YAVUZ SELIM HAL~FELI~I DEVRALDI MI?
FARUK SÜMER
M. Le Baron C. d'Ohsson'un tan~nm~~~iki eserinden birinin Tableau
general de l'Empire Othoman (Osmanl~~ imparatorlu~unun genel tablosu)
oldu~u malumdurl.
Yedi ciltden müte~ekkil olan bu eserin ilk cildi 1788 de yay~ nlanm~~,
son cildi ise ancak 1824 y~ l~ nda ç~ kabilmi~tir. Müellifin bu eseri bilhassa
Os~nanl~~ devletinin te~kilat~ , müesseseleri ve gelenekleri ile XVIII. yüzy~ ldaki kibar halk~ n ya~ay~~~~ konular~nda de~erli bir kaynakt~ r. Çünkü, Ermeni as~ll~~ olan Baron d'Ohsson Istanbul'da do~mu~, büyümü~, yine orada Isveç maslahatgüzar~~ olarak vazife görmü~tür. D'Ohsson eserinin I. cildinde ~slam dininin esaslar~~ hakk~ nda bilgi verirken imâmet meselesi üzerinde durmu~~ve bu arada ~u sözlere de yer vermi~tir:
"Les Coureysechs, de but temps cansideres comme la plus noble des tribus
Arabes, ont pour souche commune Fihhr-Coureysech. Les auteurs nationaux le font
descendre en ligne droite d'~smail fi ls d'Abraham. C'est dans cette tribu que Mohammed prit naissance par la branche de Haschim son bisaieut On voi t dans
l'arbre genealogique de cette maison, que les premiers Khaliphes, ainsi que les Ommiades et les Abassides, descendent egalement de Fihhr-Coureysch, mais par des lignes differentes.
La masion Othomane n'a pas l'avantage d'tre du rn-eme sang, comme
la bi canonique, pour avoir droi t a l'Imameth. Cependant, selon l'opinion unanime
des juristes modernes, ce droi test acquis aux Sultans Othomans, par la renonciation
formelle qu'en fil, l'an 923 (1517), en faveur de cette maison souveraine, dans la
personne de Selim I, Mohammed XII Ebu-Djeafer, di t Mutewwekil al'allah. C'est
le dernier des Khaliphes Abassides, dont le sacerdoce fut detruit du mirne coup qui
renversa la puissance des Memlouks Circassess en Egypte. Selim I reçut encore dans
la meme annee les hommages du schenf de la Mecque Mohammed Eb'ul-Berekeath, qui lui fil presen ter dans un plat d'argent les clefs du Keabe par Ebu-Noumy
son fi ls".2
' D'Ohsson'un di~er tan~ nm~~~eseri de, yine bilindi~i üzere, Ihstoire des Mongols depuis
Timour Bey ou Tamerlan (La Haye et Amsterdam, 1834-5)'d~ r. MüelTchinguiz-Khan
lefin bu de~erli eserinden de hl faydalan~ld~~~~görülüyor.
2 Tableau g~Miral de l'Emptre Othoman, Paris, 1783, I, s. 269-270.
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"Her zaman bütün Arab oymaldann~n en asili say~lm~~~olan Kurey~liler'in, en eski ortak atalan Fihr-Kurey~'tir. Yerli müellifler onu Ibrahim'in
o~lu ismairden indirirler. i~te Muhammed bu oyma~a mensup dedesinin
babas~n~n ad~yla an~lan Ha~im kolundan dünyaya gelmi~tir. Bu aileye ait
soy kütü~ünde görülece~i gibi, ilk halifeler ile Emevi ve Abbasiler, farkl~~
kollardan olmak üzere Fihr-Kurey~'den inerler.
Halbuki Osmanl~~ hanedan~~ hafifelik (imamet) hakk~na sahip olmak
için ~eriat~n istedi~i bu oymaktan gelmek ~erefinden mahrum bulunmakta
idi. Bununla beraber, ~imdiki fakihlerin birlik içinde payla~d~klan görü~e
göre 923 (1517) y~l~nda Mütevelddl `Alal-lah denilen Ebu Cafer XII. Muhammed, Selim'in ~ahs~nda hakimiyet süren bu hanedan lehine kesin olarak feragat ederek bu hak Osmanl~~ hanedan~na kazand~nlm~~t~r. Bu, Abbast hatifelerinin sonuncusu idi. M~s~r'da Çerkes Memlükleri'nin hakimiyetini y~kan darbe Abbasi halifelerinin de varl~~~na son vermi~tir. Ayn~~ y~l
içinde Mekke ~erifi Ebu'l-Berekat I. Selim'e tâbili~ini bildirmi~~ve o~lu
Ebu Numey vas~tasiyle bir gümü~~tepsi içinde Mekke'nin anahtarlann~~
takdim etmi~ti."
M. D'ohsson'un vermi~~oldu~u bu haber, bir hakikat gibi kabul edilerek, kendisinden sonra Avrupa ve Türkiye'de yaz~lm~~~olan eserlerde tekrar edilmi~tir.
Fakat Rus alimlerinden W. Barthold, 1912 y~l~nda yarmlad~~~~bir
makalede, baz~~ Türk kayna~~~ile M~s~rl~~ ibn iyas ve ibn Zünbül'e dayanarak Yavuz'un halifeli~i el-Mütevekkil 'Alal-lah'dan devralmad~~~n~~ ortaya
koymu~tu 3.
Barthold'un bu mütalaas~~ tam bir tasvible kar~~land~~ve hatifeli~in
devral~nd~~~~haberi Avrupa ilim âleminde, geni~~ölçüde veya tamamiyle
de~erini kaybetti. Bu arada Alman alimlerinden C.H.Beckerde Barthold'un mütalaas~n~~ da teyid eden halifeli~in tarihi hakk~nda uzunca bir
makale yay~mlam~~t~r 4 .

3

~jaiii ~~~uW~~~, Mü- /slama, Petersbourg, 1912, I, S. 203-226, 345-400.

