleşmiş olan Piri-yi Karamani'nin çocuklan, onu bağlayıp Sahib Kıran'ın
dergdhına göndermek istediler. Sonra pişman olup onu Erdebil'e gitsin diye
bıraktılar. O, kendisini büyük şeyhlerin dergahına attı. İki ay sonra oradan
kalkıp, takvanın kendisine sığındığı Şeyh ile birlikte Sultan Ebu Said Mirza'nın
dergahına kavuştu.
Hasan Ali'nin karargahının (ordu) viran olduğu sırada Seyyid Mezid-i
Argun, Germrud vilayetine giderek o vilayeti harap etmiş, Hasan Ali'nin
yıkılınası haberini beklenirken ansızın onun yıkıldığı haberi geldi. Derhal bu
durumu bildirmek için Sultan Ebu Said Mirza'ya bir elçi ve Tebriz' e bir daruga
gönderdiler.
Sahib Kıran tarafından mutluluk tahtını süsüleyen, bahriyarlık tacına düzen
veren dünyadakilerin hazret-i jehzadesi Nazım:
'Padijahlıkyüzüğünün karı; dürryayı almayüzünün aydınlığı,
Ülke ve devlet bayrağının süsü; adalet baJansının vefethin ijareti,

84'0

t i r.

Yakup peygamber, oğlu Yusuf'u kaybetmenin acısıyla görme yeteneğini kaybetmiş-
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[468] Yüzü, gerçek sabah gibi parlak, sabahın karanlıklannıyaran şofak gibi olan,

Babası güneş, kendisi ise ışık gibi; babası bayram günü, kendisi de dolunay gibi olan"
(şeklinde tarif edilen), uzun asırlar, talihli akranlan, ünlü kardeşleri ile
Salıib Kıran 'ın bayraklannın(nrydt) gölgesinde gerçek sabah gibi fetih güneşinin
öncüsü; rüzgar gibi dünyayı alan Sultan Halil Bahadır, fıtne ateşini söndürmeye
ve Tebriz ddrü's-saltana'sının sakinlerini rahatlatmaya karar verdi. Acele
olarak Tebriz'i ikbal çadırlanmn kurulduğu yer yaptı. Vilayet beldelerinin
sakinlerinin hepsini, emniyet ve güven çemberinde kalp huzuru ve sakinlik
alanına yerleştirdi. Aslan yapılı, uğurlu yüzlü, beğenilen düşünceli, güzel huylu,
cömert tabiatlı, Muhammed adlı, Ali şanlı adil şehzade Muhammed Beğ'i,
Mahmud Beğ'in841 ve kaçak Akkoyunlulann arkasına Serav842 tarafına; Şeyh
Ali Beğ-i Purnak'ı muzaffer askerlerden (asakir-i mansure)bir topluluk ile Alıncak
kalesi tarafına gönderdi. Yurt'ta Maku kalesinin hakiminin bağlılık makamında
olduğu, o kalede bulunan Hasan Ali'nin, kansını Salıib Kıran'a gönderdiği ve
kalcyi ele geçirdikleri haberi geldi. Huri mevkiinde de Şah Ali Beğ'in Alıncak'ı
aldığı haberi geldi. Kısa bir zamanda böyle bir kale zahmetsizce hazinelerle
birlikte yönetim altına girdi. Bu konu, Turanşahlılann hükümlerini doğruladı.
( ) kadar ihtişamına rağmen eski sahib kıran Emir Timur-i Kurekan, orayı
yaklaşık 1 7 yıl kuşattı. [ 469] Kuşatma günlerinde doğan kimse, büluğ çağına
erip kuşatanlada savaştı. Birçok zahmet ve gayrettten sonra alındı. Halbuki
1 >U kalıcı devlette İlahi yardımla memleketler ve hazineler kısa bir zamanda ele
geçti. Ülkelerin sakinlerine hiçbir zarar ulaşmadı.
Seyyid Mezid tarafından öncü birliği (monkalay) olarak görevlendirilen
yağatay darugası bu durumu görünce istila ve yönetim elini, iktadar kolundan
dı�arı çıkarmadı. Fitne çıkarma başını, yakasından yukarı kaldırmadı.
Durumu, Emir Seyyid Mezid' e ilan ettikten sonra Sultan Ebu Said'in yüksek
tahtının ayağına arz etmek için yola düştü.
O sırada Sultan'ın bayraklan (rdydt) Sultaniye'yi geçmişti. Bu haber geldiği
�'.aman Hasan Ali Mirza, kendini çocuk yerine koyarak, "Kendi babamdan
lıi��bir zaman şefkat görmedim. Onun eziyet edeceği şüphesinin dikenini,
1!·1- 1

Yani Hasan Beğ'in Sahib Kıran amcası Akkoyunlu Mahmud Beğ. Daha önce geç
ı i�i gibi (Bak. Farsça metin s. 358) Hasan Ali'nin, babasına karşı giriştiği isyanda bulunmuş
Vt' Nonra H nıınn Ali hükümdar olunca onun rmi rlr.rindrıı birisi olmuştur (KD, H . :i()U, n. 1 ).
IH� Yı1 1 ı i Srı·ııh: 'l'd ıriı ' i n l ıa l ıııı ndı ı , hııNIIı ı k l l l l 'll ı ı ' ı ı ı l >cıA-u A:r.erbaynuı ı·yıı lı· ı i ı ıdc· l ı i r i l .
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ayağırndan çıkarmadım. O her an beni mahpus ve bağlı tuttu. Üç defa isyan
ettim. Talih yardım etmedi. İşret serap bahçesinde hiç devlet gülü dermedim.
İşte benim elim. Fakir ve inziva eteğim. Eğer Sultan'ın şefkati, durumumu
kapsarsa, inziva köşesine çakilirim" dedi.
Uzun bir sohbetten sonra Şeyhü'l-İslam kalkıp tayin edilmiş olan menzile
indi. Hasan Ali'yi de oraya indirdiler. Ömer Beğ, sahip olduğu güçle istediği
menzilde menzil tuttu.
Ertesi günü Şeyh' e Abdürrahim'in evinde yer verdiler. Sultan, onun
ziyaretine geldi. Nasihatlerle dolu uzun bir sohbet oldu. Saygı ve tazim
görevleriyerine getirildi. Şayhü'l-islam, Ömer Beğile birlikte Sultan'ı desteklemek
için Erdebil'e döndüler.
Üç gün sonra yoksulu okyayan, gökte [4 70] uçan, dünyayı aydınlatan,
öğlen ülkesinin meliki olan güneş, gönüllerin dileğiyle görünen yerlerin ve
menzillerin çatısına doğdu. Kapılardan ve pencerelerden, halvethaneleri karanlığı
aydınlatan ışığıyla aydınlattı. Fakir dervişlere "Onun kulağı ve gözü idim" sözünü;
başsız ayaksız çıplaklara "Beni size giydirin "diye okudu.
Sultan Ebu Said Mirza şehre girdi. Fakirierin kıblesi ve ariflerin odası olan
Şeyh Safiyü'l-Hakk843ın temizlik örneği olan kutsal işaretli hankahına tevazu ve
huşu içinde girdi. Miyane'de bulunan emirler, ayan, büyükler ve alimler, toplantı
yaptılar. Her konudan söz söylediler. Kavimlerin zevklerine uygun yiyecek
çektiler. Sohbet bittikten sonra Sultan karargaha (ordu) geri döndü.
Şehir ve vilayet halkı, tahıl vergilerine (tevcihat-i gallat) ve yiyecek isteme
muamelelerine maruz kaldı. Köylüler, çoluk çocuklarıya dağlara yönelirlerken,
�ehirliler zorbalık ve şiddet gördü. Tahıl (galle) satma yükünün altında,
��amurdaki eşek gibi debelendiler. Bir ordu, ekmek için köpek gibi kapıdan
kapıya koşup durdu.
[471] SULTAN EBU SAİD'iN ORDUSUNA KATILMIŞ OLAN
CiHANŞAH MiRZA'NIN EMiRLERİ
Sultan, Miyane'ye vardığı zaman Hasan Ali'den kaçmış olan Cihanşahlı
mtirlerinden hergün bir toplulukonunkarargahına (ordu) varıyorve iyi davranışla
karşılaşıyordu. Önce Sahib Kıran'ın amcası Mahmud Be ğ-i Akkoyunlu, Ali Beğ-i
ıH:ı Sali.·vi hantda n ın ı n ııd ı ı ı ı a l d ı ğ ı ünlü arif Safiyü'rl-Din-i Erdebill (ölm . 735/ l :tH).
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Ağaçeri ve Sulırab-ı Rüstem-i Tarhan, Kılıç Aslan'ın oğlu, Şah Ali-yi Hacılu,
Üveys-i İnal844 ve başkaları gibi emirzadelerden bir toplulukla birlikte Sultan'ın
huzuruna vardı. Onları takiben Pir Ali-yi Ali Şeker, kardeşleriyle geldi. Gelen
emirlerin hepsinin yanında nökerleri de vardı. Onların gelişiyle Sultan Ebu Said
Mirza'nın karargahı (ordu), büyük bir güç ve donanım kazandı. Ayrıca yaklaşık
1 O bin Arap atlı Türkmen genci, süvarİ olarak onun karargahına (ordu) katıldı.
Yine oyurtta Emir Yusuf-i Cihanşah Mirza, Tebriz'den gelip, kan çanağına
dönmüş gözlerinden yaş dökererek karargaha (ordu) katıldı. Sultan ona büyük
h ir saygı gösterdi. Şahane vaadler ve müşfık davranışlarla onun gönlünü alarak
onu, ebeveynlerinin gömüldüğü yer olan Tebriz'in Muzafferiye tekkesine
(luınkah) gönderdi. [4 72] Sahib Kıran ile arasına düşmanlık girince Sultan Ebu
Said Mirza, Hasan Ali Mirza'yı saltanat nişanı ile birlikte Azerbaycan' a, Sahib
Airan'ı perişan etmesi için Sahib Kıran'ın amcası Mahmud Beğ'i de Diyarbakır
tarafına yolladı.
[473] SAHİB KlRAN'IN MURAD BEG'İ ELÇi OLARAK
GÖNDERMESİ
Sahib Kıran, Nalıcİvan vilayetine girmeden önce Şehzade Sultan Halil'i
Td1riz'e göndermişti. Çağatay tarafından da Tebriz'e ve Azerbaycan'ın diğer
vilayetlerine daruga gitti. Onlardan hoşa gitmeyen davranışlar görülünce Sahib
li. i ran, "Bu darugalar cahil kimselerdir. Onların fıtne ve fesadının uğursuzluğuyla
c·ski dostların arasına düşmanlık düşmesin. Belki bu haber Sultan Ebu Said'e
u la�tığı zaman o, adamlarını bu kötülüklerden alıkoyar veya vilayetten dışan
��ı kanr" buyurdu.
Padişahın Nahcivan'a inişi gerçekleşinde Cuşin kalesinin, Avnik'in,
Bayezici kalesinin ve Gerni kalesinin devletin taraftarlan tarafından alındığı
haberi geldi. Sahib Kıran, şahane hediyelerle (pişkeş) yeğeni Murad Beğ' i
S u l tan Ebu Said'in dergahına gönderdi. Sevgi zincirini, gönül alıcı haberlerle
harc�kete geçirdi. O bunu yapmakla, kendisinin itaatin yolunda yürüdüğünü,
clii�ınanlıkların kökünü kazıdığını ve ülkesinin günden güne genişlediğini
Sul tan 'ın fark edip bunlarını göz önünde bulunduracağını; o şekilde onun,

II H Bı ·
ı ı nıir, 1 4·50- 1 45 1 yıllarında meydana gelen Cihangir i le Cihanşah arasındaki
�nvn�larda Akkoyuıılu lara <�sir düşen Üveys-i Aynal'chın hn�kmn ı lı·�i ldir (Bk. Farsça mt'l i ı ı s .
I ! IU) ( 1\. 1 >, ıı . 1 7 1 , n. l ).
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kendi acımasız kılıcının uğuruyla elde ettiği Irak mülküyle yetineceğini ve
tamalı ayağını, Azerbaycan'dan çekeceğini düşünüyordu.
Murad Beğ, Miyane sakrasında Sultan Ebu Said'in karargahına (ordu)
yaklaştığı zaman, karargahı araba ile kuşattıklan zamana kadar onu o civarda
durdurdular. Çok miktarda gölgeliği, büyük çadın (kendolan), normal çadın ve
otağı halka duvan (cerge) yaptılar. [474] Onu iki gün sonra orduya soktular. Bir
topluluğu da Kalmaklılar845 kılığına sokarak, "Bunlar insan yer" dediler.
Murad Beğ, araba çemberine yaklaşınca onun ayağının ucunda yürüyen
bir kimseyi o topluluğun eline verdiler. Onlar, onu hemen öldürüp, "Yiyeceğiz
"diyerek parçalannı kaptılar. Murad Beğ'in h ediye (pişkeş) olarak gönderdiği
birkaç atı ürküttüler. Kuşatılan yere girince önce onu divana götürdüler. Sultan
Ebu Said Mirza'nın oğlu Sultan Muhammed ve divan emirleriyle (umera-yı
divan) görüştü. Ondan sonra onu Sultan'ın bargahına soktular. Büyük bir şölen
(filan) düzenlediler.
Sultan tahta oturdu. Murad Beğ'i tahtın ayağına oturttular. Şahane
hediyeler (tecemmulat) sundular. O, haberi ulaştırdıktan sonra Sultan Ebu Said
Mirza, "Hasan Beğ'in babamın kalırinin bulunduğu yer olan Azerbaycan'ı
bana bırakması gerekir. Aynca çocuklan Rum ve Şam tarafına göndereceğim.
O eliyar alındığı zaman, inşallah, vilayeti Azerbaycan'ın karşılında (ona)
veririm" buyurdu. Murad Beğ'i yollarken onun yanına bir elçi kattı. Aynı
sözlerle haber gönderdi. Bu haber de Sahib Kıra n 'ı savaşa ve vuruşmaya tahrik
eder mahiyetteydi.

Elçi, Murad Beğ ile beraber işareti devlet olan tahtın ayağına vannca
Murad Beğ'in görüşmesi sırasında hediye (pişkeş) atlannı ürkütrnek ve o
kişiyi öldürmek gibi işleri anlattıktan sonra getirdiği haberi arz edince Sahib
Kıran, '�tı ürkütrnek devleti ürkütrnek demektir. Bir masumu, adam yiyen
uydurmasıyla nitelenen bir topluluğun eliyle öldürtüp ondan sonra parça
parça yapmak, benzerini kafirlerin yapmayacağı bir zulümdür. İslamiyet,
adalet ve şeriat davası güden bir kimse, böyle davranışlara nasıl izin verir?
Azerbaycan mülkünün davasını güden ve "Orası bizim mezarlığımızdır" diyen
kimse [475] doğru söylüyor. Ona göre onun devletinin yıkılınası ve helaki
o diyarda olacaktır. Ne gariptir ki nücum hükümlerinden sonuç çıkaranlar,
takvimlerde, 'Bu yılda Semerkand padişahının düşüncesinde ve tedbirinde
ll·l !'ı ' '
1 n t nı·1 arı n K a1mu k
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gevşeklik görülecektir ve (bu durum) onun helakine sebep olacaktır. Eğer iki
Kanun ayı geçerse, iyi duruma gelecektir' diye yazmışlardır dedikten sonra
elçiye cevap olarak da "Bizimle onun durumu, bir çölde susuzluğun istilasına
uğramış iki kardeşin durumuna benzemektedir. O iki kardeşten birisi bir çölde
iki su testisi buldu. Birini kardeşine verip birini kendine aldı. O kardeş, büyük
bir hırs ve tamahla, daha testideki suyun tamamını içmeden diğer testiye
gözünü dikti. Kardeşi ona "Her iki testiyi de ben buldum. Kardeşlik bağından
dolayı onu paylaştırdım. Sen daha kendi testini bitİrıneden gözünü benimkine
diktin" dedi. Onun gibi Irak ve Azerbaycan da iki testi gibidir. Bunun her
ikisini de ben buldum. lrak'ı ona bıraktım. Azerbaycan'ı da kendime sakladım.
Sultan Ebu Said Mirza, daha lrak'a tamamen sahip olmadan Azerbaycan'a
yönelmesi saygısızlığın son derecesidir" buyurdu.
Sultan Ebu Said Mirza elçiyle gönderdiği mektubunda, sevgi ve dostluk
beyamyla birlikte ağır yeminler ederek Sahib Kıran'ı hile ve tuzakla güvendirrnek
istedi. Ondan sonra rahatlık içinde o menzilden göç etti. Geri dönüp dinlenmek
i��in daha uygun ve münasip olan başka bir menzile, elçiyi Murad Beğ ile
gönderdiği zaman göç etti.
Hazret-i Sahib Kıran, tambir uyanıklıkla, o elçiyi yolcu edince göç edip oyurta
sığınacağım, muhabbetlisözler ve haberlerle [476] Sahib Kıran'ı gafıl bırakıp
durmadan göç edeceğini aniayarak elçinin geldiği gün kalkıp Sultan Ebu Said
Mirza tarafına hareket etti ve Sultani u mevkiinde konakladı. Şahitlere, deliilere
ve f�ıllara göre, galibiyet ve üstünlük kendine aitti. O şahitlerin biri de şuydu:
Murad Beğ'i elçi olarak gönderdiği zaman Murad Beğ, Sultan Ebu Said'in
1 ıallerininden onun Azerbaycan'ı alma niyetinde olduğunu, hiçbir şekilde o
kararından geri durmayacağını ve dönmeyeceğini gözlemlemiş, bu durumu
Sa/db lliran'a duyurmuştu. Sahib Kıran da savaş araçlarını hazırlamak; çarpışma
V<' vuruşma tedbirini almak konusunda düşünüp taşınınakla meşguldü. Bir
tJ;cce gcrç:ekleşebilecek rüyalarından birinde, bir kişi büyük bir heybet ve cüsse
il<' ona yönelmiş, yaklaşınca ayağı havaya kalkıp başı yere oturmuş, ondan
kırmız ı sahtiyan şeklinde bir baş görünmüştü. Sabah olunca o olayı Kur'an
fitlının mi.�jdesiyle pekiştirip teyit etmek istedi. Kur'an-ı Kerim'i bu niyetle açtı.
'' Omlanu altı.nı üJtüne getirdik"'w; iyi örnekli falı çıktı. Evin kapısını açtığı zaman
da ıneczul>ların tacı Baba Abdurrahman'ın, "İran ve Turan senindir" dediğini
cl uyd u .
'"'' ' 1\. ı ı r'ıı ı ı·ı Kı·l' i ı ı ı 1 1 /11�.
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Elçinin geldiği Sultanlu yurtunda Şehzade Sultan Halil de Tebriz'den
c Wnerek padişah karargahına (ordu-yi hum4Jun) katıldı. Arada elçiler ve
ınc�ktuplar gidip geldi. Fitne maddeleri günden güne yoğunlaşmaya:, sıkıntı
unsurlan anbean [477] artmaya başladı. İçi aydınlık aklın tedbir düşünen
yaşlısı, o karışıklığı düzeltmek konusunda süt emen çocuğa ve aciz bir ihtiyara
dilndü. Feleğin kadısı ve zamanın iyisini kötüsünün ölçüsü olan Utarid, bu
davada, her ne kadar iki hasımı barışa çağırdıysa da onlar razı olmadılar.
Sultan Ebu Said Mirza, gücünün şahidine, gururun deliline göre ülke
i H t eye n; Sahib Kıran ise, semavi hüküm ve Rabhani takdirin etkisiyle razı olan
i d i . Zühre, çegane ve çeng'in sazı, sözü ve ahengiyle onları o savaştan eğlence
nwclisine (bezm) gelmeye ve savaşı (rezm) terk etmeye çağırıyor; Merih, kınama
c ık u ve İhtar kılıcıyla onları saldından alıkoyor; Güneş, her sabah kılıcını
�·ckıniş, karanlıklar ordusunun kan dökücülüğünün arkasında başını ufkun
l'd>inden dışarı çıkarıyor; Sahib Kıran ın bayrağı (alem), halkın başı üzerinde,
lrtih ve zafer işaretini yardımcıianna ve destekçilerine veriyor; ay, devletlerin
dt�ğişme palazını başına çekmiş, Hıtay yolundan Çağatay sultanının matemine
i�aret ediyor; Bayındır'ın ruhuna, Oğuz ve Baysungur'un ruhlarına müjde
vr·riyordu.
'

Sahib Kıran, elçi geldikten ve onun haberini ulaştırdıktan sonra kadıasker
c ılan Kadı Alaaddin Ali'yi, Nimetullah ile beraber gelmiş olan Sultan'ın Ali
adındaki elçisiyle birlikte Sultan'ın tarafına gönderdi.
Sahib Kıran, bazı mektuplarında, "Bir vilayete yürüyen ve bir topluluğun
l m�ında ehl-i islama asker sevk eden bir padişahın o sefer konusunda delili ve
hc�lgesi olması gerekir. Kesin delil olmadan parlak kılıcı çekmek, padişahlık ve
yönetim kanununa aykırı; dindarlığa ve adalete terstir. Durum odur ki bizden
Sultan'a iyiylik ve yardımdan başka bir şey ulaşmamıştır. Irak ve Fars, bu
' lt�vletin gücü ve acımasız kılıcın aracılığıyla onun adına alındı "dedi.
[4 78] Sultan ona verdiği cevapta "Yapacağımız bu seferin sebep ve delili,
' I C·hriz'in babamızın kabristanı olmasıdır. Bu birkaç yılda sizin haneniz, bizim
l ıanedanımızın itaatine ve bağlılığına girmişti. Şimdi de ataların ve dedelerin
yiı ı > t ıkiarı gibi itaat ve bağlılık içinde olmanız gerekir. Benim, düşüncem, seni,
Azl'l'haycan'a göz dikmekten vazgeçirip Diyarbakır'a dönmeni sağlamak
�,· kli ndedir. Ona karşılık, Rum'u ve Şam'ı fethettikten sonra sana vilayetler
"
vr· ı ·, . , . , . A"i m dedi.
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Sahib Kıran, Kadı Ali'yi Sultan'ın ordusuna gönderirken o haberin
cevabında, "Şu ana kadar bizden muhabbet yolunu yürümekten başka bir
hareket olmamıştır. Emir Timur-i Küregan'ın -Yattığı yer pak olsun- ailemiz
hakkında yapmış olduğu ilgi ve iltifatlara karşılık, bizden, elimizden geldiği
kadar bağlılık ve samirniyet görülmüştür. Bilhassa şu sırada arka arkaya,
durmadan yiğitliğin adet ve töresini yerine getirdik. Şimdi iyiliğin yerine
kötülük alacaksa, haklar kabul yerine geçmeyecekse, olacağı kendilerinden
bilsinler. Fakat biz önce kabzası sizin elinizde olan bir kılıç gibiyelik ve o,
düşmana kullanılıyordu. Şimdi onun kabzasını düşmanın eline vermişsiniz,
kendinize vuruyorsunuz. Nazım:

''Dostluğu tamamlamak ve ahidleri korumak için çok uğra;tık, fokat nefayda?
Sevgimizin ipi, sağlam bir taş gibi idi; dostluğumuzyardım suyunun kaynağı gibiJdi.
ipin ba;ını korumak gerekir; çe;menin gözünü doldurmamak gerekir.
[4 79] Dostluk bahar mevsimi gibi olur; ondan dağ ve ova ldle bahçesi olur.
Dü;manlık sonbahar mevsimi gibi olur; onda rüzgar, yağmur ve jiddetli gök gürültüsü
olur.
Baharın ba;langıcını, gülü, sebzeyi ve dağın eteğini ganimet sqy.
Rakatı ve huzuru yele vermemek için ;a;kınlık ve gurur rüzgarını ba;zndan at.
Naa; tahtasınayükünü bağlamı; birçok tahtlı ve bahtlı taç sahibi,
Kendilerini heldk denizine attılar veyerlerini bu toprakyığınına bıraktılar. "
Şimdi işin kararı savaşma ve vuruşma olacağına göre, Karabağ'da
l wklerim. Onların savaşa hazırlanmalan ve hemen savaş meydanına gelmeleri
IJ;('rekir" diyerek şu iki üç Türkçe beyiri söyledi . . . . 847
Ayrıca, "Sizin miras kalmış ülkenizi Cihanşah Mirza ele geçirmişti.
Yrzd'den bir eşek yükü yüklemek isteseler, 1 O defa başvurmadan Yezd
da rugalarına izin alamıyorlar ve o işi yapamıyorlar. Sizin elçinizin üzerindeki
��adın yıktılar. Sizin onunla mücadele etme imkanınız yok idi. Celal Sahibinin
yardımıyla sizin devletinizin yıldızını o yükten kurtardık. Onun üzerine Irak
memleketlerinden bazılarını bize vermeniz gerekiyordu. Azerbaycan'ı, miras
kalmı� ülkenizi, sizin elinizden almış olan öyle bir padişahtan kılıçla aldım.
IH?
M aalt's t'f ' nüshacla bu Türkçe beyitlerin yeri hoş hıra kılınıştır. Anlaşılelığına göre
' l 'il rkçr h i l ı ı ıryr ı ı ın i i s t r n s i h , bu heyitlcri Tiirkçf' hi lrn hll'iıır o k u l up y a:r. ın a k iiırrr yri'i n i boş
l u nı k ıı ı ı � l ı r ( K I > , s :l7H, ı ı . l).
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Şimdi siz onu hile, iki yüzlülük, yalan yeminler ve tatlı dille almak istiyorsunuz.
Bu, son derece insanlıktan uzak bir davranıştır. [480] Bizimle sizin hikayeniz,
aynen Ebu Müslim ile Mansur-i Devaniki'848nin hikayesine benzemektedir.
Ebu Müslim, Mervan oğullannı, Abbasoğullan ile birlikte yıktı. Ülkeyi Abbasi
için temizledi. Sonunda o, onu öldürmeye kalktı. Eğer bizim hakkımız sizin
yanınızda kaybolmuşsa, Allah'ın indinde kaybolmamıştır" diyerek elçiye bu
haberlerle dönüş izni verdi. Böylece ikiyüzlülük kisvesinde bulunan düşmanlık
açığa çıkmış oldu.
Akkoyunlu karavuZlan saldınlarcia bulundular. Önce Emir Hasan Hacı
gitti. Çağatay'dan birkaç kişiyi yakaladı. Bazılannı öldürüp bazılannı canlı
getirdi. Ondan sonra Ş ahzade Uğurlu Muhammed gidip yağınada bulundu.
Yüz çevirmiş olan bir Cakirlu topluluğu, onun yağmasına ve esaretine maruz
kaldılar. Üç ay boyunca ordunun bahadırlan, Sultan'ın hendeğıne ve araba
kuşatmasına saldınyorlar, yağınada ve tutuklamada bulunup bağınp çağırarak
dillerini Çağatay'ın hepsine küftir için açıyorlardı. Kuşatmanın içindeki
halktan hiç kimsenin dışan çıkıp savaşmaya gücü yoktu. O süre içinde her
zaman emirzadeler ve ünlü kişiler Çağatay ordusundan kaçıp Sahib Kıran'ın
ordusuna katılıyorlar, "Sultan Ebu Said Mirza, geldiğine pişman ve üzgündür"
haberini ulaştırıyorlardı.
O, pişmanlığın ve sıkıntının fazlalığından dolayı kendini dostluk makamına
çekiyor ve onu yeminle pekiştiriyordu. Onun tedbir yolu kapanmış ve şaşkınlık
eli açılmış olduğu için kendisini o tehlikeden kurtarmak veya Sahib Kıran 'a
üstünlük kazanmak amacıyla her zaman bir vesile ile teşebbüste bulunuyordu.
Sonunda elçi göndererek, "Buradan geri dönüyorum. Eğer aramızda banş
olursa iyi olur" dedi.
[481] Sahib Kıran, Rüstem-i Mihmandar'ı o elçinin yanına katarak
gönderdi. (Sultan), Rüstem'i tutuklayıp göç ederek acele Mihri suyunu
tutup Kızılağaç849'a gitti. Onun Göç etmesinin sebebi, o yerin, korkudan ve
tehlikeden hali olmamasıydı. Orada savaşılamazdı. O elçiyi göndermekle
Sahib Kıran'ı me şgul edip güvendirrnek istedi. Sonra oradan göç etti.
O sırada Horasan'dan Sultan Ebu Said Mirza'nın cephanesinin (cebehane)
kalabalık bir topluluk ve çok miktarda malla Sultan'ın ordusuna yaklaştığı
848
!Wl

İkinci Abbasi ha1ifesi ( 1 36 - 1 58/754-775).
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haberini ulaştırdıkları zaman Sahib Kıran, onları cephane (cebehane) ve mallada
birlikte yoldan çevirsin ve ordu-yi humayun'a ulaştırsın diye Emir Ömer Beğ'i
�öndcrdi. Emir Ömer Beğ, öfkeli aslan, kızgın fıl ve yakıcı şimşek gibi 300
�t�ııci yanında götürdü. Cephaneyi (cebehane) yanındaki herkes ve her malla
birlikte ele geçirip padişah karargahına (ordu-yi humayun) ulaştırdı.
Karakoyunlu emirleri işin başında (Sultan'a) katılmışlardı. Ondan sonra
daha önce bilindiği gibi Hasan Ali de ona katıldı. Sultan, Ferruh Yesar-i
�irvanşah-ı Şirvani'nin de kendisine yardımcı ve destekçi olmasını; tahıllar,
g-ıda maddeleri ve diğer yönlerden katkıda bulunmasını ve Akkoyunlu'dan
ka�:ıp ona sırt çevirmesini ve onların perişanlığına sebep olmasını isteyerek bir
tdçı: gönderip Şirvanşah'tan kızını istedi. Ayrıca Abdü'l-Gaffar ile Karamanlı
f!1nir1crine kılıçlı kemer ve hitatle beraber elçi gönderip onları çağırdı. Bu
yüzden Abdü'l-Gaffar-ı Ş eki ile Karamanlı emirleri [482] Sahib Kıran'ın şefkat
devletinden mahrum, fakir, yardımsız, malıcup ve kınanmış kaldılar.
O sırada Akkoyunlu bahadırları, her yönden saldırmak, her an Çağatay'ı
avlamak iddiasını kafalanna koydular. Hüseyin-i Koca Hacı karavulluğa gitti.
Yiğitliğin ve pehlivanlığın hakkını verdi. Onlardan birkaç kişiyi öldürüp birkaç
ki�iyi de tutuklayarak ordugaha (ma'asker) döndü. Ondan sonra Şah Ali Beğ
g· i t t i . O da tam bir üstünlük kazandı. Yaklaşık 50 kişi öldürdü. Çok miktarda
nmba kırdı. Hızır Beğ-i Tarhan da gitti. Birçoğunu yakalayıp orduya ulaştırdı.
Ba�ka bir defa Şahzade Muhammed'i gönderdi. O da onların bir çoğunu
illdürdü. Ondan sonra Şah Ali Beğ gitti. onlardan yaklaşık 50 kişiyi öldürdü.
U c•ricle arabalardan birçoğunu kırık bıraktı. Ondan sonra Sultan Hamza ve
\'usul' Beğ gece baskını düzenlediler ve çadırlar yıktılar. Ondan sonra Şah
M ansur, Hüseyin-i Uveys ve Zü'n-Nun giderek yiğitlikler gösterdiler.

