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1.
Timur'un Türkiye ve Yak~n - do~u ile ili~kilerine
dair gözlemler

( 1394 — I400 )
Giri~. — § 1. 1394'de Timur'un dönü~ü ve De~t-i K~pçak harekât~. — § 2. Semerkand'a dönü~ün somut nedenleri. — § 3. Timur'un Türkiye ve Yak~n-do~u üzerinde
kontrol kurma çal~~malar~. — § 4. Türkiye ve Yak~n-do~u'da Timur'a direni~ler. —
§ 5. Bölgesel ittifak~~güçlendirme çal~~malar~. — § 6. Timurlular~n 1396/97'lerde
müdahalesi ve yeni geli~meler. — § 7. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Berkuk'un
ölümleri ile ortaya ç~ kan yeni durum.— § 8. Timur'un 1399/1400'lerde Türkiye ve
Yak~n-do~u'da tekrar görünmesi. — § 9. Sonuç.

Giri~~

Timur ve imparatorlu~u hakk~nda bugüne de~in ülkemizde
tarih metodolojisine uygun bir monografya çal~~mas~~yap~lmam~~t~r *.
XIII. yüzy~l~n ba~lar~nda Asya'n~n içlerinde ç~km~~, insanl~~~n bir
k~sm~n~n tarihinde etken rol oynam~~, Mo~ol devletinin bu yöredeki
kal~nt~lar~ = siyasal iktidar olma güçlerini yitirdikleri XIV. yüzy~l~n
ilk yar~s~ nda Timur'un ç~k~~~~Asya ve Yak~n-do~u tarihinde yeni bir
dönemi ba~latt~rm~~t~. Hiç ~üphe yok ki, Türkiye de bu yeni durumdan
yine etkilenmi~; Mo~ollar~n Anadolu Selçuklu devletini y~kmalar~ndan
sonra Türkiye'de ya~anan fetret devri, siyasi bütünle~me sürecini
henüz tamamlamam~~~bu ülkede, daha de~i~ik biçimde bir kez daha
ortaya ç~km~~t~.
Ancak hemen de~inmek gerekir ki, Timur ve imparatorlu~una
dair yap~lacak bir monografya çal~~mas~~bir kaç ciltlik bir eser olabilecek niteliktedir. Bu nedenle toplad~~~ = malzemeleri, Timur tarihini
* Bu alanda en son Mustafa Kafal~~taraf~ndan yaz~lan Timur maddesi de belki
~slam Ansiklopedisi'nin en zay~f ara~t~rmas~~olmu~tur.
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bölümler halinde inceleyerek de~erlendirme yolunu uygun görmü~,
sonradan bunlar~~bir araya getirmenin yerinde olaca~~n~~dü~ünmü~tük.
I~te bu senden ilk ara~t~ rmam~z~, ~imdiye dek yay~nlanmam~~~1395/96
tarihli bir Timur mektubu ile birlikte "Türkiye ve rak~n-do~u üzerinde
1393194 Timur tehlikesi" ba~l~~~~ ad~~ alt~nda r 973'de yay~mlad~k
(bk. Belleten 146 (1973) S. 159-190). ~imdi bu yaz~m~z~ n devam~~
niteli~indeki ikinci ara~t~rmam~z' sunarak böylece, özellikle Türkiye
ve Yak~n-do~u aç~s~ndan geni~~kapsaml~~sonuçlar getiren, istilâ ve
i~gal hareketini haz~ rlayan bir dönemin siyasi tarihini genel hatlar~~ile
ayd~nlatmak istiyoruz.
~~t. 1394'de Timur'un dönü~ü ve De~t-i K~pçak harekât~~

Timur hiçbir plan ve programa dayanmadan yapm~~~oldu~u
say~s~z askeri seferlerden sonra, 1393/94'de Irak-~~Arab'~n varo~lar~na
dayand~~~nda1 Türkiye ve Yak~n-do~u ülkeleri büyük bir tehditle
kar~~~kar~~ya gelmi~lerdi. Son derece olumlu ko~ ullardan yararlanan
Timur'un güttü~ü yay~ lma siyaseti, bölgede toplu bar~~~ve güvenli~in
h~zla tehlikeye girmesine yol açm~~t~ . Bu geli~meler s~ras~nda Alt~nordu
hükümdar~~Toktam~~~Han ve iki kampa ayr~lm~~~Türkiye'deki siyasi
kurulu~lardan birinin lideri Kad~~Burhaneddin Ahmed 2, Timur
tehlikesine kar~~~bölgedeki iki büyük kurulu~un devlet ba~kanlar~~
olan Berkuk ve I. Bayezid'e uyar~larda bulunmu~lard~. Bu uyar~lar~nda Timur'un niyetlerinin niteli~i ve de~erini aç~kça ortaya koymu~lar,
siyaset adamlar~n~~bölgesel bir savunma ittifak~~kurma~a ça~~rm~~lard~.
Nihayet uzun ve yorucu ortakla~a bir diplomatik çabadan sonra,
bölgedeki Timur'a kar~~~olan kurulu~lar aralar~ ndaki tüm rekabet ve
çeki~meleri bölge bar~~~~yarar~ na bir kenara iterek, Timur sald~r~s~n~~
Bk. Nizameddin ~âmi, Zafernâme. F. Tauer n~r. Praha 1937, s. 126-128;
~erefeddin Ali Yczdi, Zafernâme I. Muhammed Abbasi n~r. Tahran 1336, s. 407-408,
414; Zahireddin-i Mar'a~i, Tarih-i Taberistan ve Ruyan ve Mlizenderan. Muhammed
Hüseyn-i Tesbil~i n~ r. Tahran 1345, s. 231-236; Aziz b. Erde~ir-i Ebterâbâcli, Bezm u
Rezm. Kilisli Rif`at n~ r. Istanbul 1928, s. ~~ vd.; Ibn Hacer, ~nba ul-gumr I. Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2340-2341, vrk. 129 b; K. Sanjian, Colophons of Armenian manuseri pt. ~~3o 1- 1480. Cambridge, Mass. 1969, s. ~~ ~ -~~14; Muiniddin Natanzi, Müntehabu't tevârih-i Mu' ini. Jean Aubin n~r. Tahran 1336, S. 193 vd.
2 Bu hükümdar~n hayat~~ve devleti hakk~nda geni~~bilgi için bk. Ya~ar Yücel,
Kad~~Burhaneddin Ah~~~ed ve devleti. Ankara 1970.
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önlemeyi amaç edinen bir askeri ittifak olu~ turmu~lard~~3. Nitekim
Irak—~~Arab ve Güney-do~uyu istilâdan sonra, Türkiye ve Suriye
içlerine yürüme karar~~veren ve ilk ad~mda Türkiye'yi seçerek Erzurum'a kadar gelen Timur, kendisine kar~~~olu~turulan bu savunma
ittifak~~ kar~~s~nda Türkiye ve Suriye üzerine yapmay~~tasarlad~~~~
istilâ harekat~n' durdurmak zorunda kalm~~t~. Çünkü bu dört müttefikten biri olan Toktam~~ , Timur gerisinde askeri faaliyete ba~lam~~ t~.
Daha Avnik'ten hareketinden k~sa bir süre sonra, ba~kent Semerkand'dan gelen Vezir Emir Hac~~Seyfeddin taraf~ndan ona Türan'~n
durumu hakk~nda geni~~bilgi verilmi~ti. ~htimalki bilâhara dörtlü
ittifaka dahil Toktam~~~Han'~n faaliyetleri de bu görü~me s~ras~nda
de~erlendirilmi~~olmal~d~ r. Gerçekten de bir süre sonra Toktam~~'~n
devlet topraklar~nda askeri harekat~~ba~latt~~~n~~görmekteyiz. Herhalde
bu, bölgesel ittifaka dahil devletler aras~ndaki anla~man~n bir sonucu,
Timur'un Türkiye ve Suriye'den dönmesini sa~lamak için haz~rlanm~~~
askeri plan~n uygulanmas~~idi. Asli kaynaklar~m~zdan biri ~erefeddin
Ali Yezdi Zafernâme'sine göre, 1391 yenilgisinden sonra k~sa zamanda
toparlanarak devletine hâkim olan Toktam~~~bölgesel ittifaka kat~larak
~irvan yörelerine sald~r~ya ba~lam~~t~~4. Bu yolda al~nan haberlerden
sonra Timur ona a~~r bir darbe indirme karar~~vermi~ti. Ald~~~~bu
karar~n ~~~~~~ alt~nda Türkiye ve Suriye harekat~n' keserek De~t-i
K~pçak bölgesine dönme haz~rl~~~na ba~lam~~t~. Gerisinde Timurlu
olmam~~~bir yer b~rakmadan ileri harekat~na devam etmeme al~~kanl~~~~olan Timur'un böyle bir karar vermesi yad~rganmamal~d~r. Ayr~ca
Toktam~~'~ n Timur aleyhine kurulan ittifak heyetine dahil olmas~~bile
onun tekrar tedibi için yeter nedenlerden biri idi. Bu geri dönü~~
esnas~nda, ilk ad~mda Gürcistan yöresindeki H~ristiyan topluluklara
kar~~~ya~ma ve tenkil i~lemini uygulayan Timur, 1394 Eylülünde
Tiflis, ~eki dahil tüm Gürcistan vilayet ve kalelerini hakimiyet sahas~na
katm~~t~ 5. ~eki'de bulundu~u s~rada Toktam~~'~n Derbend taraflar~na
ordu gönderdi~i ve bu ordunun ~irvan'~n baz~~vilayetlerine sald~rarak
halk~na a~~r zararlar verdi~ine dair yeni haberler kendisine ula~t~r~l3 Buna dair geni~~bilgi için bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. 124-126;
Ya~ar Yücel, X/V-XV. yüzy~llar Türkiye tarihi hakk~nda ara~t~rmalar IL Türkiye ve
rak~n-do~u üzerinde 1393/94. Timur tehlikesi. Belleten 146 (1973) S. 165 vd.
4 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 520.
5 Nizameddin ~âmi, S. 157 vd; ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 520; K. Sanjian, s. ~~ 13.