Barthold's Studien Ober Kalif und Sultan, Der Islam, Strasbourg, 1916, V. S. 350-412.
Burada ~u hususu aç~kça belirtmek isterimki Yavuz Selim'in halifeli~i devralmad~~~n~~o devrin kaynaklar~n~~ okumam sonucunda anlam~~um. Esasen bu kaynaklardan birini, mesela
Haydar Çelebi'nin Rfiznâmesini okuyan bir kimse bunu anlayabilirdi. Bu sebeple yukanda
ad~~ geçen Avrupal~~ ~arkiyatc~lann makalelerinden ve di~er makalalerden ancak, konuyu
ara~t~rmaya ba~ladt~~m zaman haberdar olmu~tum.
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Ülkemize gelince az yukar~ da i~aret edildi~i gibi, orada da D'Ohsson'un verdi~i haber en küçük bir ~üpheye yer verilmeden benimsenmi~ '
ve adlar~~ geçen incelemeler yay~ mland~ ktan ve muhtevalar~~ tan~ nd~ ktan
sonra da benimsenme devam etmi~tir. 1990-1991 y~llar~nda yay~ mlanan
eserlerde de hâlâ Yavuz'un halifeli~i devrald~~~ndan söz edildi~inin
görülmesi, konunun bir mutehass~sca ele al~ n~ p Türk ayd~ nlar~ na gerçe~in
ne oldu~unu geni~~ve aç~ k bir ~ekilde anlatmas~ n~ n gerekli oldu~unu ortaya koymu~tur.
~~te bu makale sadece bu d~i~zince ile kaleme al~nm~~t~ r. De~ilse halifelik,
yak~n ilgi sahama giren bir konu de~ildi. Olmam~~~bir hadisenin olmu~~
gibi anlat~lmakta ve yaz~lmakta devam etmesi gerçe~i yak~ ndan bilen bir
tarihçi olarak beni daima rahats~z ediyordu.
Yukar~da adlar~~ geçen W. Barthold ile C.H. Becker'~ n incelemeleri
ülkemizde çok geç tan~nm~~t~ r. Sâyet, bu incelemeler erken bir zamanda
bilinse idi 1924 y~ l~nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halifeli~in ilgas~~
ile ilgili müzakerelerde bu incelemelerin sonuçlar~ndan, ~üphesiz, söz edilecekti. Fakat o y~ llar~ n önde gelen tarihçilerinden Halil Edhem Bey'in
Barthold ve Becker'in incelemelerinden haberdar olmamas~~ hayretle kar~~lanabilir. Çünkü o, Türkiye tarihi ile ilgili Avrupa ne~riyat~ n~~ en yak~ ndan
takip eden âlimlerimizden biri idi. Bu böyle olmakla beraber 1927 y~l~ nda
~slâmiye'de, yerli ve yabanc~~ bütün kaynaklar~~ görerek
yay~ mlad~~~~
M~s~r'daki Abbasi halifelerinin tarihi üzerinde yapt~~~~bir ara~t~ rmada'
Barthlold'un ad~~ geçen makalesini zikretmez. H. Edhem bu ara~t~ rmas~nda halifeli~in Yavuz Selim Han taraf~ ndan devr al~nd~~~~hakk~nda
hiç bir kayda rastgelmedi~ini söyledi~i halde', Selim'in halife unvan~ n~~ ald~~~n~~ yazm~~t~r 8 .
Bu arada ünlü âlim Cevdet Pa~ a da (1822-1895) Yavuz'un halifeli~i M~s~r seferi esnas~nda ald~~~n~~ yaz~yor (Tarih, ~stanbul, 1309, I, s. 38). Yine o Hazret-i Peygamber'e isnat
edilen Istanbul'un fethi ile ilgili hadisin de do~rulu~una inan~yor ki (ayn~~ eser, I, s. 37)
hayret vericidir.
6 Düvel-i islâmiye, ~stanbul, 1927, s. 16, 21.
"Bu cihete (yani halifeli~in Selim taraf~ndan devral~nd~~~na) dair tarihlerimizde hiç
malumat bulamad~ k" (ayn~~ eser, s. 19).
Sâlis de ~s" "Fazla olarak M~s~ r'da bulunan Abbasi halifesi el-Mütevekkil
tanbul'a sevk olunduktan sonra hilâfet-i ~slâmiyye Osmanl~~ sultanlar~na intikal etmi~tir" (s.
109, ayr~ca ~~ 7-19. ve 322. sahifelere de bk.).
Fakat H. Edhem Eldem sonra ba~ka bir kitab~nda Yavuz Selim'in halifeli~i devralmad~~~n~, esasen buna da ihtiyaç olmad~~~n~~ aç~kça yazm~~~ve bu devralma rivayetine inand~klar~~ için Tarih-i Enderun müellifi Ata'y~ , Müverrih Hayrullah Efendi ile Vatan Sâiri Nam~k
Kemal'i tenkid etmi~tir (M~s~r'~n son Memlük sultan~~ Melik Tumanbay II. ad~na Çorlu'da
bulunan bir kitabe, ~ stanbul, 1935, s. 37-46).
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Anla~~ld~~~ na göre Yavuz Selim'in halIfeli~i devralmad~~~~hususu Halil
Edhem'den sonra, 1940 y~l~nda yay~ mlanmaya ba~ lanan islam Ansiklopedisi'nde ifade edilmi~ tir. Orada asl~~ V. Zetterst&n taraf~ ndan yaz~lm~~~olan
"A bbasi ler" maddesinin tercümesine s~k~~t~nlan ilave bir metinde: "Son M~s~ r halifesi Abbas (!) el-Mütevekkil'in hilafeti Osmanl~~ padi~ah~~ Selim'e devri merasimi hakk~ nda Avrupa tarihçilerince kabul edilen nazariye hakiki bir esasa müstenit de~ildir ve bunu Barthold kat'i olarak efsane sahas~na ithal etmi~tir Isveç
hizmetinde bulunan ~stanbullu Ermeni Mouradgea d'Ohsson 'un bu efsaneyi ne~retmesi bunun garpte yay~lmas~ na sebebiyet vermi~tir." denilmi~ti'''. Yine ayn~~ ansiklopedinin asl~~ T.W. Arnold taraf~ ndan kaleme al~ nm~~~olan If atife maddesine de ~u sözlerin eklenmi~~oldu~u görülür: "M~s~r'~n fethini müteak~P
Kahire'de tutulan bir rüznameden (Haydar Çelebi rüznâmesi, Brit.Mus.) Selim L
Kahire ukmaszn~~ toplay~p saltanatzn~n me~ruiyeti için makam~~hikifetten icazet talebi laz~ m olup olmad~~~n~~sormu~~ve uleman~ n böyle bir muameleye kizum olmad~ ~~n~~ söylemeleri iizerine kendisinin bu hususta halife ile asla temas etmemi~~oldu~u
anla~~lmaktad~ r. Mamafih M~s~r'~ n fethinden sonra Mekke ve Medine'nin anahtarlar~ n: ve emanet-i mukaddeseyi Mekke ~enfinin o~lu vas~tas~~ile Kahire 'ye göndermi~~olmas~n~ n bilinmesine nazaran Selim L in hilafeti M~s~r'da deruhte etti~ine
dair dönen rivayet, bundan ileri gelmi~~olsa gerektir. IN-aletin Selim I 'e teslimi gibi
bir vak'a ise ne mezldir rüznâmede ve ne de di~er fetihnamelerde zikredilmed~~ine
göre as~ls~z ve esass~z bir rivayetten ibaret olmas~~muhakkak say~ labilirl°
Merhum ~inasi Altunda~, Islam Ansiklopedisi'ndeki Selim I maddesinde": "eski ve hemen hemen muas~r diyebilece~imiz kaynaklarda iki buçuk as~r
sonra ortaya ç~ kan ve el-Mütevekkilin Selim I lehine hilafet makam~ndan feragat
etti~ine dair hiç bir rivayet yoktur ve bu rivayet hiçbir zaman tevsi k edilmi~~ de~ildir"
I. S. 19.
'" V-1, S. 151. Bu ilave de, bundan önceki ilave gibi, Ansiklopedinin Tahrir Heyeti'ne
aittir. Bu sonuncuda mühim bir hata vard~ r ki o da Selim'in, M~s~ r ülemas~ n~~ toplay~ p onlardan sultanl~~~ n~ n me~rulu~ u için halifeden icâzet talebinin gerekli olup olmad ~~~ n~~ sormas~d~ r. Evvela Haydar Çelebi'nin Rü' znâmesinde böyle bir haber olmad~~~~gibi, olmas~~ da
mümkün görülmezdi. Çünkü Yavuz gibi kudretli ve kültürlü bir hükümdar~n hiçbir nüfuzu
olmayan halifeye, M~s~ r ve Suriye üzerindeki hakimiyetinin me~ ruiyeti için de olsa ba~vurmay~~ dü~ünmü~~olmas~~ kabul edilemez. Sâniyen Mekke ~erifinin o~lu ile Selim'e emanet-i
mubareke'yi gönderdi~inin söylenmesi de yanl~~t~ r. Çünkü Mekke ~erifi taraf~ndan Osmanl~~
hükümdar~ na kutsal say~lan herhangi bir ~ey gönderilmemi~tir. E~er Tahrir Heyetince Feridun Bey'in Mün~eat~ 'ndaki Haydar Çelebi'nin Rüznâme'sine bir göz at~lsa idi, bu yanl~~~
mütalaa, ~üphesiz, serdedilmeyecekti.
" X, s. 4.3o.
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Selahattin Tansel de Yavuz Sultan Selim adl~~ kitab~n~n Hildfet meselesi
bahsinde bir çok kay~tlar zikrettikten sonra bu kay~ tlara dayanarak "hilâfetin devredildi~i hakk~ ndaki "söylentilerin" bir esasa dayanmad~~~ n~~ yazm~~t~ r. 12
Fakat bütün bu aç~ klamalara ra~men bu rivayet eski de~erinden pek
bir ~ey kaybetmemi~~ve gerçek bir hadise gibi yaz~lmas~~ ve anlat~ lmas~~
(derslerde ve konferanslarda) devam etmi~ tir. Rivayetin de~erini geni~~
ölçüde korumas~nda aç~ klamalar~n kitap ve makaleler de de~il, daha ziyade ansiklopedi maddelerinde yap~lm~~~olmas~~ bir âmil te~kil edebilece~i gibi, baz~~ tan~nm~~~yetkililerin ondan bir gerçekmi~~gibi söz etmeyi sürdürmeleri de tabii çok daha mühim bir âmil olmu~tur. 13
1258 y~ l~ nda Ba~dad'~n Mo~ollar taraf~ ndan al~ nmas~~ ve Halife elMüstac~im bi'llah'~ n öldürülerek Abbas? devletinin ortadan kald~r~lmas~~
üzerine hânedan mensuplar~ ndan baz~lar~~ M~s~r ve Suriye'ye hakim olan
Memlük devletine s~~~nm~~lard~ . Memlük hükümdar~~ Meliküz-zâhir Bey
Bars ", bilhassa Mo~ollar ile yap~lan mücadelede Abbas? hanedan~ n~ n manevi nüfuzundan faydalanmak için kendisine s~~~nan Abbas? hanedan~ndan
Alymed'i el-Müstan~ir bi'llâh unvan~~ ile halife ilan etmi~ti (659=1261 y~l~ nda). Halife, ülkesini Mo~ollar'dan geri almak istiyordu.
Fakat Bey Bars va'detti~i yard~ m~~ yapmad~ ; Bey Bars'~n yak~ nlar~: "asker
verirsen bu askeri sana kar~~~kullanabilir" diyerek onu vehme dü~ürmü~lerdi. Buna ra~men Halife ço~unu göçebe Arablar'~n ve bir k~sm~n~~ da
Türkmenler'in te~kil etti~i küçük bir ordu ile vatan~n~~kurtarmak için yola
ç~km~~t~; fakat Mo~ollar'~n pususuna dü~erek yenildi ve hayat~n~~kaybetti
(66o— ~~262).
Bereket versin Halife'nin akrabas~~ Ebt~'l- `Abbas Ahmed sava~~meydan~ndan uzakla~~p Kahire'ye dönebilmi~ ti. Bey Bars bu defa da bu Ahmed'i halifelik makam~na ç~kard~~ (66o-1262). Bu yeni halife de el-Hakim
'2 Yavuz Sultan Selim, Ankara, 1969, S. 210-215.
'3 Bu yetkililerin ba~~nda Merhum ~.H. Uzunçar~~l~~ gelmektedir. Uzunçar~~l~~ "Osmanl~~
Tarihi"' adl~~ eserinde kaynak göstermeyerek ~unlar~~ yazm~~t~r: "IL Mütevekkil
'hah, Istanbul'da bulundu~u s~rada hiltifeti Sultan Selim'e terk eylemi; oldu~undan bu tarihten itibaren Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin 26 Receb 1342 ve Mart 1924 tarihinde hillifeti ~lgas~na kadar Osmanl~~ padi~ahlan dört as~r büyük bir ~slöm kütlesi taraf~ndan halife olarak taninm~,dardzr (TTK yay~nlanndan, Ankara, 1949, II, s. 280).
'4 Bu ismin Bay Bars ~eklinde okunmas~, bana göre hatal~~ gibi görünüyor. Çünkü bay
(zengin) kelimesi kaynaklarda, daima, elif konularak bây — ,s1., ~eklinde yaz~l~r. Bey de
umumiyetle beg ( i~~ ) tarz~nda gösterilir. Bu sebeple Bey Bars'daki bey, beg'in K~pçaklarca telaffuz edilen ~ekli olmal~d~r. Çünkü K~pçaklar'~n beg'i, bey ~eklinde söyledikleri bilinir.