Hu yiğitlikleri görünce Sultan Ebu Said Mirza'nın şaşkınlığı arttı. Zora
1 m�vurına gayretini bir yana bırakarak geri çekilmeye yöneldi. Oradan göç
Nlip Malımudabad ve Şirvan850'a inmek istedi. Yol bataklık olduğu ve ordunun
c mıyı geçmesi sakıncalı olduğu için buyruğu üzerine yaklaşık 1 O bin eşek yükü
(/uınılir) kamışı geçiş yerine döktüler. O da kafi helmediği için kimin fazladan
t·�yası ve yükü varsa, o yoldaki kamışın üzerine atmaları için tellal çağırdılar.
Kil i ın i , ke�:eyi , palazı ve atılahilen yükü attılar. Asker 3 gün oradan geçti. O
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�·eçişte büyük bir kargaşa yaşandı. Geçtikleri zaman insanlarda büyük bir
sevinç ve rahatlık görüldü. Yeni bir hayat bulduklarını düşündüler.
Sultan [ 483] istediği mevkiye indi. Bir tarafında Kur suyu851, diğerinde
deniz vardı. Sahib Kıran 'ın ordugahının (ma'asker) tarafını hendek ve arabayla
sağlamlaştırdı. Korkulannın fazlalılığından ayaklarını hendeğin dışına
atamadıklan için ordunun içinde kuyular kazdılar. Kur'un ortasında bir otlak
vardı. Orayı hayvanlar için zapt ettiler.
O sırada Sahib Kıran, Şahzade Sultan Halil' i, Şah Ali Beğ-i Bayrami'yi,
Şeyh Hasan Beğ-i Purnak'ı, kendi yeğeni Ali Mirza'yı, İbrahim Şah Beğ'i,
Murad Beğ b. Cihangir Mirza'yı Alihan'ı, Nazıın :

"Hepsi aslanıyakalayan intikam kaplanı; sertlikte hepsi granit taş gibi,
Hepsi savaş günü düşmanın üzerine giden hedeng oku gibi doğruyönlü.
Arap atları üzerine binmiş gençler, ilkbahar gülfidanının dalı gibidirler.
Bir gölge gibi Şahzadenin arkasından koşan veya uzun selvinin ayağındaki su gibi
olan"
(şeklinde nitelenen) üç bin bakadır ve yiğit ge nçle birlikte Sultan'ın ordusuna
gece baskını için gönderdi. Onlar gece yarısı, Sultan'ın ordusunun içinden
birçoğunu öldürdüler. Kuşatmanın ve hendeğın dı§ında attan, katırdan, deveden
ne buldularsa, yağma ettiler. Onların ordusunda büyük bir panik çıktı. Yiğitçe
savaşlar yapıp geri döndüler.
Sultan Ebu Said Mirza'nın bir anda kalbi yerinden oynayıp, ayağından
üç
hı gitti. Onun ordusundan kaçabilecek olan kimse, orada duramadı. Ya
Şirvan'a çekildi veya Sahib Kıran'ın ordusuna sığındı.
Bu şekilde birkaç gün [484] geçince Sultan'ın karargahından (ordu)
Şirvan'a gidecek olan herkese yol açıldı. Peş pe §e Şirvan'dan karargaha (ordu)
tahıl (galle) geldi ve o arada alım satım yaygınlaştı.
O arada Sahib Kıran'a Sultan Ebu Said Mirza'nın ordusunun bir Jersah
uzağında bir geçit yeri olduğu, orada Şirvanlı taeirierin muameleyle ve alım
satımla meşgul olduklan haberi ulaşınca Sahib Kıran, Osman Beğ b. Cihangir
Mirza'yı Hamza-i Bektaş ve 1 00 süvarİyle birlikte oraya gönderdi. Onlar,
Çağatay'dan birçok kişiyi öldürdürüp yağmaladılar.
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Sultan'ın karargahı (ordu) onlara yakın ve Osman Beğ'in askerleri az
olduğu için, bir saldırı birliği (ilgar) o karargahtan (ordu) onların üzerine yürüdü.
Osman Beğ ile beraber olan Horus Bahadır adındaki biri, cahilane ve pervasız
savaşması sebebiyle Çağatay'ın eline düştü. Osman Beğ de atının dizginini
çekip savaşa devam etti. Geri çekilerek kendini düşmanın içinden çıkardı.
Düşman ise tuzak olur, düşüncesiyle cesaret edip Osman Beğ'in arkasından
gidemedi. Sonunda o esir kişi sorguya çekilerek tuzak olmadığı belli olunca
Osman Beğ' e karşı yiğitlendiler ve onun üzerine saldırdılar. Osman Beğ,
yanında bulunan gençlerle Çağatay ile yiğitçe savaşlar yaptı. Savaş yaparak
kendilerini o savaştan dışarı attılar.
O zamana kadar Çağatay ile aniaşmış olan ve aralarından birlik sözü
bulunan Şirvanlılar, bu yiğitliklerden ders aldılar. Sultan Ebu Said Mirza'dan
ümitsizliğe düştüler. Abdü'l-Halik adındaki birini, dostluk kapısını çalmak,
anlaşma zincirini harekete geçirmek için saltanat dergahına ve adalet tahtının
ayağına gönderdiler. Çağatay'dan geri durarak, tahıl (galle) satışını ve diğer
ticari işlemleri (muamele) yasakladılar.

Sahib Kıran tarafından Cihanşah Mirza'nın yanında çalışanlardan (mülazim)
Emir Abdü'l-Hak, elçi olarak, [485] sevgi ve ilgi göstermek için Emir Ferruh
Yesar-i Şirvanşah'ın tarafına gitti. Onu iltifat fenleriyle ümitlendirdi. Yine o
sıralarda Sahib Kıran, Baba Abdurrahman'ı rüyasında görerek, ondan zafer
müjdesi alıp ümitlendi.
Sultan Ebu Said Mirza, sıkıntı içinde tekrar dönüş yoluna düştü. Bu haber
Sahib Kıran'a ulaşınca o, uzaktan kendilerini Çağatay'a göstermeleri, onu birkaç
gün oyalayıp bekletmeleri; o bekleme sırasında Sahib Kıran'ın öncü birliğine
(monkalay) katılması, kendisinin de onlarla birlikte savaşa girmesi için Emir
Beğ-i Ömer'i, Bayındır Beğ'i, Muhammed Beğ'i, Beşaret Beğ'i, Emir Aslan-ı
Dulkadir'i, Mansur-i Mşar'ı, Murad Beğ'i, Yusuf Beğ b.Cihanşah Beğ'i, Ebu
Said-i İnak'ı, Musa Beğ-i Arab'ı bin kişiyle gönderdi.
Emirler formana uyarak, alınan tedbire göre kendilerini onların üzerine
atıp onlardan olanları öldürmeye ve cenahlardan önemli müdahelelerde
bulunmaya başladılar.
Sahib Kıran, Allah'a tevekkül ederek hiç çekinmeden at binip Aras suyunu
geçti. Yanındakilerin sayısı 6 kişiden fazla clc·jl;ilc l i . C ) n u n y(•dt·k atını yaya
çekiyorlard ı . Malımuclabad'ın kar�ı y(· ri ı ı t · i ı ı d i . A ı u hiııdi,ıJ;i s ı rada sağ· V<' so l
C 'rı ı a l ı o m ı �·i l r n wdi . Saı ı ki 01 1 1 1 1 1 o l ı i ı ı i � ı ı · i l 'ı ı d ı · ııi i yo k l ı ı . ( :aipl ı·ı ı �c· l c· ı ı b i r
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i�aretin hükmüyle binmişti. O menzilde muzaffer askerlerden (asô1cir-i mansure)
az bir kısmı ona ulaştı. Yine o yurtta salihlerden bir kişi, sahih bir rüyasında,
Baba Behram Çelebi'nin boynu kısa ve ayağı kırmızı bir deveye bindiğini ve
i�aret ederek "Düşman budur, git, bak onu yere vuruyorum" deyip o deveye
t u tup yere vurduğunu gördü.
Doğunun Türk'ünün852 intikam kılıcını kınından çektiği ve rüzgar
ayaklı, havayı dolaşan atının üzerinde yükseklik dairesinden ovanın alanının
meydanına yöneldiği, [486] Habeş ve Zenci devletinin kara ulusunu yani
akşamın muhteşem karanlığının askerlerini ters çevirdiği sabah vakti Sahih
liiran, (savaş)meydanını arşınlayan, hasını yakalayan ve aslan gibi dövüşen
rahvan ve alacalı atına binerek, [Şiir] :

''İkba� onunla atbaşı gitmekte, zcifer linünde koşmakta; Hakk/ınyardımıyol arkadaşı,
/i!tih üzengi komşusudur"
(tarifine uygun olarak) yanındaki 400 süvariyi, İshak Ağa'yı, Mevlana
�'�yh Ahmed'i ve Şah Ali-yi Purnak'ı yurt almak için önden gönderdi. Yolda
(�ağatay ordusunun galip geldiği, Emir Ömer Beğ'i yendiği ve ordunun
hezimete uğradığı haberini ulaştırdılar.
[487] EMİR MEZİD'İN SAVAŞI VE YAKALANMASI
Emir Ömer Beğ'in Çağatay'a çok zaran dokunmuş, onun küstah ve cüretli
c lavranışlan, Çağataylılann canlanna tak etmişti. Onun az bir toplulukla
1 H'raber yolda kavga ettiğini öğrenince bir anda hendekten dışan döküldüler.
<,:ağatay emirlerinden Emir Seyyid Mezid, Muhammedyar-ı Tavacf, Hüseyin-i
1 >ivane, Emir Şir Hacı, Şeyh Behlül; Karakoyunlu emirlerinden Ali Şeker'in
nA-ullan ve diğer emirler, Emir Ömer Beğ'in kökünü kazımak için hazırlanıp
( l iizene girerek ortaya çıktılar. Emir Beğ'in ordusu, Sahib Kıran 'ın gelişinden
habersiz idi. Onlar, Çağatay ordusunun da küçük bir topluluk halinde ortaya
çıktığını sandılar.
İki topluluk birbirine yaklaştıklan zaman büyük bir savaş oldu. Çağatay
c;ı ık ve Akkoyunlu az olduğu için onlar (Çağatay) galip geldiler. Akkoy u n l ı ı
ı l i z gi n i çekip savaşarak kaçmaya yöneldi. Bazılan okla attan düştüler ve lwl:l l<
ı ıl d ular. Geri kalanlar da telefe maruz kaldılar. Düşman ordusu mukayes(•siz,
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sığınak uzak ve yarclım kesik olduğu için Emir Beğ'i attan düşürdüler. Yenildiği
yerde ve Cihanşah Mirza'nın oğluna .. . 853
[488] ÇAGATAY'IN BOZGUNA UGRAMASI VE SULTAN EBU
SAİD MiRZA'NIN ESİR OLMASI
Sahib Kıran ile savaş yeri arasında bir fersah uzaklık var iken Mevlana
Şeyh Ahmed, Emir Ömer Beğ'in göndermiş olduğu İlyas-ı Hasan-ı Ferra; ile
birlikte, "Şimdi Çağatay ordusu Emir Ömer Beğ'i bozguna uğratmış (buraya)
gelmektedirler" haberini ulaştınnca Sahib Kıran 'ın bu haberi duymaktan dolayı
duracak yeri ve sakinleşmeye imkanı kalmaclı. Kendi mübarek kişiliğiyle ata
eyer vurdu. Ata binmeden önce hakadırlardan bir topluluğu bozulmuş ordunun
imdaclına gönderdi. Onlan öncü birliği (monkalay) yaptı. Sağ ve sol cenahlan
imkan ölçüsünde belirledi.
Çağatay, o durumda Sahib Kıran 'ın yetiştiğini duyduklan zaman bir anda
dağılclılar. Seyyid Mezid'i, Şeyh Ali-yi Mühürdar'ın oğlu, Emir Hüseyin-i
Divane'yi Ali-yi Arab yakalayıp, düşmanı gruplar halinde elleri arkaya
bağlanmış olarak dünyanın sığınclığı dergaha getirmeye başlaclılar.
Bu haber, Sultan Ebu Said Mirza'nın kulaklanna ulaştığı zaman onun
takatİ kesildi. Sınır evi meliklerinin (müluk-i darüJl-merz) büyüklerinden ve
Scyyid Kıvamüddin-i Mazenderani'nin çocuklanndan olan Gıyaseddin-i
Mazenderani'yi Seyyid Mezid'i kurtarma kisvesi altında banş istemeye
günderdi ve Sahib Kıran ne isterse onun dışına çıkmayacağı haberini yollaclı.
Seyyid Gıyaseddin yola çıkınca o henüz geri dönmeden, [ 489] büyük bir
sıkıntı ve ıstırap içinde kendi annesini de gönderdi. İmam Ali ibn Musa er
Rıza'nın - Selam onun ve atalannın üzerine olsun- mukaddes şehidliğinin s�yidlerinin
ve nakiblerinin büyüklerinden olan Seyyid Abdü'l-Hay ile Seyyid İbrahim-i
Kavs-i Kummi'yi de annesinin yanına katarak banşa davet etmek ve Seyyid
Mezid'i kurtarmak için gönderdi.
Sultan'ın annesi, büyük seyyidlerle (sadat-i iJzam) vanp haberi arz ettiği
zaman Sahib Kıran "Sultan Ebu Said Mirza'da görülen bu ahde vefasızlıklara
rağmen, eğer bizzat kendisi gelirse, aklından geçeni elde eder" deyince Sultan'ın
an nesi, "Onun gelmesinin zorluklan var. Araya birçok engel girmiştir" diyerek
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özürler sıraladı. Onun üzerine Padişah, "Eğer o, Şah Mahmud Mirza'yı
gönderirise, emeline ulaşmış olacaktır"dedi.
Gündüz olup valiele geri dönünce (Sultan Ebu Said'in) karargahının (ordu)
alanı malışer yeri gibi sallanıp sıkıntıya düştü. Bütün yaratıkların gönülleri kan
dalgasına dönüp, gözlerinden Aras ve Ceyhun n ehirleri gibi su (akmaya) başladı;
kanın fazlalığından çadır kazığı gibi yere batan ayaklarının ne direnmeye gücü
kaldı, ne kaçmaya. Sultan, her zaman toplantıda, "Yerin alanı dardır. Bu evin
yöneticiliğine (kedhüdayD bir kimse kafidir" diyor, Hint ve Hıtay hudueluna
kadar Irak, Horasan ve Maveraünnehr onun gözüne Türklerin gözü gibi
dar görülüyordu. Fakat şimdi orada saklanabileceği bir deliğe bile razı oldu.
Eşlerinden bazılarını gece yola çıkardı. Annesinin gelmesini bekledi. Onun
�ifa veren bir cevabı olmadığı için yüzünü kaçmaya çevirdi. Buyruğu üzerine
rıekkare çaldılar. Çocukları gelsin diye bir süre bekledi. Sultan Muhammed
Mirza ile Şahruh Mirza [490] kendi hanelerinden gelip ona katıldılar.
Şah Mahmud Mirza, büyük emirlerden (umera-yı i'zam) bir toplulukla kendi
hanesinden Sultaniye ve Rey tarafına yöneldi. Sultan da acele ile karargahtan
(ordu) hareket etti. Sahib Kıran, hazineyi ele geçirmek için bir topluluk gönderdi.
Sultanın özel evlerini (buyutat-ı hasse-isultanf) koruma altına aldı. Karargahı (ordu)
yağmalamaktan, kan akıtmaktan ve kadınlara yaklaşmaktan sakınmalarını
buyurdu. Buna rağmen askerlerin eline ölçülüp hesaplanılamayacak kadar
mal, nimet, nakit ve kıymetli eşya geçti.
Ondan sonra Sahib Kıran, kendi şerefli benliğiyle karargaha (ordu) bakmak
i��in köşeden girdi. Evlere (buyutat) bir göz attı. Bütün nekkareçı1ere emir verdi.
Onlar, Çağatay'ın ürkütücü borusunu (ne.fir) çaldılar. Büyük davulun (kurke)
gümbürtüsü, zurnanın (kerre-nay) sesi, feryatlar ve at kişnemesi gürültüleri
Merih'in işitme sarayını ve feleğin kulağını çınlatmaya başladı.
Bahtı genç şekzadeler Sultan Halil Mirza ile Zeynel Mirza, Şah Ali Bayrami
ile birlikte Sultan'ın arkasından saldırıya (ilgar) geçtiler. Sahib Kıran kendi
menziline döndü. Sultan Ebu Said Mirza'nın zevcelerinden bazılan tutulup ele
geçirildiler. Birkaç saat sonra da Sultan Ebu Said Mirza'yı geri çevirip padişah
karargahına (ordu-yi humayun) getirdiler. Paclişahın meclisine (meclis-i humayun)
yaklaşınca Sahib Kıran, şanına hürmet ederek Sultan'ı karşılamak için otağdan
�·ıktı ve onunla kucaklaştı. Otağa girelikleri zaman ona oturma konusunda
g·t·rddi tcvazuyu göstermedi. Emir Şah Ali'yi onun önüne oturttular. Onun
i l ıc · rine Sultan, "Burası benim yerim değil" buyurdu. Sahib Kıran cevabında,
E�cT sen kendin gdsC'ydin, yerin daha yüksckte olurdu. Seni getirdikleriıw
ol
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göre yerin arasıdır" deyice Sultan, "Bizimle sizin haneniz arasında yüz yıllık
dostluk vardır. Düşmanlık ise üç aylık. Eski dostluğun hakları, kısa süreli
bir düşmanlıkla ziyan edilmemelidir" diye buyurdu. Sahib Kıran "Dostluk
Şahruh Mirza'nın hanedanı ile bizim hanedanımız arasında idi. Bizim sizinle
hiçbir zaman dostluğumuz olmamıştır. Şimdi Şahruh Mirza'nın hanedanından
[491] Yadigar Muhammed Mirza bizim yanımızdadır. Onun ulu atasının
hakları kaybolmamıştır. Ona karşı koruma, kollama ve saygı görevleri yerine
getirilecektir" buyurdu.
Sahib Kıran onun üzerine çölde iki su testisi bulan o kardeşlerin hikayesini
anlattıktan sonra Sultan Mahmud854'un yolunun üzerine çıkıp adalet isteyen
kadının şu hikayesini anlattı: Kadın onun askerlerinden şikayet edince
Sultan, "Şimdi Rum'a gidiyorum. Döndüğüm zamanın senin işinin temeline
i ı u·ceğiz" deyince adalet isteyen kadın cevabında "Bütün bu ülkeleri yönetimin
altına aldın da ne yaptın? Rum'u da al" dedi. Senin hikayen de o hikayeye
benziyor. Cihanşah Mirza zamanında onun mühürü olmadan bir eşek yükü
ııarı götüremezlerdi. Bütün bunlara rağmen ülkeleri senin için ele geçirdim.
Kılıç darbesiyle aldığım Azerbaycan'ı bize vermedin. "Rum'u ve Şam'ı alınca
sana vilayet veririm" dedin. Rum'u ve Şam'ı da alsan ne yazar?" dedi.
Ondan sonra Sultan, "Eğer bana iyilik yaparsan, ziyan olmaz. Benim,
herbiri Maveraünnehr ve Horasan hududunda padişah olan, çok miktarda
m ülke ve sayısız askere sahip olan çocuklarım var" deyince Sahib Kıran, "Benin
senden ne korkum var ki onlardan korkum olsun?" buyurdu.
Konuşma uzayınca Sahib Kıran'ın buyruğu üzerine onu dışarı götürüp
bir menzile indirdiler. Birkaç gün muhafaza ettiler. Sonunda öldürülmesine
karar verildi. Sahib Kıran, Sultan Ebu Said Mirza'nın Hazret-i kutlu hakan
Şahruh Mirza'nın haremi olan Güherşad Begüm'ü öldürmüş olduğu için
Yadigar Muhammed'e onu öldürmesini (kısas) işaret etti. Kutvaller onu ata
bindirip Yadigar Muhammed'in evinin kapısına götürdüler. Sonunda Yadigar
Muhammed'in nökerleri onu öldürdüler. Yine de doğruyu "En ryi allah bilir."
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[492] EBU SAİD MiRZA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA AZER
BAYCAN'IN, IRAK'IN VE ÇAGATAY ORDUSUNUN DURUMU
HAKKINDAKi BÖLÜM

ÇAGATAY'IN DURUMU
Tahılların (gallat) pahalı, yiyeceklerin, gıdaların kıt olması ve hayvanların
iilmesi, keskin kılıçların kınına girrmesine, gayretierin dizginlerinin ve
aziınierin gemlerinin Tebriz ve Irak tarafına dönüş için çevrilmesine sebep
oldu. Yaban eşeği (gur) aviayan süvarıler, açlıktan mezarın (gur) avı olmuş;
ceylan yürüyüşlü piyadeler, güçsüzlüğün ve gıdasızlığın tuzağına düşmüştü.
Saltib Kıran'ın dünyayı süsüleyen düşüncesi o yörelerde birkaç günlük ikamete
karar verdi. Yenilen askerlerin ve bozulan ordunun açlan için her gün herkesi
kapsayan gıdalar ihsan etti. Vatanlarına dönme isteğinde olan Çağatay
emirlerinden ve esirlerinden herbirine, durumuna uygun olarak, merkep, yol
azığı ve palaz vererek onların gönlünü aldı. Hizmet ve bağlılık bağında itaat
ve uyum yolunda olanlara ilgi gösterdi. Onlara makam ve rütbelerine göre
deve katan, çadır, otağ, harçlık (harcı) ve binek hayvanlan verdi. Hepsini,
Baysungur'un neslinden gelen ;ehzadesinin yönetimine soktu. Horasan'ın ve
Maveranünnehr'in diğer memleketlerinin yönetimini, onun ulu adına yazdı.
( ) beldelerin fethi konusunda yardım ve destek için yüce bargahtan şahane
vaadler çıktı. Onları ümitlendirdiler. Dünyanın itaat ettiğifirman, kaçanların
üzerine saldırılmaması; onların gönül rahatlığıyla vatanlanna ve çıkış
yerlerine dönmeleri için Cihanşah'ın askerlerine karşı [ 493] tutulan yolun
ve yapılan muamelenin Çağatay'a da uygulanması şeklinde çıktı. Sultan Ebu
Said Mirza'nın annesine iyi davranarak, ona Sultan'ın naaşını istediği yere
nakletmesi konusunda izin verdi. Ona harçlık (hard) ve merkepler bağışladı.
Hatun, oğlunun naaşını yükleyip Kızılagac855 hududundan çıkardı.
1 'alişler856 yetişip onu yağmaladılar. Hatun naaşı çöle atarak kaçmak
zorunda kaldı. Onun üzerinde padişah fermanı iferman-ı humayun) Sultan'ın
naaşını Horasan'a nakletmesi için Emir Abdü'l-Kerim-i Sadr'ı bukağıdan ve
zencirden çıkarmalan konusunda çıktı. İhtiyaç duyduğu şeyleri vererek onu
yola çıkardı. Emir Seyyid Mezid-i Argun'u kollayarak, bir malife, deve katan,
iyi ve rağbet edilen atlar, nimetler ve bağışlada onu diğer emirlerden ve devlet
yardımcılanndan üstün kıldı. Hepsi de merhum Sultan'ın devlet erkanı (erkan-ı
ll.'"ı.'"ı
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devlet) olan Emir Muhammedyar, Emir Abdü'l-Vehhab ve Emir Abdü'r
Rahim-i Sadr'ı iki ay kadar zincirlerde ve bukağılarda tuttular. Başından
ayağına kadar kötü ahiakla yoğrulmuş olan Abdü'r-Rahim-i Sadr'ın işi, bukağı
ve zincir altında kardeşi Abdü'l-Vehhab ile birlikte yaya olarak kona göçe
giderlerken, öldürülme ile sonuçlandı. Padişahın emri, derisinin yüzülmesi
şeklinde çıktı. Kardeşi Abdü'l-Vehhab, bağlanmış olanların katarında 4 ay
kadar ?rJenzilden menzile yol aldı. Sonunda Kirman'ın velayet soyunun yüce
seyyidlerinden olan, gaip ilimlerinde ve ilahi bilgilerde uzun ele ve bilge bir
kalbe sahip olan muduluğun kendisine sığındığı, İslam ülkelerinin kendinden
razı olunanı, temiz soyun eviadarının övüncü, nurani milletin seçkini Hazret-i
Seyyid Nizamü'd-Din-i Abdü'l-Gaffar'ın ricasıyla kurtuldu. O çoluk çocuğuyla
Horasan'a hareket etti.
Merhum Sultan'ın oğullanndan Astarabad valisi [494] olan Sultan
Mahmud-i Mirza, kendisine katılan, Emir Seyyid Murad ve onun kardeşi
Seyyid Muhammed gibi babasının büyük emirlerinden (umera-yi i'zam) bir
topluluk ile birlikte kanşıklık sırasında babasının karargahından (ordu) kaçtılar.
Yağma ede ede Sultaniye yolundan Horasan'a yöneldiler. Kavzin vilayetine
vardıkları zaman Kazvin'in darugası olan Seyyid Murad'ın kardeşi Seyyid
Hasan, yük taşımak için gelip Sultan'ın karargahına (ordu) gitmekte olan
Horasan serdarlarından bir topluluk ve saldırı birliğinin cenahlarında bulunan
ve Kazvin'de saldırı birliğine silah temin etmekle meşgul olan yerimlerden
ve ayak takımlarından (evbd§) süvari ve piyade 2 bin kişiyle birlikte bu olayın
olmasısıyla nakitlerden ve mallardan meydana gelen Kazvin'de bulunan bir
hazineyi de yükleyip onlara katıldılar. Cephaneyi (cebe-hane), silahhane (kur-hane),
horaks (bure) ve kazan gibi kale fetih araçlarını, at, katır, deve katarlan ve eşek
tavlalarını, Semerkand viiiyederinden getirdikleri arabayı Kazvin'de bıraktılar.
Onların gidişinden iki gün sonra Seyyid Karkiya857 Sultan Muhammed-i
Lahici'nin emirlerinden ve Mazenderan'ın emirzadelerinden olan Mazenderan
.l!.miri, 300 süvari ve 200 piyade ile birlikte Karkiya Sultan Muhammed-i
Lahici'nin buyruğuna uyarak Kazvin'i korumaya gitti. Çağatay'ın mallarının
arayıp toplamakla meşgul oldu. Divan'a ait vergiyi (ma� ve hakları toplanması
gereken zamandan önce tahsil etti. Toplayabildiklerini, Sultan için Gilan'a
gündcrdi. Taşınamayanları da Kazvin'de sattı. Arabaları tamamen sattılar.
Attan katırdan hayvanları, Çadır, otağ, cephane (cebe), savaş araç ve gereçleri
ll ''ı7 Knrkiya kdi ı ı l<'si, l ıi l k i l ı ı ı ı lıı r, pıı d l .ıı l ı , yi'ı ı ır ı id ı ıı a ııasına grl i r.
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gibi Çağatay'dan geriye kalan yüklerin altına çektiler. Birkaç gün sonra
Mazenderan emiri Karkiya, Sultan'ın ve ordunun serhenglerinden Kiya
Namver'in emri ile Şernın-i İran kalesine ve Tarum vilayetine hareket ettiler.
Musa-yı [ 495] Kazvini'nin oğlu Seyyid Azud, Karkiya tarafından
Mazenderan emirinin yerine Kazvin darugalığına tayin edildi. O, Kazvin' e
varınca zulüm elini uzattı. Herkese bir bahaneyle para cezaları yükledi. Hace
Abdü'r-Reşid ile Hace Muhammed Şahi'yi 400 tümen ile tahsildarın (muhaassı�
eline teslim ederek Lemeser kalesine gönderdi ve onların mallarını kayda
geçirdi. Hace Kutbeddin-i Kabız'dan 1 O tümen aldı. Muhammedi Mirza'nın
veziri ve şehrin asilzadelerinden olan, Cihanşah'ın (ölüm)olayından sonra
Isfahan emirleri ile birlikte öncülük ve ülkeyi koruma işine ortak olan, Sultan
Ebu Said Mirza'nın zamanında Kazvin halkının vekili ve divan işlerinin kanun
koyucusu (pij-dad) olan Şah Süleyman-ı D eylemi, Seyyid Azud'un korkusundan
şehirden Sahib Kıran'ın huzurunda yer öpmek için çıktı. Sahib Kıran'ın dünyanın
sığındığı dergahından, Irak memleketleri ve beldeleri için tayin edilen darugaların
Kazvin' e ulaşmalannın yaklaştığı zamana kadar şehir Gilanlılann elinde kaldı.
[496] EMİR YUSUF MiRZA İLE HASAN ALİ'NİN HEMEDAN
TARAFINA HAREKET ETMELERİ VE ŞAH HÜSEYiN-İ LUR'UN
ÖLDÜRÜLMESi
Sultan Ebu Said'in öldürüldüğü sıralarda Ali Şeker Beğ'in oğlu Pir Ali,
Ebu Yusuf Mirza'yı saltanata çıkarıp Hemedan'a hareket etti. Mahmud Beğ-i
Akkoyunlu ile Hasan Ali'nin oğlu Sultan Ali onlara katıldılar. 20 gün sonra
Sultan Ali'yi öldürdüler. Hemedan hududuna vardıkları zaman Lur-i Kuçek
hakimi Şah Hüseyin'in Hemedan' a saldırdığı, şehirde Baharlu ulusunun
başına dert açıp onları yağmaladığı haberi geldi. Onun üzerine işareti zafer
olan askerler, onların üzerine saldırıp (ilgar) haberleri olmadan onların üzerine
atıldılar. Şah Hüseyin'i adamlanndan (mülazim) 500 kişi ile öldürdüler. Ondan
sonra Hemedan'dan Corbadıkan'a hareket ettiler. Vilqyette öldürmeye,
yağmaya ve yıkıma başladılar.
Mahmud Be ğ-i Akkoyunlu'yu N ayin, Ardistan, Eberkuh ve Yezd' e
saldırmaya gönderdi. Oradan göç ede ede Şiraz'ın yolunu tuttu858•

Başlıktan burayıt knclnr olan kısım Ahsenü't-tevarih'ten (Hasan-ı Rumlu, Ahsenil 't
tn}('irilı, Abdii'I-Hüseyiıı Nrvtıf rwşr. Tahran 1 349 h.ş. ( 1970), s . 507) alınmıştır.
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Merhum Sultan Ebu Said'in ölüm haberi ağızlara ve dillere düşmüş,
Sahib Kıran 'ın adalet ve cihanperverlik şöhreti kulaklan ve duyu organlannı
sarmıştı. Isfahan halkı huzurlu ve içieri rahat idi. Emir Ebu Yusuf'un ve
ona bağlı alaniann korkutmalanndan hiç endişe duymuyorlar, Yakub'u
deniyorlardı.
[497] ISFAHAN VE DİGER BELDELER DARUGALARININ
TAYİN EDiLMELERİ
Sultan Ebu Said'in ölüm olayından sonra ilahi kahır şimşeği, Sultan Ebu
Said Mirza'nın tacını ve tahtını beraber yakınca, Sahib Kıran 'ın sevgi yağdıran
cömertlik bulutu, Rabhani lütuflar yağdıran denizden yükseldi. Ekmek
için tohum gibi toprağa düşmüş olan onun ordugahının (ma'asker) açlanm,
doyurarak ümitlendiriyor; adaletinin güneşi, işleri yürütüp geliştirme ışığını
herkesin üzerine düşürüyordu. Nazım:
"Biz akarsuyuz, bu nehirde akarız; biz esenyeliz, o taraftan eseriz.
Biz O'nun gölgesiyiz, bu gölgeye kaçınız; gelmeyenleri kuyruğundan çekeriz. "
Bazılan zorla, bazılan da kendi isteğiyle o karargahta (ordu) perişan ve
tutsak olan, eşyalara sahip alınalanna rağmen, ahbaplara ve dostlara verdikleri
borçlar yüzünden sıkıntı ve şaşkınlık içine giren Horasan'ın, Irak'ın ve diğer
etraf yerlerin büyükleri ve eJrafi, yönlerini dünyanın sığındığı dergaha çevirdiler.
Sur'un borusuyla kabirierden üryan ve çıplak çıkacak ve peygamberlerin
kubbesi olan o şefaat ediciye sığınınaktan başka kendilerine kaçacak yer
bulamayacak olan Kıyamet ehli gibi hangi kapıya yöneldilerse, onun dünyanın
sığınağı olan dergahından başka açık bir kapı bulamadılar. [498] Üzüntü
salırasının avareleri, korku ve titreme vadisinin boğulanlan, tutunma elini,
"Kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıJtır" 859 şeklindeki Hazret-i Sahib Kıran'ın
sağlam ipine ve ve eksilmeyen lütfuna attılar. Nazım:
''Dünyada senin kapından bajka sığınak ve barınakyoktur; çöl susuzuna senin kapının
toprağı, Fırat suyu tadındadır.
Tufan vurgunlarına cömertliğin Nuh'un gemisi; kaybolmuJlara senin bayrağın kurtulu;
.rabahıdır.
Senin b�yaz elin (yed-i beyza) güneJ ö<:,ellikli olup, kılıç vurarakyeryüzünden karanlzlı,
::,ulmü vr, şüfılıeleri ortadan kaldırmıJlır.
ll.�ll
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O hazret, nimetierin kapılarını seçkin ve sıradan kişilerin yüzüne açtı.
Bundan önce anlatıldığı gibi tayHerden herbir taifeye gerektiği gibi ilgi gösterip
iltifatta bulunarak onlan ikamet ettikleri vilayete gönderdi. Vergi (md� işlerini
ve divan haklannı (hukuk-i divan) ele almak için emin kimseler tayin etti. Bir
defada padişah karargahından (ordu-yi humayun) iltifat şerefiyle yükselmiş seçkin
kişileri (havds) ve e;rafi, her zaman akılda tutulan ve göz önünde bulundurulan
yönetilenlerin ve vilayetin diğer sakinlerinin geçim işi konusunda verdiği
nasihatler ve aydınlatıcı bilgiler ile, Irak için yönetici (hükkdm) ve işgüder
(mübdşirdn-ı umur) yaparak, oralara gönderdi. lsfahan büyüklerinin, yani ulu
seyyidler ve büyük nakibler Mir-i Miran Emir Seyyid Zeynelabidin, [499] Şah
Fahreddin-i Hadi ve büyük mevalflerden bazılannın yanına Yakub Ağa adında
bir darugayı kattı. Kum'a, Kaşan'a, Natanz' a ve Ardistan'a kadılar (kuzdt) ve
vilayetin diğer ayanı ile birlikte yöneticiler (hükkdm) gönderdi.
Cihanşah'ın büyük emirlerinden (umera-yı i'zam) ve inaklanndan, halka
iyi davranma yöntemlerinde, nefsinin olgunluğunda, huyunun güzelliğinde
ve tabiatının cömertliğinde başkalanndan üstün olan Emir Zahireddin-i
İbrahimşah'ı Ddrü'l-ibdde Yezd'in yönetimine tayin etti. Hasan Çelebi'yi
Kazvin'e; Zeynelabidin Beğ-i Tarumi'yi Tarum'a; Yar Ali adındaki birini
Sultaniye'ye; Dara Beğ'i Rey'e; Muhammedi Mirza'nın emirlerinden
Cihangir'i Save'ye; Yine Muhammedi'nin yakınlanndan hizmet önceliği ve
soyunun Sahib Kıran'a olan bağlılığı yüzünden yaşıtlarından üstün olan Saadet
Yar Beğ'i Kaşan'a; Hacı Ali-yi Kapuel'yi Ardistan'a; Hemedan ve bağlı yerleri
Imhalanndan miras kalmış olan Pir Hacı Be ğ-i Gavrudi ile Emirzade Cihangir-i
�ah Hacı Beğ-i Gavrudi'yi Hemedan'a tayin etti. Maliye yönetimine (hukumet-i
maliyat) ise, babası Irak büyüklerinden ve S ultan Muhammed-i Baysungur'un
ortaksız veziri olan Hace İmadeddin-i Mahmud-i Haydar'ın oğlu Hace
Nizameddin Emir Ali'yi, Yezd'in büyüklerinden olan Hace Ziyaeddin-i
M uhammed'i ve Ahi Şehriyar-ı Münşi-yi Kazvini'yi tayin edip birlikte gönderdi.
l )ünyanın itaat ettiği men;urlan ve edilmesi gerekli itaate davet mektuplanyla
(i.ı·timalet-ndme) birlikte Irak halkını kapsamlı adaleti ve mükemmel faziletiyle
l lmitlcndirdi.
Yöneticilerden (hükkdm), emin kimseler, büyükler, eşrcif, seyyidler (sdddt)
v'· fılimler Halhal, Tarum ve Kazvin yolundan Irak'ın yoluna düştüler.
' l hnım'a yaklaştıkları zaman [500] orada kaleyi kuşatmaya ve oraya bağlı
yl'· dt•ri yağmalamaya girişmiş olan Karkiya Sultan Muhammed-i Gilani'nin
mıkr rl(�ri, ka�� ı p ( ;ilan ��ftknllnl'ı gibi delikiere girdiler. Kazvin'de yine Karkiya
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adına yönetime gelmiş olan bir topluluk da, emirler Taruru'dan geçip Kazvin'e
yaklaştıkları zaman Kuhpaye ve Rudbar arasında bulunan dağlara ve dağ
eteklerine kaçıp uzaktaki bir alandan ne oyun oynanacak diye bakarlarken,
onlar kurt gibi içeri dalıp yiyecek kaptılar. Kazvin'e indikleri zaman Emir
İbrahimşah, Lemeser860 kalesinde bağlanmış olan Kazvin yöneticilerini
(sevahib) kurtarmak için Karkiya'ya haber gönderdi. Yazışmalan tekrarlayarak
onları kurtarıp Kazvin' e getirdi.
Hasan Çelebi darugalığa oturdu. Emirler ve yöneticiler (hukkdm) birlikte
Irak'ın yoluna düştüler. Emir Yusuf Irak'a gelmiş olduğu için mryet tedbirli
davranıp kademe kademe ilerlemeye başladı. Daha herkes, gideceği yere
ve makama ulaşmadan, kalıreden devletin düşmanlarından karıştırıcı bir
haber Sultaniye'ye ulaşarak diğer vilayetlere yayıldı. Haberin konusu şuydu:
HKarakoyunlu ve Çağatay emirlerinden bir topluluk, Emir Bayezici-i Bistami'nin
oğullarıyla birlikte padişah karargahını (ordu-yi humdyun) - Zamanın afetlerinden
nnnryette olsun- birbirine katmışlar, henüz iyiyi kötüden ayırma yaşına ulaşmamış
olan Cihanşah Mirza'mn oğlu Ferruhzad'ı padişahlığa yükseltmişler."
Sadece bu yalan haber üzerine, Sultaniye'nin hacezadegdnlanndan
Muhammed-i Alayi ve o havalide kı;lak tutmuş Karakoyunlu emirzadeleri gibi
ıamanın şaşkını olan bir topluluk bu habere irimat edip ayaklarını isyan ve
la�kınlık dairesine koydular. Muhammed-i Alayi, Kazvin halkına mektup
J�,"Ündererek bu anlamsız konuyu, ifadelerin en çirkini ve yolların en kötüsüyle
açıkladı. Şah Veli adındaki kendi kardeşini [501] Hasan Ali-yi Cihanşah
lkğ'in tarafına Kürdistan'a göndererek aynı konuyu ona da arz etti. Onu
Sul taniye'ye ve Kazvin'e davet etti.
Hasan Ali Mirza, deli ve tez canlı biri olmasına rağmen bu habere
güvenmeyerek onun davetine aldanmadı. Sonra Kazvin ile Rey, Gilan'ın,
Rüstemdar'ın, Firuzkuh'un ve Har'ın emirlerinin kötülükleriyle kanştı.
Darugaiarın korkusundan Kuhpaye dağına gitmiş olan Seyyid Azud, bu
haberi duyunca hiç düşünmeden ordu sevk ederek Kazvin açığına geldi.
Darugayı şehirden dışan çıkarmak için kale kapısının dışında saf kurdu.
Daruga olan Hasan Çelebi ona aldırmadı. Yakar ve istikrar ayağını yerinden

