TIMUR TARIHINE DAIR ARA~TIRMALAR
Prof. Dr. YA~AR YÜCEL
T~MUR'UN TÜRKIYE VE YAKIN -DO~U
~L~~K~LER/NE DA~R GENEL GÖZLEMLER
(1400 — 1402).
Timur, 1399-1400 k~~~aylar~n~~Karaba~'da geçirmi~ti. Bu s~rada
Azerbaycan, Gürcistan ve Irak-~~Arab'da ba~ar~l~~sindirme faaliyetlerinde bulunmu~, bölgeyi terketti~i dönemde kendine kar~~~olu~mu~~
muhalefeti de k~rm~~~olarak Bingöl yaylas~na gelmi~, Avnik'de ordugâhm~~kurmu~tu. Bu suretle de önceki dönemlerde oldu~u gibi Türkiye
ve Memlüklu meseleleri ile ayr~~ayr~~u~ra~mak için geride herhangi
bir siyasi engel kalmam~~t~ '.
Bu kez anar~i içinde bir Memlüklu sultanl~~~~ile, Osmanl~~liderli~inde siyasi bütünle~mesi gerçekle~me yolunda dikkate de~er a~amalar yapm~~~bir Türkiye ile kar~~~kar~~ya gelmekte idi. Türkiye'de
bu i~in mimarl~~~n~~da I. Bayezid yapmaktayd~ . Bir Timurlu tarihçi bu
durumu ~öyle aç~klamaktad~r 2 : Liderli~ini I. Bayezid'in yapt~~~~
Osmanl~~devleti Türkiye'nin büyük bir k~sm~ na hükmetmekteydi.
~öyle ki, Ayd~n, Mente~e, Germiyan, Karaman ve Candar - o~ullar~~
beylikleri ve nihayet Akkoyunlu Kara Yölük Osman Bey'in, Sivas Kayseri devleti hükümdar~~Kad~~Burhaneddin'i öldürmesinden sonra
da (1398) 3 Malatya'ya kadar uzanan bu devlete ait topraklar~~hâkimiyet sahas~na katm~~t~~4. Daha sonra da M~s~r Memlüklu sultan~~
Berkuk'un 5 ölmesinden ( 399) sonra da Sultanl~~~n Türkiye içlerindeki
Geni~~bilgi için bk. Ya~ar Yücel, Timur Tarihi Hakk~nda Ara~t~rmalar L Timur'un Türkiye ve Tak~n-Do~u ile ili~kilerine Dair Gözlemler (1394-1400). Belleten 158
(1976) S. 277 v.d.
2 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, Zafernâme II., Muhammed Abbasi n~r. Tahran
1336, s. 185.
3 Bu devletin tarihi için bk. Ya~ar Yücel, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve Devleti.
Ankara 1970.
4 Bk. yukar~da not i'de gösterilen makale.
5 Bk. ~ehabeddin Tekinda~, Berkuk Deurinde Memlâklu Sultanl~~~. Istanbul 1967.

240

YA~AR YÜCEL

uzant~s~~olan yöreleri (Malatya, Darende) de siyasal s~n~rlar~na
katarak devlet hudutlarm~~ F~rat'a dayand~rm~~t~.
Timur siyasi ve askeri ba~ar~lar~ndan sonra görünü~te ilk defa
kendi çap~nda bir rakiple kar~~~kar~~ya gelmekteydi. Ancak Osmanl~~
hükümdar~~aç~s~ndan bu görünüm bizce ~ekli olmaktan ileri bir anlam
ta~nmyordu. Çünkü, Türkiye'de silah zoru ile gerçekle~tirilme~e
çal~~~lan siyasi birli~i kurma çabas~~belki bir dereceye kadar ba~ar~ya
ula~m~~~görünmektedir. Fakat tümü Türkmen kurulu~lar~n~n yönetiminde olan yukar~da de~inilen, ilhak edilmi~~bölgelerde henüz
Osmanl~~yönetimi tam anlam~~ile yerle~mi~~say~lamaz idi. Bizce bu
do~ald~. Çünkü, bu bölgelerde Türkiye'nin siyasi birli~ini, t~pk~~
Osmanl~lar gibi, kendileri için de yerine getirilmesi zorunlu ilke
olarak kabul eden ve politik mücadelelerini buna göre ayarlam~~~
beylikler vard~. (örne~in Karaman - o~ullar~). Bu tür bir dü~üncenin
varl~~~n~n Türkiye'de Osmanl~~aleyhine geni~~bir muhalefeti olu~turmakta önemli rol oynayaca~~~da a~ikâr idi. Nitekim hükümranl~k
haklar~~ellerinden al~nm~~~beyler ve idareleri alt~ndaki halk, yeni
siyasal düzeni tan~mayacak davran~~lara hemen ba~lam~~lar, Türkiye'ye yap~lacak d~~~mücadelelerden yard~m ummaya ba~lam~~lard~ °.
Bu görünümün d~~~nda Osmanl~~devlet adamlar~n~n d~~~meselelere nas~l bakt~klar~~üzerinde de durmak gerekmektedir. I. Bayezid
Osmanl~~tahtma geçti~i 1389 y~l~ndan itibaren bat~~meselelerine
büyük bir duyarl~l~k gösterme~e ba~lam~~t~. Ancak do~udaki siyasal
de~i~me ve geli~melere kar~~~ayn~~duyarl~l~~~~göstermemi~ti. Nitekim,
imparatorlu~u ile bat~da ve do~uda cihan~umul bir mücadelenin
kar~~s~na ç~kma~a haz~rlan~rken, do~uda geli~im ve büyümesini
tamamlam~~~Timurlular~~ihmali kendisi için ac~~bir son haz~rlam~~t~r.
Özellikle 1396 y~l~nda Ni~bolu'da haçl~lara kar~~~kazand~~~~zafer
gazi sultam I. Bayezid'in Islam âleminde nüfuz ve ~öhretini en yüksek
noktaya ç~karmas~na ra~men°, Timur ve imparatorlu~unun geli~° Buna dair örnekler için bk. Ya~ar Yücel, Kad~~Burhaneddin Ahmed, S. 12 ~~ v.d.;
Ya~ar Yücel, XIV-XV. Tüzy~llar Türkiye Tarihi Hakk~nda Ara~t~rmalar L Mutahharten
ve Erzincan Emirli~i. Belleten 140 (1971) s. 665 v.d.
7 Bk. ~bnu'l-Furat, Tarihü'd-düvel ve'l-mülük. IX., K. Zurayk nsr. Beyrut 19361939, s. 457, 466; Ayni, Ikdu'l-Cun~dn. XX., Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2395-6, S. 6;
Zeyli. II., Paris Bibl. Nat. ur. 1599 (Bizdeki Foto~~bn Kad~~ ~uhbe,
raf~); H. Schiltberger, The Bondage and Travels of jonhann Schiltberger. 1396-1427,
Translated by J. Buchan Telfer, London 1879, s. 8.
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mesini adeta bir sinema seyircisi gibi izlemekten öte hiçbir ~ey yapmam~~t~r. Ancak devletinin hudutlar~~Erzincan ve F~rat'a dayand~ktan
sonrad~r ki, I. Bayezid do~udan gelen tehlike ile yüz yüze gelmi~ti.
Bu ise ihmal ve ilgisizli~in do~al bir sonucu idi. Her ne kadar gerek
genel tarihlerde gerekse diplomatik yaz~~malarm topland~~~~mün~eat
mecmualarmda yer alan belge suretlerinde 1399 y~l~na dek iki taraf
aras~nda ihtilafl~~bir konunun varl~~~na rastlanamamakta ise de taraflar aras~nda so~uk bir harp havas~= hüküm sürmekte oldu~u
hiçbir zaman unutulmamas~~gereken bir gerçektir 8. Çünkü bununla
ilgili olarak 1399 y~l~~ öncesine ait kaynaklar~m~zda çe~itli ifadeler
yer almaktad~r. Bunlar~n ~~~~~~alt~nda da Timur'un Türkiye ve Suriye
için kesin tavr~n~~ortaya koydu~unu rahatl~kla söylemek mümkündür 9. Bu durum göz önüne alm~nca Timur'un I. Bayezid'e dostluk
beslemesi de zaten beklenemezdi.
~~te bütün bu genel görünüm içinde 1399 y~l~na kadar Timurlular
meselesine kay~ts~z kalan I. Bayezid'in Timur'un Türkiye'ye çok yak~n
bir bölgede bulundu~u s~rada Erzincan emirli~i topraklar~na sarkmas~~
bizce son derce sak~ncah bir da
. vram~~olmu~tur. Üstelik bu hareket
Timur'a Türkiye'ye yapmay~~tasarlad~~~~istilâ yürüyü~ü içinde
me~ru bir nedeni haz~rlam~~t~r. Çünkü, Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid,
1386/87 y~l~ndan beri Timur'un en sad~k ba~~ml~s~~ve ona ileri karakol
görevi yapan Erzincan emini Mutahharten'il° kendi taraf~na geçme~e
zorlamas~~ili~kilerin bozulmas~na somut neden olarak bundan böyle
s~k s~k Timur taraf~ndan tekrarlanacakt~r. Zira Timur bu tür bir
davran~~~, kendi hükümranl~k haklar~na kar~~~giri~ilmi~~bir sald~r~~
olarak nitelendirecektir.
Burada, esasen iki taraf aras~nda uzun süreden beri varl~~~~
duyulan so~uk harbin, Timur taraf~ndan me~ru bir nedene dayand~r~lmak istenerek, silahl~~eylem biçimine dönü~mesinde söz konusu
edilen Erzincan emirli~i - Timur aras~ndaki mevcut ba~a k~sa da
olsa de~inmek yerinde olacakt~r. Böylece ilerideki siyasal geli~meler
daha iyi anla~~l~r hale gelecektir. Erzincan emirli~i ile Timur araBk. Ya~ar Yücel, XIV-XV. Tüzy~llar Türkiye Tarihi Hakk~nda Ara~t~rmalar IL
Türkiye ve rak~n-Do~u Üzerinde 1393/94 Timur Tehlikesi. Belleten 146 (1973) S. 159
v.d.; Ayn~~müellif, Timur'un Türkiye ve Tak~n-Do~u ile ili~kilerine Dair Gözlemler (~ 3941400), S. 277 v.d.
Bk. yukar~da not 8'de gösterilen ara~t~rmalar.
10 Emir hk. bk. Ya~ar Yücel, Mutahharten ve Erzincan Emirli~i, S. 665-719.
Bellettr~~ C. XLII, 16
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s~ndaki ili~kilerin ba~lang~c~~eskilere gitmektedir. ~öyle ki, 1379 y~l~nda
Erzincan'da iktidar oldu~u andan itibaren Türkiye içindeki kar~~tlar~na kar~~~ emirli~ini ya~atma çabas~~ içinde gördü~ümüz
Mutahharten, 1387 y~l~nda bizzat varl~~~n~~tehdit eden büyük bir
tehlike ile kar~~~kar~~ya gelmi~ti. Çünkü, 1386 y~l~~son aylar~nda
Bat~~- Iran'~~ i~gal alt~na alm~~~olan Timur, 1387 k~~~nda Karaba~'da
ordugahm~~kurmu~~idi. Burada Do~u Anadolu'yu istilâ için haz~rl~klar~n~~sürdürmekte idi. Giderek Timur'un Nahc~van yolu ile Anadolu'ya girdi~i Erzurum hududuna geldi~i haberi emirli'gin ba~kenti
Erzincan'da panik yaratm~~t~. ~~te ba~kentte esen bu korku f~rt~ nas~~
s~ras~nda Erzincan'a gelen Timur elçisi Mutahharten'i itaata davetle
kar~~~gelmenin do~uraca~~~sak~ncalardan kaç~nmas~n~~bildirmekteydi.
Erzincan emin i Mutahharten ise bu ça~r~ ya derhal olumlu cevap
vererek itaat göstermi~ti ~~~Bu suretle ba~lang~çta korku ve gelecek
endi~esi ile taraflar aras~nda at~lan dostluk temeli, bilâhare Türkiye
içindeki dü~manlar~n~n kendisine kar~~~amaçlad~klar~~ imha politikan~n gere~i samimi ve içtenli~' e dayanan bir ba~hl~~a dönü~mü~tü.
Üstelik dostane ili~ kiler, kopukluk göstermeden devaml~l~ k kazanm~~t~ . Nitekim Mutahharten, bu yak~nla~man~ n kendi aç~s~ndan de~erini
en iyi kavram~~~bir lider olarak dikkati çekmektedir. Türkiye'yi
istila için deneme seferleri olarak niteledi~imiz 1386/87 yürüyü~ünden
sonra, ~ 393/94'lerde ikinci kez Türkiye yak~nlar~nda görünen Timur'a
arz-~~hizmet ve kullu~'unu süratle tazelemekten geri kalmam~~ , kar~~l~~~ nda izaz ve ikram, hil'at, kemer ve külah ile taltif görmü~tü.
Daha sonra da Timur'un bu tarihlerde Karakoyunlulara kar~~~giri~ti~i
askeri harekata bizzat kat~lm~~~olan Mutahharten, kendisinden
emaret, men~ur ve hil'at~~ alm~~t~~12. Nihayet Timur, 1399/1400
y~l~nda Karaba~'dan Gürcistan seferi için haz~rl~klar~n~~gördü~ü bir
s~rada Timur tarihlerinde sad~k bende olarak tan~mlanan Erzincan
emin i Karaba~'a kadar gelerek, huzurunda yeri öpmekle ba~l~l~~~n~~
bir kez daha aç~klamak f~rsat~n~~elde etmi~ti 13 . Timur ise Mutahharten'i imparatorlu~unun Türkiye içindeki uzant~s~m koruyan bir uc
Bk. Aziz b. Erde~ir-i Esterâbâdi, Bezm-u Rezm. Kilisli Rif'at n~r. Istanbul
1928, S. 330-332; Haf~z-~~Ebrü, Zübdetü't-tevârih. Fatih Ktp. Nr. 4370-71, vrk. 2 I 8a ;
Ahmed b. Hvand~âh el-Huseyni, Zafernâme. Fatih Ktp. Nr. 4428 (Bizdeki foto~raf~); Ibnu'l-Furat, IX., s. ~ o; Ibn Kad~~ ~uhbe, II (Bizdeki foto~raf~).
12 Bk. Ya~ar Yücel, Mutahharten ve Erzincan Emirli~i, S. 692-693.
13 Bk. Mutahharten ve Erzincan Emirli~i, s. 7437-708.
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emini olarak kabul etmekte idi. Mutahharten'e Delhi ya~mas~ndan
sonra gönderdi~i bir harp fili de ona olan yak~nl~'~'~n~n tezahüründen
ba~ka bir ~ey de~ildi ".
~~te I. Bayezid'in, Timur'a iktidar~~boyunca sad~k bir ba~~ml~~
olarak hizmet ifa etmi~~olan Erzincan emin i Mutahharten'e, Timur'un
Bingöl yaylas~nda bulundu~u bir s~rada elçi göndermesi ho~görü
ile kar~~lanacak bir olay de~ildi. Çünkü Osmanl~~hükümdar~~elçisi
arac~l~~~~ile tabi Timur'a Erzincan emirli~inin ba~~ms~zl~~~n~~tehdide
yönelik isteklerde bulunmaktayd~. ~öyle ki, "bize ba~l~~ol, Erzincan
ve Erzurum ve hâkimiyetin alt~ndaki memleketlerin harac~n' gönder" demekte idi 15.
Zafernâmelerde yer alan bu bilgilerin yan~~ s~ra, I. Bayezid'in
bu s~rada Mutahharten'e kar~~~ tak~nd~~~~tav~rla ilgili Clavijo'nun
seyahatnâmesinde de son derece ilginç bilgiler bulunmaktad~r. Seyahatnâmedeki bununla ilgili pasajda ~öyle denmektedir: "Erzincan
emini Mutahharten idi ". Topraklar~~Osmanl~~ülkesi ile hem huduttu.
Osmanl~~hükümdar~, Mutahharten'in elinden topraklar~n~~almak istedi ve ona bir mektup yazarak vergi talebinde bulundu. Mutahharten
cevab~nda, sultan~~kendisine mebtu tan~d~~~ n~, vergi verme~i kabule
haz~r oldu~unu, ancak toprak bütünlü~üne zarar verecek bir istek
olan Kemah'~~asla terkedemiyece~ini bildirdi" 11 . Burada görülmektedir ki, Clavijo'nun verdi~i bilgiler Timurlu tarihçilerini do~rulad~~~~gibi tamamlamaktad~r. Zira iste~in sadece haraç olmad~~~,
toprak bütünlü~ünü de hedef ald~~~~anla~~lmaktad~r. Daha aç~k
bir deyi~le Erzincan, Erzurum ve Kemah'~n Osmanl~~kontrolu alt~na
geçmesi istenmektedir. Ancak Clavijo'nun verdi~i bilgi üzerinde
biraz durmak gerekmektedir. O da Mutahharten'in I. Bayezid'in
ça~r~s~na verdi~i olumlu cevapt~r. Her halde bu Erzincan emirinin
bir oyalama takti~i olmal~d~r. Çünkü, Timur'la sürekli ili~ki içinde
bulunan Mutahharten'in hamisini k~zd~ racak bu tür bir davran~~~
içinde bulunmas~~zaten beklenilemez idi. Nitekim a~a~~da bundan
74 Bk. Nizameddin ~âmi, Zaferndme. F. Tauer n~r. Praha 1937, S. 218; ~erefeddin. Ali Yezdi, II., S. 185; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
15 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 218; ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 185; Ahmed
b. Hvand~âh.
75 Kr~, Ayni, XX., s. 20.
17 Clavijo, Embajada Ta~norlan. Francisco Lopes Estrada n~r. Madrid 1943,
S. go.
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sonra geli~en olaylara de~indi~imizde görü~ ümüzün ne denli hakl~~
bir gerekçeye dayand~~~~daha iyi anla~~lacakt~r. Kald~~ki, Mutahharten, I. Bayezid taraf~ndan kendisine iletilen teklifin emirli~inden
çok Timur'u ilgilendirece~ini çok iyi bilmekte idi. Öte yandan Erzincan emirli~ine yap~lacak sözlü veya silâhl~~bir müdahaleyi Timur,
kendi ülkesine yap~lm~~~bir müdahale olarak de~erlendirece~i de
gayet aç~kt~ . Nitekim daha önce Karaba~~k~~la~~nda Timur'u ziyarete giden Erzincan emiri Mutahharten 18 bu kez de süratle hamisini
yeni durumdan haberdar etme~i ihmal etmemi~ ti. Ihtimal ki, bu
ziyaretle yeni teklifin emirli~inden çok, Timur'a kar~~~yap~lm~~~bir
meydan okuma ~eklinde de~erlendirilmesi laz~ m geldi~i konusu
yeterince i~lenmi~ti. Zafernâmeler, bu telkinin Timur taraf~nda
olumlu akisler yapt~~~n~~gösteren deliller vermektedirler. Ayr~ca,
bu hususta en iyi yan~ tlar Timur'un I. Bayezid'e gönderdi~i mektubunda yer alan ifadelerdir. Asil kaynaklar~m~z Zafernâmelerin,
bir nasihatnâme olarak isimlendirdikleri mektubunda Timur: "etraftaki bütün melikleri bize tabidir. Memleketin i~leri düzenli i~lemektedir. Say~ ca çokluk ordular bile bize kar~~~koyamaz. Biz senin
asl~n~~ve neslini biliriz" diyerek Osmanl~~hanedan~n~~küçültücü
beyanlardan sonra "buna ra~men senin Avrupa'da oynad~~~n islam~n
koruyuculu~u görevini takdirle kar~~ lamaktay~m. Yapt~~~n cihad~~
göz önüne alarak askerimle memleketinize zarar gelmesini istemiyorum. Çünkü muharebe müslümanlar~n durumunun kötüye, h~ristiyanlar~n durumlar~n~~ise refaha götürür. Sana taarruz etmek istemiyorum. Ancak, haddini bilerek ona göre konu~man~~istiyorum"
demektedir 19 .
Mektupda yer alan ifadeler dikkatle gözden geçirildi~inde
görülecektir ki, sözünü etti~imiz mektup kaynaklar~n iddia ettikleri
gibi hiç de nasihat havas~~ ta~~mamaktad~r. Çünkü, bir yandan I.
Bayezid'in siyasi ve askeri yönden güçlü bir rakip oldu~unu ima
ederken, di~er yandan Osmanl~~hükümdar~n~~küçük dü~ürücü beyanlara mektubunda yer vermektedir. Ayr~ca I. Bayezid'in kar~~s~nda,
Türklü'~ün. ve ~slâmiyetin gerçek liderinin kendisi oldu~unu aç~klamaktad~r. Nihayet iki siyasal kurulu~u kar~~la~t~ rarak, bir uc
Bk. yukar~da not 13.
Nizameddin ~âmi, s. 218; ~erefeddin Ali Yezdi, II., 186-~ go; Ahmed b.
Hvand~âh, Zafernâme.
18

19
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emin i seviyesinde gördü~ü rakibi Osmanl~~devletinin hükümdar~~
I. Bayezid'in büyük sürtü~ me ve ihtilaflara yol açabilecek nitelikte
beyanlardan kaç~nmas~n~~telkin etmektedir.
Ancak, Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid Timur taraf~ ndan yöneltilen tehditlere ald~r~~~etmedi~i ve ona sert bir cevap gönderdi~i
anla~~lmaktad~r. Cevabi mesaj~nda Osmanl~~hükümdar~, kendisi ile
muharebe etme~i uzun zamandan beri dü~ündü~ünü, ~imdi bunu
gerçekle~tirme~e karar verdi~ini, e~er kendisi üzerine gelmez ise ona
kar~~~Tebriz ve Sultaniye üzerine yürüyece~ini bildirmekte idi.
Burada kar~~l~kl~~teati edilen ilk mektuplar~n, do~ruluk derecesi
üzerinde durman~n yerinde olaca~~~kan~s~nday~z. Her ne kadar bu
yaz~~malar~, bugün için, di~er kaynaklarla do~rulama olana~~~yoksa
da bize göre bu mektuplar gerçe~i yans~tmaktad~rlar. ~öyle ki, genellikle Timur aleyhine geli~en olaylarda susmay~~ adet edinmi~~olan
Zafernâme yazarlar~~Nizameddin Sami, ~erefeddin Ali Yezdi eserlerinde Timur mektubuna yer verdikleri ölçüde I. Bayezid'in cevabi
mektubuna da yer vermi~lerdir. Çünkü, I. Bayezid'in gönderdi~i
mektupta yer alan ifadeler de en az Timur'unki kadar tehdit havas~~
ta~~ makta idi. Burada iki ihtimal üzerinde durmak gerekmektedir.
Birinci ihtimal Türkiye ve Suriye'yi kesin olarak istilâya karar veren
Timur'un ilk hedef seçti~i Türkiye'ye yapaca~~~bu seferini me~rû
bir nedene dayand~ rma yolunda Zafernâme yazarlar~n~n gayretke~li~i,
ikinci ihtimal de müslümanlara kar~~~giri~ilecek bu harekette, i~te
bak~n~z buna sebep yönetici durumundaki hükümdar~n~zd~r, büyüklük
duygusuna kap~ld~~~~için böyle bir hareketi yapmaya mecbur kald~k
diyerek, Islam~n koruyuculu~u iddias~na gölge dü~ürmemektedir 20.
Nitekim I. Bayezid'in bu sözünü etti~imiz cevabi mektubundan sonrad~r ki, Timur, hareketini mümkün oldu~u ölçüde çabukla~t~rm~~t~r.
Ancak Timur'un devlet yönetiminde kural haline getirdi~i, her
büyük sefer öncesi idaredeki sorunlar~~çözümleme i~ini bu kez de
ihmal etmedi~ini görmekteyiz. Çünkü, hayati yürüyü~~için devlet
ve ordu bünyesinde mevcut düzensizlikleri bertaraf etmek gerekmekte
idi. Özellikle Türkiye ve Suriye'ye kar~~~giri~meye karar verdi~i istilâ seferi arefesinde eyalet yönetiminde yeni aksakl~klar ortaya
ç~km~~t~. Her ne kadar eyâletlerin Timur ad~na ba~~sorumlusu hane20 Timur'un islâmi Görü~ ü hk. bk. Zeki Velidi Togan, Temür Bek'in ~sldmiyete Bak~~~. Ats~z Mecmua 23 (1932) s. 7-~ l.
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dan mensubu ki~iler idiyseler de, zaman zaman, belki mahalli güçlerin de tahrik ve telkinleri ile Timur'a kar~~~hareketlerde bulunmaktan
geri kalm~yorlard~. Esasen bu s~k~nt~lar Timur imparatorlu~undaki
idari yap~n~n bölgeselli~e kaçan bir düzen içinde yürütülmek istenmesinden gelmekte idi. Nitekim Avnik'te Türkiye ve Suriye istilâs~~
için son haz~rl~klar~n~~gördü~ü bir s~rada, ~ran'daki Timurlu yönetimde
olumsuz geli~meler ortaya ç~km~~t~. ~öyle ki, ~iraz ve yöresinin idaresi
kendisine b~rak~lm~~~olan Emirzâde Pir Muhammed, devlet otoritesini y~k~c~~faaliyetlere ba~lam~~t~ . Bu haberin gerçekli~i anla~~ld~ ktan sonra, onun tedibi için Emir Allahdad, ~iraz'a gönderilmi~ti.
Burada bozulan Timurlu düzeni tekrar kurmay~~ba~aran Emir Allahdad, bilâhare emir gere~i Emirzâde Pir Muhammed'i tutuklayarak
Avnik'e getirmi~ti 21. Bu kez Timur'un son derece sert hareket etti~i
görmekteyiz. ~imdiye kadar, Emirzâdelere kar~~~oldukça yumu~ak
davranan Timur onlardan çok Emirzâdeleri otoritesizli~e yol açan
davran~~lara iten yanda~lar~n~~ a~~r ~ekilde cezaland~rmay~~tercih
etmi~ti (Örne~in Miran~ah olay~). Ancak ~imdi hayati yürüyü~~
s~ras~nda ç~kmas~~ muhtemel ba~kald~ rmalar~~ da gözönüne alan
Timur, iç yap~daki bozukluklar~n d~~a kar~~~gücünü y~pratmas~na
mani olmak, muhalefet unsurlar~ na da korku vermek için sert hareket
etmeyi uygun görmü~ tü. Nitekim zaman kaybetmeden Divan-~~
Buzurgi Yargu'yu toplam~~ , onu sorguya çekmi~, me~ru düzeni devirmeyi hedef alan hareketinden dolay~~yasa~~derhal yerine getirilmi~ti 22. Böylece iç sorunlar~n~~çözümleyen Timur, Türkiye içlerine
do~ru, Zafernâme yazarlar~n~ n ileri sürdükleri ve yukar~da aç~klanan
nedenler gere~ince, askeri yürüyü~üne ba~lam~~t~.
~stilâ hareketinin ilk dura~~~Erzurum'a yakla~t~~~ nda, Erzincan
emin i Mutahharten, ordusu ile gelerek kendisine kat~lm~~t~. Ancak
Türkiye'nin Timur taraf~ ndan istilâ edilmesinin en hararetli taraftarlar~ ndan biri Emir Mutahharten'in Timur'un 1400 seferi s~ras~nda
ona kat~lmas~~ve iltifat~na nail olmas~~olay~~kaynaklar~m~zda de~i~ik
biçimde anlat~lmaktad~ r. Örne~in, yukar~da ~erefeddin Ali Yezdi'ye
dayanarak verilen bilgi yan~~ s~ra Kitab-~~Diyarbekriyye'de daha
de~i~ik bir haberle kar~~~kar~~yay~ z. Esasen buradaki farkl~l~k kayna~~n verdi~i bilginin içeri~inde yatmaktad~ r. Nitekim bu kayna~a
21
22

Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. ~ s~ ; Ahmed b. Hvandsâh. Zafernâme.
~erefeddin Ali Yezdi, II., s. ~ g~~ v.d.
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göre, a~a~~da de~inilece~i üzere, M~s~r Memlüklu sultanl~~~ndan
umdu~unu elde edemeyen Kara Yölük Osman Bey 23 Mutahharten'in
yan~na gelmi~~ve birlikte Avnik'e giderek Timur'a kat~lm~~lard~~24.
Yine bir di~er Timur devri kayna~~~olan Ibn Arab~ah'~n eserinde de,
Mutahharten —Kara Yölük Osman ikilisinin Timur'a Avnik'te
kat~ld~klar~~ve birlikte onun Türkiye içlerine yürümesini temine
çal~~t~klar~~söylenmektedir 25.
Bu suretle Zafernâmelerde eksik kalm~~~bir husus, yani Kara
Yölük Osman Bey'in Timur yan~na gelmesi meselesi de böylece yukar~da sözünü etti~imiz iki kayna~a ait kay~tlarla ayd~r~lanm~~~olmaktad~r.
Ancak yukar~da verilen izahata aç~kl~k getirece~ini kuvvetle
tahmin etti~imiz Timur - Kara Yölük Osman yak~nla~masnun geçmi~i
üzerinde burada bir aç~klama yapman~n gerekli oldu~u kan~s~nday~z.
Her ~eyden önce ilk temaslar~n ba~lamas~nda Mutahharten'in arac~~
oldu~u gerçe~i unutulmamas~~gereken bir husustur. Ne var ki, göçebe
Akkoyunlu kitlelerini, milli bir organizasyona götürme gibi bir i~i
ba~arm~~~olan Kara Yölük Osman Bey'in de ileriyi görü~ teki isabeti
bu yak~nla~ mada ihmal edilmemesi gerekmektedir. Çünkü, tarihi
bulgular onun ilke olarak benimsedi~i milli organizasyona gitme
i~ini gerçekle~tirmede güçlü bir liderin deste~ini arad~~~n~~ortaya
koymaktad~r. Akkoyunlu reisleri aras~nda uzun bir süre liderlik
u~ra~~s~~veren Kara Yölük Osman Bey bir ara Sivas-Kayseri devletinin hâkimi Kad~~Burhaneddin Ahmed'in hizmetine geçmi~, bu
Türkmen hilkümdar~m öldürdükten sonra da 1398 26 Erzincan emini
Mutahharten ile ili~ki kurmu~tu. Çünkü onun Timur ile olan dostlu~unun derecesini çok iyi bilmekte idi. Üstelik Osmanl~~hükümdar~~
I. Bayezid'in, Kad~~Burhaneddin Ahmed'in öldürülmesi olay~ndan
sonra, Sivas'a müdahalesi Kara Yölük Osman'~n Sivas - Kayseri
devletine hâkim olma projesini de baltalam~~t~. Bunun üzerine de
O, Erzincan emirli~ine iltica etmi~ti 27. Bir bak~ma di~er davran~~lar~~
22

s. 932.

MakrizI, Kitabü's-SülWc. 111/2., Said A. F. Ashour n~r. Kahire 1970-72,

24 Ebû Bekr-i Tihrâni, Kita-t Difdr-~~Bekn:yye. I., Necati Lugal - Faruk Sümer
n~r. Ankara 1962, s. 47.
25 Bk. Ibn Arab~ah, Acclibu'l-makdur. Kahire 1385, s. 87.
24 Geni~~bilgi için bk. Ya~ar Yücel, Kadt Burhaneddin, S. 156-161.
27 Bk. Ya~ar Yücel, Mutahharten ve Erzincan Emirli~i, s. 705 v.d.
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yan~nda Mutahharten.'in Kara Yölük Osman'a emirli~inin kap~lar~n~~
açmas~~Osmanl~~- Erzincan rekabetini daha da körüklemi~tir denilebilir. Mutahharten aç~s~ndan ise bu iltica son derece yararl~~olmu~tu.
Çünkü, I. Bayezid kar~~s~nda tutunabilmek için ihtiyac~~olan kuvvete
Kara Yölük Osman sayesinde kavu~mu~~oluyordu. Ne var ki, Kara
Yölük Osman Bey, Mutahharten'in yan~nda fazla kalmad~. Memlüklu sultan' Berkuk'a ba~vurdu ve onun hizmetine girmek istedi.
Zira Mutahharten kendi isteklerini yerine getirmede gerekli yard~m~~
alabilecek güçte bir lider de~ildi. Nitekim Kad~~Burhaneddin Ahmed'in öldürülmesinden sonra Osmanl~~devletine kar~~~kesin bir tav~r
alan Kara Yölük Osman Bey'in Memlüklu sultanl~~~~hizmetine girme
iste~i ise Berkuk taraf~ndan olumlu kar~~lanm~~t~. ~öyle ki, Kara
Yölük Osman Bey, Kuzey Suriye'deki di~er Türkmen beyleri gibi,
Memlüklu sultanl~~~= hizmetine girmek için teklifte bulunmu~tu.
Bu teklif, MakrizPnin haberine göre Berkuk'ça olumlu kar~~lanm~~t~.
Nitekim ayn~~kaynaktaki haberden Berkuk'un, Kara Yölük Osman'~n
zaman zaman, Memlüklu sultanl~~~na kar~~~giri~ti~i dü~manca davran~~lar~n~~unutmu~~göründü~ü ve ona bir amannâme ile 50.000
gümü~~dirhem gönderdi~i anla~~lmaktad~r 28 . Bizce Kara Yölük
Osman Bey'i bu tür bir davran~~~içine iten as~l neden Mutahharten
arac~l~~~~ile dostlu~unu kazanmak istedi~i Timur'un bu s~ralarda
Türkiye'den çok uzaklarda bulunmas~ndan ileri gelmelidir. Iktidar
ate~i ile yanan Kara Yölük Osman Bey, I. Bayezid ile bir çat~~maya
girerek y~pranmak istememi~~ve Memlüklu sultan~~Berkuk'un yard~m~~
ile Akkoyunlular~n liderli~ini ele alabilme olanaklar~n~~ara~t~rmaya
ba~lam~~t~.
Burada yine bir noktaya de~inmeden geçemiyece~iz. O da
1394'lerde Timur'a kar~~~kurulmu~~olan dörtlü ittifak~n sa~lam
temellere dayanmad~~~d~r. Çünkü dörtlü ittifak üyelerinden birini
öldüren Kara Yölük Osman Bey'in ittifaka dahil bir di~er devletin
hükümdar~~taraf~ndan himaye alt~na al~nmas~~ buna en güzel örnektir 29 .
Ancak, Memlüklu sultanl~~~nda umdu~unu bulamayan Kara
Yölük Osman Bey nihayet Timur'un ILloo'lerde Türkiye'de yeniden
Makrizi, 111/2., s. 932. Kr~. ~ehabeddin Tekinda~. MemNklu Sultanl~~~, s. 92.
Geni~~bilgi için bk. Ya~ar Yücel, Türkiye ve Tak~n-Do~u Üzerinde 1393194
Timur Tehlikesi, s. 170 v.d.
28

29
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görünmesi sonucu Memlûk sultanl~~~ndan ayr~larak Türkiye'ye dönmü~tü. Bu hareketde onun as~l amac~n~n Timur'a dayanmak oldu~unun en iyi kan~t~d~r. Nitekim kaynaklarda aç~k beyanlar olmamas~na ra~men, Erzincan arac~l~~~~ile temasta oldu~unu kuvvetle tahmin
etti~imiz Kara Yölük Osman Bey'in ileriyi görü~teki isabetini, M~s~r
Memlûklu sultanl~~~n~r~~ iç yap~s~nda ba~~gösteren olaylar ile daha
sonraki geli~meler, aç~k bir tarzda göstermeye yetmektedir.
~öyle ki, M~s~r'da Sultan Berkuk ölmü~~ve yerine çocuk ya~ta
o~lu Ferec, Memlûklu sultanl~~~~taht~na geçmi~ti. Çocuk ya~ta hükümdar~n ba~a geçmesi (1399), bir iktidar bo~lu~u ortaya ç~karm~~~
ve Memlûklu devlet düzenini temelden sarsan olaylar Sultanl~~~r~~
topraklar~nda sergilenme~e ba~lam~~t~~30. Bundan fayda uman Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid Memlûklu sultanl~~~= Türkiye içindeki uzant~s~~topraklar~~kendi hâkimiyet alan~na katmak istemi~~ve
bunda da ba~ar~ya ula~m~~t~~31. Bu hareket ise Kara Yölük Osman
Bey'i huzursuz k~lmaya yetmi~ti. Bir yandan Memlûklu sultanl~~~n~n
iç yap~s~ndaki kaos, öte yandan I. Bayezid'in davran~~lar~, onu süratle Türkiye'deki tek müttefiki Mutahharten ile temas kurmaya
zorlam~~~ve Erzincan'a gelerek birlikte Timur'a Avnik'te kat~lm~~lard~~(tztoo). Nitekim, a~a~~da görülece~i üzere, Türkiye içlerine
kesin sonuca yönelik ilk ciddi yürüyü~ünde Timur'a e~lik edecek
olan Mutahharten - Kara Yölük Osman ikilisi Sivas'~n almma ve tahribi i~lemine bizzat kat~lacaklar, daha sonra ona Suriye seferinde
yol göstericilik yapt~ktan sonra 1402 de Ankara sava~~nda Timur
saflar~nda yer alarak Osmanl~lara kar~~~sava~acaklard~r.
Öte yandan Erzurum'dan hareketle Erzincan'a gelen Timur
ise, burada k~sa bir duraklama yapt~ktan sonra iki günlük bir yürüyü~ü takiben Sivas hududuna yeti~mi~ti.
Timurlu tarih yazarlar~~Nizameddin ~âml ve Haf~z-~~Ebrû'ya
göre 32 bu s~rada, Osmanl~~yönetimi alt~nda bulunan Sivas'ta Emir
Mustafa'n~n idaresi alt~nda 4000 ki~ilik bir yeniçeri garnizonu bu0 Bk. Makrizi, 111/3., s. 959 v.d.; Ayni XX., S. 57 v.d.; ~bn Kad~~ ~uhbe II.
(Bizdeki foto~raf~); ~bn Tagri-birdi, en-Nucumu'z-zdhire. VIR., William Popper
n~r. California 1915-1923, S. 1 v.d.
31 Bk. Ayni, XX., s. 78; Makrizi, 111/3., S. 971-972; ~bn Hacer, Inbau'l-gumr.
I., Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2340 - 41, vrk. ~ 69a, ~bn Hacer, Inbau'l-gumr. IV.,
s.
Muhammed Ali Abbasi n~r. India 1969, S. 135; ~bn Tagribirdi,
32 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 219; Haf~z-~~Ebrü, vrk. 3I2a.
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lunmakta idi. Bir di~er görgü tan~~~~ ~bn Arab~ah'a göre ~ehirde bu
kadar az bir kuvvetin bulunmas~~ ~öyle izah edilmektedir: "Bilindi~i
üzere Kad~~Burhaneddin Ahmed'in öldürülmesinden sonra (1398)
Osmanl~~topraklar~na kat~lan Sivas I. Bayezid taraf~ndan o~lu Süleyman Çelebi'nin idaresine b~rak~lm~~t~. Ancak, Timur kalabal~k
bir asker toplulu~u ile Sivas'a gelmekte oldu~u haberini alan Süleyman Çelebi derhal Sivas'~~terketmi~ti 33. Tüm bu bilgiler bizde I.
Bayezid'in devlet idaresi anlay~~~~üzerinde tereddütler yaratmaktad~ r.
~imdiye dek zaman zaman yapt~~~~diplomatik hatalara de~indi'~imiz
I. Bayezid bu kez idari ve askeri yönden de yetersiz bir devlet adam~~
görünümünde kar~~m~za ç~kmaktad~r. ~öyle ki, do~udan gelmekte
Oldu~unu gördü~ü büyük tehlikenin varl~~~na ra~men devletinin
do~u s~n~r~n~~güçlendirici köklü tedbirler almam~~~ve tüm aleyhte
geli~melere ra~men Süleyman Çelebi'yi önemsiz bir kuvvetle Sivas'a
b~rakm~~t~. Bu umursamazl~k ise kan~m~zca kendisi ve devleti için
ac~~sonu haz~rlayan nedenler zincirinin bir halkas~~olmu~tur. Nitekim
yapt~~~~hatan~n büyüklü~ünü anlad~~~nda çok geç kal~nm~~t~. Timur'un Sivas hududuna yak~n geldi~i zaman Süleyman Çelebi'nin
yönetimindeki bölgeyi terk ederek çekildi~ini ö~renince di~er o~lu
Mehmed Çelebi ve Anadolu Beylerbeyi Timurta~~Pa~a'y~~—ki Timurlu
tarihçiler bu emir için "Anadolu emirlerinin en büyü~ü ve ~ecaat
sahibiydi" demektedirler 34— büyük bir kuvvet ile Sivas'a göndermi~ti.
Ancak, son derece iyi örgütlenmi~~bir haber alma te~kilat~na sahip
olan Timur, bu haberi ö~renir ö~renmez Sivas'a gönderilen kuvvetleri kar~~lamak üzere Süleyman ~ah, Cihan~ah, ~eyh Nureddin v.s.
gibi seçkin emirlerin yönetiminde kalabal~k bir kuvveti yola ç~karm~~t~. Kayseri'de meydana gelen çat~~mada Osmanl~lar a~~r bir yenilgiye u~rad~ktan ba~ka bölge Timurlu askerler taraf~ndan ya~maya
maruz kalm~~t~. Kazan~lan bu ba~ar~y~~takiben de Timurlu askerler
Sivas'~~muhasara haz~rl~klar~n~~sürdüren merkez ordusuna kat~lm~~m~~lard~~35. Görülüyor ki, tehlikenin büyüklü~ünden habersiz gibi
görünen ve son derece pasif bir tav~r tak~nan I. Bayezid, Sivas'~n
müdafaas~~için gerekli tedbirleri zaman~nda alm~~~olsa idi burada
kazan~labilecek bir ba~ar~~Timur'da çe~itli tereddütler uyand~rabilecek
Ibn Arab~ah, s. 88. Kr~. Makrizi, III/3., s. 1027.
Msl. bk. Ahmed b. Hvand~âh, Zaferndme.
35 Bk. ~erefeddin Ali Yezdt, II., s. 193-194; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme;
Ibn Arab~ah, s. 88.
33
34
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nitelikte olaca~~~muhakkakt~. Ancak, bunda ~srarla sürdürülmekte
olan ~stanbul muhasaras~nm pay~~da unutulmamas~~gereken bir husustur. Fakat kamm~zca I. Bayezid'in bunda ~srar~~da politik bir
yan~lg~d~r.
Sivas muhasaras~~için gerekli haz~rl~klar~n~~tamamlayan Timur
ise, ~ehrin kalesini kurdurdu~u arrade ve manc~mklarla ~iddetli bir
abluka alt~na alm~~t~. Bu bask~~kar~~s~nda gerçekten ba~ar~l~~ bir
savunma örne~i veren az say~daki Osmanl~~askeri ancak 18 gün
dayanabilmi~ti. Neticede kale halk~mnda ~srar~~ile ~ehrin muhafazas~na görevli Mustafa Bey teslim olmu~~ve Timur'un huzuruna gelmi~ti. Zafernâmelere göre Timur, ~ehrin müslüman halk~n~n d~~~ndaki az~nl~klar~n tümünü (ki bunlar aras~nda Ermeniler ço~unlukta
idiler) tutsak ettirmi~tir. Ayr~ca Müslüman halktan aman mal~~toplatt~ran Timur, ~ehri savunan 4000 Osmanl~~askerini de imha ettirmi~ti 36 . Ancak Sivas'~n muhasaras~, al~nmas~~ve giri~ilen toplu öldürmeler hakk~nda geni~~bilgi veren Timur tarihçilerinden ~erefeddin
Ali Yezdi Timur'un Islami görü~ünün samimiyetine gölge dü~ürmemek gayretke~li~i içinde görünmektedir. ~öyle ki, bu yazara göre
"Sivas'~~savunan Osmanl~~kuvvetlerinin ço~unlu~u Ermenilerden
olu~makta idi". Yazar bu suretle toplu halde öldürülen 4000 askerin
az~nl~klara mensup ki~iler oldu~unu ifade etmek istemektedir. Halbuki
hâdiselerin görgü tan~~~~Haf~z-~~Ebrû ile ~erefeddin Ali Yezdi'ye
kaynakhk etmi~~olan Nizameddin ~âmi böyle bir durumun varl~~~ndan hiç söz etmemektedirler ". Esasen h~ristiyan ahalinin islâm
dünyas~nda askerlik görevinden daima uzak kald~klar~~bilinen bir
gerçektir. Bir di~er Timur devri tarihçisi Ibn Arab~ ah da Sivas i~galine dair eserinde geni~~bilgi vermektedir 38. Arab tarihçileri de bu
olaya geni~~yer vermekte ve ~u haberleri bize iletmektedirler : Timur
geçen sene sonunda Sivas'~~ald~. ~imdi gayesi ~am (Suriye) memleketidir. Timur Sivas'a Tebriz taraf~ndan geldi. ~iddetli bir tarzda
~ehri muhasara etti. ~ehir halk~na çe~itli ac~lar verdi. ~ehirde Osmano~lu (I. Bayezid) tarafindan emir Mustafa ad~nda biri naib olup maiyyetindeki askerin say~s~~ ~~o.000 ki~iden fazla imi~~ki, bunlar da bir~ey
ifade etmezler. Nihayet naibi yakalayarak ~ehri istilâ eden Timur,
36 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 194-196; Haf~z-~~Ebrû, vrk. 31 2 a, b; Ahmed
b. Hvand~ah, Zafernâme; Nizameddin ~âml, S. 2 19.
37 Kr~. Nizameddin ~ami, S. 219; Haf~z-~~Ebrû, vrk. 312 a,
38 Bk. ~bn Arab~ah, S. 88-89.
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Sivas halk~ndan 3000 ki~iden fazlas~n~~öldürmü~, ~ehrin surlar~n~~
y~km~~, her~eyini yak~p güzelli~ini b~rakmam~~t~. Askerleri Sivas'ta
kan dökmek, çocuklar~~esir edip, kad~nlar~~ve mal - mülkü ya~malamakla izah~~güç kötülükler yapm~~lard~r. Timur orada bir aydan
fazla kalm~~t~~39.
Orta ça~~Türkiye'sinin sosyo - ekonomik ve ilmi yönden en önde
gelen ~ehirlerinden Sivas'~n Timur taraf~ndan istilâ ve i~gali sonucu
dü~tü~ü ac~kl~~durumu, ça~da~~Ermeni tarihçileri taraf~ndan da dile
getirilmektedir. Bunlar aras~nda Thomas de Medzoph'un anlatt~klar~~
zikre ~ayand~r. Yukar~da bahsi geçen kaynaklar~~da do~rular nitelikte olan bu eserde müellif Sivas'~n al~nmas~~ ile ilgili pasajda: "...
Timur, kimseyi öldürtmemek için yemin etti~i halde, ~ehirden ç~kan
4000 askerin el ve ayaklar~n~~ ba~latt~~ve onlar~~diri diri gömdürdükten sonra, üzerlerine su ve kül döktürdü" diyerek devamla "bu
Timur'un yapt~~~~ i~leri tasvir etmek kalemin harc~~ de~ildir; fakat
ben, bizden sonra gelenlere biraz malumat vermek için gördüklerimi
ve yan~m~za gelen h~ristiyan esirlerden ve esir sahiplerinden i~ittiklerimi k~smen yazd~m" demektedir ".
Yine bu arada Sanjian'~n eserindeki kay~tlar da unutulmamal~d~r 41 .
Tüm kaynaklar~n ortakla~a verdikleri bu bilgilerden Timur'un
Sivas olay~~s~ras~nda Türkiye ve Yak~n - do~u'da kar~~tlar~na göz da~~~
vermek amac~~ile olacak son derece ha~in, sert ve gaddar davrand~~~~
ortaya ç~kmaktad~r. Hemen de~inmek yerinde olur ki, hiç ~üphesiz
bu tür davran~~lar~n destekleyicisi olarak Kara Yölük Osman Bey
ve Erzincan emin i Mutahharten'in telkinlerinin de bundaki pay~~
unutulmamal~d~r. Çünkü her ikisinin de Sivas halk~na tarihsel bir
öcleri oldu~unu kabul etmek her halde bir yan~lg~~olmasa gerektir.
makrizi, 111/3., S. ~ o27-~ o29; Ayni, XX., S. 124-125; Ibn Hacer, I., vrk.
1881,, 1894-°, ~ goa; Ibn Tagribirdi,
S. 45.
40 Bk. Thomas de Medzoph, Exposd des guerres de Ta~nerlan et de Schah-Rokh
dans L'Asie occidentale. F. 1\16~e Frans trc. Bruxelles 186o, S. 74.
41 K. Sanjian, Colophons of Armenian manuscript. 1301-480. Cambridge, Mass.
1969, s. 121 "In this year, Tamur Bek (Timur Lang Beg) captured the city of Sewast (Sebastia-Sivas), and demolished and devastated it. He slaughtered everyone;
and he carried off numerous women and children into captivity; and, digging a
ditch in the earth, he buried alive 3000 men who had shot arrows at him". Ayr~ca
bk. Abdullah Hâtifi, Timur-nâme, A. S. U'sha n~r. Madras 1958, S. 173-178.
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Timur'ur~~Sivas'~~ i~gali s~ras~nda çözümüyle kar~~~kar~~ya kald~~~~
tek sorun, Dulkad~ r Türkmenlerinden gelmi~ ti. Çünkü o, bu s~ rada
Elbistan yörelerinden gelen Türkmenlerin âni bask~nlar~~ ile kar~~la~m~~ , ordusuna ait pek çok araç ve gereçe el koyan Dulkad~rl~~Türkmenleri yurtlar~na geri dönmü~ lerdi. Nitekim Timur Sivas'~~yönetimi alt~na ald~ktan sonra Dulkad~rl~~Türkmenlerinin cezaland~r~ lmas~~
i~ini ön plana alm~~t~. Bu hareketi ile de Timur, Sivas'tan sonra ileri
harekât~na ~ imdilik devam etme niyetinde olmad~~~n~~da aç~klam~~~
oluyordu. Osmanl~~yan~ nda suskunluk ve hareketsizli~in devam etti~i bir dönemde Dulkad~rl~~ Türkmenlerinin Timur'a kar~~~giri~tikleri bu hareketin nedenleri üzerinde burada k~saca da olsa durmak
gerekmektedir. Bizce bu hareket Osmanl~~- Dulkad~rl~lar aras~nda I.
Bayezid zaman~nda kurulmu~~olan dostlu~un bir neticesidir. Kaynaklar~m~zdaki bilgilere ba~v-urdu~umuzda bu durum daha ayd~nl~k
kazanm~~~olacakt~ r. Suli Bey'in ölümünü takiben o~lu Sadaka Bey
Memlüklu sultan~~Berkuk'un yan~na gelmi~ti. Bu ziyaret s~ras~nda
da Elbistan naibli~i ile Türkmen emareti men~ urunu kendisinden
alm~~t~. Ancak bu kez amcas~~Nas~ reddin Mehmed b. Halil'in muhalefeti ile kar~~la~m~~~ve bununla mücadeleye girmek zorunda kalm~~t~. ~~ te büyük bir ihtimalle Mehmed Bey'in te~vikleri ile olacak
I. Bayezid Elbistan üzerine yürümü~~ve A~ustos ~ 399'da buras~n~~
zapt edip Sadaka Bey'i ülkesini terke mecbur etmi~ti. Bilâhare de
Osmanl~~hükümdar~~Elbistan naibli~i ile Türkmen emaretinin idaresini Mehmed Bey'e b~rakm~~t~ 42. Kan~m~zca Türkmenlerin Sivas'a
kadar sokulmalar~~I. Bayezid'e olan ~ükrar~~ borçlar~n~n edas~~için
giri~ilmi~~bir hareket niteli~inde görünmektedir.
Acaba Timur, Osmanl~~devletinin Sivas'taki savunma gücünü
k~rd~ ktan sonra istilâ hareketinde bir yön de~i~ikli~ine niçin gerek
görmü~ tü? Burada somut neden olarak hemen akla gelen Memlüklu
sultanl~~~mn siyasi durumudur. Çünkü, Anadolu'yu istilâ hareketine devam etti~i takdirde, Ferec'in tahta geçmesi ile ba~layan
merkez ta~ra çeki~ mesi sonucu bozulan iç bar~~~ve düzensizlikten
yararlanma olana~~~ortadan kalkabilirdi. Sultan Berkuk devrinde
oldu~u gibi ciddi bir buhran haline dönü~en çeki~meler sonucu
Suriye, yine Memlüklu sultanl~~~ndan kopma tehlikesi ile kar~~~kar42 Bk. Ayni, XX., s. 37-38; Makrizi, 111/2., s. 914; Ibn Hacer, I., vrk. 163a.
Kr~. ~ehabeddin Tekinda~, Memli2klu Sultanl~~~, s. 87-88.
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~~ya gelmi~ti. Nitekim bu durum Arab kaynaklar~ndan biri Aynrnin
Ikd'~ndaki haberleri ile daha da aç~kl~k kazanmaktad~r. Bu kayna~a
göre, "(802/1399-1400) bu y~l içinde Sultan Ferec kendisine ba~~
kald~ran beyleri cezaland~ rmak için ~am'a (Suriye'ye) gitmi~ti. Emir
Ay~tnu~~Sultana isyan etmi~, ancak ba~ar~ya ula~amaymca ~am'a
kaçm~~, orada D~ma~k, Halep ve Hama naibleri ile birle~mi~ti. Bu
suretle ~am k~tas~~(Suriye) Sultan Ferec'e ba~kald~r~r hale gelmi~ti.
~~te Sultan Ferec bu asileri cezaland~rmak için bizzat sefere ç~km~~t~" 43.
Burada üzerinde, zay~f bir ihtimal de olsa, durulmas~~gereken
~u hususda akla gelmektedir. O da Türkiye'yi istilâ hareketini sürdürürken Memli~klu sultanl~~~~ordusu taraf~ndan arkadan vurulmas~~
endi~esidir. Ancak Aynrnin yukar~da de~indi~imiz haberlerinden
sonra ki, burada Meml~lklu sultanl~~~~iç yap~s~ndaki huzursuzluk
kesin ~ekli ile gözler önüne serilmektedir, bunun gerçekle~mesi uzak
bir ihtimal oldu~u kendili~inden ortaya ç~kmaktad~ r. Hele ~ 394'lerde
Timur'a kar~~~olu~turulan dörtlü ittifak~n son derece zay~f temeller
üzerine oturdu~u ve bu ittifak~n olu~mas~nda büyük çabalar~~görülen
Kad~~Burhaneddin Ahmed, Berkuk ve Toktam~~'~n ~imdi hayatta
bulunmamalar~~bu olas~l~~~~daha da zay~flatmaktad~r. Bu dü~üncemizin en kuvvetli yan~t~n~~da ~bn Tagribirdi en - Nücum'da vermektedir: "Timur'un. Sivas'~~almas~ndan sonra Osman - o~lu'nun (I. Bayezid'in) elçileri geldiler. Osman- o~lu mektubunda Timur'a kar~~~
söz birli~i edip M~s~r sultan~~ile beraber olmay~~istiyordu. Kendisi
alçak gönüllülük ve tevazu gösteriyordu. Onun mektubuna kulak
asan olmad~. ~leri gelen emirler, ~imdi dostumuz oldu, fakat sultan~m~z
öldü~ünde ülkemize yürüyüp Malatya'y~~alm~~t~. O
bizim dostumuz de~ildir. O kendi ülkesini ve halk~n~~savunsun. Biz
de kendi ülkemizi ve halk~m~z~~savunahm dediler ve Sultan (Ferec)
ad~na ona (I. Bayezid) bu mealde bir mektup yaz~ld~" 44.
Böyle bir olas~l~~~n uzak oldu~unu gösteren görü~ümüzü do~rulayan di~er bir kan~t~~da ~bn Kad~~ ~uhbe vermektedir. 802 senesi
olaylar~~aras~nda yer alan haberinde ~bn Kad~~ ~uhbe ~öyle demektedir: "Berkuk'un ölümünden sonra ortaya ç~kan buhranl~~dönemde
Suriye, Memlüklu sultanl~~~ndan kopma tehlikesi ile kar~~~kar~~ya
43