YA~AR YUCEL

252

m~~t~ 6. Burada görülmektedir ki Timur 1391 y~l~nda Toktam~~~üzerine
yapt~~~~ve büyük gayretler sarfederek elde etti~i zahmetli ba~ar~dan
sonra, tahribat~n~~Alt~nordu'nun kalbine götürmü~, fakat i~galini
siyasi yönden te~kilâtland~rmak hususunda hiçbir giri~imde bulunmam~~t~r. O sadece Timurlu topraklar~n~~Altmordulular~n her türlü
yeni bir sald~r~s~ndan korumak için onlara yeter derecede deh~et ve
korku vermek istemi~tir. Gayesine eri~ince de De~t-i K~pçak'~n mukadderat~~ile ilgilenmemesi sonucunda Toktam~~~oldukça seri bir ~ekilde
taht~n~~geri alm~~t~. Bizce bu dirili~~Türkiye ve Memlüldular aç~s~ndan
son derece önemlidir. Çünkü bu olay ve do~urdu~u sorunlar Timur'un
Türkiye ve Suriye istilâs~m en az~ndan ~~o y~l geciktirecektir. Bu da
kamm~zca bölge liderlerinin, muhtemel Timur yürüyü~leri için
gerekli haz~rl~klar~n~~yapabilmeleri için iyi bir f~rsat idi.
Bir bak~ma bölgesel ittifak üyelerini bir bir tesirsiz hale getirme
olarak da niteliyebilece~imiz Toktam~~~seferi için ordusunu sür'atle
haz~r duruma getiren Timur, ~erefeddin Ali Yezdrye göre1 Türk
âdetine uygun olarak ordusunun sol kanad~~önde Derbend'e hareket
etmi~ti. ~ki ordu ~~395 y~l~~Nisamnda Terek nehri boyunda kar~~~kar~~ya
gelmi~lerdi. Bu muharabe yanl~z Toktam~~'~n de~il Alt~nordu devletinin gelece~ini tayin etmi~ti. tafernâme müelliflerine göre zaman
zaman güç durumlara dü~en Timur, bu muharabede Toktam~~'~~
yenmi~~ancak kaçmas~na engel olamam~~t~~8. Toktam~~'~n firar~~ise
Timur'u son derece huzursuz k~lm~~t~. Çünkü geni~~topraklara ve
büyük kaynaklara sahip olan Toktam~~'~n yeni kuvvetler toplayarak
yeni bir mücadeleye giri~ebilece~ini takdir ediyordu. Bu nedenle de
Altmordu'nun Özi taraf~ndaki bat~~uluslar~na yönelme karar~~verdi.
Zira Toktam~~'~n Bek Yar~k O~lan ve Aktav gibi bir tak~m emirleri
bu yöreye çekilmi~lerdi. Üstelik bu emirler Terek boyundaki sava~a
da kat~lmam~~lard~. Nihayet bu yöreye ç~kan Timur, bu iki emirin
yönetimindeki topraklarda geni~~tahribat yapm~~t~r. Timur'un bask~s~na direnme gösteremeyen Aktav ve Timur O~lan dü~manlar~~emir
Haramday'a iltica etmek durumunda kalm~~lard~. Ancak burada da
huzura kavu~mayan Aktav tümeni ile Rum ülkesine s~~~nmak zorunda
~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 520-521.
Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 523.
8 Timur'un Toktam~~~ile mücadelesi, kazand~~~~ba~ar~~ ve sonuçlar~~hakk~nda
bk. Nizameddin ~âml, s. 158 vd.; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 522 vd.; /bn Arab~ah,
Ac'dibtrl-malcdtk. M~s~r 1285, s. 84 vd.
7
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kalm~~t~ 9. Bilâhara Don nehrine yönelen Timur ise, Azak ve Kuban
yörelerini i~galle Hac~~Tarhan ve Saray Berke gibi Alt~nordu'nun
varl~ k ve hakimiyetinin iki büyük merkezini y~kmak üzere harekat~n'
sürdürmü~tü. Sa~lam surlar~na ra~men, Hac~~Tarhan direni~~göstermemi~ti. Timur evvela ~ehir halk~n~n hayat~n~~korumak için vergi
kesmi~, sonra ordunun ~ehri ya~malamas~ na izin vererek ayr~lmadan
önce ~ehri bo~alt~p ate~e vermi~ti. Daha sonra Saray Berke'ye yürümü~, fakat yine herhangi bir kar~~~koyma ile kar~~la~mam~~~ve bu
~ehri de t~pk~~Hac~~Tarhan gibi ya~ma ve tahrip ettirmi~ti ".
Timur'un 1395'de Toktam~~ 'a kar~~~kazand~~~~ ba~ar~, Orta
Asya, Güney-do~u Avrupa, Türkiye ve Yak~n-do~u için geni~~kapsaml~~
sonuçlar getirmi~ti. ~öyle ki, bu zafer Alt~nordu'nun gelece~ini tayin
etmi~, devleti ikinci derece bir kurulu~~haline dü~ürmü~tü. Avrupa ve
Orta Asya aras~ndaki ticarete etkili bir darbe vurmu~, Marco Polo
taraf~ndan anlat~lan k~ta içindeki eski ticaret yollar~~ kapanm~~t~~n.
Biz burada konumuz gere~i Türk ve Memluklu tarihi aç~s~ndan getirdikleri üzerinde durmak istiyoruz. Kan~m~zca bu sonuç Timur'a,
Türkiye ve Suriye'yi istilâ politikas~n~~uygulama alan~na koyabilme
olanaklar~n~~haz~rlam~~t~r. Biz inan~yoruz ki, ~ayet Toktam~~'a kar~~~
giri~ilen bu askeri hareket ba~ar~s~zl~ kla sonuçlansa idi, ~ 2431erde
Mo~ollar taraf~ ndan Türkiye'de sergilenen, sosyo— ekonomik ve
siyasal bunal~mlara yol açan anar~i devri bir kez daha Timur'la
geri gelmeyecek ve Türkiye Osmanl~~idaresi alt~nda sür'atle siyasi
birlik ve beraberli~e kavu~acakt~.
Nitekim Timur'un, De~t-i K~pçak'~~kontrol alt~na ald~ktan sonra
dönü~ünde, 1395/96 k~~~nda Kuzey ~irvan'da Samur boyundan
Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid'e yazd~~~~mektubundaki kay~tlar,
Toktam~~~yenilgisi ile Alt~ nordu devletinin ikinci derecede bir kurulu~~
haline gelmesi ve bu olay~ n Türk ve Memlüklu tarihi aç~s~ndan ileri
9 /bn Arab~ah, Aktav'~n taifesi ile Edirne taraflar~na gitti~ini söylemektedir
(s. 84-85). Aktav ve yan~ ndakilerinin bu yörelere çekildikleri biraz de~i~ik ~ekilde
~erefeddin Ali Yezdi'de de anlat~lmaktad~r (I, S. 541). Ayr~ca bk. Aurel Decei,
Etablissement de Aktav de la Horde d'or dans l'Empire Ottoman, au temps de Y~ld~r~m Bayezid.
Zeki Velidi Togan arma~an~, Istanbul 1950-55, s. 77-92; Zeki Velidi Togan, Umund
Türk tarihine giri~. Istanbul 1970, s. 348.
" Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 551.
1° Kr~. Yakubovski, Alt~n — Ordu ve inhitat~. Hasan Eren trc. ~stanbul 1955, S.
250 vd.
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sürdü~ümüz görü~ümüzü, desteklemektedir. Ayr~ca Timurlu kaynaklar~n De~t-i K~pçak seferi ile ilgili kay~tlar~n~~da do~rulayan bu mektubunda Timur: "Semerkand'dan haber geldi ki, Toktam~~~ Hn
ülkemiz çevresinde tahribata giri~mi~tir. Bunun üzerine De~t-i K~pçak
ve Özbek diyar~na büyük bir ordu ile dönmeyi kararla~t~rd~k. Sizin de
i~itti~iniz gibi onun üzerine yürüyerek Allah~n yard~m~~ile adam
ak~ll~~tedip ettik ve tüm ordusunu ve maiyyet erkân~n~~k~l~çtan geçirdik". "Ordumuzu toplad~~~m~z ve her türlü sava~~haz~rl~klar~na giri~ti~imiz, Toktam~~~ülkesi hâkim ve valilerinin kula~~na gidince darmada~~n oldular. Baz~lar~~kaçarak Kefe denizi ve K~ r~m surlar~na
s~~~nd~lar. Allah~n yard~m~~ile onlar~n durumlar~~büsbütün bozuldu.
Bundan sonra, ~u s~rada ~irvan ülkesi k~~laklar~nda k~~lam~~~bulunuyoruz. Biliniz ki, bu yaz Alada~~yaylas~nda yaylayaca~~m ve ~am
(Suriye) taraf~na yürümeyi kararla~t~rm~~~bulunuyorum. Bu sebeple
birbirimize yak~nla~aca~~m~zdan, siz de, kendi durumunuzu bize
bildiriniz. Halen güney yönünden Derbend'e muttas~ l olan Samuran
ve Ab-1 Samur'da bulunmaktay~m. E~er sizin taraf~n~zdan bu taraf~~
bilen tüccar ve seyyah gelirse, her türlü rüst~mdan muaf tutarak
sizin âsar-~~ s~dk~n~z~n tezâhürat~m gözleyece~iz. Bizim doslu~umuzu
kabul etti~iniz takdirde, bunu kuvveden fiile getiresiniz. ~ayet sizin
sadakat~n~z gerçekle~mez ise Allah~n izni ile büyük bir ordu ile üzerinize yürürüz."
Daha sonra Timur bu tehdide ra~men ~öyle devam etmektedir:
"Bu arada duyduk ki, Toktam~~~kaçarak Özi ~rma~~ndan geçmi~~Kefe
deryas~~sahilindeki surlar~n ete~ine girmi~tir. Siz e~er, kâfirlerle olan
cenginizden ba~ar~~kazamrsamz, ben bu taraftan, siz o taraftan bu gibi
mütemerridlerin def'i için harekete geçelim. Geçen y~l Irak-~~Arab
bölgesine gitti~im zaman (1393/4) ~am taraf~na, ad~~san~~bilinmiyen
bir Çerkez o~lanc~~~~için hediyeler ve elçiler gönderdik, i~itti~imiz
üzere elçileri haks~z yere öldürttü. ~imdi De~t-i K~pçak i~leri yoluna
girdi~i için ~am ülkelerine hareket etme~i tasarl~yoruz. Allah~n izni
ile o Çerkez o~lanc~~~mn (Berkuk) cezas~n~~verme~i dü~ünüyoruz.
Sivas kad~c~~~~(Kad~~Burhaneddin Ahmed) kendisinin hiç bir kuvveti
olmad~~~n~~bildi~i halde kafas~n~~bozmu~~ve Çerkez o~lanc~~~~ile
dostlu~a girmi~se de (burada bölgesel ittifaktan söz edilmektedir)
ona da haddini bildirece~iz." Timur bundan sonra aralar~ndaki
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haberle~ menin devam etmesi arzusunu belirterek sözlerine son vermektedir 12.
Burada görülüyor ki, Timur her ne kadar Türkiye ve Suriye
varo~lar~ndan ayr~lm~~sa da, bu yerler için tehdidi bâki idi. Daha
aç~k bir deyi~le 1393/94 y~l~~ile gelen ve gözlemciler taraf~ndan
hedeflerinin ne olaca~~~iyi tayin edilen tehlike kalkm~~~de~ildi. Çünkü
mektubunda Timur, sald~r~s~n~~önlemek için meydana getirilmi~~
bölgesel savunma ittifak~ ndan haberdar oldu~unu aç~ kça belli etmekte
ve buna dahil üyelerden birinin ya~am~ na son verdi~ini aç~klamakta,
Türkiye ve Suriye'yi istilâ edece~ini haber vererek, I. Bayezid'i üstü
kapal~~tehdit ile, onu ba~la~~klarmdan ay~rmaya çal~~maktad~r. Ne
var ki, bu aç~k beyan~na ra~men Timur âni bir kararla geri Semerkand'a dönmü~tür 13 .
Semerkand'a dönü~ün somut nedenleri
Bizce Semerkand'a dönü~ ün somut nedenleri ~u dört noktada
toplanmaktad~r :
~~— Daha Osmanl~larla kar~~~kar~~ya gelmeden önce aradaki
Sivas-Kayseri hükümdar~~Kad~~Burhaneddin Ahmed'in zorlu ve ba~~na
sorunlar açabilecek bir rakip oldu~unu anlamas~,
2 — Bu çetin cevizle u~ra~~ rken güneyden Berkuk'un ve kuzeyden
yakalanamam~~~Toktam~~'~n tekrar toparlanarak üzerine yürümeleri
olas~l~~~~—bunu mektubunda ima etmektedir— ile ~ayet Suriye'ye inecek olursa ayn~~hareketin bu kez de Kad~~Burhaneddin Ahmed -I.
Bayezid ikilisi taraf~ndan gelebilece~i ihtimalinin varl~~~,
3 — Imparatorlu~un ba~kenti Semerkand'dan ba~lamak üzere
tüm ülkesinde, otorite bo~lu~unun ortaya ç~kard~~~~sorunlar,
4 — Nihayet Türkiye ve Suriye istilasm~ n daha planl~, güçlü ve
dinlenmi~~ordu ile gerçekle~ebilece~ine inanmas~.
~imdi bu somut nedenleri örnekler vererek aç~klamaya çal~~al~m; Timur'un tüm siyasi ve askeri gücüne ra~men, Türkiye'yi istilas~~s~ras~ nda direnebilecek tek kuvvetin Kad~~Burhaneddin Ahmed
olabilece~ini anlam~~~oldu~una dair elimizde sa~lam deliller bulun~~2.

12 Türkiye ve Yak~n-do~u tarihi aç~s~ ndan son derece önemli olan bu mektup
ilk kez taraf~m~zdan yay~nlanm~~t~r. Bk. Türkiye ve rakm-do~u üzerinde 1393/94 Timur
tehlikesi, s. 182-190.
13 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 168; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 567.
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maktad~r. Onun Sivas-Kayseri hükümdar~~hakk~ndaki bilgilerinin
1393/94 lerde Irak-1 Arab ile do~u Anadolu'yu istilâya ba~lamas~ndan çok önceye ait olmas~~kuvvetle muhtemeldir. örne~in ça~da~~
kaynak Bezm u Rezm'e göre Türkiye hakk~nda bilgi sahibi bir ~ah~stan
sadece Kad~~Burhaneddin Ahmed'in dü~manlar~n~~ve kuvvetlerinin
say~s~n~~ö~renmesi bu hususta yeter bir delildir kan~s~nday~z. Kendisine verilen ve ayn~~zamanda XIV. yüzy~l~n son yar~s~~içinde Türkiye'de kuvvet dengesinin mahalli hâkimiyetler aras~nda nas~l da~~ld~~~~yönünden de ilginç bilgiden, Sivas-Kayseri hükümdar~n~n dü~manlar~ndan Erzincan emini Mutahharten'in 14 5 000, Karaman-o~ullan'mn ~~o 000, Taceddin-o~lu Mahmud Çelebi'nin 6 000, Ta~an-o~lu'nun ~~000, Bafra emIrinin 2000, Mo~ollarla Diyar-~~Bekr ve ~am
Türkmenlerinin 20 000 kadar suvari kuvvetlerine sahip olduklar~n~~
ö~renmi~ti. Ayr~ca yine ayn~~kaynaktan, Timur'un bu kadar dü~man
kar~~s~nda bu hükümdar~n kendisini nas~l koruyabildi~'i hususunda
hayretini gizliyemedi~ini de ö~reniyoruz 15 . Arap tarihçilerinden Ayni ve Ibn Hacer'in bu hususa dair verdikleri haberler de görü~ümüzü güçlendirmede yard~mc~~olmaktad~rlar ". Ayr~ca 1395/6 tarihli Timur mektubundaki bizzat kendi a~z~ndan ç~kan "Sivas kad~c~~~~kendisinin hiç bir kuvveti olmad~~~m bildi~i halde kafas~n~~bozmu~~ve Çerkez o~lanc~~~~ile (Berkuk) dostlu~a giri~mi~se de ona da
haddini bildirece~iz" ~eklindeki ifadeler 17 Kad~~Burhaneddin Ahmed'den çekinme kompleksinden kurtulma çabas~n~n tezahüründen
ba~ka bir~ey olmamas~~gerekir kan~s~nday~z.
Ikinci somut neden için aç~k örnekler yak~n tarihte bizzat Timur
taraf~ndan ya~anm~~t~. ~öyle ki, ~erefeddin Ali Yezdrnin Zafernâme'sinde geni~~olarak anlat~lan ve ~~~~ay gibi uzunca bir dönemi kaplayan
1391 seferi (Kunduz sava~~) sonucu ma~lüp edilen Toktam~~~~s onun
14 XIV-XV. yüzy~ llar Türkiye tarihinde ilginç roller oynayan ve isminden
s~k s~k söz edilen bu emir ve emirlig'inin tarihi ilk defa taraf~m~zdan yap~lan bir
çal~~ma ile ilim âlemine tan~t~lm~~t~r. Bk. Ya~ar Yücel, XIV-XV. yüzy~llar Türkiye
tarihi hakk~nda ara~t~ rmalar I. Mutahharten ve Erzincan emirli~i. Belleten 140 (1971-72)
s. 665-719.
14 Bk. Bezm u Rezm, s• 449.
18 Ayni, Ikdu'l-Cumân XX. Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2395-6, s. 41; ibn Hacer,
Inba, I, vrk. 135 a.
17 Bk. Türkiye ve Yak~n-do~u üzerinde 1393/94 Timur tehlikesi, s. 189.
18 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 389-393, 400.
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I 393 /94 y~llar~nda Kafkasya, Irak-1 Arab ve Do~u Anadolu'daki u~ra~~s~nda tekrar toparlanm~~t~. Ayr~ca Memlüklu Sultam Berkuk'un arac~l~~~~ile bölgesel ittifaka kat~ld~ktan sonra 19 Timur'un Türkiye içlerine
yürüme~e haz~rland~~~~esnada da Derbend'i geçerek ~irvan ~ehir ve
köylerini ya'~malam~~t~. ~imdi 1395 ilkbahar~ndaki Terek sava~~nda
gerek Toktam~~~ma~lüp edilmi~, gerekse devletinin gelece~ini tayin eden
bir sonuç al~nm~~sa da Toktam~~~yakalanamam~~~kaçm~~t~ r. Geni~~ve
büyük topraklara sahip Toktam~~'~n yeni kuvvetler toplayarak tekrar
gerisinde bir mücadeleye girme ihtimali uzak de~ildi. Nitekim yukar~da geni~~ ~ekilde sözünü etti~imiz Timur mektubunda yer alan "Bu
arada duyduk ki, Toktam~~~kaçarak (Terek sava~~~sonras~) sizi ~rma~~ndan geçmi~, Kefe deryas~~sahilindeki surlar~n ete~ine gitmi~tir. Siz
e~er, kâfirlerle olan cenginizden ba~ar~~kazamrsan~z, ben bu taraftan
siz o taraftan bu gibi mütemerridlerin def'i için harekete geçelim"
~eklindeki beyamyla, onun hakk~ndaki korku ve endi~elerini aç~kça
beyan etmekte idi 20.
Timur devri kaynaklar~nda 5 y~ll~k sefer olarak nitelenen, Iran,
Gürcistan, Irak-1 Arab, Do~u Anadolu ve De~t-i K~pçak'~~içine alan
bölgelerde sürdürülen harekat s~ras~nda ba~kent Semerkand'dan uzun
bir süre ayr~~kal~nm~~t~. Daha Do~u Anadolu yürüyü~ünün ba~lang~c~nda Avnik'e, Semerkand'dan gelen Vezir Emir Hac~~Seyfeddin
Bahad~r, Tiiran'~n durumu hakk~nda herhalde hiç de ümit verici bir
tablo çizmemi~ti 21 . Nitekim haberleri ciddi bir ~ekilde de~erlendiren
Timur, 1394 Eylülünde Toktam~~'a kar~~~Türkiye'den geri döndü~ünde, Tiflis, ~eki dahil Gürcistan'~~hâkimiyeti alt~na katt~ktan sonra,
Maveraünnehir'deki otorite bo~lu~unun ortaya ç~kard~~~~sorunlar~~
halletmek için tedbirler ald~~~n~~görmekteyiz. O~lu Emirzade ~ahruh'u
Semerkand'a göndererek halka kar~~~adil olmas~n~, yönetimin onlara
iyi hizmet ula~t~rmas~m sa~lamas~n~, L:Iran bölgesinde huzur bozucu
faaliyetlere son vermesini istemi~ti. Nitekim ~erefeddin Ali Yezdi'nin
Semerkand'a gelen ~ahruh'un halk~n büyük sevgi gösterileri ile kar~~land~~~na dair verdi~i haber sahipsiz kalm~~l~~~n tezahüründen ba~ka
bir ~ey de~ildir 22. Ayr~ca ~arni'de yer alan, ~ahruh Semerkand'a
12 Bk. yukar~da not 3.
20 Bk. Türkiye ve Yak~n-do~u üzerinde 1393/94 Timur tehlikesi, s. 188.
21 Bk. Nizameddin ~kmi , S. 156; ~erefeddin Ali Yezdi, Zafernâme I. Calcutta
1887, S. 703.
22 ~erefeddin Ali Yezdi, I, Muhammed Abbasi n~r. s. 516-519.
B~lleten C. XL, 17
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gelerek bölgede emn-ii aman~~ temin etti, adi ve ihsan~~ yerine getirdi.
Herkes bunun sayesinde rahat ederek duada bulundu, ~eklindeki
kay~t da bu husustaki dü~üncemizi aç~k biçimde desteklemektedir 23 .
Devletin merkezinde ortaya ç~kan durum yan~s~ra, harekât sahas~na
yak~n bölgelerde de buna benzer olaylar meydana gelmi~ti. Örne~in
ikinci kez istilâya u~ram~~~Iran'da bile, De~t-i K~pçak yürüyü~leri
s~ras~nda (1395) k~p~rdanmalar ba~lam~~t~. Zaferndme'de bu kapal~~
olarak "Timur, Iran'da i~gal edilen ~ehir ve bölgeleri kontrolsuz
b~rakmaktan çekinmekte idi" ~eklinde ifade edilmektedir 24 . Torunu
Emirzâde Pir Muhammed Ömer ~eyh'in bir ordu ile ~iraz'dan Horasan, ~sfahan, Kirman taraflar~na gönderilmesi de al~nan tedbirler
zincirinin bir halkas~d~r 25 .
Nihayet dördüncü somut neden olarak ileri sürdü~ümüz Timur'un âni dönü~üne etken nedenlerden biri olan, güçlü ve dinlenmi~~bir
ordu ile Türkiye ve Memh~klu topraklar~n~n daha kolay istilâ edilebilece~ini anlamas~na gelince: Gerçekten bu noktay~~vurgulayan
kuvvetli delillere sahibiz. Örne~in, Terek sava~~ndan sonraki askeri
yürüyü~~ve tenkil hareketlerinde ordu kumandanlar~na meselelerin
zaman kayb~n~~gerektirmeyecek çabuklukla halledilmesi yolunda
verdi~i kesin emirler 26 , askerin sava~~gücünü yitirmi~~ve yorulmu~~
olmas~~ile yak~ndan ilgilidir. Hele Timur'un güzide emirlerinden
Osman Abbas'~~idam ettirmesi, emirler ve asker aras~ndaki mevcut
bunal~m~n varl~~~na aç~kça tan~kl~k etmektedir. Ne var ki, yukar~da
ileri sürdü~ümüz görü~ümüzü destekleyen bu husustaki ~erefeddin
Ali Yezdi'nin kay~d~~oldukça k~sad~r. Duruma berrakl~k getirmede
bize yeterince yard~mc~~olamamaktad~r. Kaynaktaki, uzun ve yorucu
sava~lar dizisinin ordu düzeninde ve bireylerinde ortaya ç~kard~~~~
bunahmlarm bize yans~mas~n~~ sa~layan, kay~tda "hakikatte vaki
olmayan bir töhmet yüzünden Emir Osman Abbas'~n katlini emretti
ve öyle server bir tak~m mufsidlerin tezvirleri ile mahvoldu" denmektedir 27. Ne yaz~k ki, Yezdi'ye kaynakl~k eden Nizameddin ~âmi
bu olayda susmay~~tercih etmi~tir. Ne olursa olsun yukar~daki ifadeler
gerçekten de bu be~~y~ll~k sefer müddetince sad~k yard~mc~l~k etmi~~
Bk. Nizameddin ~âmi, S. 157.
MS1. bk. Nizameddin ~âml, s. 167; ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 559-560.
25 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 560.
26 ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 544.
27 ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 544-545.
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Emir Osman Abbas'~ n öldürülmesine karar vermesi askeri düzende
bir bozulman~n ba~lad~~~ n~~kesinlikle kan~ tlamaktad~ r. Timurlu müellifin bir tak~ m müfsitler dedi~i, sava~~yapmaktan b~km~~~askerden
ba~ka bir~ey de~ildi. Pek tabiidir ki, böyle sava~tan b~km~~~yorgun
bir ordu ile, daha aç~k bir deyi~le bünyesinde yeni sava~lara kar~~~
muhalif unsurlar~~bar~nd~ ran bir asker toplulu~u ile Türkiye ve Suriye'nin istila hareketi ba~latt~r~lamazd~. Di~er yandan 1395/96 ki~inin
çok ~iddetli geçmesi de esasen askeri peri~an ve moralsiz duruma
dü~ürmü~ tü. Bir ba~~öküzün ~~ oo dinara, bir koyunun 250 dinar
yükselmesi ayr~ca hayvan yemlerinde görülen korkunç fiat art~~lar~na
ra~men asker taraf~ ndan bulunamamas~~28 da esasen sava~a b~km~~~
asker üzerindeki menfi etkileri eyleme dönü~ türebilecek nitelikte olabilece~i gözden uzak tutulmamal~d~ r. Burada ortaya ç~ kan ilginç
duruma da k~saca dikkati çekmek istiyoruz. Bu da zorla Timurlu
olmu~~bölgelerde halk~ n uygulad~~~~iktisadi ambargo konusudur.
Öyle görünüyor ki, Timur'u bölgelerinden silah zoru ile uzakla~t~ramayacaklar~n~~anlayan halk suni darliklar yaratarak onu bölgelerini
terke zorlamak yolunu seçmi~lerdir.
~~3. Timur'un Türkiye ve Yak~n do~u üzerinde kontrol
kurma çal~~malar~~
Yukar~da izaha çal~~t~~~ m~z somut nedenlerin do~al sonucu
Timur devlet merkezine dönmü~tü. Ancak bu s~rada ~imdiye dek
görmedi~imiz uygulamada bulunmu~tu. O da Timurlu yönetimi,
tüm Iran ve Azerbaycan bölgesinde kesin olarak yerle~tirme~e
yönelik çal~~ma idi. Daha aç~k bir deyi~le bu yörelerdeki fethini ciddi
bir ~ekilde emniyet alt~na almak istemi~ ti. Bu tedbirler aym zamanda
Türkiye, Suriye ve Irak-~~Arab üzerindeki aç~k beyanlar~n~n, bölgeden çekilmesine ra~men, geçerlili~ini korudu~unu göstermesi bak~m~ ndan da ilginçtir. Çünkü bir yandan ciddi bir ~ekilde idari
yap~ da Timurlu sisteme yönelik tedbirleri al~rken di~er yandan
Türkiye ve Yak~n-do~u üzerinde adeta bir oto kontrol ve bask~~mekanizmas~n~~yerle~tirme~e çal~~m~~t~ r. ~öyle ki, Azerbaycan ve Bat~~
Iran'~n yönetimi Miran~ah'a verilmi~ti. Yani Baku Derbend'i Hemedan Ba~dad'tan Rum diyar~ na (Türkiye) kadar bir yörede bundan
böyle Timur ad~ na tek sorumlu Miran~ah olacakt~. Ayr~ca bölgede
28