!Hill

Sabbah'ın yerine g<�����ıı K i y ıı
l ımmili ye knlr.lcdndr.n lıiri.

ll ııımn-ı

yııpı.ml ı�ı

Hııw ı'Jıt Oı ı ı iıl'i n Elh u rı da�lıırın ı n

r�t<�kıc�rinr·

KİTAB-I DİYARBEKRİYYE

327

oynatmadı. Kesinlikle evden dışan çıkmadı. Şehir halkından yardım ve destek
istemedi. Silahiara ve savaş aletlerine el sürmedi.
Seyyid Azud, ondaki sehat ve cesaret izlerini görünce karşı koymaktan
çekinerek, sakinlerinin çoğunun akrabası olduğu, Sadat mahallesi olarak
bilinen Rustakü'l-Kutn mahallesinin kale kapısına yönelip akrabalanndan
birinin evine girdi. Evin korunması için sipahfler koydu. .Nefir'in sesi ve
nekkarenin sadasıyla şehre tantana ve debdebe saldı. Bu hareketten dolayı
Hasan Çelebi'nin cesaret darnan kabarmaya başlayıp gazap ateşi alevlendi.
Nb'kerleri olan az sayıdaki birkaç kişiyle at binip Saadat mahallesinin başına
geldi. Seyyid'in nökerlerine karşı koyarak tehdit dolusu haberler yolladı. Dilini
küfür ve ağır sözler için açtı. Korkutup ürküterek onu şehirden çıkardıktan
sonra evine döndü.
Seyyid, o gece yanın fersah uzaklıktaki Destcird olarak bilinen bir yerde
kaldı. [502] O haberin peşpeşe gelen ve birbirini takip eden haberciler
tarafından doğrulanmasını ve kesinlik kazanmasını gözlemeye başladı. Sabah
olunca o yalan haber, Muhammed-i Alevi ve oranın kışlakçılan tarafından
söylenmeye başladı. Daruga, haberlerin yayılmasından ve rivayetlerin
çeşitliliğinden etkilendi. Mallannı ve kendisine bağlı olanlan seçerek kaçış
yolunu hazırlamaya koyuldu. Daha güneş yükselmeden Seyyid Azud tekrar
bulutlardan bir bulut ve karanlıklardan bir karanlık gibi beldenin ufkundan
ortaya çıktı. Onun geçtiği yerin tozu, şehiriiierin hatınna çöktü. Daruga, kaçmak
için mallannın nakitlerini ve yüklerinin ve ağırlıklannın hafiflerini hızlı giden
bir deveye bağladı. Sayısı fazla olmayan sahip olduğu birkaç nöker ile birlikte
deveyi hızla önden sürdü.
Seyyid Azud, onun kaçışını haber alınca, kendi askerleri, duruma uyarak
mecbur kalıp ona katılmış olan şehir halkından başka bir topluluk ile beraber
yağma ve talan için daruganın arkasından koştular. Hasan Çelebi'yi o yanın
fersah mesafede buldular. Hasan Çelebi, onunlan peşinde görünce nb'kerlerini
deveyi sürmeye ve onu korumaya teşvik ve tahrik etti. Kendisi de tek başına
üzerlerine saldırarak onlan bozguna uğrattı. Böylece ".Nice birler, bin eder" tezini
doğrulamış oldu.
Hasan, sırtını dönünce Seyyid, dağı.lmış o topluluğu tekrar topladı. Bir
defa daha saldırdı. Hasan, nökerlerini deve ile birlikte ileriye yollayarak kendisi
de [Şiir] :

"ll.i;:gın canlı aslan lJe.yırtıcı kurt gibi, o ürkmüş sürünün içine düştü"
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şeklinde bir saldırıyla onlara saldırdı. [503] Her hamlede birkaç kişiyi
yaralıyordu. Yöneldiği her tarafta kişiler sırtlarını ona çeviriyorlardı. Hasan,
mızrağını aynattığı zaman onun kirpikierinden herbir kirpik onların gözüne
bir ok gibi görünüyordu. Kılıcını kınından çektiğinde keskin kılıcın şavkı,
o insanlara kan içen deniz gibi geliyor, sabır ve karar gemileri parça parça
oluyordu. Herkes, denizde boğulmuş değersiz bir ağaç parçası gibi bir atın
üzerinde, dizginlerinin nereye atacağı belli olmayan bir muhalif rüzgarın
elinden bir köşeye düşüyordu.
Seyyid Azud, Kazvin meydanının macun satanlannın usturlabının ibresi
(izade) gibi yükseklik derecesinden düşmüş, saadet hazlannın yazılan, istek
sayfasından silinmiş; bitkin, yorgun ve şaşkın olarak bazen güney tarafına,
bazen kuzey tarafına saldırıyordu. Gözleri, bit deliği gibi ışıksız, örümcek
gibi eğri giden bir atın sırtında güçsüz, istek ve arzusunun hilafına şehrin
burcunun ve kale duvarının etrafında dolanıyordu. Yüzünü göstermeyen
niyetinin parçası, amacının gerçekleşmesine yol bulamıyordu. Hangi yöne
giderse gitsin, göğün ortasındaki güneş gibi yalnız kalıyordu. (Sonunda)şehre
girdi. Bir gün önce ayrılıp göç ettiği hücreye indi. Sahip olduğu kötü talihle
o doğru olmayan zamanda, Cihanşah Beğ zamanında Kazvin valisi olan
ve o şehri ıkta olarak alan Rüstem-i Tarhan'ın oğlu Suhrab Beğ'in, amcası
büyük emirlerden (umera-yı i'zam) tavk ve nekkare sahibi olan Lala Seferşah'ın
yeğeni Şah Kuli ile birlikte, oraya 6 fersah uzaklıkta yer alan kıştaktan şehre
girccekleri; onların Gilanlılardan öç alma ve onların yediklerini burnundan
getirme iddiasında olduklan haberini aldı. Böylece Seyyid Azud, daha Hasan
ile kavgadan kurtulmadan [504] başka bir endişenin içine düşmüş oldu.
Kendi sultanının emri olmadan, emirlere ve devlet yardımcıianna danışmadan
bu önemli işe, "Karanlık gecedekiyarasa gibi "dalmlj ve Karkiya'dan korkup paniğe
kapılmıştı. Yok olmaya boyun eğmiş ve razı olmuş bir şekilde o geceyi kriz
günü gibi korku ve dehşet girdalıında geçirdi. O arada bazen hastalık emiri,
onun elini ayağını bağlıyor, bazen yaratılış valisi, kurtuluş kapılarını onun
yüzüne açıyordu. Sonunda emniyet ve güven yerlerinin dinleneoleri ve ağır
uyku beşiklerinde uyuyanlar, "Es-salatu hayrun min en-nevm"861 nidası, ve "Geçen
dan, gelen günden daha iyidir" sesi ile gaflet uykusundan uyandıklan zaman,
emeller vesveselerinin istilacılan, zincirler ve bukağılarla boyunlan bağlanmış
olanları birer birer, çeke çeke arneller meydanına getiriyorlardı. Dış duyguların
111'1
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salırada oturanları, tabiat hayvanını, nefsani arzular odusunun yükü altına
koyarak, beden şehrine çekiyorlardı .

Emirzadelerin kı;laklannın havalİsinden şehre yük getiren herkes,
emirzadelerin Türkmenden, Kürt'ten, Lur'dan yaklaşık 500 süvari ve piyade
toplayıp gözlerini, Gil862'in kanını akıtmak, şehri yönetmek ve bu gibi şeyleri
yapmak için karartmış olduklan halde arkadan geliyorlar, haberini ulaştırdı.
Onun üzerine şehir halkının tamamı, sabahleyin güneş ışınlan gibi kapımn
ve çatının üzerine düştüler. Hepsi de '�caba bu toz dumandan ne fıtne veya
bu piyade ve süvarİden ne oyun çıkacak "diye şaşkın, perişan ve sıkıntılı ve
salihlerin, zahidlerin, alimlerin, abidlerin, fakirlerin, düşkünlerin, şehiriiierin
ve köyüiilierin aklı, Gilan'ın havası gibi kanşık oldu. Gözler, Kızıldeniz gibi kan
ve ıstırap dalgasına düştü. Siyadihan tarafından sipahı1erin karartısı yaklaştı.
Şehrin içinden Seyyid Azud, tekrar boru (nefir) ve davul (tab� çalanlan ve
makam tutanlan öne düşürdü. Oyuncak oynar gibi süvarıleri perdeden [505]
dışarı çıkararak bu taraftan o tarafa, o köşeden bu köşeye çekiyordu. Önceki
gün bir süvari ile savaşıp yenilen, bugün 500 piyade ve süvariye karşı koymak için
kendini sağlama alıyordu. [Şiir] :

"Ba;ında hezeyan ve karnındayel var; sen onu akı� bunu kuvvet sanryorsun.
Tek bir ilaçla sana, güçsüz ve akıldan uzak olduğun malum olacaktır. "
Emirzadeler şehrin kapılanndan biri olan Ebher kale kapısına geldiler. Seyyid
Azud, şehrin içinden aynı yöne hareket etti. Emirzadeler, atlarının dizginini
çevirerek, onları orman h ayvanlan gibi Türkmen, Kürt ve Lur vahşilerinin
pençesine yakalatmak için Gilan ırmağı tarafına açılan Sadat Mahallesinin
kale kapısına geldiler. Seyyid Azud da o tarafa yöneldi. Bir topluluğu yardım
isternek için Şeyh Nureddin-i Abdurrahman'ın yanına gönderdi.
Seyyid Azud, kale kapısına ulaşınca Şeyh'in yanından, alim ve salihlerden
iki kişi, barış için onun ,yanına geldi. Fakat barış hayali boş göründü. Şeyh de
evden onlara doğru hareket etti. Şeyh varıncaya kadar savaş ateşi alevlendi.
Gil ordusu, kuru odun gibi yanmaya başladı. Yaklaşık 30 kişi öldürüldü ve
kalanı yaralandı. Fakat çevik ve pehlivan olan bazılan da attan inip kadınlar
gibi evlerde saklandılar.
IIG2
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Seyyid Azud, daha fitne maddelerinin galeyana gelmediği ilk darbe
sırasında kaçtı. Atının dizginini hiçbir yerde çekmeden, başını Rudbar dağının
cteğinden çıkardı. Nazım:

"Duydum ki o zavallı adam, kendi giydiği elbiseyi bir öküze bağlayıp (yola çıktı).
Onüne çok büyük bir nehir çıktı; bir geçit bulup korkup çekinmeden iJküzü sürdü.
(506] Onun öküzü, vadinin suyunun ortasına vannca palanı döndü ve gô'receğini
gb'rdü.
Oküzü o uğursuz sudan dz;an çıktı; fakatyükü ve palanı hepten gitti.

(Adam), ô'küze ' Ey hakkıyerine getiren! Bu geçitten ne güzel ve temiz bir ;ekilde dı;an
çıktın,
Palandan ve ağıryükten kurtuldun; beni de bu sudan ve diğerinden kurtardın' dedi. "
Ordunun serhenglerinden biri olan Talekan valisi Kiya Narnver yakalandı,
o ğlu da yaralandı. Oğlu, ertesi gün Kazvin'de o yaradan öldü. Yaklaşık
20 kişi esir kaldı. Şeyh'in ricasıyla öldürülmekten kurtuldular. Emirzadeler
�ehirde menzil tuttular. Gillerin ve Çağatay'ın sığınaklarını zaptetmekle
me�gul oldular.
O sırada Karkiya Sultan'ın tellal çağırtıp, Gilanat ve Rüstemdar'ın

t amanından ordunun bel ve balta ile dışarı çıkmasını ve Kazvin'i yıkmasını;
c• llt·rinclen geldiği kadar orada katliamda, esir almada ve yağınada
bulunmalarını söylediği haberi yayıldı. Her ne kadar kaynağı asılsız olsa da
1 ı u haberden dolayı bütün halk, canu u gönülden ellerini (dua için) göğe açtı.
Bu olay, Ramazan'ın sonunda oldu. Bayram sabahında hiç kimsenin
kutlamaya cesareti; yemek yemeye ve yedirmeye, namaz yerine
�· ı kınaya ve bayram görevlerini yerine getirmeye mecali yoktu. Şeyh ve bazı
sal i h ler, büyük camiye girip bayram namazı kıldılar. Dua etmek, yalvarıp
yakarınakla meşgul oldular. Hatip minbere çıkarak vadedici hutbesine başladı.
( :am i cemaati, darağacının yanında (ebedi) rabatı bekleyen suçlular gibi
�ilnü l le ri sıkıntı içinde durmaktayken ansızın hutbe esnasında Kutbeddin-i
Kabız'ın nb'keri, padişahın ordugahından (ma'asker-i humdyun) gelip, padişahın
lu·ndisinin- Daima rüce Yaratan'ın koruma ve himaye kö;esinde olsun- sağlık ve afiyet
ıni\jdesini, gö n ül alıcı ve iltifat edici mektuplarını (istimdlet ve nevazi;-ndme-hd)
[.507) yüce divandan getirince, halkı Aşur günü gibi üzüntüye ve heyccana
�u ıkan ve matem gü n ün e benzeyen o b ayram , düğün gününe döndü . Hallt'ri
dr·Ki�tirr ı ı , kalpl<�ri V(� görüşleri ��evin�nin t alu l i l'iylt· d('A·i�ip başkalc-t�tı.
bayramı
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Hatip minherden ağaşı indiği zaman o kişi geldi. 20 Ramazan tarihinde
çıkmış ve halkın reisierine ulaştınlmış olan dünyanın itaat ettiği hükümleri
alıp okuyup dualar ettiler. O kişi "Padişah ile dünyayı alan bayrakların
(rqyat) kapsamlı gölgesinde uzun yıllar ünlü kardeşleri ile büyüklük ve
yücelik makamına izzet ve mükemmellik tahtına- Kalıcı olsun- oturmuş olan
dünyadakilerin ;ahzadesi Sultan Halil Babadır adına bu şehrin darugası olan
Mansur Beğ ile yol arkadaşı idim. Daruga, Taruro'dan geçip yarın sabah şehre
inecek. Kaçmış olan daruga da onunla birlikte geri dönmektedir. Sultaniye
darugalığına tayin edilmiş olan Şeyho Beğ adındaki biri de bizimle beraber idi.
O, Taruro'dan Zencan tarafına gitti" dedi. Can veren bir nesime benzeyen bu
haberin gelişiyle, o düzeni kaçmış şehir, naim cennetleri gibi tomurcuklar açtı.
Can çekişen halkın çürümüş kalıbına taze can üflendi. O uydurma haberin,
yani Gilan'ın asker sevk ettiği haberinin korkusundan ve vehminden, böyle bir
müjdenin sevincine düştüler.
Ertesi gün Daruga, Kurban bayramı gibi iki ayı katederek863 geldi. [Şiir] :

"Bayram, hem de ne bayram, ne bayram, ne bayram! Sanki o kutlu aydan haber
gelmi;. "
Şeyho Han, Zencan yolundan Sultaniye'ye hareket etti. Muhammed-i
Alayi, her taraftan topladığı yaklaşık 300 süvari ve piyade ile birlikte Sultaniye'den
karşı koymak ve [508] engel olmak için harekete geçti. Daruga'yı şehrin
etrafına bırakmadı. Kendi başına buyruk şekilde vakit geçirdi. Bu durum, o
haberin doğruluğunun, sabah güneş gibi emniyet ve güven gölgesini, iman
ebiinin hepsinin üzerine düşürene kadar devam etti. Hasan Ali Mirza'nın
yanına davet için gitmiş olan Muhammed-i Alayi'nin kardeşi ümitsizlik haberi
gönderdi.
Hasan Ali, Kuhistan'dan Hemadan'a yönelmişti. Şah Hacı Beğ'in
oğlu Cihangir, Hemedan kalesinde idi. Kalenin korunmasıyla meşgul
oldu. Muhammed-i Alayi uyarılınca, hatasını aniayıp kaçmaya başladı.
Adamlarından Bu Said adındaki bir kişi, onun arkasından gitti. Onu yakalayıp
şehre getirdi. Muhammed-i Alayi'nin bağlayıp bütün silahlarını elinden aldığı
eski daruga Emir Alayi adındaki biri, bağdan kurtulup Muhammed'i intikam
alanına çekti. Onu zincire ve prangaya vurdu.
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İkinci daruga da şehre girdi. Birlikte Muhammed-i Alayi'nin niikerlerinden
altı kişinin derisini yüzdüler. Muhammed-i Alayi'yi azaba ve işkenceye maruı
bıraktılar. Taşkınlık ettiği sırada toplamış olduğu mallan elinden aldılar.
Onun derisinin yüzüldüğü gün bu kul, yüce tahtın ayağından çıkmış olan
dünyayı alanın uyulması gereli hükmüyle Sultaniye'ye vardı ve oradan da o ulu
kişinin çadır kurduğu yer olan Erdebil havalİsine yöneldi. "Allah en ryi bilendir."
[509] HASAN ALİ'NİN HEMEDAN'A HAREKET ETMESi VE

ÖLDÜRÜLMESi

Daha önce anlatıldığı gibi Sultan Ebu Said Mirza'nın Miyane'ye vardığı
sırada Hasan Ali, büyüklüğün doruğundan ve ikiticların zirvesinden düşkünlük
ve yenilgi toprağına düşmüş, Tebriz tahtı, Şehzade Sultan Halil Mirza'nın
ve Sahib Kıran 'ın devletinin yardımcılannın yönetimi altına girmiş, Hasan
Ali Mirza, yardım isternek için yüzünü Sultan Ebu Said Mirza'nın saltanat
dergahına çevirmişti.

Sahib Kıran 'ın amcası, merhum padişah Cihanşah Mirza'nın emirlerinden,
emirzadelerinden ve ina/clarından kalabalık bir toplulukla Hasan Ali ' in
gelmesinden önce ve sonra o dergahta toplanmışlardı. Sultan, onların intikam
için Sahib Kıran'ın karşısında duracaklanndan ümitli idi. Ülke yararı için
Mahmud Beğ'i Diyarbakır hududuna emirliğe tayin edip yola düşürdü. Hasan
Ali Mirza'yı da Tebriz'e gönderdi.
Merhum Sultan'ın satranç tahtası birbirine karışmış olduğu için onun
yaptığı hamle boş ve isabetsiz çıktı. Vezir olmak için sürdüğü piyade, ona geri
düı ıınc yüzünü gösterdi. [Mısra] :

''Şah ortadan gittikten sonra vezir neyapar?"
Hasan Ali'nin Sultan'ın yıkılışı haberi üzerine, orada kalma imkanı
kalmadı. Alabildiğini alıp Kürdistan ve H ernedan dağlarına yöneldi. Ebu Yusuf
Mirza da aynı yolla gitti. Fakat onlar biribirinden kaçmakta idiler. Hasan Ali,
Kuhistan'ın bazı bölgelerinde kendini sağlama aldı. Orada yaklaşık 6 bin kişi
toplandı. Git gide kuvvetlendi.
Ebu Yusuf Mirza da Ali-yi Ali Şeker, [5 1 0] Muhammedi Mirza'nın
��ocukları ve kalabalık bir toplulukla Hemedan ve Isfahan tarafına yöneldi.
Onun o bölgede kalmaya imkanı olmağı ve Hasan Ali'den kaçtığı için
Hemedan'ı geçti.
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Hemedan'ı ve o vilayetin kalelerini alma iddiası, Hasan Ali'yi çeke
çeke Hemedan'a getirdi. Şah Veys-i Hacı Piri, kardeşi Şah Muhammed ve
Cihangir-i Şah Hacı, darugalann Sahib Kıran 'ın tahtının ayağı.ndan lrak'a
gittikleri sırada Hemadan'ı ve bağlı yerlerini zaptetmek için çıkıp, Hemedan
kalesinden kendilerini emniyete alarak Hasan Ali'ye karşı savunmakla meşgul
oldular.
Alemdekilerin şehzadesi Muhammed Beğ, Irak seferine tayin edilince
Ahmed Beğ-i Ahmedlu'yu önden Isfahan darugalığı.na gönderdi. Ahmed Beğ,
Dergezin' e vannca Şah Veys, Hasan Ali'yi kovmak için yardım ve destek
istedi. Ahmed Beğ, yardım için Hemedan'a hareket etti. Hemedan kapısına
vannca Şah Veys, kaleden dışan çıktı. Ahmed Beğ ile birlikte Hasan Ali'ye
karşı durmak için savaşmaya geldi. Şiddetli savaşlar oldu. Onun sağ ve sol
cenahlannı yendiler. Hasan Ali'nin adamlanndan birçoğunu öldürdüler ve
yağma ile meşgul oldular. Hasan Ali'nin ordusunun merkezi, Şah Veys'in
merkezine saldırarak onu yendi. İnsanlar yağma için dağı.lmış olmalan
sebebiyle yenilgi olunca Şah Veys'i öldürdüler. Cihangir kaleye girdi. Ahmed
Beğ, kaçmaya yöneldi. Hasan Ali arkasından gitti. O da üç kez geri dönerek
onunla savaştı. Sonunda şehitlik derecesine ulaştı.
Bu haber Şehzade'nin kulaklanna ulaşınca o, bin süvari ile harekete geçip
Hasan Ali'ye saldırdı. Onun açıklanması yakında yapılacaktır.
[5 ı ı] SAHİB KlRAN'IN IRAK TARAFINA HAREKET ETMESi
Dönen göğün Süleyman'ı86\ dördüncü göğün tahtının Cemşid'i, saltanat
ordugahının (ma'asker-i humqyun) sol tarafı olan güney marnuresi diyanndan,
altın işlemeli sancağı.nı (liVt!), alemi himaye eden ordusunun sağ tarafındaki bu
yeşillikler yığı.nı kervansarayı kuzey ülkesine, o bölgede yürüyen yolculann
geçit yerine açtığı.; birine mıntıkatü'l-burc ve diğerine muaddelü'n-nehar dedikleri
doğunun iki yolunun başında bir zaviye olan kesişme noktasından bir aylık yolu
göç ede ede, sakin bir yolculukla ağı.r, fakat sürekli olarak mesafe aldığı.;yqylak
olan Ordibihi;&65 serhaddinin, İrem866 veya Cennet bahçesinden bir köşeye
döndüğü yemyeşil ve güzel bir alanı, dünyayı süsleyen güzelliğinin çadır yeri
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yaptığı; nehir ve kaynak sakilerinin, dağlann, tepelerin, otlaklann ve vadilerin
bahçesine, "Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir'�67 (şeklinde nitelenen) berrak
tatlı suyu, nesteren ve nesrin kadehi ve bardağıyla çiçeklerin ve reyhanların
rC'ngarenk kadehlerine döktüğü; akarsuyun gönül okşayan rud çalgıcılannın,
<;emen selvisinin ve dallannın güzellik ve incelik dolu gamlı şarkılannı
söyleyenierin ve güzel sesli, hikaye anlatan bülbüllerin, [Beyit] :
l ale

"Güzel sevgili gelmi;, taze bahar gelmiş; takva elbisesi giy, ağzına kadar dolu kadehi
�ıet:ir"
beytini terennün ettiği Şevval'in ilk günlerinde Hazret-i Sahib Kıran, Mugan
kışlrık yerinden zafer işaretli bayrağı (niyet) açarak [5 1 2] Erde bil, Tebriz ve
1 rak seferi için dışan çıktı. Adalet bahçesinin fidanı, ülke gülistanının goncası,
komutanlık bağının yüksek ağacı, adaletin gerçek direği, padişahlık çetrinin
h\yığı, Mani868'nin resmini kıskandıran alemierin şahına ve şehzadesine mektup

yazarak, kende hassa nökerlerinden (niikerdn-ı hôssa) 1 O bin genç ve Osman Beğ-i
C : i hangir, Ali Han-ı Cihangir, İbrahim Beğ, Muzaffer Beğ, Seyyidi Ahmed
Bt'ğ, Şah Mansur-i Şahsuvar, Sulırab-ı Rüstem-i Türk-i Tarhan, Şeyh Hasan
Pu rnak ve Şeyh Mahmud-i Kutbegulu gibi bazı emirlerle birlikte saldın (ilgar)
i�· i ı ı Hasan Ali'nin üzerine yürümelerini, onun zulüm, fitne ve fesat binasını
dünyadan kazımalannı, oradan Isfahan'a hareket edip, silahlan hazırlayarak
Emir Yusuf ile ona bağlı olanlan Fars arazisinden temizlerneye girişmelerini
hııy urdu.

Dünyadakilerin şehzadesi, ferman uyannca padişah ordugahından
(ma 'rtJkf�r-i humdyun) Aras'tan aynlan bir nehir gibi yola çıktı. Hayat veren
kadc·ın inin şerefiyle Miyane mevkiine kadar menzilleri ve yerleri, rahmet
yaP;ınunı gibi şen ve şakrak yaptı. İkbal nağmesinin sesi ve büyüklük
l myraklarının gelişi, günden güne kendisine emniyet ve güven duyulmasını
sağlıyor, bütün Irak beldelerinin hatta diğer iman ehlinin sükun ve huzuruna
:oırht� p oluyordu. Miyane mevkiine inince yakınlanndan (ulus-i hdssa) ayrılarak
ımdırıya (ilgar) geçti. Bin süvari ile Hemedan şehrinin kapısında üç gece
ku�atmada kaldı
.

önce Hasan Ali'nin şehrin kapısını kuşattığı sırada Şah Muhammed
Bc·ğ, Cihangir Beğ ve onun yeğeni Şah Hacı Beğ ona mukavemette
Daha
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bulunmuşlardı. Saldırganı kovmak için kaleden dışarı çıkmış olan onların
namlılarından ve ünlülerinden yaklaşık 600 genç, şe hitlik derecesine ulaşmıştı.
Kale sakinlerinin canı burnuna gelmiş, vay çığlığını ve "Ya Rab, Ya Rab"
narası ile birlikte mancınık gibi [5 13] yüce göğün kalesine gönderiyorlardı.
Hasan Ali'nin borusunun sesi, kalenin büyüğünü küçüğünü ürkütüp heyecana
düşürmüştü.
Şehzade, kan içen çölün susuzlarının dudağına inen sulu bulut gibi
mutluluk kanadını, kurtuluş ve selamet gölgesini, Hemedan'ın rical kıtlığı
yüzünden kurak yılının susuzlarının üzerine attı. O uğursuz tedbircinin
kalırinin zehrinin ate ş ine düşmüş olan yananları, himaye köşesine çekti. Bir
anlık saldırıyla o şerefsiz şehriyan yere attı. Ateş yağdıran kılıcın kıvılcımıyla
onun ordusunu kamJşlık gibi yaktı.
Hasan Ali, kurtuluşu olmayan bir bağa ve kaçışı olmayan kalıra tutuldu.
Keskin kılıçla bütün ihanet ve sefılliğiyle canını teslim etti. Böylece kalenin
matem vurgunlannın fe ryat ve fıganına cankurtaran yetişti. Musibete uğramış
olanlar, bir destekçi; yaralananlar, bir merhemci, gam görenler, bir tesellici
buldu.
İyi olan o ki bir ay boyunca dinsiz, fıtne çıkaran iki kişi, yeryüzünden
sefiHerin en sefıli olarak zindanların en kötüsüne düştüler. Bunlardan biri Şah
Hüseyn-i Lur, diğeri ise Hasan Ali'dir.
Bu fetihte de dirhemden, dinardan, sayısız mücevherlerden, hayvanlar,
koyunlar, silahlar ve binek hayvanlanndan İslam dostlarının ve dostluğu isteyip
düşmanı öldürenlerin eline geçti.
Hazret-i Şahza de, gönül huzuru ve rahatlığıyla göç yükünü bağlayarak
padişah karargahına (ugrak-ı humqyun) ve kutlu ordugaha (ma'asker) katıldı.
Sahib Kıran, Şahzade'ye Hemedan'a saldırı (ilgar) ve Isfahan tarafına
gitme emrini verdiği yurtta Padişahzade Yadig ar Muhammed Sultan'ı
da mükafatlandıracak ona sancak (alem) ve nekkare verdi. Bu şahzadenin
maiyetine bağlayıp görevlendirdiği Çağatay emirlerinin tamamının,
gönüllerini yeniden alıp onlara nimetler verdi. Herbirini durumuna göre
te;rijler ve şahane hediyelerle yüceltti. [5 1 4] Onları, kendilerine miras
kalmış mülkleri ola.n Horasan tarafına yönetim b ayrağı (rqyet)ile gönderdi.
Uzun yıllar, saltanatın kendisine sığındığı H azret'in büyüklük ve sevgi
gölgesinde şahane seçkin bir inci gibi duran, ünlü hakanların yadigarı
yüksek itibarlı P�işahzade- ,Zamanın afetinden emnryette olsun- Şeyh Ebu'l-

EBU BEKR-1 TİHRANİ

Fazl-ı Alike, Ebu'I-Hasan-ı Tarhan, Emir Firuzşah'ın torunları, Emir Şeyh
Hacı, Şeyh Behlül, Pir Muhammed-i Pirzad, Pir Osman-ı Hinduke, Cihangir
Mirza-yı Barlas, Sultan Ahmed-i Çeharşenbe, Hüseyin-i Harezmi, Mzal-i
Barlas, Kerim Dad, diğer emirler ve emirzadeler ve aşağı yukarı hepsi de
kutlu padişah Sultan Ebu Said Mirza ve Cihanşah Mirza'dan kalmış olan 2
bin süvari ve piyade ile beraber Sultaniye, Kazvin ve Rey yolundan göç ede
ede ilerledi. Yönetimindeki ülkeninin fetih yeri olan Simnan'da daruga bıraktı.
Damgan'a ve Bistam'a da darugalar gönderdi. 874 yılının Muharrem ayının869
ortalarında engelsiz ve kavgasız Darü'l-mülk Astarabad'a girdi. O beldelerin
rninberlerini, Sahib Kıran 'ın saltanatının ebedi olması duası ve onun ünlü
adlarının zikri ile süsledi. Tedaviilde olan dirhem ve dinardan sikkeye o hazretin
kalıcı ismini vurdular. Allahdad adındaki birini, fetih haberiyle hilafet işaretli
tahtın ayağına gönderdiler.