44

Ayni, XX., s. 102.
'bn Tagribinii, VI/~ ., s. 45.
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gelmi~ti. Bu sorunu halletmek için Suriye'ye gelen Ferec buradaki
huzuru ve düzeni iadeye muvaffak olmu~tu. Merkeze kar~~~direni~e
geçen Suriye'deki ta~ra yöneticilerini itaat alt~na al~nm~~t~. Suriye'den
Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid'e elçi gönderen Ferec, ondan ald~~~~
yerleri geri vermesini istemi~ti. Bu i~lemler yerine getirilmedi~i takdirde harp açaca~~~tehdidinde bulunmu~tu. Ancak elçisiyle gönderdi~i ve yerine getirilmesi istenen hususlar~~içeren mektubuna
olumlu bir cevap gelmedi~i halde Suriye'den ba~kent Kahire'ye
dönmü~tü". Bu kay~tlar Osmanl~~- Memlüklu sultanl~~~~aras~ndaki
mevcut durumu da ortaya koymaktad~r.
I~te bütün aç~kl~~~~ile ortada olan bu görünüm ve sa~lam bir
haber alma örgütüne sahip Timur için yön de~i~tirmenin nedenini
gün ~~~~~na ç~karm~~~olmaktad~r kan~s~nday~z. Üstelik I. Bayezid'in
Istanbul muhasaras~na devamdaki kararl~l~~~, yine Sivas'ta onda tereddütler yaratabilecek nitelikteki sa~lad~~~~ba~ar~~Timur'da güneye
inmenin hatal~~bir hareket olmayaca~~~dü~üncesini kuvvetlendirmeye
yetmi~ti. Çünkü Memlüklu sultanl~~~= Yak~n-do~u parças~~Suriye'ye
kar~~~uygulanacak istilâ hareketi sonunda, buras~~Timurlu yönetim
altma girecek, bu ise maddi ve moral yönünden kendisine büyük bir
güç sa~layacakt~. Ayr~ca istilâ kesin bir yönetime geçme ~ekline
dönü~mese bile açaca~~~sorunlar Ferec'i uzun zaman u~ra~t~rmaya
yetecek boyutlara ula~aca~~~bir gerçekti. Bu da Memlüklu sultan~n~~
d~~a dönük bir politika izlemesine daha aç~k bir deyi~le gerisinde
Timur'a kar~~~muhtemel bir eylemde bulunmas~~olas~l~~~n~~ortadan
kald~rm~~~olacakt~. Bilâhare de Türkiye istilâsma devam daha da
kolayla~acakt~~ki, gerçekten de bu böyle olmu~tur.
Esasen Timur'un Memlüklu sultanl~~~~topraklar~na inmesi için
kendi aç~s~ndan me~ru nedenler haz~rd~. Bu meseleye a~a~~da yeri
geldi~inde de~inilecektir.
Timur'un Dulkad~rl~~Türkmenlerini tedip giri~imi güney harekât~n~n ilk etab~~olmu~tu. Bu harekâta ba~lamadan önce de Sivas'~n
muhasara ve al~nmas~nda kendisini e~lik etmi~~bulunan ve Osmanl~~
devletine kar~~~oldu~unu Timur'un yanda~lar~~ aras~na kat~larak
daha önce aç~klam~~~olan Mutahharten.'in ülkesine dönmesine izin
vermi~ti. Ayr~ca yeni hududun korunmas~~görevini de kendisine b~rakm~~t~. Akkoyunlu Kara Yölük Osman Bey ise yan~nda kalarak
45

Ibn Kad~~ ~uhbe, II. (Bizdeki foto~raf~).
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güney harekat~~boyunca Timur'a rehberlik yapacakt~r. Sivas muhasarasm~n devam etti~i bir s~rada Dulkad~rl~~Türkmenlerinin yapt~klar~n~~kar~~l~ks~z b~ rakmak istemeyen Timur, ~ahruh kumandas~nda
öncü kuvvetleri üzerlerine yollam~~t~. Yan~ nda tecrübeli kumandanlardan Emir Süleyman, ~ah Bahad~r oldu~u halde hareket eden
~ahruh Elbistan'a yeti~ti~inde, Timurlular~n gelmekte oldu~unu
ö~renen Dulkad~rl~lar yerle~me sahalar~n~~terk etmi~lerdi.
Da~~lm~~~Türkmenleri takip eden ~ahruh idaresindeki öncü
kuvvetler ise, onlar~~ a~~r bir yenilgiye u~ratmakla kalmayarak, bol
miktarda ganimetler elde etmi~lerdi. Bilâhare de Timur'a kat~lm~~lard~~46 . Arab kaynaklar~~Dulkad~rl~~Türkmenlerine kar~~~giri~ilen ve
güney harekat~n~n ilk etab~n~~ te~ kil eden bu olaylarla ilgili olarak
Zafernâme yazarlar~n~n verdikleri bilgileri do~rulayan haberler
vermektedirler. Örne~in bunlardan Ayni, Dulkad~rl~larm ismini
zikretmeden Timur'un Elbistan ve Darende taraflar~na gelerek oralarda hadsiz ve hesaps~ z kötülük yapt~~diyerek, k~sa fakat anlaml~~
bir ~ekilde bu olay~~vurgulamaktad~r 47 .
Timur, Dulkad~rl~~Türkmenlerine kar~~~giri~ilen, ba~ar~~yan~~s~ra
çok miktarda maddi gelir sa~lanan, bu hareketten sonra Malatya'ya
yönelme karar~~alm~~t~ . Elbistan'dan bu ~ehre haberci göndermi~~
ve halk~n~~itaate davet etmi~ti. Bu s~ rada, Berkuk'un ölümünden
sonra I. Bayezid taraf~ ndan Osmanl~~ s~n~rlar~na dahil edilmi~~olan
Malatya'da Sivas muhaf~z~~ Mustafa Bey'in o~lu yönetici olarak
bulunmakta idi. Ancak, Malatya'ya Timur'un itaate davet mektubunu getiren elçinin Osmanl~~yöneticisi taraf~ndan tutuklanmas~~
üzerine Timurlu ordu ~ehir üzerine yürüyü~ e geçmi~ti. Ba~lang~çta
direnme karar~~alan ~ ehir yöneticisi Timur'un gelmekte oldu~u haberini ö~renince bu karar~ndan vazgeçmi~~yan~na Osmanl~~askerlerini de alarak Malatya'dan uzakla~m~~t~. Bu suretle ba~s~z ve müdafaas~z kalan ~ ehir ise kolayca Timur'un i~gali alt~na girmi~ti".
~ehrin âyan ve e~raf~ndan ~ ehri teslim alan Timur, müslüman halktan aman mal~~ald~ktan sonra h~ ristiyan unsurun tümünü tutsak
ettirmi~ ti. Daha sonra da Malatya çevresinde geni~~çapta bir sindirme
48 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 2 g-2 2o ; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 197; Haf~z-1
Ebrû, vrk. 312b; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
47 Bk. Ayni, XX., s. 124; 1bn Hacer, I., vrk. 188b-18911,1>.
48 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 220; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 220; Ahmed b.
Hvand~âh, Zafernâme; Haf~z-1 Ebrû, vrk. 3138; 1bn Arab~ah, s. 89-90.
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harekk~n~~ba~latm~~t~. Cihan~ah ile birlikte bir çok emir bu i~te görev
alm~~~Kâhta kalesine kadar tüm bölge sürdürülen bu i~ lem sonunda
bölge üzerinde tam bir kontrol mekanizmas~n~~tesis eden kuvvetler bol ganimetlerle Malatya'daki ordugâha dönmü~lerdi". Bu
olay yine bir gerçe~i vurgulamaktad~r ki, o da Osmanl~~ülkesine
kat~ lan Türkiye içindeki topraklarda görülen oluruna idare düzenidir.
Sivas'tan sonra Malatya'da gördü~ümüz bu durum dü~üncemizin
aç~k kan~t~d~r. Çünkü, her iki il de Osmanl~~topraklar~na yeni kat~lm~~~yerlerdi (1398-1399). Demek oluyor ki, ilhaktan sonra buradaki
Osmanl~~düzeni göstermeklik olmak esas~na göre kurulmaya çal~~~lm~~ , hudut bölgesi olan bu yerler adeta kendi kaderine terkedilmi~tir. Bu da çal~~mam~z~n ba~~nda, oturmam~~~bir siyasi kurulu~un
ba~~~olarak tan~mlad~~~m~z I. Bayezid hakk~ndaki görü~ümüzün hakl~l~~~n~~bir kez daha ortaya koymaktad~r.
Öte yandan bölge için köklü tedbirler almay~~ihmal etmeyen
Timur, ~erefeddin Ali Yezdrye göre buran~n idaresini Avnik'ten
beri yan~nda bulunan ve Sivas'~n i~galine kat~lm~~~olan Akkoyunlu
Kara Yölük Osman Bey'e b~rakm~~t~r 50. Böylece ortaça~da Suriye
ile Türkiye aras~ nda hudut bölgesi olarak kabul edilen yörelerin Timur'un hâkimiyet sahas~na girmesinden sonra Suriye'nin i~gali için
önde hiçbir engel kalmam~~~oluyordu.
Sivas'tan sonra Osmanl~~hâkimiyet sahas~na dahil Malatya bölgesinde Timur taraf~ndan elde edilmi~~olan bu ba~anlann Osmanl~~
devlet ba~kan~nca nas~l bir de~erlendirmeye tabi tutuldu~u hakk~nda
kaynaklanm~za herhangi bir bilgi yans~mam~~t~ r. Bu göstermektedir
ki Sivas'ta oldu~u gibi Malatya'n~n i~gal alt~na al~nmas~~olay~nda
da devlet ba~kan~~ve hükümet seyirci kalmaya devam etmi~tir. Hattâ
Elbistan'dan Sivas'a gelerek Timurlu askere ait araç ve gereçleri
ya~ma etme cesaretini göstermi~~bulunan Dulkad~rl~ lann davran~~lar~~
bile Osmanl~lar~~harekete geçirememi~tir.
Yukar~da da de~indi~imiz gibi esasen tarihsel ili~ kilerdeki gergin
durum, Memlüklu sultanl~~~~topraklar~na girmesi için Timur aç~s~ndan hakl~~nedenleri haz~r hale getirmi~ ti. ~~te bu nedenle k~sa da
olsa 1394'lerden bu tarihlere dek Timur - Memlüklu sultanl~~~~ili~ki49 Nizameddin ~âmi, s. 220; Haf~z-~~Ebrû, vrk. 313a, Ahmed b. Hvand~âh,
Zafernâme.Krs. Âyni,XX.,s. 124; /bn Hacer, I.,vrk. 89a, b; Makrizi, III/3., S. 5028.
so Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 198; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
Belleten C. XLII, 17
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lerine de~inmekte yarar görmekteyiz. Nitekim Zafernâmelerde bu
durum ~öyle özetlenmektedir.
Timur, 1394'lerde Irak-~~Arab'a sahip olduktan sonra Ba~dad
hâkimi Ahmed-i Celâyir'i himaye eden Berkuk'a ~eyh Save'nin ba~kanl~~~nda kalabal~k bir elçilik heyeti göndermi~ti. Timurlu yazarlar
taraf~ndan alim ve sayg~~de~er bir ki~i olarak tan~mlanan ~eyh Save
M~s~r Memlüklu sultaruna beraberinde birçok k~ymetli hediyeler de
getirmi~ti 51. Yine ayn~~yazarlara göre Timur, elçilik heyeti arac~l~~~~
ile : "~imdi üzerimize dü~en görev bu kom~uluk hakk~n~~gözeterek
dostane ya~amakt~r. Iki taraftan elçiler gidip gelsin iki memleketin
tacirleri serbestçe birbirleri ile ticaret yaps~nlar bu halklar~m~z~n
emniyet ve refah~na sebep olsun" demekte idi. Ancak bu elçilik heyeti
Rahba'da Berkuk'un emri ile tutuklanm~~~içlerinden bir k~sm~~ da
öldürülmü~tü. Arada henüz su yüzüne ç~km~~~bir dü~manl~k yok iken
elçilik heyetinin maruz kald~~~~bu durum Timur'u fazlas~~ile üzmü~~
ve hiddetlendirmi~ti 52. Bunun yan~~ s~ra aradaki dü~manl~~a ve
Suriye üzerine yürümeye ikinci neden olarak ~u olay gösterilmektedir:
Timur Irak-~~Arab ve Azerbaycan'~~itaat alt~na ald~ktan sonra, De~t-i
K~pçak, Rus, Çerkes diyar~~ile di~er kuzey memleketleri üzerinde de
ayn~~durumu gerçekle~tirme karar~~alm~~t~. Bu i~~için Türkiye'den
ayr~l~rken de Avnik'in muhafazas~~görevini Atlam~~'a b~rakm~~t~~53.
Timur Gürcistan seferi ile me~gul iken, Karakoyunlu Kara Yusuf
tekrar eski yurduna dönerek Atlam~~'la yapt~~~~muharebede bu
emini tutsak alarak ba~ar~~sa~lam~~t~ ". Bununla da yetinmeyen Kara
Yusuf, Timur'a kar~~~duydu~u kin ve garaz~n bir tezahürü olarak
Atlam~~'~~Memlüklu sultan~~Berkuk'a göndermi~~o da Atlam~~'~~Kahire'de hapsetmi~ti 55. Timur'un tüm ~srarlar~na ra~men Memlüklu
sultanl~~~~Atlam~~'~~iadeye bir türlü yana~mam~~t~. Bunlardan ba~ka
31 ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. ~ gg; Nizameddin ~ffini, S. 221; Haf~z-~~Ebrü,
vrk. 3 ~ 3b; Feridun Beg, Mün~edtü's-selâtin. L, ~stanbul ~~274, s• 129 ; Ibn Kad~~ ~uhbe,
II. (Bizdeki foto~raf~).
32 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. ~ gg; Nizameddin ~âmi, S. 221 ; Haf~z-~~
Ebrü, vrk. 3131); Ibn Kad~~ ~uhbe, II.; Ibn Hacer, I., vrk. 13515. Ayr~ca bk. Ya~ar
Yücel, Türkiye ve Takm-Do~u üzerinde 1393/94. Timur Tehlikesi, s. 159-190.
33 Bk. ~erefeddin Ali Yezdt, II, s. 200.
34 ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 200; Haf~z-~~Ebrü, vrk 3131); Thornas de Medzoph, s. 61-62.
33 Ya~ar Yücel, Timur'un Türkiye ve Takm-Do~u ile ili~kilerine Dair Gözlemler
(1394-1400), s. 268.
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iki taraf aras~nda ciddi bir sorun haline gelen bir di~er mesele de
Ahmed-i Celâyir'in iadesi idi. Çünkü 1394 y~l~nda Timur Ba~dad'~~
istilâ ettikten sonra Ahmed-i Celâyir M~s~r Memlüklu sultanl~~~na
iltica etmi~~ve hüsnü kabul görmü~tü 56 . Ne var ki, Ba~dad hâkiminin
kendisine teslimi hususunda yap~lan ça~r~lara Berkuk taraf~ndan
hep red cevab~~al~nm~~t~. ~imdi Sivas'~n al~nmas~ndan sonra Ferec'e
yaz~lan mektupta da ikinci kez bu defa kendi yan~na s~~mm~~~olan
Ahmed-i Celâyir'in kendisine teslimi istenmi~ti".
I~te bütün bu görünüm kendi aç~s~ndan Memlüklu sultanl~~~~
topraklar~na inmesi için hakl~~nedenlerin varl~~~n~~ortaya koymaktad~r. Nitekim Malatya s~n~r~ndan M~s~r Memlüklu sultanl~~~~ba~kenti Kahire'ye yeni bir elçi göndermi~ti. Elçisi arac~l~~~~ile de Sultan
Ferec'e, ben Suriye bölgesine yabanc~~asker getirmek istemiyorum.
Siz daha fazla direnmeden Atlam~~'a derhal gönderin, böylece topraklar~n~za askeri müdahaleden vazgeçeyim demekte idi 58 . Timur
taraf~ndan Sultan Ferec'e gönderilen sözünü etti~imiz mektuba
dair Zafernâmelerde bilgi çok k~sad~r. Buna mukabil Mün~eat mecmualar~nda Timur mektubunun tam metni verilmektedir. Geni~~bir
tarihi özetle ba~layan mektubunda Timur, aradaki dü~manl~~~n
kalkmas~~için yerine getirilmesi gerekli olan isteklerini s~ralamakta,
Atlam~~'~n iadesini ~srarla istemekte ve Ahmed-i Celâyir ile Kara
Yusuf'un himaye edilmemesi ve yakalanarak kendisine teslimini,
bunlar yerine getirildi~i takdirde Suriye'ye yürümekten vazgeçece~ini
bildirmekte idi 59. Bu mektupla ilgili olarak Arab kaynaklar~ndaki
haber ~öyledir: "Geçen y~l Rahbe'de elçilerimizi öldürenden öcümüzü almak için Halep ülkesine niyetlenip Irak'a vard~~~m~zda Berkuk'un öldü~ünü ve Hind durumunu ö~rendik. Önce fesat içinde
olan tarafa (Hindistan'a) yöneldik. Allah~n izni ile onlar~~yendik,
sonra Gürcistan'a döndük ve Allah~n izni ile orada da galip geldik.
Sonra ~u Osman-o~lu (I. Bayezid) çocu~unun edepsizli~ini ö~renip
kula~~n~~çekmek istedik. Sivas ve di~er yerlerde (Malatya'da) sizin
Haf~z-~~Ebrü, vrk. 258b, 271a; Ayni, XIX., S. 452-453; Ibnu'l Furat, IX.,
s. 345, 374; /bn Kad~~ ~uhbe, II. (Bizdeki foto~raf~).
57 Bk. Hüseyin Neval, Esnad ve Mükâtebât-~~Tarihi iran. Tahran 1963, S. 74-79;
S. Ali Mü'eyyed Sâbitl, Esnâd ve nâmehâ-i tarihi. Tahran 1967, S. 320-323; Sar~~
Abdullah Mün~eat~. Esad Ef. Ktp. Nr. 3333, vrk. 171,-191).
68 Msl. bk. Nizameddin ~âml, s. 222. Kr~. Makrizi, 111/3., s. 1030-1031.
59 Bk. yukar~da not 57'de gösterilen yerler.
58
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de duydu~unuz ~eyleri yapt~k, M~s~ r'a mektuplar göndeririz cevap
gelmez. Size akrabam~z Atlam~~'~~göndermenizi bildiririz. Bunu yapmad~~~n~z takdirde müslümanlar~n kan~n~ n vebali sizin boynunuzdad~ r. Bunu böylece bilesiniz vesselâm" 60. Zafernâmeler, Arab kaynaklar~~ve Mün~ eatlarda verilen bu mektubun içeri~i iyi bir tarza
tahlile tabi tutuldu~unda ~öyle bir görününle kar~~~kar~~~kalmaktay~z.
Görünü~te Timur, istekleri yerine getirildi~i takdirde eski hâdiseleri
unutaca~~n~~beyanla bar~~ tan yana oldu~unu ilan etmektedir. Bunun
yan~~ s~ ra Ferec'i, I. Bayezid'in ba~~na gelenleri anlatarak, z~mnen
tehdit etmekten de geri kalmamaktad~r. Buna ra~men mektup genel
havas~~ile yumu~ak ifadeler ta~~ maktad~r dersek yan~lmam~~~oluruz
kan~s~nday~z. Nitekim a~a~~da izaha çal~~aca~~m~z, Zafernâme yazarlar~n~n verdikleri bilgilerin ~~~~~nda bu yumu~ak ifadelerin somut
nedenleri ortaya ç~kacakt~r. Çünkü, ilk ara~t~ rmam~ zda Semerkand'a
dönü~ ün somut nedenlerinden biri olarak aç~klamaya çal~~t~~~ m~z
emirler ve asker aras~nda patlak veren bunal~m" ~ 400'lerdeki Suriye seferi s~ras~nda yeniden ve ayn~~özelliklerle ortaya ç~km~~t~.
Yukar~da sözü edilen mektubu getiren Timur elçisi, ~erefeddin
Ali Yezdi'ye göre Haleb'e gelmi~~ancak, gerekli sayg~ y~~görmemi~ti.
Sultan Ferec, babas~~Berkuk gibi davranm~~~ve elçiyi Halep kalesine
hapsettirmi~ti 62 . ~ami'de ise bu olay ~öyle anlat~lmaktad~r": Laz~m
geldi~i vechile elçiye izâz ve ikrâm göstermediler, anlams~z baz~~
beyanlarda bulundular, Atlanu~'~~iade etmediler. Sultan Ferec'in bu
davran~~~~ve tak~nd~~~~tav~r kendisine ula~t~r~l~nca son derece hiddetlenen. Timur, "Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid de ayn~~biçimde
davrand~~~~için cezas~n~~görmü~~Sivas ve Malatya istilâ edilmi~tir"
diyerek Memlüklu sultanl~~~na yürüme karar~~ alm~~t~ r". Burada
hemen de~inmek yerinde olacakt~ r ki, Zafernâme yazarlar~n~n
verdikleri bilgiler Arab tarihçilerinin nakilleri ile tam bir uyum
göstermektedir. ~öyle ki, Arab tarihçileri bu olaylar~~k~sa fakat Zafernâmelerde yaz~ lan biçimde bize nakletmekte ve demektedirler ki;
(Timur) Behisni'de Haleb'e gönderdi~i elçilerin getirece~i cevab~~
almak için beklemekte idi. Ancak Kahire'den Haleb'e gelen asker80 Ayni, XX., S. 127; Makrizi, 111/3., s. 1030-1031; Ibn Hacer, I., vrk. 1908.
81 Bk. Ya~ar Yücel, Timur'un Türkiye ve Takm-Do~u ile ili~
kilerine Dair Gözlemler
(1394-1400), S. 258..259.
82 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi., II., s. 200.
sa Bk. Nizameddin ~âmi, S. 222. Ayr~ca bk. Haf~z-1 Ebr<1, vrk. 3131), 314a.
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lere kumandan tayin edilmi~~olan Sudun'un, Halep naibi Demirta~ 'tan Timur'un Behisni'yi muhasara etmekte oldu~unu ö~renmesi
üzerine, elçilerini yakalay~p boyunlar~n~~vurdurdu~unu duyunca
çok öfkelenerek Anteb'e yöneldi. Oraya var~p ~ehri harap ederek,
hisar~n~n burçlarm~~y~kt~. Burada iki gün duraklad~ ktan sonra askerleri ile beraber ayr~ larak Haleb'e yöneldi 64.
Ne var ki, Suriye üzerine yürüme karar~~ümerâ aras~nda tasvip
görmemi~ ti. Timur devri tarihçileri Nizameddin ~ami ve ~erefeddin
Ali Yezdi, Haf~z-~~Ebru ordu erkan~~aras~nda esen bu menfi havay~~bize
oldu~u gibi vermektedirler. Her üç asil kayna~~m~za göre: "Memlüklu
sultanl~~~~topraklar~na yürüme karar~n~n al~nd~~~~haberi duyulunca
ileri gelen emirler, vezirler bu karara kar~~~ ç~kt~lar. Devlet ileri gelenlerine göre, Hindistan'a büyük bir sefer yap~lm~~t~r. Bunu takiben.
hemen ~ran'a dönülmü~~ve Gürcistan'~n fethi tamamlanm~~t~r. Daha
sonra da Türkiye'ye girilerek Sivas ve Malatya al~nm~~~ve Halep
s~n~r~na dek yerler Timurlu yönetim alt~na girmi~tir. ~imdi de askerlerinin çoklu~u ve kalelerinin sa~laml~~~~ile me~hur olan Suriye
ve M~s~ r üzerine yürünmek istenmektedir. Bizlere göre bu, biraz
acelece al~nm~~~bir karar gibi görünmektedir. Kamm~zca uygun olan~~
ordunun dinlenmesini takiben bu karar~n uygulama alan~na konmas~d~r. ~imdilik ordu mensuplar~na izin verilmeli, onlar yurtlar~na
dönerek bir müddet istirahat etmelidirler. Ayr~ca sözü edilen memleketleri kolayca alabilmek için gerekli yeni silahlarla ordu teçhiz
edilmelidir. Bütün bu gereksinmelerin yerine getirilmesinden sonra
askeri harekata devam edilmelidir". Timur'un ald~~~~karara kar~~~
ç~kan devlet erkan~= ortaya koyduklar~~gerekçelerin, yukar~da de~indi~imiz mektupdaki yumu~ak ifadeye neden oldu~u da bir gerçektir. Çünkü kaynaklar~m~zdaki bilgiler uzun ve yorucu sava~lar
dizisinin asker aras~nda bir ho~nutsuzluk yaratt~~~n~~ vurgulamaktad~r.
Hiç ~üphe yok ki, uzun süreden beri yurtlar~ ndan uzak bölgelerde
sefer yöneten emirlerin bu uyar~s~, maiyyetlerindeki askerin bask~s~mn tabii bir sonucudur. Bu ise bir bak~ ma ordudaki merkezi -mutlak
otoriteye alt yap~dan gelen bir direni~tir de denilebilir. Bunun ise
Timur gibi mahir bir devlet adam~nca hissedilmemesi olanaks~zd~r.
Ancak, Zafernâmeler bu kar~~~koyma ve uyar~lar~n Timur taraf~ndan
nas~l bir de~erlendirilmeye tabi tutuldu~u konusunda susmay~~tercih
64