~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 558-559.
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Timurlu yönetimi yerle~ tirme ve korunmakla yükümlü bulunan Miran~ah'a yar~m kalm~~~ i~lerin bitirilmesi görevi de havale edilmi~ti.
Örne~in Al~ncak'~n al~nmas~~i~i gibi. Bu nedenlede onun ~iraz ve Horasan'daki emirleri Azerbaycan'a nakledilmi~lerdi. Mirah~ah yönetimine b~rak~lan bölgede ordusunun sa~~kolu Avnik'e kadar Karaba~~
ve Nahcivan'~~kendilerine yurt edinmi~lerdi. Sol kol ise Sokbulak
ve Dergzin'den Hemedan'a kadar yay~lm~~t~~28. Iran bölgesinde fethi
temelle~tirme yolunda yap~lan çal~~malara bir di~er örnek de Emirzâde Muhammed Sultan'~ n Fars yöresinin idarecili~ine atanmas~~idi.
Ayr~ca Muhammed Sultan'~~takviye için olacak, Miran~ah'~n emirlerinden olup, Al~ ncak kalesi muhasaras~ m sürdüren Emir Cihan~ah da onun maiyyetine verilmi~ti 29 . Bundan ba~ ka Iran ve Tûran
ülkeleri aras~ nda tanpon bölge durumunda olan Horasan'da ~ahruh'un idaresine b~rak~lm~~t~ . Bu suretle de Horasan, Siistan, Mazenderan
ta Firuzkûh ve Rey'e dek bölge ~ahruh'un idaresine terk edilmi~~
oluyordu. Zafernâme'lerdeki kay~ tlara göre ~ahruh'a bu görevini
ifada yard~mc~~olabilecek kalabal~ k bir maiyyet erkân~~verilmi~ti ki,
Timur'un ölümünden sonra ~ahruh'un iktidar~~ele almas~nda bunlar~n
büyük yard~mlar~~dokunacakt~r
Burada bizce as~ l üzerinde durulmas~~gereken husus Timur'un,
yukar~ da da de~indi~imiz gibi, Türkiye ve Yak~ n-do~u'yu daimi tehdit
alt~nda tutmay~~amaçlamas~d~ r. Çünkü Timur bu uygulama ile bir
yandan bölgede Timurlu idareyi sabitle~tirmeye çal~~~rken öte yandan
1395/96 tarihli mektubunda da aç~klad~~~~Türkiye ve Suriye'nin istilâ
program~~içinde bulundu~una dair olan dü~ üncesinde hiçbir de~i~me
olmad~~~n~~göstermek istiyordu. Nitekim bu dü~üncesini gerçekle~tirmek için, devletinin iç sorunlar~~hallettikten sonra, tekrar buralar
için geri döndü~ünde Iran'dan geçerken herhangi bir direni~~veya
yeniden bölgeyi itaat alt~ na alma gibi bir mesele ile kar~~~kar~~ya
gelmek istemiyordu. Böylece dinlenmi~~ve yöreyi tan~yan güçlü orduya
sahip olaca~~na inan~yordu ki bunda hakl~~idi. Hatta bu tedbirleri de
yeterli görmeyen Timur, Do~u Anadolu'da oldu~u gibi —çünkü Do~u
Anadolu'da kendisi için bu görevi yerine getiren bir kurulu~~olarak
Erzincan emirli~i vard~, 1386/7 y~l~ ndan beri de onun Türkiye
Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 562 vd., 576-577.
29 Nizameddin ~ .mi, S. 167; ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 573, 575-576; Natanzi,
S. 369-370.
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içinde bir kolu gibi çal~~makta idi 31— Güney-do~u Anadolu'da bir ileri
karakol kurmak istemi~~ve bu yolda bir tak~ m tedbirleri de sür'atle
alm~~t~. Semerkand'a dönü~ü s~ras~nda üç y~la yak~n bir süredir
tutuklu bulunan Mardin meliki Isa'y~~affetmi~~ve Mardin hakimli~ini
kendisine iade ederek buna dair bir de yarl~~~vermi~ti 32. Timurlu
kaynaklar~ n verdikleri bu bilgileri Arab kaynaklar~da do~rulamaktad~rlar. Örne~in bunlar için Ayni en geni~~ ~ekilde bu olay~~ ~öyle
anlatmaktad~ r: "Mardin hâkiminin naibi Alaaddin Alt~ nbo~a, efendisinden kaçarak geldi. Çünkü efendisi Mardin meliki Mecdeddin
Isa'y~~Timur yakalay~p yan~nda a~a~~~yukar~~ üç y~l al~koymu~tu.
Sonradan Timur Mardin hâkimini affedip, ona Mardin'de kendi
ad~na hâkim olaca~~na dair yemin ettirmi~ ti. O da Timur ad~na
sikke kestirip, M~s~r Sultan~na (Berkuk'a) tabi olmayaca~~ na ve
Mardin'e var~r varmaz Alt~nbo~ay~~yakalatt~r~p kendisine yollayaca~~na dair söz vermi~ti. Bu ~artlarla onun tutukluluk halini kald~r~p
ülkesi Mardin'e gönderdi. Mardin'e vard~~~nda karde~inin o~lu
kendisine iktidar~~teslim etti ve Isa geli~inden önce Timur ile aras~ndaki anla~may~~ Alt~nbo~a'ya bildirdi. Alt~nbo~a kaçarak Kahire'ye
Sultan Berkuk'a geldi" 33.
Yukar~da ileri sürdü~ümüz görü~ümüzü destekleyen bu kay~tda
görülmektedir ki, Timur Isa arac~l~~~~ile bölgedeki geli~melerden
haberdar olmak ve ayn~~zamanda Memlûklu Sultan~~Berkuk'un buralarla ilgilenmesini önlemek istemektedir.
~~ 4. Türkiye ve Yak~n - do~u'da Timur'a direni~ler
Ancak görüldü~ü gibi Türkiye, Irak-~~Arab ve Meml'ûklular
sahas~n~~kesin olarak hâkimiyeti alt~ na alma hedefine yönelik tedbir
ve beyanlar~na ra~men — bu husus Berkuk'un yerine tahta geçen
Ferec'e yazd~~~~mektubunda da tart~~ ma kabul etmez bir aç~kl~kta
ifade edilmektedir - dönü~~siyasi tehdit ve korkuyu geçici bir süre
Bu durum için bk. Mutahharten ve Erzincan emirli~i, s. 687 vd.
~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 561.
Ayni,
XX, s. 12. Ayr~ca bk. ~bn Hacer, Inba, I, vrk. 149 a; ~bnül-Furat,
33
Tarihü'd-düvel ve'l-mülak IX. K. Zurayk n~ r. Beyrut 1936-1939, S. 453; ~bn Kad~~
~uhbe, Düvelü'l-Isldm zeyli II. Paris Bibl. Nat. Nr. 1599, vrk. ~~~~ a.
84 M~s~r Memlûklu hükümdar~~Ferec'e yazd~~~~mektubunda Timur, k~saca
Türkistan, Horasan ve ~ran fütuhat~ ndan bahsettikten sonra vaktiyle Ferec'in
babas~~Berkuk ile dostane ili~kiler arzusunu gösterdi~ini, bu maksatla tan~nm~~~
31