Sahib Kıran'ın bayraklannın (rayat) Irak seferinde (yuriş) Hemedan
hududunda bulunduğu ve Şahzade'nin de Isfahanyqylaklanna ulaşmış olduğu
sırada Allahdad geldi. Fetih-name'yi ünlü naiblerin (nüvvab) okumasına sundu.
Şahzade Yadigar Muhammed için gönderilmiş olan armağanları, hediyeleri
ve şahane hil'ati teslim ederek geri döndü.
O sırada dünyadakilerin hazret-i şahzadesi Muhammed Beğ, yönetim
�ehri ve adaletinin nişanlısı olan Isfahan'a indi. Uğurlu ayağının şerefiyle o
mcmleketi, büyüklük ve azarnet çadırlannın kurulduğu yer yaptı. Büyüklere
ve eşroja [5 15] rütbelerinin değerine göre layık teşrifatlar (vererek), uzun yıllar
zulüm ve eziyete uğrayıp gam ve kederin ağır yükü altında olan o vilayetin
�akinlerini cömert huyu ve genel lütfu ile ümitlendirdi. Isfahan'da muzaffer
a�kerleri (asakir-i mansure) donatmak için yaklaşık bir ay kaldı. Onun şerefli
ha.1·.1'a d1:vanının mensupları, o vilayetin ödemesi gereken vergisini (mal-i vacib�,
maaşları (mevdcib) ve ilave haklan (mersumat) ödemeleri ve görevliye (gerek-yarak)
(vrnnderi)için tahsile koydular.
Mülk sahipleri (erbab) ve halk (reayti) büyük bir coşkuyla onun ayağının
ııA·uru ve müjdesiyle, Sahib Kıran'ın hazret-i bakanlığının adaletinin ve günden
�ü ı w artan devletinin ünüyle, hiç zorlanmadan bir yılda vereceklerini bir
< lt• fitcla verdiler.
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Şahzade, birkaç gün sırdaş toplantı arkadaşlan, uyumlu yakınlan, güzel
söz bestecileri, iyi huylu ve taze yüzlü destan söyleyenler; beyaz yüzlü,gümüş
tenli sakiler; tatlı dilli ve hoş yürüyüşlü sevgililer ve N azım:

('Bütün selvi boylular ve alyanaklılar; bahardaki gül gibi kadeh ellerinde
Biri Çeng'in teline el atmlj; diğeri rengareng besteleryapmakta.
Biri ud eteğinde ve kucağında olarak söz ve icra ahengine durmuj.
Bajkası, bir bajka 1arlqyı almıJ; biri diğerinin yüzüne gözyajl dökmekte"
(diye nitelenen bir ortamda) Zinderud870'un sahilinde zevk ve işretle
meşgul oldu. "Allah en !Ji bilendir."
[5 16] CiHANŞAH'IN (ÖLÜM) OLAYI ZAMANINDAN DÜNYAYI

İKİNCİ SÜLEYMAN SAHİB KlRAN'IN FETHi ZAMANINA
KADAR ŞİRAZ'IN DURUMU

ALAN

Cihanşah Mirza'nın Tebriz'den Diyarbakır tarafına asker sevk etmeye
başladığı 872 yılının Şevval871 ayının başlannda Pir Budak Mirza'nın büyük
emirlerinden (umera-yi i'zam) olan ve yıllardır onun adına Bağdat'ta bağımsız ve
yetenekli olarak hükümdarlık yapan; 87 1 ( 1 466) yılında Cihanşah Mirza'nın
Bağdat'ı alıp oğlu Pir Budak'ı öldürdükten sonra gönlünü alarak beraberinde
Tebriz'e getirdiği Emir Seyyidi Ali Beğ-i Bağdaeli'yi Şiraz yönetimine tayin etti.
İşlerinin düğümünün bağlanıp çözülmesini, ülkenin ve maliyenin yönetiminin
dizginini onun yenekli eline ve iktidar kabzasına bıraktı.
Seyyidi Ali, Zilkade ayının872 yılının başlannda başkente (darü'l-mülk)
vardı. İyi adlı hükümdarlann (hukkam) yolunu tutup, İslami yönetimin sünnet-i
sen!Jyesi olan yönetim görevlerine ve padişahlık töresini uygulamaya başladı.
O diyann halkını, gönül alma ve iyi davranma yoluyla samirniyet halkasına
getirdi. Boş saltanat hayaliyle gönül bahçelerine sevgi fidanı dikti.
Kutlu padişah Diyarbakır hududuna vardığı zaman onunla Sahib Kıran
arasındaki düşmanlık maddesi günden güne artıp kökleşmeye başladı.
Ondaki o iddia daha da güçlendi. Feleğin satranç oyuncusu tarafından
yapılan garip bir planla, bir köşede birbirinin kaşısına dikilmiş iki temkinli
R?O
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�ah ' tan hangisinin murat atından indirilip mat olacağını gözlernek için satranç
tahtasında bekleme durumunda kaldı. [5 1 7] Sonunda muradına erdi. Kutlu
padişahın öldürülme haberi ile ektiği fıdana su vermeye başladı. Bağış ve
cömertlik kapılarını istek sahiplerinin yüzüne açtı. Makamının derecesini,
yapabildiği ölçüde yükseltti. Ülke ıktalarında (tuyuldt) padişahın sİpahilerinin
ayanı (qydn-i sipdhiydn) ve nesepleri yüzünden yükseltilmiş olan onun denkleri
ve akranları, onun nö'kerliğine düştüler. Rütbelerinde göre ilave haklardan
(mersumdt), maaşlardan (mevdcib), tep-ijlerden ve nimetlerden faydalanarak ona
itaat halkası altında arzulamadıkları günler geçirmeye; doğruluk günlerini
bekleyip, selamet zamanını gözlemeye başladılar. Onlar, Cihanşah Mirza'nın
oğullarından ümitlerini kestikleri ve Ebu'I-Kasım Mirza'nın işinin binasını
�:ürük gördükleri ve mesafe uzaklığının yanında, akıl azlığına ve dimağ
bozukluğuna sahip olan Hasan Ali'den de sağuyup ümitsizlik içinde oldukları
i��i n çaresiz onunla anlaştılar ve onu kalplerinin tesellisi, ileriyi düşünen
akıllarının vatanı saydılar.
Bu durum Sultan Ebu Said Mirza'nın Irak' ı yönetimi altına almasına kadar
sürdü. O, Irak seferi (yurij) sırasında Şiraz vilayetinin Bihbehan'ından olan,
ı ızun yıllar vatanından uzak düşmüş, Herat'ta faydalanmak ve faydatandırmak
i��in uğraşan, sultanların kendisini değerinin yüksekliğiyle muhterem ve
ı ıesehinin asaletiyle ulu saydıkları bilgelerin seçkini Keşf (kitabının) yazarı
Mc·vlfına Muhammed'i Şiraz tarafına göndererek Seyyidi Ali'yi itaat ve boyun
rA-me alanına çağırdı. Şahane vaadlerle onun gönlünü aldı.
Mevlana El-Fazıl Şiraz'a varınca ona saygı ve ilgi göstererek hükmün
yc · ri ıı<' getirilmesi işaretini verdi. (Seyyidi Ali), onu orada tutup ilgi gösterdi.
1\yıca Şiraz'ın sahiplerinden (sevahib) Hace Kıvamüddin Muhammed adındaki
hirini kulluk törenini yerine getirmek ve geçİkıneden dolayı özür dilemek
i�·in lfıyık hediye (pi;ke;) ile saltanatın başkentine gönderdi. O şekilde [5 18]
c ı satranç ustasının yaptığı yeni taktiği ve bu garip hamle sahasından hayal
mahsulünün hangi renge bürünüp çıkacağını gözlemeye başladı. Her zaman
haber almak için kulluğunu arz etme bahanesiyle Divan-ı Ali'ye bir haberci
(kd.\'U� ve bir dilekçe (arze dd;t) gönderiyor, bozuk aklının hayali olan saltanat
kurma i şi ne kalkışıyordu. Sonunda cömerlikte zamanın beğenilmişi; nesebinin
Hah i h li ği ve şanının yüceliği ile İran'da meşhur olan seyyidlerin ve eşrafın
Hr�·kini Seyyid İhtiyareddin Hasan-ı Bihbehani'yi kendi dayısı ile birlikte
Mrvlru ıa Şemseddin'in yanına katıp Sultan Ebu Said Mirza'nın ordugalıı
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(ma 'asker)olan Erdebil hududu tarafına gönderdi ve onun yenilgisini gözleyip
beklerneye başladı.
Adı geçen Mevlana, elçilerle birlikte Kazvirı'e vardı. Bendeniz onu
korkutarak durdurmaya çalıştım. Eski dostluğumuzun gereği olarak ona ilgi
ve yakınlık gösterdim. Sultan'ın bozguna uğramasının ve yenilmesinin alarnet
ve işaretlerini arz edrek onu o işten sakındırıp uzak tutmaya çalıştım. Sonunda
Sultan'ın öldüğü haberini, askerlerin çıplak, üryan, perişan ve şaşkın olarak
Kazvin' e girmesi takip etti. Kazvin'in darugası olan Mevlana Seyyid Hasan ile
destek adına gelip haber beklemekte olan emirzadelerden ve qyandan kalabalık
hir topluluk Horasan'a geri döndü.
Seyyid İhtiyareddin bekledi. Sonunda bu bende ile birlikte Sahib Kıran'ın
yüce tahtının ayağına varma şerefini kazandı. Esirgenmeyen ilgilerle yükseldi.
Seyyidi Ali Beğ'in gönlünü almak ve onu yüceltmek için gerekli olan her şeyi
alıp Şiraz'a hareket etti.
Seyyid İhtiyareddin Şiraz'a vardığı zaman Emirzade Yusuf'un gelmesiyle
Seyyidi Ali Beğ kaçıp Yezd tarafına gitmişti.
[5 1 9] EMİR YUSUF'UN ŞİRAZ TARAFINA HAREKET ETMESi

VE

SEYYİDI ALİ BEG'İN BOZGUNA UGRAMASI

Seyyidi Ali Beğ Şiraz'da bağımsızlık kazanıp iki yıl bütün Fars'ın salıipliğini
yapınca Şiraz'da ve bağlı yerlerinde bulunan sultanın ve emirlerin mallarını
mülkiyeri altına alarak onları askerin donanıını ve silah için harcadı. Fars'ın ve
H uzistan'ın şehirlerine ve Isfahan vilayetine darugal ar göndererek yıkımlarda
bulundu. Sultanların yaptığı gibi Irak'ın büyükle rine ve e;rafına hükümler
(ahkam) yazmaya ve büyüklüğünün sesi her tarafa ulaşınaya başladı.
O sırada Emir Yusuf, Seyyidi Ali'nin kendisine yardımcı olacağı, saltanatını
kabul edip boyun eğeceği ümidiyle Şiraz tarafına hareket etti. Hemedan
hududundan Corbadikan vilayetine vannca Isfahan'ın büyüklerine lütufkar
�;önül alma mektupları (istimalet) yazdı. Onları şahane vaadlerle (yönetimine)
c lavet etmek için elçi gönderdi.
Seyyidi Ali Beğ de Şiraz'dan yaklaşık 2 bi n süvariyi fetih ümidiyle
l sf�than'ın civarına göndermişti. Isfahanlılar o iki topluluktan hiçbirini kabul
t ' l m ediler. Onlar, Sahib Kıran'ın yüce tahtının ayağından Seyyid Zeynelabidin-i
;\4ir-i miran ile beraber darugalığa gelmiş olan Yakub Ağa'ya itaat ediyorlar;
i l ı ı ı i t gözlerini, dünyanın kendisine sığındığı Sallih Kıran'ın bayrağının (r4)1f!l)
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inmesine dikip, duvann arkasında beklerneye duruyorlardı. Bu taraftan Şiraz
ordusu Isfahan'dan ümidini kesip Emir Yusuf'tan kaçarak Şiraz'a geri döndü.
Onların arkasından Emir Yusuf da Isfahanlılardan ümidini keserek, başka
hedefine doğru hareket etti.
Isfahan halkı müjde haberlerini gözlemekte [520] iken ansızın güneşin
doğmasıyla çıranın yanmasından kurtuldular. Muhammedi devletinin güneşi,
ümitlerinin doğusundan doğmaya, onun büyüklük güneşinin kılıcı mızrak
gibi düşmaniann gözüne batmaya başladı. Hasan Ali'nin öldürüldüğü haberi
yayılıp; Şahzade'nin Hemedan'dan Isfahan'a hareket ettiğinin işaretleri
gelmeye ve yayılmaya başladı.
[52 1] SAHiB KlRAN'IN ERDEBiL'DEN IRAK'A VE FARS'A

HAREKET ETMESi, ŞEHZADE'NiN ISFAHAN'DAN ŞiRAZ'A
YÖNELMESi

Sahib Kıran, Şahzade Muhammed Beğ'i Irak'a, Yadigar Muhammed Mirza'yı
Horasan'a gönderince kendisi de Erdebil yolundan Astara sultanı Emire'nin kökünü
kazımak için harekete geçti. Erdebil, Kızıl Ağaç ve Muganat'ın emirliği

(emtiret) bütün Çakirlu kabileleri ve kavimleriyle birlikte kendisine miras kalmış
olan ; Cihanşah'ın ölüm olayında Sahib Kıran 'ın kendisine emniyet sağlayıp,
emidiğini imzalayıp miras kalmış mülküne ahid ve sözleşmeyle (ahd ü misak)
olduğu; Sultan Ebu Said Mirza ile tam olarak uyum sağlamamış
, ,lup ondan uzak duran; Sultan'ın öldürülüp devrilmesinden sonra kalıredici
drvlete yönelen, orada ilgi ve sevgiyle karşılanan Emir Bayezid-i Bistam'ın
o�lu Emir Ali Beğ'i kalabalık bir toplulukla Emire Sultan'ın kaçış yeri olan
�r.ndan kalesine gönderdi. Onun arkasından dünyayı alan bayrakları (rdyat) o
kal eye bitişik olan Erdebil vilayetine indirdi.
�öndermiş

Ali Beğ, Emire Sultan'ın ormanına ve dağlarının eteklerine girdi.
( )nun mevzilerinde ve köylerinde çok miktarda yıkım oldu. Ordusunun ileri
�dt�nlcrinden az sayıda birkaç kişi, dağlıların tuzağına düştüler. Emire Sultan,
onları kurtarmak için daha önce kendisinin suçlarından Sahib Kıran 'dan af ve
�öz yumma dilemeye aracı olmuş olan Şeyhü'l-fçltim-ı dı:,am Şeyh Cafer'i aracı
yaptı. Şeyh'in Sahib Kıran 'dan ricada bulunması ve Emirc Sultan'dan itaat
rdrcc�ği, vergiyi (mt1� ve hediyeyi (pişkeş)kabul edeceği, Sultan 'm gücü karşısında
kalrnin anahtarlarını vereceği konusunda abit V<' söz alı nca kal(• ku�atı lmaktan
k ı ı t·tı ı lch ı .
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O sıradla padişah fermanı lferman-ı humqyun) [522] Ali Beğ'in oradan
çıkması ve ]padişah karargahının (ordu-yi humqyun) o vilayetten göç etmesi
şeklinde çıktı. Erdebil açığından ve Şendan kalesi civanndan göç edip
vilayet ve Serav kasabası yolundan başkent (darü's-saltanat) Tebriz'e gidilmesi
kararlaştınldlı.
Sahib Kıran, Serav yqylaklanndan şehzadelerin en küçükleri, ulu annesi,
iffet saltanatı.nın beşikleri; divan mensuplan, inaklar ve mahremlerden bir topluluk
ile Zilkade ayının sonlannda ulus'tan ayrılırken, dünyadakilerin şahzadesi
Sultan Halil Bahadır'ı, Mirza Muhammed-i Tavacı'yı ve diğer büyük emirleri
(umera-yı i'zam) padişah karargahında (ordu-yi humqyun) bıraktı. Göğün rahmeti
gibi güzel belde (belde-i tqyyibe) Tebriz' e hareket etti. Zilhicce (ayının) başlannda
şehre giriş ihramını giyip, "Allah'ın buyruğuna değer vermek" sanğını takıp, "Allah'ın
yaratıkianna müşfik olmak" elbisesini giyerek Yüce ve ulu Hakk'ın nza Kabesine
saygıya yönelip, Mevla'nın dergahının kullanna karşı doğruluk ve safa Kıblesine
döndü. Beldenin qyanı ve e;rafi, Harem'in civanndakiler gibi Hilafet malıallini
büyütüp yüceltmek için dışan çıkıp selam ve dua hediyelerini; övgü ve sena
tebrikleriyle ilgili seslerini, yüce göklere ulaştırdılar. Nazım (Arapça):

"Size selam olsun, ho; geldiniz. Hqyırlı bir zamanda, hqyırlı bir beldeye hqyırlı geli;ler
olsun.
Siz, a;ağılık a?.gtn kijiler kar;ısında demirden dağlar mısınız?
Yoksa içine dalan kijiyi lokma gibi yutan co;kun denizler misiniz?
Yaralanmız iyile;ti, rahata kavu;tuk. Batı! inanç ve hurafeler sarsılıpyıkıldı.
Üstlerinde davalannın atejiyanrym; davalannınyüksek sütunlan adaletin ijaretidir.
O ate; ki bire bir vuru;mak ve meydan okumak için tutu;mu;tur.
[523] Onlar, hem zühdün hem de takvanın öncüleridir. Onlara, içinizden en samimf

duqyı etmeye devam edin.
Allah, hem beni hem de her türlü kusurdan annmak için dua eden herkesi affetsin. "
Kudu bayram olan pazartesi sabahı, parlayan güneş o şehrin üzerine
adalet gölgesini yaydı. Camiye ve Cihanşah Beğ'in hatunu tarafından yapılmış,
kutlu padişahın, hatun'un, oğullan Muhammedi ile Ebu'I-Kasım'ın defnedildiği
yer olan Muzafferiyye Hankahına çıkan bir yoldan şehre girmek için atının
d izginin çevirdi. Cami ve Hankah arasına vannca atının dizginin çekip, kendi
kaı ı cWkcn hançerinin öldürcHikl c�riıw fati h a ve dua okudu.Nazım:

EBU BEKR-İ TİHRANI

'J1firin senin yujka yüreğine! Çünkü sevap için gamzenin öldürdüğünün narnazına
gelmişsin. "
Tevazu bakımından bereket bulma sofrasını Hankah'tan yolun üzerine
komşulara, Şah'a ve şahzadelere ziyareti vaadederek, camiyi ve tekkeyi
koruyana, hizmetçilere ve oraya komşu olanlara iltifat etti. Oradan geçip
Meydan yolundan merhum padişahın yaptırdığı Sahib Abad evine uğurlu
ve mutlu bir talihle indi. Oraya inişinin ikinci günü seyyidleri, alimleri ve
devletinin sancağının (liva) gölgesi altında şehre girmiş olan Tebriz'in ve diğer
heldelerin ahalisini [524] meclis-i humdyun'a davet etti. Vaazlar, nasihatler
vt� ülke ve din işlerini yapanları aydınlatma konularıyla ile meclisi süsledi.
Mübarek kulaklara oranın kadıları (kuzat) ve şeriat işlerinin yürütenierin
i haneti hakkında şikayet geldiği için kadıları çok korkuttu. Birkaç gün sonra
da hepsini azletti.
Bu bendenin tavsiyesi ile Türk mevalf'73 sinden birisi, büyük vezirlerin
(.\'ltflur-i i'zam) takviyesi ve yetiştirmesiyle şeriat yöne tmine (hukumet-i ;er'iyyat)
tayin edildi.
Sahib Kıran, kutlu padişah ve geçmiş sultanlar tarafından o beldenin
sakinlerinin üzerine yüklenmiş olan divan vergilerinde (cihat-ı
rlim1m") büyük bir indirirnin yapılmasını buyurdu. Yüce divanının (divan-ı a'l�
milnşilerinin uyulması gereken ni;anı, bu hakirin in;asına ve kırık imlasına
l lıtğlanması şeklinde çıktı.
V'' n i/�yetin

Bayram namazı kılınınca Sahib Kıran, ulus-i humôyun'a katılarak göç ede
''dt· bir ay içinde Hemedan'a vardı. Oranın yqylaklarında Şahzade Yadigar

M uhammed Sultan tarafından Asratabad'ın fethi; padişahın adlarının (elkdb-ı
llllln1w,rl) Astarabad'ın ve Kumis beldelerinin minherlerinde okunduğu; onun
dhııngir ve şanlı ismiyle dirhem ve dinann basıldığı haberi, Allahdad adlı
hil'iHinin elçiliğiyle hilafet işaretli yüce tahtın ayağına ulaştı. Yezd'den de Emir

lhl'ahiın Şah'ın nb'keri, Emirzade Yusuf'un Şiraz'a girişi, Emir Seyyidi Ali'nin
yı kılı�ı ve cihanın sığınağı olan dergaha sığındığı haberini içeren bir mektupla

(m,:ff-ddşt) yüve divana (divan-ı a'l� geldi. Yine o yqylakta asker donatıp Şiraz
I H rafina hareket etmesi konusunda Şehzade Muhammed Beğ adına padişah
lrı·mnnı

l 17:1

(ferman-ı humayun) çıktı.

Mt•vln

kr.li mt·:ıı i n i n ço�ulıı olan
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Yadigar Muhammed Sultan'ın elçisi, şahzade için şahane hil'at ve türlü
vaadlerle dolu lütufkar bir mektupla geri döndü. Zafer işaretli bayrak (rayet)
Fars seferine (yuri;)::J İmam Selıl-i Ali'nin -Allah 'ın selamı üzerine olsun- mukaddes
şehitliği ve Hace Hasan-ı [525] Mazi'nin kutsal mezarına gitmek için açıldı.
Şahzade, kader etkisindeki firmanın gelişiyle Isfahan'nın Zinderud'un
sahiline kanarak ordu düzenlemekle meşgul oldu. Büyük emirlerden (umerayi i'zam) bir topluluk, yüce tahtın ayağından ona katıldılar. Bir ay içinde
Hazret-i Sahib Kıran dayayZaktanyaylaka geçerek Isfahan vilayetinin hududuna
indi. Şahzade de kona göçe ilerledi. l O gün sonra Sahib Kıran 'ın dünyanın
kendisine sığındığı bayrakları (rayat) Isfahan şehrine 5 firsah uzaklıkta bulunan
Morg-i Rüstem'e indi. Büyükler ve e;raf, ikbal gibi olan onu karşılayarak ilgi
ve bağışın çokluğuyla yüceldiler. "Karıncanın ayağı ve Hazret-i Süleyman"ın
hikayesindeki gibi armağan ve hediye (pi;ke;) çektiler.
Sahib Kıran oradan göç edip büyükleri geri dönderdi. Büyük bir acele ve
süratle hareket etti. Şahzade ordunun öncü birliğinde (monkalay) idi. Hattın 5
merhale önünden ilerliyordu. O, İzedhast havalİsine indiği zaman Sahib Kıran 'ın
gittiği ve Şahzade'nin de oraya yöneldiği haberi Emir Yusuf'a ulaşınca onun
sabır ve sehat ayağı yerinden oynadı. Kirman vilayeti tarafına hareket etti. Bu
haberler ve bilgiler üzerine kıymeti yüksek Şahzade, yüce tahtın ayağına bir
mektup (ar;:.e-ddjt) yazdı. Onun üzerine padişah fermanı iferman-ı humayun) onun
atının dizginini Şiraz tarafından Eberkuh tarafına çevirmesi, onların yolunun
önünü, çevik ordunun geliş haberinin darbesi,yle kapaması şeklinde çıktı.

Ferman uyarınca Şahzade atının dizgini çevirip Eberkuh tarafına hareket
etti. Haber toplayıcılar her taraftan geldiler ve "Emir Yusuf, büyük bir orduyla
Şebankare'ye varmış, orada durmaya imkanı yoktur" haberini ulaştırdılar.
Bu haber üzerine Şahzade saldırıya (ilgar) geçerek Şe bankare yoluna düştü.
Sahib Kıran 'ın bayrakları (rayat) kestirme yoldan kona göçe Şiraz'a hareket etti.
Sonunda [526] padişahın aradaki bir mevkiye inişi gerçekleşti.
Ebu Yusuf Mirza, Şiraz'dan gitmiş olduğu için Şirazlılar, Sahib Kıran 'ın
adaletinin ününün aracılığıyla onların kavgasından kurtulmaktan ümitlendiler.
Yağmur düşmesi için şehirden dışarı giden kurak yılın su isteyenleri gibi daruga
talep etmek, emniyet ve güven isternek için çöle yöneldiler. Bir süre fıtneden,
karşıklıktan ve bir topluluğun ayakları altında ezilmekten perişan olan Şiraz
başkent' i (rMrfJ '/-mülk) hal diliyle şöyle diyordu. Nazım:
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''Gel, çünkü benim gözümün baktığı yer, senin yuvandır; Lü!fodip in, çünkü ev senin
em:ndir. "
Yüce tahtın ayağından, Pir Budak'ın ve Sultan Ebu Said Mirza'nın
nr.::irliğinden sonra Sahib Kıran'ın divanında aynı şerefli göreve mensup ve tayin
(�clilmiş olan Sahib Kıran'ın kifayedi ve iyi tedbirli veziri Emir Mecdeddin-i İsmail,
bütün halkın ve insanların tamamının istek ve arzusu üzerine, devlet ve maliye
i�lerini eline almak, yüce buyruk gereğince memurlan (umma� ve çalışacakları
tayin etmek için önceden şehre girdi. Onun üzerine kıyıdan köşeden büyükler
ve· fişraf dua ve övgü hediyeleri, sadakat ve samirniyet armağanlarıyla yönlerini
iiınit anayoluna koyarak padişah karargahına (ordu-yi humayun) katıldılar. Ordu
vi hurn4yundan ise, emirler, inaklar akın akın, büyük bir canlılık ve huzur içinde,
zrvk ve şevkle şehre girmeye başladılar. Rıdvan-ı Rehvan Zaviyesine rahmet
it yt' t i n i n inişiyle himaye müjdesi verdiler. [527] Nazım:

"4Y kuzey nesimi gibi hafif canlı! Ey uğur getiren ku; gibi çabukyol alan!
.Nereden gidiyorsun, haber nedir? Söyle, kimden i§aretin ve eserin var?
Gü-tel huy bahçesinden mi, yoksa Eymen vadisinden874 bir nesim misin?
Merhaba, merhaba, gel ge�· bem susuzum, sen ise tatlı ve berrak susun. "
Emniyet sağlandıktan ve güvenlik hasıl olduktan sonra Sahib Kıran,
l >i lyüklük ve fazilet gölgesini ovaların, dağların, vadilerin ve tepelerin üzerine
dü�ürdü. Adalet ve ihsan güneşlerinin şavklanyla zulüm ve düşmanlık
karanlığını o diyann hayat kapısından ve duvarından bir defada kaldırdı.
�airi n şu sözündeki gibi: Nazım:

''Şiraz taze bir gülbahçesi oldu; cennetten ona bin kapı (açıldı).
Şeylı67�' 'in Gülistan'ı gibi taze ve ho;; gönül çeken ölümsüz Bustan gibi.
Meydandanya;ama, huzur, emniyet ve güvenlik topunu mutlulukla eline aldı. "
Bir taraftan Şiraz tahtı, zamanın Süleyman' ının formanına bağlanırken,
c l iğc·r taraftan sapıklık ve şaşkınlık divanını fetbeden cihan ;ahzadesini n ,
rmi7'lerin ve devlet erkanının (erkan-ı devlet) kahramanlığı ortaya çıktı. Onlar,
zi11drlcre ve köstek bağianna tutuldular.
II H H ı. .
Musa'nın koyunlarını atiattığı vadi.
ımı �ryh Sadi-yi Şirazi (öl m . 694/ 1 294): Oil l iM t a n

l l ıılil l l'lı nl ı �air.
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Bustan ad lı kitapl a n n yazarı olıuı
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Şahzade, semavi kaza gibi hızla hareket edip Şebankare yoluyla o
sitemkar ve cefakar kavmin üzerine saldırdı. 80 fersah yolu 6 günde katetti.
[528] Gücünün darbesi, asılı ecel gibi onlan yakaladı. Onlar kurbanın yaptığı
hareketi yapıyorlardı. Bir anda az sayıdaki birkaç kişi ile bir at üzerindeki
Şahzade, çakan bir şimşek ve gürleyen bir gök gibi, Nazım:

"Sancak(alem) gibi savaşta kulağını dikti; kös ve davul (kurke) gibi coşup taştı.
Dalga sırasında Nuh 'un gemisi gibi emnf:yetin kalesi vefethin anaktan oldu.
Süleyman aleyhisselam 'ın tahtı gibi şiddetli rüz:gdrla atbaşı gitti. "
Hepsi de rüzgar gibi koşan, ateş yapılı, yaban eşeği avlayan, ceylan
gidişli olan kimseler, 1 2 bin kişiyi aşan o topluluğun üzerine saldırdılar. Ateş
yağdıran kılıçla onlarının hayat damarlarını çıkardılar. Dünyayı gören gözü
Yakub'un gözü876 gibi görmez olmuş, devletiııin, malının, çoluk ve çocuğunun
işi, Züleyha' nın saçı gibi karışmış olan Errıir Yusuf, esir edilip yakalandı.
Onun işi,suçsuzların kanı eteğine yapışmış olarak, öldürülmekle son buldu.
Ordusunun ünlü kimseleri, Nazım:

'54zi;diği ve horluğu Allah verir; onu layık olana verir"
hükmüne uydular. "Dilediğini aziz kılarsın "877Allah'ın cemal kitabından bir
ayet, "Dilediğini alçaltırsın" 878 O'nun celal Furkan879'ından bir rivayettir. Nazım:
''Ne akıl, senin kalıcı bilgine ulaşır, ne defikir, senin bf91üklüğünün bf91üklüğüne vanr.
Senin mükemmelliğinin idrakine Sen'den ba;ka kimse ulaşamaz; Sen'den başka kimse
senin mükemmeliğine erişemez. "
[529] Rebiyülsani'nin ortasında Emir Yusuf Mirza katledildi. Biribirine
girmiş olan ordusu dağıldı. Pir Ali, rezillerden bir toplulukla "Karanlık gecedeki bir
gece körü gibi" şaşkın ve perişan, zulüm, düşm anlık ve sözleşmeyi ve anlaşmayı
bozan kötülüğü ile emniyetin korunan yerinden başını, düşkünlüğün
tehlikeli yerlerine; isyan ve taşkınlık yoUann a koydu. Çoluk çocuğunu esaret
eline bırakarak, zamanın olaylarının, ge e eninin ve gündüzün değişmesinin
876 Yakub'un gözü oğlu Yusuf'un hasretiyle görrrıez oldu .
877 Kur'an-ı Kerim 3/25.