Ayni, XX., s. 124-125; Makrizi, 111/3., S. 1032.
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etmekte ve sadece hükümdarm buna kar~~~ ç~karak askeri harekâta
devam karar~nda ~srar etti~ine de~inmektedirler 65.
Bu verilen bilgiler aras~nda ~imdiye kadar dikkati çekmemi~~
bir husus üzerinde burada durmak istiyoruz. O da Timur'un mutlak
surette yar~da kalm~~~olan Türkiye'nin istilâsnu tamamlayaca~ma
dair alm~~~oldu~u tarihi karar~n bir kez daha vurgulanmas~d~r. ~öyle ki, Sivas ve Malatya'n~n al~nmas~ndan sonra Memliiklu sultanl~~~~
ile hudut kom~usu olan Timur'un Suriye'ye yürüme karar~~verdi~i
zaman ümerâs~ndan gelen tepkilerin aç~klamas~~yap~ld~~~nda, istilâs~~
bahis konusu olan memleketler aras~nda Türkiye'nin de ad~~bir kez
daha geçmektedir 6°. Bu da göstermektedir ki, daha önce de yapt~~~~
beyanlara ra~men, Suriye seferi bir paravan seferdir. Esas hedef
Türkiye'nin istilâs~d~r. Nitekim de bu böyle olmu~, Timur Suriye'den
sonra Memlüklu sultanl~~~~içlerine yürümemi~, Türkiye'ye dönerek
Ege k~y~lar~na kadar buray~~i~gali alt~na alm~~t~r.
Bu aç~klamalardan sonra buraya kadarki olaylar~n Timur ve
I. Bayezid aç~s~ndan bir de~erlendirilmesinin yap~lmas~n~n yerinde
olaca~~~dü~üncesindeyiz. Acaba Timur de~indi~imiz istekleri Ferec
taraf~ndan kabul edilmi~~olsa idi yine de Suriye'yi i~gale giri~ecek mi
idi? Bu sorunun cevab~~hiç ku~kusuz evettir. Çünkü, Timur için as~l
hedef Türkiye'nin istilâsuu gerçekle~ tirebilmek için moral gücüne
ihtiyac~~var idi. Bunu da ancak Suriye'de elde edece~i ba~ar~~ile
sa~layabilirdi. Zira bu sefer, yorgun askerin, ellerine geçecek maddi
olanaklar sayesinde, yorgunlu~unu unutturabilecek nitelikte idi. Bizce
esasen onu Sivas'tan öteye götürmeyen ba~~neden de budur. Umerân~n Suriye yürüyü~üne kar~~~ ç~karken ileri sürdülderi gerekçeler
Timurca bilinmekte idi. Bu durum ise Sivas'tan içerilere de~il, ba~s~z
Suriye topraklar~na yap~lacak yürüyü~le sa~lanabilinirdi. Düzenli
bir Memlüklu ordusundan söz edilemezdi ama, I. Bayezid'in pasif
davran~~lar~na ra~men düzenli bir Osmanl~~ordusu ile kar~~~kar~~ya
gelmek olas~l~~~~her zaman mümkündü.
Bütün bu verdi~imiz izahattan sonra diyebiliriz ki, Timur yerinde
bir kararla Sivas'tan sonra yön de~i~tirme ihtiyac~n~~duymu~tur.
Nitekim bu görü~lerimizin do~rulu~unu, Suriye seferini takiben
65 Nizameddin ~âmI, s. 222; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 203; Haf~z-~~ Ebr~l,
vrk. 314a; Ahmed b. Hva.nd~âh, Zaferniime.
88 Bk. ~erefeddin Ali Yezdl, II., s. 203.
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tekrar Türkiye'de görünen Timur'un kazand~~~~ba~ar~lar ispatlamaktad~n Üstelik bundan sonra Zafernâmeler, Timur - ordu aras~ndaki
olumsuz bir dialogtan da söz etmemektedirler.
I. Bayezid'e gelince burada da gafletinin devam etti~i hemen
dikkati çekmektedir. Çünkü Timur ve ordusu hakk~nda yeterli bilgiye
sahip olsa idi onu tekrar Türkiye içlerine dönmede tereddüte dü~ürebilecek olumlu bir hareket yapmas~~gerekirdi. Zira ~artlar Osmanl~~
hükümdar~~için son derece elveri~li bir ortam~n varl~~~~göstermektedir. Kald~~ki olumlu bir hareketi Ankara hezimetini de engelleyebilirdi. Fakat I. Bayezid yapt~~~~bu hatal~~davram~larla da yetinmemi~,
Timur'un güneye inmesini onun art~k Türkiye ile ilgisini kesti~i
~eklinde yorumlayarak muhtemel geli~melere kar~~~da hiçbir olumlu
tedbir almam~~t~r.
Timur'un, Suriye içlerine yönelik askeri yürüyü~ünün ilk dura~~~
Behisni olmu~tur. ~ahruh kumandas~nda gönderilen öncü kuvvetler
~ehrin kalesini ~iddetle muhasaraya ba~lam~~lard~. Zafernâmelere
göre son derece sa~lam bir kaleye sahip olan Behisni geçici bir süre
için direnebilrni~se de sonunda teslim olmu~tu. ~ehir ileri gelenlerinin.
~ahruh'a yapt~ klar~~ricalar sonunda Timur kale muhaf~z~n~~cezaland~rmam~~t~. Elde edilen bu ba~ar~dan sonra ~ehir, ad~na hutbe okunarak para bast~r~lmas~~ ~artlar~n~~kabul ederek tabiiyeti alt~na girmi~ti 67. Buna mukabil Arab kaynaklar~~ise Timur'un ~ehri ~~ay süre
ile ya~ma edip, yak~p y~kt~~~n~~ancak kalesini alamad~~~n' iddia etmektedirler. Nitekim ay-ru kaynaklara göre Timur, buna ra~men
Behisni'deki kal~~~n~~uzatmam~~~Haleb'e do~ru yürüyü~üne devam
etmi~tir. Esasen burada ~~ ay kal~~~n~~Halep'ten gelecek haberleri
beklemesine ba~layan bu kaynaklara göre Timur, Halep ~ehrinin
ileri gelenleri ve büyüklerinin yan~na gelerek itaatlerini arz edeceklerini ummakta idi. Öte yandan Behisni'nin i~gali ve çevresinin
kontrol alt~na al~nmas~~ile Memlüklu sultanl~~~~hâkimiyet sahas~na
fiilen girilmi~~oluyordu. Buradan bekledi~i haberleri alamayan Timur
Anteb'e yönelmi~ti. Ancak Timurlular ~ehre yeti~meden zenginler
ve ileri gelenler Anteb'i terketmi~lerdi. ~ehirde kalan halk ise kale
kap~lar~n~~kapayarak savunma tedbirleri alm~~larsa da ba~ar~~sa~layamam~~lard~. Anteb'i harap ederek hisarlar~n burçlar~m y~kt~ran
67 Nizameddin ~âmi, s. 223; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 206; Ahmed b.
Hvandsâh, Zafernâme; Haf~z-1 Ebrü, vrk, 314 a, b.
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Timur, k~sa sürede Anteb'e hâkim olmu~tu 68. Ancak burada Arab
kaynaklar~ndaki haberlere dönerek, Timur'un güneye inmesi ve
Memlûklu sultanl~~~~hakimiyet sahas~na girmesi sonucu ortaya ç~kan
yeni durumun izah~n~~yapmak gerekmektedir. Çünkü Timur, Sultanl~~a yak~n bölgelerde görünmesi Suriye'yi ciddi bir bunahmla
kar~~~kar~~ya getirmi~ti. Nitekim Arab kaynaklar~~bu s~rada Suriye'nin
tam bir kaos içine dü~tü~ünü samimi bir dille ifade etmekten çekinmemektedirler. ~öyle ki, Timur Behisni'de bulundu~u s~rada Suriye
~ehirlerindeki halk ve özellikle tehlikenin yak~n~nda bulunan Halep
halk~n~n ileri gelenlerini yani ayan ve e~raf tabakasm~~büyük bir
korku ve gelecek endi~esi kaplam~~t~. De~erli e~yalar~n~~uzak ülkelere
ve eri~ilmesi imkans~z yüksek yerlere ta~~maya ba~lam~~lard~. Halk~n
köylü kesimi ise kendilerini yak~n tehlikeden koruyabilecek yer olarak
kaleyi seçmi~ler ve yanlar~na alabilecekleri e~yalar~~ile birlikte bu
korunma yerine s~~~nnu~lard~ . Içlerinden baz~lar~~buray~~yeterince
emin bulmad~klanndan ki~isel ve ta~~nabilen mal varl~klar~~ ile Antakya yak~n~ndaki da~l~k yörelere kaçmay~~tercih etmi~lerdi. Nitekim
tehlikenin do~al sonucu ortaya ç~kan göç s~ras~nda nakil vas~tas~~
olarak kullan~lan deve, kat~r ve e~ek fiatlar~n~n alabildi~ine yiikselmesi Halep halk~ndaki ~ehri bir an önce terketme e~iliminin ne denli
fazla oldu~unun en iyi delilidir. Ayr~ca bu esnada Halep ~ehri tehlikenin çok yak~n~nda bulunan, yurda= terk etmi~~ köylüler taraf~ndan adeta istilâya u~ram~~~bir ~ehir görünümü alm~~t~ . Bu haliyle
de Halep Timur i~galine adeta haz~r bir hale gelmi~ti demek yan~lg~~
olmaz kan~s~nday~z. Her ne kadar ~ehirde naib olarak Demirta~~görev
ba~~nda idiyse de bu kaosu önleme olana~~na sahip olmad~~~~verilen
bu bilgilerden sonra aç~kça ortaya ç~kmaktad~r 69. Arab kaynaklar~n~n
verdikleri bu haberlerin yan~s~ra, Zafernâmeler, Timur ordusu Behisni'ye geldi~i zaman Melikü'l - ümerâ Demirta~~ve Halep halk~n~~
büyük bir korku kaplam~~t, diyerek anlaml~~bir tarzda k~saca durum
hakk~nda bilgi vermektedir 70.
1/8 Ayni, X.X., s. 24-5 ; Makrizl, 111/3., s. 03 - 1°32; Ibn Hacer. I., vrk. 188b190a; Ibn Tagribirdi, VI / ~~., 8. 45-48; Nizameddin ~âmi, 3. 223-224; ~erefeddin
Ali Yezcli, II., s. 207; Ahmed b. Hvand~âh, Zaferniime; Haf~z-~~Ebrü vrk. 314b; 1bn
Arab~ah, 5.90-91,
Bk. yukar~da not 68'de Arab kaynaklar~na.
7° Bk. Nizameddin ~kui, s. 223-224; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 206-2138;
Ahmed b. Hvand~âh, Zafernt~me; Haf~z-~~Ebr~2~, vrk. 3~ 5a-317b; 1bn Arab~ah, s• 91-94-
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Suriye'de tehlike e~i~inde ortaya ç~km~~~olan sosyo - ekonomik
ve siyasal bunal~m~n ba~kent Kahire'deki yank~ larma gelince: Timur'un Memlûklu sultanl~~~~topraklar~na girmesini takriben Halep'ten ba~lamak üzere tüm Suriye ~ehirlerini istilâ edece~i yolunda
haberlerin do~ruluk kazanmas~ndan sonra, ülkedeki ~ehirlerin naibleri kurtulu~u yine Kahire'den gelecek yard~ma ba~lam~~lard~. Bu
tür uygulamalara Berkuk devrinde de s~k s~k ba~vuruldu~u bilinmektedir 71. Ancak bunun Memlûklu sultanl~~~n~n yönetim sisteminin do~al bir sonucu oldu~una da i~aret etmek gerekmektedir 72.
Süratle ikinci hâcip emir Temir'i ba~ kent Kahire'ye gönderen Halep
naibi Demirta~, Timur'un Haleb'e gelmekte oldu~unu haber vererek
bölge halk~n~n içinde bulundu~u kötü durumu Sultan Ferec'e iletmi~~
ve ondan acele yard~m talebinde bulunmu~tu. Bu ça~r~dan sonra
Ferec'in Suriye'deki topraklar~n~~ Timur i~galinden korumak için
haz~rl~klara ba~lad~~~n~~görmekteyiz. M~s~r ülkesinin hacibi olan
emir Esenbo~a et-Tâci'nin Haleb'e askeri yard~m sa~lamas~~maksad~~
ile Halep ve ~am yörelerine gitmesi için ferman ç~kartm~~t~. Ayr~ca
el-Mühanne Arablarm~n lideri Nuayr'a yaz~lan ferman~~ da alan
Esenbo~a Türkmen beyleri ve kale naiblerine verilmek üzere elli çift
i~lemeli kadife hil'at ve askerlerin ia~esi olarak da yan~na çokça M~s~r
alt~n~~al~p yola ç~km~~t~. Bu ilk haz~rl~klarla ilgili olarak bilgi veren
Nizameddin ~âmi, ~erefeddin Ali Yezdi ve Haf~z-~~Ebrû da Sultan
Ferec'in yard~m ça~r~s~n~~ al~r almaz ~am, Antakya Trablus, Hama,
Humus, Baalbek, Safet ve Kalatü'r-Rum gibi Haleb'e kom~u memleketlerin yöneticilerine emirler göndererek Naib Demirta~' a yard~m
için Halep'te toplanmalar~m istedi~ini, bildirerek Arab kaynaklar~na
olan yak~nl~klar~m dile getirmektedirler ".
Bunlar~n yan~s~ra Kahire'de halife, kad~lar ve emirleri davetle
meclis toplayan Ferec, Timur sorununu mecliste haz~r bulunanlarla
tart~~m~~t~. Mecliste tart~~~ lan konulardan biri ordunun araç ve gereç
ihtiyac~n~n kar~~lanabilmesi için yeterli kaynak bulma meselesi olmu~tur. Sultan Ferec, babas~~Berkuk'un devrinde yapt~~~~gibi, Timur'un
Memlûklu sultanl~~~~için büyük bir tehlike te~kil etti~ini toplant~ya
ça~r~lan mecliste belirtmi~~ve askeri giderleri kar~~lamak için iki
Bk. ~ehabeddin Tekinda~, Memlaklu Sultanl~~~, s. 79 v.d.
Bk. G. M. La Syrie a L'epoque des ma~neloux d'aprs les auteurs Arabes. Paris
1923, S. XIX-CXIX.
73 Bk. yukar~da not 69, 70'de gösterilen yerler.
71
72
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kaynak önermi~ti. Bunlardan biri tüccardan mallar~n~n bir k~sm~n~~
almak, ikincisi de vak~f gelirlerini bu i~e tahsis etmekti. Ancak tüccar
mallar~n~n yar~s~~veya üçte biri ile vak~f gelirlerine el koymak teklifine Hanefi ba~kad~s~~Cemalettin el-Malati kar~~~ ç~km~~t~. Bunun
üzerine meclis hiçbir karara varmadan da~~lm~~t~. Fakat tehlikenin
önemini göz önünde bulunduran sair ulema Ferec'in ileri sürdü~ü
dü~üncelerinin hakl~l~~~n~~kabul etmelerinden sonra uygulamaya
geçilmi~ti 74. Kahire'de sözünü etti~imiz ön haz~rl~klar sürdürülürken
Halep naibi Demirta~'ta ~ehrini, olanaklar~n elverdi~i ölçüde, savunmaya el veri~li hale getirmeye çal~~makta idi. Ancak Sultan Ferec'in
Suriye'yi Timurlulara kar~~~müdafaa için derhal harekete geçmesinin
beklendi~i bir s~rada onun son derece yava~tan ald~~~~ve i~in ciddiyetini anlamad~~~~kaynaklar~n ortakla~a dile getirdikleri bir husus
olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Hattâ zaman zaman Suriye'de gelen
haberlerin kendisini iktidardan uzakla~t~rmak için giri~ilen bir tertip
gibi de~erlendirdi~ini de görmekteyiz. Ne var ki, merkezi otoritenin
ba~~nda dikkatsizli~in ve umursamazl~~~n hâkim oldu~u Kahire'nin
aksine bölge emirlerinin Haleb'in yard~m~na gelmeleri yolunda yap~lan ça~r~~olumlu sonuç vermi~ti. Çünkü, merkez emrine uyan
Suriye ~ehirlerinin idarecileri Haleb'e yard~m için harekete geçmi~lerdi. Ba~ta D~ma~k (~am) naibi Sudun askerleri ile Haleb'e gelerek
Demirta~'a kat~lm~~t~. Bunu takiben de Hama, Humus, Antakya,
Trablus Nablus, Baalbek, Gazze, Remle, Kadis, Kerek, Safed'in
idarecileri de askerleri ile Haleb'e gelmi~lerdi 75 . Böylece k~sa bir süre
içinde Halep'te —Timur ordusuna kar~~— Suriye topraklar~n~~savunma
gayesi ile çok say~da asker toplanm~~t~. Yaln~z ihtiyatl~~ki~ili~e sahip
bir idareci olan Demirta~, Timur'a kar~~~yürüme karar~ndan önce
kendisine kat~lan Suriye ~ehirlerinin naib ve emirleri ile bir me~veret yapmay~~uygun görmü~tü. Bu suretle izlenecek ortak askeri
politikay~~tespit hususunda bir karar almay~~sa~lamak istemi~, tek
ba~~na karar vermekten kaç~nm~~t~r. Ne yaz~k ki, Arab kaynaklar~~
bu me~veret hakk~nda herhangi bir bilgi vermemektedirler. Ancak
bir k~s~m Arab kaynaklar~, bu arada Makrizi "yard~m için Halep'te
toplanan asker aras~nda bir birlik yoktu. Herkes kendi ba~~na hareket
Bk. yukar~da not 69.
75 ~crefeddin Ali Yezdl, II., s. 208; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme; Haf~z-~~
Ebri~, vrk. 315a; Makrizi, III/3., s. 1032.
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etmekte idi. Çe~itli tereddütler mevcuttu" diyerek k~smen de olsa
bu hususta Zafernâmeleri do~rular bilgi vermektedir 76 . Buna mukabil
Zafernâmeler bu hususa geni~~yer vermekte ve ~öyle demektedirler:
"Görü~meler s~ras~nda emirlerden bir k~sm~~Timur'a kar~~~direnmenin
imkâns~zl~~~~üzerinde durmu~lard~r. Bu görü~lerini destekleyecek
deliller olarak da ~unlar~~ileri sürmü~lerdir. Timur Türkistan, Horasan, Hindistan, Taberistan, Irakeyn, Fars, Huzistan, Gürcistan,
Azerbaycan, Diyarbekr'i hâkimiyet sahas~na ald~~~n~~Turan'dan Iran'a
kadarki bölgede kendisine kar~~~durabilecek kimse kalmam~~t~r".
Devamla "akla en uygun olan~~onunla sulh yapmak oldu~u yolunda
~srar etmi~lerdi. Hutbe ve sikkede onun ad~na yap~lacak de~i~ikli~in
istilây~~önleyebilece~ini savunmu~lard~. ~ayet bu yolda bir karar
al~rsak ulemâ ile bunu kendisine iletelim ve o da buradan Diyarbekr'e
geri dönsün memleket ve reyâ da s~k~nt~dan kurtulsun ~eklinde"
beyanlarda bulunmu~lard~. Nizameddin ~ürni'de tecrübeli ki~ilerin
görü~leri olarak verilen bu bilgiler, ~erefeddin Ali YezdVnin eserinde
biraz daha ayr~nt~l~~anlat~lmakta ve konu~malar~n tümü Halep naibi
Demirta~'a mal edilmektedir. Her nekadar di~er kaynaklarla do~rulama olana~~na sahip olmad~~~m~z bu bilgiler ilk bak~~ta Timur
korkusunu kendi aç~lar~ndan aç~klamakta ise de yine bize Suriye'deki
havay~~yans~tt~klar~ndan ~üphe yoktur. Ancak, Halep naibi Demirta~'~n
ba~kanl~~~n~~yapt~~~~meclis Timur'a direnme karar~~alm~~t~. Böyle
bir karar~n al~nmas~nda ~am naibi Sudun'un büyük katk~s~~oldu~u
asl~~kaynaklar~rruzdaki bilgilerden anla~~lmaktad~r". Çünkü ayn~~
kaynaklarca tecrübesiz ve baz~~ma~rur ki~ilere liderlik yapt~~~~ilan
edilen Sudur~~ve yanda~lar~~ilk görü~e kar~~~ ç~km~~lar "kim korkarsa
zarar eder" prensibinden hareketle Suriye'de 6o.000 köy ve kasaban~n
varl~~~n~~savunarak her yerden bir tek asker al~nsa 6o.000 ki~ilik bir
ordunun toplanabilece~ini ileri sürmü~lerdi. Sonuçta harp taraftar~~
ki~iler a~~r bas~nca sava~~için gerekli haz~rl~klara süratle ba~lanm~~t~.
~yi çal~~an bir haber alma örgütü sayesinde Memlüklu ümerüs~~aras~nda ba~layan görü~~ayr~l~~~ndan haberdar olan Timur'un son derece
temkinli hareket etti~i gözden kaçmamaktad~r. Çünkü o bir sava~~
takti~i olarak Memlüklu ordusunun kaleden ç~karak bir meydan
Bk. Makrizi, 111/3., s. 1032.
Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s.
Ebrû, vrk. 315a, b.
76

77

208-209;