68o

FARUK SÜMER

bi-emri-llâh unvan~n~~ ald~. Say~ lar~~ yirmiyi bulan M~s~ r Abbâsi halifeleri
bu zattan gelmi~lerdir.
M~s~ r Abbâsi halifelerinin hukuki durumlar~ na gelince, onlar tamamiyle sultanlar~ n memurlar~~ gibi idiler. Sultanlar emrederler, onlar da bu
emirleri derhal yerine getirirlerdi. Verilen emirler kar~~s~ nda tereddüd
göstermek bile mevki ve itibar~~ kaybetmek ve dolay~s~yla yoksullu~a
dü~mek demekti. Onun için hiçbir halife sultan~ n emir ve isteklerine kar~~~
gelmemi~tir. 15
Halifelerin yapt~klar~~ ba~ka i~ler, sultanlar~ n biat merasiminde haz~ r
bulunmak, dört mezheb ba~~kad~ lar~~ ile birlikte Kale'ye (sultanlar orada
otururlard~) ç~karak yeni ay, yeni y~ l, Ramazan ve Kurban bayramlar~~ dolay~s~~ ile sultan~~ tebrik etmek, sultan ve büyük beyler taraf~ ndan verilen ziyafetlere kat~ lmak, sultan, sultan~ n yak~ nlar~~ ile büyük beyler ve onlar~ n
yak~ nlar~ n~ n cenaze törenlerinde haz~ r bulunmak, mezarl~~a kadar kad~ larla birlikte yürümek idi. Halifelerin kendilerini, sultanlar vas~ tas~~ ile ba~vuran yabanc~~ devlet reislerinin hükümdarl~ klar~n~~ tasdik etmelerinin de ba~l~ ca vazifelerinden biri oldu~u biliniyor. Bunda da, tabii, sultan~ n muvafakat~~ ~artt~. Onlar~ n bir ba~ka vazifeleri de, ba~~kad~ lar gibi, sultanlar~ n askeri seferlerine gitmekti.
Halifelerden baz~lar~~ talihsiz bir hayat geçirmi~lerdir. Mesela Üçüncü Halife elMüstekfi bi'llâh (7w-74o-1302-134o), de~erli bir insand~. ~ yi kalbli, cömert, kültürlü, yaz~s~~
güzel, çevgen oyununda mâhirdi. Sultan el-Melikün-Nâs~ r onu çok seviyordu. Fakat kuru
bir iftira yüzünden, bu faziletli insan~~ ilk önce kalede haps tuttuktan sonra, KCis yöresine
sürdü. El-Müstekfi orada hayata veda etti (740-1340).
Onun halefi olan el-Vâsik bi'llâh ise zevk ü safa içinde ya~amay~~ sevdi~i ve bilhassa
ayak tak~m~~ ile dü~üp kalkmak-tan ho~land~~~~için halifelikten azledilmi ~ti (740-1340).
Ayn~~ yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ nda Ebu Abdullah Muhammed, el-Mütevekkil `alal-lât~~ unyan~~ ile üç defa halifelik makam~ na geçmi~~ise de Sultan Berkuk taraf~ ndan bir müddet kalede hapsedilmi~ti (ölümü: 791-1389).
Karde~i el-Mu`tas~ m bi'llah ise iki defa halledilmi~ti. El-Müteyekkil'in o~lu el-Musta
in'e gelince o, ilk ve son defa, sultanl~ k taht~ na ç~ kar~lan halifedir.
Fakat el-Müstacin, sultanl~~~~mecbur b~ rak~ld~~~~için kabul etmi~ti. Mamafih hiçbir
gücü olmayan sultanl~~~~da ancak alt~~ ay kadar sürdü. 815 (1412) y~ l~ nda sultanl~~~~sona erdirilen el-Müsta`in, kalede hapsedilmi~, 816 (1414) da da halifelikten ç~ kar~l~ p ~skenderiye'de hapse gönderilmi~ti. Onun orada 824 (1421) y~ l~ na kadar yatt~~~~biliniyor. ElMüstacin'in anas~~ Bay Hatun adl~~ bir Türk cariyesi idi. Hapisden ç~ kt~ ktan sonra yine ~skenderiye'de oturmu~~ve paras~~ oldu~u için müreffeh bir hayat geçirerek mahpusluk y~ llar~ n~ n
ac~ lar~ n~~ unutmaya çal~~m~~t~ r. Karde~i ve halefi el-Mu'taiid de Güzel adl~~ bir Türk cariyesinden do~mu~tu. El-Mu'teiid de~erli bir halife idi; öyleki o, Abbâsi halifelerinin en faziletli ~ahsiyetlerinden biri say~lm~~t~ r (ölümü: 1441). El-Müstekfi bi'llâh'dan sonra halife olan
el-Kim bi-emri'llâh ise hayat~ n~ n son y~ llar~ n~~ sürgüne gönderildi~i ~skenderiye'de geçirmi~ti (ölümü: 855 — 145 1).
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Böylece Halife III. Mütevekkil `Ala'l-lah Sultan Kani Say el -Gayri
ile" Haleb'e gitmi~ti (922=15 ~~6) ' 7.
G-5.)_";JI
Sultan el-Gayri Osmanl~~ hükümdar~~ Yavuz Selim'in ülkesine hücum
edece~inden ~ üphelenerek Haleb'e geldi; sonra oradan iki konak mesafedeki Mm Dab~k düzlü~ünde iki hükümdar kar~~la~t~ lar. Onlar~ n her ikisi
de ~air idiler: El-Gayri, bütün Çerkes Memlükleri gibi, Türkçe konu~uyor,
hatta bu dilde ~iirler yaz~yor ve Türkçe ~iir söyleyen ve kitap yazan müellifleri de himaye ediyordu. Kan~say'~ n tefsire dair bir eseri ile Arapça bir
divan~~ oldu~u biliniyor 18.
Sultan el-Gayri Merc Dabilta Davud Peygamber'e ait oldu~u söylenilen mezar~ n yan~ nda durarak ordusunu sava~~düzenine soktu; sa~~nda
Halife el-Mütevekkil `Ala`l-lah bulunuyordu. Sultan ve Halife ayn~~ biçimde giyinmi~~olup omuzlar~ nda birer harp baltas~~ görülüyordu. Harife'nin
k~ rm~z~~ renkteki sanca~~, ba~~ n~ n üzerine çekilmi~ti. Sultan, herbiri sar~~
renkteki ipek kese içinde 40 aded Kur'an nüshas~~ ta~~yan seçkin bir topluBu isim, bilindi~i üzere, ~imdiye kadar Kân~u (
) veya Kânsuh (
~eklinde okunmu~tur. Fakat ara~t~ rmalar~ m~z bu okunu~lardan hiç birinin Manas~~ olmad~~~~
ihtimalini geni~~ölçüde ortaya koymu~tur. Bu sebeple bu ismin do~ru okunu~unun
görüldü~ü üzere, Kân~~av oldu~u dü~ünülmü~tür. Buradaki "say", ismin ikinci kelimesi
olup "sa~" sözünün ~~> v de~i~mesi ile alm~~~oldu~u ~ekildir. Sa~~kelimesinin ise, sa~l~k,
esenlik, manalar~ ndan ba~ka sa~, tatl~, iyi, temiz, halis, sa~lam, s~cak manalar~ na geldi~i de
bildiriliyor (bk. Ka~garl~~ Mahmud, Dfi~iinu Lu~dt-it Türk dizini, TDK, Ankara, 1986, IV, s.
4.80). Buna göre Isân~~ say (< sa~), kan~~ iyi, temiz gibi bir mana ta~~ maktad~ r. Kânsüh okunu~una gelince bu, vav'~ n sakin okunmas~~ için üstüne konulan sük~:~ n (cezme) i~aretinin
"he"harfi san~ lmas~ ndan ileri gelmi~tir.
In~~ay'dan ba~ka, yine, kan ile yap~lm~~~baz~~ isimlerin Memlükler aras~ nda kullan~ld~~~~görülür: kkum ( ((i-U) ), can~m ad~~ gibi), 1.cr~lbây ( LsL,,t5
j~ Li — kan~~ zengin,
kan~~ asil) kan~~ bek (
J~i) — kan~~ güçlü). Bu konuda daha fazla bilgi için, yak~ n
bir zamanda yay~ nlanacak olan Tarihte Türkye sah~s adlar~~ adl~~ kitab~ m~za bk.
1 ' Seferde halifelerin masraflar~~ sultanlar taraf~ ndan kar~~ lan~ yordu. Sultan Halifeye
"sefer haz~ rl~~~n~~ gör" diye haber göndermi~, Halife de sefer masraflar~ n~~ kar~~lamak üzere
5000 dinar veya daha fazla bir paraya ihtiyac~~ oldu~unu bildirmi~ti. Fakat el-Gayri Halife'ye sadece 500 dinar yollam~~~bu, ise onu güç bir duruma sokmu~~ve borçlanmak zorunda kalm~~t~~ (~bn iyâs, Bedâyi' uz-zuhür fi velsâyi'd-duhür, yay~ nlayan M. Mustafa, Kahire,
1961, IV. s. 23, 30, 33, 36, 41, 47, 51, 6o).
18 ~slam Ansiklopedisi, Kansu maddesi, VI, s. 162-164. Orada el-Gavri'nin vefat y~ l~~
olan 1516 tarihinin yan~ na sual i~aretinin konmas~ n~ n (s. 162) sebebi anla~~lmad~. Osmanl~~
ve Memlük kaynaklann~ n ifdelerinden el-Gavri'nin sava~~ n vuku buldu~u gün (25 Receb 922
"« 24 A~ustos 1516) vefat etti~i anla~~ l~ yor. Her yönü ile el-Gavri'nin hayat~ n~ n geni~~bir ~ekilde incelenmesinin iyice bilinmeyen bir çok meseleyi ayd~ nl~~a kavu~turaca~~~ve baz~~
~üpheleri de bertaraf edece~i muhakkakt~ r.
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luk taraf~ndan çevrilmi~ti. Bu Kur'anlar aras~ nda Halife Osman taraf~ ndan
yaz~ lm~~~olan Kur'ân nüshas~~ da vard~ '.
Yine Sultan'~ n çevresinde M~s~ r'~ n ünlü velisi Ahmet Bedevi'nin halifesi, Kâdiri tarikat~n~ n ~eyhleri ile M~s~ r'~ n en tan~ nm~~~kad~ n velisi Seyyide Nefise'nin (ölümü: 208=824) türbesinin bak~c~s~~2' yer alm~~lard~. Bunlardan Ahmed Bedevi halifesinin k~ rm~ z~, Kâdirilerin ye~il bayraklar~ , Seyyide Nefise Türbesi bak~ c~s~ n~n da siyah bayra~~~vard~~21.
Memlükler ile harbin kaç~ n~ lmaz oldu~unu gören Selim Han Memlük
ülkesine girerek, 922 y~ l~~ Receb ay~ n~ n 21'inde (22 A~ustos 1516) Ay~ ntab'a (Gaziantep) gelmi~ti. Ayn~~ gün bütün pa~alar ve beyler ça~~ r~ l~ p "~ttifakla süret-i cenk tasvir olundu". Ertesi gün de "asker tertibi ve cenk ve alaylar
ahvali" görü~üldü'. Ay~ n 25 inde Merc Dâb~ k'a var~ ld~. Memlük ordusu
da daha önce ayn~~ yere gelmi~ti. ~ki taraf da sava~~düzeni ald~. Memlük
ordusunun sa~~koluna ~am naibi (valisi) Sibây, sol kola Haleb valisi
ljây~ r Beg kumanda ediyordu. Sultan Kan~sav el-Gayri gö~üsde yer alm~~t~. Atabeg Sudun(?) el-Acemi de gö~üste idi.
Osmanl~~ ordusuna gelince, sa~~kolda Anadolu be~lerbe~isi Zeynel Pa~a ile Karaman be~lerbe~isi Hüsrev Pa~a ve Dulkad~ r beyli~i hakimi ~ehsüvar o~lu Ali Be~~ile Ramazan o~lu Mahmud Be~~ve Diyarbekir be~lerbe~isi B~y~kl~~ Mehmed Pa~a yer ald~lar'. Bunlar~ n üçü de Türkmen idi.
Akkoyunlu hânedan~ ndan Ferah~ad Bey de bu sava~ta bulunmu~~ise
de hangi kolda yer ald~~~~bilinmiyor. Böylece Merc Dâb~ k sava~~ na dört
ünlü Türkmen beyi'nin kat~lm~~~oldu~u görülüyor 24.
ibn ~yas, IV, s. 68-69. Fakat Hazret-i Osman'~ n Kur'ân'~~ çok yerde tarihçinin kar~~s~ na ç~ kar.
20 Seyyide Nafise hakk~ nda ~slam Ansiklopedisi'ne bk. (IX, s. 183-184).
21 ~ bn ~ lyas, V, S. 69.
22 Haydar Çelebi, Ritzna.~ne, Feridun Bey,Afin~eatiis-selâtin, ~stanbul, 1274, I, s. 479.
23 ~ükrü (Selim-nâme, Ali Emini Ktp., 122a) ve Hoca Saccleddin (Taciit-teviinh, Istanbul, 1280, Il, s. 333). B~ y~ kl~~ Mehmed Pa~a'n~ n Rumeli kuvvetlerinin bulundu~u sol kolda
yer ald~~~ n~~ yazarlar.
24 Sultan Selim Han'~ n annesi `Ai~e Hatun'un da Türkmen as~ ll~~ oldu~una burada
i~aret edelim. Fakat Tarih-i Saf müellifi Kemâleddin Efendi'nin (ölümü: 1032 — 1623) yazd~~~~gibi 'Ai~e Hatun Dulkad~ r Beyi Alâüddevle'nin k~z~~ de~ildir. öyle olsa idi ça~da~~kaynaklarda bir vesile ile ~üphesiz bundan söz edilecekti. 'Ai~e Hatun, Müverrih Mustafa Cenâbi Efendi'nin bildirdi~i gibi (el-Aylemüz-zâbir, Nurosmaniye Ktp., nr. 3098, 346') Amasya yöresindeki Türkmen beylerinden birinin k~z~d~ r (vefat' 911 — 1505). Buna göre Yavuz
Selim Orhan Bey'den sonra gelen hükümdarlar aras~ nda anas~~ Türk as~ ll~~ olan biricik pâcli~ahd~ r.
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Sava~~kaba ku~lukta Memlükler'in hücuma geçmeleri ile ba~lad~.
Cündi denilen a~~r z~rhl~~ Memlük atl~~ birlikleri en çok sa~~koldaki
~ehsüvar o~lu Ali Be~~ile B~y~kl~~ Mehmed Pa~a'n~n kuvvetleri üzerine
yükleniyorlard~~25. Bu husus herhalde Memlükler'in Türkmen birliklerini
daha kolay bozguna u~ratacaklanna inanmalar~~ ile ilgili olmal~d~r. Fakat
inand~klar~~ gibi olmad~~ ve ikindi vakti a~~r bir bozguna u~rad~lar (25 Receb 922-24 A~ustos Pazar 1516). Duydu~u derin üzütünden El-Gavrrye
inme geldi ve bu yüzden ayn~~ gün (yani 25 Receb Pazar) hayata veda etti 26. Kendisinden ba~ka Atabey Sodun
~am naibi Sibay, Trablus~am valisi Temür öz (?)) Safed valisi Turabay, mukademlerden yani
k~rk erlik beylerinden Sultan'~n yak~n~~ Beybars ( ~i ), ikinci emirahur
Akbay et-Tavil ile daha nice emirler sava~~meydan~nda kald~lar 27 ve birçoklan da tutsak al~nd~lar 28. Bunlardan biri Haleb valisi I:Uy~r Beg idi 26 .
25 ..."Dü~man bir zaman at eylendirüb andan her cânibden yüriyi~~idüb eksen
~ehsüvar O~lu Ali Be~~ve Diyarbekir be~lerbe~isi Mehemmed Be~~üzerine sa~~cânibe
yürüyüp hayli müdded ceng ü cidal ikindiye dek k~tal olubn (Haydar Çelebi, Ftüznâme,
Feridun Bey, I, s. 479; Ke~fi, Selim-nâme, Süleymaniye, Esad Efendi Ktp., nr. 2147, 77a).
28 Yine ayn~~ gün cesedinin bulundu~u ve ba~~n~n kesilip Selim Han'~ n at~n~ n ayaklann~n önüne at~ld~~~~bildiriliyor (~ehzâcle Süleyman ile K~nm Han~'na gönderilen fetihnâmeler, Feridun Bey, I, s. 427, 430).
Hoca Sadeddin'e göre, Gavri'nin had~m a~as~~ hükümdann~n cesedinin bulundu~u yeri
bildirince Selim Han durumu anlamak için bir çavu~~göndermi~. Çavu~~Gavn"nin ba~~n~~
kesip Selim Han'a getirmi~. Selim Han Çavu~'un bu hareketine k~z~p onu a~~r bir ~ekilde
cezaland~rmak istemi~~(Tacüt-tevârih, I, s. 337). Fakat buna inan~lmaz. K~sa Günlük'te
(Rüznâme) ~u sözlere rastgeliniyor: "Yirmisekizinci gününde divan oldu. Sultan (Gavri)'n~n
meyyiti haberinin ve kabrinin kande idü~ün bilmek içün Yular K~sd~~ O~lu mirliva-i Kara
Hisar-1 ~arki ~skender Be~~irsal olundu (Feridun Bey, I, s• 480).
27
~bn ~yas, V, S. 70, 71, 72. Haydar Çelebi'nin Rüznâme'sinde muharebede ölen
memlük emirlerine dair uzun bir liste vard~r (s. 479-480). Ancak bu listenin do~rulu~u çok
~üpheli görünüyor. Çünkü, ~bn ~yas Ruznâme'de zikredilen emirlerden mühim bir k~sm~n~n daha sonraki sava~larda öldükleri ve ya tutsak al~n~ p hayatlanna son verildi~ini yaz~yor.
28 Bu beyin ad~~ ~bn Iyas'da, gösterildi~i gibi, Hây~r Beg (s. 76), ~bn Tulun da (Murakehetül-hillân, Kahire, 1964, II, S. 185): Hayir Beg ve Hayir Beg olmak üzere iki ~ekilde
yaz~lm~~t~r. K~sa Günlük ile (s. 453) Haydar Çelebi'nin günlü~ünde (s. 484) Hayir Beg olarak görülür. Bu sebeple Memlükler'in Haleb beylerbeyisinin ad~~ Hoca Sadeddin (II, s. 335,
336) ve di~er baz~~ müverrihlerin yazd~ klan gibi Hay~r Bay de~il tlây~r Beg'dir. Buradaki
15ây~eda 15>i; de~i~mesi ile, belki Türkçe kay~r'dan gelmi~~olabilir.
28 M~s~ rl~~ müellif ~bn ~yas sava~ta Osmanl~~ askerinden say~lmas~~ mümkün olm~yacak
derecede çok asker öldü~ünü yaz~yor ise de (s. 71), bu sözlerin mübalagal~~ oldu~unda hiç
~üphe yoktur. Çünkü, kaynaklarda muharebede hayat~n~ _ kaybetmi~~tek bir Osmanl~~ sancak
beyi'nden bile söz edilmez Osmanl~~ ordusunun Me~:C liâblk zaferini fazla bir güçlük çekmeden kazand~~~nda ~üphe yoktur.
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Osmanl~~ ordusu ise sava~ta pek az kay~ p vermi~tir; Çald~ ran da oldu~u gibi, pa~an~ n ve beylerin öldüklerinden söz edilmiyor.
Halifeye gelince o da dört mezheb ba~kad~ lanndan üçü ile birlikte
tutsak dü~mü~tü. Hanefi ba~kad~s~~ Mahmud ~ bnü~-~ihne ise askerler ile
birlikte kaçmak ba~ar~s~ n~~ göstermi~ti'. Fakat Halife'nin nas~l tutsak
dü~tü~ü iyice bilinmiyor. Halifeyi yak~ ndan tan~yan ~ bn Tulun da bu hususta hiç bir bilgi vermiyor.Türk kaynaklar~ nda ise halife kelimesine bile
rastgelinmez. Halife hakk~ nda bir çok hususta oldu~u gibi bu meselede de
bize bilgi veren müellif, sadece ~bn iyas't~ r. Yukar~da görüldü~ü üzere
Sultan el-Gayri atland~~~ nda Halife'nin onun sa~~yan~ nda durdu~u ad~ geçen müverrihin sözlerine dayan~ larak, bildirilmi~ti. Yine ona göre Selim
Han Haleb'teki ünlü Gök Meydan'da otururken, "Emirül-mü'minin" yani
Halife üç mezhep kad~lar~~ ile birlikte huzuruna gelip, padi~ahtan sayg~~
görmü~, paraya nail olmu~, giderken de kendisine bir "dolama"' giydirilmi~tin Fakat,yine ~bn ~yas'a göre, "Selim ~ah" Halife'yi göz alt~ na ald~ rm~~t~ r. Kahire'de, hiç de haks~ z olmayarak, Halife'nin tam bir tutsak oldu~u kabul edilmi~ti. Bundan dolay~~ Tuman Bay Sultan ilan edildikten sonra, Halife'nin babas~ , sab~ k Halife el-Müstemsik bi'llah, o~luna "mutlak
vekil" tayin edilmi~tir'.
Selim Han'~ n Halife`ye kar~~~tutumuna gelince, onun el-Mütevekkil'e,
tabii ba~kad~ lara da, ehemmiyet vermedi~i anla~~l~yor. Memlük seferine
kat~lm~~~ olan Osmanl~~ müverrihlerinin Halife'den hiç söz etmemeleri
~üphesiz bu husus ile ilgilidir. Fazla olarak Dima~kl~~ müverrih ~ bn Tulun
Halife ile üç ba~kad~ n~n ~ehre ac~nacak bir k~yafet içinde girdiklerini bildirir 33. Bu da Halife için gerçek durumunun ne oldu~unu aç~ kça gösterir.
Yavuz Selim Han M~s~ r üzerine yürümeyerek ~am'da oturmaya ba~lad~. Bu s~ rada Merhum Sultan el-Gavri'nin yak~ n akrabas~~ Ulu Davadar
Tuman Bay, sultan ilan edildi (14 Ramazan 922— Ekim 1516). O, Türk
memlüklerinin 47. ve Çerkes memlüklerinin de 2 I sultan~~ say~ld~.
iyas, s. 74. Fakat Hanefi ba~kad~s~, Dima~k'a peri~an bir halde ula~m~~t~~ (~bn
~yas, gösterilen yer).
Dolama, görüldü~ü gibi, Türkçe bir kelime olup, etekleri uzun bir tür kaftana deniliyor. Dolama'n~n yine ayn~~ manada XIII. yüzy~l~n ilk çeyre~inde Uygur ilinde ve Is~~~
Göl çevresinde (bilhassa Almal~k ~ehri ve yöresinde) çok giyildi~i görülüyor. Bu sebeple dolaman~n Yak~ndo~u'ya Mo~ollar aras~ndaki Uygurlar taraf~ndan getirilmi~~olmas~~ muhtemeldir.
32