878

Kur'an-ı Kerim 3/25.
879 Ayıran veya iyiliği kötülükten ayıran manasına gelen bu kelime, Kur'an-ı Kerim'in
başka bir ismi olatak da kullanılır.
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kıvrımına düşmüş bir top (guy) gibi kılıç artıklarından bir toplulukla,
her tarafta aşırı talihsizliği yüzünden her devletin kapısında kalıyor
Vt� hc. � r çevgandan iki darbe yiyordıu. Sonunda Horasan'a yönelerek Sultan
l l üsey i n Mirza'ya katıldı.

yöneldiği

Şahzade o seferden (ilgar) kurtulunca başarı işaretli tahtın kurulduğu
Sahib Kıran 'ın dünyanın sığındığı dergdhına yöneldi.
Rt�hiyülsani'nin sonlannda kavuşma devletinin sevinç ve muduluğuna
kavu�up, kabul leşrifatı ile yücelip büyüyerek, yardım ve destek için yüce tahtın
ayağından gitmiş olan Sahib Kıran 'ın büyük emirleri (umera-yi i'zam) ile birlikte
� i raz şehrine girdi.
Y<'l' alan Şiraz'daki

Salıib Kıran iki ay korunan beldeyi, emniyet ve güvenlik içinde tutarak
sc·yyicllcri, İslam kadılanna, alimlere, tanınmış imamlara, salihlere, fakirlere,
i lr· ri gdenlere ve ayana yüceitme gözüyle bakarak, hepsini yükseltme, yerinde
b ı rakma; makamlar, sqyurgallar ve maaşlarlar verme hareketleriyle okşadı.
I h t iyaç� sahiplerinin dileğini yerine gtirerek onları hoşnut ve mutlu yaptı.
K ı�lam ak (kışlamişı) maksadıyla Eberkuh yolundan, Ruydeşt vilayetinden ve
Islithan Kuhpaye'sinden Kaşan'a indi. Orada iki üç gün kaldıktan sonra Kum
�c· l ı riı ı e hareket etti. İlyas Hace'nin hanesinde emriyle yapılıp inşa edilmiş
ola ı ı şerefli özel binasına (imaret-i hane-i şerife) görkemli bir şekilde [530] indi.
E nı i rlerin, devlet erkanının ve onun huzurunun yakınlannın (hassegiyan-ı
lw::,reteş) herbiri, kış teçhizatını sakladıklan eve indiler. Her çarşamba günü
lumrnin önünde bir yere kurdukları saltanat tahtının üzerine halka görüşme
i z ı ı i (bar-ı am) veriyorlardı. O sayede korunan ülkenin adalet arayıcıları
(dmllullu1n-ı memalik-i mahruse) o günde ihtiyaçlarını arz ediyorlar, maksadanna
kavı ışup isteklerini elde ediyorlardı. Kıştan üç ve bahardan iki ay bu şekilde
�'' \ l i . Her cuma akşamı seyyidleri, alimleri, büyükleri, işareti adalet olan tahtın
ı ıyaA"ma gelmiş olan etraftaki eşrqfi, padişah meclisine (meclis-i humqyun) davet
rcli yorlardı. Orada bulunanların kulaklarını faydalı bigiler, latifeler, vaazlar,
ımsihatler, salih ve temiz kişilerin sözleri ile süslüyordu.
Bu

kışlakta dünyadakilerin şahzadesi, hilafet mücevher kutusunun incisi,

kc unutanlığın

ve üstünlüğün burcu Sultan Halil Bahadır cihanının sığındığı
dtltl(tilıın hizmetinde idi. Güneşin Koç Burcuna girdiği, besleme güçlerinin
ka�·. kmlarının kıştakının yüzlerce süs ve eda ile çemen sahnesinde görüldüğü;
h i \ hli ll lerin gül bahçesinde bin hikayeyi anlatmaya başladığı; ç·içc�n kırmızı gül
vr· ı ıağmc ile gül bahçesinin yüzünü me sderin bakışıyla güldürmcyc başladığı;
ıw l w r ncsiminin örtüyü, gül yaprağının üzerinden tamamen kaldırdığı;
n ıt· ı w k�enin amberli z ü l fıinü, prri�aıı kalpler topluluğu i �� i n tıuuc.lı ğı , rwrgisin
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yan mest gözünü, yasemin gümüş tenine diktiği, goncanın, nar ağacının gülen
rludağının anısına elbisesini yırtmaya başladığı zaman Hazret-i Hakan Sahib
Kıran, ona ıktası olan K2ı.zvin'e gitmesine ve kutlu ayağının şerefiyle oranın
sakinlerine himaye bayra,ğının (r4Jet) gölgesinde yer vermesini; hassa ordusunu
(leşker-i hassa) donatıp, z afer yapılı ordııgah nerede olursa, [53 1] dünyayı
himaye eden bayrağın kanadının gölge sine ulaştırmasını tavsiye ederek ona
izin verdi.
Sultan Halil Bahadır, uyulması gereken ferman uyannca Kazvin'e
hareket etti. Bir ay sonra cihanın sığındığı dergaha döndü. Daha Sahib Kıran 'ın
bayraklan (r4Jat) Kum beldesinden yaylak yerine çıkmadan o, rikabı öpme
şerefine kavuştu. Sevr'in s ekizinde880 Sultan Muhammed-i Baysungur'un oğlu
Yadigar Muhammed ' e yardım etmek içirı hassa ordusu ve diğer büyük emirlerle
(umera-yı i'zam)birlikte SQhib Kıran 'ın dünyanın uyduğu emri ile Horasan'a
hareket etti. O sırada di.inyadakilerin ş ahzadesi Zeynel Mirza, yönetim yeri
olan Kirman'da kışlamış idi.
[532] CiHANŞAH MiRZA'NIN ÖLÜMÜNDEN 876 (1471-2)
YILININ BAŞLARINA KADAR KİRMAN'IN DURUMU
Cihanşah Mirza, as1lı duran ecelin keskin kılıcına canını teslim edince
oğlu Ebu'I-Kasım Mirza , memleket alrrıak amacıyla Kirman'dan Yezd'e ve
Isfahan'a yöneldi. Bir ay sonra Sultan Ebu Said Mirza tarafından Kirman'a
daruga ve amil geldi. Onlar mülk ve vergi (ma� almakla meşgul oldular.
Sultan Ebu Said Mirza da aynı acımasız kılıca başını teslim edince Seyyidi
Ali, Şiraz'da üstünlük sağlayarak oğlu Ah i Ferruh'u Kirman'a gönderdi.

Sahib Kıran tarafından da Şahzade Yadigar Sultan Muhammed'in dayısı
olan Yarligar-ı Togayi, Kirman'ın yönetimine gitmişti. Ahi Ferruh'a karşı
koyma gücü olmadığı için şehri ona teslim etti. O yaklaşık 3 ay Kirman'da
istila bayrağını (r4Jet) açtı. Kendisine "Es edü'l- ma'arik"881 adını verdi. Saltanat
hayaliyle suya yazı yazmaya; suyun başında nem aramaya, öğlen güneşinde
��ıra yakmaya, Şiraz'dan kimyon götürüp Kirman'da satmaya882 başladı.
880
881
882

Yani 28 Nisan'da .
Yani savaş meyd anlarının aslanı.

Kirman'ın kimyonu meşhur olduğu için bu deyim, boşuna çaba harcamak anlamına
kullnnılmaktadır.
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Emir Yusuf, Isfahan'dan geçince Seyydi Ali kaçıp ordusunu Teng-i
ı-;ikem'e çekti. Oğlu Ahi Ferruh'u Kirman'dan çağırdı. Zorlukla sabır ayağını
yerinde tutmaya başladı. Emir Yusuf Şiraz'da üstünlük kazandıktan sonra ordu
donatıp o tarafa hareket etti. İki tarafın birbirine yaklaşması, cahillik gayretinin
maddelerini heyecanlandırdı. Gurur rüzgarı, Ahi Ferruh'u [533] aklı kanşık
yaptı. Karşı koyma sevdasının heyecanıyla kendini öne attı. Babasından isteyip
asker aldı. Savaş maksadıyla babasının ordusundan asker çıkardı. Cenahı
kurup ileriye atıldı. Fakat ordunun başlan, Cihanşah'ın devletinin nimetinin
beslemeleri olduklan ve baba oğula emirlik yapmaktan ar ve utanç duydukları
'
i��in kendilerin kenara çekip, Emir Yusuf a yönelme ve katılma konusunda gizli
olarak onunla karşılıklı tekliflerde bulunuyorlardı.
Ahi Ferruh, onların durumlannın sayfalanndan bu konuyu anlayınca
atının dizginini ilerleme yönünden geri çevirdi. Aynı gün yurta döndü. Ulus
t•ınirleri (umera-yı ulus) birleşip o karargahtan (ordu) koparak aşağı indiler.
Seyyidi Ali, o kopmadan, onların biat boyunduruğundan kurtulup itaati
bıraktıkları sonucunu çıkardı. Akşam olunca oğlu ile birlikte samimi yakınlan
ve� sadık taraftarlan ile Kirman'a hareket etti. Ordu bir anda Ebu Yusuf'un
lıizmetine yöneldi.
Seyyicli Ali Kirman'a girdi. Yönetim işinde kurbanlık koyunun hareketiyle
yrtindi. Emir Yusuf tarafından Yar Ali-yi Ali Şeker, donanımlı bin genç ile
Kirınan tarafına Seyyidi Ali'yi uzaklaştırmak için harekete etti. Seyyicli Ali
omm gelişini öğrenerek sehat edecek yer bulamadı. Pir Budak Mirza'nın
l ı iznwtindeyken eski hukukiarına dayanarak İbrahimşah Beğ'den yardım
alına ümidiyle onun yönetim merkezi olan Yezd'e hareket etti. Onu örtünün
kaldırılmasına aracı yaptı. İbrahimşah Beğ, o durumu ve Seyyicli Ali'nin
samimi kulluğunu bildiren bir dilekçeyi (arze-ddjt) dünyanın sığındığı dergaha
�ündcrdi. Dilekçe, Isfahan'ın vilayetlerinde ve yqylaklannda bulunan padişah
m e di s i ne (meclis-i humayun) arz edildi. Yüce divandan (divan-ı a'lD onun hakkında
,��;l )ııül alma mektubu (istimalet-name) çıktı. [534] Seyyicli Ali, Şiraz'a gidişi
sı rasında Isfahan hududunda buzurda yeri öpme şerefine kavuştu. Sınırsız
il,��;i ile karşılandı. işareti zafer olan bayrakların (rayat) kanatlarının gölgesinde
�inız'a gitti. Padişahın Şiraz'dan kışlamak için Kum'a döndüğü ve Eberkuh'a
,��;ü rkeınli bir şekilde indiği sırada mazlumlar ondan şikayette bulundular. Onun
�� i rkiıı hareketlerinden davacı (tazallum) olmakta büyük bir gayn�t gösterdiler.
S o nu ıı c l a o yanmı�ların kötüleme utc·�inin al evi n dc� n Sultan'ın g·azap att>şi
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tutuştu. Cihanın itaat ettiği hüküm, onun asılması şeklinde çıktı. Eberkuh
halkı, asılması sırasında onu taş yağmuruna tuttular.
Yar Ali Kirman'a gidince o da birkaç gün kendi başına hareket etti. Gözünü
Irak'a ve Pars883'a dikti. Perdenin arkasından ne çıkacak diye sahneye gözünü
diktiği sırada ansızın Emir Yusuf'un yenildiği ve kan içen çevik ordunun galip
ve üstün geldiği haberi ulaştı. Ordunun kaçanlan Kirman'a vardılar. Hazret-i
Sahib Kıran tarafından Natanz'ın yönetimine gitmiş ve N atanz'ın vergisinden
(ma� bir miktar alarak Sahib K.ıran'a yüz çevirip Emir Yusuf'a bağlanmış olan
Kayıtmış, Emir Yusuf'un ordusunun bozulmasından sonra Yar Ali'ye katıldı.
İkisi birlikte Herat'a hareket ettiler.

Sahib Kıran 'ın Ebu Yusuf ve Pir Ali'yi uzaklaştırmak için Şiraz tarafına
hareket ettiği sırada İmam Sehl Ali aleyhisselam'ın şehitliği havalİsinden
dünyadakilerin şahzadesi Zeynel Mirza, padişah fermanı iferman-ı humô;yun)
uyannca fetih bayrağını (rô;yet) Kirman tarafına açmıştı. Yar Ali, Ebu Yusuf
Mirza'nın yenilgisini ve Şahzade Zeynel Bahadır'ın saldın (ilgar) haberini
duyduğu zaman kaçınca, dünyadakilerin şahzadesi hazret, Kirman'a indi.
O diyann halkı onun makamının büyüklüğü ve yüceliğiyle ümitlendi. Engin
gönüllü, [535] yüksek himmetli, Keyvan884 rütbeli, Merih güçlü, güneş
devletli, büyüklük atının üzerinde süvarİ olup savaş meydanını dolaşan, savaş
ve kavga alanında avianan aslan olan ve Rüstem gibi davranan, Nazım:
''Sanki maden elinde, sanki deniz avcunda; yüzü, yükselmi§ zamanındaki güne:J gibi
parlak.
Şefkat zamanında bahar mevsimi gibi; bütün dağ ve sahra ondan dolayı ldle bahçesi.
Büyüklük sırasında dü:Jmanı ve bütün ülkeyiyakan kavurucu rüzgarın harareti gibi.
Onun eğlence meclisi (bezm), İrem bahçesi gibi olup orada kimse gamınyüzünü görmez.
İrem 'in kendisi ne ki? cennet bahçeleri, onun huyunun kar:Jlsında sadece bir bahçedir.
Saldırıda (ilgar), dizgini gev:Jetip hızlı giden Düldül:{!,85ün üzerinde nara atar.
On günlükyolu iki gecede alır; dÜ:Jmanı gazap atejiy leyakar"
(şeklinde ntelenen) Şahzade, rahmet ayeti gibi onlann üzerine inince genel
iyiliği, o perişan topluluğu kapsadı. O sıkıntı ve azabın belasını çekenlere, bir
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dua kabul şyahanesinden ilaç gelip onlar, cefa ve eziyet karanlığından

huzura kavuştular. Ekmek uğruna hayattan bıkmış, yılların ve ayların bam
vr.

alt telinden inleyip zahmet ve bitkinlik çeken canından bezmiş açiann

hepsi "Allah 'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz"886 sofrasından bol miktarda

ve yeterli oranda pay alarak, "Beklemediği yerden"887 rızıklandı. Zamanın
' ,ıaylarının, gece ve gündüzün felaketlerinin ayağının altında canları [536]
hurnuna gelmiş, bıçak kemiklerine dayanmış, ah ü figanla Eyyub gibi "Başıma
bit· bf!ldgeldi"888 düşkünlük ve horluk kurtlarının istilasına uğramış o diyann bela
�·r.kenlerinin ve o yörelerin sıkıntıda olanlannın herbirinin içinden meleğin ve
�iiA'ün sakinlerinin kulağına şu ses ulaşıyordu. Nazım:
J(ıda

"}�·�yüb gibi kurtların889 pençesinde esir; Yakub gibi Yusıif'un özlemiyle inleyen (onlar),
A n.n�ın o tehlikeli durumdan emniyete kavuştular; hepsi dirilip can buldu. "
Yakl a� ı k bir yıl o diyar, adaletin ve insafın gölgesinde refah içinde kaldı.

l l azret-i Salzib Kıran kışlak yerinden hareket edince Şahzade, buzurda yer
c' lpnwk i�� in aceleyle birkaç yakınıyla birlikte Isfahan vilayetleri yolundan gelip
ı ı n ınra u l a�a rak selamete erdi. "Allah en iyi bilendir".

[537] BAGDAT'IN BAGU YERLERİYLE BİRLİKTE DURUMU
VE ŞAHZADE SULTAN MAKSUD MİRZA'NIN O DİYARAHAREKET
ETME Sİ
B u ndan önce anlatıldığı gibi Sahib Kıran ın Bağdat'ı kuşattığı ve Pir
'

Alpavut'un o şehirde üstünlük kazandığı sırada Bağdatlılar,

M ı ı h a n ı med-i

"

l l a:ım ı ı Ali, Tebriz'de babasının yerine geçmiş, babasının ülkelerini hazinelerini

r• l i ı ıc· �·t·�·. iı·miş

ve Saltanata yerleşip bağımsızlık kazanmıştır. Eğer padişah onu

yrllri'Hr. [Şiir] :
••Hi.:

hepimiz, fermanının kullarıyız; onunfermanındanyüz çevirmeyi�"

clc·dilrr.

llllll K ı ı 'a
r ıı-ı l< t' rim 1 4/34 .
11117
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Onun üzerine Sahib Kıran, dünyayı alan bayraklan (rayat), Hasan Ali'yi
kovmak için Azerbaycan'a hareket ettirdi. Halil Ağa-yı Tavacı'yı Musul'da,
Karakoyunludan Şah Ali-yi Hacilu'yu Erbil'de o hududun yönetimi ve
alınması için bıraktı. Halil Ağa, Pir Muhammed-i Tavacı'nın Bağdat'ı elinde
bulundurmasına rağmen Erbil'i yönetimi altına aldı. Firavun, Kerkuş ve Tun
gibi birçok kaleyi ve bölgeyi ele geçirdi.
Sonra Rüstem-i Evran'ın Raftan kalesinde Kalkar kabilesi ile asi
ha;emlerden bir topluluk ile inat yolunu tutmuş bir halde idi. Emir Zü'n-nun-i
Döğer, Muhammed-i Sanlu ile birlikte onlann üzerine ordu sevk etti. Şahzade
Sultan Maksud Mirza, Sehl Ali yaylak yerinden Halil Ağa'ya katıldı. Diğer
yardımcılar ile birlikte Raftan vilayetini yağmaladılar. Çok miktarda mal ele
geçirdiler.
O sırada [538]Pir Muhammed-i Yakubi'890nin hayat gemisi, Bağdat'ta
ecel Dicle'sinde boğuldu. Zeynel Berani'nin oğlu H üseyin Ali, onun kızını
nikahı altına aldı. Bağdat halkı onunla birleşip onu yöneticiliğe çıkardı. O da
birkaç gün cesaret köprüsünü ziyan nehri üzerine kurdu. Şehir sakinlerinin
kuvvetlerinin hepsine tecrübesini ve iyi davranışını gösterdi. Sonunda o da kısa
zamanda emniyet örtüsünü dürerek, sebatsız hayat şehrinden, "Allah'ın belirttiği
vakit gelecektir" 891 atma binip, "Biz Allah'ınız ve elbette O'na dö"neceğiz" 892 diyanna
yöneldi. Kardeşi Şah Mansur onun yerine geçti.
Altı ay içinde Sahib Kıran'ın yakını olan birkaç yönetici, birinin parmağı
olmadan, ilahi takdir ile vefat etti. Bağdat halkı, gördükleri baskıdan dolayı
boyun eğmeye yönelip ellerini acizlik eteğine attı. İradelerini kadere bırakıp
şehri bahtı genç ve mutlu şahzadeye teslim etti . Halil Ağa, Şah Mansur'u bazı
adamlanyla birlikte cezaya (yasa) çarptırdı.
Şahzadenin kendisi, Bağdat daha büluğ çağına girmemiş olmamasına
rağmen Bağdat mülkünü kucakladı. Hilafet sarayianna yerleşti. Bağdat halkı,
onun uğurlu görünüşünün şerefiyle sevinip, savaş ve kavga Dicle'sinden
emniyete ve emellere kavuşma sahiline vardılar. [539] Nazım:

"Eli ve dili, doğruluk ve dürüstlük bakımından samimfyetle dua için açarak,

890

Yani Alpavut tavacı Pir Mehmed Beğ. Kara Yusuf'un emirlerinden Alpavut Yakub
Beğ, Pir Mehmed'irtJdedesi idi (KD, s. 538, n. l).
891
892

Kf'im 29/5.
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'Bağdat senden dolayı seltirnet evi (darü's-selam) olsun! Senden dolqyı Dicle ünlü
olrun!
ra Rabbi! Amacımıza,yaralı gönlün ildcına ve kendi sağlığtmıza kavU§tuk"(dediler).
O, Musa-yı Kazım893 aleyhi's-seldm gibi her zaman cif!eden ve gözyuman oldu.
Ba�datlılann bütün alqamı gündüz oldu; bütün dağ ve ova ondan dolqyı güler oldu.
Atnk cennet kokusu esmeye, mutluluk reyhanlan çıkmaya başladı. "
l Şiir (Arapça)] :
•:Ne mutlu bizlere ne mutlu! .?_ira Allah arzulanmızı gerçekleştirdi.
l�i�i Izidayete ileten Allah'a en güzel ölçüde Hamd ve şükürler olsun!"
Snhih Kıran, Şiraz'ı aldıktan sonra daha Kum'da kışlarken (kıl4şmişı} onun

lı.�v.\'er gibi

ı nlil mn�k kulaklarına Bağdat'ın

alındığı haberini ulaştırdılar.

(540] ŞİRAZ YÖNETİMİNİN HAZRET-İ ŞAHZADJ& SULTAN
IWJL MİRZA'YA BlRAKILMASI
B 7 4 ( 1 469-70) yılının sonbaharının başlannda Hazret-i Sahib Ktfan, Şiraz'ın

ve Ebu Yusuf Mirza'nın kökünün kazınmasından kurtulunca Kum
hareket etti. Yüce divanın hakimi (hakim-i divdn-ı 4'lı) ve kalıcı
c lrvlrtin erkanının dahilerinden, temkin ve vakar sahibi, zamanın. olaylarıyla
t r·niil >t� kazanmış olan Emir Beğ, Şiraz'da fermanı geçerli h\Utümdar ve
ı ıy ı ı l ı ı ıası gerekli bir vali oldu. Kısa zamanda Alıvaz hududuna kadar Şiraz'ın
l ıü t i i ı ı eklentilerini zapt sahasına ve yönetim alanına aldı. Adalet kapılarını
ı ı �· ı p, sitem ve zulüm binasını yıktı. Başvurulan kişi oldu. Yaklaşık bir buçuk
yıl � i raz da o diyarın sakinlerinin durumlarının iyileşmesine dikkat edip onlan
1 u ızı ı lma sebeplerinden korumaya başladı. Bu durum Şahzade Halll Mirza'nın
l l ol'mmn'dan dönüşüne kadar sürdü.
l c· t l ı i ı ı cl tın

kı�lu�ımı (kışldmiş)

'

·

Ondan Horasan'da iyi tedbirli ve geçim sağlayıcı beğcnilmi' ltler çıktığı;
ııy ıwa S u lta n Ebu Said Mirza'yı kaçışından sonra esaret baP;ıyla getirmiş
c ıl, l ı ı�u i�·in Sahib Kıran, bu işlerin karşılığı olarak ona gerekli ilgiyi göstermek
iNt iynrcl u . Şiraz ' ın saltanat dizginini, onun iradesinin eline bıraktı. Onun
dfıı ıil�iiı ıden önce Şahzade'nin emir-i divlln'ı olan Hasan Beğ' i Kum'dan Şiraz
t ıı mli ı ıa gü nderdi . Sultaniye havalİsinde yaylada (yaylamfşD i krn Ş ahzade'yi
t l ! ı :ı

K n ı. ı m ln kııplı M ı ı ım h . C :ıllrr ( 1 :lB- I ft:i/74-!l -7!HI): Yrd i n d i ıı ı n ı ı ı o l ı ı p k HIni Bıı�dat 'ı ı ı
1\. uı. l ı ı ı i y yı• ı ı ıı ı l uı l lrııı i ııdr lnı lıı ı ı ı ıı ıı k t u d ı r.
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de yola çıkardı. Bahtı genç, mutlu Şahzade, uğurlu bir zamanda ve kutlu bir

talihle padişah ordugahından (ma'asker-i humqyun) gidiş dizginini Fars tarafına
çevirdi.

[541] [HALİL MiRZA'NIN FARS TARAFINA HAREKET
ETME Sİ]
O, yaytaktan yaylaka göç ede ede, rahmet akarsuyu gibi Şiraz'a indi.
Fars atejkedesinde Karakoyunlu zamanında yanıp tutuşan zulüm ve sitem
ateşini, Halil gibi cennet bağının gül bahçesi gibi taze ve canlı yaptı. İbrahim
Sultan b. Şahruh Mirza'nın nimet sofrasının yetiştirmesi olan ve uzun yıllar
Karakoyunlu'nun elinde zulmün hararecinden bir köşeye çekilmiş Şirazlılar,
tekrar Halilü'r-Rahman'ı görerek saadet alanında amaçlarını gözlemeye
başladılar. Kapı ve duvar arasından Rafız-i Şirazi'nin şiirler divan'ından şu
söz yükseldi. Nazım :

"Göz seyrangahımın çardağı seninyuvandır. Kerem et, gel kon. Ev, senin evin. " 894
[542] KÜRDiSTAN KALELERİNİN FETHi
Sahib Kıran, 873 ( 1468-9) yılında Diyarbakır ordusunu, o memleketin

darugaları ile birlikte Bohti895 vilayetine gönderdi. O diyann halkı, büyük
sultaniara muti ve bağlı olduklan için Sahib Kıran onları padişah rikabını
öpmeye (rikab-bus-i humqyun) davet etti. Onlar kaçındılar. Onun üzerine Sahib
Kıran, Şahzade S ultan Hamza-i Cihangir Mirza'yı, Amid darugası Sultan
Ahmed'i, Birecik daruga'sı Rüstem-i Fahrüddin'i, . . . 896 daruga'sı Şah Ali'yi, Saur
ordusunu, Sincar hakimi Hüseyin Beğ-i Halil'i, Tel Mar hakimi Turmiş oğlu
Halil'i, Sulırab-ı Ta:rhan'ı, Musul hakimi Şemseddin Pir Hacı'yı, Arukiye897hakimi
Bayramşah Beğ'i 5 bin süvarİ ile birlikte Cizre şehrini kuşatmaya gönderdi.
Sonunda orayı fethettiler. Sak898 kalesini de [543] mülkiyet alanına soktular.
894 Abdülbaki Gölpınarlı, Hcifız Divanı, s. 53.
895 Gazirat ibn Ur.nar (Bugünkü Cizre) yöresindeki başlıca büyük Kürt aşireti olup, Ca
zira hakimleri bu aşire:te dayanıyorlardı. Gazirat ibn Umar'ın kuzeyindeki Finik kalesi de
bunların elinde idi. (Bu aşiret hakkında bak. C. Cahen, Contribution a l'histoire du Di)!ar Bakr au
quatorzieme siecle, Journ a.J Asiatique, 1955, s. 1 66, 196 (KD, s. 542, n. l).

�
\

896 Atlama olsa gerek .
R!l?
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Yeri tespit edilı emedi.
Şeref Han'd• 11eçcn Sah kalesi olmalı (K.D,

s.

542 , n. 7).
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Şehrin1199 hakimi, yönetimin kendisine miras kalmış olan Bedru Beğ900, kaçıp
Kursi901 kalesine sığındı. O kaleyi de kuşattılar. Bedru Beğ mecburen oradan
inerek kaleyi teslim etti.
Sahib Kıran, büyük emirlerden (umerd-yi i'zdm) Süleyman-ı Biçen Beğ'i;
Aslan Beğ-i Dulkadir, Ahmed Beğ-i İsfendiyar902, İl Aldı Beğ-i Çebni, Emir
Muhammed-i Saadlu, Emir Can-ı Saadlu, Saru Pir Ali'nin oğlu ve Şah
Muhammed-i Duharlu gibi emirzadeleri, 5 bin süvari ile birlikte Bitlis'i kuşatmaya
gönderdi. Çünkü oranın büyük emirleri (umerd-yı i'zdm) de sultaniara itaat
ediyorlardı. Sahib Kıran 'ın Hasan Ali Mirza'nın üzerine ordu sevk ettiği zaman
onlar Sahib Kıran'a muhalefet etmişler ve Muş şehrinin ordusunu onun
yardımına göndermişlerdi. Halil Beğ-i Tavacı, anlatıldığı gibi onların tamamını
yakalayıp yüce karargaha (ordu-yı d'la) gönderdi.
Büyük emirler (umerd-yı i'zdm) Bitlis'i kuşattıkları zaman oranın valisi
İbrahim Beğ, kendi annesini, naibi ile birlikte şefaat için gönderdi. Sahib Kıran
alledip orduyu geri çevirdi. Muş şehrini kuşatmaya Halil [544] Beğ-i Pilten 'i
�ön derdi.
İshak Ağa'nın nökerlerinden Ahmed Beğ ile Halil Beğ, Kiğı ordusu,
İskender Beğ ve Eba Bekr-i Duharlu ile birlikte Ahlat'ın kuşatılmasına tayin
oldular.
Yine bu yılda Cemşid Beğ, Sufi Halil, Isfahan Beğ, Kur Ali Beğ-i Ağaçeri,
Ruhullah-ı Çakirlu, Ebu'I-Feth-i Mahmud ve o eliyarın zaptı ve korunması
İ<;in bıraktıklan ve Halil-i Başı Tellu'nun da yanlannda olduğu kendilerine Eli
Hacılu denilen bir kavimle birlik oldular. Bu emirler 7 bin süvari ile birlikte
Şek.i'nin tamamını yönetim altına aldılar903•
ı:ıgg

900

Yani Cizre'nin.
Bu kişi, Şeref Han'daki Emir Abdal'ın oğullarından Cizre hakimi Emir Bedir'dir
n.2).

( K D, s . 5 43 ,
!Hll

!!O:l

Yeri tespit edilemedi.
Bu kişi, Candar oğullarından meşhur Kızıl Ahmed Beğ olup, Sultan Yakub'un hü
ilk yıllarında Akkoyunluların hizmetinde bulunuyordu (KD, s . 543, s. 4).

k ü ıı ıdarl ığ ın ı n
!Hl:i

Hasan-ı Rumlu'da (Ahsenü't-tevarih) bu konu biraz farklıdır: ... Yim� bu yılda Sul'i
oğlu Cemşid Beğ, Hasan padişah'ın fermanıyla Şeki bddrlrrine saldı ramk
iNt i l rı bay rağ-ın ı d i kt i . Yine bu yılda Hasan Padişah, Sufi Halil-i Muslu'yu, Sü le y m a n Br�-i
P ı ı rı ı a k ' ı , ( :t· n ı � id Bt�ğ"'i, Ali Beğ-i Agaç e r i'y i Su h rab'ı s ı n ı rsız bir orduyla K a l'aıı ı a ı ı l ı ları ı ı
"

I l a i i l-i Mııslu'nun

,

i ı :t.ı· l' i ı w ,L{i l ı ıd!'l'd i . Ç i i ı ı k ü Balıt iyal'- ı K aramun l ı , t'rl ı ıı lı•ti

vt•
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[545] YADİGAR MUHAMMED SULTAN'A YARDIM VE
DESTEK İÇİN HORASAN TARAFINA ORDU GÖNDERMESİ
Hazret-i Sahib Kıran, o günlerdeki seyyidlerin iftihan, ordugah kadısı (kaziyi ma'asker) ve ilim erbabının büyüğü olan Kadı Alaaddin'i Sultan Hüseyin
Mirza'nın yanına gönderdi. Anılan Kadı, Herat'ta görüşme şerefine erdi.
Kutlu ayağını saygı ve ikram sebebi olarak anladılar. (Fakat Sultan), onun geri
gönderilmesinde geciktirme ve isteği ret yolunu tuttu. Yadigar Sultan'ı kovmak
için teçhizat hazırladıktan sonra ordu ile Kumis ve Astarabad tarafına gitti.
Kadı Ali'yi de erteleme ve geciktirmeden sonra yola çıkardı.
Yadigar Muhammed, bozgundan sonra anlatılan yazışmaları öğrendi.
Irak tarafına gitme konusunda Sahib Kıran'ın kendisini Sultan Hüseyin'e
teslim etme korkusu ve tereddüdü içinde idi. Ondan dolayı kendisine, gitme
konusunda gevşeklik ve ağırdan alma duygusu hakim oldu. Fakat Sahib Kıran'ın
iyiliklerinden başka bir sığınak bulamadığından kendini onun şefkat ortamına
attı. Simnan'dan geçip Har vilayetine girdi. Bir elçiyi, kendi halini anlatan ve
yardım dileyen bir dilekçe (arze-ddşt) ile birlikte hilafet işaretli tahtın ayağına
gönderdi.
Bayrakların (rqydt) Şiraz'dan Kum'a indiği sırada Şahzade'nin elçisİ ile
Kadı Ali, Sultan Hüseyin Mirza [546] tarafından her biri bir taraftan geldi.
İçinde bulunulan durum gereği Ali Şeker'in çocuklannın korunması onun
nurlu kalbine doğdu. Şahzade Yadigar Sultan'ın dileği kabulle karşılandı.
Sahib Kıran, ona yardım ve destek için muzaffer orduyu, söz verildiği gibi sefer
amacıyla yola düşürdü. Şah Ali Beğ'i Astarabad yönetimine tayin etti. Ondan
sonra da Yusuf Beğ, Hüseyin Beğ, Şah Mansur-i Şahsuvar-i Bayrami, Üveys
Halil ve İshak Ağa'nın kardeşi Yakub'u onun arkasından gönderdi. Sonra da
mutlu Şahzade Sultan Halil'i Şahzade Yadigar Muhammed Sultan Mirza'nın
yardımına gönderdi.
Önden gitmiş olan büyük emirler (umerd-yi i'zdm) Yadigar Muhammed
Sultan'a katılıp Sultan Hüseyin Mirza'ya yaklaştılar. Ab-ı Ruşen havalİsinde
iki tarafın karavun.an birbirine kavuşunca savaş oldu. Büyük emirlerin
(umera-yi i'zam) karavu r undan Mezid-i Bekavuli, Sultan Hüseyin Mirza'nın
karavulu tarafından yakalandı. Onu Sultan Hüseyin'e ulaştırdılar. Durumu
atılıp Bahtiyar'ı adamlarından 200 kişi ile birlikte öldürdü ve
alemin ınğı ndığı clrrlo(fılıa gönderdi (KD, s. 544, n. l).

l ı ı ı l >ersiz olarak onların üzerine
ı ııı l a r ı n reisierini
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soru�turdular. O, işin aslını arz etti. Onları, Şahzade Sultan Halil Mirza'nın
harekete geçtiğinden ve onların sayılannın çokluğundan haberdar etti. Sultan
l lüseyin Mirza, tedbire uyarak Mezid'i serbest bırakarak, "Benim Sahib Kıran
ilc hiçbir kavgam ve ihtilafım yoktur. Sadakat ve vefa makamında sabit ve
sa�lam durmaktayım" buyurduktan sonra o yerden Horasan'a döndü.
Şahzade Sultan Halil, Gurgan tarafından Astarabad'a girdi. O arınanın
kurtları904 tilki gibi kaçmaya koyuldular. Sultan Hüseyin adına daruga olan
Emir Hasan-ı Şeyh Timur, Şasman905 kalesine sığındı. Astarabad vilayetinin
t amamı, Şahzade'nin yönetimi altına girdi. Vilayetin darugalan, yazarlar vr
KÖrevliler (guma;tegan) asinin malını, mülkünü, servetini araştırmaya gittiler.
Minberler, padişahın lakaplanyla; dirhem ve dinar onun ismiyle süslenip beraber
oldu.