Nizameddin ~âmi, S. 225; Haf~z-1
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sava~~n~~kabul etmesini arzu etmekte idi. Devrin kaynaklar~n~n da
ortakla~a dile getirdikleri gibi sa~lam bir kalesi olan Halep önünde
muhasara sava~~~vermek, esasen yorgun Timur ordusu için bir hezimet
olabilirdi. ~~te bu dü~üncelerin ~~~~~nda temkinli hareket etmeyi
tercih eden Timur, Halep yak~n~na gelerek ordugah~rn kurmu~~ve
fakat ~ehre sald~r~ya geçmemi~ti. Gerçekten de çok geçmeden bu
takti~in olumlu sonuçlar~~al~nmaya ba~lam~~t~. Timur ordusunun
duralad~~~n~~gören Memlûklular ~ehir d~~~na ç~karak sava~~haz~r
l~~~~görmeye ba~lam~~lard~. Kesin sonuçlu sava~tan önce iki taraf
aras~nda bir seri çat~~ma vukua gelmi~ti. Arab kaynaklar~na göre,
bu s~rada ~am naibi sa~~kolda, Halep naibi sol kolda, geri kalan naibler ise orta kolda (merkezde) olarak Memli~klu ordusu
sava~~düzeni alm ~~t~ ". Emirzâde Sultan Hüseyin ile torunu Ebu
Bekr Bahad~r'~n yönettilderi daha çok bir gövde ve kuvvet gösterisi
niteli~ini ta~~yan öncü muharebelerinde asil kaynaklar~m~z ile Arab
kaynaklarmdaki ifadelere göre, göze görünür bir ba~ar~~elde edilememi~tir. Sonuçta Timur, ordusunu mükemmel bir tarzda harp
tertibine soktuktan sonra harekete geçmi~ti. Bu genel taarruz kar~~s~nda Memlûklu ordusu tutunamarm~~ve a~~r kay~plar vermi~ti. Bu
orduya kumanda eden Halep naibi Demirta~~ile ~am naibi Sudun'un
bu genel taarruz önünde tutunamayarak kaleye çekilmeleri askeri
büsbütün ne yapt~~~n~~bilmez hale dü~ürmü~~ve Halep ~ehri sokaklar~~
ölülerden geçilmez bir görünüme bürünmü~tü. Ba~s~z kalan ve Demirta~'a yard~m için gelen di~er Suriye ~ehirlerinin askerlerinden
canlar~n~~kurtarabilenler de ~am taraf~na do~ru süratle çekilmeye
ba~lam~~lard~~". Halep ~ehrini kontrolu alt~na alan Timur ise kalesini
zapt için gerekli planlar~~haz~rlam~~, bunu takibende kaleyi çepeçevre
muharasa alt~na ald~rnu~t~. ~~te Hicaz'a gitmek üzere Haleb'e gelmi~~
bulunan Nizameddin ~âmi Timurlular taraf~ndan tutsak edilmi~ti.
Bilâhare Timur ad~na bir Zafernâme kaleme alacak olan Nizameddin
~âmi Suriye'deld Timur öncesi esen korku f~rt~nas~~ve Halep ~ehrinin
al~nmas~~ve kalenin muhasarasm~~bizzat görmü~tür 8°. Öte yandan
~iddetli muhasaraya ra~men Halep kalesini savunmaya devam eden
79 Msl. bk. Ayni, XX., s. 127; Makrizi, 111/3., s. 1032-1033; Ibn Hacer, I.,
vrk. ~ gol.
79 Nizameddin ~ffini, s. 226-227; ~erefeddin Ali Yezdi, 11., s. 210-216-217;
Haf~z-1 Ebr ~, vrk. 3I61. b; Makrizt, 111/3., s. 1033.
80 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 227; Haf~z-1 Ebr{1, vrk. 317s.
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Demirta~~ve Sudun'a hitaben bir mektup gönderen Timur, bunlara
nasihatlerde bulunarak direnmeden vazgeçmelerini istemi~ti. Neticede
ba~ka bir ç~kar yol göremeyen Memlüklu idarecileri kalede bulunan
~ehrin ileri gelenlerini de yanlar~na alarak Timur'a teslim olmu~lard~.
Timur Demirta~~ve Sudun'un zincire vurularak derhal tutuklanmas~n~~
emretmi~ti. Daha sonra da Halep kalesinde Timur ad~na güvenlik
sa~lanm~~, hazinenin tümü de Divan-~~nüvâbb~n tasarrufuna geçirilmi~ti 81. Arab kaynaklar~~Timur'un Halep'te ~~ ay kald~~~n~, bu
müddet devam~nca köylerde ya~man~n sürdü~ünü ölülerin çoklu~undan ~ehir ve etraf~ndaki yörelerin koku ile kapland~~~m bildirirler 82. ~erefeddin Ali Yezdi bu hâdiseyi takiben Timur'un Ferec'e
yazm~~~oldu~u mektubun metnini vermektedir. Burada verilen bilgiye
göre, mektubunda Timur, "Demirta~~ve Sudun ~imdi esirlerimizdir.
Halep ~ehri ve kalesi zaptedilmi~tir. Avnik kalesi muhaf~z~~iken
Kara Koyunlu Kara Yusuf taraf~ndan esir al~narak Kahire'ye gönderilmi~~olup halen yan~n~zda tutukluluk hali devam eden Atlam~~'~n
sal~verilmesi halinde esirimiz Memlüklu emirleri derhal serbest birak~lacakt~r" demekte idi 83.
Ancak Suriye'nin tamam~n~~i~gal karar~~alm~~~olan Timur, Haleb'e
bir grup idareci b~rakarak 84 ~ehrin d~~~nda ordusuna çeki düzen
vermi~ti. Bilâhare Emirzâdelerden Pir Muhammed, Rüstem ile
Ebu Bekr ve emirlerden Süleyman ~ah ile Sevincik'i di~er bir grup
ümerâyla birlikte Hama'n~n zapt~na göndermi~ti 85. Hama'ya yeti~en
kuvvetler ~ehri derhal i~galleri alt~na alm~~lar fakat kalesini zaptedememi~lerdi. Bu haber Halep yöresinde din.lenmekte olan Timur'a
ula~t~r~l~nca buradan hareket eden hükümdar Hama ~ehrinde ordugah~m kurmu~tur. Kaleyi savunma ile görevli Memlüklu askerleri ve halk
Timurlular~n say~ca çoklu~u kar~~s~nda direnmenin bir yarar getirmeyece~ini anlayarak itaate karar vermi~lerdi. Bu karardan sonra
~ehrin ayan ve e~raf~~ a~~r hediyelerle kaleden d~~ar~~ablukay~~sürBk. Haf~z-1 Ebr~ , vrk. 3~ 7b.
Msl. bk. Makrizi, 111/3., S. 1033-1034. Kr~. Haf~z-1 Ebr, vrk. 317a*b.
; /bn Arab~ah, S. 91-93,
83 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 221.
84 Nizameddin ~ami, s. 228; ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 222; Ahmed b.
Hvand~âh, Zafernâme.
85 Nizameddin ~âml, s. 228; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 222; Haf~z-1
vrk. 318a; Makrizi, 111/3., s. 1034.
81
82
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dürmekte olan emirzâdelerin yan~na gelerek afta arac~l~k yapmalar~n~~
istemi~lerdi. Bu istekleri emirzâdeleri arac~l~~~~ile Timur'a iletilmi~~
ve onun taraf~ndan tasvip görmü~tü. Hama'dan elde edilen bütün
gelirler de emirler aras~nda payla~~lm~~t~~86 . Ancak Hama'n~n i~gali
tamamland~ktan sonra Timur'un sefere devam arzusu ordu içinde
yeni bir muhalefeti su yüzüne ç~karm~~t~. ~öyle ki, k~sa bir dinlenmeden sonra Hama'dan ~am üzerine yürümek isteyen ve karar~n~~ ümerâya aç~klayan Timur, sert bir tepki ile kar~~la~rru~t~.
Karara muhalif ümerâ askerin iki y~la yak~nd~r hareket halinde
olmas~~nedeni ile asker aras~nda ho~nutsuzlu~un ba~lad~~~, sava~~
yapma iste~inin azald~~~n~~ileri sürerek Trablus deryas~nda bu k~~~~
mutlak surette dinlenmekle geçirilmesi ve baharda dinlenmi~~ordu
ile Suriye harekât~na devam edilmesi, gere~ini savunmu~lard~. Kanaat~m~z odur ki, kumanda heyetinin bu beyanlar~~asker aras~ndaki husurzuzlu~u en aç~k habercisidir. Ne var ki, bu hakl~~görünen
direnmeden olumlu bir sonuç al~namam~~t~. Çünkü Timur karar~nda
israretmi~ti. Yaln~z bu direni~in k~r~lmas~~yolunda yap~lm~~~ bir i~lemin varl~~~ndan ~üphe etmedi~imiz halde, her nedense kaynaklar~= Timur bu iste~i kabul etmedi diyerek, de~indi~imiz hususta
susmay~~tercih etmi~lerdir 87 . ~am istikametindeki yürüyü~ü"' ilk
dura~~~Humus olmu~~ve bunu Baalbek'in i~gali izlemi~ti. Bilâhare
de mevsimin k~~~olmas~~nedeni ile burada fazla zaman kaybetmeden
~am üzerine yürünmü~tü 88.
Bu ana kadar tutumunda bir de~i~me görülmeyen Ferec'in,
~am üzerine dü~en bu tehlikeden sonra, aktif bir davran~~~içine girdi~ini görmekteyiz. Art~k Timur kazand~~~~ba~ar~lardan sonra Suriye'nin
Memlüklu sultanl~~~ndan kopmas~n~n yak~n oldu~una geç de olsa
inanmaya ba~lam~~t~. Zira Halep muhasaras~na seyirci kalan ve
di~er ~ehirlerden gelen kuvvetlerle Timur ilerlemesinin durdurulabilece~ine inanan Ferec bu kez tehlikenin a~~rl~~~n~~hissetmi~~olacak
ki, Kahire'den bizzat bölgeye gelme ihtiyac~n~~duymu~tur. Bize göre
88 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 222; Nizameddin ~âmi, S. 228-229; Haf~z-1
Ebrû, vrk. 318a; Makrizi, 111/3., S. 1034.
87 ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 223; Nizameddin Sâmi, S. 229; Haf~z-1 Ebrû,
vrk. 31 8a.
88 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 224; Nizameddin ~âmi, S. 229; Haf~z-1
Ebrû, vrk. 318b; Abdullah Hâtifi, Timur-nâme. A. S. Us'ha mi% Madras 1958, S.
178-180; Makrizi, 111/3, S. 1034-1035.
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Sultan Ferec'in t~pk~~Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid gibi, tüm olup
bitenleri Ba~kent Kahire'den oluruna idareye kalk~~mas~~ Timur'un
Suriye istilas~n~~kolayla~t~ran somut nedenlerden biri olmu~tur. Daha
Halep öncesi gelen haberleri büyük bir umursamazl~kla kar~~layan
genç sultan~, ancak Timur'un ~am'a yürüdü~ü haberi biraz olsun
harekete geçirebilmi~ti. Fakat yine de ~am'dan gelen ilk haberlere
inanmayan ve ~üphe ile kar~~layan Ferec, ~ bn Haldun ve di~er
Arab tarihçilerinin de aç~kça belirttikleri gibi, ancak özel habercisinin
Kahire'ye gelerek Halep, Hama ve Humus'un Timur'un eline dü~tü~ü haberini getirmesinden sonra ona kar~~~cihad'a karar verdi~ini
ilan etmi~tir. Bunlar aras~nda ~bn Haldun, yukar~da ileri sürdü~ümüz
dü~üncelerimizi do~rulamakta ve Sultan Ferec üç ayl~k bir gecikme
ile Suriye'ye harekete karar verdi demektedir ". Öte yandan Zafernâme yazarlar~~bu durumla ilgili olarak Arab kaynaklar~na denk
bilgiler vermektedirler. Bunlara göre Haleb'i savunmaya memur
edilmi~~kuvvetlerin Timur kar~~s~nda tutunamay~p a~~r kay~plar
vererek ~am'a çekilmeleri üzerine pay~taht Kahire'ye bask~lar daha
da artm~~t~. Suriye'deki idareciler bizzat sultana tutumunu yeren
mektuplar yazarak ~am'a gelmesini ve halk~n korkusunu gidermesini
istemi~lerdi. Bu ~srarl~~istekler kar~~s~nda kalabal~k bir ordu ile
Kahire'den hareket eden Sultan Ferec ~am'a gelmi~ti". Burada
hadiselerin yak~n bir görgü tan~~~~olan ~bn Haldun'un verdi~i
haberlerin önemine de i~aret etmek yerinde olacakt~r. Bu yazara
göre Timur önünden kaçanlar~n da kendisine kat~lmalanyla gittikçe artan bir kalabal~kla Gazze üzerinden ~am'a gelmi~~olan
Ferec, ~ehir ve kalenin istihkâmlarm~~tahkime koyularak ~ehri
savunmaya haz~r hale getirmek istemi~tir. Bu s~rada Timur Baalbek'i
henüz terketmi~~ve ~am'a gelmekte idi 91. Bu haberin al~nmas~ndan
sonra Ferec, Timur'a üç ki~iden olu~an bir elçi heyeti göndermi~ti.
Ancak Timur devri tarihlerinin iddia ettiklerine göre bunlar bir elçi
heyeti olmaktan öteye, Timur'u öldürme için e~itilmi~~ve yanlar~nda
8 9 Bk. Walter J. Fischel, Ibn Haldun and Tamerlane. California 1952, s. 29. Ayr~ca bk. Makrizi, 111/3., S. 8037; ~bn Tagribirdi,
S. 55.
90 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 225; Nizameddin ~âmi, S. 230; Haf~z-~~
Ebrû, vrk. 3 ~~8b, 3 ~~9a.
91 Bk. Ibn Haldun and Tamerlane, s. 30; ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 226. Ayr~ca
bu s~rada ~am ve dolaylar~ndaki geli~meler geni~~ ~ekilde (Makrizi 111/3., S. 8034
v. d) anlat~lmaktad~r.
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zehirli hançerler ta~~yan gerillac~~grubu idi ve Timur'un huzuruna
kadar ç~kmay~~ba~arm~~lard~. Fakat gayelerine ula~amadan yakalanm~~lard~. Nihayet Buzurg-~~Divan-~~Ali önünde yap~lan yarg~lama
s~ras~nda suçlar~n~~kabul eden bu ki~ilerden biri ba~~sorumlu görülerek cezas~~verilmi~~di~er ikisinin ise ~am'a dönmesine müsaade
edilmi~ti 92 . ~am önlerine gelen Timur ise güneyde M~s~ r yolu üzerindeki bir düzlü~e ordugahm~~kurmu~ tu. Buradan Memlüklu sultan~n~n
davran~~lar~n~~takip eden Timur, sa~, sol ve orta kollardan öncüler
ç~kartm~~t~. Bu kuvvetlere istihbarat görevi vererek muhtemel Memlüklu sald~r~lar~n~~önlemelerini istemi~ti. Emirzâde Rüstem ve Seyyid
Hoca ~eyh Ali'nin idaresindeki kollara ait askerlerin Memlüklerle
yapt~klar~~ilk muharebelerde ba~ar~~ Timurlularda kalm~~t~. ~bn
Haldun bu bekleme döneminde taraflar~n iki üç kere kar~~~kar~~ya
geldiklerini haber vermektedir 93. Ancak bu s~rada Timur için a~~r
bir olay meydana gelmi~ti Emirzâde Hüseyin maiyyetindeki emirler
ve tacik askerleri oldu~u halde Memlüklu sultan~na iltica etmi~ti 94.
Bu Zafer-nâmelere göre beklenmedik, ancak bizce Timur ordusunda
ç~ kmas~~her an muhtemel olay, Timur'u son derece hiddetlendirmi~ti. Ancak bu tip hareketler daha Sivas'~n i~galinden hemen
sonra ortaya ç~km~~t~ . Bu da göstermektedir ki, ordu içinde esasen
muhalif unsurlar vard~~ve f~rsat kollamakta idiler. Nitekim Emirzâde
Hüseyin'in bu hareketi de hemen ortaya ç~km~~~bir hareket niteli~inde de~ildir. Kanaatimiz odur ki, asker de sava~a kar~~~bir b~kk~nsöyleyerek Humus'tan ileri gidilmemesini isteyen
l~~~n
gruba liderlik yapm~~~olan ki~i de Emirzâde Hüseyin olmal~d~r. Nizameddin ~âmi bu olayla ilgili pasaj~nda aynen ~öyle demektedir:
"Bir tak~ m müfsitlerin tahriki ile Emirzâde Timur'dan yüz çevirmi~~
ve ~am'daki Memlüklu ordusuna kat~lm~~t~r" 95.
Bu iltica olay~~Memlûklular yan~nda büyük bir sevince neden
olmu~tu. Bunlar Emirzade'ye ola~an üstü bir itibar göstererek onu
hükümdar gibi kar~~lam~~lard~ . Hattâ Sultan Ferec kendisini bizzat
92 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 226; Nizameddin ~âmi, s. 230; Ahmed b.
Hvand~âh, Zafernd~ne; Haf~z-~~Ebrü, vrk. 319a.
93 ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 227; Haf~z-~~Ebrü, vrk. 319a v.d.; Ibn Haldun
and Ta~nerlane, S. 30 v.d.; Makrizl, III/3., s. ~ o38-1039; Ibn Ta~ribirdi, VI/ ~ ., S. 59.
94 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 229; Nizameddin ~âmi, S. 23 ; Haf~z-~Ebrû,
vrk. 319a; Makrizi., 111/3., s. 104~ .
95 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 231.
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kabul ederek ikramlarda bulunmu~, alt~n e~erli bir ata bindirmi~~
ve ~am'da Daru'z-ziyafede a~~rlam~~t~~96 . Timur ise bu yeni geli~meler
kar~~s~nda Ferec'e yeni bir elçi göndererek eski isteklerini tekrarlam~~~
"ve bir çok defalar Atlam~~'~n iadesini istedi~ini her defas~nda çe~itli
bahaneler ileri sürerek Atlam~~'~n kendisine gönderilmedi~ini" devamla "bununla beraber ak~betin vehametinden korkar Atlam~~'~~bize
gönderir, hutbe ve sikkede ad~ma de~i~tirme yapmay~~kabul ederseniz
hakk~n~zda hay~rl~~ i~~yapm~~~olursunun. Bu suretle ehl ü ayaliniz
de büyük bir tehlikeden kurtulur. Ayn~~ zamanda aram~zda bir
dostluk kurulur, ~rz, mal ve mülkünüz bizim ordumuzun zarar~ndan uzak kalm~~~olur" demi~ti 97. Bu kez Memlûkluler Timur elçisini al~~~lm~~~n d~~~nda parlak bir merasimle kar~~la~m~~lard~.
Ferec görü~melerin tamamlanmas~ndan sonra Timur elçisini
iade ile yan~na kendi elçisini de katm~~t~. Memlûklu sultan~~
elçisi ile gönderdi~i cevabi mektubunda "itaat ve ink~yada haz~r
oldu~unu, Atlam~~'~~5 güne kadar iade edece~ini, elinden geldi~ince
her iste~ini kar~~lamaya çal~~aca~~n~" bildirmekteydi. ~am önlerinde
taraflar aras~nda teati edilen mektuplarla ilgili olarak Arab kaynaklar~nda fazlaca bir malûmat verilmemektedir. Ancak verdikleri bilgiler
k~sa da olsa Zafernâmelerdeki malûmat~~do~rulad~klar~~için ilginçtirler.
~öyle ki, Arab kaynaklar~nda : "Timur Emirzâdenin ilticas~~olay~ndan sonra bizzat sulh teklifinde bulundu. Suriye'yi terk ve elindeki
bütün Memliiklu esirlerinin serbest b~rak~lmas~~için Atlam~~'~n geri
gönderilmesini istedi" denmekte "ancak bu isteklerin cevaps~z
kald~~~n~~bildirmektedir" 98 .
~ki ayr~~gruba mensup kaynaklardaki bilgilerden ç~kan sonuç
~udur ki, taraflar sava~tan kaç~nmakta soruna bar~~ç~~bir hal çaresi
aramaktad~rlar. Nitekim Timur kaynaklar~n~n "Herkes arada böyle
bir sulh temelinin at~lmas~ndan çok memnun ve mesrur oldu" ~eklindeki haberleri de 99 yukar~daki görü~ümüzü desteklemektedir. ~ ki
taraf aras~ndaki mevcut anla~mazl~klar~n halli için bar~~c~~bir çözüm
yolu bulundu~u s~rada Timur'un ordusunda ba~~gösteren erzak s~Bk. Haf~z-~~Ebrû, vrk. 3198. Kr~. Makrizi, 111/3., s. 1041.
~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 230; Nizameddin ~âmi, s. 230-231; Haf~z-~~
Ebrû, vrk. 319b.
98 Msl. bk. Makrizi, 111/3., S. 1044.
99 Bk. yukar~da not 97'de gösterilen yerler.
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k~nt~s~~nedeniyle ordugâh de~i~tirme zorunlulu~u birden bire gerginli~i yeniden artt~rm~~t~. Yurtçular~n isteklerine uyan Timur, Atlam~~'~n geri iadesi için verilen 5 günlük müddetten yararlanarak
orduyu ~am'~n güney - do~u yakas~na nakletmi~ti. Ne var ki, Timur
ordusunun yeni bölgeye intikalini de~i~ik ~ekilde yorumlayan Ferec
onu arkadan çevirme gayesiyle ~am'dan d~~ar~~ ç~km~~t~. Ancak askerini süratle harp düzenine sokan Timur, kar~~~sald~r~ya geçmeyi
ba~arabilmi~ti. Memlükluleri ~am'~n da~l~k yörelerine kadar geri
çekilmeye mecbur b~rakan Timur, tam bir ba~ar~~kazanm~~t~. Bütün
~am halk~n~n da silâhlanarak Memlüklu sultan~~Ferec'in yan~nda
yer almas~na ra~men bozgun büyük olmu~~çok say~da insan kaybedilmi~ti I". Bu çarp~~mada M~s~r Memlüklu ordusunun sol kolunda
Timurlulara kar~~~sava~an Emirzâde Hüseyin, ~ahruh ve Miran~ah'a
kar~~~harp etmi~ti. Nihayet büyük bozgun s~ras~nda esir dü~mü~~ve
~ahruh'un huzuruna getirilmi~ti. Bu haber Timur'a ula~t~r~ld~~~nda
tutuklu olarak yan~na getirilmesini emretmi~ti. Asi Emirzâde Hüseyin
yasa~'~n yerine getirilmesine dek kayda vurulu halde hapsedildi.
Ancak bir müddet sonra ~ahruh'un devaml~~ricalar~~sonucu yasa~'~n
tatbikinden vazgeçildi. Bunu takiben de kendisine hil'at giydirilerek
Suyurgal verilmi~tir 101. Emirzâdenin kendi otoritesini sarsabilecek
boyutlara ula~mas~~muhtemel iltica hareketi ve Timurlulara kar~~~
sava~mas~ndan sonra Timur'un ona kar~~~ tak~nd~~~~tavr~~gerçekten
ilginçtir. Bizce Timur'un önce cezas~n~~ kald~rmas~~sonra da sanki
hiçbir ~ey olmam~~ças~na onu taltif etmesi ordu içindeki muhalifleri
yan~nda sempati kazanmak istemekten ba~ka bir ~ey de~ildi. Çünkü
sert hareketlerin havay~~yat~~t~rmaktan çok daha da sertle~tirece~ini
tecrübe ile görmü~tü. Nitekim Makrizi'de 102 yer alan "Memlüklulere iltica eden 5 Mo~ol ernirinin, Timur ordusunun yar~s~n~n niyetinin Sultan Ferec'e teslim olmakt~r" ~eklindeki beyanlar~~ da
yukar~daki dü~üncemizi kuvvetle desteklemektedir.
Timurlular Ferec'e kar~~~kazand~klar~~bu ilk ba~ar~dan sonra
~am ~ehri önlerine gelerek sava~~tertibi alm~~lard~. Memlüklu ordusu
"° Bk. Nizameddin ~âmi, s. 232-233; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 230-234;
Haf~z-1 Ebrû, vrk. 320a,b, 32 b ; Ahmed b. Hvand~âh, Zaferniune; Ibn Arab~ah,
s. 6o.
S. 97-98; Ibn Tagribirdi,
101
Bk. Nizameddin ~âmi, s. 233; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 234-235; Haf~z-1
Ebrû, vrk. 320b.
102 Makrizi, III/3., S. 1039.
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say~, sava~~araç ve gereçleri yönünden büyük bir üstünlü~e sahip
olmalar~na ra~men bozgunun tesirlerini henüz üzerinden atm~~~de~ildi. Memlûklu sultan~~son karar~n~~vermeden önce emirleri ile bir
kez daha bir araya gelmek istemi~ ti. Toplanan ümerâ meclisinde
içinde bulunulan fevkalade güç durumdan kurtulma çareleri hakk~nda görü~ler teati edilmi~ti. ~am'da toplanan ümera meclisinin
çal~~malar~na dair Arab kaynaklar~~toplant~da "emirler aras~nda
durum tart~~ma konusu yap~ld~" diyerek geçi~tirmektedirler. Buna
mukabil Timurlu yazarlar Nizameddin ~ami, ~erefeddin Ali Yezdi ve
Haf~z-~~Ebrû eserlerinde bu konuya geni~~yer ay~rmaktad~rlar. Bunlara göre: M~s~r Sultan~~Ferec emirlerin i~tiraki ile bir meclis toplam~~t~r. Durumun genel bir de~erlendirmesi yap~lan bu toplant~da
bir k~s~m emirler u~ran~lan yenilgiye ra~men henüz ~am ~ehri ve
kalesi kontrolumuz alt~ndan ç~kmam~~t~r. Bu nedenle tekrar toparlanarak Timurlulara kar~~~ ~am ve kalesinin savunmas~n~~ yapal~m
önerisinde bulunmu~tu. Yine toplant~ya kat~lan emirlerden bir
grup da elveri~li ~artlarla yap~lm~~~olan çevirme harekat~ndan al~nan
sonuçlar ortadad~r. Timur, ~am'~~kesin olarak i~gali alt~na almaya
karar vermi~tir. Sultan Ferec Kahire'ye dönsün, ~am halk~~kendi
gelece~ini kendi tayin etsin ~eklinde görü~~beyan etmi~lerdi. Asil
kaynaklar~m~zda yer alan bu bilgilere göre toplant~ya kat~lan üyelerin
temayüllerinin iki grupta topland~~~~anla~~lmaktad~r. Bir yanda
Timur'la sava~a devam etme görü~ünü benimseyen grup, öte yanda
ise Timur kar~~s~nda daha fazla y~pranmamas~~için Ferec'in Kahire'ye dönmesini isteyen gruptur. Bilâhare geli~ en olaylar Memlûklu
sultan~~Ferec'in ikinci grubun görü~ ünü benimsedi~ini do~rular
niteliktedir. Nitekim ayn~~yazarlara göre —Arab kaynaklar~nda bu
tür bir bilgiye tesadüf edilmemektedir— M~s~r'a dönmek için ortam~~
uygun hale getirmek isteyen Ferec, elçisini Timur'a göndererek
zaman kazanmak yolunu seçmi~ti. Ferec elçisi arac~l~~~~ile "bu olaylar~n ç~kmas~na biz sebep de~iliz, bir tak~m cahiller ve ayak tak~m~d~r.
Yoksa biz verdi~imiz sözü tutuyoruz; e~er emir hazretleri (Timur) emrederse bize yar~na kadar izin versin her ne isterse yerine getirelim.
~imdiye kadar iki taraf aras~nda anla~mazl~k konusu olan sorunlar~~
da sulh yolu ile halle haz~r~z" diyordu. Hakikaten de elçisi yalan
beyanlarla hükümdar~~ ad~na Timur'u oyalad~~~~bir s~rada, Sultan
Ferec bizzat kendisi önde olmak üzere emirleri ve devlet erkan~~ile
birlikte ~am'~~kendi kaderi ile ba~ba~a b~rakarak firar edercesine gece
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yar~s~~ M~s~r'a do~ru yürüyü~e geçmi~ti 1O3. Ancak Arab kaynaklar~~
da Timur korkusundan firar olay~, daha ba~ka bir deyi~le Suriye'yi
Timur'a terketmenin aç~ k kan~t~~olan M~s~r'a dönü~ü, de~i~ik biçimde
nakledilmektedir. Olaylar~n en yak~ n gözlemcisi 'bn Haldun, Sultan
Ferec ve yak~n emirleri, bir k~s~ m Memlüklu emirlerinin ba~kent
Kahire'ye dönerek kendi aleyhine isyan ç~karmay~~planlad~klar~n~~
bunun ö~renilmesi üzerine de Ferec'in Kahire'ye dönme karar~~ald~~~n~~söyleyerek hamisinin korkakl~~un örtmek istemektedir 1".
Ayni ise bununla ilgili haberinde olay~~ ~öyle anlatmaktad~ r: "7 ocak
401 gece yar~s~~Sultan (Ferec) yan~nda emirlerden devadar olan
olan Emir Ye~ bek, Emir Akbay el-Kereki, Emir Kutlubo~a el-Kereki
ve baz~~köleleri oldu~u halde kaçt~ . Baalbek yolunu tutup Buzda~~~
üzerinden Akkâ'ya do~ru at ko~turdular. Arkalar~ na hiç bakmad~lar
bile. Bunun üzerine D~m~~k(~am)da kalan M~s~ r% emirler ve askerlerde büyük telâ~ a dü~tüler. Kaçanlar~n haber ve dedikodularun
duyar duymaz hepsi aya~a kalkarak Sultan~n arkas~ndan kaçmaya
ba~lad~lar. Emir-i a~ere olan dört ki~i, Emir Sudun el-Beca~i, Emir
Altmbo~a el-Habe~ i, reisi növbe olan Emir Akbo~a ve Emir Mustafa
b. Teke'nin d~~~ nda büyük ve küçük hiç kimse kalmay~p kaçt~lar.
Emir Mustafa b. Teke'den ba~ ka di~er üçü de çok sonralar~~Kahire'ye geldiler. Mustafa b. Teke ise Timur'a kat~ld~. Ayn~~kaynak
bu haberler yan~nda Ferec'in M~s~ r'a dönmesinde etkili ki~iler olarak
Ye~bek ve Nevruz el-Haf~zry~~göstermektedir. Nitekim Kahire'ye
dönüldükten sonra her ikisi de idarede önemli mevkilere getirilmi~lerdi 105. Görülmektedir ki verilen bu bilgilerle Ferec'in Suriye'yi
nas~l Timur'a terk etti~i meselesi ayd~nl~~a kavu~tu~u gibi, ayr~~
kaynak gruplar~n~n verdikleri haberlerde büyük bir yak~nl~k oldu~u
gerçe~i de ortaya ç~kmaktad~r.
Memlüklu sultan' Ferec'in Sam'~, daha aç~k bir deyi~le Suriye'yi, kendi kaderi ile ba~~ba~a b~ rakarak ülkeyi terk etti~i haberini
alan Timur, arkalar~na takipçi kuvvetler sevketmi~ti. Ayr~ca Emirzâde Ebu Bekr ve Emir Cihan~ah'~~ da ~ehre giri~~ç~k~~~~kontrolle
görevlendirdi. Takipçi orduya kumanda eden Emirlerden Sevincik,
103 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 233-34; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 236; Haf~z-~~
Ebrû, vrk. 320b 321b; Ahmed b. Hvandsâh, Zafemdme; Timur-nâme, S. 180-192.
104 fin Haldun and Tamerlane, S. 30.
105 Bk. Ayni, XX., S. 135 ; 1bn Hacer, I., vrk. 192b; Makrizi, 111/3., S. 00441045; Ibn Tagribirdi,
s. 6o.
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~eyh Nureddin, ~ah Melik, Allahdad Ferec'i yakalayamam~~lar fakat
geride kalan firar halindeki Memliiklu askerlerine a~~r zayiat verdirmi~lerdi. Ba~s~z ~ehre sald~r~ya geçen Timur ise ~am'~n d~~~mahallelerini kontrol alt~na alm~~t~. Bu s~rada ~bn Haldun ~ehirdeki
~a~k~nl~~~~bütün aç~kl~~~~ile dile getirerek "9 bize Zafernâmeleri do~rulama olana~~~vermektedir. Çünkü bu kaynaklardaki bilgilere göre
de bu s~rada ~am'da büyük bir korku f~rt~nas~~esmekte idi. Neticede
~ehrin ilerigelen leri, kad~lar, imamlar Timur'a itaatten ba~ka bir
ç~kar yol olmad~~~m kabul etmi~ler ve huzuruna bir elçilik heyeti
gönderme karar~~alm~~lard~. Bu i~~için görevlendirilen kimseler aras~nda Tunuslu büyük alim ~ bn Haldun da bulunuyordu. Heyet
Timur'a gelerek aman mal~~ vermeye haz~r oldu~unu bildirmi~~ve
~ehrin anahtarlarm~~teslim etmi~ ti. Ancak aman malnun teslimi
için kendilerine iki üç günlük bir müddetin tan~nmas~n~~istemi~lerdi "I. Bu hadiselerin görgü tan~~~~Nizameddin ~ami Zafernâmesinde
"kalenin muhasaras~~devam etti~i s~rada, kad~lar, imamlar ve ileri
gelen kimseler ç~k~ p geldiler; Biz aman mal~= uhdesinden gelemiyoruz, emirlerden baz~lar~n~n da bu i~ e memur edilmesini rica
ederiz diye Timur'a ~ ikayette bulundular. Bunun üzerine Emir ~eyh
Nureddin ve Emir ~ah Melik'i bu i~ e tayinini ferman buyurdu.
Bunlar ~ehrin içine girerek mal~n tahsili ve di~er mühim i~lerin tasfiyesi ile me~ gul oldular" demektedir 109. Bu s~ rada toplanan aman
mal~n~n miktar~~da 'o 000 000 dinar olarak verilmektedir "9. ~erefeddin Ali Yezdi aman mal~~toplamak üzere ~ehre gönderilen
emirler aras~na yeni bir isim Bitikçiyan Hoca Mesud Semmani ile
Emir Allahdad'da katmaktad~r. Ayr~ca ~ehirdeki büyük camide
Timur ad~na derhal hutbe okundu~unu da eklemektedir 1". Bir
108 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 234; ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 237; Haf~z-~~
Ebrü, vrk. 321a; Ibn Haldun and Ta~nerlan~ , s. 30.
107 ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 238-239; Nizameddin ~âmi, s. 234.
"a Bk. Nizameddin ~âmi, s. 236.
109 Sulh görü~meleri, heyetin Timur'a geli~i, kararla~t~r~lan aman mal~, bunun
toplanmas~~ve bu s~rada ~am'daki bunal~m için bk. Makrizi, 111/3., s. 1046 v.d. Bu
kayna~~n verdi~i bilgiler Zafernâmeleri tamamlamaktad~r. Ayr~ca bk. Ibn Haldun
and Tamerlane, s. 30-41. Timur'un ~am seferi için bk. B. de Mignanelli's "Vita
Tamerlant" 1416. Walter J. Fischel Ing. trc. Oriens IX (1956) s. 201-232.
1" Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 239; Kr~. Makrizl, 111/3., S. 1048; Ibn
s. 65.
Tagribirdi,
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Ermeni kayna~~na göre de ~am'~n al~nmas~ndan sonra elde edilen
alt~n, gümü~~ve inciden olu~ an ganimet 12 000 deve yükü idi".
Böylece ~am ~ehrini tamamen kontrolu alt~na alm~~~olan Timur
için halledilmesi gereken tek sorun ~am kalesi kalm~~t~. Çünkü yap~~
itibariyle ülkenin en güçlü kalelerinden biri olan ~am kalesinde
Timurlulara kar~~~örnek bir direnme sürdürülmekte idi. Ok, mancm~k, arrade ve neft ~i~eleri kullanan Memlûklular kale yak~nlar~na
hiç kimsenin sokulmas~na imkan vermiyorlard~. Verilen a~~r kay~plara ra~men muhasara çemberini daraltma karar~~alan Timur, Miran~ah ve ~ahruh'un yan~ndakilerle ileri hatta faaliyet göstermelerini
istemi~ti. Bu s~rada ~ehirde ç~kan bir yang~n ~am'~n büyük bir bölümünü etkisi alt~na alm~~t~. Çok say~da insan~n da ölümüne yol açan
bu yang~n s~ras~nda büyük Emeviye camii de, içine s~~~nan binlerce
insanla birlikte yanm~~t~ . Görgü tamklarma göre yang~n~n bu ~ekilde
büyümesine neden yap~lar~n ah~ap olmas~~gösterilmektedir. Yang~n~n ç~k~~~nedenleri üzerinde kaynaklar~m~z susmaktad~rlar. Ancak
büyük bir olas~l~ kla kale üzerindeki bask~y~~ artt~rmak dü~üncesi
ile yang~n~n Timurlular taraf~ndan ç~kar~lm~~~olmas~~muhtemeldir.
Nitekim muhasaraya devam eden Timur, çok geçmeden kaledeki
savunma sistemini çökertmeyi ba~arm~~t~ . Kale yöneticileri direnmeyi b~rakarak anahtarlarm~~Timur'a teslim etmi~lerdi. ~am'~n bütün
hazinelerini Divan-~~A.la'n~n tasarrufuna geçiren Timur, kalede
bulunan Habe~, Hind, Çerkes kölelerini de toplatarak Emirzadeler
ve emirler aras~nda taksim etmi~ ti. Geri kalan bütün kale halk~n~~
(kad~n, erkek, çocuk) esir alm~~, esnaf ve sanatkarlar~~da toplatarak
ba~ kenti Semerkand'a götürmeleri için emirleri aras~nda payla~t~rm~~t~. I~lemlerin tamamlanmas~ndan sonra da ~am'~n al~nd~~~~haberini Semerkand ile Iran ve Turan memleketlerine duyurmak üzere
fetihnâmeler yaz~ lmas~n~~emretmi~ti 112 .
Bilâhare de Miran~ah ve ~ahruh'un emirlerinin Akkâ'ya kadar
akmlar yapmalar~n~~istemi~ti. Bu i~~için kendilerine görev verilen
emirlerden Cihan~ah ve Süleyman ~ah Akkâ'ya kadarki sahil böl111 Bk. Sanjian, s. 121.
112 Bk. Nizameddin ~âmi, S. 236-237; ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 241-246;
Haf~ z-1 Ebrû, vrk. 322 a' b - 323a; Ahmed b. Hvandsah, Zafernâme; Timur-nâme,
S. 180-192; Makrizi, 111/3., S. 1049-1052; 1bn Tagribirdi,
s. 65-68; Esnâd