32
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için de olsa ortadan kald~rm~~t~ . Her ne kadar Timur'un bu bölgelere
dönece~i kesin olarak kabul edilmi~se de, onun Toktam~~'a bilâhara
Hindistan'a kar~~~sürdürdü~ü askeri faaliyetleri s~ras~ nda, Türkiye
ve Yak~n-do~u ülkelerinde, ba~lang~ çta Timur'un bu arzusunu
kuracak müsbet yönde geli~meler olmu~ tu. Ancak bu durum uzun
sürmemi~~bilâhara onun bu bölgelerde görünmesini çabukla~t~racak
lehine köklü de~i~ meler meydana gelmi~ ti. Bu nedenle burada bunlar~,
Toktam~~'la u~ra~~~ s~ras~nda meydana gelen geli~meler ve 1395/96
tarihli mektubuna ra~men ba~kent Semerkand'a dönü~~yapan Timur'un tekrar bu yörelerde görünmesine kadarki süre içinde ortaya ç~kan
geli~me ve de~i~ meler olmak üzere, iki grupta toplayarak incelemek
istiyoruz.
Gerçekten de tüm endi~elerin varl~~~na ra~men, gerek Türkiye'deki Timur'a kar~~~olan kurulu~lar~ n liderleri, gerekse Yak~n-do~u'daki siyasi kurulu~~ve topraklar~ n liderleri, daha Timur Toktam~~~
seferi ile u~ra~t~~~~s~ rada hemen onun 1393/94 seferi ile Türkiye,
Irak-1 Arab ve Suriye üzerinde kurmu~~oldu~u siyasi hegemonyay135
kendi lehlerine çevirme giri~imlerine ba~lam~~lard~. Bu faaliyetleri,
özellikle bölgesel ittifak~ n güçlü üç üyesinin giri~imlerini bir bak~ma
Timur'a kar~~~bir güç gösterisi olarak de~erlendirmenin yaln~~~olmayaca~~~kan~s~nday~z. Öyle anla~~l~yor ki, onlar bu giri~ imleri ile en
az~ndan Timur'da baz~~tereddütlerin uyanmas~na çal~~mak istemi~lerdi. Hatta onlar~n bu çabalar~~Kad~~Burhaneddin Ahmed ile Berkuk'un
ölümlerine kadar da devam etmi~ti. Biz inan~yoruz ki, yukar~da da
izah etme~e çal~~t~~~m~z gibi Timur'un dönü~ünde di~er etkenler
yan~nda, bu olumlu çabalar~ n da pay~~olmu~tur. Türkiye ve Suriye'nin Timur taraf~ ndan istilâs~n~~en az~ndan on y~l geciktirmi~tir.
bir ~ahsi birçok hediyelerle elçi olarak M~s~r'a gönderdi~ini fakat Berkuk'un kötü
bir yol tutarak elçiyi öldürttü~ünü üstelik baz~~yak~n adamlar~n~~hapse att~~~n~,
bunun üzerine k~sas ve tutuklular~~kurtarmak için büyük bir ordu ile M~s~r'a yürüme~e haz~rland~~~n~, tam hareket edece~i s~rada Toktam~~'~n yeniden ba~~kald~rmas~~
üzerine De~t-i K~pçak seferine ç~kt~~~n~, zafer kazand~ ktan sonra Semerkand'a
döndü~ünü, M~s~r, ~am (Suriye) ve Anadolu'ya yapaca~~~sefer haz~rl~klar~~ile
me~gul iken Hindistan'a yürümek icap etti~ini söylemektedir... Bk. Dizfüli Mün~eâtz.
Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2735, vrk. 83 b - 84 b; Sar~~Abdullah Efendi MünAt~.
Esad Ef. Ktp. Nr. 3333, vrk. 1713-10. Ayr~ca bk. yarnlad~~'~m~z Timur mektubundaki ifadeler, Türkiye ve Yak~n-do~u üzerinde 1393/94 Timur tehlikesi, s. 182-190.
35 Geni~~bilgi için bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, S. 121 vd.; Türkiye ve
Yak~n-do~u üzerinde 1393/94 Timur tehlikesi, s. 165-170, 170-174.
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Timur'un siyasi hegemonyas~n~~ k~rma mücadelesi, Türkiye ve
Suriye'de onunla i~birli~i içinde olanlara kar~~~ba~lat~lm~~t~. Çünkü
gerek bölgesel ittifaka dahil üyeler gerekse di~er topluluklar~n liderlerince bunlar, Timur için siyasi hegemonyas~n~~yerle~tirmede bir
arac~~olarak kabul edilmekte idi. Üstelik içlerinde Karaman-o~lu
Alaaddin Bey gibi, Kad~~Burhaneddin Ahmed, I. Bayezid ve Berkuk'tan intikam almak için onu Türkiye ve Suriye'yi istilâya tahrik
edenler vard~. Nitekim kaynaklar~m~z~n ifadelerine göre Karamano~lu Alaaddin Bey, Timur'a Suriye'ye sefer yapt~~~~takdirde o~lu
Mehmed Bey'i kendisine gönderme~i vaad etmi~, ~ayet Avnik'ten
(1394) Sivas-Kayseri devletine ve Osmanl~~ülkesine yürüyecek olursa
bizzat gelip kendisine kat~laca~~n~~aç~kça beyan etmi~ti 36 . Yine bir
di~er Türkmen beyi Dulkad~r-o~lu Suli Bey ise Timur'a elçiler
göndererek, onu Suriye'nin istilas~na te~vik edip bu yörenin zapt~~
s~ras~nda rehberlik yapabilece~ini bildirmi~ti". Erzincan emini Mutahharten'e gelince bizzat gelerek arz-~~hizmet ve ubudiyet etmi~,
bununla da yetinmeyerek bilâhara Timur, Avnik hâkimi M~s~r
Hoca'n~n üzerine yürüdü~ünde ona e~lik etmi~~ve bölgenin zapt~nda
birlikte bulunmu~tur. Ayr~ca di~erleri gibi onu Türkiye ve Suriye'nin
istilas~na tahriklerde bulunmu~tu 38. Bunlar~n yan~~s~ra Türkiye yakas~nda Timur'a itaat edenler aras~nda yer alan Karaman-o~lu
Alaaddin Bey ile Erzincan emini Mutahharten, O Sivas'a do~ru
yürüyü~e geçti~inde, burada bulunan dörtlü savunma ittifak~na dahil
Sivas - Kayseri devletine kar~~~sald~r~ya geçmi~lerdi 39 .
I~te Timur yön de~i~tirip Gürcistan'a, buradan da Toktam~~~
Han üzerine yürüdü~ü ve De~t-i K~pçak'~~tekrar itaat alt~na alma
i~i ile u~ra~t~~~~s~rada, bir yanda Berkuk, Kad~~Burhaneddin Ahmed
ve I. Bayezid bölgelerinde Timur'un geli~i ile ortaya ç~kan bu bask~~
gruplar~na kar~~~harekete geçerlerken, öte yanda Karakoyunlu Türkmenlerin lideri Kara Yusuf ve Ahmed-i Celâyir ata yurdlar~na tekrar
sahip olmak için Timurlulara kar~~~yo~un bir mücadele açm~~lard~.
~imdi bunlar~~s~ra ile görelim. Türkiye yakas~nda Sivas-Kayseri devleti hükümdar~~Kad~~Burhaneddin Ahmed Timur'u istilâ için tahrik
eden Karaman-o~lu Alaaddin ile Erzincan emini Mutahharten'i
Bk. Bezm u Rezm, s. 456.
Bezm rt Rezm, S. 456.
38 Bk. Mulahharten ve Erzincan emirli~i, S. 693 vd.
39 Bk. Bezm u Rezm, s. 462-463.
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tedip için sür'atle harekete geçecektir. Timur'un Türkiye'yi istilâ hareketini kolayla~t~racak davran~~lar~~s~ras~nda yani 1394 yaz~~sonlar~nda
Karamanl~lar Sivas-Kayseri devleti topraklar~na taarruza geçerek
Kayseri'ye kadar ilerlemi~, ~ehri ~iddetle ya~ma ve tahrip etmi~ti. I~te
ayn~~y~l~n sonbahar~nda büyük bir ordu ile Kayseri'ye gelen Kad~~
Burhaneddin Ahmed, Karaman Ili'ne girmi~, Aksaray'~~hakimiyet
sahas~na katarak Ni~de'de Karamanl~lar~~bozmu~~ve Alaaddin Bey'i
Ni~de kalesine s~~~nmaya mecbur b~rakm~~t~. Zaman zaman zor
durumlarda kalmas~na ra~men bölgede geni~~çapta bir sindirme
i~lemi uygulayan Kad~~Burhaneddin Ahmed neticede, Karaman-o~lu
Alaaddin Bey'in bundan böyle dü~manca davran~~larda bulunmayaca~~n~~ (H. 798/1395 M.) da içeren sulh teklifini kabul etmi~~ve Aksaray'a dönmü~tü 40.
1395 bahar~nda, 1386 /87'lerden beri Timur'la i~birli~i halinde
bulunan ve Türkiye'de Timur devletine ait bir üs ve ileri karakol durumunda olan Erzincan emirli~ine kar~~~yürüyü~e geçmi~ti. Bu sefer
s~ras~nda Erzincan Ili'nde görülmemi~~derecede ya~ma ve tahribat
yaparak emirli~e ait baz~~topraklar~~ülkesine katm~~t~ 44.
Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid'e gelince bu da kendisi taraf~ndan
Sinop kolu halinde siyasi ya~ant~s~= devam~na izin verdi~i Candaro~ullar~~beyli~ine kar~~~son derece sert bir tav~r alm~~t~. Timur'un
Türkiye'yi istilas~n~~hararetle bekleyenlerden biri de beylikler devri
Türkiye'sinin renkli simas~~Isfendiyar Bey idi. Ancak onun, Karamanhlar, Dulkad~rl~lar ve Erzincan emirli~i gibi Timur'la olan ili~ki ve
aktif faaliyetlerine benzer devrin kaynaklar~ na yans~yan bir davran~~~n~~görememekteyiz. Yanl~z Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid'in 1390
k~~~nda Bat~~Anadolu üzerine yapt~~~~sefer s~ras~nda—biz bu seferi
Türkiye'nin Osmanl~lar~n liderli~inde siyasi bütünle~mesi için giri~ilmi~~ilk ciddi te~ebbüs olarak kabul ediyoruz— hakimiyetlerine son
verilmi~~bulunan uc gazi beyliklerinden Ayd~n, Saruhan ve Mente~e
beylerine iltica hakk~~ tan~yan bir beylik oldu~u bilinmekte idi 42 .
Üstelik bu beylerin Timur'la ili~ki kurmalar~na da öncülükte bulundu~una dair kaynaklar~m~zda aç~k beyanlar~~vard~r. Herhalde bu
40 Bk. Kadi Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. 127-128.
Bezm u Rezm, S. 474-475.
42 Bununla ilgili geni~~bilgi bas~lmakta olan "Kuzey-bat~~Anadolu tarihi, 1300461" adl~~kitab~m~zda verilmektedir.
41
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dü~üncelerle yüklü Isfendiyar Bey, Osmanl~lara ve Kad~~Burhaneddin'e olan dü~manl~~~ n~~aç~ klamak ve kay~plar~n~~telâfi etmek için
ç~kan f~rsattan yararlanmak istememesi dü~ ünülemezdi. Nitekim de
O, ili~ki halinde buldu~u hâmisi Timur'un Türkiye içlerine yürüyü~e
geçti~i haberini al~nca ihtimal ki Kastamonu'yu tekrar alarak beyli~inin bütünle~mesini sa~lamak istemi~ti. Ancak Timur'un Türkiye
hudutlar~ ndan çekilmesinden sonra, I. Bayezid bu yolda kendi üzerine
dü~en görevi yerine getirmek için, Eflak'~n Osmanl~~tabili~i alt~na
sokulmas~~ile sonuçlanan Rovina zaferini takiben Anadolu'ya döndükten sonra ~sfendiyar Bey'i Sinop'ta muhasara etmi~ti. Ancak
kesin sonuç alamam~~t~. ~sfendiyar Bey'in I. Bayezid'i metbu tan~mas~~
ve ülkesinden bir k~sm~n~~vermesi ~art~na ba~l~~bir anla~ma olmu~tu.
Kaynaklar~m~zdaki, ülkesinin bir k~sm~n~~iade etti, ~eklindeki beyanlar
hiç ~üphe yok ki, ~sfendiyar Bey Sinop'ta ya~ant~s~m sürdürdü~üne
göre, ~~394'lerde yapt~~~~geni~leme sonucu ald~~~~topraklar olmal~d~r 43.
Di~er yandan Türkiye içlerinde ülkesinin uzant~s~~ bulunan
Memlüklu Sultan~~Berkuk da ayn~~biçimde faaliyetlere ba~lam~~t~.
Birbirine paralel ve ayn~~amaca yönelik bu hareketler bize müttefikler
aras~nda yeni bir anla~man~n var oldu~u dü~üncesini vermektedir.
Daha Timur'un Irak-~~Arab'a dahil olarak Memlüklu Sultanl~~~~
hudutlar~na yak~n gelmesi ile faaliyete geçen Berkuk, bizzat ona
kar~~~sava~~için haz~rl~klara ba~lam~~t~~44. Haz~rl~klar~~tamam olunca
da büyük bir ordu ile Suriye'ye gelmi~ti". Böylece Timur'a kar~~~
güçlü bir rakip olabilece~ini göstermi~ti. Ancak Timur'un Toktam~~~
Hn ile sava~mak üzere döndü~ünü ö~rendikten sonra bölgesindeki
Timurlu kal~nt~lar~~temizleme i~lemine ba~lam~~t~. Memlüklu Sultamn~n bu yoldaki giri~imlerini ~öyle özetlemek mümkündür. ~am ve
Halep'teki kal~~~~ s~ras~nda Timur'la i~birli~i halinde olduklar~n~~
ö~rendi~i E~refiye Memlüklarnu tutuklatm~~, yine onunla i~birli~i
içinde bölgede Timurlu yönetimi gerçekle~ tirmede yard~mc~~unsurlar
olabileceklerini göstermi~~olan bir tak~m Arab oymaklar~n~~ ~iddetle
tedip etmi~ti. Bu arada durumlar~ndan ~üphelendi'~i bir k~s~m büyük
Keza bk. yukar~da ad~~geçen kitab~m~za.
Bk.
IX, s. 350, 366, 374; Ibn Kad~~ ~uhbe, II, vrk. 93 a;
~ bn Hacer, Inba, I, vrk. 129 b; ~ehabeddin Tekinda~, Berkuk devrinde Meml~tklu
sultanl~~~. ~stanbul 1967, S. 79-80.
Bk. /bi-nig-Furat, IX, S. 382; 1bn Hacer, Inba, I, vrk. 136 b; Ibn Sasra,
Durru'l-Mud~'a. I, IL William M. Brinner nr~. Berkeley 1963, S. 194 vd. (Ing. trc.)
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emirlerin de tutuklanmas~n~~emreden Berkuk hudut valileri aras~nda
da geni~~çapta de~i~iklikler yapm~~t~~48 . Tüm bu tedbir ve tedipler
göstermektedir ki esasen her f~rsatta Memlüklu Sultanli~~ndan kopma
mücadelesi veren Suriye'deki devlete muhalif unsurlar bu kez de
derhal Timurla i~birli~ine geçmi~lerdir. 'bn Sasra'mn ça~da~~ ~am
kroni~indeki kay~tlarda bu görü~ümüzü do~rulamaktad~r 41. Fakat
Berkuk'un bu yoldaki faaliyetleri aras~nda en dikkate de~er olanlar~ndan birisi Dulkad~rl~lara kar~~~olan~d~r. Çünkü Yak~n-do~u'da görünen Timur'a elçi ve mektuplar göndererek, onu Suriye'ye inme~e
te~vik eden ve yan~nda bulunup bu yörenin istilâs~nda yol göstericilik
etmek isteyen Dulkad~r-o~lu Suli Bey idi 48. Bu aç~k beyan kar~~s~nda
Timur tehlikesinin geçici olarak kalkmas~ndan sonra, esasen dü~manca davran~~lar~ndan dolay~~nefret besledi~i Dulkad~rh Suli Bey'i
kesin olarak zarars~z hale getirme karar~~alm~~t~. Zira ~imdiye dek tüm
kusurlu tutum ve davran~~lar~n~~büyük bir ho~görü ile kar~~layan ve
onu affeden Berkuk, bu son davran~~~ndan sonra üzerine Halep valisi
kumandas~nda büyük bir kuvvet göndermi~ti (1395 ilkbahar!) 49.
Nitekim a~~r bir darbe yiyen Suli Bey bundan böyle Memlüklu
Sultanl~~ma kar~~~olabilecek her hangi bir davram~ta bulunmanu~t~.
Ancak Berkuk, isyanlarmdan ve devlet aleyhine d~~~dü~manlarla ili~kilerinden b~kt~~~~bu beyi 1398 May~s~nda o~lu Sadaka Bey arac~l~~~~ile
Mara§ yaylas~nda öldürtecektir. Buna dair en geni~~ve yerli kaynaklanm~z~~da do~rulayan bilgi Aynrde mevcuttur. 800 y~l~~olaylar~~
içinde yer alan bu ilginç kaptda: "Ramazan ay~n~n onu ile yirmisi
aras~nda Türkmenlerin büyü~ü Emir Suli öldürüldü. Onu herkesin
uyumakta oldu~u bir zamanda, Mara~'~n üstündeki çad~rmda kar~s~~
ile uyumakta iken, Alihan denilen bir adam b~çaklayarak öldürdü.
Berkuk uzun senelerden beri Alihan'~~bu i~e te~vik ediyordu . . Alihan'~n Suli ile ili~kilerine gelince; Alihan onun o~lu Sadaka'mn
hizmetinde idi. Suli ona emniyet etmekte ve güvenmekte idi. Suli
Bey'in /4-0k ve Boz—Ok Türkmenleri aras~nda ~öhreti çok büyük
olup hürmet ve sayg~~görürdü. Emirli~i esnas~nda Elbistan, Mara§ ve
4* Ibnü'l-Furat, IX, s. 388; Ibn Kad~~~uhbe, II, vrk. 126 b. Ayr~ca bk. ~ehabeddin Tekinda~, Mendaklu sulta~dtb, s. 81-82.
47 /bn Sasra, s. 195-196 (Lig. trc.).

48

Bezm u Rezm, s.

456.