[547] Adalete bürünmüş Şahzade, o diyarı, çevik ordunun felaketinden
korudu. Halkı, alışılmış işleri ve arnelleriyle mal sahibi ve müreffeh yaptı.
Mazenderan'ı fethetmek için hassa emirlerinden (umera-yi hôssa) Ali
Muhammed-i İnak ile Emir Ömer Beğ'in kardeşi Ebu Bekir'in niikerle ri n i
d üzen e koyup yola çıkardı. Kısa bir zamanda, dik yamaçlanndaki ağacın
sıklığı ve suyun çokluğu yüzünden kutlu sahib kıran Emir Timur-i Kürekan'ın
KC"��ip ilerlemekten ve dolayısıyla fethinden aciz kaldığı yerleri birkaç yönden
Jı(r�·ip Amul ve Sari'yi Astarabad'ın fethine ek yaptılar.
Yine kıjlaktan ordu gönderme ve Sultan Halil Mirza'nın hareket etmeııi
sı rasında padişah fermanı (nijan-ı humliyun), Kirman tarafına gitme işi, Zeynrl
M irza'nın ünlü ismine çıktı. Ona göre, o, Kirman'dan da Horasan tarafına,
kardeşinin ordugahına (ma'asker) katılmaya gidecekti. Onun üzerine Şahzade,
krı ıdi emirlerinden Darab Beğ, Ahmed Beğ-i Purnak, Dündar-ı Ağaçeri ve Nul'
AJi-yi Şireçi'yi 3 bin süvari ile birlikte şehirden önden gönderdi. O sırada dalut
c iııce Astarabad hakimi olan Şeyh Zahid-i Tarumi, Sultan Hüseyin Mirza adınu
Kulıistan vilayetinde daruga idi. Şahzade'nin emirleri, Kuhistan'a girdikl�rl
zaman onlarla Şeyh Zahid arasında büyük bir savaş oldu. Onu yakalayıp
öldürdüler. Onun kellesini ayırıp, Kum kıjlakından Harrakan'a gitmekte olau
ı md i ş ah ordugahına (ma'asker-i humliyun) ulaştırdılar.
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Sultan Halil Mirza, Astarabad'a hareket edince Yadigar Muhammed
Sultan, Irak'tan Şahzade Sultan Halil'in hareketinden önce yardıma gitmiş
olan Akkoyunlu emirleri ile birlikte Horasan'a girdi. Sultan Hüseyin Mirza,
geçmiş günlerde yaptığı gibi çöle (s:u� hareket etti. Akkoyunlu emirleri onun
arkasından Çihil Duhteran906 mevkiine gittiler. [548] Ona yetişemeyerek geri
döndüler.
Padişahzade Yadigar Sultan, Herat'a kadar bir engelle karşılaşmadan gitti.
Tecrübe kazanmamış ve günlerin zorluklarını görmemiş olan Şahzade'nin
makam ve gençlik gururu, lezzet ve tad alma şırası, onu, devletin kurallarını
koymaktan ve saltanat temelini sağlamlaştırmaktan alıkoydu. Ulu dedesi
Şahruh Mirza'nın adalet tahtının bulunduğu yer olan; onun Kur' an okuyup,
itaat ve ibadette bulunduğu Bag-ı Zagan'ı güzelierin ve şarabın toplantı yeri
haline getirdi. O bahçede selvi gibi gurur başını dikti; akar su gibi zevk ve
işret çemeninde koşup dolaşan durumuna düştü. O işleri yaparken kendi
hayat fıdanının,olayların gece baskını rüzgarıyla kökünden kazınacağından;
hayatının berrak ve tatlı suyunun zamanın zor işlerinin bulanıklığıyla değişip
bozulacağından habersiz idi.

[549] [SULTAN HALiL MiRZA'NIN HORASAN'DAN DÖNÜŞÜ]
Şahzade Sultan Halil, o günlerde Astarabad vilayetlerini aldıktan ve
velayetin kendisine sığındığı, imamlığı üzerinde taşıyan, kaza tarafından rıza
gösterilen Hazret-i Ali b. Musa'er-Rıza'nın- Ona ve ailesine saldt ve selam olsun
kutsal Meşhed'ine kadar Mazenderan'ı fethettikten sonra Yadigar Sultan'ı
güçlendirmek için yavaş yavaş yol almaya, gideceği yerin tarafında bulunan
yerleri, işareti fetih olan bayrağını (rqyet) dikerek zapt etmeye başlayıp beldeleri
ve köyleri korumak için darugalar görevlendirdi.
Sonra çevik ordunun yükselişinden dolayı devletinin yıkılış korkusu,
Yadigar Sultan ile birlikte olan Çağatay emirlerinin kalbine düştü. Günden güne
Sahib Kıran'ın devletinin yardımcılarının üstünlüğünü gördükçe onlardaki
korku ve dehşet maddeleri fazlalaştı. Sonra Yadigar Sultan'a '�aca ulaşıldı.
Yükselişinin sonucunda, zaman Sahib Kıran'ın lehine döndü" denirken Sultan
Halil Mirza'ya da 'Biz, Sahib Kıran 'ın desteğinin uğuru ve Sultan'ın iltifatı ile
rıoı;

rw l ı d ı i ,

�

Kırk kız manasma gden bu isimde İran'da birçok yer vardır. Bu isimle anılmasının
halk arasında 40 k ı ı. ı n o mevkide kafirler tarafından yok edildiği inancına dayan
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ı mtrat topunu

(guy), gayret meydanından, o Hazret'in yardım ve destek çevganı
Kılıcın kesen deliliyle ve iyi tedbirin parlak ayırt edicisi ile kendi
ın�rkeı.imize yerleşip, düşmanın ellerine geçmiş bulunan miras kalmış olan
yrrlc�ri ülkeye yeniden kattık. Sahib Kıran'ın kaza etkisindeki hükmü, Sultan'ın
ııü f\ ızu vr imzası ile içte ve dışta huzur sağlandı. Eğer Hazret-i saltanat-meab'ın
�f· ri dilnıneye niyeti varsa, kendileri hükümdardırlar. Bizim onların devletinin
u � u nm d an [550] dolayı düşmandan hiçbir korkumuz kalmamıştır"dediler.
Bı ı yo l l a durumun aslı Sultan Halil'e arz edildi. Şahzadenin içi rahatlarken,
Vad igar Sultan'ın maksadı, aydınlık hatırından dışarı çıktı.
i l r• kaptık.

( )nun üzerine Sultan Halil, atının dizginini Horasan'dan çevirdi. Yadigar
S ı ı l l illt1la beraber olan Akkoyunlu emirlerini ihtiyat olarak Herat'ta bıraktı.

Sultan, orada büyük bir rahatlık içinde oyun, eğlence, kötü işler,
ı; i rk i ı ı davranışlar ve diğer yasaklanmış şeyler konusunda gayretli oldu. İshak
A�·n 'nın kardeşi ile birlikte Akkoyunlu ordusuna dönüş izni verdi. Onun üzerine
l l mu-ın-ı Meliki, Ali-yi Mir-i ahur, işlerin düğümünün bağlanıp çözülmesinde
pı ı r n ıağı olan bazı Herat alimleri, taraftarı oldukları Sultan Hüseyin
M i ı'Zit 1ya, "Fırsat ganimettir. Şahzade ve arkadaşları gaflet uykusundadırlar.
Krlldr�rinden korkmuyorlar. Acele etmek gerekir. Nöbet bekleme ve dergahı
kı ınınıanın bize ait olduğu fılan gecede eğer Bag-ı Zagan'a gidilirse, maksada
ı ı la � ı na sağlanır"haberini ilettiler.
Vadigar

B u haber üzerine Sultan Hüseyin Mirza, durmayan dizgini ile uyum

i ı; i ı ı c k

hareket eden, istek ve arz us una boyun eğen saldırının hızlı atını, çevik
vilnıdunun altına alarak harekete geçti. Söz verilen gecede Bag-ı Zagan'ın
kapısına vardı. Yadigar Muhammed'i yatağından sarhoşluk uykusundan
kaldırdı. Yönetim tahtından indirerek tabut tahtasına bağladı. O sırada
ımrhoşluk yatağında uyuyanların feryat ve fıganı Şiraz halkını rahatsız etti.
Akkoyunlu emirleri, develeri sürüden ayırarak kaçmaya koyulup Irak'ın
yoluna düştüler. . . 907 vardıkları zaman indiler. Güçsüzlük yüzünden korkup bir
m·nya gelmiş olan Horasan Arapları, [55 1] onlara gece baskını düzenlediler.
Ali-yi Muş Ali ile Yar Ahmed-i Hazin, sehat ayaklarını, onlarla muharebeye
.

'107 M r ı i ııdr lıo� l ıırukı l m ı � .

KiTAB-I DiYARBEKRİYYE

359

attılar. Yiğitlik gösterek saldırganı kovmak için mücade ederek kendilerini
Sultan Halil Mirza'nın ordugahına (ma)asker) ulaştırdılar.
Bu haber, Sahib Kıran'ın mübarek kulaklanna ulaştığı zaman o, Sultan
Hüseyin Mirza'ya muhalefet etmek gerektiği nurlu kalbinde kuvvet buldu.
Feyizli aklın önerisi olan Horasan tarafına gitme isteği arttı. Irak vilayetindekı
tahıl (galle) ve yiyecek darlığı, o sebeplere ilave oldu. Sonra Sahib Kıran'ın o
konudaki azmi daha da güç kazanınca Şahzade Muhammed Beğ' e, Isfahan'dan
Astarabad'a gitmesini buyurdu.
O sırada Şahzade, Luristan seferinden (ilgar) dönmüş, Luristan diyarında
onun hassa askerlerinin (asdkir-i hdsse) yiğitçe savaştıkları görülmüştü. Ferman
uyarınca Şahzade Ardistan908 yolundan Astarabad'a hareket etti. Muzaffer
askerlerden (asdkir-i mansure) gruplar halinde Şahzade'ye katılanlar oldu.
Sahib Kıran, ycrylaklardan Kum'a hareket etti. Muzaffer askerlerden
kalabalık bir topluluk, baharın başlangıcında zafer işaretli bayrakların (rdydt)
Horasan tarafına gitmesi kararıyla Rey'de kışfak tuttular.
Şahzadelerin Astarabad vilayetine varışının debdebesi ve muzaffer
askerlerin onları takip edip arkasından geldiklerinin haberi, Sultan Hüseyin
Mirza'nın kulaklarına ulaştığı zaman o, fıtne ve fesat ateşini söndürmek için
evliyaların sultanı Ebu Said Ebu'l-Hayr'909ın neslinden olan Şeyhü)l-isldm-ı
a'zam Şeyh Abdullah'ı samimiyede dolu, her türlü tevazuyu içeren bir
mektupla Sultan Sahib Kıran'ın tarafına gönderdi. O mektupta, Astarabad'ın
ona verileceğini ima etti.
[552] Velilik ünvanlı (veldyet-medb) elçi Kum şehrinde padişah meclisine
(meclis-i humdyun) varınca, onun güzel sohbetinde iyilik ve · kurtuluş izleri,
dindarlık, takva, doğruluk ve saflık ışıklan görüldüğü için onun aziz kademi
ganimet; barış, din ve dünya konusundaki görüşleri makbul ve makul bulundu.
Misafırpervik merasimi yerine getirilip gerekli nimetler takdim edildikten sonra
.
padişahın nişanı (nişdn-ı humdyun) şansın desteklediği çocuklannın adına çıktı.
O hükümde, Astarabad'ın Sultan Hüseyin . Mirza'nın görevlendirdiklerine
(gumdştegdn) bırakmaları, o hudutttan orduyu, güzergahındaki halka zarar
vermeyecek şekilde çıkarmalan konusu vardı. O nişanı, Şeyhü)l-isldm'ın yanına

9 08 Katan-lsfahan arasında lsfahan'a 18 fersah (Yaklaşık �) uzaklıkta bir ş ehir.
_
909 Faduddin Ebi'I-Hayr Muhammed b. Ahmed-i Miyheni (ölm. 440/ 1 048), Iran'ın
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kat tığı Kadı Alaadelin Ali ile birlikte hediyeler ve armağanlarla birlikte
Sultan Hüseyin Mirza'ya gönderdi. Herat'ın alimleri, ayanı ve büyükleri için
hağı�ladığı hediyeleri ve nimetleri gönderdi. Elçinin, mektubun (risale) ve
padişah nişanının (nişan-ı humayun) gelişi, o eliyar halkında büyük bir sevinç
meydana getirdi. Kadı'nın şerefli gelişini, saygı, ilgi ve sevgi gereklerini yerine
g<•tircrek kutladılar. Ahid ve sözleşmeyi onayladıktan sonra ona dönüş izni

vr.rdiler.
Şahzadeler ve büyük emirler (umera-yi i'zam), Astarabad'dan ve bağlı
yr.rlerinden göç edip uyulması gereken forman uyannca Irak ve İl tarafına,
hak sahibi padişahın dergahına hareket ettiler. Hazret-i Sahib Kıran'ın Kuma
kışlakından Savuh Bulak'ta kışladığı 8 7 5 yılının Zilkade (Nisan 1 4 7 1) ayının
ha�larında yüce ordugaha (ma'asker) katıldılar. Şahzadelerin herbiri, izin ve
ı ı ılisaadc alarak kendi yönetim evine döndü. Önce Muhammed Beğ, Isfahan'a,
ondan sonra da Sultan Halil Mirza Şiraz'a doğruyqylaktanyqylağa yol aldılar.

[553] [RUM VE MISIR TARAFINDAN ELÇİLERİN GELİŞİ]
Ünce Rum sultanı Mehmed'910den şahane hediye ve armağanlarla bir
r.l��i, samirniyet ve sevgi; doğruluk yolunda gidiş, ahit ve sözleşmeye sadakat
ve· 1 rak fcthini kutlama konulanndaki bir mektupla gelip mektubun cevabıyla
J.(t'l'i döndü.

Ondan sonra Mısır sultanı Kayıtbay'9 1 1 dan büyük bir gösteriş ve ihtişam
iı;ind(�, nefis hediyeler ve armağanlarla bir elçi gelerek, doğruluk, dostluk ve
(yc·ni) vilayetleri kutlama konusunda ustaca yazılmış bir mektup getirdi. Onu
< la sayg1, ilgi, izzet, ikram törenini yerinde getirdikten sonra geri gönderdiler.
Y<"zd tarafından, padişahın emri (emr-i humayun) ile düzenlenip
dmıatılarak çıkmış ve düzenlenmesinde türlü zorlukların yerine getirildiği
l l ac y ükü (mahmil-i hac) geldi. Seyyidliğin kendisine sığındığı ulu kişi
Sryyid Nimetullah-ı Sani, İslam ilkesini yüceltmek için şeriat kuralını
yc·l'i ne getirdi. O kafıleyi Yezd'den Kum'a ulaştırdı. Mübarek yolculuğun

ihrnm giymiş olanlarından büyük bir grubun ve kalabalık bir topluluğun

hazılan kendi imkan ve güçleriyle; bazıları da Sultan'ın sadakalarına ümit
'110
'1 1 1

Yani Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet.
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bağlayarak geldiler. Hazret-i Sahib Kıran, ünlü şahzade (Şahzade-i namdar),
büyük emirler (umera-yı i'zam), büyük vezirlerin başkanları (sudur-i vuzerayı kiram), askeri mensupların diğerleri ve Kum sakinleri ile birlikte onları
karşılamak için şehirden dışarı çıktılar. Mübarek yükü (mahmi� şehrin içine
getirdiler. Her taraftan Haccu'l-beyt daveti kabul kulağına ulaşmış olan,
"Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diyerek dolaşan açlar ve çıplaklar, Sahib Kıran
tarafından yardım görerek yol azığı ve binek hayvanıyla yola çıktılar. Sahib
Kıran, kendi kardeşi Üveys Beğ'i mir-i hac [554] yaparak işlerinin düğümün
bağlanıp çözülmesini, konup göçme işlerini onun güçlü eline bıraktı.
Süvarİden ve piyadeden kalabalık bir topluluğu, hac yüküne (mahmi� refakat
etmeleri için görevlendirdi. Kendi amca oğlu Halil Beğ-i Pervaneci'yi Şahzade
Maksud Beğ'i destekrnek için muhmil-i hac 'da görevlendirip muhmil ile birlikte
Bağdat'a gönderdi. Şahzade'nin işlerinin çözülüp bağlanma dizginini, onun
tedbir ve ileri görüşlülük eline bağladı. Hac kafilesiyle yol arkadaşı yapıp o
diyara gönderirken onun, Hilafet evine912 vardığı zaman yaklaşık bir yıldır
ulu atasının yakınlığı ve huzuru şerefinden ayrı ve uzak kalmış; onun sevinci
arttıran görüşme isteğinin arttığı Şahzade Maksud Mirza'yı Sultaniye ile
Tebriz arasındakiyqylaklara yollaması kararlaştırıldı.
Yine o kıjlakta Karamanlı emirlerinin devlet ayanından (4Jan-ı devlet-i
umera-yı Karamanlu) biri, zamanın kötülüklerine karşı yardım isternek için
dergaha vararak, "Rum sultanı, kendi halasının oğullan olan Muhammed
ile Ahmed Beğ b .İbrahim Beğ' e karşı üstünlük ve baskı kurduğu; onların
beldelerinin ve vilayetlerinin çoğunu yönetimi altına aldığı; ülke alanını onlara
dar yaptığı haberini ulaştırdı. Pir Ahmed Beğ, Sultan Muhammed'in halasının
kızı olan kendi annesini yardım ve destek isternek için Sahib Kıran 'ın huzuruna
gönderdi. Beni de durumu padişaha arz etmek için onun hizmetrinde
görevlendirdi. Annesi yolda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sonra Sahib Kıran
ona müşfik davrandı. Şahane lütuflarda bulunarak yardım ve destek vaadiyle
onu sakinleştirdi. Sonunda zafer işaretli bayraklar (r4Jat), Kum'dan Karaman
emirlerini desteklemek için Azerbaycan ve Rum hududu tarafına açıldı.
Yine o kıjlakta Sahib Kıran ın anneden kardeşi olan İskender Beğ, tabibierin
pulunun, doğru talıminin iyileştirmelerinde ve tedavi alanını katetmekte
gevşek; [555] isabetli düşüncenin yüksek uçan güvercinin, onun şifa alanına
varmakta aciz ve kusurlu kalınca Hakkı'ın davetine uydu. Ulu annesi ve ünlü
'
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kardt�şi, matem görevlerini yerine getirmek için dünya erbabının bid'atte
bulunmasından ve heves ehlinin çirkinlikler göstermesinden kaçınarak
lhr:.dar, sünnetler ve vaciblerin kurallarını uygulamakla yetindi. Bu matem
t•sımsında başta Kazvin olmak üzere Irak halkı, yakalan parçalamak, yüzleri
yı rtmak, elbiseleri siyahlaştırmak, akrabaların ve alıhapların soyunması ve
anlatılması buraya sığmayacak başka şeyler gibi her türlü çirkin ve iğrenç
�t�ylere başvurdukları ve yasaklanmış işlerde bulunduklan mübarek kulaklara
u laştı . Salıib Kıran böyle işlerden uzak durup, orada hazır olanlan da o işlerden
l'll�dlemek ve onları alıkoymak için teşvik etti. Beldelerin büyükleri ve ayanı
i �· i n hesap işlerinin geliştirilmesi, bid'at ve kötülükler binasının yıkılınası
konusunda hükümler çıkardı.

Yine o günlerde fetbin başlangıcında Darab Beğ'i yönetici olarak
Rey'de Rüstemdar meliklerinden ve Celaviye emirlerinden birkaç
ki l i ii davranışlar görüldüğü, onların yüce tahtın ayağına davete cevap
vc•rnwdikleri için Mirza Muhammed-i Tavacı'yı Rüstemdar913'ın fethine ve
( :rlaviyan kalelerinin ve vilayetlerinin tedbirini almaya gönderdi. Melikler ve
rmirlt'r, Sahib Kıran'ın şanının yüceldiğini, mekanın yükseldiğini, kalıreden
ı lc·vld inin, düşmanlarından ülke alanının arsasını boşaltıldığını gördükten
Mı lll l'il yanlarına kefen ve kılıç alarak kendilerini devletin yönetim mer�zine
(a.ıütine) ulaştırdılar. Kusulannın ve özürlerinin aifedilmesi ile kendilerine miras
kul m ış olan vilayet!erin yönetimiyle nasiplendiler.
Emir Şah Ali-yi Bayrami, Ebu Said Beğ-i İnak, Darab'ın oğullan
vr H aci Beğ, boy nö"kerlerinden kalabalık bir toplulukla ferman uyararak
l l i i n·c · m ab ad kalesini almaya gittiler. Dünyada sütunlannın ve temelinin
�a�lanıhğı ile tanınmış, öldürülüşü daha önce [556] anlatılmış Şah Hüseyin'in
n u·nsııplarından olduğu Abbasiye'ye ait olan o yüksek kaleyi aldılar. Her
ff.ıtmnn b aş ta Cihanşah Mirza zamanında olmak üzere daima sultaniara ulaşan
ı ı di yar ve kale halkının kötülüklerini ortadan kaldırdılar.
�·i )ndt�rdiği

sona erip güneş, ılıman noktasından kuzey tarafına girip Koç
B ı ı ı·c · ı ı mian 20 derece katettiği zaman Sahib Kıran, "Kalk da 29ar"914
lı l\ kmünce Karaman'ı kurtarmak için Kum kı;lakından göç ederek, göğe
hrıı �ryt"n sancağı (livd) ve güneş gibi beğenilen çetri aÇıp; hızlı giden , bahar
Kış
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rüzgarı gibi hoşa giden, gündüzdeki ay kursu gibi yol alan, fermana uymak
için güzel bir geme sahip, Nazım:

''Dü)man için kuyruk olan kulağı, ona ba;anlı işler gösterir.
Zararlı düşmanın ülkesinde, tırnağının açtığıyank, iJldürücü bir zehirdir.
Fakat dostlan için bütün bitkilerin kana kana içtiği hayat suyu gibidir"
şeklinde nitelenen atını, kutlu vücudunun altına çekti. Göçleri takip edip
merhaleleri ve menzilleri yaklaştırarak, binek hayvanlarını ve merkepleri
kışZak'ın sıkıntılarından ve yorgunluklanndan dinlendirrnek için, havasının
ılımanlığı, suyunun lezzeti ile çıplak gözün görebileceği cennet yuvasına
benzeyen; suyunun temiz şarab andırdığı; etrafında misk nesimlerinin estiği,
pınarlan, Kevser suyu gibi berrak, konaklan temiz ve göz alıcı kafurdan
yapılmış olan Savuh Bulak yaylakına indi. O geniş ovanın otlaklannda,
reyhanların, lale ve nesrin çiçeklerinin üzerine yüksek çadırlar ve büyük
gölgelikler (sqyebdn) kurdular. Yaklaşık 40 gün o yayZak yerinde dinlendiler.
Şahzadeler, Astarabad'dan dönerek o yaylakta [55 7] buzurda yeri öpme
şerefine kavuştuktan sonra kendi yönetim yerlerine döndüler.
Hazret-i Sahib Kıran oradan Kazvin'e indi. O memleketin küçüğünün
büyüğünün gönlünü alıp onlara ilgi gösterdi. Padişahın emri ile yapılmış olan
devlethane'de üç gün ikamet edip adalet isteyenlerin işlerine daldı. 7 Zilhicce
tarihinde kurban vazifesini yerine getirmek için Sultaniye ve Kazvin arasındaki
biryaylakta durdu. Arife gününde Cekcekiyaytakından kalkıp rahmetİn iniş yeri,
bereketin konak alanı Arafat gibi bir ovayı ibadet yeri olarak seçti. Tuşmaller,
bayramı düzenlemek ve halka verilecek nimetleri hazırlamakla; firra;lar,
kilimieri sermek, yeşil bahçenin üzerine çadırları kurmak ve göğün çatısına
kadar direkleri yükseltmekle meşgul oldular.
Bayram sabahı Sahib Kıran, kutlu bir talihle haremden dışarı çıkınca karargah
(ordu) mensuplannın tamamı, apdes alıp ibadet yaptıktan sonra, Nazım:
"Ey yüzü, bayramın doğuş yerinden daha kutlu olan! Kabe gibi olan kapın hür
kimselerin ve kô"lelerin kıblesidir.
Her kim eşiğinin toprağında samimf olarak ihrama girerse, maksadına ula;ır"
diyerek tebrik için öne çıktı.
Halka görüşme izni (bdrgdh-ı dm) işi tamamla� şahane ziyafet (toy)
verme görevini yerine getirdi. Kurban sünneti ve bayram namazı için atına
hiııdi. Şeriat işlerini yerine getirmek için dünyayı alan bayrağı (niyet), Sultaniye
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t arafına kaldırıp çevirdi. Ebher havalİsinde oranın büyük camiini tamir işine
[558] kendi özel malından harcama yaptı.
Sultaniye'de şehre bitişik olan, başkalannın girmesi yasak yere (koruk) görkemli
bir şekilde indi. Yaklaşık bir hafta orayı mekan tuttu. Sultan Muhammed-i
Hudabende915 ve Sultan Ebu Said916 gibi adil sultanların (kabirlerini) ziyaret
r tt i . Divan alanında bulunan oranın vakıfianndan Kubbe-i aliyye ile Ebvabü'l
brr ' in onarılınası için padişah fermanı iferman-ı hum4Jun) çıktı. O mevkide
�al1Zade Maksud, uyulması gerekli olan ferman uyannca Bağdat'tan padişah
nrdugahına (ma)asker-i hum4Jun) katıldı.
lı{i ri�ti . Oranın malzemeleri için

Sahib Kıran sonra oradan göç ederek iklimi, yüce cenneti anlatan; lalesi
vr rryhanları ile hurilerin zülfünden ve yanağından haber veren; rüzgarı, İrem

hahç.esinden esen sabah nesiınİ gibi olan Tebriz'in Sehend yaylakına girdi.
C :c · ı uı � t nehirleri gibi suyun hayat çeşmesinden doğup her tarafa aktığı oyayla�
yr rind� birkaç gün kaldıktan sonra 1 Muharrem 876917 tarihinde mutluluk
vrı·rn bir talihle ve sevinç uyandıran bir vakitte Tebriz şehrine görkemli bir
�c·kildc indi. Azerbaycan diyannı, uğurlu ayağının gücü ve kutlu yüzüyle
�c·n·lkndirdi. Cömertlik kapısını, o diyann fakirlerinin ve miskinlerinin yüzüne
a�·t ı . Her birkaç günde bir defa alimlerden, salihlerden, hafızlardan, fakirlerden,
ı ı ı iskinlerden, Kuran okuyuculanndan meydana gelen o bölgenjn hak
sahiplerine harcanmak üzere, emin kimseler eliyle çok miktarda mal gönderdi.
( > ı ı lar, ondan herkesi, hakettikleri ölçüde faydalandırdılar. Günlük kurulan
l ll' lfı l sofralarını, belirlenmiş helai evine (helal-hane) kurarak, meczuplann tacı
Bal >a Abdurrahman'ın dervi;lerinin geçimi sağlandı. Fakirler tam bir rahatlık
kmmndılar. Her cuma akşamı [559] ihtiyaçlarını gidermek için alemin itaat
r t t iği dergaha gelmiş olan civann ve çevrenin alimlerine ve büyüklerine padişah
m r d isinde (meclis-i hum4Jun) yol verip, onlar özel nimetlerden faydalandınldılar.
Aynca yiyecek ve nimet dağıtarak bütün halkın gönlünü aldılar.
Tebriz'de ikametİnden bir ay sonra, vilayeti ele geçirip yönetimleri altına
alelıktan sonra padişahın bayraklarını (r4Jat-ı hum4Jun) beklesinler, dünyayı
ıılan sancağın (livd) gölgesinde Rum tarafına hareket etsinler diye Mihmad
Bc•ğ, Süleyman Beğ-i Purnak ve Bayındır Beğ'i, iki bin kişiyle birlikte Bitlis vr
Ennen diyarı tarafına gönderdi.
!l l !'ı
! I l li
!l l 7

Yani İ lhanlı hükümdan Olcayto (703-7 1 6 = 1 304- 1 3 16).
İlhanlı hükümdan (716-736= 1 3 16-1 336).
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O sırada Pir Ahmed Beğ'in kardeşi Kasım Beğ, Karaman'dan cihanın
sığındığı dergaha geldi. iltifatın ikramı ve yardımın şerefiyle iftihar kazandı.
İki ay geçtikten sonra dünyadakilerin şahzadesi, hilafet sedefinin incisi,
üstünlük burcunun parlak yıldızı, bahriyarlık güneşinin kaynağı; mutluluk
sabahının ışığı, Bağdat hilafet evinin gülistanının goncası, adalet ve insaf
bahçesinin fidanı, Nazım:

('Dicle co·mertliğinden utandığt için Bağdat)a gelmez.
Onun yolunun toprağını öpmek istedifokal neyapsın ki ona yol bulamadı.
Aden'deki madenden inci ve mücevher, sendekinden daha scif çıkm'?)'or.
Seninyanağtnla dolunayyarı;amaz; senin boyunla selvi boy ölçü.§emez"
(şeklinde nitelenen) Ebu)l-Muzoffer Maksud Mirza, saltanat evinden (darü )s
saltana) çıkan uyulması gerekenfermana uyarak geldi. Akil ve baliğ kimselere farz
olan sünnet merasimi ziyafetinin (toy) düzenlenmesi için gerekli malzemelerin
hazırlanması buyuruldu.
Sahib Kıran, Rebiyülevvel'in başlannda Tebriz şehrinden kalkıp, Elvend
dağının birkaç bin hayat pınannı ve Fırat suyu lezzetindeki ırmaklan içinde
banndıran; jalenin kurumuş dudağının arzu ettiği, reyhanın ve hilenin
hayran kaldığı Elvend dağının Sehend yaylasına gitti. [560] Oradan da
kareket edip, havası cana mutluluk bağışlayan, suyu ruhun canlılığını arttıran,
toprağı, sabit ve seyyar yıldızlada süslenmiş göğün çatısı gibi türlü bitkilerle
renklenmiş olan Ucan ovasına görkemli bir şekilde indi. O düz ovada önce
Mustafa'nın- En mükemmel salat ve en üstün selam onun üzerine olsun- doğum günü
olan 1 2 Rebiyülevvel'i kutlama görevlerinin yerine getirilmesini buyurdu.
Onun üzerine bütün alimleri ve salihleri, kutlu davet ve genel nimetle, padişah
ordugahında (ma)asker-i humayun) toplandılar. Salihlerden biri, kutlu doğumun
haberlerini aniatmakla meşgul oldu. Ulu Tann'nın Kelamını hatmettikten
sonra halkı doyurmaya başladılar.
Yine o toplantı gününde Beytullah'ın hacılannın ve Peygamber- Salat ve
selam üzerine olsun şehrinin ziyaretçilerinin gelmekte olduğu haberi padişah
karargahına (ordu-yi humayun) ulaştı. Küçük büyük, mahmil'i -Her zaman giden
olsun- karşılamak için ordu-yi humayun 'dan hareket ettiler. Hacılar, Beyit:
-

'�y Hacca gitmij kavim, neredesiniz neredesiniz? Sevgili buradadır, geliniz geliniz'J918
�

9 1 8 Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bu şiiri için bak. Kullryat-ı Şems-i Tebrid, nşr. Rediüz
zernan Furuzanfer, Tahran 1 336 h . ş. ( 1 957), s.371 (Gazel no: 878).
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nidasını dile getirip, güzel bir sesle, [Beyit] Arapça:

".\fıltim alrykum, merhaba! Ayağınız uğurludu�· hayırlı günde, hayırlı beldrye geldini� "
�arkısmı söyleyerek, emeller ve arneller yükünün indiği. bir ev gibi olan

ı\lt'min sığındığı dergaha indirdiler. Hepsini, "Allah, cennete çağınr"919 sonu
olmayan bağış sofrasına oturttular. "Hac, kendinden öncekigünahlan siler"müj de si n i
hal diliyle orada hazır olaniann kulağına ulaştırdılar. Nazım:

••()yüksek bağış sofrasının başında sultanlar onun çanakyalayıcısıdırlar".
[561] İkinci davet bittikten sonra Tebriz'den çıkışın amacı olan
�c·l ızadc'nin sünnetinin görevlerini yerine getirmek için, büyük emirlt�ı·r
( ımwrtl:Yı

i'zdm), baştakilere (südur), İslam kadılanna (kuzdt), Asa:f920 tabiatlı
(server) vr

1ır..:hh� n·, şam yüksek emirlere, muzaffer ordunun komutanianna

c li�c·r ünlü ve namlı kişilere genel çağnda bulundular. Yüzeyinde uygunımı
l ı i�·hi r noktanın bulunmadığı, havasının ılımanlığıyla gecenin ve gündüzüıı
ııyııı �<�kilde olduğu, Nazım:

"lı'ilz:;ellikte cennetin çatısı gibi bir zemin; OrdibihiJf!21 günlerindeki gibi bir hava,
ri!şilliğin üzerinde akmakta olan canlı bedende dola:Jan ruh gibi su"
(�t'klinde nitelenen) o salırada bir yerin üzerine göğe benzeyen çadır1Lıl'1
t
ol n�lur ve gölgelikleri daire şeklinde kurdular. Herbir atağı, üzerinde yıldıı
l ml ı ımtn dönen feleği.n şekli ve yapısıyla, Atlas göğü922 gibi ipsiz ve dire k ııı l ı
ku ı·ııp; çadırın yapısını, Darüs's-selam'ın923 kasırian gibi kusursuz, yeni ve ahı ı1
i�lrın di; süslemeleri ve nakışlan, farklılıktan ve kusurdan annıp kurtulmu,:
l u-ı· hir �ölgelik, bir misafir sahibi gibi lütüfkar ve şefkatli, hatta Sahib Kıratı ' ı n
l ü ı u llan gibi emniyet ve güvenlik açısından göğün ölçüsünde; herbir ota� Vf'
lırrhir ��adır, ünlü emirlerden, başanlı vezirlerden birinin konaklama yeri vcıyu
�üıtr benzeyen dergahın yakınlanndan birinin meclisi idi. Burçlar ınıntıkası �i hi
olltll o dairenin ortasında Sahib Kıran 'ın tahtı, dünyayı aydınlatan güneş Ki hl
ı � ıA'ııu o menzillerin ve meclisierin üzerine düşürmektc idi. Herbir toplantıch t1
k ıı l u k okşayan çalgıcılardan güzel sesli şarkıcılardan bir topluluk, çeng ve n�v l lr .
' l l !l
1 1 �0

K ıır'an-ı

Kerim 1 0/25.

tı-aıı c�dt�biyatında genellikle vezirlere örnek olarak gösterilen Hz. Siilcyman'ııı
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bam ve pes sesiyle, her bir ud ile Davudi bir nağme; her [562] bir çeng ve ney
ile bir şarkı ve türkü söylüyor; herbir menzil, o topluluğun geleneksel sesini,
coşku ile dinliyordu. Önce ney, bütün vücuduyla göz kesilmiş, her kese bakıyor,
nefesi, her an başından sonuna kadar herkesi sarıyor; ud, beyni sulandırmak
ve kadehi ayarlamak, dönen kadehleri pariatmak için kendi tellerini harekete
geçiriyor; çeng, tevazu ile diz çöküp Şah'a ve Şahzade'ye duaya ve övgüye
başlıyor, belini büktüğü zaman vücudundaki herbir damar, dilini açıp şunları
söylüyordu: Nazım:

''l3ahçivan bakann üzüm çubuğunun baJındakifazla dallan kestiği sürece,
Bahçeye su vermek için çeri çöpü suyolundan uzaklG,Jtırdıkça,
Şehzademizin hayat çeşmesi, canlı ve bulanıklıktan annmış olsun!
Onun zevk ve sevinç çubuğu, yedinci gökten geri dö"nsün!"
Herbir menzil için ayrı ayrı yiyecek ve içecek ayırarak, araç ve gereçlerle
donanmış bir mutfak hazırladılar. Bir anda hile ve reyhanların arasında altın
ve gümüş kapları, Çin yapısı araç gereçleri topladılar. Yüce menzillerin önüne
o kadar tava tencere çektiler ki, [Nazım] :
"Çeşitliyemekterin huhanndan kuşlar havada kebap oldu.
Sonra hava deniz gibi oldu; o kuşlann hepsi tekrar ördek gibi SZ9'a girdi. "
O davete uymuş olan devlet ayanından (qydn-ı devlet) herbiri, örfe uymak
için ünlü Arap atlannı, hoş gidişli süratli katırları; kumaşların nefislerinden,
ibrişimden, Kıbrıs yünlülerinden ve Rus ketenlerinden toplada (dukuz)924
hediyeleri, [563] hadsiz, hesapsız , olarak arz yerine çektiler. Musa'nın
hükmüne göre, sünnet etmek için Musa adlı biri, neşteri erkeklik organına
çalarak İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirdi. Eller, sınırsız bağışlar
için açıldı. Altın, gümüş, hil'atler ve kumaşlarla onun gönlünü öyle aldılar ki
yük hayvanlan hediyeleri taşımaktan aciz kaldı.
Ziyafet (toy) görevlerinden kurtulununca kışlamak (kışldmişt) için Tebriz
şehrine indi. O kışı kalp huzuru ve gönül rahatlığı ile geçirdiler. Sabah
yıldızı, oturağını güney kıştakından bahar evinin ılımanlığına naklettiği; kuzey
döşemecilerinin, menekşeden ve reyhandan yapılmış altın işlemeli döşemeleri
suyu akan ırmakların kenarına serdiği; söğüdün ve çınann dalından ve
yaprağından nakışlı ve resimli gölgelikler yükselttikleri; yaşlının gencin
�
9 2 4 Bura. manasma gelen Türkçe kelime kullanılmıştır.
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tabiatının, çemenin selvisi gibi amberli havanın rehavetine kapılıp, la.Ie ve
ııesrinin kokularından can bulduğu sırada Sahib Kıran birkaç gün "Ho; bir hayat
ve. dönülecek güzel bir yer vardır "925 (şeklinde nitelenen) bağlarda ve bahçelerde,
mutluluk yağdıran dalların yapraklan altında kudret kaleminden, yeni yetişmiş
bitkilerin berrak ve şeffaf beyazlığı. üzerine işlenmiş olan ilahi yazılan okuyup
incelerneyi sona erdirdi. Zevk ve eğlence sofrasını yaydı. Dirhem ve dinann
kırmızısını beyazını, gül ve tarnurcuk gibi cennete benzeyen meclisin hazır
bul unanlarının üzerine saçmaya başladı. Şahane bağı.şlarla hazır bulunanlardan
herkesin gönlünü aldı. Faydalandıktan sonra . . . 926 [Sayısı yağmur damlalanndan
l�tzla ordulada Merend otlağı.na görkemli bir şekilde indi. Feleği köle eden
padişah orada birkaç gün kaldı. Ordu ve silahla Aladağ'da konakladı. [564]
( ) sırada büyük ve ulu mevlana, Mevlana Ali Kuşçu, Horasan'dan gelerek,
kanmın ve denizin padişahımn gözüne girdi. Ona 20 bin Şahruhi tenge'si ile bir
1 op (dokuz) kumaş bağı.şlandı] 927•

Müneccimbaşı'da (636 a) Otlukbeli ile ilgili konu: "(Hasan Beğ), 876 (1471)
ııı /uula kardep Üvrys Beğ'i Hac emiriyaptı. Buraya çok sayıda alim ve Jazıl insan gelip
.ı:itti. Onlarla oturur, onlara tyi davranır ve bol ikramda bulunurdu. Karamantı Ahmed Beğ
•
lımdi.ı·ine sığındı. Ona Rum sultanını jikayet ederek ona karşıyardım istedi. Karamantıların
alalarının memleketine geri dönmelerini sağlamak için Rum dryanna sefer için hazırlandı.
'/ilhri� 'den Aladağ'a doğruyola çıktı. Hacc'a gitmekte olan Mevlana Ali KuJÇu,burada onun
lti::.nuıtüıe girdi. Ona saygı gösterip ihsanda bulunarak onu gitmek istediğiyere gönderdi.
Ilasan Beğ, daha sonra 8 77 (1 4 72)yılında Gürcitan'ayönelerek bu ülkryiyağmalayıp
lalmjJ etn:. Çok sayıda kaleyi fethetti. Sonunda Kral Bagrati, cizye ödemryi kabul etti.