ve nâmehâ-i tarihi, S. 324-326.
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gesinde geni~~çapta bir sindirme hareketi uygulayarak bölgeyi itaat
alt~na alm~~lard~~m.
~am'dan ayr~lmadan önce k~sa süreli bir hastal~k geçiren Timur,
Zafernâmelerin 7 y~ll~ k sefer olarak tan~mlad~klar~~bu yürüyü~ün de
ba~l~ca iki gayeyi amaçlamakta idi. Bunlardan biri Suriye'nin di~eri
ise Türkiye'nin i~gali idi. ~am'~n al~nmas~~ile gayelerden birine böylece eri~ilmi~~olunuyordu. Burada, Aynrnin, ~am'~n Timur taraf~ndan
istilâsm~~takiben bölgenin içine dü~tü~ü sosyo - ekonomik durumu
bize iletmesi bak~m~ndan son derece ilginç olan bir haberine de
de~inmek istiyoruz. Ayni, Ikdu'l - Cuman'da bu durumu ~öyle aç~klamaktad~r "D~ma~kl~~ (~am'h) birisi bana haber verdi ki; bir
harar bu~day 3000 gümü~~dirheme kadar ç~km~~ . Keza her bir çuval
hayvan yemi 20 dirheme ula~m~~. D~m~~k ve köylerinin halk~n~n büyük
ço~unlu~u açl~k, ç~plakl~k ve so~uktan ölmü~" 114.
"ülkeyi terke karar veren Timur, ~am'dan hareketle Humus'a
gelmi~ti. ~ehirde Timur'a kar~~~herhangi bir muhalefet gösterilmedi~i
için halka kar~~~ceza uygulanmam~~t~. Burada toplanan harp meclisinde yeniden bir durum muhakemesi yapan Timur birtak~m
kararlar alm~~t~~ki, bunlar~n uygulanmas~na hemen ba~lanm~~t~.
Emirzade Rüstem, Emirzâde Ebu Bekr ile emirlerden Süleyman
~ah ve ~eyh Nureddin iki bin ki~ilik bir kuvvetle Tedmir taraf~na
gönderildiler. Çünkü bu s~ rada Dulkad~rl~~Türkmenler bölgede ya~ma
ve talan yapmakta idiler. Öte yandan Emirzâde sultan Hüseyin ve
emir Burunduk kumandas~nda 5 bin ki~ilik bir kuvvet de Antakya
taraf~na yollanm~~t~. Merkez kol Emirzâde Halil Sultan ve kalabal~k
bir emirler grubu e~li~inde ~~5 000 ki~ilik bir kuvvetle Köpeklû Türkmenlerinin tedibine memur edilmi~ti. Bu Türkmen toplulu~u F~rat
kenar~nda Antep yak~nlar~nda oturmakta idi.
Tedmir taraf~na Dulkad~ r Türkmenlerini tedibe giden kol
~ehir yöresine konmu~~bulunan Dulkad~rl~lar~~da~~tarak 20 000 koyun
ele geçirrni~lerdi. Türkmenler de bu bask~~kar~~s~nda kaçarak Mekke'ye s~~~nm~~lard~ . Antakya bölgesine giden kol ise Asi nehri boyunca
bu ~ehrin yak~nlar~na kadar ilerlemi~ti. Bölgede tam anlam~~ile bir
tedip ve ya~ma i~lemi uygulayan bu kol bilâhare Halep yolu ile
merkez kolda bulunan Emirzâde Halil Sultan'a kat~lm~~lard~. Bir113
114

~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 242-243.
Bk. Ayni, XX., s. 140-41; Ibn Hacer, I., vrk. 1933.
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likte F~rat kenar~nda Kalatü'r - Rum'da bulunan Köpeklû Türkmenlerine yeti~mi~lerdi. Türkmenler ba~lang~çta Timurlulara kar~~~parlak
bir direnme örne~i göstermi~lerse de neticede çekilmek zorunda
kalm~~lard~. Muharebe s~ras~nda Köpek-o~lu ~eyh Hüseyin ölmü~,
di~er karde~leri de yan~ndakilerle güç halde çöle kaçabilmi~lerdi.
Yakalanan Türkmenlerin tümü Timur taraf~ndan öldürülmü~tü.
Türkmenlerin yurtlar~ndan uzakla~~rken b~rakt~klar~~büyük yekün
tutan her cins e~yalar~~Timurlular~n eline geçmi~ti 115. Arab kaynaklar~n~n Köpeklû Türkmenlerinin tedibi ile ilgili haberinde de "Timur
dönü~ünde Haleb'e vard~~mda Türkmenlerden Köpek - o~ullar~~denilen Antep yak~nlar~na konmu~~bulunan bir taife üzerine bir birlik
gönderdi. Bu birlik onlara bask~n yaparak kal-dam~", e~yalar~n',
koyun ve develerini al~p, onlar~~kara toprak üzerinde çir~l ç~plak
b~rakt~" denilmektedir. Ayni haberle, bu birli~in dönü~lerinde Anteb'e bir kez daha girerek ~ehri ya~malad~klar~~sonra da Timur'a
kat~ld~klar~n~~ ö~renmekteyiz 1". Merkez kolda görevini tamamlayan Halil Sultan bilâhare Halep'te Timur'a kat~lacakt~r. Bu i~lemler göstermektedir ki, Humus'da toplanan harp meclisinde al~nm~~~olan kararlar, amaç olarak bölgede ya~ayan Türkmenlerin tedibini öngörmü~tür.
Di~er taraftan Haleb'e do~ru yürüyü~üne devam eden Timur,
~am'~n muhasaras~~ s~ras~nda i~galine kar~~~muhalefet gösteren Hama'ya tepkisi sert olmu~tu. ~ehri harabeye çeviren Timur halk~n~~
esir alarak mallar~n~~ya~malatm~~t~. Yol boyunda bütün ~ehir ve
kasabalarda da ayni metodu uygulam~~t~. Haleb'e girerken daha
önce buran~n kendi ad~na yönetimine memur b~rakt~~~~Seyyid ~zzeddin Hezargeri, ~ah ~ahan, Musa Toybo~a üçlüsü yanlar~nda
di~er Timurlu asker ve sivil idareciler oldu~u halde gelerek huzurda
yeri öpmü~lerdi. Halep ~ehrinin ayakta kalan k~s~nrum yakt~ran ve
kalesini kullan~lamaz hale sokan Timur, F~rat nehri üzerindeki Bire
(Birecik) köprüsünden geçerek ~ehre girmi~ti. Birecik naibi Emir
Nasirüddin Muhammed b. ~öhri birtak~m hediyelerle Timur'a gelerek itaatini sunmu~tu. Herhangi bir direnme göstermeden tabili~ini
kabul eden Birecik naibini bu kez kendi ad~na olmak üzere eski
115 Bk. ~erefeddir~~Ali Yezdl, II., s. 250-251; Haf~z-~~ Ebr~â, vrk. 3238. Kr~.
Ayni, XX., s. 141; Ibn Hacer, I., vrk. 193a.
s. 81.
115 Ayni, XX., s. 141; Ibn Hacer, I., vrk. 193a; /bn Tagribirdi,
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görevinde b~rakan Timur, halk~na da zarar verdirmemi~ti. Ayni ve
ondan naklen Ibn Hacer verdikleri malûmatla Zafernâmeleri ve
Haf~z-~~Ebru'yu do~rulama olana~~~vermektedirler. ~öyle ki, bunlara
göre de Timur'un Halep'te alm~~~oldu~u ganimetleri korumak için
buraya b~rakt~~~~kuvvet 3 000 ki~i idi. Bunlar da, dönü~de Timur'un
Haleb'e gelmesinden sonra ~ehri ve kalesini tahrip ederek ona kat~lm~~lard~. Timur Birecik'de bulundu~u s~rada, Sivas ve Malatya'n~n
al~nmas~nda kendisine e~lik etmi~~olan, bilâhare Malatya ve yöresinin
idaresine Timur taraf~ndan b~rak~lan Kara Yölük Osman Bey gelerek kullu~unu yenilemi~ti. Burada önemle bir noktay~~vurgulamak
ihtiyac~n~~hissediyoruz. O da uzun senelerden beri Türkiye'nin güney
ve do~u bölgelerinde göçebe hayat ya~ayan Akkoyunlu Türkmenlerinin milli bir organizasyona gidebilmek için ele geçirdikleri f~rsat~~iyi kullanmak istemelerine olan inançlar~d~r. Lider Kara Yölük
Osman idaresini yapt~~~~toplulu~un gelece~i aç~s~ndan Timur'un
hiddetini üzerine çekecek davran~~lardan kaçmman~n gere~ine inanm~~«. Bu dü~ünce iledir ki, yerinde bir hareketle Birecik'de bulunan
Timur'a gelmi~~ona ba~l~l~~~n~~sunmu~tur. Daha aç~k bir deyi~le
projelerinin gerçekle~mesi için zaman~n lehine çal~~t~~~~bir s~rada
kendisi ve toplulu~u için Timur'da baz~~ku~kularm uyanmas~na f~rsat
vermek istememi~~ve Birecik'de ona kullu~unu tazelemi~ti. Nitekim asil'
kaynaklar~m~zdan ~erefeddin Ali Yezdi "Kara Yölük bu hareketi
ile Timur yan~ndaki itibarnun daha da artmas~n~~ sa~lam~~t~r" diyerek'" görü~ümüzün isabetini ortaya koymaktad~r. Ancak burada
Zafernâme yazarlar~n~n verdikleri bilgilerle Kitab-~~Diyarbekriyye
aras~nda bir farkl~l~k göze çarpmaktad~r. Kitab-~~Diyarbekriyye müellifi Timur'un Suriye yürüyü~ü esnas~nda Kara Yölük Osman ve
o~ullar~n~n onun yan~nda bulunduklar~n~~bildirmektedir. Ayr~ca
Halep önlerindeki sava~larda Kara Yölük'ün o~lu ~brahim Bey'in
büyük yararl~klar gösterdi~ine de~inen müellif bundan son derece
memnun kalan Timur'un onu mükâfatland~rd~~~m haber vermek
tedir. Ayn~~yazar ~am sava~lar~na kat~lan Kara Yölük Osman'~n
ba~anlar~ndan söz etmektedir 118. Görülmektedir ki, gözlemci Zafernâme yazarlar~nda (Örne~in Nizameddin ~âmi) bu bilgiler yoktur.
117 ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 253-254; Haf~z-1 Ebrû, vrk. 323b; Ayni, XX.,
S. 141; Ibn Hacer, I., vrk. ~ 93a; Ibn. Arab~ah, S. 123; Sanjian, S. 121.
113 Ebu Bekr-i Tihrani I., s. 47.
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Bu yazarlara göre Kara Yölük, Timur'a Suriye dönü~ü Birecik'de
kat~lm~~t~r. Bize göre mant~kl~~olan~~da budur. Çünkü gerek Mutahharten gerekse Kara Yölük Osman Timur taraf~ndan Türkiye'de
b~rak~lm~~lard~. Kitab-~~Diyarbekriyye yazar~na göre ~unu söylemek
daha do~ru olur kan~s~nday~z. O da, Kara Yölük Osman'~n Timur'un
Suriye seferir~e o~ullarm~~göndermi~~oldu~udur. Zira yazar~n Halep
önlerinde Kara Yölük Osman'~n o~lu ~brahim Bey'in faaliyetlerinden
söz etmesi de yukar~daki görü~ümüzü desteklemektedir. ~am sava~lar~~
s~ ras~nda Kara Yölük Osman'dan bahsetmesi ise bizce yazar~n bir
hatas~d~r.
~~te Birecik'ten yan~nda Kara Yölük Osman oldu~u halde hareket eden Timur Urfa üzerinden Mardin'e gelmi~ti. Timur bu bölgede
bulundu~u s~rada H~sn-~~Keyfa ve Erzen hâkimleri di~er yöre hakimleri gelerek ba~l~l~klar~n~~kendisine bildirmi~lerdi Ancak Mardin
hâkimi Melikü'z - Zâhir Mecdeddin ~sa bunlara kat~lmam~~t~. Bunun
nedenlerini iyi anlayabilmek için Mardin meliki ile Timur aras~ndaki
ili~ki ve siyasi çeki~melere de~inmek gerekmektedir. Mardin hâkimi
daha önce esir edilerek uzunca bir süre Sultaniye'de tutuklu kalm~~t~.
bilâhare de Timur taraf~ndan ba~~~lanm~~~eski mülkün.e gönderilmi~ti 119 . Buna kar~~l~k da Mardin hâkimi hiçbir surette tabiiyet ba~lar~n~~
gev~etmeyece~i, ordusunun hareketi esnas~nda istenilen yere gelece~i
hususunda Timur'a teminat vermi~ti. Buna ra~men Suriye seferi
s~ras~nda hareketsiz kalm~~~ ça~r~lara olumlu cevap vermemi~ti.
Bu türlü bir davran~~~içinde bulunmas~~nedenine gerekçe olarak da
kom~ular~n~n korkusunu göstermi~ti. Ne var ki, Timur için geçerli
bir mazaret olamazd~. Çünkü en az~ndan o~ullar~~veya karde~lerinden birini Suriye seferine gönderebilirdi. Mardin hâkiminin bölgede
Timur'a kar~~~direnebilen tek yönetici oldu~u bu bilgilerden aç~~a
ç~kmaktad~r. Bizce bu türlü davran~~m~n temelinde M~s~r Memlüklu
sultanl~~~~ile mevcut olan dostlu~u yatmaktad~r. Çünkü bu dostluk
daha Memlüklu sultan~~Berkuk devrinde kurulmu~tu. Berkuk kendisine hakimlik berat~~ve hediye olarak da H. 8o ~~ y~l~nda 30.000
dinar göndermi~ti.12°. Bilâhare Memlüklu sultanl~~~~taht~na geçen
Ferec devrinde de taraflar aras~ndaki ili~kilerde bir bozulma meydana gelmemi~ti. Bundan da destek alan Mardin hâkimi uzun za119
12°