Bk. Mukrimin Halil Yinanç, Dulkaduldar madd., IA; ~ehabeddin Tekinda~, Menadklu sultunit~~
t, s. 98.
48
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yöresinde adaletle hükmederdi. Bilâhara halka zulmeden, mal ve
mülkünü alan ve askerlerini ~slam ülkesine yayan Suli Bey, dünyada
Berkuk'un ondan cam yanm~~t~.
fesatl~~a ba~lam~~t~.
Onu ele geçiremedi~i gibi onunla sava~amam~~t~~ da" 50.
Öte yandan Irak-~~Arab ve Do~u Anadolu'da Timur taraf~ndan
tedibe u~ram~~~ve yurtlar~ ndan kovulmu~~bulunan Karakoyunlular
ve Celayirliler de onun dönü~ünden sonra kurma~a çal~~t~~~~düzene
kar~~~harekete geçmi~lerdi. Irak-~~Arab'daki Celayirlilerin son temsilcisi Ahmed-i Celayir, 1393 Eylülünde Timur'un Ba~dad önlerine
gelmesi s~ras~nda ülkesini terk etmek zorunda kalm~~t~~51. Bilâhara
Memlüklu Sultanl~~~na iltica eden ve burada iyi bir kabul gören
Ahmed-i Celayir'in tek arzusu tekrar yurduna dönerek yönetimi ele
almakt~. Bu i~de de Berkuk'un yard~m~n~~elde etme~e çal~~~yordu.
Bunda ba~ar~ya ula~an Ahmed-i Celayir onun bölgeden uzakla~mas~ndan sonra Berkuk'un yard~mlar~~ile tekrar gelerek Ba~dad'a hâkim
olmu~tu 52. Esasen Berkuk'un bu beyi himaye etmesindeki gaye,
kendi ülkesine yak~n yerlerde Timurlu yöneticilerin bulunmamas~n~~
istemesi idi. Karakoyunlu Türkmenlerinin Kara Yusuf'un liderli~inde
ba~latt~klar~~mücadelelere gelince: Atalar~n~n yurtlar~na takrar sahip
olma ve Timur izlerini yörelerinde kald~rma'~~~hedef alan bu giri~imlere dair Arab kaynaklar~~ile ça~da~~Ermeni kaynaklar~~Timur kaynaklar~n~~ a~an bilgiler vermektedirler. Örne~in Medzoplu Toma'ya
göre, Kara Yusuf, Timur'un Toktam~~'la u~ra~t~~~~s~rada, eski yurduna
dönmü~~Erçi~'i alm~~t~. Bu haberin Timur'a ula~mas~ndan sonra
50 Ayni, XX, s. 37-38; Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 158a, 163a. Kr~. Mükrimin
Halil Yinanç, Dulkad~rl~lar madd., IA. Ayr~ca bk. Dulkadir-o~ullar~~beyli~ine dair
yeni bir ara~t~rma. Refet Y~nanç, La dyn~~stie de Dulghadir de Porigine jusqu'~s~~La
conqu'âe Ottomane. Paris 1973, s. 73 (henüz bas~lmam~~~doktora çal~~mas~).
51 Timur'un, Celayirlilerin Ba~dad'daki son temsilcisi Ahmed-i Celayir'e
kar~~~giri~ti~i faaliyetleri ve onun Memlüklu Sultanl~~~na ilticas~~(1393/94) için bk.
~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 456; Nizameddin ~âmi, s. 166 vd.; Ibn Arab~ah, s. 47;
Hâf~z-~~Ebrü, Z~7bdetü't-tevdrih. Fatih Ktp. Nr. 4370-71, vrk. 258 b-259a, 271 a;
Ahmed b. Wand~âh el-Hüseyni, Zaferndme. Fatih Ktp. Nr. 4428, vrk. 164 b; Bezmu
Rezm, s. 19-23; Ayni, XIX, s. 452-453, 458; Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 129 b, 134 a;
Ibnü'l-Furat, IX, s. 344-345, 367, 374; Ibn Kad~~ ~uhbe, II, vrk. 9113-92a, 98 b;
Ibn Hatip en-Nas~riye, I, vrk. 58 b; Hrand D. Andreasyan, XIV. ve XV. yüzy~l Türk
tarihine ait ufak kronolojiler ve kolofonlar. Tarih Enstitüsü dergisi 3 (1973) s. 96; K.
Celdyir. Tahran 1345, s. 70 vd.
Sanjian, s. 114. Ayr~ca bk. ~irin Beyani, Tarih-i
52 Bk. Ibn Sasra, s. 211 vd.
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Van ve yöresinin idaresini kendisine b~rakt~~~, Kürd emini Izzeddin
Sir, az say~da Timurlu askerler e~li~inde Kara Yusuf'a kar~~~harekete
geçmi~se de bir sonuç al~namam~~t~. Yine ayn~~kayna~a göre Izzeddin
~lr'e yard~ma gelen Avnik emini Atlam~~~geri dönerken Kara Yusuf
ve karde~i Yar Ali taraf~ndan tutsak al~nm~~t~r 53 . Arab kaynaklar~n~n
verdikleri bilgilerde bu kayna~~~do~rulamaktad~r. Bunlarda Kara
Yusuf'un 20 000 ki~ilik Timurlu askere ba~ar~~kazand~~~na i~aretle
Avnik kalesi sahibi olan ve Timur'un bu bölgeye b~rakt~~~~en sad~k
ba~~ml~lar~ndan biri Atlam~~'~n esir al~nd~~~n~~ve Kara Yusuf taraf~ndan Kahire'ye gönderildi~ini söylemektedirler M. Sadece k~sa olarak
Atlam~~'~n esir al~nd~~~n~~söyleyen Timurlu yazarlar aras~nda H4f~z-~~
Ebredan" ba~ka Serefeddin Ali Yezdi de Karakoyunlu Türkmenlerin faaliyetleri hakk~nda oldukça geni~~bilgi vermektedir. Buna
göre Karakoyunlu Kara Yusuf bu s~ra çok say~da Türkmen kuvvetleri ile Alada~~yöresinde karargâh kurmu~tu. Hoy üzerine yürüme~e
karar vermi~ ti. Ancak Tebriz'den gelen bu haberden sonra Emirzade
Pir Muhammed yan~ndaki emirleri ile sür'atle Tebriz'e yeti~mi~ti. Burada Miran~ah'~n maiyyet emirlerini de yan~na alan Pir Muhammed,
çok say~da bir ordu ile (Arab kaynaklar~~bu say~y~~zo 000 olarak
vermektedir) Kara Yusuf'un üzerine yürümü~tü. Hoy'a geldi~inde,
Kara Yusuf'un öncü kuvvetlerinin Karadere'de bulundu~una dair
yeni bir haber al~nm~~t~. Ancak Timurlular~n geldi~ini ö~renen öncü
kuvvetler derhal dönerek geli~ melerden Kara Yusuf'u haberdar
etmi~lerdi. Nihayet çekilen Kara Yusuf ve kuvvetlerini takip eden
Timurlular Avnik'e kadar gelmi~ler, fakat kendisi ile herhangi bir
temas imkan~~ sa~layamam~~lard~~56 . Burada görülüyor ki, kayna~a
göre her hangi bir çarp~~ma olmam~~t~r. Ancak kanaatimiz odur ki,
bu ifadeler bile yukar~da Arab ve Ermeni kaynaklar~na göre verilen
bilgilerin do~rulu~unu gösterme~e yetmektedir. Çünkü genellikle Timur aleyhine geli~melerde susmay~~tercih eden Zafernâme yazarlar~~bu
53 Bk. Thomas de Medzopn, Exposi des guerres de Ta~nerlan et de Sch~~h-Rokh
dans l' Asie occidentale. F. IWve Frans. trc. Bruxelles 1860, s. 61-62.
54 Arab kaynaklar~na göre bu s~rada Musul'u da alm~~t~r. Bk. Ibnü'l-Furat,
IX, s. 430; Ibn Hacer, Inba, 1, vrk. 145 a, b; /bn Kad~~~uhbe, II, vrk. to9a; Makrizi,
Kitabü's-SüMk III. Fatih Ktp. Nr. 4379, vrk. 194 a. Kr~. Faruk Sümer, Kara Koyunlular.. Ankara 1967, S. 61-62.
33 Hâf~z-~~Ebrü, vrk 313 b.
58 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 540.
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arada ~erefeddin Ali Yezdi, Kara Yusuf'un Alada~~yöresine gelerek
karargâh kurdu~unu ve Hoy'a yürümek istedi~ini söylemesi bile
Kara Yusuf'un, Timur'un De~ t-i K~pçak'ta faaliyette bulunmas~ndan
istifade ile atalar~n~ n yurduna dönmek ve yöredeki Timur kal~nt~lar~n~~
silmek için bölgesel ittifaka dahil üyeler gibi davrand~~~n~~aç~klama~a
yetmektedir.
~~5. Bölgesel ittifak~~güçlendirme çal~~malar~~

Yukar~da çizme~e çal~~t~~~m~z siyasi görünüm s~ras~ nda dikkati
çeken bir husus dörtlü ittifaka dahil üyeler aras~nda evvelce yap~lm~~~
anla~man~ n yürürlükte olmas~d~r. Üstelik 1395/96 k~~~ nda I. Bayezid'e
Timur taraf~ ndan yollanan, yukar~ da geni~~ ~ekilde de~indi'~imiz,
mektuptaki tehditlere ra~men, dostluk ili~ kilerini daha da peki~tirdiklerine ~ahit oluyoruz. Buna dair pek çok somut örneklere sahibiz.
~öyle ki, 1396/97 y~l~ nda Timur ernirlerinin Sivas'a müdahalesini,
a~a~~da de~inilece~i üzere gönderdi~i askeri yard~ m ile önleyen
Berkuk bilâhara Timur'un Türkiye ve Suriye'ye ikinci bir yürüyü~~
yapma olas~l~~~na kar~~~ortak müdafaa ve ittifak~~sa~lamla~t~rmak
gayesi ile elçisini Sivas saray~ na göndermi~ti. Ça~da~~bir kaynak
Bezm u Rezm'deki bu hususa ait bilgiler son derece dikkat çekicidir.
Bu kayna~a göre, M~s~ r Memlüklu Sultan~~Berkuk, Kad~~Burhaneddin
Ahmed ile karde~ çe geçinmekte, ittifaka riayet etmektedir. Sürekli
olarak kar~~l~kl~~elçi ve mektuplar teati edilmekte bu arada her defas~nda kendisine kuvvetli yar~~~atlar~~ve k~ymetli kuma~lardan olu~an
hediyeler M~s~r saray~ ndan gönderilmektedir 57 . Yine ayn~~kaynaktaki
bir di~er haberde, 1397 y~l~ nda Memlüklar~ n Halep valisi de~erli
hediyelerle Sivas'a bir elçi göndermi~tir. Elçi Halep ordusunun emrinde oldu~unu ve istenildi~i zaman sür'atle yard~m~ na gelebilece~ini
beyanla, ~am Türkmenlerinin itaat alt~nda bulundu~una, hudut
bölgesinde Sivas-Kayseri devletine kar~~~harpçu giri~imlerde bulunmayacaklar~ na dair Berkuk'un teminat~ n~~getirmi~ti 58. Bezm u Rezm'deki bu bilgiler Arab kaynaklar~nda yer alan ifadelerle de do~rulanmaktad~r 59. Öte yandan Timur'un bölgesel ittifaktan ay~rmak istedi~i" I. Bayezid ile Memlük Sultan~~Berkuk aras~ nda da dostlu~u
Bezm u Rezm, s. 528-529.
Bezm u Rezm, S. 529.
58 Kr~. Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 149 a, 158 b.
00 Bk. yukar~da not 12.
57
58
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peki~tirecek yo~un bir diplomatik ili~ki kurulmu~tu. Nitekim t~pk~~
Kad~~Burhaneddin Ahmed gibi hareket eden ve buhran s~ras~nda
olu~an .pakta kat~lan I. Bayezid Timur'un aç~k tehditlerine ra~men
dönü~ünden sonra da müttefikleri ile ili~kilerini sürdürmü~tü. Kad~~
Zeyneddin Sefer ~ah'~~de~erli hediyelerle Memlüklu ba~kenti Kahire'ye
göndererek dostlu~u takviye etti~i gibi 1394'lerde kurulmu~~olan
paktm yürürlükte oldu~unu göstermi~ti 81. Nihayet bu yoldaki te~ebbüslerin her zaman destekçisi oldu~unu giri~imleri ile ispadam~~~
olan Berkuk da Tolumin Ali ~ah'~~Osmanl~~ba~kentine gönderecektir. Arab kaynaklarmdaki bilgilerden aç~kça anla~~lmaktad~r ki,
Berkuk bu hareketiyle Timur'un Türkiye ve Suriye'ye yeni bir istilâ
hareketine giri~me olas~l~~~na kar~~~bölgesel dayan~~ma ve i~birli~ini
güçlendirmek istemektedir 62. Ancak burada dikkati çeken ilginç bir
durumla kar~~~kar~iyarz. Bu da bölgesel ittifak~n güçlenmesi çabalar~mn sürdürüldü~ü s~rada Kad~~Burhaneddin Ahmed - I. Bayezid
ikilisine dair bu yoldaki benzer giri~imleriyle ilgili herhangi bir haberin kaynaklar~m~zda yer almamas~d~r. Ancak kanaatimiz o dur ki,
her iki devletin siyasi tarihlerine göz atild~~~nda, böyle bir te~ebbüsün
yoklu~una ra~men 13941erden sonra 1398 yaz~nda Kad~~Burhaneddin
Ahmed'in ölümüne dek ili~kilerde ~elden de olsa bir dostane hava
hakimdir. Çünkü bunun aksi bir davran~~~vaki olsa idi yerli kaynaklara
inikas etmesi gerekirdi. Nitekim Sivas - Kayseri devleti ile Osmanl~~
devleti aras~nda ili~kilerin 1393 /94'lerden önce dostluk ve i~birli~i
ilkesine dayanmad~~ma dair kaynaklar~mizda pekçok bilgi yer almaktad~r. Ancak Timur'un Yak~n-do~u'da görünmesi ve Türkiye'yi
istilâya haz~rlanmas~~üzerine, ~eklen de olsa dü~manl~k ve ku~ku yerini
dostluk ve i~birli~ine b~rakm~~t~. Buna ra~men her iki tarafta geçmi~in
verdi~i derslerden ihtiyath hareket etti~i gerçe~i gözden uzak tutulmamal~d~r. Nihayet a~a~~da anlat~lacak-1 üzere 1398'de Kad~~Burhaneddin Ahmed'in ölümünden sonra geli~en olaylar da bunu aç~k bir
tarzda do~rulamaktad~r.
Ancak tüm iyi niyet ve çabalara ra~men bu bölgesel i~birli~i
uzun süre ya~ayamarm~t~. ~lk kez Toktam~~'~n davran~~lar~~ile yara
alm~~t~. Toktam~~~taht~m kaybettikten sonra Litvanya'ya s~~nmu~t~.
Bunlar~n yard~m~~ile tekrar durumunu düzeltme mücadelesi verirken
21
62

Ayni, XX, s. g; Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 148 a, 149 a.
Bk. Ibnü'l-Furat, IX, s. 457; Ibn Kad~~ ~uhbe, Il, vrk.
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bir yandan Memlüklular~~k~rm~~~öte yandan da I. Bayezid'in kuvvetleri ile Tuna nehri civar~nda sava~a girmi~ ti". Bununla beraber
kaynaklar~m~ zda yer alan aç~ k bilgilerin ~~~~~~alt~nda i~birli~inin bozulmas~ na yol açan geli~ melerin as~l Osmanl~~devletinden geldi~ini
söyleyebiliriz. Çünkü Timur gibi cihangirlik sevdas~~ile hareket eden
I. Bayezid, Sivas-Kayseri devleti hükümdar~n~ n ölümünden sonra,
bu devlete ait yerleri nihayet M~s~ r Memlüklu Sultan~~Berkuk'un
ölümünden sonra da Sultanl~~~ n Türkiye içindeki topraklar~n~~hâkimiyet sahas~ na dahil ederek ittifak~~çökertmi~ ti. Nitekim bununla
ilgili olarak Ibn Tagribirdrnin en-Nücum'unda yer alan ~u kay~tlar
son derece ilginçtir: "Timur Sivas'~~al~ p orada pekçok insan öldürdü.
Bundan k~sa bir müddet sonra Osman-o~lu'nun (I. Bayezid) elçileri
geldiler. Osman-o~lu mektubunda Timur'a kar~~~i~~birli~i edip, M~s~r
Sultan~~ile beraber olmay~~istiyordu. Kendisi alçak gönüllülük ve
tavazu gösteriyordu. Onun mektubuna kulak asan olmad~. Ileri gelen
emirler, ~ imdi dostumuz oldu. Fakat Sultan~m~z Berkuk öldü~ü
zaman ülkemize yürüyüp Malatya'y~~alm~~t~. O bizim dostumuz
de~ildir. O kendi ülkesini ve halk~n~~savunsun. Biz de kendi ülkemiz
ve halk~m~z~~kendimiz savunahm 64 ."
~~6. Timurlular~n 1396/97'lerde müdahalesi ve yeni geli~meler