Ayn~~ eser, s. 77, 84, 104-105.
Müffikehetül-hillân, Kahire, 1964, II, s. go.
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Selim Han ~am'dan Tuman Bay'a mektup göndererek ondan M~s~ r'da kendisinin valisi olmas~ n~~ istedi. Selim, bu mektubunda (Zilhicce
922 = Aral~ k 1516) Yüce Tanr~'n~n kendisini, ~skender-i Zul'karneyn gibi,
dünyay~~ do~udan bat~ya do~ru fethetmeye memur etti~ini, Tuman Bay'~ n
ise para ile sat~n al~ nm~~~bir köle oldu~u için hükümdarl~~a lay~ k bulunmad~~~ n~~ yaz~ yor. Kendisinin ise 20. nesle kadar giden hükümdarlar~ n soyundan indi~ini söylüyor 34. Sonra ~unlar~~ yazd~~~~görülüyor: "Sen Halife ve
kad~lara minnet ederek sultan oldun. Ancak k~l~c~ = hakk~~ olarak, ayn~~ zamanda
Gavrrnin ölümü ile bu yerlerin millkiyeti bana geçmi~tir. Bu sebeple M~s~r'~n vergisini, daha önce Ba~dad hati-fekn'ne yap~ld~~~~gibi, her y~l bana göndermelisin.
Haremeyr~ zi~Çünkü Ben Tanr~~'n~n (ona ait olan) yer yüzündeki
~erifeynin hizmetinde de senden önde gelinM 35 . Bizim dayan~ lmaz glic~imiizden korunmak istersen paray~~ ad~ m ~za kes ti r, hutbeyi de bizim ad~ m~za okul ve Gazze 'den M~s~ r'a kadar olan yeri ve M~s~r'~~ vali miz olarak idare et. E~er bana itaat
~bn,
etmezsen M~s~ r'a gelirim. Bu da sana ve askerlerine ac~~ bir ölüm geliri
~yâs Tuman Bay'~ n "Selim ~ah'~ n" 37 mektubunu okuyunca çok korkup
a~lad~~~ n~~ yazar 38 .
Bu mektupta konumuz bak~ m~ ndan mühim olan husus, ~üphesiz, Selim ~ah'~n kendisini Allah'~ n yeryüzünde halifesi saymas~d~r. Bu da, anla~~laca~~~üzere, Kur'ân-~~ Kerim'deki baz~~ âyetlerden ileri geliyor 39.
° Böylece Selim Han, ~üphesiz, kendisini O~uz Han'a ba~lam~~~bulunuyor.
35 "Ene balifetullahi fi ariihi ve ene evlâ minke bi-hidmetil-haremeynis-~erifeyn" (~ bn
Iyâs, V, S. 125). Osmanl~~ hükümdan bu sözleri Kur'ân'daki baz~~ âyetlere dayanarak söylemi~tir. Bu âyetler için az ilerideki ha~iyeye bk.
36 ~ bn ~yas, s. 124.-125.
37 Onun ~ah unvan~ n~~ çok sevdi~i anla~~ l~yor. Nitekim paralar~ n~ n pek ço~unda ve ya
hepsinde "Sultan Selim ~ah" unvanlar~~ görülür. (H. Edhem, Meski~ kdi-i Osman~:ye, ~stanbul,
1334, I, s. 183-204). ~ah unvan~~ Selim'in seleflerinde görülmez.
38 Gösterilen yer. ~bn lyâs, bu mektubun Türkçe sözlerinin daha çok oldu~unu da
bildirir. Bunun manas~~ mektubun Türkçe yaz~lm~~~oldu~udur. Selim Han Farsça divan sahibi olmakla ve ~ah unvan~n~~ kullanmay~~ sevmekle beraber, Türkiye d~~~ ndaki devletlere ilk
Türkçe mektup gönderen Osmanl~~ hükümdan da muhtemelen odur.Çald~ ran zaferi dolay~s~~
ile Türkistan hükümdan Ubeyd Han'dan gelen Farsça tebrik mektubuna Türkçe mektupla
cevap vermi~tir (Feridun Bey, I, s. 4.15-416). Babas~ n~ n izinde yürüyen Kanuni devrinde
Türkçe, Osmanl~~ divan~ nda, rakibsiz bir duruma yükselmi~~ve ad~~ geçen hükümdar zaman~ nda dünyan~ n her yerine sadece Türk dilinde mektuplar yaz~ lm~~t~ r.
3

" Bu âyetler ~unlard~ r:
— ~nni câc ilfin fil- arii halifeten — Ben yeryüzünde bir halife yarataca~~ m" (Bakara
suresi, 30, âyet).
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Tuman Bay, Selim'in teklifini kabul etse idi, M~s~ r ve M~s~ r'dan Gazze'ye kadar olan yeri, muhtemel olarak, Hay~ r Beg'den daha çok yetki ile
idare edecekti.
Kahire yak~ nlar~ nda Ridaniye'de iki taraf yeniden kar~~~ kar~~ya geldi
(29 Zilhicce Cuma 922 = 22 Ocak 1517). Dulkad~ r hakimi ~ehsuvar o~lu
Ali Be~~sa~~kolda, Ramazan o~lu Mahmud Be~~de sol kolda yer ald~lar'.
Ridaniye'de çetin bir sava~~vuku buldu (29 Zilhicce Cuma = 22
Ocak 1517). Bu defa Memlükler daha yi~itce sava~t~ lar ve bahad~ rl~ k
gösterdiler. Bunun neticesinde Ramazan o~lu Mahmud Be~,
Memlükler'in Ay~ ntab (Gaziantep) nâibi olup Osmanl~~ devletinin hizmetine girmi~~olan Florina sancak beyi Yunus Be~~ve sab~ k hazinedar Ali A~a
sava~~meydan~nda kald~ klar~~ gibi, Vezir-i .zam Sinan Pa~a da ald~~~~m~zrak ve ok yaralar~ndan hayata veda
Sinan Pa~a'n~ n ölümü orduda derin bir üzüntü yaratt~ . Çünkü Selim
Han devrinde kazan~ lm~~~ba~l~ ca zaferlerde onun büyük bir hissesi vard~.