Kr~. Ayni, XX., s. 12; /bn. Hacer, I., vrk. 149a.
Bk. Makrizi, III/2., s. 92 ; Ayni, XX., s. 38-39; Ibn Hacer, I., vrk. 157a.
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mand~r bölgede bütün ~iddeti ile kendini hissettirmekte olan Timur
bask~s~na kar~~~direnmeye devam etmekte idi. Mardin hâkimi,
Timur kendisine yakla~t~~~~s~rada bile tutumunda herhangi bir de~i~me yapmam~~t~. Üstelik ona kar~~~oldu~unu giri~ti~i eylemlerle
de kan~tlamak istemi~ti. Söyle ki, Ayni'nin ~u haberi: "Halcp'te
Atabekü'l-asâkir Emir Sudun en - Zarif Timur'a esir dü~mü~~ve onunla
Mardin'e kadar gitmi~ti. Ondan kaçarak Mardin hâkimi Melikü'z - Zâhir Mecdeddin ~sa el-Artukrye s~~~nd~~ ve o da onu elçisi ile birlikte
Sultan Ferec'e gönderdi" bu hususa en iyi kan~tt~r In. ~~te Timurlu
tarihçilerin, "tabiiyet ba~lar~n~~gev~etti~ini bildi~i halde Timur'un
geldi~i haberini almas~na ra~men kalesinden ç~k~p onu kar~~lamad~"
~eklinde verdikleri olay~n nedeni de yukardaki izahatla aç~kl~~a
kavu~mu~~olmaktad~r.
Timur bütün bu olup bitenlere ra~men Mardin'e geldi~inde,
kalesinin sarpl~~~na güvenen ve dü~manlar~~ ile i~birli~i halinde bulunan Mecdeddin Isa'ya anla~ma ça~r~s~nda bulunmu~tu. Ancak
kaleye çekilen ve Timur'a kar~~~direnme karar~~vermi~~olan Mardin
hâkimi bu ça~r~ya hiçbir cevap vermemi~ti. 20 gün kadar kale önünde kalan Timur arzu edilen bir sonuç al~namayaca~~n~~görerek
buradan ayr~lmak zorunda kalm~~t~. Ancak buray~~terk ederken iki
yüzlü bir politika adam~~olarak niteledi~i hâkimine kag~nli~~n~~
~ehri tahrip ederek almak istemi~, Mardin'in binalar~, pazar~~ ve
di~er yerlerini tahrip ettirerek oturulamaz hale getirmi~ti 122. Arab
kaynaklar~nda Mardin'in tahribi ile ilgili olarak yer alan haberlerde
~öyledir: "Timur Mardin'e var~nca ~ehre sald~r~p kaleye s~~~nm~~~
olan hâkimi Melikü'z-Zâhir Mecdeddin Isa'dan kaleyi terketmesini
istedi. Mecdeddin Isa bunu duymamazl~ktan gelip ona hiç haber
göndermedi. Timur orada 20 gün kadar kald~. Sonra oradan ayr~l~rken Timur (Timurleng) ~ehrin tahrip edilmesini emretti. Hemen
~ehri tamamiyle harap edip, eserlerini mahvedip, a~açlar~n' söktüler,
alt~n~~üstüne getirdiler" 123. Bu malûmat, asli kaynaklar~m~zda
yer alan bilgilerin do~rulu~unu bir kez daha vurgulamaktad~r.
Ça~da~~gözlemciler, Timur'un. Mecdeddini Isa'n~n direnme
karar~ndan sonra Mardin kalesini almas~~ i~inin uzun zaman~~gerekAyni, XX., s. 55-156.
Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 255-256; Haf~z-1 Ebrû, vrk. 323') - 3248 ;
/bn Arab~ah, S. 123 v.d.; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
128
Bk. Ayni, XX., s. 141; /bn Hacer, I., vrk. 1938. Kr~. Sanjian, S. 121.
121
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tirdi~ini anlad~~~n~~ bu nedenle de muhasaray~~kald~rd~~~n~~iddia
etmektedirler. Ayr~ca Timur'un ald~~~~karar~n do~rulu~una gerekçe
olarak ta, Mardin'in k~rsal bir alanda olmas~, yiyecek ve ot azl~~~n~n burada uzun zaman kalmay~~engelleyebilece~ini ileri sürmektedirler. Ancak bize göre bu çekilme, Timur için 7 y~ll~k sefer esnas~nda
alm~~~oldu~u ilk yenilgi olarak nitelenmesi laz~md~r. Zira ba~ar~s~zl~k
sonucu Mardin'den çekildi~i bir gerçek olan Timur'un hareketi
Zafernâme yazarlar~~taraf~ndan ustaca örtbas edilmektedir. Fakat
buna ra~men bir hususa burada de~inmek gerekece~i kan~s~nday~z.
O da, Timur'un Mardin'de uzun zaman harcamas~= sak~ncal~~
oldu~unu kabullenmesidir. Çünkü onun için, hedeflerinden ikinci
yani Türkiye'nin istilâs~~meselesi zaman kayb~na tahammülü olmayan bir mesele idi. Üstelik zaman zaman yukar~da da de~indi~imiz
ordu içinde huzursuzluk ve rahats~zl~k da göz önüne al~n~rsa Timur'un
Mardin'de daha fazla oyalanmamakta hakl~~oldu~u ortaya ç~kmaktad~r.
Ne var ki, yine de Mardin'den ayr~lmadan önce ~ehrin kalesini
daimi abluka alt~nda tutulmas~~için gerekli tedbirleri almay~~ihmal
etmemi~ti. ~öyle ki, bu s~rada Timur yan~nda bulunan ve idaresi
alt~ndaki yörenin hududu Mardin kalesi yak~nlar~na dek uzanan
Akkoyunlu Kara Yölük Osman'a buray~~ilave olarak verecektir 124.
Buna kar~~l~k da Kara Yölük Osman Bey'den Mardin kalesine giri~~
ve ç~k~~~~yasaklamas~~ve daimi abluka alt~nda tutmas~n~~ isteyecektir 125.
Ibn Arab~ah bu s~rada Timur'un Kara Yölük Osman'a Amid'in
idaresini de b~rakt~~~n~~söyleyerek, Akkoyunlu Türkmenlerinin kontrolleri alt~na giren yerlerin s~n~rlar~n~~bize vermektedir 126 . Hakikaten
de Kitab-~~Diyarbekriyye yazar~~Ebu Bekr-i Tihranrnin verdi~i
malumattan Kara Yölük'ün bu görevini hakluyle yerine getirdi~ini
ö~renmekteyiz. Bu kayna~a göre Timur, Irak-~~ Arab'a yürüdü~ü
ve Ba~dad'~~tahrip etti~i s~rada Kara Yölük Osman, daimi abluka
alt~nda tuttu~u Mecdeddin Isa'y~~ma~lüp etme~i ba~arm~~~ve onu
ba~ka bir kale vermek suretiyle sulhe raz~~etmi~ti 127. Ayr~ca bölgesinde
Timur ad~na faaliyetlerini sürdüren Kara Yölük Osman Bey, o~lu
Bk. Haf~z-~~ Ebr~l, vrk• 3248.
~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 255-256; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
125 Bk. Ibn Arab~ah, S. 123 v.d.
127 Ebu Bekr-i Tihrani, I., S. 48-49.
124
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~brahim'i H~sn-~~Keyfa'ya göndererek buran~n hâkimi Süleyman
Eyyubi'yi vergi verme~e ve asker gönderme~e mecbur b~rakm~~t~~128.
Burada Timur'un Irak-~~Arab'taki askeri ve siyasi faaliyetlerine de~inmeden önce Aynrnin Suriye seferine dair vermi~~oldu~u
son derece ilginç tabloyu dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Çünkü bu
haberinde Ayni istilân~n ~ekline göre bir grupland~rma yapmaktad~r.
Ayr~ca verilen bu maltimat~n ilginç olan bir di~er yam da Zafernâme
yazarlar~m do~rulamas~d~r. Ayni'de verilen tablo ~öyledir:
grup harap edilen ~ehirlerin isimlerini içermektedir. Bunlar
Malatya, Elbistan, Z~barta, Kâhta, Hn~s Mansûr, Behisni, Kalatü'rRum, Antep, Tell Bâ~ir, Kilis, Halep, el-Bâb, ~ermin, Hama, Baalbek
ve bütün D~ma~k (~am).
grupta ise e~yalar~n~n al~n~p halk~na bin türlü s~k~nt~~çektirilen
~ehirlerin isimleri yer almaktad~ r. Bunlar da Safed, Sayda, Beyrut,
Humus, Bire (Birecik) ve Darende'dir.
grupta ise halk~~taraf~ndan terkedilen ~ehirlerin isimleri
bulunmaktad~r. Bunlar: Gerger, Râvendan, Teyzin., Cânm, ~eyzar,
Kerek Nuh, Trablus, Kudüs, Aclun, Beysan ve Nablus'tur 129.
Bu tablo Suriye'de Timur'un uygulad~~~~harp stratejisini bütün
aç~kl~~~~ile gözler önüne sermekle beraber bir gerçe~in daha ortaya
ç~kmas~na yard~mc~~olmaktad~r. O da Timur'un hiçbir ~ekilde Suriye'de kendi yönetimini yerle~tirmek istemedi~i, Sadece yürü, i~gal
et, ya'~mala ve y~k prensibine ba~l~~kald~~~~gerçe~idir. Nitekim Timur'un Suriye'den çekilmesinden hemen sonra Kahire'nin buradaki
eski idari düzeni yerle~tirmesi de bu dü~üncelerimizi desteklemektedir.
Böylece Suriye için yapmay~~dü~ündüklerini gerçekle~tiren Timur
Mardin'den ~rak-~~Arab'a yönelmi~ti. Timur'un hemen Türkiye
istilâsma giri~miyerek bu bölgeye yürümesinin nedeni de aç~klanmaya
muhtaçt~r. Bizce gerisinde güçlü muhalif kalmas~n~~istemeyen Timur'un Türkiye istilâs~n.a dinlenmi~~bir ordu ile ba~lamak dü~üncesi
bu yön de~i~ikli~inde a~~r basan husus olmu~tur. Üstelik bu yol
üzerinde, yöneticisi Osmanl~~hükümdar~~taraf~ndan himaye gören
ve Türkiye'de oturmas~na izin verilen Ba~dad'~n tahribi de gerçek128
129

Ebu Bekr-i Tihrani, T., s• 49Bk. Ayni, XX., s. 14o-4i ; ~bn Hacer, I., vrk. 1938.
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le~mi~~olacakt~ . Çünkü sürekli olarak Irak-~~Arab bölgesinde Timur'a
gaileler ç~ karan Ahmed-i Celâyir bir türlü ele geçirilememi~ti. Her
defas~ nda Timur bu bölgede göründü~ünde onun dü~manlar~~ ile
i~birli~ine giren Ba~dad hâkimi bazen Memlüklu sultanl~~~~bazen de
Karakoyunlularla birlikte kendisine kar~~~direnmesini sürdürebilmi~ti.
~imdi de yine Memlüklu sultanl~~ ma yana~mak istemi~~ancak bunda
ba~ar~~sa~layamay~nca Osmanl~~ülkesine iltica ile dü~ manca davran~~lar~n~n bir yenisini sergilemi~ ti. Bütün bu nedenlerledir ki, Timurlu tarihçilere göre kin ve nefret duydu~u ve fakat bir türlü ele
geçiremedi~i Ahmed-i Celâyir'in ülkesini, dinlenme gereksinmesini
yerine getirmek üzere Karaba~'a dönerken tahrip etmek istemi~ ti.
Bu suretle de onun, bölgesinden her çekili~inde yurduna dönerek
güç kazanmas~~olana~~n~~da ortadan kald~rm~~~olacakt~. Bu dü~üncelerle hareket etti~ini kuvvetle tahmin etti~imiz Timur bölgeye
Sultan Mahmud Han, Ernirzâdeler Rüstem ve Süleyman ~ah kumandas~nda öncü kuvvetler sevketmi~ ti. Bunlardan Ba~dad'a yeti~tiklerinde
bölgenin durumu ve halk~n tutum ve davran~~lar~~hakk~nda kendisine
bilgiler ula~t~rmas~m istemi~ti. Öncü ordu Ba~dad'~n do~u yakas~na
konmu~tu. Ba~dad hâkimi Ahmed-i Celâyir çok önceleri kaçarak
Osmanl~~ülkesine s~~~nda~~~için onun ad~na yönetici olarak, Celâyirli
boyundan ve sürgündeki hükümdar~n akrabas~~Ferec bulunmakta idi.
Ba~dad'da bu esnada Türkmen ve Arab oymaklar~nda olu~an
kalabal~ k bir topluluk bulunmakta idi. Ayr~ca yörede perakende
vaziyette pek çok da asker vard~. Hemen de~inmek yerinde olacak ki,
asil kaynaklar~m~ zda yer alan bu bilgiler bize bu kalabal~~~n Timur'un
Suriye seferinin neticelerinden biri olarak görünmektedir. Öyle anla~~l~yor ki, Timur tehlikesi kar~~s~nda s~~~nacak yer arayan Suriye'deki göçebe unsurlar emin yer olarak seçtikleri Ba~dad ve yörelerine
gelmi~lerdi. Nitekim bu davetsiz misafirlerin çoklu~undan cesaret
alan ve Ba~dad'~~Ahmed-i Celâyir ad~na vekâleten yöneten Ferec,
Timurlulara kar~~~direnmeye ba~lam~~t~. Fakat iyi bir tarzda koordine
edilemeyen bu kuvvetler ilk hamlede a~~r bir yenilgi alm~~lard~ .
Buna ra~men Ferec'in direnme karar~nda bir de~i~ me olmam~~t~.
Ba~dad'da böyle bir direnme ile kar~~~ kar~~ya kalabilece~ini hiç
dü~ünmemi~~olan Timur ise Ba~dad'a u~ramadan Tebriz'e geçme
karar~~vermi~ti.
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Nusaybin ve Musul'u i~gal eden Timur Ba~dad'da direnmenin
devam etti~ini ö~renince 13° bu ~ehre yönelmek zorunda kalm~~t~.
Hatta ~ahruh'a haberciler göndererek onun da Ba~dad'a gelmesini
istemi~ti. Ba~dad'a yeti~ti~inde buray~~çepe çevre abluka alt~na alan
Timur ~ehri maddi ve manevi kaynaklar~n~~zedelemeden ele geçirmek
istemi~ti. Bu ~iddetli abluka kar~~s~nda ~ehir ancak 40 gün direnebilmi~ti. Nihayet ~ehir i~gal edilerek halk~~geni~~çapta bir kailiâma
u~ram~~t~. ~ehirdeki bütün mimari abideleri y~kt~r~lm~~~ve Ba~dad
~imdiye kadar görülmemi~~~ekilde tahrip edilmi~ti (Temmuz ~~4o~ ) 131 .
Bu arada Gürcistan meselesi ile de ilgilenme f~rsat~~elde etmi~ti. Çünkü
Timur'a tabi olan Gürcistan'da görülen tabiiyet ba~lar~n~~gev~etici
faaliyetler yeni sorunlar açabilecek boyutlara ula~m~~t~. özellikle
Gürcistan hâkimi Georgi VII.'nin mahasaras~~devam etmekte olan
Al~ncak'a her türlü yard~m~~ yapt~ktan ba~ka, bizzat kuvvetleri ile
bölgeye gelerek Timurlularla çat~~maya girmek istedi~i yolunda al~nan
haberler barda~~~ta~~ran son damla olmu~tu. Kalabal~k bir emirler
grubu e~li~inde Gürcistan'a bir ordu gönderilmi~ti. Bunlara ayn~~
zamanda uzun süreden beri muhasara alt~nda tutulmakta olan
Alincak sorununu halletme görevi de verilmi~ti. Ancak ordu Avnik'e
geldi~inde, Sivas, Malatya ve Suriye'nin istilâs~~süresince muhasaras~~
sürdürülen Al~ncak kalesinin teslim oldu~u haberini alm~~t~. Miran~ah'~n emirlerinden ~eyh Muhammed ile ~ahruh'un maiyyet erkâmndan Firuz~ah'~n ve zaman zaman da Timur taraf~ndan buraya
yard~ma gönderilen kuvvetlerin yönetti~i bu i~lem sonunda esir
edilen Al~ncak kalesi kumandan~~Seyyid Ahmed tutuklanarak
hükümdara gönderilmi~ti 132 .
Öte yandan Ba~dad'~n al~nmas~~ve tahribinden sonra Tebriz'e
gelen Timur ise burada k~sa bir duraklama yaparak memleket ve
reyâ i~leri ile me~gul olmu~ tur. Bizce Iran'daki Timurlu yönetimde
görülen aksamalar Timur'a Tebriz'e gitmeye zorlam~~t~r. Nitekim
kaynaklar~ rmzda ifade edilen reyâ ve memleket meselelerinden
maksat bu olmal~d~ r. Hele Sultan Mahmud Han, Emirzâde Halil
Sultan'~n beraberlerinde kalabal~ k bir emirler grubu oldu~u halde
130 ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 256-258; Ahmed b. Hvand~ âh, Zafernâmt;
Haf~z-1 Ebrü, vrk• 3 241)~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 259-266; Ibn Arab~ah, s. 124; Ahmed b.
Hvand~ah, Zafernâme ; Ebu Bekr-i Tihrani, I, s. 49 v.d.
132 Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 256; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
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Me~hed'e kadar bir kontrol yürüyü~ü yapmalar~~bu husustaki dü~üncemizi daha da güçlendirmektedir. Nihayet memleket meselelerini
hal için kald~~~~Tebriz'den hareket eden Timur ise, süratle daha önce
Gürcistan'a gönderilmi~~orduya yeti~ mek isteyecektir. Yol üzerinde
uzun bir muhasaradan sonra al~nabilen Al~ncak'~~da ziyaret eden
hükümdar ~emkur'de konaklam~~t~ . Burada Gürcistan hâkiminin
elçilerini kabul etmi~ti. karde~ i olan elçisi arac~l~~~~ile Georgi VII.
Timur'dan ~u isteklerde bulunmakta idi: "Eskiden oldu~u gibi
ülkelerinde ya~amalar~na izin verilsin. Harac ve verginin hazineye
gönderilmesinde aksama yap~lmayacakt~ r. Sefer vukuunda istenildi~i kadar asker veyahut cizye gönderilecektir". Timur'a ula~t~r~lan bu
isteklerden de anla~~laca~~~üzere Gürcistan tabi bir devlet s~fat~~ile
yerine getirmesi gerekli yükümlülükleri ihmal etti~i anla~~lmaktad~r.
Bu teklifleri kabul eden Timur, Gürcistan'dan bir daha yükümlülüklerini unutmamas~n~~ve yollar~n devaml~~ aç~k tutulmas~n~n
sa~lanmas~n~~istemi~ ti. Böylece Gürcistan sorununu hallederek burada arzulad~~~~düzeni sa~layan Timur Karaba~~k~~la~ma geçmi~ti
(~~40 ~~/2 senesi k~~~) 133.
~imdi Timur'un Ankara sava~~~öncesi Türkiye, Suriye ve ~rak-~~
Arab ile Gürcistana akar~~~uygulad~~~~istilâ politikas~~ve sonuçlar~~
hakk~nda çizmeye çal~~t~~~m~z bu panaromada Osmanl~~devletince
izlenen politikay~~aç~klamaya çal~~al~m. Daha ba~ka bir deyi~le Sivas'~n al~nmas~ndan Timur'un Karaba~~k~~la~~na geli~i süresince
I. Bayezid nas~ l bir tutum içinde olmu~ tur. bunu göstermeye
gayret edelim. Görü~ ümüz odur ki, kaynaklar~m~zdaki bilginlerin
dikkatle de~erlendirilmesi sonucu yukar~da çizdi~imiz siyasi görünüm,
I. Bayezid'in, daha önceki Timur'un iki yürüyü~ünde oldu~u gibi pasif
tutumunun devam etmekte oldu~unu vurgulamaktad~r. Timur'da
yeniden Türkiye'de görünmesini engelliyebilecek bir dü~ünceyi
yaratacak herhangi bir çaba göstermemi~tir.
Sivas ve Malatya'n~n i~galine seyirci kalan I. Bayezid Timur'a
kar~~~bizzat silahl~~bir harekette bulunma cesaretini gösterememi~ti.
Sadece ülkesindeki vilâyetler i~gal alt~na al~n~rken Memlüklu sultanl~~~~ile dostlu~u yeniden kurarak bunlar~n yard~mnu sa~lamak
istemi~ti. Ne var ki, bu arzu Memlüklu ba~kenti Kahire siyasi çev133

Bk. ~crefeddin Ali Yezdi, II., s. 271-272; Ahmed b. Hvand~âh, Zafernâme.
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relerinde, hakl~~gerekçeler ileri sürülerek, iltifat görmemi~ti 134 . Buna
ra~men I. Bayezid'in Timur'un Suriye dönü~ü Ba~dad'~~tahribinden
sonra ( 4o ) yine Memlüklu sultanl~~~~ile temasa geçti~ini görmekteyiz. Kaynaklar~= da aç~k beyanlar olmamas~na ra~men Osmanl~~
hükümdar~n~n bu s~rada da Timur'a kar~~~yard~m, birlikte hareket
etme ve dostlu~u kurma gibi hayali diyebilece'~'imiz meselelerle
zaman harcad~~~~gözden kaçmamaktad~r. Buna dair Arab kaynaklar~nda yer alan haberler de ~öyle denmektedir: "Temmuz 1401
y~l~ nda uçlar hâkimi I. Bayezid'in elçileri geldiler. Bu elçilerin ba~kan~~
Emir Ahmed denilen bir kimse olup I. Bayezid'in büyük beylerinden
idi. Onlar~~hüccâb ve k~lavuzlar kar~~lay~p Babü'l-Barkiyye'deki emir
Kustemi~~el-Mansüri'nin evine indirdiler. Elçiler yanlar~nda ~~o köle,
~~o at, ~~o gümü~~kupa, ~~o gümü~~tabak ve emirler için gönderilmi~~
çe~itli hediyeler getirmi~lerdi. I. Bayezid taraf~ndan gönderilen
mektup ay~n yirmisinde okunmu~tu" 135. Buradaki bilgiler yukar~da de~indi~imiz dü~üncemizi do~rulamaya yeterdir kan~s~nday~z. Ancak buna Memlüklu sultan~~Ferec'in nas~l bir kar~~l~k verdi'~ine dair herhangi bir bilgi elimizde yoktur. Bizce bu da iste~in
bir önceki gibi dikkate al~nmad~~~n~n do~al bir sonucu olmal~d~r.
Çünkü Sivas'~n al~nmas~ndan sonra eski yapt~klar~n~~unutarak M~s~r'a
dostluk ça~r~s~nda bulundu~u zamanki ~artlarda herhangi bir de~i~me meydana gelmi~~de~il idi.
Ancak bu süre içinde I. Bayezid'in yapt~~~~en olumlu i~~Timur'un
~ 400'lerde kendilerine yak~n gelmesi üzerine ülkelerini terk ile önce
Memlüklu sultanl~~~ na ilticaya karar veren ve fakat bunda ba~ar~ya
ula~amaymca ç~kar yolu Osmanl~~ülkesine ilticada gören iki Timur
dü~man~~Ahmed-i Celâyir ve Karakoyunlu Yusuf'u himayesi alt~na
almak olmu~tur.
~öyle ki, Timur'un Türkiye içlerine yürüyece~i haberini
alan (1400) Irak-~~Arab'~n isim yapm~~~hâkimi Ahmed-i Celâyir
ile Karakoyunlu Türkmenlerinin liderli~ini yapan Kara Yusuf'un
tedirginlikleri artm~~t~. Çünkü Timur'un uygulayaca~~~bir çevirme
hareketi her ikisinin de sonunu getirebilirdi. Bu hükümdara dü~man134 Bk. Ya~ar Yücel, Türkiye ve Yak~n-Do~u üzerinde 1293/94 Timur Tehlikesi,
S. 159-190; ayn~~müellif, Timur'un Türkiye ve rak~n-Do~u ile ili~kilerine Dair Gözlemler
( 1 394-1400), S. 249-285.
133 Bk. Makrizi, III/3., S. 1069; Ayni, XX., S. 157.
Belleten C. XLII,
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l~klar~n~~her f~rsatta göstermi~~olan Ahmed-i Celâyir ve Kara Yusuf
bir müddetten beri kader arkada~l~~~~yapmakta idiler. Nihayet
bu iki arkada~~yeniden beliren Timur tehlikesi kar~~s~nda ç~kar yolun
ülkelerini terketme oldu~una karar vererek iltica amac~~ile Memlüklu
sultanl~~~n~n Suriye topraklar~na girmi~lerdi. Bu olaya dair Arab
kaynaklar~nda özellikle Ayni'deki haber ~öyledir: "Timur'un Suriye'ye kar~~~giri~ti~i hareketin ba~lang~c~~1400 y~l~ndad~r. Bunun
sebebi ~u idi: Ba~dad ve Tebriz'in yöneticisi Sultan Ahmed kötü
davran~~lar~~nedeni ile beylerden ve halktan bir k~sm~n~~öldürmü~~
ve:.-ebas~na zülüm yapmaya ba~lam~~t~. Beylerden geri kalan~~ ve
halk birle~erek Sultan Ahmed'i Ba~dad'dan ç~karm~~lard~. Bundan
sonra da ~iraz'daki Timur idarecisine haber göndererek gelip
Ba~dad'~~teslim almas~n~~istemi~lerdi. Bunun üzerine Timur'un
~iraz'daki naibi gelerek Ba~dad'~~teslim alm~~t~. Ahmed de Musul'da
bulunan Türkmen Kara Yusuf'un yan~na kaçm~~t~. Onunla birlikte
Ba~dad üzerine yürümü~~ve ~iraz'dan gelenlerle birle~en Ba~dadl~lara yenilerek birlikte Halep yak~nlar~na kaçm~~lard~" 136 . Burada
görülmektedir ki, Ayni dahil di~er Arab tarihçileri Makrizi ve 1bn.
Hacer Memlüklu sultanl~~~na iltica olay~n~~böyle bir ba~lang~çla
vurgulamak istemektedirler.
Ancak Timurlu tarihçiler ise bu iltica olay~n~~daha geni~~biçimde
vererek meseleye aç~kl~k getirmektedirler. Bunlara göre 1400 de Timur'un Türkiye ve Yak~n-do~u'da yeniden görünmesi Ahmed-i
Celâyir'~n korku ve tela~~n~~artt~rm~~t~. Bilâhare Timur'un Emirzâde
Rüstem'i Ba~dad üzerine gönderme karar~n~~almas~~ise Ba~dad
tela~a kap~lmas~~sonucu, sorumsuzca
hâkimi Ahmed-i
davran~~lara itmi~ti. Lüristan bölgesinde kendisine tabi yerlerin Emir
zâde Rüstem taraf~ndan biri biri arkas~ndan al~nd~~~~haberi üzerine
Ba~dad'a kapanan Ahmed-i Celâyir kendisine ihanet ettiklerinden
ve edebileceklerinden ~üpheye kap~ld~~~~yak~nlar~ndan bir ço~unu
öldürmü~~ve halka zülüm yapmaya ba~lam~~t~. Ancak sorumsuzca
giri~ti~i bu öldürme olaylar~~ ~ehirde kendisine kar~~~güçlü bir muhalefeti olu~turmaya yetmi~ti. Yeni geli~meler kar~~s~nda Ba~dad'da kalmay~~güvencesi bak~m~ndan sak~ncal~~gören Ahmed-i Celâyir gizlice
~ehri terk ile Musul'da bulunan Karakoyunlu Kara Yusuf'a s~~'~nm~~t~.
tbn Hacer, I., vrk. 181b-182a, b, Ibn Hacer, ~nba, Iv.,
136 Ayni, XX., S.
Muhamed Ali Abbasi n~r. s, 137-138.
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Kara Yusuf Ahmed-i Celâyir'i dostça kar~~lam~~t~. Emirzâde Rüstem'in
~iraz'a döndü~ü haberinin al~nmas~ndan sonra da bir müddet konu~u
oldu~u Kara Yusuf'a birlikte Ba~dad'a dönme teklifinde bulunmu~tu.
Neticede yan~nda Karakoyunlu Kara Yusuf oldu~u halde Ba~dad'a
dönen Ahmed-i Celâyir herhangi bir güçlü~e u~ramadan ~ehre
hâkim olmu~tur 131 .
Ba~dad'a geli~lerinden sonraki olaylar~~tamamlar nitelikte bilgiler veren bir di~er Timurlu tarihçi Haf~z-~~Ebrü iltica karar~~ve
buna neden olaylar~~ ~öyle aç~klamaktad~r : "Casuslar~~arac~:Ol ile
Timur'un hareketlerini izleyen her iki liderden Kara Yusuf Timur'un
Azerbaycan'a gelerek buradan ayr~ld~~~n~~ ö~rendi. Bunun üzerine
emirleri ve cemaat~~ ile vatan~ndan ayr~ld~~ve Diyarbak~r'a geldi.
Sultan Ahmed de Timur'un Gürcistan.'~~kontrol alt~na ald~ktan sonra
Bingöl'e geldi~ini ö~renince endi~esi artt~. Ba~dad'da kalmay~~sak~ncal~~görerek yerine Ferec'i b~rakt~~ve Musul'a yöneldi. Kara Yusuf
bunu duyunca onu kar~~lad~~birlikte oturdular konu~ tular. Timurlularm Sivas'~~almak üzere hareket etti~ini buradan ~am'a inerse
kaçacak yollar~n~n kapanaca~~m bu nedenle de Anadolu'ya iltica
ederek I. Bayezid'e yeti~ meye karar verdiler. Her ikisi de askerlerini
düzene sokarak Hit'e geldiler. F~ rat üzerine bir köprü yap~lmas~~
için Sultan Ahmed emir verdi. Buradan yönetimleri alt~ndaki 7000
askerle geçtiler" 138 .
Ilk bak~~ ta iki kaynak grubu aras~nda büyük bir farkl~l~ k olmad~~~, bir iki istisna ile olay~~benzer ~ekilde naklettikleri hemen
göze çapmaktad~r. Ancak ayr~ld~klar~~nokta Memlüklu sultanl~~ma
iltica ~eklidir. Arab kaynaklar~~Kara Yusuf'la birlikte Ba~dad'a
yürüyen Ahmed-i Celâyir'in ~iraz'dan gelenlerle birle~en Ba~dad
halk~~ile yapt~~~~muharebede yenildi~i ve birlikte Haleb'e kaçt~klar~n~~
söylemektedirler. Timurlu tarihçiler ise Ba~dad'a Ahmed-i Celâyir'in
tekrar sahip oldu~unu bildirerek Arab kaynaklar~ndan ayr~lmaktad~rlar. Öyle anla~~l~yor ki, bu ayr~ lma Arab tarihçilerinin her zaman
yapt~klar~~gibi ayn~~sene içinde vukua gelen ayr~~olaylar~~birlikte
s~ralamak al~~kanl~~~ndan ileri gelmektedir. Çünkü bunlar Sultan
Ahmed-i Celâyir'in Ba~dad'~~terkedi~ i, Kara Yusuf'a Musul'da
kat~l~~~~ve tekrar birlikte Ba~dad'a geli~leri olay~~ile bunlar~n Mem~erefeddin. Ali Yezdi, II., s. 168-169.
Bk. Haf~z-~~ Ebrn, vrk. 309a, b.