Timur'un Türkiye ve Suriye'de kendisine tabi ve i~birli~i halinde
bulunanlara kar~~~izlenen bu sindirme ve kay~plar~n telâfisi politikas~ndan haberdard~. Nitekim gerek 1395/96 tarihili mektubundaki
ifadeler 65 gerekse 1396/97 lerde, Bat~~Iran ve Azerbaycan'~ n idaresine
memur o~lu Miran~ah'~ n Suriye ve Türkiye'ye yapt~rd~~~~bir gösteri
yürüyü~ ü, yine bu tarihlerde Timur elçisinin Erzincan'da bulunmas~~
bu hususa ait en belirgin örneklerdir. Nitekim yukar~da de~indi~imiz
Timurlu müttefiklerin sert ç~k~~lar~~bu tarihlerde tekrar ~iddetlenmi~ ti.
Timur'un emri ile giri~ilen ve Miran~ah idaresinde yürütülen bu
hareketlerin iki istikamette oldu~u anla~~lmaktad~r. Bunlardan biri
Ba~dad ve Suriye istikametidir. Nitekim Ibn Hacer de 1396/97 y~l~~
olaylar~~aras~nda, "Timur'un o~lu Miran~ah'~ n Musul ve el-Cezire'ye
83 Bk. Ayni, XX, s. 22, 56; ~bnü'l-Furat, IX, s. 462.
*4 Ibn Tagribirdi, en-Nuctimu'z-zdhire ff mültilci M~sr ve'l-Kahire VI. William
Popper n~r. California ~~915- ~~923, S. 45-48.
83 Bk. yukar~da not 12.
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yürüdü ve Karakoyunlu Kara Yusuf bunun üzerine Suriye taraflanna
kaçt~" demektedir ". Ça~da~~bir Türkiye kayna~~~ Bezm u Rezm'deld
yer alan "Kad~~Burhaneddin Ahmed'in Erzincan seferine kat~lmak
için hududa gelen Akkoyunlu Ahmed Bey Timurlulann Ba~dad ve
Suriye'ye ineceklerini duyunca geri döndü" ~eklindeki bu kay~tda 67
yukar~da dü~üncemizi do~rulamaktad~r. ~ kinci istikamet ise Sivas'a
yönelik olmu~ tur. Buna dair en geni~~bilgi Arab kaynaklar~ nda verilmektedir. Bunlardan 'bn Hacer'de Timur emirlerinin Erzincan'a
geldi~i ve Sivas'a yürüyeceklerinden söz edilmektedir 68 . Yine bir
di~er kaynakta ise, "Erzincan'a gelen Timur emirlerinin yanlar~ndaki kuvvetlerle Sivas'a yürüyecekleri haberi üzerine bölgede oturan
Mo~ol oymaklar~~(Samagar, Barambay, Çaygazan) ad~~geçen ~ehire
sald~r~ya geçince, Kad~~Burhaneddin Ahmed dostu Meml-C~klu Sultan~ndan yard~ m istemi~ti" denilmektedir 68 . Nihayet adamlar~~arac~l~~~~
ile Timur'un hareketlerini devaml~~kontrol alt~ nda bulunduran Berkuk, bir k~s~ m Timur emirlerinin Erzincan'a geldiklerini ö~renince
Temürbo~a en-Mancuki'yi ~am'a gönderip sefer haz~ rl~klar~na ba~latm~~t~~70. öte yandan Kad~~Burhaneddin'in yard~ m ça~r~s~na olumlu
cevap veren Berkuk, Suriye ordusunu Erzincan taraflanna göndermi~ti.
~bn Arab~ah'a göre bu sefere i~tirak etmi~~olan ~am valisi Tanam
ordusu ile Erzincan'a gitmi~~ve pek çok ganimetle geri dönmü~tü 71.
Ayr~ca Sivas'a gönderilen Memlüklu askeri de buradaki Mo~ol
oymaklar~n~n giri~tikleri dü~manca davran~~lar~~zarars~z hale getirmi~ti.
Burada verilen izahattan sonra görülmektedir ki, Timur dönü~ünden sonra aleyhine meydana ç~kan geli~meleri ve ba~~ml~lar~na kar~~~
giri~ilen hareketleri önlemek istemektedir. Ayr~ca hedef olarak da
Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Karakoyunlular seçilmi~tir. Çünkü
bölgesel ittifak~ n Türkiye'deki üyelerinden en faali ve Timur'la
ba~lant~s~~olanlara kar~~~en sert tedbirleri uygulayan' Kad~~Burhaneddin Ahmed idi. Karakoyunlular ise bölgelerinde Timur'a kar~~~
amans~z bir mücadele veren tek Türkmen toplulu~u olarak ba~tan
beri Timur'un antipatisini kazanm~~t~.
/bn Hacer, Inba, I, vrk. 149 a.
Bezm u Rezm, s• 493-494.
88 Bk. Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 158 b.
89 /bn Hatib en-Nasiriyye, 1, vrk. 48 a.
78 /bn Kad~~ ~uhbe, II, vrk. 124 b.
71 /bn Arab~ah, s. 67.
88
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Hakikaten de bu tehlikenin bertaraf edilmesinden sonra Bir taraftan Kad~~Burhaneddin Ahmed öte yandan Karakoyunlular tekrar
bölgelerinde askeri faaliyetlere geçeceklerdir. Örne~in Karakoyunlu
Kara Yusuf Suriye'den geri dönerek Musul'u tekrar hâkimiyet sahas~na
katm~~t~~72 . Kad~~Burhaneddin Ahmed'e gelince a~a~~ da anlat~laca~~~
üzere Erzincan emirli~i ve Karaman-o~ullar~~topraklar~na kar~~~
kesin neticeler alma~~~amaçliyan hareketlere giri~mi~ ti. Timurlular~n
Türkiye'de tekrar görünmelerinden yarar uman ve bu davran~~~~
hamilerinin kendilerini unutmad~~~~ ~eklinde yorumlayan Erzincan
emin i Timurlular~n geri dönmedi~i haberini yayarak Sivas-Kayseri
topraklar~na sald~r~ya geçmi~ti. Ancak bu s~rada Timur Semerkand'da
idi ve Türkiye'ye gelmi~~bulunan Miran~ah'~n emirleride ~ran'a
dönmü~lerdi. Bütün bunlar~n verdi~i rahatl~k içinde Kad~~Burhaneddin
Ahmed Timur'a ba~l~~ve ona ileri karakol görevi yapan Erzincan
emirini kesin ~ekilde ortadan kald~rm~y~~hedef alan bir askeri harekâta
giri~mi~ti. Ancak Kad~~Burhaneddin'in bu yoldaki faaliyetleri yeni
de~ildi. 1394'de Timur'un Türkiye'den ayr~l~~~ ndan hemen sonra
ba~lam~~t~. ~öyle ki, ilk hamlede Mutahharten'in hâkimiyet sahas~na
dahil Koyulhisan muhasara ile ba~~bahçe ve evlerini harap etmi~ti.
Sonra da ~arki Karahisar'~~ku~atm~~t~. Yayla mevsimini Köseda~'da
geçiren bölgesel ittifak~ n güçlü üyesi, Timur'un en sad~k ba~~ml~s~~
Erzincan emirinin i~ini bitirmek için harp eksiklerini giderme~e
çal~~m~~t~. Nihayet Divan~ndaki" Gönlümi acebleme ger kasd-~~Erzincan
ider" ~eklindeki kay~t da Timur'a kay~ts~z ~arts~z teslim olmu~~Erzincan
emirli~' inin sonunun bir an önce gelmesini istedi~i hususunda duydu~u
özlemi gayet güzel bir ~ekilde ifade etmektedir 73. Nihayet harekete
geçen Sivas ordusu Erzincan ili'ne girince Kemah valisi huzura gelerek sadakat~n~~bildirmi~ti. Bu defa Mutahharten'in dü~manl~klar~ndan b~km~~~olan Kad~~Burhaneddin Ahmed, onu sindirmek için
büyük bir ~iddetle hareket etmi~ti. Bir ay müddetle Erzincan topraklar~nda tahribat ve mezalim yapm~~t~ . Hatta onun bu seferine Akkoyunlu Ahmed'de kat~lm~~t~~". Çünkü Timur'la i~~birli~i yapan Mutahharten onlara da çe~itli zararlar vermi~ti. Nitekim bu yürüyü~ün
sonunda herhalde Erzincan emirli~ini kontrol alt~na alma dü~ün~bn Hacer, Inba, I, vrk. 156 a.
Bezm u Rezm, s• 475; Kad~~Burhaneddin Ahmed divan~. T. D. K. nr~. Istanbul
1944, s. 183.
74 Bezm u Rezm, s• 47 6-477.
72
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cesi ile olacak Bayburt'a kadar olan bölgeyi Akkoyunlu Ahmed Bey'e
ikta eden Kad~~Burhaneddin Sivas'a dönmü~ tü. Ancak çok geçmeden
Timur'a arkas~n~~dayam~~~olan Mutahharten tekrar harekete geçmi~ti.
Bu kez Akkoyunlu Kara Yölük Osman Bey'de karde~i Ahmed Bey'e
isyan ederek Erzincan emini ile birlikte harekete ba~lam~~t~r. Bugüne
kadar dikkatlerden kaçan bu olay belki de Timur-Kara Yölük yak~nla~mas~n~n ba~lang~c~d~ r. Zira 1398 y~l~nda Kad~~Burhaneddin'i
öldürecek olan bu Türkmen Bey'i Timur sayesinde Akkoyunlu devletinin kurucusu olarak tarihe geçecektir 75. Bu yeni geli~ meler üzerine
bir kere daha Erzincan bölgesinde görünen Kad~~Burhaneddin,
Bezm u Rezm'de güçlü bir emir olarak nitelenen Mutahharten'e
Pulur sava~~ nda yenilmekten kurtulamam~~t~~(Ekim 1395) 16. Bu ba~ar~dan sonra, Kad~~Burhaneddin'in bölgeden çekilmesinden de yararlanan Mutahharten Ak~ehir yak~nlar~ nda görünmü~tü. Bu tehdit
kar~~s~nda Ak~ehir ve Su~ehri muhaf~zl~~~ na atanm~~~olan Bozdo~ano~lu Sa'd-ul-Mülk de Ak~ehir'i bo~alt~p Sivas'a çekilmi~ti 77. Ancak
hiç ~üphesiz Mutahharten'in bu ba~ar~lar~nda yukar~da de~indi~imiz,
Miran~ah emirlerin Türkiye içlerine do~ru harekete geçmelerinin de
büyük pay~~olmal~d~ r. Çünkü bu emirlerin faaliyetlerine devam ettikleri müddetçe Kad~~Burhaneddin Sivas'tan ayr~ lamam~~t~. Üstelik
Karaman-o~lu Alaaddin Bey'de bu s~ rada devlete kar~~~faaliyetlerini
artt~rm~~t~. Hatta daha da ileri giderek devleti içten parçalamak
istemi~~ve Kayseri valisi ~eyh Müeyyed ile ili~ki kurmu~tu. Nitekim
bölgesel anla~ma gere~i Berkuk'un yard~mlar~~ile atlat~lan bu tehlikeden sonrad~r ki Kad~~Burhaneddin yine Erzincan'a kar~~~yürüyü~e
geçecektir (1397). Ancak Timur yanl~s~~Karaman-o~lu Alaaddin Bey
orta~~n~n yard~m~na dolayl~~olarak yeti~ecek ve Kad~~Burhaneddin'in
Erzincan için arzular~n~ n gerçekle~ mesine engel olacakt~r. Burada
dikkati çeken bir hususda Türkiye'deki Timur'a ba~h kurulu~lar
aras~nda da bir dayan~~man~n varl~~~d~ r. Zira Karaman-o~ullar~~ile
Erzincan emirli~inin davran~~lar~nda aç~ k bir benzerlik ve meselelere
yakla~~mlar~nda bir ortakl~ k hemen göze çarpmaktad~ r. Her defas~nda
Kad~~Burhaneddin'in hareket serbestisini engelleyici hareketlerde
bulunmu~lard~r. ~imdi de Kayseri'ye kadar ilerleyen Karaman-o~lu
Buna dair geni~~bilgi için bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, S. 150-162.
Bk. Mutahharten ve Erzincan emirli~i, S. 696-700.
77 Bezm u Rezm, S. 486.
75
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Alaaddin Bey ~ehri ya~ma etmi~ti. Çok geçmeden Karaman-o~ullar~~
ile birlikte hareket ettikleri anla~~lan -üçok ve K~n~k Türkmenleri de
ba~ka taraftan Kayseri'ye yüklenip ya~ma ile u~ra~t~klar~~haberi
Erzincan bölgesinde bulunan Kad~~Burhaneddin'e ula~m~~t~~18 . Karaman-o~lu Alaaddin Bey'in bu hareketi kader birli~i yapt~~~~dostunu
Kad~~ Burhaneddin bask~s~ndan kurtarmaktan ba~ka bir amaca
yönelik de~ildi. Her ne kadar Kayseri'yi daima kendi hakimiyet
sahas~n~n tabii bir uzant~s~~olarak görmekte ise de güçlü hükümdar
Kad~~Burhaneddin'in buna imkân vermiyece~ini tecrübe ile ö~renmi~ti. Sür'atle Kayseri'ye gelen Kad~~Burhaneddin Ahmed Timur'a
ba~~ml~~ bu beyi cezaland~ rmak istedi. Ancak Kad~~Burhaneddin
Ahmed'in Kayseri'ye gelmesi üzerine Karaman-o~ullar~~ve Türkmenler bölgeden çekilmi~ti. Buna ra~men Karaman-o~lu Sivas-Kayseri devletine kar~~~dü~manca tutumunu sürdürmü~~bu kez de Kayseri
valisi ~eyh Müeyyed arac~l~~~~ile devlete yeni güçlükler ç~karma yolunu
seçmi~ti 79. Nihayet bu te~ebbüsünde ba~ar~ya ula~an Karaman-o~lu
Alaaddin Bey ~eyh Müeyyed'i devlete kar~~~ayakland~rm~~t~. Bu
isyan~~ bast~rmak için tekrar Kayseri'ye gelen hükümdar, meseleyi
istedi~i ~ekilde çözümledikten sonra Karaman-Ili'ne girdi. Elçi arac~l~~~~ile de Alaaddin Bey'e firar yolunu tutmay~p kati muharebeyi
kabul etmesini istedi. Ancak Karaman-o~lu Alaaddin yine kaçarak
Konya'ya çekilmi~ti. Bunun üzerine tam bir ay müddetle, Erzincan
~li'nde yapt~~~~gibi, Konya, Ni~de ve Larende'yi geni~~ölçüde ya~ma
ve tahrip etti (1396/97). Bu hareketten sonra Karaman-o~lu bir daha
devlete kar~~~ciddi bir harekete giri~medi~i gibi yan~nda bulunan
Mo~ol oymaklar~ndan Samagarl~lar Kad~~Burhaneddine kat~lm~~lard~.
Nihayet s~ran~n kendisine geldi~ini gören Erzincan emini onun Timur
ittifak~ndan ayr~lmas~n~~havi mektubuna olumlu cevap vermek zorunda kalm~~t~. Pulur sava~~~ s~ras~nda esir etti~i askerlerle her türlü
e~yay~~iadeye haz~r oldu~unu, her sene hazinesine 300 000 akçe ile
seferlerine asker göndermek taahhüdü ile s~k~~ bir ~ekilde Kad~~Burhaneddin Ahmed'in tabiyetini kabul etti~ini bildirmi~ti 8°. Burada
aç~kl~kla görülmektedir ki, bölgesel ittifaka dahil Kad~~Burhaneddin
Türkiye'de Timur'la ilgisi bulunan kurulu~lara kar~~~sürdürdü~ü
Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. 143.
Bk. Kad~~Burhaneddin, Ahmed ve devleti, s. 144-145.
8° Keza bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s• 149.
78
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korkusuzca mücadelede ba~ar~ya ula~m~~t~r. Görü~ümüz odur ki 1398
yaz~ndaki ölümü biraz da erken olmu~ tur. Çünkü o ya~asa idi bu
onurlu mücadeleyi bizzat Timur'un kendisine kar~~~da verecekti.
Öte taraftan Timur'un ba~~ml~s~~olan Karaman-o~ullar~~Kad~~
Burhaneddin'in ülkesine kar~~~giri~ti~i sald~r~lar ve devlete bir iç
sorun ç~karma çabalar~ndan bir sonuç alam~yaca~~n~~anlay~nca, bu
defa dörtlü ittifaka dahil Osmanl~~topraklar~na müdahaleye ba~lam~~t~. Emri alt~ndaki oymaklar~~Ankara ve Bursa yörelerine göndermi~ti. Hatta ba~lang~çta k~smi de olsa baz~~ ba~ar~lar kazanm~~t~.
Bu kuvvetler Anadolu Beylerbeyi Timurta~'~~tutsak etmi~lerdi. ~imdiye dek her türlü dü~manca davran~~lar~~I. Bayezid taraf~ndan affa
u~rayan ve M~s~r Memlüklu Sultan~~Berkuk'un da himayesini
görmü~~olan, Alaaddin Bey bu tutumu ile daha da tehlikeli olma~a
ba~lam~~t~. Onun Timur'la ili~kide oldu~unu da bilen I. Bayezid için
bu bey'i tedip etme zaman~~gelmi~ti. Nihayet güçlü bir ordu ile Karaman topraklar~ na giren Osmanl~~hükümdan, Timurta~'~n tutsakl~k
halinin kald~r~lmas~na ra~men yürüyü~üne devamla Akçay sava~~nda
ona a~~r bir darbe indirmi~ ti. Bu yenilgi üzerine Konya'ya çekilen
Alaaddin Bey'i esir alm~~, bilâharada Timurta~'a teslim edilen bu bey
öldürülmü~tü (1397) 81 . Nitekim yukar~da da de~indi~imiz, gibi,
öteden beri Memlüklulann himayesinde bulunan bu bey'in öldürülmesi olay~ na Berkuk'un seyirci kalmas~~da taraflarca bu bey'e duyulan
nefreti gayet aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r.
Bu arada M~s~ r Memlüklu Sultam Berkuk'un da bo~~durmad~~~~
ve bölgesine yak~ n yerlerde Timur'la ilgisi bulunan beylere kar~~~
faaliyet gösterdi~i anla~~lmaktad~r. Ancak kaynaklar~m~zda onun
askeri faaliyetlerinden söz edilmemektedir. Bununla beraber ülkesine
kom~u ve Timur'a tabi Mardin emirli~i üzerinde bir bask~~kurdu~u ve
bunun sonucu da Mardin meliki Isa'n~ n onun itaaum tan~d~~~n~~
görmekteyiz. Ayni'de 1397/98 y~l~~olaylar~~ aras~nda yer alan ~u
ilginç haber "yine bu y~ lda Mardin ~ehrinde Sultan Berkuk ad~na
hutbe okundu. Bu haberi Menglibo~a gelecek y~l~n ba~~nda getirdi
(8o ~~/ ~~398). Beraberinde Sultan Berkuk'un ismi bulunan dirhemler de
getirmi~ti. Mardin meliki Isa Sultana elçisini göndererek Timur'a
tabi olu~ undan dolay~~özür diliyor ve kendisine itaatta devam etti~ini
bildiriyordu. Buna mukabil Sultan Berkuk'da kendisine hakimlik
81