— Ya Davudu Inna ce`alnake balifeten
fa'hkum beyne'n-nasi bil-hakk~~ — Ey
Davud ben seni yeryüzüne halife k~laca~~ m (insanlara) do~rulukla hükm et (~ad suresi, 26.
ayet).
— Ve huve'llezi cecalekum
— Sizleri yeryüzüne halife(ler) k~lan odur (En`am suresi, 165. ayet). Ve bunun gibi di~er ayetler (Yunus suresi, 14. ve 74. ayetler).
40
~ehzade'ye gönderilen Fetihnâme-i humâyun, Feridun Bey, I, S. 428. Bu yer alma
hususu O~uz gelene~ine göre mi yap~ld~? Dulkad~ r eli Bozok'tan, Ramazan o~ullan'n~ n eli
de Uçok'tan idiler. Fakat bu yeralma ba~ ka bir hususla da ilgili olabilir. Çünkü Merc Dab~ k'ta ayn~~ kolda idiler. Her iki Türkmen beyi Veziriâzam Sinan Pa~a ile" birlikte bir yerde
gizlenip, bask~ nlar~~ ile orduyu adeta bunaltm~~~olan Göçebe Arablar~ , oradan ç~ kararak,
a~~ r bir yenilgiye u~ratm~~lard~. (K~sa Ruznâme, Feridun Bey, I, S. 453). Türkmen as~ll~~ kumandanlardan B~y~ kl~~ Mehmed Pa~a ise Merc Dab~ k sava~~ndan sonra valilik merkezi olan
Diyabak~ r'a (Amid — Hemid) dönmü~tü. Akkoyunlu hanedan~ na mensup Ferah~ad Bey ise
sefere devam etmi~tir. Ferah~ad Bey çok sonra, 936 (1530) tarihinde Kanuni'nin o~ullar~ =
sünnet dü~ününde seçkin konuklar aras~ nda yer alm~~t~ . (Peçevi, Tarih, Istanbul, 1283, I, s.
154). Ferah~ad Beg'in Medine'de öldü~ü bildiriliyor; fakat tarihi verilmiyor (Osman, Tezildrih-i cedid-t mir'ât-: cihan, yay~ nlayan Ats~z, ~stanbul, 1961, s. ~~ o). Ad~ n~ n Ferah~ad oldu~unda
~üphe yoktur.
4 ' Haydar Çelebi, Rianâme, S. 485, K~sa Riuname, S. 453, Hoca Sadeddin, II, S. 362.
ibn ~yas (V, S. 145). ibn Süvar'~ n yani Sehst~var o~lu Ali Be~'in o~lunun da sava~ta
öldü~ünü yazar.
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Fakat Memlükler her ne kadar cesurca vuru~tular ise de bu defa da
yenildiler ve a~~r kay~plar vererek 42 sava~~meydan~n~~ terk ettiler'''. ibn
~yas, sava~'tan bir gün sonra (30 Zilhicce Cuma = 23 Ocak), Harife'nin
baz~~ Osmanl~~ vezirleri ve askeri birlikleri ile Kahire'ye girdi~ini yazar".
Hafife'nin önünde giden münadilerce halk~n güvenlik içinde oldu~u,
zulmün sona erip adalet devrinin aç~ld~~~~bu sebeple rahatça al~~-veri~~etmelerini duyuruyor, evlerine s~~~nm~~~olan Sultan'a ait Çerkes memlüklerini haber vermeleri, vermeyenlerin evlerinin önünde as~lacaklann~~ bildiriyorlard~ ". O gün (30 Zilhicce) Kahire'de Osmanl~~ hükümdar~~ ad~na hutbe okundu". Hutbede Osmanl~~ hükümdan için: "Allahümme unsur esSu4an ibnüs-su4an Malikil-berreyn ve'l-bahreyn, Kasire'l-cay~eyn ve
Su4anel-gralseyn ve tladime'l-haremeyni'~-~erifeyn, el-melikel Muzaffer
Selim ~ah Allahümme unsurhu nasran 'azizen ve iftely lehü fetlyen mub
nen, Ya malikü'd-dunya
Ya rabbü'l-calemin" ~eklinde dua
edildi
3 Muharrem'de (26 Ocak) Selim Han bir k~s~m hassa askeri ve vezirleri ile Kahire'ye girmi~~ve seyrede seyrede ~ehrin öbür taraf~ndan ç~k~p
Nil k~y~s~ndaki Bulak'da ordugah~n~~ kurmu~tur. Selim Han ~ehir içinden
geçerken halk kendisine yüksek sesle dua etmi~tir". ~bn ~yas bu geçi~~esnas~nda Halife ile ba~kad~lar~n Sultan'~n önünde gittiklerini bildirir. Yine
ayn~~ müverrih bu geçi~~dolay~s~~ ile bir de ~ayia nakleder. Buna göre ~bn
c Usman (Osman O~lu) ~am'da iken nedimlerine M~s~r'a girdi~inde evlerini -yakaca~~n~, halk~n~~ da k~l~çtan geçirece~ini söylemi~~ise de Halife güzel
sözlerle onu bu fikrinden vazgeçirmi~". Fakat bu ~ayian~ n çok basit bir
" Haydar Çelebi'ye inanmak laz~m gelirse (s. 485) ölenler aras~nda Emir Silah
erkmes (— Ürkmez), Emir Meclis Yah~i Bay, Büyük Mirahur Enes Bay, Ulu Hacib Tolada Bay ve Emirül-ümera Asut Bay (?) ve binba~~lardan Can Bulad (Pulat), Hay~r Beg elMimar, Ulu Devadar Allan, Kan~sav Kavu~lu(?), Sodun Ulu Beg, irek, Üzürmük(?) gibi
büyük emirler ile k~rk erlik ve on erlik beylerinden ve hasekilerden bir çoklar~~ vard~. M~s~rl~~
müverrih ~bn ~yas bunlardan ancak bir ikisini zikreder (V. s. 146).
43 ~bn ~yas V, S. 147. Haydar Çelebi ~ehrin zapt~n~n ve halka aman verildi~inin bildirilmesinin ~~Muharremde (24 Ocak) oldu~unu yazar (s. 485) do~rusu bu olmal~d~r.
4' Gösterilen yer.
45 Haydar Çelebi, s. 485; ~bn ~yas, V, s. 148.
46 ~bn /yas, s. 148.
47 Haydar Çelebi, S. 485; ~bn iyas, s. 150.
48 s. 150.
49

Gösterilen yer.
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uydurma oldu~u ~üphesizdir. Halife'ye gelince, daha önce de belirtildi~i
üzere, bizim kaynaklar da, bir tek istisna ile ondan asla söz edilmez.
Muharrem ay~n~ n dördüncü Sal~~ gecesi 5° Tuman Bay 7000 kadar asker ile Kahire'ye girip ~ehirdeki Osmanl~~ askerinin hepsini öldürmü~~ve
hatta Bulak'ta bulunan Osmanl~~ ordugâh~na bask~n yapmak istemi~ti. Gür
Bo~a (<Kür? Bo~a) adl~~ bir memlük askeri arkada~~~ile birlikte bunu haber verince sabaha kadar top ve tüfenk at~lm~~t~. Her halde bundan dolay~~
bask~ ndan vazgeçen Tuman Bay 51 hendekler kazarak, tokatlar (duvar gibi
engeller) düzerek ~ehrin savunmas~na giri~ti. Ayn~~ ay~ n 5., 6. ve 7. günleri
iki taraf aras~nda Kahire mahalle ve sokaklar~nda Çetin vuru~malar oldu.
Üçüncü günün ikindi vaktinde Memlükler'in kesin bir yenilgiye u~rad~klar~~ görüldü. Urban ve Cündiden (e~itim görmü~~kendisi ve at~~ z~rhl~~
Memlük askeri) 4000 ki~i ölmü~, fakat Tuman Bay kaçmaya muvafrak olmu~tu'.
Yine ~bn ~yas'a göre 8 Muharrem (31 Ocak) Cumartesi günü Osmanl~lar Tuman Bay'~n üç günlük sava~~esnas~nda karargâh yapt~~~~ ~eyhu
câmiini ve çevresindeki evleri yakm~~lar, Câmiin hatibini de öldürmek istemi~lerdir. Fakat Halife hatib'in hayat~n~~ kurtarm~~t~r".
Ayn~~ muverrih, Halife el-Mütevekkil'in bu zaman~nda M~s~ r'da, buyuran, sözü geçen, istenileni yapabilen bir mevkide bulundu~unu, bundan
dolay~, el-Mansur Osman (ölümü: ~~ 453), el-Müeyyed Ahmed (ölümü:
1461) ve ez-?âhir Ho~kadem (ölümü: 1461) gibi sultanlar~n o~ullar~n~n
Halife'nin evinin dehlizlerinde oturduklar~n~, emirlerin, ulular~n, ileri gelenlerin ve yüksek devlet memurlar~n~n o~ullar~~ ile emirlerden bir toplulu~un onun evinde gecelediklerini yaz~yor. Fakat, Yine ~bn ~yas'a göre, Halife onlara ehemmiyet vermiyordu. Kahire ile ilgili mektubu ve insanlar
hakk~ndaki ~efaat~~ Osmanl~~ vezirlerince reddolunmuyordu. Ona ait im
(alamet—renk) Kahire'deki evlerin ço~una vurulmu~tu. Bu zamanda o,
sözünün geçmesi ve azâmeti ile M~s~r sultan~~ gibi olmu~tu. Halk ona, ba5° K~sa Rüznâme (s. 453) ve ~ bn iyâs (s. 153) bu tarihi veriyorlar. Haydar Çelebi:
"Dördüncü günü geçüp Cihar~enbe gecesi içinde" diyor (s. 486). Hoca Sadeddin Muharremin 6. Sal~~ günü oldu~unu söylüyor (II, S. 362-363). Burada (4 yerine 6 yaz~larak) bir
zühul söz konusu olmal~d~ r.
51 Yani Duman gibi bey, demektir. Tuman (>Duman) nadir kullan~lan Türkçe adlardan biri de~ildir.
62 K~sa Rüznâme, s. 452; Haydar Çelebi, s. 486; ~bn ~yâs, s. 153-155; Hoca Sadeddin,
II, s. 362-363.
63 S. 155-156.

YAVUZ SELIM HALIFEL~G~~

68g

ba ve dedelerinin görmedi~i para ve arma~anlar takdim etmi~ti. Hatunlardan bir zümre hareminin dehlizlerine s~~~nm~~t~. Ak Birdi'n~ n k~z~~ ve Tuman Bay'~n kar~s~~ da onun evinde oturuyordu. Sultan Selim bu hatunu
kendisine çok para ödemeye mahkum etmi~ti. Halife Selim'e bu paradan
mühim bir k~sm~n~~ indirtmeye muvafrak olmu~tu. Böylece hatunlardan
pek çok arma~an alm~~t~. Bütün bunlardan Halife ~a~k~ n bir duruma
dü~mü~tü. Bunun böyle devam edece~ini sand~. Fakat devam etmedi 54.
Yine ayn~~ müverrihe göre Kahire'den kaç~ p el-Behnasa'ya gelen Tuman Bay, burada bir müddet oturduktan sonra, bu ~ehrin kad~s~ n~~ Halife'ye göndererek ondan hayat~n~~ ba~~~lamas~~ için Sultan Selim kat~nda ~efaatte bulunmas~n~~ istedi~i ~ayias~~ ç~km~~t~. Gerçekten az sonra Tuman
Bay'~ n Selim'e mektup gönderip hâlâ istiyorsa kendisinin M~s~ r valisi olma
teklifini kabul edece~ini bildirmi~ti. Bunun üzerine eski Anadolu t~mar
defterdan Mustafa Çelebi gönderildi. Dört mezheb kad~lar', Halife'nin devadan Birdi Beg ve Tuman Bay'~ n elçisi de Mustafa Çelebi'ye refakat ettiler. Fakat Mustafa Çelebi ve yan~ ndaki "Türkler ile Hanefi ba~kad~s~, karde~i ve el-Behnasa kad~s~~ da Tuman Bay'~ n adamlar~~ taraf~ndan
öldürüldüler. Üç kad~~ ile Halife'nin devadan Birdi Beg ise hayatlar~n~~
güçlükle kurtard~lar 55.
Bunun üzerine Tuman Bay'l yakalamak için yeniden harekete geçildi.
Onun iskenderiye yolu ile Suriye'ye gitmek istedi~i elegeçirilen bir diPden
54 S. 157-158.
" ~bn iyas, V, S. 166-167, 173. ~bn iyas Osmanl~~ elçisinin Muslihiddin ad~n~~ ta~~d~~~n~~ söyler (s. 164). Haydar Çelebi bu hususta ~unlar~~ yaz~ yor: "...Onuncu gününde (923 y~l~~
Saferinin) Tuman Bay'dan gerü ol kad~~ gelüp tekrar aman hükmün bil-mü~afehe taleb eyleyüp bir mu`temed adem istedi. On birinci gününde pa~alar divâna gelüp Tuman Bay'~n
gelmesin ve adem gönderilmesin tedbir ettiler. Halife ve dört mezheb kad~lan Hüdavendigara (yani Selim'e) bile yan~p bi'l-mü~afehe Hünkar aman ihsan eyledi. On ikinci gününde
oturak olup Al-i Abbas'dan Halife el-Müttevekkil 'ala'l-lah Mevlana Muhyiddin ki mahr~ise-i M~s~r'da Halife-i 'Abbasiyye bakiyyesinden ademisiyle dört mezheb kad~s~~ ve sab~ka
Anadolu defterdan olan Mustafa Çelebi ilçi tayin olunup ve Tuman Bay'dan gelen 'Abdüsselam nam kad~~ ile bile götürülüp hükm-i ~erif yaz~ld~. Ve tlayra Be~'den (—Ijay~r Beg) ve
Halife'den mekatib irsal olundu... Tuman Bay canibinden adem gelüp sâbika irsal olunan
Mustafa Çelebi'yi ve mezahib-i erbaca kad~lar~n, hasâret idüp bi-esrihim katleyledi~i arzolundu" (Ruznâme, S. 487). Halife ile ilgili Haydar Çelebi'de sadece bu haber vard~r. Yukar~da bir istisna olarak söyledi~imiz i~te budur. Görüldü~ü üzere Haydar Çelebi Halife'nin
ad~n~~ dahi bilmiyor ve ad~n~n Muhyiddin oldu~unu söylüyor. Bu, Halife'nin divanca yak~ndan tan~nmad~~~n~~ gösterir. Sonra 4 mezhep ba~kad~lar~n~n öldürüldü~ü hakk~nda muellif~ mizin sözlerinin do~ru olmad~~~~görülüyor. Nitekim ~bn ~yas bu hadisenin do~ruland~~~m
sonra ifade etmi~tir (s. 181).