1" Bk.
138
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lüldu sultanl~~~ m ilticaya karar verip Haleb'e gelme olay~n~~birlikte
mütalaa etmektedirler. Bizce bu iki olay biribirinden ayr~d~r. Bu
nedenle de Timurlu tarihçilerin verdikleri bilgiler daha s~hhatli ve
do~ru görünmektedir. Nitekim Haf~z-~~Ebrü devamla "Memk~klu
sultan~~Berkuk öldü~ü için yerine tahta geçmi~~olan Sultan Ferec'e
birlikte elçi gönderme karar~~verdiler. Ondan yard~m istemeyi dü~ ündüler. Çünkü Halep yak~nlar~na gelmi~ lerdi. Buraya geldiklerin
de henüz elçileri Kahire'den dönmemi~ ti. Halep valisi Demirta~~
idi. Askerini toplayarak onlara kar~~~ç~kt~. Sultan Ahmed ve Kara Yusuf'la cenk etti. Arab emirleri de Demirta~~ile birlikte
idiler. Sultan Ahmed'in yan~nda, ~ehzkle Mutas~ m ile emirlerden
Ali Pa~a, Siyavu~, ~ahin, Melik Ferruh, Mahbup ve Ak Buga,
~ökürcü, Kara Yusuf'un yan~ nda da Pir Hüseyin Sa'd, Busat,
~ lyas, Yar Ali Birader, Emir Yusuf, Pir Ömer, Kas~m, Karaçuk,
Sultan bulunmakta idiler. Sava~~ s~ras~nda Halep naibi yenildi.
Say~s~z mal Sultan Ahmed ve Kara Yusuf'un eline geçti. Yenik
dü~ en Memlüklular Haleb'e çekildiler. Ancak Sultan Ahmed ve Kara
Yusuf'un Haleb'i alabilecek kuvvetleri yoktu. Sultan Ahmed do~ru
yolun Anadolu'ya yönelmek oldu~unu ileri sürdü. Her ikisi bu hususta anla~arak Anadolu taraf~na hareket ettiler. Behisni'ye geldiklerinde bilinmiyen nedenlerle bir anla~mazl~k ç~kt~ . Kara Yusuf
geri kald~. Ahmed-i Celâyir yoluna devam etti. Malatya, Elbistan,
Sivas, Ankara buradan da Aksaray'a vard~ . Y~ld~r~ m Bayezid, Sultan
Ahmed'in memleketine geldi~i haberini ald~~ve onu kar~~lad~. Sultan,
Y~ld~r~ m'dan Frenklerle yapt~~~~sava~lar hakk~nda bilgi ald~. Kütahya
dirlik olarak Sultan Ahmed'e verildi. Sultan Ahmed Kütahya'da
i~~ve i~ rete koyuldu. Y~ld~r~ m Bursa'ya gitti. Sultan Ahmed'i Bursa'ya
davetle ikramda bulundu. Bu s~ rada Kara Yusuf'da Timur askerlerinin önünden kaçarak Anadolu'ya gelmi~~ve Y~ld~r~ m'a s~~~nm~~t~.
Buna da Aksaray dirlik olarak verilmi~ti" demektedir 139. Arab
kaynaklar~nda iltica olay~~s~ras~na iki arkada~~n kar~~~kar~~ya kald~klar~~
olaylar~~Haf~z-~~Ebrti'yu do~rular ve destekler biçimde nakletmektedirler. Bunlarda yer alan haberlere göre de: "Halep yak~n~nda
bulunan iki arkada~~bu ~ehrin naibir~ e mektup yazarak durumlar~n~~
Sultan Ferec'e iletmelerini istemi~lerdi. Ayr~ ca Sultan Ahmed Ferec'e
mektup yazarak yan~na gelmesine izin verilmesi teklifinde bulun139

Bk. yukar~da not 138.
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mu~ tu. Fakat Halep naibi Demirta~~Kara Yusuf ve Ahmed'in esas
niyetlerinin Haleb'i ele geçirmek oldu~unu sanarak korkmu~~ve
yan~nda Hama naibi Dokmak oldu~u halde az say~da bir kuvvetle
bunlara kar~~~gelmi~ti. Taraflar aras~nda meydana gelen çarp~~ mada
Ahmed -Kara Yusuf ikilisi galip gelmi~lerdi. Say~s~z ganimetler ele
geçirmi~lerdi. Çarp~~ma s~ras~nda Halep Atabey'i Emir Canibek
el-Yahyavi ve Emir Nasirüddin Muhammed b. Toktemir el-Gulbavi
ve Emir Battih öldürülmü~tü. Demirta~'~n yenik dü~tü~ü bu sava~ta
ayr~ca Hama naibi Dokmak, Bire (Birecik) naibi Emir Nasiruddin
b. ~öhri de tutsak edilmi~lerdi. Daha sonra ~ oo.000 dirhem kurtulu~~
akçesi ödeyerek tutsakl~ ktan kurtulmu~lard~" 140. Nihayet Ibn Tagribirdi bu sava~ tan sonra Kara Yusuf- Sultan Ahmed ikilisinin
ikinci kez Memlûklu sultan~~Ferec'e gönderdikleri mektuptan söz
etmekte ve içeri~ini ~öyle vermektedir: "Biz buraya sava~~için de~il
kendimizi kurtarmak için geldik, Demirta~~bize ans~z~n sald~rd~,
nefsimizi müdafaa ettik yoksa öldürülecektik". Yine ayn~~kaynakta
devamla "devletin ileri gelenleri bu mektuba iltifat etmeyip ~am
naibine mektup yazarak, ~am askeri ile Kara Yusuf ve Sultan Ahmed'in üzerine yürümesini ve onlarla sava~~p yakalayarak M~s~r'a
göndermesini emretmi~ledi" demektedir. Ancak gurbetzedeler
kazand~klar~~ilk ba~ar~ dan sonra Halep naibi ile Nuayr birle~erek
Ahmed-i Celâyir ve Kara Yusuf'a tekrar sald~rm~~ lar bu defa zafer
Memlüldulerde kalm~~~ve Sultan Ahmed'in hilafet k~l~c~~oldu~u
söylenen bir k~l~ ç ile sancak ele geçirilmi~ti. Ayr~ca a~~rl~klar~~da
ya~malanm~~t~~ "1.
I~te yukar~da de~indi~imiz bilgilerden anla~~lmaktad~r ki, iki
arkada~~bu olaydan sonra yön de~i~tirme zorunda kalm~~ lar Anadolu'ya geçerek I. Bayezid'e iltica etme karar~~vermi~lerdi. Osmanl~~
hükümdar~da bunlara hüsnü kabul göstererek ülkesinde kalmalar~na
izin vermi~ti 142 .
Ancak burada ~erefeddin Ali YezdVnin bu konuya ayd~nl~k
getiren bir kayd~na da de~inmek istiyoruz. Çünkü Haf~z-~~Ebrû
iki arkada~~n Memlûklu ülkesinde ba~lar~na gelenlerden sonra onlar~n hemen Anadolu'ya girdiklerini ve I. Bayezid taraf~ndan kendi° Bk. yukar~da not 136.
141 Ibn Tagribirdi, VI/L, s. 45.
142 Bk. Haf~z-~~EbrU, vrk. 309b.
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lerine dirlikler verildi~ini kaydetmektedir. Buna kar~~l~ k Yezdi ise
Ahmed-i Celâyir ile Kara Yusuf'un Memlûklu sultanl~~~na ilticalar~~kabul edilmeyince geri Ba~dad'a döndükleri ve burada geli~meleri takibe ba~lad~klar~ndan söz etmektedirler. Yine ayn~~yazara
göre ancak, Sivas'~n al~nmas~ndan sonra Timurlular Elbistan'a kar~~~
yürüyü~e geçtikleri s~rada Ba~dad'dan Anadolu'ya iltica etmek
için ayr~lm~~lard~r 143. Bize göre büyük olas~l~ kla en do~ru bilgi
~erefeddin Ali YezdVninki olmal~d~ r. Burada Memlûklu sultan~~
Ferec'in davran~~~~üzerinde de durmak gerekmektedir. Kanaatimiz
odur ki, onun babas~~ Berkuk'un aksine bir davran~~a iten birtak~m nedenler vard~ r. Çünkü Halep naibinin ülkelerine iltica için
gelen ki~ilere kar~~~tak~nd~~~~menfi tutumdan haberdar olmamas~n~~
dü~ünmek bizce yanl~~t~ r. Halep naibinin bu hareketi Ferec'in
emri ile yap~lm~~t~. Nitekim ilk ba~ar~dan sonra Kara Yusuf ve
Sultan Ahmed'in Ferec'e gönderdikleri mektuba Kahire'nin bu
defa onlar~n yakalanmalar~~için ~am naibine emir vermesi bu görü~ümüzü en aç~k ~ekilde do~rulamaktad~r. Öyle anla~~l~yor ki, onu
bu tür harekete iten as~ l neden Timur korkusudur. Çünkü bu iki
arkada~~hakk~ ndaki Timur'un ne gibi duygular besledi~i Ferec taraf~ ndan iyi bilinmekteydi. Bu nedenle de Memlûklu sultanl~~~na kar~~~
duygularmda bir yumu~ama olur dü~ üncesi ile bunlara ülkesine iltica hakk~~vermemi~tir.
Ancak I. Bayezid'in ülkesine iltica için hareket eden bu iki
lider Kara Yusuf- Ahmed-i Celâyir yolda yine de Timur engeli ile
kar~~~kar~~ ya gelmekten kurtulamam~~lard~r. ~erefeddin Ali Yezdi
Timur'un bunlar~ n Anadolu'ya gelmekte olduklar~~haberini al~nca
üzerlerine kuvvetler gönderdi~ini kaydetmektedir. Nitekim bu engelci kuvvetler kar~~s~nda a~~r yenilgiye u~ram~~lard~. Sultan Ahmed-i
Celâyir'in büyük k~z karde~i Sultan Dil~ad ile kar~~ve k~zlar~~da esir
dü~mü~lerdi. Ahmed-i Celâyir ise güç halle can~n~~kurtarabilmi~~ve
I. Bayezid'in yan~na gelmi~ti 144. Öyle anla~~l~ yor ki Kara Yusuf
bu yenilgiden önce Ahmed-i Celâyir'den ayr~lm~~~oldu~u için
burada ismi geçmemektedir. Zaten o da bir müddet sonra arkas~nda
I. Bayezid'e kat~lm~~t~ r. Nitekim Haf~z-~~Ebrû "Çok geçmeden de,
Timur'un Suriye'ye indi~ini gören Kara Yusuf'un maiyyeti ile bir"3
144

~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 196.
~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 196.
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likte gelerek Osmanl~~ülkesine girmi~, I. Bayezid'e kat~lm~~t~. Sultan
Ahmed'e gösterdi~i misafirperverli~in ayn~n~~Kara Yusuf'a da göstermekten geri kalmayan Osmanl~~hükümdar~~kendisine Aksaray'l
da dirlik olarak vermi~ti"demektedir. 145.
Böylece Osmanl~~hükümdar~~I. Bayezid'in ilk kez Timur'a
kar~~~bir hareket yapm~~~oluyordu. Üstelik bu iki Timur dü~man~na
ülkesinde yer veren I. Bayezid'de bir k~p~rdama da ba~lam~~t~. Hiç
~ üphe yok ki, bu hareketlenmede en büyük pay ülkeye gelen iki
yöneticiye aittir. Çünkü ülkeleri s~k s~k Timur taraf~ndan istilâya
u~ram~~~olan bu kimseler olup biteni bütün aç~kl~~~~ile Osmanl~~
hükümdar~na anlatm~~lard~. Nitekim bunlar~n etkisi ile olacak ki,
Sivas ve Malatya'n~n i~galine seyirci kalan I. Bayezid ~imdi Erzincan
istikametinde askeri harekâta karar vermi~ ti. Böylece Sivas dahil
bölgedeki Timurlu yönetime son verilmi~~olacakt~. Ancak bu karar
biraz acele ve fakat geç al~nm~~~bir karar gibi görünmektedir. Çünkü,
Suriye seferini ba~ar~~ile tamamlayan ve Ba~dad'~~alarak Gürcistan
i~lerini yoluna koyan Timur Karaba~'da k~~lamaya haz~rlanmakta
' idi. Bu kadar lehine geli~en siyasal ~artlar içinde Anadolu'daki
yeni geli~meleri rahatl~kla izleyebilecek ve an~nda müdahalesini
yapabilecek bir avantaj~~da elinde tutmakta idi. Gerçekten de bu
dü~ündü~ümüz gibi olmu~~Kara Yusuf ve Ahmed-~~Celâyir'in tahrikler ile yapt~~~~ve oldukça kazançl~~Erzincan istikametindeki yürüyü~ ünden sonra Timur'a yeniden taviz verir hale dü~mü~tü.
~öyle ki, Osmanl~~hükümdar~~yan~nda Kara Yusuf ve Ahmed-i
Celâyir oldu~u halde çok say~da askerle hareket etmi~ti. Sivas'taki
Timurlu yöneticileri yenerek ~ehri tekrar Osmanl~~idaresine katan
müttefikler Erzincan'a yeti~ince derhal ~ehri abluka alt~na alm~~lard~.
Erzincan emin i Mutahharten ile yap~lan sava~ta Mutahharten'in
naibi Mukbil Kara Yusuf'un adamlar~~taraf~ndan tutsak al~nm~~t~.
Nihayet Mutahharten'in yönetti~i Erzincan ordusundaki çözülme
~ehir halk~n~~I. Bayezid'den af dileme zorunda b~rakm~~t~. Bunun
üzerine Sultan Ahmed-i Celâyir de I. Bayezid'e gelerek Erzincanhlara kar~~~ ~ iddetle haraket edilmemesini rica ile ba~~~lanmalar~~
iste~inde bulunmu~tu. Osmanl~~hükümdar~~ülkesinde misafir etti~i
bu iki dostunun ortakla~ a yapt~klar~~bu ricalar~~kabul ile Erzincan'~~
metbulu~unu tan~mas~~~art~~ile Timur'un Türkiye'deki en sad~k dostu
145

Haf~z-~~Ebrû, vrk. 309b.
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Mutahharten'e iade etmi~ti. Ancak ailesi efradm~~esir alarak Bursa'ya göndermi~ti. Ne var ki, Erzincan'~~daima kendi topraklar~n~n bir
parças~~sayan Timur, I. Bayezid'in Erzincan önünde oldu~u haberini
al~nca ~ahruh'u bir k~s~m emirlerle Osmanl~~hükümdarnu tedip için
bu semte hareket etmesi emrini vermekte gecikmemi~ti. I~te bu haber
tavizkar politikaya dönü~~için yetmi~ti. Çünkü bu geli~meler kar~~s~nda Erzincan'da kalmay~~sakmcal~~gören I. Bayezid bölgeden
süratle geri dönmü~ tür. Bununla da yetinmi~~Erzincan emini Mutahharten'i özür dilemede arac~~yapm~~t~r. Kendisini tedip için yola
ç~km~~~olan ~ahruh Avnik'ten geçti~i s~rada yolda Erzincan ernfrinin
yak~n~~ ~eyh Yar Ali ile kar~~~kar~~ya gelmi~ti. Erzincan elçisi I. Bayezid'in özürlerini Timur'a getirmekte idi. Bursa'da tutuklu bulunan
Mutahharten'in ailesinin de kendisine gönderilece~ini bu elçi arac~l~~~~ile iletmekte idi. Bu haberin Timur'a eri~ mesinden sonra da ~ahruh'a geri dönmesi emredilmi~ti 14.3.
~erefeddin Ali Yezdf ve Haf~z-~~Ebrû'da yer alan bu bilginin
bu gün için ba~ka kaynaklarla do~rulama olana~~ndan yoksunuz.
Ancak bu eksiklik verilen bu bilginin do~ru olamayaca~~n~~anlam~na
da gelmemelidir. Çünkü Osmanl~~hükümdar~~askeri harekat~na
devam etse veya en az~ndan tüm gücü ile Timur'u bölgede beklemi~~
olsa idi kayna~a belki de ~üphe ile bakmakta hakl~~olabilirdik. Fakat
onun hemen Erzincan'~~terk etmesi Timur'dan korktu~unu aç~kça
kan~tlamaktad~r. Böyle bir tutum içinde olan I. Bayezid'in Timur'un
hiddetini daha fazla üzerine çekmek istemeyerek yau~urma yolunu
seçmi~~olmas~~do~al görünmekte ve sözü edilen kaynaklara da do~ruluk vermektedir. Nihayet Karaba~'a geçerken Al~ncak'~~görmeye
gelen Timur'u burada ziyaret eden Erzincan emini Mutahharten
ona olan ba~l~l~~~n~~tazelemi~~ve I. Bayezid'in acz ve inkisar içinde
bulundu~unu, kendisi ile sulh yapmay~~arzulad~~~n~~bildirmi~ti 147.
Kaynaklar~~dikkatle gözden geçirerek vermeye çal~~t~~~m~z bu
görünüm içinde I. Bayezid'in çekingen tutumu bütün aç~kl~~~~ile
ortaya ç~kmaktad~r. Nitekim çok geçmeden Ahmed-i Celâyir'in
Irak-~~Arab'a gitmesini uygun görmekle tavizkar politikas~na yeni
bir örnek vermi~~olacakt~r.
I" Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., S. 268-269; Haf~z-~~Ebr~l, vrk. 3241).
~erefeddin Ali Yezdl, II., S. 269, 271.
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Karaba~~lu~la~mda Anadolu, Suriye ve Irak-~~Arab'taki
geli~meleri takip eden Timur'un tehdidinin baki oldu~u s~rada Sultan
Ahmed-i Celayir Anadolu'da tam bir sürgün hayat~~ya~amakta idi.
Ne var ki Timur'un tekrar Türkiye'ye yürüyece~i haberi yay~l~nca
Sultan Ahmed-i Celayir Osmanl~~hükümdarmm kendisine dirlik
olarak verdi~i Kayseri'den izinle ayr~larak (Haf~z-~~Ebrti dirlik
olarak verilen yerin Kütahya oldu~unu söyler "8.) Irak-~~Arab'a dönmü~tü. ~erefeddin Ali Yezdi'nin hiçbir yorum yapmadan verdi~i bu
malumat yan~~ s~ra 149. Nizameddin ~am! "Timur'un Türkiye'ye
yürüyece~i duyulunca, I. Bayezid Timur ile aras~ndaki dü~manl~~~~
biraz olsun azaltabilmek için Sultan Ahmed-i Celayir'in Irak-~~
Arab taraf~na gitmesini uygun gördü" diyerek gerçe~i bize yans~tmaktad~r 15°. Burada akla hemen ~öyle bir soru gelmektedir.
Ahmed-i Celayir, Irak-~~Arab taraflar~na Timur'u u~ra~t~rmas~~
için I. Bayezid taraf~ndan gönderilmi~~olamaz m~? Ancak Zafernamelerin aksine böyle bir dü~ünceyi kabule imkan yoktur. Çünkü
asil kaynaklar~m~zdaki bu bilgilerinin do~ruluk derecesi hakk~nda bizi
~üpheye dü~ürebilecek herhangi bir bulgu bugün için elimizde mevcut
de~ildir. Üstelik Timur - I. Bayezid aras~nda teati edilen mektuplarda
da bu himaye hususunun aradaki dü~manl~~~~derinle~tirdi~ine s~k
s~k de~inilmesi 151 Zafernamelerde bu olaya dair I. Bayezid'in tutumu ile ilgili bilgilerin do~'rulu~u ihtimalini artt~rmaktad~r.
Öte yandan Irak-~~Arab'a yani Ba~dad'a dönmek üzere I.
Bayezid'den izin alan Ahmed-i Celayir süratle buraya yeti~mek
istemi~ti. ~erefeddin Ali Yezdrye göre Kalatü'r-Rum yolundan
F~rat k~rs~m takiben ait'e gelmi~, buradan da Ba~dad'a yeti~mi~ti.
Ba~dad bu s~rada y~luk ve terkedilmi~~bir ~ehir görünümünde idi.
Ahmed-i Celâyir'in burada eski düzenini kurmas~~uzun zaman alacakt~. Buna ra~men kendi güvenli~i aç~s~ndan gerekli, da~~n& askeri
toplamakla i~e ba~lam~~t~. Bunun yan~~s~ra ~ehri oturur hale getirme çal~~malar= da sürdürmekte idi. Ancak Ahmed-i Celayir'in yeniden
Ba~dad'da eski düzenini kurmaya çal~~t~~~~haberi Timur'a yeti~mi~ti.
I~te

Haf~z-~~Ebrit, vrk. 309b.
~erefeddin Ali Yezd~, II., s. 275.
15° Bk. Nizameddin Sâmi, s. 245.
151 Ad~~geçen mektuplar için bk. S. Ali Mü'yyed Sâbiti, Esruld ve nt~ mehâ-i
tarihi. Tahran 1967; H. Nev$1, .EsnI2d ve rnekdteblit-t tarihi Iran. Tahran 1963; Feridun
Beg, Man~eâhrs-selatin. L, Istanbul 1247.
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Bu haber ise Timur'u son derece hiddetlendirmi~~ve gerekli tedbirleri
derhal alm~~t~. Çünkü Türkiye'ye yapaca~~~hayati yürüyü~ün askeri
haz~rl~ klar~n~~yapt~~~~bir s~rada Ahmed-i Celâyir'in Ba~dad'da kalmas~n~~sak~ncah görmekte idi. Bu nedenle devlet erkân~m kurultay'a
davet ederek meselenin vakit geçirilmeden halli için gereken tedbirlerin al~nmas~n~~istemi~ti, Neticede kurultay Türkiye yürüyü~ünden
önce Irak-~~Arab ve Irak-~~Acem'e bir sindirme yürüyü~ü yap~lmas~~
karar~~alm~~t~~152 . Ancak Haf~z-~~Ebrû Ahmed-i Celâyir'in Ba~dad'a
hâkim olmas~n~~daha ayr~nt~l~~ve fakat olaylar~~kronolojik aç~dan
kar~~t~rarak vermektedir 153. Bu kayna~a göre Ahmed-i Celâyir'in
I. Bayezid'den izin alarak Ba~dad'a dönmesi Timur'un Suriye seferi
dönü~üne rastlamaktad~r. Bizce bu imkâns~zdu-. Çünkü Timur'un
bölgeye yak~n yerlerde bulundu~u s~rada Sultan Ahmed gibi son
derece kurnaz bir politika adam~n~n böyle bir i~~yapmas~~olanaks~zd~r. Bütün bu nedenlerle de tarih itibariyle kendinden önce kaleme
al~nm~~~Zafernâmeler'in bilgileri daha s~hhatl~~görünmektedir.
Öte yandan kurultayda al~nan karar~n ~~~~~nda bu i~le görevli
ordu dört kol halinde hareket edecektir. ~öyle ki, birinci kol Emirzâde
Pir Muhammed Ömer ~eyh kumandas~nda Lûristan, Huzistan ve
Vas~t yolunu takip edecekti. Emirzâde Ebu Bekr'in yönetimdeki
ikinci kol do~ruca Ba~dad üzerine yürüyecekti. Emirzâde Hüseyin
ve Emirzâde Halil Sultan'da idarelerindeki üçüncü kol Ba~dad'~n
d~~~nda Irak-~~Arab ~ehirlerine gidecekti. Nihayet emir Burunduk
idaresindeki dördüncü kol el-Cezire bölgesinde görev yapacakt~.
Emirzâde Ebu Bekr yönetimindeki ordu zaman kaybetmeden Ba~dad'a gelmi~ti. Burada yeniden iktidar~n~~kurma çal~~malar~n~~sürdüren ve Ba~dad'taki Timurlu idareciyi yenerek kaç~ran Sultan Ahmed-i
Celâyir Timurlular~~ans~z~n kar~~s~nda görünce büyük korkuya
kap~larak ~ehri derhal terk ile ~at suyunu geçmi~ti. Burada kalmay~~
da sak~ncal~~buldu~undan yan~nda o~lu Sultan Tahir ve birkaç
yak~n adam~~oldu~u halde Hille taraf~na çekilmi~ti. Timurlular
onun Hille taraf~na çekildi~ini haber al~nca takibe ba~lam~~lard~.
Ancak Hille köprüsünün y~k~ld~~~n~~görerek kar~~~tarafa geçememi~~
orda konaklam~~lard~. Bu i~lem bir raporla Karaba~'daki Timur'a
ula~ur~lm~~t~. Emirzâdelerden Sultan Hüseyin ve Halil Sultan Men152
153

Bk. ~erefeddin Ali Yezdi, II., s. 276.
Haf~z-1 Ebr~)., vrk. 324b.
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deli'ye gelmi~lerdi. Buran~n hâkimi Ahmed-i Celâyir'in kabilesinden
Ali Kalender idi. Istilâ ordusu kar~~s~nda tutunamayan Ali Kalender
~at suyunu geçmi~~Dicle'nin kar~~~ k~y~s~nda tekrar toparlanarak
mukavemete yeltenmi~se de üzerine gönderilen kuvvetlere yenilmekten kurtulamam~~t~. Irak-~~Acem bölgesine gitmi~~olan di~er kollar~n
tümü de görevlerini yerine getirmi~ler k~~~~Irak-~~Arab'ta toplanarak
geçirdikten sonra ilk bahar~n ba~~nda Ba~dad bölgesinde Sultan
Ahmed-i Celâyir'in yakalanmas~~ile u~ra~an kuvvetlerle birle~erek
Karaba~'a geri dönmü~lerdi 154 .
Bundan sonra geli~en olaylar, Ankara sava~~~ve sonras~~Türkiye'nin bat~~ucuna kadar Timur taraf~ndan i~gali konular~n~~bir ba~ka
ara~t~rmam~za b~rak~yoruz. Sonuç olarak diyoruz ki, 1400 - 1402
y~llar~~ aras~ndaki Timur'un Türkiye ve Yak~n - do~u ili~kilerine
dair çizmeye çal~~t~~~m~z panaromada Osmanl~~hükümdar~~ bir
önceki ara~t~rmam~zda "5 göstermeye çal~~t~~~m~z gibi, pasif tutumunu devam ettirmi~tir. Timur'un Türkiye'yi istilâ hevesini engelliyebilecek, hiçbir olumlu denebilecek te~ebbüste bulunmam~~t~r.
Bu umursamazl~k kendisi ve imparatorlu~u için ac~~sonu haz~rlam~~t~~ki, yukar~da de~indi~imiz yak~nda bas~ma verece~imiz ara~t~rmam~zla bu gösterilmeye çal~~~lacakt~r.

154 Bk. ~erefeddin Ali Yezdt, II., S. 276-278; Nizameddin ~âmi, s. 246; Haf~z-~~
Ebrû, vrk. 331s, b.
155 Bk. Ya~ar Yücel, Timur'un rakm-Do~u ile ili~kilerine Dair Gözlemler. Belleten
158 (1976) 5. 249-285.