Bk. ~ehabeddin Tekinda~, Karamanl~lar ~nadd., ~A.
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berat~~ve hediye olarak da 30 000 dinar gönderdi 82" dü~üncemizi
do~rulamaktad~r.
~~7. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Berkuk'un ölümleri ile
ortaya ç~kan yeni durum

Sivas-Kayseri hükümdar~, Timur'un tehditlerine önem vermedi~ini her f~rsatta aç~klam~~t~. Ancak, bölgesel savunma pakt~n~n ( ~~394)
yap~mc~s~~Kad~~Burhaneddin'in 1398 yaz~nda Kara Yölük Osman
taraf~ndan öldürülmesi 83 Türkiye'de yeni bir dönemi ba~latm~~t~.
Bizce bu öldürme olay~nda Timur'un pay~~vard~r. T~pk~~Berkuk'un
Dulkad~rl~~Suli Bey'i ortadan kald~rmada uygulad~~~~metodu, Timur'da Kad~~Burhaneddin Ahmed için uygulam~~~görünmektedir. Çünkü
bu olaydan sonrada onun hep Timur'la i~birli~i içinde bulunmas~~da
görü~ümüzle tamamiyle uyum halindedir 84 . Gerçekten de bu hükümdar~n ölümü Timur'a tabi kurulu~larda sevinçle kar~~lanm~~t~. Hatta
Timur'un kendisi bile bu haberden son derece memnun kalm~~~Ibn
Arab~ah'a göre sevinçten âdeta uçmu~tu ". Ayr~ca I. Bayezid'in de
sonraki tutumu onun da bu memnunlar gurubuna dahil oldu~unu
göstermektedir. Burada hemen de~inmek yerinde olur ki, Timur'a
kar~~~Anadolu Türklü~ünün savunuculu~unu yapan ve I. Bayezid'in
pasif tutumu yan~nda, aktif hareketleri ile bunu ispatlayan Kad~~
Burhaneddin Ahmed'in ölümü ayn~~zamanda bölgesel dayan~~ma ve
i~birli~i döneminin de sonu olmu~tu.
Çünkü Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid, öteden beri Türkiye'nin
siyasi bütünle~mesi çabalar~na kar~~~en büyük rakip gördü~ü SivasKayseri hükümdar~n~n siyaset alan~ndan çekilmesi ile Do~u'ya do~ru
yay~lma engelinin ortadan kalkt~~~m görerek harekete geçmi~ti. Bunun yan~~s~ra Güney-do~u Anadolu'daki Memlüklu Sultanl~~~~arazisine
sarkmas~, Timur'un geli~i ile ba~layan, detente dönemini sona erdirmi~~
dostluk ve i~birli~i yerini yeniden ku~ku ve dü~manl~~a b~rakm~~t~.
Bu durumun ise Timur'a kolayca Türkiye ve Suriye'yi i~gale götüren
82
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Bk. Ayni, XX, s. 38-39; lbn Hacer, Inba, I, vrk. 157 a.
Ayr~nt~l~~ve en yeni bilgiler için bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s.

156-159.
84 Buna dair ayr~nt~l~~ bilgi bu ara~t~rmam~z~n devam~~ olacak "Timur tarihine
ait ara~t~rmalar II. Timur'un Türkiye ve rak~n-do~u ile ili~kileri (1400-1402)" adl~~
yaz~m~zda verilecektir.
85 Bk. Ibn Arab~ah, s. 76; ~bnü'~-~ihna, Mendzir, vrk. 167 b.
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yolu açt~~~ndan hiç ~üphemiz yoktur. Her nekadar a~a~~da anlataca~~m~z siyasi geli~melerde, Türkiye içinde Kad~~Burhaneddin Ahmed'den bo~alan yeri Osmanl~~hükümdar~~doldurmak istedi~i görülecekse
de, dost ve müttefiklerini kaybetmi~, hakimiyet sahas~~içinde kendisine
muhalif unsurlar~~bar~nd~ran I. Bayezid'in, Timur'a kar~~~tek ba~~na
bir ~ey yapamad~~~~görülmektedir.
I~birli~inin devam etti~i dönemde olumlu bir hareketle 1397
y~hnda kazand~~~~Akçay sava~~~sonunda Karaman-o~lu Alaaddin
Bey'i yenen I. Bayezid, Konya, Larende, Develi ve Aksaray gibi
Karaman-o~ullar~~beyli~ine ait ~ehirleri alarak sahile kadar ilerlemi~ti 86. Böylece Karaman-o~ullar~~beyli~ine son vermi~~olan Osmanl~~
hükümdar~, Kad~~Burhaneddin Ahmed'in öldürülmesinden sonra
Dani~mendiye bölgesine inerek Amasya'y~~alm~~t~. Kaynaklara göre de
Kara Yölük Osman Bey taraf~ ndan muhasara edilmekte olan Sivas'~n
idarecilerinin ça~r~s~~ile büyük o~lu Süleyman Çelebi'yi say~ca çokluk
bir ordu ile buraya göndermi~ti. Schiltberger'inde beraber bulundu~u
bu kuvvetler Kara Yölük Osman Bey'i ma~lüp ederek Sivas'~~Osmanl~~
topraklar~na katm~~t~. Bu sefer, Sivas-Kayseri devletinin sonunu
getirmi~~ve tüm topraklar~~Osmanl~lar taraf~ndan i~gal edilmi~ti 81.
Giderek 1399 y~l~ nda Memlüklu Sultanl~~~~taht~ndaki de~i~iklikten
istifade eden I. Bayezid, aradaki i~birli~i ve dostluk ittifak~n~n varl~~~n~~
unutarak 88, F~rat üzerindeki Memlalu nüfuz sahas~ na inmi~, Arab
kaynaklar~ ndaki bilgilere göre de Elbistan, Malatya, Darende ve
Divri~i'yi idaresi alt~na geçirmi~ti 89 . Burada görülüyor ki, Osmanl~~
hükümdar~~Orta Anadolu, Canik yöresinden sonra Orta F~ rat bölgesini
de ülkesine katarak Türkiye'nin siyasi bütünle~mesi yolunda önemli
ad~mlar atm~~t~ r. Ancak bir yönüyle olumlu olarak nitelendirebilece~imiz bu geli~meler öte yandan Timur'a kar~~~müdafaa sisteminde
büyük bir bo~luk meydana getirmi~ti. Bu s~rada Timur'un Hindistan
seferi ile me~gul olmas~~biraz da I. Bayezid'e rahat hareket etmek
imkan~~sa~lam~~t~~denilebilir. Belki de o bu âni ilhaklarla Timur'a
güçünü göstermek istemi~, bu sayede onda Türkiye'ye gelme hususunda tereddütler has~l olabilece~ine inannu~t~.
Bk. Kalka~endi, Subhu'l-a~a V. M~s~r 1334, S. 368.
Kadt Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. 160-161.
88 Kr~. Ibn Tagribirdi, en-Nuctim, VI, s. 45-48.
88 Bk. Ayni, XX, s. 78, ~ o8; Ibn Hacer, Inba, I, vrk. 169 a, 181 b.
88
87
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Hiç ~üphesiz I. Bayezid'in ba~ar~lar~~sonucu ortaya ç~km~~~olan
bu yeni durumdan en fazla etkilenen Timur'un Türkiye'deki ba~~ml~lar~~idi. Bunlar aras~nda da, sözü edilen devrede, hâlâ siyasi hayatta
faal rol oynayan~, Erzincan emirli~i idi. Çünkü Osmanl~~hükümdar~~
yapt~~~~geni~leme ile bu emirli~e hudut kom~usu olmu~tu. Nitekim
emirli~i üzerine dü~en bu yeni tehdit kar~~s~ nda onun yine hamisi
Timur'a dayand~~~n~~görmekteyiz.
~~8. Timur'un 1399/1400lerde Yak~n-do~u ve Türkiye'de
tekrar görünmesi