A lt'k.mndr ve Konstantin gibi bazı hükümdarlar ona

itaat ettiler.Kral Bagrati kendisine isyan
Hasan Beğ onun elindeki bütün kaleleri alarak Kostantin ve Aleksandr'a teslim etti.
( JrdtfYU Gürcü ülkesineyayıp dağıttı. Onlar da çok sayıda insanı esir edip ona getirdiler. O,
.mltmıat merkezi olan Tebriz'e muzaffer bir ;ekilde geri döndü. Tiflis'i Emir-i a'zam Sufi
//alil Beğ'e ıkta olarak verdi. Bu sınır bölgelerininyönetimini de ona havale etti.
rdiw:e

Anlatıldığına göre Gürcü ülkesinden çıkarken Kral Bagrati'nin elçisi yanına geldi.
19 miskal ağırlığında biryakut ve 12 miskal ağırlığında bir lal parçası vardı.

/�'l,:ı:nin elinde

' l :.!.� Kur'an-ı
' l :.!li
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Bagrati onu hediye edip karjllığında saltanatını geri istedi. Hasan Beğ,onu kabul etmeyip
iki taşı ona geri gönderdi. Gürcistan'dan çıkarkenyanında ma� mücevherat, hayvan vs. den
başka üç bin esir vardı.
Hasan Beğ, Gürcülerle sava;ırken akrabası Yusıiffa Mirza'yı Karamanlılara yardım
etmesi için Anadolu'ya gönderdi. Yusıiffa Tokat'a ve Sivas'a saldırıp oraları ele geçirdi.
Beraberinde de Pir Ahmed-i Karamanı vardı. Babası Sultan Mehmet'in Karaman'daki
vekili olan Mustafa, bu ikisiyle savaştı ve 877 (1472)yılındaki savaşta Yusıiffa Mirza
öldürüldü. Bunun üzerine Hasan Beğ, intikam almak için bizzat kendisi Anadolu'ya
yürüdü ve Erzincan yakınlannda Rum ordusuyla savaşmıştı. Bu orduyu bozguna uğrattı
ve Rum ordusu komutanı Has Murad Beğ'i öldürdü. Böylece gurura kapılan Hasan Beğ,
Rum sultanı ile savaşmaya cesaret ettti ve ertesi yıl 878 (1473) 'te Bayburt yakınlannda
şiddetli bir savaş meydana geldi. Burada oğlu ,Zeynel Mirza cildü ve Hasan Beğ de bibJük
bir bozguna uğradı. Hasan Beğ, Erzincan'a doğru kaçtı, Sultan onu takip etmediği gibi
ordusunu da onu takip etmekten alıkoydu. "
[567] 876 ( 1471-7) YILINDA928 OLAN OLAYLAR929
Azerbaycan ve Irak'ı aldıktan sonra Rum ve Şam hakimlerinden (hukkam)
elemler çekmiş, yardımcılannın ve destekçilerinin zayıflığı ve azlığı yüzünden
o bölgelerdeki düşmanlardan her türlü azar görmüş olan Hasan padişah,
o sıralarda batı tarafından birkaç ülkeyi de almak istiyordu. Onun üzerine
Acem memleketlerinden asker ve haşem ile Feridun'930un ve Cem931 'in vekilliği
iddiasıyla Diyarbakır vilayetine döndü. Oradan Şam hududuna saidırma
düşüncesiyle sefere başladı. O sırada Karaman oğullan Pir Ahmed Beğ ile
Kasım Beğ, bundan önce anlatıldığı gibi, ihanet, taşkınlık, nifak ve nankörlük
dolayısıyla kellelerini, Sultan'ın cezalandırma kılıcından kaçırmış, ümitsizlik
ve hüsran içinde Karaman diyanndan dergaha gelmişlerdi. [Mısra] :

"Karaman oğulları, (Sultan'ın ülkesinini) ayırmak için geldiler. "

928

Bu ve bundan sonraki olaya ait verilen tarih yanlıştır. Doğruları, 877 (1472-3) ve 878
(1473-4) tarihleridir (KD; s. 567, n . 1).
929

Uzun Hasan'ın Sahib Kıran Anadolu'ya asker sevk__edip Fatih Sultan Mehmet ile
savaşmasım konu alan bundan sonraki parçalar, Ahsenü't-�arih'ten (s.523 vd.) alınmıştır.
9�0

Efsanevi İran padişahı.
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Hasan padişahın aklına cahilane bir öfke, akılsızca bir kusurla Sultan'ın
ülkesi düştü. Kemandar Türkmenlerden ve kan içen zalimlerden büyük bir
oı·duyu, o ordunun ileri geleni ve o ülkenin büyüğü olan Bektaş-ı Muslu oğlu
Emir Beğ ile birlikte Tokat beldesine gönderdi. Onlar o şehirde ve vilayette
yağmaya ve talana düştüler. [568] Beyit:

"Her taraftan mal ve evayağmalamak için zulüm kartallarının kanadını açtılar. "
Yağma ve talandan sonra vilayeti yıkmak için cehennem ateşini o beldenin
�vine barkına attılar.
Bu kötü haberler, Sultan Bayezid932'in kulağına ılaşınca o, Amasya
bc�ldcsinden çıkıp onlara doğru hareket ederken, durumu babası Sultan
M ehmet'e bildirdi.
Sultan Bayezici'in hareket ettiği haberi Emir Beğ' e ulaşınca o, geri dönüp
1 liyarbakır'a yöneldi. Kışın Pir Ahmed Beğ ile Kasım Beğ'in rehberliğinde,

I lasan padişahın yeğeni Yusuf Beğ-i Cihangir'in komutanlığıyla (sipehsalarf)
�·<·vik ve kan içen 20 bin süvari ile Karaman diyarına hareket ettiler. O sırada
1 mbası adına Karaman'ın hükümdan olan Sultan Mustafa, bu haberi babası
Sultan Mehmet933'e duyurdu. Sultan, Davud Pa;a'yı Anadolu ordı!suyla (sipah-i
Anadul� birlikte onun yardımına gönderdi. Emirler ve askerler, Türkmen ordusu
karşısında saf kurdular. İki taraf birbirine saldırdı. Hava, ordunun tozundan
karardı. Korkudan ay kursunun gümüş çehresi, safran rengini aldı. Göğün şah
NÜvarisi (şehsuvar), Nahid934 yıldızı gibi ağıda başladı. Zühre935, Bercis936'in ve
B,�hram9:ı7'ın kucağında eaşmaya başladı. Keyvan938'ın göğsündeki kinli kalp,
kanla doldu. Yer, bakadırların kanından lal renkli giyindi. Şiir:

..Savaştan ayınyüzü toz/a doldu; tozdan ayın damağı toprakla doldu.
Yer, kan dalgasından gemi gibi oldu; bazen sağa savruldu, bazen ters dö'ndü.

ı ı:ı:ı

Yani Osmanlı imparatoru Yavuz Sultan Selim.

ıı:ı:ı Yani Fatih Sultan Mehmet'e.

ı ı :H Diğer adı Zühre.
!1:l!)

Günt�ş sisteminin ikinci gezegeni.
ıı :w DiA'cr adları Mars ve Hürmüz ve Müşteri olan bu yıldız, altıncı gökte bulunan bir
�r�r·�rndir. Büyük mutluluk (sa'd-ı ekber) olarak kabul edilir. Feleğin kadısı ve hatibi olarak
lılllııiı'. Mt' thiycle rde bahsedilen kimseler bu yıldıza benzt�tilir.
n:n

!!:HI

Mrri h gezegeninin diA"cr ııdı.
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Ordunun tozundan, çengilerin hançeri, zenciterin gülü;ü gibi parlamaya ba;ladı. "
[569] Birçok gayretten ve öldürmeden sonra Türkmenler kaçış yolunu
tuttular. Yusuf Beğ, emirlerden bir toplulukla yakalandı. O arada 20 bin
süvarinin onda biri, binbir sıkıntıyla selamate erdi. Davud Paşa, esirleri, Sultan
Mustafa'nın huzuruna getirdi. Onların arasında Yusuf Beğ'in yenilenlerinden
bir topluluğu, meşhur komutanlada (serdar) birlikte İstanbul'a gönderdiler.
Hasan padişah, kan içen orduyla Şam diyarına hareket etti. Fırat suyunu
geçerek Malatya ve Antep beldelerine yöneldi. Kış mevsiminde Birecik kalesini
kuşattı. Mısır sultanı Kayıtbay, kale halkına yardım etmek için Devatdar Yaş
Beğ'i Mısır'dan, Dımaşk939 ve Halep melikü'l-ümenisı ile birlikte Hasan padişaha
karşı koymaya gönderdi. Onlar da karşı tarafta durdular. Her ne kadar Fırat
suyu iki tarafı ayınyar idiyse de top ve tiifeng ile Türkmenlerden birçok askeri
helak toprağına düşürdüler.
Suyun azınası ve sel çok oluşu yüzünden Hasan padişah, kalenin başından,
korku ve hüsran içinde kalıp Mıısr ordusunun karşısında son derece etkisiz ve
mağlup kalarak Diyarbakır tarafına geri döndü. Emirü'l-ümera olan Emir Beğ-i
Muslu gidiş bayrağını ahiret tarafına açtı.
Hasan padişahın o eliyardan dönüşünden sonra, baharın başlannda semavi
kazalardan ve ansız gelen belalardan dolayı, Türkmen ordusunun bulunduğu
yerde beliren büyük bir sel, kalabalık bir topluluğu yokluk girdalıında boğdu.

[570] 877 (1472-3) YILINDA OLAN OLAYLAR
Tokat şehrinin yıkıldığı haberi, Sultan Mehmet' e ulaşınca o, devlet emirleri

(umera-yi devlet) ve bargahın yakınlan ile me;verette bulundu. Onlar, ülke alanının
inat ve nifak ehlinin muhalefetinden acımasız kılıcın himayesiyle korunması
için harp tedbiri alıp, vurup kırma araçları düzenleyerek orduyu harekete
geçirmek gerektiğini arz ettiler. Onun üzerine Sultan, ordu düzenlemekle
meşgul oldu. Beyit:

''Rum ve Frenk askerini hazırlayarak sava;a ve harbe e;nifVerdi. "

!J39

Yauıi �am.

EBU BEKR-İ TİHRANt
Ay gidişli çavıqlar, ordunun toplanması için ülkenin kıyısında, köşesinde ve
hülgelcrinde harekete geçtiler. Şiir:

"Dara oğlu Cem;id'in kendisine sığındığı kimsenin fermanı ile, her taraftan ordu
harekete geçti.
�ava; düzenindeki hayvanlann nalından dolunay, tozun altına gizlendi.
Her tarciflan bir komutan (server) geldi; herbiri bir orduya katıldı. "
Mora vilayetinden, Bosna'dan, Eflak sınırından (serhad), Alanya'dan,
Anadolu'dan, Menteşe İli'nden, Karaman'dan, Kastamonu'dan, Trabzon'dan
[571] Rum'un diğer beldelerinden sayısız bir ordu ve muazzam bir asker,
Sultan'ın dergahında toplandı. Bu şekilde 20 bin bekar (azab), 1 0 bin yeniçeri,
1 O b in kapıkulu (kapu halkı) ve 60 bin diğer asker ile cihangirlik amacıyla,
l ı-ıtanbul'dan Marmara denizinden varıp, sahil tarafından, Anadolu diyarının
clt'niz gören yeşillikli sahiline geçip İznik şehri diyarına yöneldiler. Yıldız
adedinde ve karınca sayısındaki ordunun tamamının geçmesi için İstanbul'un
�c���it yeri bulunmaması ve o tarafın gemisinin yeterli olmaması yüzünden
Rumeli emirleri ve orduları, Gelibolu geçitinden geçerek Yenişehir'de ordu
·vi lmmdyun a katıldılar. Beypazarı mevkiinde Sultan'ın oğlu Sultan Mustafa,
Karaman emirleriyle ve kalabalık bir askerle babasının karargahına (ordu)
katıldı. Anadolu emirleri ve sipehdarlan, ordunun serdarlan ve dergahın ileri
�c·h·nlcri, o çiçekli yerde zafer arkadaşı olan orduya geldiler. Kazabad salırasında
Sultan Bayezici gelip, demirden bir baraj gibi Umman denizinin okyanus'la
1 ,i dr�tiği gibi birleşti.
Vt'

'

Sivas sahrası, tabanı gök olan ordunun iniş yeri olunca (Sultan), ordunun arz
rdil ınesi için emir verdi. Sonra Erzincan beldesi, cihan sultanının konaklama
yr ri oldu. O, oradan Hasan padişaha bir elçi göndererek, onu gelişinden
hah<�rdar etti. Hasan padişah cevabında "Biz de kan döken ordu (muzla) o
c li yara girmekteyiz. Sen yaklaşınca birbirimize karşı koyanz. Beyit:
"ra

muradımız üzerine griğün başına ayak basanz; ya dayiğitçe gayretin yoluna ba;

A:qyaru::. ''
diyerek, Azerbaycan, Irak, Fars, Irak-ı Arab, Umman sahili, Kirman
[572] Keyvan940'ın
1 m� ın daki külalu kaldıran, mızrağın başıyla civa gibi olan göğün başından
�1 1nr�i n altın kubbesini kapan ve Şiir:
ve· Di ya rb akı r ordularını toplayıp can alan okun ucuyla

'HII

Bn k ı ıoı . IUI,l.
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''Hepsi, kahraman dü;ürenyiğitler;· hepsi mızrak vurup kılıç saplayan,
Savaşın tedbiri olarak ;ansı bilirler; savapn yolunu ryi görürler"
(şeklinde nitelenen) yiğiderle göç ede ede yol aldı. Nazım:

"Ordunun hareketindenyerin başı ağtrla;tı;yerin tozundan gtjğün hap döndü.
Denemijyiğit askerlerin gülbang;,ından, göklerin aslanı941elsiz ayaksız oldu. "
Ucanmevkiinde ordunun sayılmasını emretti. Mızrak kullanan 40 bin çevik
asker sayıldı. Onun 30 bin askeri daha vardı. Fakat onlar, pişman durumuna
düşmüş kimseler idiler. Onlann kötü niyederinin sebep olduğu kanşıklıklar,
kabul ediilebilir dereceyi aşmıştı . O yüzden Hasan padişahın saltanatının
mahçe942si, kronik veremlinin kalbi gibi çarpıntıya düşmüş, devletinin sancağının
(alem) pkka943 sı, hazan görmüş yaprak gibi titremekte; yüzü, korkmuş insaniann
yüzü gibi sarılık hastalığına tutulmuştu. Buna rağmen Uğurlu Muhammed'i
1 O bin çevik süvari ile birlikte öncü (monkalay) yaptı.
Sultan'ın askerleri, onun ordugahına yaklaşınca bulutu perde yapan
güneş gibi Fırat nehrinin yakınındaki dağlann, tepelerin ve vadilerin arasına
girerek o büyük suyu arada bıraktı. O sırada Rumeli beylerbeyi (emirü'l-ümerif)
olan Has Murad, karavulluk için dışan çıkmıştı. Uğurlu Muhammed, kinli
Türkmenlerden bir topluluk ile pusucia idi. Onlar bazen, Rum askerlerin
kenanndan kendi sancaklannı açıyor, bazen de kendilerini saklayıp [5 73]
gizliyorlardı. Has Murad, Sultan'a bir haberci (kasıd) göndererek yardım
istedi. Sultan, Mahmud Paşa'yı bahadırlann bazısı ile birlikte onun yardımına
gönderdi.
Mahmud Paşa, muhaliflerin hilesini ve tuzağını öğrenince Has Murad'ı
karşı koymaktan menetti. Fakat tecrübesiz ve huzursuz gençlerden bazılan,
tedbirsiz ve düşüncesiz yiğiderden bir topluluk Has Murad'a "Mahmud Paşa,
Türkmenlerin ordusunun m ağlubiyetinin belirtilerini, işaretleri ve şahitleriyle
doğrulamış olup, murat çevganı ile müsabaka topunu (guy) kapmak istemektedir.
Devletin iyiliği, bizim önden onlara saldırmamız ve onlann topluluğunun ipini
biribirine katmamızdadır" dediler.

941 Yani güneş.

�

942 Selçuklu, Harezmşahlı vs. Türk padişahlarının ba
rine yerleştirdikleri hilal şekli.
!H3

Bny ra�m vryn

Nıı ııı·ağın

başına konan kumaş parçası.

klarının veya çetrlerinin üze

EBU BEKR-İ TİHRANİ

Onun üzerine Has Murad, Türkmenlere saldırdı. Uğurlu Muhammed
ele tuzaktan çıkıp onu araya aldı. Savaş ateşi alevlendikten sonra Rum ordusu

Türkmenler, Has Murad'ı 4 bin süvari ile birlikte öldürdüler.
Durhan Beğ'in oğlu Ömer Beğ, büyük emirlerin bazılan (umera-yı i 'zam))ile
1 ,irlikte ele geçti.
kaçış yolunu tuttu.

Uğurlu Muhammed, iyilik isteyen kişileri Hasan padişaha göndererek,
''Sdamet, hemen bugün dünyayı yakan askerlerle birlikte kaçaniann
arkasından gidip Mahmud Paşa'yı da yenmekte bulunmaktadır" diye haber
�üııderdi. Hasan padişah da aynı gün Rumlularla savaşmak istedi. Fakat Sultan
I l ai i i ile diğer çocuklannın annesi olan Selcukşah Hanım, ona engel olarak
" l J A-urlu Muhammed, ordu arasında [574] tam bir itibar kazanabilmek için
Rı ı n ı ordusunun yenilgisinin kendi eliyle olması davasındadır" diye arz etti.
Hasan padişah o sırtlamn sözünü kabul ederek Uğurlu Muhammed'i
�·r· ri ��ağırdı. Birkaç gün sonra da Halil ve ordu ile at binip savaş meydanına
yl lnddi. Her ne kadar Sufı Halil-i Muslu, savaş yapmanın doğru olmadığını,
çünkü durumu, gaipleri en iyi bilenden başka kimsenin bilmediğini söyledi
iıoır· dr Hasan padişah onun sözüne aldırınayıp yola düştü. Has Murad'ın
c llc lllriilmesinden sonra Rumlulann ordusu bir araya geldi. Beyit:

i'Rum ordusunun kalbiyerinden
oynadı; ateş küresindeki mum gibi oldu. "
•
Hıkat Sultan, hiçbir zaman kendinde ümitsizliğe yol vermedi. Başka bir
mm.:ile ilerledi. Anılanyılın944 Rebiyülevvel ayının 1 6 'sında945 Sultan'ın ordusu,
�n�dan ve soldan Tercan dağının doruklannda Türkmen ordusundan birkaç
ımli gördüler. Haberciler (münhD, Sultan Mehmed'e, "Hasan padişah öç isteyen
orcluyla dağda müstahkemini sağlamlaştınp, savaş ve mücadele bayrağını (liva)
n�� m ış olup dağın yükseğinden hile ve kurnazlıkla üstünlük sağlamak istemekte,
c , dağlık alanda maksat avını ağzına almak için av pususundaki ziyankar vahşi
huyvanlar gibi durmaktadır" diye Sultan'a arz ettiler.
lı.:
.,.ı"ı r:

Anılan haber mübarek kulaklara ulaşınca Sultan gök gibi hareket eden,

''Murat gibi giden, gün gibi kavuşan; nesim gibi sıçrqyan, ateş gibiyryen,

ı ı.ı -ı
l l·l ."ı

Bıı�l ıkı a B77 yılı olıııı tin dnAnum 11711 yılıdır (K D,
1 :i t\AıııciON H7:L
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[575] Yoku; 01ağı Nevruz )daki damla gibi dü;en)· yoku; yukan) Azar946 ayındaki

bulut gibi ko;an)
Dü;ünce gibi adımı geni;) tamah gibi uzağı gören)· tyilik gibi etkisini gösteren) kolaylık
gibi uğur getiren ))
şeklinde nitelenen bir ata binip ordunun yerine yerleşmesini buyurdu.
Kendisi de merkezde yerini seçip demirler içinde kaldı. N azım:

"Aslan padi;ah zırhta gizlenrrıi;)· bulutun altındaki parlak güne; gibi.
Nergisten birçok göz ona hayran)· her köjeden ikiyüz can ona kurban.
Mızrağın ucunda zehiryağdıran iki kamı; gibi)· özünde ;ekeryerineyılan zehiri.
Parlayan güne; gibi ba;ını kaldırmı;)·yanağı) nurlu ayı kınar olmu;. ))
Ordusunun önünü, araba ve zincir ile güçlendirip son derece sağlam bir
sığınak yaptı. Beyit:

'Padijah, ordunun merkezinin zahmetini çekerek, oyanğa İskender seddi çekti. ))
1 O bin Yeniçeri, safın önüne durdu. Herbirinin elinde bir tiifeng ve keskin
savaş aleti (harbe) vardı. Merkezin yakınında Sipahi Oğlanı dedikleri yaklaşık
1 500 süvari vardı. Aynı şekilde siliihdar olarak adlandırılan ve azab igdi gençleri
topluluğundan başka 2 bin kişi; ayrıca sağdan ve soldan 2 bin kişi; sağdan ve
soldan ulzgecılerden bir topluluk; toplam 2 bin kişilik süvari ve ptyade merkezde
olmak üzere Sultan'ın beraberinde 20 bin kişi vardı. Oğlu Sultan Bayezid
[576] ve Vezir-i azam Mahmud Paşa, büyük emirlerden (umera-yı mu )azzam),
tuğ ve sancak (alem) sahiplerinden 40 sancak ile sağ cenahta yer aldılar. Ptyade
askerler olan Rumeli azablar topluluğu, Yeniçeri askerleri gibi Rumeli ordusunun
önünde durdular. Sol taraftan Sultan Mustafa, Karaman ordusuyla; Davud
Paşa, Anadolu askerleriyle ve iinlü 24 emir ile; 20 bin azab, Rumeli usulüyle
askerlerin önünde saf kurdular. S af yaran ordunun ve asianı düşüren ptyadelerin
kisvetinden, silahından, kılıçlann dan ve mızraklanndan salıranın havası, bostan
ve gül bahçesi gibi oldu. Şiir:

"Gül renkliyükseklikten güne; süslü süngü) kin bayrağının ate;ini göğe çıkarmı;.
Gül renkli siperleı; o savajta ka/ıramanlann gözüne lale bahçesi gibi gö'rünüyorlardı.
Yeı; yeniyetme güzelterin yanağı gibi süslenmi;ye;illiğe dönmü;.
Diğer taroftan zoru deneyen hasım) saldın hızıyla yerinden aynlmı;.
!H!i

Süryani takviminde baharın ilk ay ı.
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Iran ülkesinin sultanları ve hanları, sağdan soldan saf çektiler. "
Hasan padişah, dağ yapılı, rüzgar gidişli, Beyit:

"Da!,_yapılı, qy gidi;li,Jelek dönü;lü; sava; sırasındayeri ve denizi döven,
Çeviktikle rüzgar, yükseklikte bulut gibi; ördek gibiyüzen, kaplan gibi cesur.
Yapısı, sapı düğümlü kılıç gibi; dört tırnağı hızlayuvartanan iki dirhem gibi"
(şeklinde nitelenen) bir atın üzerine binip korkusuz Türkmenlerden ve
l wybetli Türklerden bir toplulukla merkezde yerini aldı. Uğur getiren sağ
tarafla kendi oğlu Zeynel Beğ, Şah Ali Beğ-i Purnak, Bayındır Beğ, Sufı Halil-i
M uslu ve [577] Süleyman-ı Biçen gibi ünlü emirler ve saf yaran yiğitlerle
y<� rleşti. Sol cenahta Murad Beğ-i Cihangir, Alihan Beğ-i Cihangir, Kasım
Beğ-i Karamanoğlu, Mansur Beğ-i Mşar, İl Aldı Beğ-i Çebni, Aslan Beğ-i
1 >ulkadir, zırhlı bahadırlardan bir kalabalık toplulukla savaş bayraklannı (rayat)
;u;tılar. Büyük oğlu Uğurlu Muhammed, sol cenahta çevik orduyla birleşerek
ht'kleme tedbiri aldı. Ondan sonra öbek öbek, akın akın savaş meydanına
yiiriidüler. Şiir:

"Ordu, birbirinin arkasından grup grup; sel gibi kükreyerekyeti;tiler.
Iki taraflan birliktefitne çıkararak geldiler; Kızıl Deniz gibi co;tutar. "
Türkmen ordusu, Sultan'ı kovmak ve Rumlulann kökünü kazımak için
aç an kılıcı, kımndan çekip, fıtneyi söndüren süngüyü koşaniann kulağına
< Ic , � r u l t up , savaş ve mücadele alanında dağlann tepesinin üzerinde dönen
l rl<·ğin üzerindeki yıldızlar gibi saf kurdu. Beyit:
al t·�

s

"Hepsi de gücününfozlalığt bakımından kaplan ve aslan gibi bir ordu; hepsi de kalp
,,,. hilr.k bakımından}il gibi heybetli bir asker. "
Savaş alanı, ünlü savaşçı süvarılerden ve çevik pryadelerden mahşer ovası
oldu. Mızraklı askerlerden, salıranın alanında tepeler meydana geldi. Kan

Na�·;uı süngünün şavkından havanın yüzü parlak şimşekle doldu. Davulun
(�:liJ), zurnanın (kerre-nay), şakşak'ın (sene) ve altın nakkare'nin (zerrin -deray)
h r y h � t i nden ve sesinden, gök çemberinin hareketten duracağından, suyun
l l i C' I'kr.zinin toprak gibi akacağından korkuldu.

I l asan padişah, o sıkıntı dolu dağın üzerinde, o heybetli toplulukla avaya

vt· <

lağa korkunç bir ses ve gürültü attı. [5 78] Beyit:

''() aşamadayiğitterin hqyhuyları, dokuz göğü zelzeleye dü;ürdü. "
Zaman zaman ok bulutu, her dağda, kılıcın ve süngünün ç�akmalannı
lı(c' lst « · ri yordu.

Beyit:
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"Siperler, görkemliyiğitterin omuzunda, dağdan parlak güneJ gibi görünmekte.
Dağın üzerinde şimşek etkisinde gürültü çıkanyorlar, fakat menzillerinden
bir adım ileri gidemiyorlardı. Nazım:

"İlkesi baJan olan Sultan, sağdan soldan belanın geldiğini anlayınca,
O hızlı selden dolayı dağ gibiyerinden qynamadı; mücadele ayağını sabit tuttu. "
Sultan, ordunun yukan çıkmasını buyurdu. Yine ilk önce Mahmud Paşa,
kırmızı külahlı askerler, azablar ve Anadolu süvan1e ri ile birlikte Türkmenlerin
üzerine yürüdüler ve savaş ateşini alevlendirdiler. Mederin ve felaketierin selini,
alışılmışın aksine, aşağıdan yukanya akıttılar. Bir ande topu ve tüfeği(tıijeng)
onlann üzerine yağdırdılar. Beyit:

"Tıijeğin kıvılcımlanyüksek göğe çıktı; ordudanyeryüzündeki alan daraldı. "
Nekkare'nin, gümbürtülü davulun (kiis), borunun (nifir) ve zurnanın (nqy-i
rZQJin) sesi göklerin göğüne ulaştı. Şiir:
"Yedi kez kaynamZJ nakMre, sarhoJlan gibi kükremekte; onun COJması aklı bajtan
almakta.
[579] Nekkare, kalbi öyleyerinden qynattı ki, bütün halkı elsiz ve ayaksız bıraktı. "
Sağ taraftan Sultan Bayezici dağın üzerine çıkıp Uğurlu Muhammed' e
saldırdı. Büyük bir savaş meydana geldi. Süngülerin ateşinin dumanı
Keyvan947 'ın eyvanına ulaştı. Kan saçan kılıcın alevi göğe yükseldi. Yiğider,
peykanın ucu ile kötü düşüncelilerin gözünden çeşme suyu akıtıyor; bahadırlar,
hançer neJteri ile can damannı açıyorlar; ciğeri diken ok, terzi (derz� gibi miğferi
savaşaniann başına dikiyor, iğnenin kadifeden ve ip ekli kumaştan geçtiği gibi
zırhtan ve kaftandan geçiyordu, tüfek (tüfeng) şimş ek ve yıldınm gibi zırh
gömleğinin derisindeniçeri giriyordu. Nazım:

((O savajta giiğün güneji ve ayı, göz bebeğine zırh olmanın pejinde oldu.
Üzerlerinde kılıç olanyiğitler, sankiyıldırımın üzerinde duruyorlardı.
Küçük okun insanın alnından çıkardığı kan, bu lacivert gök kubbeye Jıifiık oldu.
SavaJ adamlannın kqfotasındaki kandan, kadehler, !ale renkli bade ile doldu. "
Sol taraftan Sultan Mustafa ile Davud Paşa, Karaman ordusu ile birlikte
Hasan padişah 'ın durduğu yer olan dağın yukansına koştu. Beyit:

(Uumuyağmalayan atej çocuklan gib{Rumyiğitlerinden bir topluluk kojtular. "
!H7 Bak not. 884.
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Anadolu ordusu ve azab piyadeleri öfkelenerek saldırdılar. Merkezi, [580]
tüjek darbesiyle ters çevirdiler. Öyle ki, tuğun ve mızrakların ucu tiifek
daı·I H�sinclcn delik deşik oldu. Şiir:

lo/ı

ve�

•'

'114eğin ate;inden, bayrağın barz sıkıntıya düJlü; ısıdan ve harareiten manga! közü

gibi oldu.