Bel/elen C LVI, 44
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ö~renildi. Bunun üzerine Rumeli be~lerbe~isi Mustafa Pa~a, ~ehsüvar o~lu Ali Be~, Osmanl~~ hizmetine girmi~~olan Can Birdi Gazali ~lgarla arkas~ndan gittiler ve onu Buhayra yöresinde yakalay~ p Padi~ah'~ n kat~ na getirdiler 56 .
Çok geçmeden de, beklenildi~i gibi, Tuman Bay'~ n hayat~ na son verildi (Rebiyülevvel 923 = 13 Nisan 1517). Böylece Memlük devleti ve
onun halifelik müessesesi kesin olarak ortadan kalkm~~~oldu. Art~ k Selim
Mamafih di~er
Han gezintilere ç~ kabilir ve e~lence meclisleri
taraftan da dönü~~haz~ rl~ klar~ na ba~land~. Bununla ilgili olarak Kahire Yahudilerinden seçilmi~~bir topluluk daimi olarak oturmak üzere çoluk çocuklar~~ ile birlikte ~stanbul'a gitmek üzere yola ç~kanld~. Bunlar~~ mühendisler ile yap~~ustalar~ , do~ramac~lar, duvarc~lar, ta~ç~lar, mermerciler, demirciler ve di~erlerinden müte~ekkil zanaatç~lardan bir zümre takibetti.
Ondan sonra da Memlük Sultanlan ile büyük beylerin neslinden gelenler,
teslim olmu~~baz~~ emir ve askerler, tan~nm~~~tâcirler, kad~lar, yüksek devlet memurlar~, ~eyhler, âlimler, ünlüler ve ileri gelenlerden birço~u da ~s56
Süleyman'a gönderilen fetihnâme, Feridun Bey, s. 439; idris'i Bidlisi'nin
in~as~ yle ~~ rvan~ah'a gönderilen uzun fetihnâmede s~ k~~t~ nlmas~~ dolay~siyle Bat~~ M~s~ r'daki
Buhayra'ya do~ru kaçmaya ba~lamas~~ büyük emirlerden ~ehsüvar o~lu Ali Be~, BMi Be~,
Hay~ r Be~~ile Can Birdi Gazali'nin Rumeli be~lerbe~isi Mustafa Pa~a'n~ n yolda~l~~~ nda, Ilgar ile arkas~ ndan yürüyüp, Buhayra'da yeti~erek yan~ ndakileri bertaraf ettikten sonra tutsak al~ nd~~~~yaz~lm~~t~ r (Feridun Bey, s. 443).
Haydar Çelebi Rüznamesi'nde: "Yedinci vaki olan rüz-i pirüzda Tuman Bay Sultan'~ n
girifti haberi geldi. Askerde ve hât~ r-~~ ferhunde-i pâdi~ahide enva`-i meserret hâs~ l oldu.
Mezkür Tuman Bay Demenbür nam kasabaya karib Buhayra nam mevzide ki serhadd-i
havl-i
magribdir Nil-i geçüp halâs olmak dâiyesin eyleriken ~ehsüvar O~lu Ali Be~~
ve sair be~ler akibinden iri~üp k~l~ç korkusundan kendisini suya atup girdâb-~~ hayretde
musta~rak iken bo~az~ na kemend at~lup sudan ç~ kar~ld~ " denilmektedir (s. 488-489).
~ bn iyas'a göre ise Tuman Bay bozguna u~rad~ ktan sonra kaçarken Buhayra göçebe
Arablan'n~ n ~eyhleri Hasan b. Mer'i ile karde~ine rastgelmi~tir. Tuman Bay Hasan'~~ eskidenberi tan~makta olup aralar~ nda dostluk vard~ . Bununla beraber Tuman Bay gadretmiyeceklerine dair Kur'an üzerine yemin ettirdikten sonra onlara konuk olmu~tur. Fakat Tuman Bay çok geçmeden Urban taraf~ ndan ku~at~ ld~~~n~ , az sonra da Osmanl~~ askerlerinin
geldi~ini görünce Arab ~eyhinin yeminine ra~men kendisine gadretti~ini anlam~~t~~ (s. 1 74'75). ~ bn Zünbül'de de, ibn iyas'~~ teyideden kay~ tlar görülüyor.
"7 "On üçüncü gününde (Rebiyülevvel 923 — Nisan 1517) M~s~ r canibine müracaat
olunub timsah sayd~~ seyriçün göl üzerine var~ld~ ... On be~inci gününde Hüdâvendigâr saadede süvar olup Ehram Da~lar~n~~ seyrana gitti" (Haydar Çelebi s. 489). Bu geziler Tuman
Bay yakaland~ ktan sonra yap~lm~~t~ r. Ba~ka baz~~ Türkçe eserlerde de ehramlardan böyle
(yani Ehram da~lar~~ ~eklinde) bahsedildi~i görülüyor. Tuman Bay'~ n hayat~ na son verilmesinden sonra da Ümmül-K~ yas adas~ na giderek" erbab-~~ sazla ali sohbet eylemi~", bir gece
de ota~~önünde ate~bazlar türlü "san'atlar" göstermi~lerdir (ayn~~ eser, 489).
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58. ibn ~yas gönderilenlerin ~ 800 ki~i veya ona yak~n
tanbul'a gönderildiler.
say~da oldu~unu yazar59.
Bu gönderilenler ve ya sürülenler aras~ nda Halife ile amcas~n~n o~lunun o~ullar~~ Ebu Bekir ve Ahmed ile dünürü Has Beg'in o~lu Muhammed de vard160. Harife'nin babas~~ sürgünden muaf tutulmu~tu. Çünkü
ya~l~~ oldu~u gibi, gözleri de görmüyordu. Sürgüne tabi olanlar iskenderiye'den deniz yolu ile gönderiliyorlard~. Onlar~~ ~stanbul'a götürmeye vezirlikten azledilip Mora sancak beyli~ine tayin olunan Küçük Sinan Pa~a
memur edilmi~ti'. Sürgün ç~karma i~i Vezir Mehmed Pa~a ile Kad~asker
Zeyrek Zade'ye verilmi~ti 62.
Anla~~laca~~~üzere bu sürgünler, Yahudiler ve zanaatkârlar müstesna
olmak üzere, Memlük devletinin diriltilmesi için giri~ilecek bir te~ebbüsü
önlemek ve Osmanl~~ hakimiyetini sa~lam bir temele oturtmak gayesi ile
yap~lm~~t~.
Halife, kendisinin istanbul'a gönderilmesine karar verildi~ini haber
al~nca çok üzülmü~~fakat, gitmek için haz~ rlanmaktan ba~ka yap~lacak bir
~ey olmad~~~n~~anlam~~t~~63 .
Bu tedbirden sonra Selim Han Memlükler'in Haleb Valisi Hay~r
Beg'i (Bek?) M~s~r valili~ine tayin etmekte hiç bir mahzur görmedi. Fakat
58 V,

s. 182-184.

59 S. 188.
80 Ayn~~eser, V, s. 183, 184; ibn Tolun, II, s. 78. Yine ibn iyâs'a göre Kahire halk~~
Halife'nin Istanbul'a gönderilmesinden sonderecede müteessir olarak: "lu~tif~lik Mtstr'dan ~stanbul'a gitti"demi~lerdir (V, s. 185).
61 Haydar Çelebi, s. 489; Ke~fi, Selimnâme, Süleymaniye Esad Efendi Kütüphânesi,
nr. 2147, 115 a-b. Selim Han iskenderiye de gördü~ü Küçük Sinan Pa~a'n~n bir akrabas~na
Sinan Pa~a'y~~ beklemeden sürgünleri Istanbul'a götürmesini buyurmu~tu (Haydar Çelebi, s.

490).