I~te yukar~da genel hatlar~~ile çizme~e çal~~t~~~m~z, siyasi panaromay~~ olu~turan olaylar~n vukua geli~lerinde, Timur Hindistan
seferini yönetmekte idi. Nitekim bu seferi ba~ar~~ile sonuçland~ran
Timur ba~kent Semerkand'da k~sa bir süre dinlendikten sonra Iran'a
dönmü~tü. Zafernâme yazarlar~, Timur'un bu bölgede görünmesinin
temel nedenlerini saklama çabas~~içindedirler. Bunlara göre özellikle
Azerbaycan ve yörelerine Ermeni ve Gürcü askerlerinin tecavüzler
yapt~~~, bunun sonucu reâyân~n zarar gördü~ünü haber alan Timur,
bu yörelerdeki Timurlu düzene kar~~~giri~ilmi~~faaliyetleri durdurmak
için tekrar ~ran'a dönmü~tü. Her halde Karakoyunlular~n ve Ahmed-i
CelayIr'in faaliyetleri de burada kapal~~olarak ima edilmek istenmektedir.
Bize göre biraz acele olarak bu bölgeye dönmesinin nedenleri:
— O~lu Miran~ah'~n bölgede Timurlu düzenin bozulmas~na
yol açan durumu,
2 — Türkiye ve Suriye'yi istilâ etmekteki kararl~l~~~~kar~~s~nda
art~ k zaman~n kendi aleyhine çal~~maya ba~lad~~~n~~görmesi idi.
Kan~ m~zca özellikle ikinci nokta Timur için gerçekten hayati önem
ta~~maktayd~. Çünkü, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Berkuk
I. Bayezid yapt~~~~ilhaklarla Türkiye'nin siyasal bütünle~mesi
yolunda önemli ad~mlar atm~~t~. Ayr~ca bölgesel savunma pakt~~
çökmü~tü. Bunun yan~~ s~ra gecikme, Memlüklu Sultanl~~~ndaki
hüküm dar de~i~ikli~inin ortaya ç~kard~~~~karars~zl~~~~ortadan kald~rabilece~i gibi, Türkiye'deki ilhaklar~n I. Bayezid yönetimine ~s~nmas~na yol açabilecekti.
~imdi bu somut nedenleri biraz daha açarak durumu izaha
çal~~al~m. Bat~~ ~ran'~n yönetimi eline b~rak~lan Miran~ah, 1396
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sonbahar~nda Hoy civar~nda attan dü~mü~~ve kuvvetli bir beyin
sars~nt~s~~geçirmi~, durumu o günden beri normale dönmemi~ti".
Bu dönem zarf~nda da moral çöküntüsü içinde kendisini içki ve e~lenceye veren Miran~ah, devlet meseleleriyle ilgisini kesmi~ti. Bunun
do~al sonucu olarak da Timurlu idare mekanizmas~~ i~lemez hale
gelmi~ti. Timur daha Semerkand'da bulundu~u s~rada Miran~ah'~n
muhalefet fikrinde oldu~unu, yasak ve yosunu terk ederek devlete
ait mal ve hazineyi cömertçe harcamaya devam etti~i haberini alm~~t~~91. Nitekim 1bn Arab~ah'~n tam metnini verdi~i ve Miran~ah'~n
niyet ve gayelerini aksettiren bir mektubu Timur daha Hindistan
seferi s~ras~nda alm~~t~. Bu mektubunda Miran~ah babas~~ Timur'a
art~k istirahate çekilmesi zaman~n~n geldi~ini hat~rlatmakta idi 92 .
Ayr~ca NatanzVnin kay~tlar~na göre etraf hâkim ve idarecilerin
Miran~ah'~n bu tutumu yüzünden itaat~~terkederek dü~manca tutum
ve davran~~~içine girmi~lerdi 93 . I~te Timur'lu kaynaklar~n zikrettikleri
Gürcülerin ve Ermenilerin bölgedeki hareketleri hakikaten de Miran~ah'~n bozuk düzen yönetiminin bir sonucu oldu~u yukar~daki izahatdan aç~kça anla~~lmaktad~r. Nihayet Karakoyunlular~n ve Celayirlilerin faaliyetlerindeki rahatl~~~~da buna ba~lamak her halde haks~zl~k
olmaz kan~s~nday~z.
Somut nedenlerden ikincisine gelince; Bilindi~i gibi Timur'un
Türkiye ve Memlüklu Sultanl~~~~üzerindeki emelleri 1393/94 seferi
s~ras~nda gerçekle~ememi~ti. Yöresel baz~~ba~ar~lar~na ra~men bölgeden ayr~lmak zorunda kalm~~t~~94 . Ancak her f~rsatta buralar~~istilâ
edece~ini aç~klayan, ald~~~~tedbirlerle de bunu ispatlayan, cihan~ürnul
bir imparatorluk kurma mücadelesi veren Timur'un tekrar bu bölgelere dönece~i tart~~ma götürmez bir gerçekti. Üstelik ~imdi Türkiye
ve Suriye'de meydana gelen radikal de~i~meler Timur için gecikmeyi
imkans~z hale getirmi~ti. Çünkü Timur kendilerinden her zaman
çekindi~i iki rakipten kurtulmu~tu. Bunlardan biri Timur'dan kork° ~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 147; Natanzi, s. 372.
~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 150-151; Natanzi, s. 373; Devlet~ah Tezkeresi,
E. Browne n~r. Leiden tgot, s. 330.
92 Bk. /bn Arab~ah, s. los vd. Delhi fetihnâmesinin sureti, için bk. Netayicii'lefkâr mün~eâtt. Üniversite Ktp. Nr. 399, vrk. 15a-2513,
93 S. 372-373.
94 Bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. 121-126; Türkiye ve Takm-do~u üzerinde 1393/94 Timur tehlikesi, s. 165-174.
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mad~~~n~~her f~rsatta aç~klam~~~olan Sivas-Kayseri hükümdar~~Kad~~
Burhaneddin Ahmed (ölümü 1398 yaz~) 95. idi. Di~eri ise M~s~r
Memlüklu Sultan~~Berkuk'du (ölümü 1399) 96. Bu iki liderin ölüm
haberini ald~~~nda Timur'un gösterdi~i memnuniyete dair kaynaklar~m~zda yer alan kay~tlar dü~üncemizin do~rulu~unu kan~tlamaktad~r. Örne~in 'bn Hatib en-Nas~riyya'n~n haberinde, Berkuk'un
ölüm haberini getiren ki~i Timur taraf~ndan 15 000 dinar ile taltif
edilmi~ti 91.
Öte yandan Timur'un bu bölgelerle hiçbir zaman ilgisini kesmedi~ini gösteren kuvvetli delillere de sahibiz. Asl~~kaynaklar~m~zdan
biri Nizameddin ~ârt~ rnin Zofernâme'sinde bu hususu do~rulayan
kay~tlar bulunmaktad~r. Bu kayna~a göre Hindistan seferi s~ras~nda
Miran~ah'~n Tebriz ve ~rak'tan gelen elçilerinden Timur'un Ba~dad,
~am (Suriye) Rum (Türkiye) ve De~t-i K~pçak hakk~nda bilgiler
alm~~t~r 98. Timur Kutlu~~O~lan'~n Özbek vilâyetinde ölümüyle halk~n birbirine girmi~~oldu~u haberi kendisine bu s~rada verilmi~ti.
Yine M~s~r ve Suriye'nin sahibi Berkuleun ölümünden sonra devlet
erkân~~ve ümerân~n biribirine güvenemeyerek muharebeye ba~lad~~~,
bir k~s~m emirlerin bu bunal~m s~ras~nda öldü~ünü ö~renmi~ti. Ayr~ca
gözlemcilerin verdikleri bilgilere göre, Berkuk'tan sonra iktidar
koltu~una çocuk ya~ta o~lu Ferec'in oturmas~~sonucu Sultanl~kta
bir otorite bo~lu~u meydana ç~km~~, çocuk hükümdar~n elinde hiç bir
nüfuz ve imtiyaz kalmam~~t~.
Böylece kendisine bölgede kar~~~durabilecek bir tek hükümdar
kalm~~t~~o da Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid idi. ~uras~~bir gerçekti
ki, her nekadar I. Bayezid ~eklen kendisi için güçlü bir rakip durumunda görünüyorsa da, gerçekte Türkiye'de silah zoru ile yap~lan ilhaklar
sonucu olu~turulan, oturmam~~~bir siyasi bütünle~menin ba~~~olarak
Timur için cihan~ümul imparatorluk idesini gerçekle~tirme~e uygun
bir ortam~n sahipli~ini yapmakta idi.
~~te bu görünüm içinde bir durum de~erlendirmesi yapt~~~na
inand~~~m~z Timur yine bölgede görünmü~~ve sür'atle Türkiye, ~rak
ve Memlüklu hâkimiyet sahalar~na yeti~mek istemi~tir. Bu yürüyü~~
Bk. yukar~da not 83.
Bk. ~ehabeddin Tekinda~, Meml~lklu sultanl~~~, s. ~~~~ vd.
97 I, vrk. 238 a.
98 S. 206 vd.
95
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öncesi Herat'ta bulunan ~ahruh'a bir emirnâme gönderen Timur,
ondan emirlerinden baz~lar~n~~sür'atle Azerbaycan'a göndermesini
istemi~ti 99 . Ayr~ca emir Süleyman ~ah'~~önden Tebriz'e yürümesin;
isteyen hükümdar IN her bat~~seferine ç~k~~ta yapt~~~~gibi devletin
do~u ucunda güvenlik tedbirleri alm~~t~ . Bu gaye ile Ömer ~eyh'in
o~lu Iskender'i Endican taraf~na gönderdikten ba~ka ba~kentin
yönetimini de Emirzade Muhammed ~ah'a b~ rakm~~t~. Bu ön haz~rl~ klardan sonra 1399 Eylülünde Semerkand'dan ayr~ lan Timur'a Rey'e
geldi~inde ~ahruh da tüm kuvvetleri ile gelip kat~lm~~t~~m. Nihayet
babas~~Timur'un gelmekte oldu~u haberini alan Miran~ah, yönetimde
gösterdi~i kötü davran~~lara ra~men Rey'den hareket etmek üzere
bulunan hükümdara yeti~mi~ti. Ancak iyi kabul görmedi. Üstelik
hakk~nda tahkikat yapmak üzere Hoca Akbo~a ve Celal Islân~~
Tebriz'e gönderildi. Tahkikat heyeti devlete ait resmi kay~tlar~~incelemeye tabi tutarak Miran~ah'~n yönetimi s~ras~ nda keyfi bir tutumla
da~~tt~~~~hazineye ait para toplatt~r~ld~. Onu bu tarz bir yönetime iten
ve yörede Timurlu düzenin sars~lmas~na yard~mc~~ki~iler idam edildi.
~erefeddin Ali Yezdi, öldürülenler aras~ nda devrin musiki ve ~iir
ustalar~n~n kabar~ k bir listesini vermektedir 102 . Ne var ki 1399 seferi
s~ras~nda Yezdi'nin verdi~i bu geni~~bilgiye ra~men ~âmi susmaktad~r.
Ancak bunun nedenini izah güçtür.
1399/1400 k~~~ n~~ Karaba~'da geçiren Timur'a ~eki vilâyetinin
yeni hâkimi Seyyid Ali'nin o~lu Seyyid Ahmed ile ~irvan meliki
~eyh Ibrahim tabiiyetlerini bildirmi~lerdi. Buna kar~~~onlara eski
mans~b ve makamlar~~iade edilmi~ti 103. Timur ilkbaharda büyük bir
kurultay yap~lmas~n~~emretmi~ti. Öyle anla~~l~yor ki, bu toplant~da
devletin iç ve d~~~sorunlar~~ve yap~lmas~~ istenen i~ler tümü ile müzakere
edilmi~ti. Kaynaklar~n susmas~na ra~men görü~ümüz odur ki, bu
büyük kurultaydaki müzakerelerin a~~rl~k noktas~n~~Türkiye, Suriye
ve Irak'~n istilas~~sorunu te~kil etmi~~olmal~d~r. Ayr~ca en ince noktalar~na kadar plan ve program~~haz~rland~~~~anla~~lan istilâ hareketinden önce ordu içinde disiplini sa~lamak isteyen Timur, kurultayda
99 ~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 152-153.
l" ~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 153.
101 ~erefeddin Ali yezcii, II, s. 153-155.
102 ~erefeddin Ali Yezdi, II, S. 156; Devlet~ah Tezkeresi, S. 331.
1°3 ~erefeddin Ali Yezdi II, s. 162.
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bununla ilgili kararlar da alm~~t~~N4. Genel ifade ile denilebilir ki,
büyük kurultay, Türkiye ve Suriye'nin istilâs~m amaçlayan seferin
kusursuz hedeflerine ula~abilmesi için her türlü tedbir ve karar~n
al~nd~~~~bir dan~~ma meclisi olmu~tur.
Nitekim zaman kay~b~na f~rsat vermemek için olacak kurultay
kararlar~n~n hemen uygulama safhas~na konuldu~unu görmekteyiz.
Bizzat yönetimindeki ordu ile Gürcistan'a yeni bir sindirme hareketine
ba~larken, Emirzade Rüstem'i de Irak-~~Acem bölgesine göndermi~ti.
Bu herhalde Ahmed-i Celayir'in muhtemel faaliyetlerini önlemek
ve Ba~dad'~~geri almak için kurultayda al~nm~~~karar~n uygulamaya
konmas~~idi. Emirzade Rüstem ~iraz'dan Ba~dad'a hareket etmi~ti.
Luristan'da Sultan Ahmed-i Celâyir'e ba~l~~kaleleri i~gal eden Rüstem'in bilâhara Timur'dan gelen yeni bir emirle ~iraz'a dönmesi istenmi~ti 1O 5. Ancak 1399/1400'de Timur'un Türkiye ve Yak~n-do~u'da
yeniden görünmesi ile bu yöreler üzerine dü~en siyasi tehditten esasen korku ve telâ~a kap~lan Ahmed-i Celayir Timurlular~~ ans~z~n
hudutlar~ na yak~n görünce endi~eleri daha da artm~~t~. Çünkü Luristan bölgesinde kendisine tabi kalelerin sahipleri kaçarak Ba~dad'a
gelmi~ler onu durumdan haberdar etmi~lerdi. Bu ~a~k~nl~k içinde
~ehrin kap~lar~n~n kapat~lmas~n~~emreden Ahmed-i Celayir kendisine
ihanet ettiklerinden ve edeceklerinden ~üpheye kap~ld~~~~yak~nlar~ndan
bir ço~unu öldürtmü~tü. Ancak sorumsuzca giri~ti~i bu öldürme
olaylar~~ ~ehirde kendisine kar~~~güçlü bir muhalefeti olu~turmu~tu.
Yeni geli~meler kar~~s~nda Ba~dad'da kalmay~~güvencesi bak~m~ndan
sak~neal~~gören Ahmed-i Celayir, gizlice ~ehiri terk ile Musul'da bulunan Karakoyunlu Kara Yusuf'a s~~~ nm~~t~. Bölgesinde Timurlulara
kar~~~gerçekten korkusuzca bir mücadele örne~i vermi~~olan bu ~eci
Türkmen beyi Ahmed-i Celayir'i çok dostane bir ~ekilde kar~~lam~~t~.
Bilâhara de Emirzade Rüstem'in ~iraz'a döndü~ü haberinin al~nmas~ndan sonra da, bir müddet konu~u olarak kald~~~~Kara Yusuf'a
birlikte Ba~dad'a dönme teklifinde bulunmu~tu. Onu bu i~e ikna
için de çe~itli vaadlerde bulunmu~tu. Neticede yan~nda Karakoyunlu
Kara Yusuf oldu~u halde Ba~dad'a dönen Ahmed-i Celayir herhangi
bir güçlü~e u~ramadan ~ehire hâkim olmu~tu. Musul'da iken yapt~klar~~vaadlerin bir sonucu olarak da Kara Yusuf'a ve Ba~dad d~~~ nda
104
105

~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 165-166.
~erefeddin Ali Yezdi, II, s. 166-167.
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ordugâh kurmu~~Türkmenlerine son derece k~ ymetli hediyeler takdim
etmi~ti m. Bir dereceye kadar kaderde ortakl~k diyebilece~imiz bu
yak~nla~ ma daha sonra da devam edecektir. Nitekim çok geçmeden
Türkiye içlerine yürüyece~i haberini al~nca da birlikte Memlüklu
sultanl~~~na iltica karar~~alacaklard~r
Di~er taraftan Karaba~'dan Gürcistan için hareket eden Timur,
Berda'da konaklad~~~~ s~rada Türkiye'deki en sad~ k bendelerinden
Erzincan emini Mutahharten, Erzincan'dan gelerek yeri öpmü~tü.
Timur ise, Mutahharten'e izaz ve ikramda bulunarak ona tu~, alem,
nakkare vermi~ti. Bilâhara muhte~ em hil'atler giydirmi~~ve n~( mleketine göndermi~ti "8. Burada bu ziyaretin nedeni üzerinde durmak
gerekir kan~s~nday~ z. Acaba Mutahharten kendi iste~iyle mi böyle
bir te~ebbüste bulunmu~tu? Yoksa Türkiye hakk~ nda bilgi al~nmak
için mi, Timur taraf~ndan yan~na ça~~r~lm~~t~ ? Bize göre büyük
kurultaydan sonra Mutahharten'in geli~ i Timur taraf~ndan yap~lan
bir ça~r~~sonucu gibi gelmektedir. Çünkü yapt~~~~haz~rl~klardan sonra
son bir kez Türkiye'deki siyasi durum ve geli~melerden haberdar
olmak istemi~ti. Bu bilgileri de kendisine ancak Erzincan emini
verebilirdi. Zira 1386/87'lerden beri kendisine sadakatle hizmet
edebilece~ini göstermi~~olan Türkiyeli tek emir bu idi. Timur'la
ilgisini hiç kesmemi~ ti. Zaman zaman ona k~ymetli hediyelerden
olu~an elçilik heyetleri göndermi~ti. Nitekim Hindistan seferi için
Semerkand'a dönen Timur Miran~ah'~n o~lu Ebubekr'i Tebriz'e
u~urlarken Mutahharten'in arma~an~~ k~ymetli bir at~~ona hediye
etmi~ti m. Bu arada Mutahharten'in Timur'~ln Erzincan emirli~inin
ba~~ms~zl~~~~ve toprak bütünlü~ü ile ilgili davada da tamamiyle
kendi yan~nda oldu~unun, Osmanl~~hükümdar~nca resmen bilinmesini
temine çal~~t~~~~da gözden kaçmamaktad~ r. Nitekim daha sonraki
Timur - Osmanl~~diplomatik yaz~~malar~ nda Muhtahharten'in ho~land~~~~terimlere, Timur taraf~ ndan yer verilmesi de bu dü~üncemizi
do~rulamaktad~r n°.
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Nihayet Gürcistan'da durumu kendi lehine düzenleyen Timur,
Avnik'e gelerek ordugahm~~kurmu~ tum. Bu suretle Türkiye, ~rak ve
Suriye istilas~na ba~lamas~~ için geride art~ k hiçbir engel kalmam~~ t~.
§ 9. Sonuç
~imdi verdi~imiz bu izahattan ç~ kan hakikaten garip sonuç
üzerinde durmak istiyoruz. Eldeki kaynaklar~ n yeterince dikkatle
gözden geçirilmesi suretiyle verme~e çal~~t~~~m~z 1394-1400 y~llar~~
aras~ ndaki Timur'un Türkiye ve Yak~n-do~u ili~kileri içinde Osmanl~~
hükümdar~~çok silik bir yer almaktad~r. Türkiye'nin siyasi bütünle~mesini temin iddias~ nda bulunan I. Bayezid, t~pk~~1393/94 harekat~~
s~ras~ndaki tak~nd~~~, pasif ve çekingen tutumunu devam ettirdi~i
görülmektedir. Timur'un Türkiye'yi istilâ hevesini engelleyecek hiç
bir te~ebbüste bulunmad~~~~gibi, bu hususda kendisine yard~mc~~
olabilecek dostlar~n~~da uygulad~~~~aceleci politika ile k~rm~~t~r.
Nihayet Timur'un 1400 y~l~ nda Avnik'ten hareketle Sivas'a kadar
ilerlemesi, siyasi hayat~n~ n sonu olan Ankara yenilgisi ve gerisinde
siyasi bak~ mdan parçalanm~~~bir Türkiye b~rakmas~~devrinin meselelerine gösterdi~i umursamazl~~~ n ac~~bir tezahürüdür. Nitekim bu
dü~üncelerimizin do~rulu~u ara~t~rmam~z~n devam~~olacak "Timur'un
Türkiye ve rak~n do~u ili~kileri 1400 - 1402" adl~~yaz~m~zda kesin hatlar~~
ile ortaya ç~kacakt~r.
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