Ok, hızlı ve acil bir Jekildeyoldan geçti; bela tuzağından kaçan kuJlar gibi oldu. "
Daha Sultan, dağın doruğuna ve pusudaki ordunun yerine varmadan
.ll'rdarları Mahmud Ağa olan Anadolu azablan, Hasan padişah'ın oğlu Zeynel
Bt•lfi n ordusuna yetişip saldırdı. Zeynel Beğ, öfkeli bir aslan ve saldıran bir
kaplan gibi, bir toplulukla beraber ejderha işini gören akları, rüzgar hızında
�·i den atların kulağına koyup, Şiir:

''1(mdan, go·n tüyaralılara ulU,Jtı; mızraklar, kalp parçalamak için iğne oldu.
'Yfıka, haddindenfazla kana bulandı;yiğitlerin boynu kendi kanıyla doldu. "
kadar adam ve merkep yere düştü ki öküzün beli948, onların yükünden
onların kanından nemlendi. Öldürünlerin
crNt�llerinden ve organlanndan geçiş yolu daraldı. Fakat o durumun Zeynel
BqfC' bir faydası olmadı. O, piyadelerin arasına girdi. Mahmud Ağa, onun atını
t akip etti . Zeynel Beğ, eyerin sırtından yere düştü. Mahmud Ağa, onun kellesini
vücudundan ayırarak Sultan Mustafa'nın önünde yere koydu. Şahzade onun
krllt�sini paketleyip babasına gönderdi.
O

hiiki ildü ve yerin merkezi,

H asan padişahın cenahının kolunu kanadını

[581] kıran Zeynel Beğ'in

i lldiirülmesinden sonra Anadolu ordusu ve azablar askeri, kendini Hasan
1 md i�ah ın tuğunun ayağına ulaştırdılar. Duran sancağının (alem) kumaşı,
ayyii.,;lülerin kakülü gibi dağılıp karıştı. O görkemli topluluk her taraftan
I l asan padişahın üzerine saldırıp onun sancağını (alem) kaldırdılar. Nazım:

"Havadan tuğların üzerine sıkıntı dÜJtü; sarıcağın günejineyıkım uğradı.
( Mk, gemi gibi kana boğuldu;yelkenindeki sancak ters db'ndü. "
( ) hazret, bir an durursa, yakalanacağını kesin olarak anlayınca bütün
ı ı miyrtini (lıadem u haJem) bırakıp tek süvarİ olarak iradesi dışında savaşın
ı ırtaNı ıHlan dışarı çıktı. Hasan padişaha tam bir benzerliği olan Pir Muhammed
Br�-i Alpavut durdu. Rumlular onu yakalayınca, "Ben Hasan padişahım"
dt•di.
11111
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Hasan padişahın sancağını (alem) yerinden kaldırmış ve Hasan padişaha
benzeyen Pir Muhammed-i Alpavut'u yakalamış olan Rum askerlerinden bir
topluluk, büyük emirlerle (umera-yı i'zam) birlikte, Türkmen komutanını (ser-hiy�
zincirler ve p rangalar ile mahpus ederek, sağ cenahta ters dönmüş sancaklada
(alem) birlikte Sultan Bayezici'in yanına getirdiler. O sırada Uğurlu Muhammed
onlarla mücadele etmekteydi. Ona babasının sancağını (alem) gösterdikleri
zaman onda karşı koyacak güç kalmadı. Kaçış yolunu tuttu. Sultan Bayezici'in
ordusu onları takip etti. Kalabalık bir topluluğu öldürdüler. Şiir:

"O gürzü ileyere dü;tü, diğeri ise bir okla; birden esir gibiyere serildiler.
Bütün kılıçlar sqf kanda boğuldu; denizin suyuna ate; döküldü.
O çorak ve kötülük alanında kanın çokluğundan, beyaz yer, göze kırmızı gö"rüldü. "
[582] O hazret Hasan Padişah, murat merkebinin, linedilerin özrü
gibi topal kaldığı, dünya alanının, gözünde cimrilerin kalbi gibi daraldığı
günlerden ala atın sırtında uğursuz bir hareketle üç günlük yol olan savaş
alanından karargahına (ordu) kadar olan mesafeyi bir günde aldı. Rumlular
onun karargahını (ordu) yağmaladılar. Has Murad ile savaşta yakalanmış olan
Durhan Beğ'in oğlu Ömer Beğ'i kurtardılar. Bu savaşta Mirza Seyyid Ahmed
b.Mirza Miranşah b. Sahib Kıran Emir Timur-i Kürekan'ın çocukları olan
Mirza Muhammed Bakır, Mirza Zeynel ve Mirza Muhammed yakalandılar
ve Sultan'ın emri ile Amasya kalesinde hapsolundular.
Sultan, savaş yerine inerek, dergahın emirleri ve ordunun komutanları
ile Hasan padişahı takip konusunda arataya danışma (mü;averet) kurasını attı.
Emirlerin çoğu, doğruyu takipte gördü. Fakat bütün emirlere ve devlet erkanına
(erkan-ı devlet) nazaran akıl, fikir, anlayış ve ileri görüşlülük bakımından tam
bir üstünlüğe sahip olan Mahmud Paşa, Sultan'ın Acem diyarına gitmesine
engel oldu. Ondan sonra Sultan, Pir Muhammed-i Alpavut, Bayezid Beğ-i
Çakirlu'nun oğlu Ömer Beğ gibi Kara Yusuf'a bağlı olan Karakoyuulu
emirlerinin hepsini serbest bıraktı. Belli bir yere bağlanmamış olan insanları
kendi haline bıraktı. Aşçı (tabbah) ve döşemeci iferra;) gibi bazı hizmetçileri,
layık hizmette tuttu. Fakat fazıliara ve alimiere tam bir ilgi gösterdi. Kadı
Mahmud-i Şerihi ve Hasan padişahın inşa makamını üstlenmiş olan Mün;f
Hace Seyyidi Muhammed, Hasan padişahın i mlığını yapıp sohbetinde
bulunmuş, bilhassa hadis'te ve kıraat'ta tam bir ustalığa sahip olan Kadı
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Ali-yi Hasankeyfi gibi kimseler Sultan'ın gözüne girerek, yüksek makamlara
yükseldiler.

Sultan, bu fethin şükranesi olarak 40 bin köleyi (guldm) azat etti. Herbir
lımvan [583] 1 00 bin Rumf akçesi olan 1 00 harvar mikdanndaki gümüşü, emirlere
vr askerlere bağışladı. Akkoyunlu tatfosinin hepsinin bo)munu, Sultan'ın
KÖ:t.Ünün önünde birer birer vurdular. O zamana kadar 3 bin kadarı, bir günde
illdürüldü.
Sultan, o savaş yerinde 3 gün kaldı. Ondan sonra geri döndü. Her bir
mm::.ilde Akkoyunlu halkından 400 kişinin boynunu vurup cesetlerini yolun
il:t.erinc atmalarını buyurdu. Bilgelerden biri onun tarihi hakkında şöyle dedi:
N a:t.ım:

��nu, Mustqfo'nın dini için biryardımdır. Murad oğlu Sultan Mehmet, çekti Hakk,'ın
kılu:ım,yok etmek için a;::gın dü;manı.
GaijJten, gijnül dilinden ;u tarih dü;tü: Allah 'ın yardımı ve güçlü biryö'netimle olsun
daima muzqffer49. "
Rumi Türk tarihinde Hasan padişahın, çarşamba gününü kendine uğurlu
ımyd ıA'ı , �:ünkü Cihanşah padişah ile Sultan Ebu Said'i bu günde eline geçirdiği
hili ı ımektedir. Bu sefer o, çarşamba günü savaşarak yenilmiştir950•

[584] Sultan, kona göçe, İstanbul'un yolunu tuttu. Karahisar havalisi,
ordunun konaklama yeri olunca o kalenin sahibi Darab Beğ-i Purnak,
kııl ,·ye s ı ğı n dı. Rum askerleri kaleyi merkez gibi sardı. Darab Beğ, Rumlulann
k' ı rkusundan kaleyi teslim etti. Sultan, oradan İstanbul'a hareket etti.

ımyıııı:t.

Rum sultanının geri dönüşünden sonra Hasan padişah, görkemli bir
�c· kild<'

'l·l ' l
'l.'\ll

Bu rada

ı·hn�d hesabına göre 878 ( 1 473 -4) yılı kastedilmektedir.

( !ilıaıı�ah M i rza, salı günü yenilmiş ( 1 2 Rebiyülahir 872
10 K as ım 1 467), Ebu
pnı.ı ı rl rsi �ii nil yakalanmıştır. Otlukhdi savaşı, burada helirt:ildiP;i �ihi ,çarşamba
o l m ı ı � ı ı ı r ( I li RC'biyült�vvrl H7H = l l AP;ustos 1 4·7 3).
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Azerbaycan tahtına yerleşerek üstünlük bayrağını açtı.
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K azabad 372
K azcrun 236, 239, 26 1
Kazvin 34, 57, 60, 1 68, 1 86, 1 92,
ı 93, 206, 2 1 9, 282, 287 288,
'
�� 22, 323, 325, 326, 328, 330,
336, 339, 347, 362, 363
Krlki t 40, 255
Krınah 34, 36, 55, 56, 5 7, 60, 68,
69, 72, 90, 1 03, 1 05, l l ı, 1 1 5,
1 1 7, 1 22, 1 35, 1 36, 1 5 1 , 1 70,
247, 248
Kc· rhel a 1 4
Kc· rl ı ı 72
Kc·rkük 58, 60, 6 1 , 7 1
Kc· rı ı ıck 80
Kc· r m ilis ı 7 ı
Kc � m i r 29, 30
Ki ğı :i H, 9 ı, 1 05, 1 45, 1 73, 354
K i rcs 7:i
K i r ın an 28, 206, 207, 2 1 0, 2 1 5, 2 1 6,
2 1 7' 2 ı 8, 2 ı 9, 220, 22 1 232,
'
2:i9, 26 ı , 262, 282, 290, 29 1 ,
292, 322, 343, 34 7 348, 349,
'
:i50, 356, 3 7 2
K ızılağaç 9 2 , 9 8 , 3 ı :i
Kı ı�·h isar �):i , 1 1 1 , 1 :i 7
·

Koyuibisar 40, 250, 25 1 , 254
Koyunlu 36, 40, 1 33
Kuh 63, 2 1 8
Kuhistan 23 1 , 232, 2 34, 3 3 1 , 332,
356
Kuhpaye 1 92, 292, 293, 326, 346
Kulak 1 54
Kum 1 68, 1 85, 1 86, 1 90, 1 9 1 , 1 92,
1 93, 206, 207, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 4,
2 1 5, 2 1 8, 225, 2 3 7 , 24 1 , 282,
287 290, 295, 3 25, 346, 34 7
'
'
348, 352, 355, 3 56, 359, 360,
36 1 , 362
Kunduz 1 96
Kur 1 1 , 1 2, 1 3, 1 5, 1 7, 26, 27, 3 1 , 40,
4 1 , 58, 59, 60, 65, 76, 89, 98,
1 05, 1 1 0, 1 1 5, 1 1 9, 1 33 , 1 3 7,
1 48, 1 56, 1 67, 1 72, 1 74, 1 75,
1 8 1 , 1 89, 20 1 , 204, 2 1 3, 220,
223, 224, 228, 249, 250, 252,
253, 26 1 , 262, 264, 265, 267,
270, 27 ı, 2 73, 2 74, 278, 2 79,
280, 28 1 , 283, 284, 285, 294,
296, 297, 298, 300, 304, 3 1 0,
3 1 5, 324, 334, 345, 350, 35 1 ,
354, 357, 362, 366, 368
Kürdistan 34, 50, 52, 53, 1 20, 1 53,
1 87, 1 90, 206, 248, 253, 326,
332
Kurnar 248
Kur suyu 3 1 5
Kusuye 229, 230
Kutul 1 34

L
Lane 1 70
Lar 1 69, 2 1 8, 239
Lr.klckhatı(' :ı :iO
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İNDEKS

M
Maçin 25
Madlu 1 26
Mahan 228
Malımudabad 3 1 4, 3 1 6
Makan 39
Maku 233, 2 34, 285, 306
M�an 1 25, 1 2 7 , 208
M�atya 44, 50, 75, 8 1 , 9 1 , 97, 1 22,
257, 37 1
Mardin 34, 38, 44, 48, 49, 50, 5 1 , 5 2,
53, 5 5 , 56, 60, 6 1 , 62, 64, 68,
69, 7 1 ' 85 , 86, 92, 93, 94, 9 6,
1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 6, 1 1 7, 1 2 2,
1 23, 1 25, 1 28, 1 3 7, 1 5 1 , 1 5 2,
1 53, 1 63, 1 64, 1 65, 1 66, 1 67,
1 68, ı 70, 1 7 1 , 1 72, 1 74, 1 7 5,
1 83
Maveraünnehr 35 ' 5 7 ' 1 94' 1 96 ' 1 98 '
200, 20 1 , 2 1 0, 282, 3 1 9, 320
Mayin 1 9 1
Mazenderan 1 68, 322, 3 2 3 , 329,
356, 357, 362
Mazgird 1 45
Mekur 1 36 .
Melah 1 38
Menteşe 3 72
Meraga 284
Merend 98, 3 0 1 , 302, 368
Merv 1 92, 1 96, 228, 26 1
Mervdeşt 2 1 9
Merzuban 3'9
Meşhed 1 27 , 1 96, 1 97, 228, 2 2 9, 35 7
Meşhedzar 209
Meymene 1 96
Mezrin 34
Mihmad Bazan 1 63
Mihrifer 56, 64, 1 26
Mihrimar 1 25, 1 26, 1 2 7
Mires 1 42

Miyane 288, 296, 30 1 , 307, 309,
332, 3 34
Munzur 70, 9 1
Muran 1 30
Murdan 1 26
Muş 64, 72, 1 3 7, 1 39, 1 40, 1 4 1 , 1 45,
1 49, 1 50, 25 1 , 27 1 , 272, 30 1 ,
354, 358

N
Nahcivan 2 1 , 308
Nain 292, 293
Nakş-ı Cihan 2 1 1 , 2 1 4
Nasir 1 3 7
Natanz 205, 232, 287, 294, 325, 349
Necef 65, 1 88, 266
Nesa 209
Nevak 202
Nevşat 248
Neyriz 1 9 1 , 236
Niksar 40
Nil 5 1
Nişabur 1 93, 1 95, 228, 232
Nusaybin 49, 6 1 , 68, 93, 94, 1 52,
1 63, 1 64, 1 67, 1 7 2
o

Oltu 72, 246
Otrar 24
p

Palu 37, 48, 84, 90, 1 1 8, 249
Pambuklu 1 39, 1 70, 1 75
Pamuklu 1 39
Pasin 72, 1 02, 1 70
Pekrec 92
Pulad 1 1 8, 298

R
Reha 1 40

İNDEKS

40ti

Rey 58, 63, 79, 80, 1 63, 1 69, 1 85,

1 86, 1 87, 1 88, 1 90, 1 93, 206,
207, 2 1 0, 2 1 1 , 225, 234, 242,
282, 289, 290, 3 1 9, 325, 326,
336, 359, 362
Rişmil 1 65
Riyad 73
Rudbar 22 1 , 326, 330
Rum 1 8, 20, 2 1 , 36, 4 1 , 42, 43, 44,
46, 47, 48, 50, 52, 73, 74, 75,
80, 84, 85, 89, 90, 99, 1 06,
ı o7, 1 08, 1 4 ı , ı 46, ı 56, ı 62,
1 83, 245, 248, 249, 250, 25 ı
'
252, 253, 254, 255, 256, 264,
270, 309, 3 ı ı , 320, 360, 36 ı ,
364, 368, 369, 3 7 1 , 372, 373,
374, 3 7 7, 3 79, 380
Rilstemdar ı 68, ı 69, 222, 282, 326,
330, 362
Ruydcşt 232, 292, 346
s

1 72
�48
Sahih Abad 342
Sak :�53
�am 1 3 , 20, 30, 32, 4 ı , 44, 48, 50,
54, 74, 76, 7 7 , 8 ı , 99, ı oo,
1 0 1 , 1 07, 1 1 3, ı ı 4, ı 25, ı 47,
1 52, ı 7 ı , ı 73, ı 83, ı 99, 2 ı 6,
236, 263, 309, 3 ı ı 320, 369,
'
37 1
�al >ur

Sac

S a ı ı 1 96
Saı ı<'ak 1 54,

255, 2 74, 345
Sari I 69, 222, 356
Sanı 97, 1 1 9, ı 23, ı 24, ı 35, 354
S a n ı han 47
�ası ı ıa ı ı :156
Saı ı r 1 ()�), 353
Savt· I ()B, 1 87, 1 88, 205, 2 1 2, 24 ı ,
�1�. � 7 1 , �RB, 290, 325

Savuh Buıak 3601 S63
Şebeke ı 55
Sehend 57, 235, 260, 364, 365
Sehl 93, 296, 343, 349, 35 ı
Şeh�i Sebz ı 98, 202
Şemahi 245
Semerkand ı 96, ı 98, ı 99, 200,
203, 204, 2 10, 2 ı 5, 230,
322
İ
Şern-i ran 288
Şemisat ı 58
Şendan 340, 34 ı
Serabs 228
Sercahan 2 ı 9
Sercem ı 58
Şeyh İdris 2 7 ı
Şeyh Kendi 6 ı , ı 64
Seyhun 24, 204
Şeyh Zuli ı 7 3, ı 74
Sürt 34, ı 6 ı , 25 ı , 253, 256
Şikan 58
Şike ı 47
Simnan ı 97, 2 ı ı , 222, 226,
289, 336, 355
Sincar 34, 68, 93, ı 59, 243,
298, 353
Şine ı 25, ı 63
Şiraz 65, ı 86, ı 87, ı 90, ı 9 ı ,
ı 99, 200, 20 ı , 202, 207,
2 ı ı , 2 ı 2, 2 ı 3, 2 ı 5, 2 ı 6,
2 ı 8, 2 ı 9, 22 ı , 222, 229,
232, 236, 2 3 7, 238, 239,
243, 244, 254, 26 ı , 2 7 ı ,
323, 33 7 338, 3 39, 340,
'
343, 344, 346, 34 7 348,
'
352, 353, 355, 358, 360
Sircan 2 ı 9, 22 ı , 222
Sirin ı 46
Şirin ı 06, 207
Şirkend 202

202,
309,

233,
257,

ı 92,
2 ı O,
2 ı 7,
23 ı ,
240,
296,
342,
349,

İNDEKS
35, 65, 78, 79, 80, 98, 245,
3 1 4, 3 1 5
Sistan 35, 222, 282
Sivas 39, 40, 42, 44, 46, 90, 25 1 , 369,
372
Siverek 42, 4 7, 1 22, 1 25, 1 28, 1 40
Sovuk Bulak 2 1 5, 2 1 6
Sudan 1 9, 32, 1 1 4
Sugd 204
Süleymani 34, 45, 49, 7 1 , 1 50, 22 1
Sultani 233, 240
Sultaniye 57, 58, 80, 1 68, 1 86, 1 92,
1 93, 206, 242, 2 7 1 , 282, 286,
287' 288, 296, 306, 3 1 9, 322,
325, 326, 3 3 1 , 3 32, 336, 352,
36 1 , 363 , 364
Sultanlu 3 1 O, 3 1 1
Sultan Yaylak 1 66, 1 7 3
Sürmelu 72, 1 54
Suruc 1 40, 1 52

Şirvan

T
65, 79, 272, 282
Talekan 1 69, 330
Tarmuh 75, 145, 25 1
Tarmuk 246
Tarum 57, 60, 239, 2 73, 278, 282,
288, 323, 325, 326, 3 3 1
Tebriz 34, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 67,
7 1 , 80, 98, 1 57; 1 68, 225, 233,
234, 237' 245, 2 60, 26 1 , 263,
265, 278, 282, 2 84, 285, 288,
289, 290, 295, 2 98, 302, 303 ,
305, 306, 308, 3 1 1 , 32 1 , 332,
334, 337, 34 1 , 342, 350, 36 1 ,
36� 365, 366, 367, 368
Tell 1 52, 1 82
Tell-i Hüseyin 1 82
Tercan 34, 3 6 , 55, 56, 75, 84, 92,
1 2 1 , 1 35, 1 49, 1 55, 1 6 1 , 1 70,
246, 249, 3 74
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68, 7 1
7 1 , 248
Tiflis 20, 368
Togancuk 1 64
Tokat 39, 46, 25 1 , 369, 3 70, 3 7 1
Trablus 50, 7 5
Trabzon 1 9, 20, 36, 68, 249, 252,
255, 256, 372
Tun 228, 35 1
Tuni 1 4 1
Tur 20, 2 1 , 70, 1 04, 1 72, 1 7 7, 252
Turan 28, 30, 35, 43, 3 1 0
Türkistan 24, 25, 27, 28, 29, 30, 3 1 ,
35, 57, 1 96, 20 1 , 225, 282
Tuster 239
Tercanat
Tercil

u
Ucan
Uşun

59, 238, 365, 373
141

V

Taberistan

Vahş
Van

1 99
56, 7 1
y

70, 254
1 66, 1 73, 257
Yezd 1 86, 1 9 1 , 206, 208, 2 1 0, 2 1 1 ,
2 1 5, 2 1 7, 2 1 9, 22 1 , 232, 236,
290, 292, 3 1 2, 323, 325, 339,
342, 347, 348, 360
Yudız 1 8, 24, 25 1 , 372
Yassı Çemen
Yaylak

z
Zebil

77

Zencan

1 68, 239, 33 1

Zinderurl

95, 1 9 1 , 2 1 2, 293, 337, 343

İNDEKS

+OB

III) KAVİM, OYMAK-BOY-DEVLET VE HANEDAN ADLARI
A
Acern ı 3, 2 ı , 34, 2 ı 8, 369, 379
Ad 3 ı , 32, 26 ı
Advan ı ı 3, ı ı 4
Akkoyunlu ı 5, 2 ı , 35, 3 7 , 48, 60,
84, 85, 86, 87, 9 ı , 92, 93, ı o4,
1 05, 1 09, ı ı 7, ı 1 9, ı 22, ı 25,
1 26, ı 29, 1 3 1 , 1 64, 1 67, 1 7 7,
ı 78, 1 83, 233, 234, 255, 267,
27 1 , 272, 273, 2 75, 276, 286,
287, 296, 303, 306, 308, 3 1 3,
3 1 4, 3 1 7, 323, 357, 358, 380,
38 1
Arap 1 2, 1 3, 42, 48, 54, 82, 88, 1 1 3,
1 1 5, 1 34, 1 4 1 , 1 83, 1 94, 2 1 6,
242, 245, 246, 260, 273, 304,
308, 3 1 5, 367

B
Rağdatlılar 350
Baharlu 278, 323
Barlas 65, 80, 1 92, 1 96, 1 98, 203,
336
Beyat 27
B ey az 1 78
Büveyh oğullan 23

D
I>öğer 47, 48, 54, 6 1 , 62, 87, 88, 89,
35 1
I>uharlu 1 9, 79, 1 35, 1 57, 1 80, 24 1 ,
2 78, 354
I>ulkadir 75, 1 25, 1 47, 1 66, 1 73,
24 1 , 242, 255, 264, 3 1 6, 354,
376

E
Efrenc 47

G
Gil 329
Gürcü 368

H
Ha1ac 1 92, 223

I
İnallu 5 1

K

c

Çağatay 50, 57, 66,
1 49, ı 92, 2 1 1 ,
2 1 6, 2 1 9, 220,
2HO, 287, 289,
297' ��() ı ' 303,
:i ı :i, 3 1 4, 3 1 5,
:i ı 9, 32 ı ' 322,
:·ti !'> , �i!l 7

Çakirlu 1 1 9, 1 22, 340, 354, 3 7 9
Gelaviyan 362
Celaviye 1 68, 282, 362
Celayir 48, 54, 228, 289

82, 84, 85, 86,
2 1 2, 2 1 3, 2 1 5,
225, 227 ' 228,
290, 29 1 , 296,
306, 308, 3 1 1 '
3 ı 6, 3 1 7, 3 1 8,
323, 326, 330,

Kalkar 35 1
Karakoyunıu 1 9, 38, 60, 64, 67, 68,
7 1 , 83, 85, 94, 1 23, 1 24, 1 25,
1 26, 1 27, 1 28, 1 29, 1 33, ı 34,
ı 38, 1 39, 1 4 ı , ı 55, 1 5 7, 1 58,
1 64, 1 73, 1 7 7' ı 79, 2 ı 2, 24 1 '
269, 272, 2 7f), 2 B ı , 21H), :i ı 4,
3 1 7 . :t l f i , :\;) :� . :\ 7!), � Ui ı

40H

İNDEKS
Kara Tatar 42
Kara Ulus 236
Keferlu 302
Kili 1 5 3
Kırgız 29
Kur 1 ı , 1 2, 1 3, 1 5, 1 7, 26, 27, 3 ı , 40,
4 ı , 58, 59, 60, 65, 76, 89, 98,
ı o5, 1 1 0, 1 1 5, ı ı 9, 1 33, 1 37,
1 48, 1 56, 1 67, ı 72, 1 74, 1 75,
1 8 1 , 1 89, 20 1 , 204, 2 ı 3, 220,
223, 224, 228, 249, 250, 252,
253, 26 1 , 262, 264, 265, 267,
2 70, 27 1 , 273, 274, 278, 279,
280, 28 1 , 283, 284, 285, 294,
296, 297, 298, 300, 304, 3 1 0,
3 1 5, 324, 334, 345, 350, 35 1 '
354, 357, 362, 366, 368
�ürtler 34, 67, 1 47, 2 64

L
Lur 323, 329, 335

M
Memaşlu 1 04
Mısırlılar 8 7
Moğol 24, 28, 29, 4 1 , 56, 79
Musullu 95, 1 79

1 52, 1 64, 1 73, 1 78, 1 83, 27 ı .
306, 3 1 5, 3 1 7' 334, 354, 35(i,
364, 376, 380
s

Sa'dlu 36, 60, 65, 67, 1 48, 1 49, 1 68
Şamlılar 1 59
Sasaniler 26
Selçuklular 35
Semud 3 ı , 2 1 6, 2 6 1
Şirvanlılar 3 1 6
Siverek 42, 47, ı 2 2, 1 25, 1 28, 140
Şul 1 92
Süleymani 34, 45, 49, 7 1 , 1 50, 22 1

T
Türk 24, 25, 28, 35, 36, 7 ı , 1 73, 1 7 7 ,
2 7 ı , 3 1 7, 3 34, 342, 373, 380
Türkler 27, 23 1 , 244
Türkmen 78, ı 07 , 1 73, 2 1 2, 2 l :i ,
2 1 5, 2 1 7 , 2 ı 8, 220, 222, 227 ,
232, 233, 234, 242, 245, 290,
308, 329, 3 70, 37 1 ' 3 74, 37(i,
3 79, 38 ı
u

Uneyn 1 1 4, 1 83

o

Özbek 204

y

Yeniçeri 375
p

Purnak 63, 86, 93, 95, 1 03, 1 09, 1 1 7,
ı ı 8, 1 22, 1 24, ı 3 2, 1 3 3, 1 50,

z

Zırki 34, 45, 49

İNDEKS
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IV) T'ÖRKÇE VE MOGOLCA KELiMELER VE TERİMLER
A

divan-ı vezaret
duhan

1 06
alemdar 1 80
araba 309, 3 1 3, 3 1 4, 375
atabek 1 28

alıterme

dutsak

hurnus

83, 377
94, 99, 1 39, 1 48, 1 49, 1 52
bekavul 225
bölük 22 1

I

bahadırlar

c
1 82, 267, 322
1 82, 267
çeke 295, 328, 333
celdu 74
cerge 1 54, 1 86, 309
��erik 80, 1 86, 1 9 1
�·. ul 357
cebe

cebe-puş

D

divflı ı-ı lcşkrr :,ZH()

325
1 4 1 , 1 59, 1 83

hukumet-i maliyat

haşlıg

48, 79, 92, l l 7, 1 92,
2 1 2, 2 1 3, 232, 244, 290,
308, 33 1 , 332, 336, 343,
353, 356
cla rugalar 80, 1 86, 206, 2 1 8,
282, 308, 336, 339, 357
divan 44, 1 62, 1 96, 208, 238,
258, 260, 277' 290, 309,
325, 34 1 , 342, 353
clivfln-hdne 1 65
clivfln-ı cmaret 235, 278, 283
( livfln-ı hassa 2�i6

52
83, 302
H

B

claruga

1 68, 286

206,
305,
347,
239,
239,
323,

20, 60, 1 03, 1 04, 1 05,
1 68, 1 99, 226, 306
ilçi 1 29, 1 34, 1 35
ilgar 1 04, 1 20, 1 2 1 , 1 25,
1 30, 1 34, 1 38, 1 40,
1 45, 1 46, 1 47, 1 49,
1 54, 1 55, 1 56, 1 57,
1 6 1 , 1 67, 1 68, 1 70,
1 85, 1 90, 1 93, 209,
226, 23 1 , 234, 238,
249, 25 1 , 252, 257,
279, 288, 294, 295,
3 1 9, 323, 3 34, 335,
359
il ve ulus 60
inak 1 65, 285
il

1 06, 1 25,

1 27,
141,
1 50,
1 58,
171,
2 1 3,
24 1 ,
267,
304,
346,

1 29,
1 42,
1 52,
1 59,
1 73,
222,
248,
269,
3 1 6,
349,

K

64, 93, 95, 1 25,
1 4 1 , 1 52, 1 54, 1 72,
202, 226, 27 1 , 355
kasatura 64
kışlak 47, 56, 80, 92, 1 1 7,
1 55, 1 56, 1 68, 1 69,
245, 24R, 250, 2.1 I ,

karavul

1 29, 1 39,
1 73, 1 78,

1 25, 1 4 1 ,
24 1 , 242,
258, 26 1 ,

2G:i , �fH, 2q 1 , :t lf1 , :ti4, :i 50,
:J:,!�. :tn�'

İNDEKS
koşun

62, 1 03, 1 26, 1 79, 1 80, 1 8 1 ,
2 78

M
285
mevacib 285, 292
mir-i divan 86, 1 1 6
muhassıl 204, 232

41 1

p

37,
161,
1 92,
292,

pişkeş

mersmn

N
1 04, 260, 3 1 9
4 1 , 63, 1 03, 1 09, 290, 303, 327

s

o
ordu

ova

1 9, 20, 32, 36, 3 7 , 42 , 43, 44,
48, 49, 5 1 , 5 7 , 60, 62, 68, 78,
7 9, 80, 86, 89, 94, 97' ı 07'
1 08, 1 1 0, l l l , 1 1 4, 1 1 7, 1 2 1 ,
1 23, 1 25, 1 26, 1 28, 1 3 1 , 1 32,
1 34, 1 3 7, 1 38, 1 39, 1 49, 1 50,
ı 52, 1 53, 1 55 , 1 56, 1 57, 1 58,
1 59, 1 6 1 , 1 62 , 1 65 , 1 66, 1 67,
1 68, 1 70, 1 7 1 , 1 73 , 1 76, 1 7 7,
1 86, 1 87, 1 88, 1 89, 1 90, 1 9 1 ,
1 93, 1 96, 1 9 7 ' 1 98, 20 1 , 202,
203, 204, 206, 207, 209, 2 1 0,
2 1 1 , 2 1 5, 2 1 9, 222, 223, 227,
23 1 ' 232, 234, 2 38, 2 39, 242,
248, 249, 250, 2 5 1 ' 2 54, 256,
260, "266, 267 ' 2 73, 2 74, 2 76,
279, 282, 286, 290, 295, 296,
297, 30 1 , 302, 303, 304, 305,
307, 308, 309, 3 1 1 , 3 1 4, 3 1 5,
3 1 6, 3 1 9, 322, 324, 325, 3 26,
34 1 ' 343, 344, 348, 35 1 ' 3 54,
355, 356, 363 , 365, 3 7 1 , 3 72,
3 74, 376, 379
3 1 , 40, 204, 260, 265, 3 1 2, 352

258, 260
335, 375, 378

sahib divan
sancak

T

nekkare
nöker

1 25, 1 38, 1 47, 1 54, 1 56,
1 64, 1 66, 1 69, 1 70, 1 83,
206, 2 1 9, 228, 232, 270,
308, 309, 338-, 340, 343

292
tavacı 79, 238, 244, 35 1
tavk 2 1 1 , 328
tevcihat 307
tüfeng 52, 37 1 , 3 75, 3 7 7
türnan 2 1 4, 232
tuyulat 338

tagar

u

1 04
43, 2 1 0, 302, 330, 335, 379
59, 60, 63, 84, 86, 87, 92, 1 05,
1 06, 1 28, 1 42, 1 66, 25 1 , 279,
3 34, 34 1 , 342, 348

uğruk

uğursuz
ulus

y

1 88
yasak 238, 240, 272, 304, 364
yaylak 25, 45, 48, 56, 5 7, 70, 7 5, 76,
9 1 , 98, 1 1 3, 1 1 7, 1 1 8, 1 20,
1 54, 1 6 1 , 230, 248, 249, 25 1 ,
258, 333, 347, 35 1 , 363, 364
yaylamişi 29, 75, 9 1
yuriş 3 36, 338, 343
yurt 1 03, 1 29, 1 78, 226, 228, 275,
317
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