62 Vuzerâdan Mehemmed Pa~a ve Kad~asker (>kazasker) Zeyrek Zâde ~ehr-i M~s~r'dan sürgün ç~karma~a müba~eret eylediler” (Haydar Çelebi, S. 489).
63 Ibn Iyâs, V. s. 183, 184. Müverrih Cenâbi, Yavuz'un Halife'yi tevkif ederek (Isabaia
calâ el-Müteveklcil hazâ) Istanbul'a götürdü~ünü ve Yedi Kule'de hapsetti~ini yazar ise de
do~ru de~ildir. Çünkü, böyle bir harekete lüzum yoktu (e1-` Aylemiiz-41hir fil-adil vel-aabir,
Nurosmaniye Ktp., nr. 3098, 182'). Karamani ("fsdru1-ave4 Nurosmaniye Ktp., nr. 3155,
log*) ile Müneccim Ba~frun (Cdmiü'd-düve4 Süleymaniye, Esad Efendi Ktp., nr. 2101, 2256)
verdikleri bilgiler Cenabrnin sözlerinin tekrar~ndan ba~ka bir~ey de~ildir. Di~er ça~da~~M~s~rl~~bir müverrih olan 'bn Zünbül'de Halife ile ilgili her hangi bir habere rastgelemedim.
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Kahire'de 4000 asker b~rak~larak" ve Hay~r Bey'in çoluk çocu~u Istanbul'a götürülerek 65 gereken ihtiyati tedbirlerin al~nmas~~ da ihmal edilmedi. Böylece Selim Han tam bir gönül rahatl~~~~içinde M~s~r'dan ayr~ld~~ (22
~aban 923 — ro Eylül 1517). O, M~s~r'da 8 aya yak~n bir zaman kalm~~t~.
~am'a vard~~~ nda (21 Ramazan 923 — 7 Ekim) cesur veziri, Yunus Pa~a
art~k hayatta de~ildi 66 .
Osmanl~~ hükümdan k~~~~ ~am'da geçirdi. Büyük Mutasavv~f Muhyiddin ~bnül Arabi'nin türbesini yapt~rd~~~~gibi, yan~nda da gerçekten güzel
bir cami in~a ettirdi; bir de imaret kurup bu külliye için zengin vak~flar
tahsis etti. Böylece Fâtih hükümdar ~eyh-i Ekber'e olan ba~l~l~~~nda samimi oldu~unu fiilen isbat etmi~~oldu.
~am valili~ini de Memlükler'den Can Birdi (— Can Verdi) el-Gazâli'ye verdikten sonra 11 safer 924 de (22 ~ubat 1518); ~am'dan hareket etti. Osmanl~~ hükümdan ~am'da dört aydan fazla bir zaman kalm~~t~. Selim Han uzun bir yolculuktan sonra Istanbul'a vard~~(17 Receb 924 — 25
Temmuz 1518); geceleyin gemi ile saraya gitti~i için kar~~lama töreni yap~lmad~~67 .
Gerçek böyle olmakla beraber, M~s~rl~~müverrih ibn ~lyas ba~ta Halife
olmak üzere bütün sürgünlerin "Hündkân" ~ehir d~~~nda kar~~lad~klar~n~~
yazmaktad~r. Hatta Halife padi~ah~~görünce at~ndan inmek istemi~~ise de
Selim Han inmesine mani olmu~tur".
~bn ilyas'~n Halife ile ilgili sözlerinde mübala~a ve hatta do~ru olmayan baz~~ haberlerin bulundu~u ~üphesizdir. Kesin olan husus ~udur ki
Selim Han Halife'ye kar~~~ilgisiz ve kay~ts~z kalm~~t~r. Onun üç ba~kad~~ ile
birlikte Haleb'den ~am'a peri~an bir halde gelmesi, Tuman Bay'a gönderilecek Osmanl~~elçisine refakatta bulunmaya memur edilmesi ve di~er
M~s~rl~larla birlikte Istanbul'a sürülmesi bu ilgisizlik ve kay~ts~zl~ktan ileri
gelmi~tir.
" Bu 4000 askerin ~ 000'i yeniçeri, ~ 000'i sipahi, ~ 000'i Anadolu askeri (her halde
gönüllü), ~ 000'i de Rumeli askeri (herhalde gönüllü) idi. Her bir birli~in ba~~nda, bir kumandan vard~~(Haydar Çelebi, s. 4.92).
65 ibn ~yâs, V, s. 362.
" Çünkü, yolda M~s~r'~n Hay~r Beg'e verilmesinden dolay~~hükümdar~n~~sert bir ~ekilde tenkid etmi~, Yavuz da onun hayat~na son vermi~ti.
67 K~sa Rüznâme, s. 458.
62 V, S. 272.
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Fakat ayn~~ müellifin bahsetti~i ~u haber do~ru idi. Halife el-Mütevekkil'in amcas~n~n o~lu Halil'in çocuklar~~ Ebu Bekir ve Ahmed halifeli~e ait
gelirden kendilerine tatmin edici bir hisse vermedi~ini ileri sürerek Halife'ye kar~~~ k~zg~ nl~k duymakta idiler. Bu sebepten "klundkâra” ihbarda
bulundular. Buna göre Halife M~s~r'da iken bir k~s~m Memlük emirinin
öldürülmelerinden önce kendisine emaneten b~rakt~klar~~ para ve de~erli
e~yalar ile Tuman Bay'~n kar~s~~ ve kaynanas~na ait paran~ n üstüne oturmu~~oldu~u gibi (la`cla `alâ vedâi' kesireten), öldürülen büyük emirlerin
kanlanndan da pek çok para alm~~t~r:Bundan ba~ka el-Mütevekkil Istanbul'da kendisine yak~~m~yacak bir hayat sürmeye ba~lam~~, bununla ilgili
olarak çalg~~ çalan cariyeler sat~nalm~~t~ r. Sonra Halife, akrabalar~n~n aleyhindeki faaliyetlerini ögrenince hisselerini de kesmi~~onlar da "klundkâr'a”
~ikayet etmi~lerdir. Bunun üzerine klundkar gelirin üçü aras~nda e~it bir
~ekilde payla~~lmas~na karar vermi~~ve bu karar~ n uygulanmas~~ için Kahire'ye adam gönderilmi~tir 69.
Halife'nin emanet olarak kendisine tevdi edilmi~~olan çok miktardaki
para ve de~erli e~yan~n üzerine yatmas~ na çok k~zan "Hundkâr", Halife'yi
Yedi Kule'de' hapsettirmi~tir".
Az sonra ad~~ geçen Müverrih Halifenin, 926 y~l~n~n Zilkade ay~nda
(152o Ekim-Kas~ m) babas~ na gelen bir mektupta "I-Jundkann” vefat etti~ini bildirdi~ini yazm~~t~r 72. Filhakika büyük hükümdar Sultan Selim ~ah,
926 y~l~, ~evval ay~n~n 9. Per~embe günü (22 Eylül 1520) hayata gözlerini
yummu~tu. Imparatorlu~un her yerinde oldu~u gibi, Kahire'de de onun
için Türk gelene~ine göre üç gün yas tutulmu~tur".
Ayn~~ ayda (~evval = Eylül) gelen di~er bir mektupta ise Halife'nin
yeni hükümdar Sultan Süleyman taraf~ndan serbest b~rak~larak kendisine
günde 6o akça maa~~tahsis edildi~i bildirilmi~tir. 74
" ~ bn ~yâs, V, s. 317-318.
7° /bn ~ yâs (V, s. 352)'da: Seb`u'l-Kulleyât yani Yedi Kule'nin Arabças~.
s. 352-353. Bu haber Kahire'ye Ramazan~ n 2o'sinde (— 12 Eylül 1520) gelmi~ti.
" V, s. 360.
73 Ayn~~ eser, V, s. 360, 362-363. Ay~ n yirmisinde Kahire meydanlannda 2 münadi
Türkçe ve Arabça olarak: El-Melikül-Muzaffer Selim ~ah'a Allah rahmet eyleyesin, el-Melikül-Muzaffer Sultan Süleyman'~n ba~anlan için de dua ediniz" diye ba~~ nyorlard~. Münadilerin Türkçe de nida etmeleri Osmanl~~ hakimiyeti ile ilgili olmal~d~ r. Memlükler devrinde
Türkçe de nida edildi~i hakk~ nda kaynaklarda bir kayda rastlgelemedim.
74 Ayn~~ eser, V, s. 365. Halifeden ba~ ka sürgünlerden daha bir çok hapsedilmi~~kimseler de serbest b~rak~lm~~lard~~ (gösterilen yer).
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Ertesi y~l (927 — 1521) Halife'nin M~s~r'da ya~ayan babas~~ sâb~k Halife el-Müstemsik bi'llâh Yakub vefat etmi~tir (19 Rebiyül-âhir Per~embe
927 = 29 Mart 1521). Bu zat ümmi idi, yani okur yazar de~ildi. Bununla
beraber 11.5 y~l halifelik makam~nda bulunduktan sonra görmesi epeyce
zay~flad~~~~için kendi iste~i ile mevkini o~lu Muhammed'e b~rakm~~t~. ElMüstemsik bi'llâh faziletli bir insan oldu~u için herkesden sayg~~
görmü~tü 75.
Yeni Osmanl~~hükümdan Süleyman Han sürgünlerin ço~unun M~s~r'a dönmesine izin vermi~ti. Bununla ilgili olarak sürgünler kafileler halinde Kahire'ye geldiler (927 — 1521). Onlardan baz~lar~~veya bir ço~u Istanbul'da kalmak istemi~~olmal~d~rlarki bütün M~s~rl~lar'~n gecikmeden
ülkelerine dönmeleri, gecikenlerin cezaland~nlacaklan bildirilmi~ti. Bu sebeple Melik E~ref inal'~n torunu, el-Gavrrnin o~lu, Halife ve daha bazdar~ndan ba~ka bütün sürgünler M~s~r'a döndüler'.
ibn Iyas'~n tarihi 928 (1521-1522) y~l~nda vukubulan olaylar~n anlat~lmas~~ ile sona ermektedir. Halife'nin bundan sonraki hayat~~hakk~nda ancak umumi tarih yazan baz~~ müverrihler biraz bilgi vermektedirler. Bu
müverrihlerden Mustafa Cenâbrye (ölm. 999 — 1590) göre Yavuz Selim
Halife el-Müteveldcil'i Kahire'de tevkif ederek Istanbul'a getirip Yedi Kule'de hapsetmi~tir 77. Ancak Sultan 926 (1520) y~l~nda ölümüne yak~n bir
zamanda Halife'yi hapisten ç~kararak kendisine günde 6o akça tahsis etmi~tir. Bunun üzerine el-Mütevekkil M~s~r'a dönmü~~ve ölünceye kadar
orada ya~am~~t~r. Onun Ömer, Osman ve Yahya adl~~ üç o~lu olup bunlardan Yahya o hayatta iken ölmü~tür. Di~er o~ullar~~ kendisinden sonra
Osmanl~~hazinesinden maa~~alm~~lard~r".
Anla~~laca~~~üzere Cenabrnin verdi~i bilgilerden baz~lar~n~n do~ru oldu~u kabul edilemez. Bunlardan biri Selim Han'~n Halife'yi tevkif ederek
Istanbul'a götürmesi, di~eri de ölümüne yak~n bir zamanda onu sal~vermesidir. Yukar~da görüldü~ü gibi, Halife'yi serbest b~rakan babas~n~n
ölümü üzerine tahta geçen Sultan Süleymand~. Maa~~~da tahsis eden ayn~~
'5 'bn lyas, V, S. 388-390.
76 Ayn~~ eser, V, S. 394-395, 397-398, 402-403. Selim Han'~ n istanbul'a sürdü~ü
Memlük emirleri ile askerlerinin de dönmelerine müsaade edilmemi~ti (s. 403).
77 “Lemma estevla es-Sultanu'l-c azam Sahibü'r-Rüm ve'l-Irak ve' d-Deylem Selim Han
bin Bayezid Ijan `ala Diyaril-M~sriyye bilC5mi isneyni ve ci~rine ve tis'imieti Icabaia calallMütevekkil haza ve cade bihi ~le'r-Rüm ve habee fi sebci k~l ~~mevsumetun bi Yedi Kule
(el-Aylemüz-zahir
vel-evahir, Nurosmaniye Ktp., nr. 3098, 182).
78 Gösterilen yer.
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hükümdard~ r. Kahire'ye de hemen dönmemi~, ancak 929 (1522-1523) y~l~ nda M~s~ r'a gitmek üzere Istanbul'dan ayr~lm~~t~r.
Yine umumi tarih yazanlardan el-Karamani (ölümü: 1019 = ~ 6~~ )
Cenâbi'nin verdi~i bilgileri aynen tekrar ettikten sonra Halife'nin vefat tarihini veriyor. Buna göre el-Mütevekkil 945 y~l~~ ~aban ay~ n~ n 12 sinde (3
Ocak 1539) vefat etmi~tir. Bu tarihin do~ru oldu~unu kabul edebiliriz.
Çünkü ay ve gün de verilmi~tir'''.
Müneccim Ba~~~(ölümü: 1113 = 1702) Cenâbi ve Nuhbetüt-tevârih
ve'l-ahbâr müellifi Mehmed'e dayanarak bilgi vermi~tir. Müneccim Ba~~'n~n Nuhbe'den nakletti~ine göre Sultan Süleyman Halife'ye itibar etmi~~
onu, babas~~ el-Mütemessik'in ölümü üzerine 927 (1521) de Kahire'ye
göndermi~tir. El-Mütevekkil halife olarak M~s~r'da daha 23 y~l ya~am~~t~ r.
Ölümü üzerine de halifelik sona ermi~tir 80.
Az yukar~da da i~aret edildi~i gibi, Halife'nin M~s~r'a dönmesinin babas~n~n ölümü üzerine ve bunun 927 (1521) y~l~nda oldu~u sözleri do~ru
El-Mütevekkil'in M~s~ r'a döndükten sonra ölünceye kadar 23 y~ l
halife unvan~n~~ ta~~mas~, buna ehemmiyet verilmemesi ile ilgilidir. Bu arada 929 (1522-1523) y~l~ nda M~s~r'da sultanl~~~n~~ ilan eden Osmanl~~ valisi
Hain Ahmed Pa~a'n~n sultanl~~~n~~ onaylatmak için Halife ile dört mezheb
kad~lar~ na bask~da bulundu~u rivayet edilmi~tir"

SONUÇLAR
— Osmanl~~ hükümdar~~ Yavuz Selim'in M~s~ r'daki son Abbâsi halifesi el-Mütevekkil `alâ'l-lâh Muhammed'den halifeli~in hak ve yetkilerini
devrald~~~~hakk~ nda ça~da~~ hiç bir kaynakta bilgi yoktur. Hatta M~s~ r seferi
ile ilgili fetihnâmeler, rüznâmeler ve vekâyinâmeler gibi ça~da~~Türk kaynaklar~ nda Halife'nin ad~~ bile geçmiyor 82. Tabii bu husus Halife'nin
önemsenmemesinden ileri gelmi~tir.
Abbârud-düvel ve âsürul-evvel, Nurosmaniye Ktp., nr. 3155, yap. 109'.
Câmiüd-düvel Süleymaniye, Esad Efendi Ktp., nr. 2 lo~ , 225b.
81 Halil Edhem, Düvel-i ~slâmiye, s. 19; ayn~~ müellif, Melik Tuman Bay II ad~ na
Corlu'da bulunan bir kit'abe, s. 39.
82 Daha önce de bahsedildi~i üzere sadece Haydar Çelebi'nin Rüznâmesinde (s. 487)
Tuman Bay'a gönderilecek Osmanl~~ elçisine dört mezheb kad~lar' ile temsilcisinin refakatta
bulunmaya memur edilmesi dolay~s~yla unvan~~ ve yanl~~~olarak da ad~~zikredilmi~tir.
79
13
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2 — Halifede di~er M~s~rl~lar'la birlikte ~stanbul'a sürgüne gönderilmi~tir. Halife orada, bir rivayete göre Eyub Sultan Câmiinde 83, di~er bir
rivayete göre de Ayasofya Camiinde m muhte~em bir merasimle harifeli~i
Selim Han'a devretmek yerine Yedi Kule hapishanesinde ona gasbetti~i
para ve e~yan~n hesab~n~~ vermi~tir.
3 — Osmanl~~ hanedan~~ ve ayd~nlar~, Müslüman hânedanlann ço~u
gibi, Kur'an'daki ayetlere ba~lanm~~lard~ . Fazla alarak onlar Hazret-i Peygamber'e isnad edilen "Benden sonra halifelik sadece 30 y~l sürecektir" hadisinden de haberdar idiler. Bu sebeple Fatih devrinden itibaren hükümdarlann resmi vesikalarda halife unvan~~ile de an~ld~klan görülür:

Fâtih, o~ullar~ ndan ~ehzade Mustafa'ya gönderdi~i mektupta onun
hilafet (hilafet bahçesinin çiçe~i)85, ~ehzade Cem'e yoliçin nevr-i
lad~~~~mektupta da onun için nür-~~ hadalsa-i hilafet (—hilafet gözbebe~inin
nuru) demektedir 86 .
Fatih devrine ait ba~ka bir vesikada Fatih için: "Sultânül-~slam zillul-lahl cal'el-enam mâliku rilsabil ümem Halifetullah~~ fi'l-`alem maliku
bil-istihlsals” 87 deniliyor.
"El-Hâletu hazihi Cenab-~~ hilafet meb cânibinden iftiharüz-z,
evvalsin ~skender Be~~kulufiuz” 88.
mülkehu ve hilafetehu ve
"Ijalledallahu Tel fi
su4ânehu ve efa'ie
feyie cadlihi ve merhametihr 89.
83 Bu rivayet bir gerçek gibi ~.H.Dani~mend taraf~ ndan zikredilmi~tir: "Halife orada
k~l~ç ku~atarak hilafeti Yavuz Selim'e devretmi~tir" (Izahl~~ Osmanl~~ tarihi kronolojisi, ~stanbul, 1948, II, s. 37). Bu rivayetin nereden geldi~i tesbit edilemiyor.
Ayasofya rivayeti M. Ata'n~ n Enderun tarihi'nde görülmektedir. Orada Halife, Selim Han'a hilafeti devrretti~ini ayn~~ zamanda maddeten de göstermek için hil'at giydirmi~~
(~stanbul, 1291, 1, s. ; bu eserden naklen Nam~ k Kemal, Evrak-1 peri~an, ~stanbul, 13°1 ,
S. 347). H. Edhem bu rivayete inand~klan için M. Ata ile Nam~ k Kemal'i ~iddetle tenkideder ve bu rivayetin enderundan ç~kt~~~n~~ söyler. (Melik Tuman Bay II ad~na Çorlu'da bulunan bir kitabe, s. 43-44). Birçok hocam~z~ n tarihine ehemmeyet verdikleri Hayrullah Efendi'nin de (ölümü: 1866) halifeli~in devredildi~ine inand~~~n~~ (Tarih, ~stanbul, 1273, X, s. 3)
Halil Edhem bildirmektedir (ayn~~eser, s. 43).
" Feridun Bey, I, s. 279.
86 Ayn~~ eser, I, s. 283.
Belleten, XXI, say~~ 83, 1957, S. 284.
88 Fatih devrine ait Mün~eat mecmuas~, yay~ nlayanlar N. Lugal-A. Erzi, ~stanbul,
1956, S. 91. Ayn~~ mecmuada Fatih hakk~ nda "Ijairet-i bilafet-penahi" ve ayr~ ca "dergah-1
hilafet penah deniliyor (s. 97, 99).
86 Feridun Bey, I, s. 274.
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Fatih devri müverrihlerinden Dursun Bey Istanbul'dan Darülhilafe ~eklinde söz eder 9°.
Kemal Pa~ao~lu, tarihinin Fatih devri bölümünde Fatih hakk~nda:
"Padi~ah-1 hilafet penâh," "klairet-i hilafet-destgah ~eri'at penah", "Hilafet
~i`artif~" terkiplerini kulland~~~~gibi, ~stanbul için de clarü'l-hilafet tabirini
kullan~yor 91 .
II. Bayezid için halife ve hilafet'in çok kullan~ld~~~~görülür:
"Sultan Bayezid Han'ufi hilafeti zaman~nda" 92 .
Mihr-i sipihr-i hilafet ve tacdari 93.
Halifetullahi

sugür-i islam".

Mucizzüs-saltanat ve hilafet 95.
Bayezid Han ~azi hullidet hilafetuhu ve ubbide saltanatuhu ila
yevmid-din 96.
Ba~~nda tâc-1 sacâdet Zehi celal u ~eref. Elinde mühr-i hilafet zehi
`ata vü neva197.
Halife olal~~dünya saray~na 98.
9° "Andan darül-hilafe Istanbul'a azimet buyurdu" (Tarih-i Ebid-fetih, haz~ rlayan M.
Tulum, Istanbul, 1977, s. ~ lo, dahi s. 193). "Vefat-i Sultan Mehemmed ve culâs-i Sultan
Bayezid ber taht-~~ hilafet me'ns" (ayn~~eser, s. 196).
91 T~vânh-i âl-i Osman, yay. ~. Turan, TTK, Ankara, 1957, S. 99, 197, 233, 465, 528.
92 Ayn~~ eser, s. 235.
93 ~ehzade Korkud'a yaz~lan mektupta (Feridun Bey, I, s. 294).
94 Horasan hükümdan Timurlu Hüseyin Baykara'n~n gönderdi~i mektupta (Feridun
Bey, I, s. 306). Herat ~eyhülislam~~ Ahmed Teftazani'nin gönderdi~i mektupta: "Ve eyyede
saltanatihi ve bilafetihi" yaz~l~yor (ayn~~ eser, I, s. 365). Me~hur Molla Cami de ayn~~
hükümdara gönderdi~i mektupta, "revane-i paye-i serir-i hilafet-ma~ir" demektedir (ayn~~
eser, I, s. 362).
95 Akkoyunlu Sultan Yakub'un gönderdi~i mektup (ayn~~ eser, I, s. 313). Sultan Yakub'un di~er mektuplan ile o~lu Baysungur'un mektuplar~nda da bunun gibi terkipler
görülür (ayn~~ eser, I, s. 297, 301, 308, 315, 316, 320, 325, 327, 328, 331, 334, 351).
96 K~vami, Fetihnâme-i Sultan Mehemmed, yay~ nlayan F. Babinger, ~stanbul, 1955, s.
310.

~air Ahmed Pa~a divan~~ (bk. S. Tansel, Yavuz Sultan Selim, S. 213).
Selatin-name (bk. ayn~~ eser, s. 273). Yine bir vesikada Sultan Bayezid için"Emirülmü'minin 1Ialtfe bil-bahire" deniliyor (ayn~~ eser, s. 213). II. Bayezid devrinde yaz~lm~~~
Trabzon Sanca~~~Tahrir deftefinde de II. Bayezid hakk~ nda "Emiral-ma"mmin" unvan~~ kullan~l~yor (Ba~bakanl~k Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü, nr. 828, s. 6).
97

98
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Yavuz Selim'e gelince, o da M~s~ r seferinden önce halife unvan~ n~~ kullanm~~t~ r.
"Emmâ ba'd in hitab-i müstetab ez cenâb-i hilâfet-i ma ki katilülkefere ve'l-mü~rikin" 99 .
dünya"

"Ez hazret-i ubbehet menzilet-i mâ ki ljalifetullahi Tecalâ fi'd-

"Dest-i bi`at-i Sultanul-~slam ve I-Jalife-i Rahman istihkam nürni~101.
dend"
"Ve ba`de ez an be savb-i taht-i hilafet mekan" 102.
Bu misalleri kolayca ço~altmak mümkündür.
Bu bahse son vermeden Fatih'ten önceki hükâmdarlar hakk~ nda bazan hafife deyimi kullan~ld~~~~gibi 103 , ba~ka hükümdarlara yaz~ lan mektuplarda da o hükümdara ayn~~ deyimin verildi~i görülür '04.
99 Yavuz'un sefer esnas~ nda, 920 y~l~ n~ n Safer ay~ nda (1514 Nisan) iznikmid (—Izmit)den ~ah Ismail'e gönderdi~i mektup (Feridun Bey, I, s. 379).
1 "" Yavuz'un ~ah Ismail'e gönderdi~i ikinci mektup (ayn~~ eser, I, s. 382).
Ebu'l-Fazl Mehmed Efendi, Zeyl-i He~t Bihi~t, Esad Efendi, nr. 2447, 78a.
102 Ayn~~ eser, 77 0 . be cânib-i darül-hilâfe..." (79).
Ferzend-i e`azzi er~edi kâmIcâr ve ercümendi se`adetmendi namdar semere-i ~ecere-i hilafet ve gonca-i gulbin-i devlet" (I. Murad'~ n Hamidili sancak beyi ~ehz-âde Bayezid'e
gönderdi~i mektup, Feridun Bey, I, s. 107). 787 tarihli olan bu mektubun mevsuk olup olmad~~n~~ tahkik edemedim.
"Es-Sultân ibnüs-Sultân Es-Sultan Mehemmed bin Bayezid bin Murad balledallahu
hilafetehu
mülkehu
fi zilhicceti ~sneteyn veci~rine ve semanimiye (Ye~il câmiin kap~s~ ndaki kitabeden, H.B. Kunter, Kitâbelerimiz, Vak~flar Dergisi-, II, S. 439).
"...Sultan Murad Han ve Murad bahs-i alemiyan halledallahu tacala mülkehu ve sultanehu ve bilafetehu" Akkoyunlu hükümdan Hamza Be~'~ n II. Murad'a gönderdi~i mektup
(Feridun Bey, s. 19o).
"J' Mesela II. Mehmed taraf~ ndan 848 Ramazan ay~ n~ n sonunda ( ~ 445 Ocak) Timurlu ~ahruh Mirza'ya gönderilen mektupta: onun hakk~ nda birçok unvanlar aras~ nda: "halledallâhu hilâfetehu» da deniliyor (Feridun Bey, I, s. 22 1).
Bir çok müellif~ n de ba~ka ülkelerde ve ba~ka zamanlarda hükümdarlann~~ halife ve
hilafet deyimlerinin bulundu~u terkipler ile vas~fland~ rd~klan görülür. Mesele Ebu Bekr-i
Tihrani, Uzun Hasan Bey hakk~ nda "Hilâfet-penâhi", "Muinülhilafe", o~lu ve halef~~ Halil
Mirza hakk~ nda da: Varisul-hilafet tabirlerini kullan~ r ve yine Halil Mirza için: Ve ber serir-i saltanat be tâc-i hilafet serefraz gest (Kitâb-i Diyarbekriyye, Ankara, 1962, I, s. 8-9)
cümlesini yazar.

YAVUZ SELIM HALIFEL~~~~

699

4 — Harifeli~in devral~ nd~~~~rivayetinin 1774 y~ l~ndaki Küçük Kaynarca andla~mas~ n~ n müzâkereleri esnas~ nda Rusya kraliçesi II. Katerina'ya
Osmanl~~ imparatorlu~u dahilindeki Ortadokslar~~ himaye etme hakk~ n~ n
tan~nmas~ n~ n istenmesi üzerine Osmanl~~ murahhas~n~n da "K~ r~ m halk~n~ n dini meselelerinin, ayn~~ zamanda Halife olan, padi~ah taraf~ ndan
görülmesi"ms maddesini kabul ettirmesi için ç~kar~ld~~~~görü~ünün do~rulu~u hakk~nda kesin bir ~öy söylenemez. Çünkü, görmü~~oldu~umuz gibi,
padi~ahlara halife unvan~~ da verilmekte idi. Bu sebeple bu rivayet daha
önce de ç~km~~~olabilir. Yaln~z bu rivayeti yak~~t~ ran~ n, Halife el-Mutevekkil'in Yavuz taraf~ ndan Istanbul'a sürgün olarak gönderildi~ini veya mevkufen götürüldü~ünü yazan ~bn ~yas, Cenabi, Karaman? ve Müneccim
Ba~~~gibi müverrihlerin eserlerinden bir veya bir kaç~ n~~ görmü~~oldu~u
~üphesizdir.

1 °5 Osmanl~~ devleti bu maddeye dayanarak K~ r~ m hanlanna, tahta ç~ k~~lar~ nda men~ur
(berat) ve te~rifat ile baz~~ arma~anlar göndererek, pâdi~ ahlann isimlerini hutbelerde okutmak ve paralara koydurmak hakk~ n~~ elde etmi~ti. Bundan ba~ka K~nm'daki kad~lar~ n ~er'i
hükümlerin uygulanmas~ nda, bir çok durumda ~stanbul'dan müsaade almas~~ gerekiyordu
(bu hususta müstakil bir incelemeye rastgelemedim. ~imdilik Uzunçar~~ ll'ya bk. Osmanl~~
s. 422-423, 443-444, 452)•
tarihi, Ankara, 1978,
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