1527 ANADOLU ~SYANI HAKKINDA YAYINLANMAMIS
B~R RAPOR *
JEAN - LOUIS BACQU - GRAMMONT
Celali isyanlanyla doruk noktas~na varan, Osmanl~ lar döneminden
önceki Anadolu'yu kar~~t~ ran, kültürel, dinsel, etnik, ekonomik ve toplumsal belli bir dengenin bozuldu~unu gösteren ve toplumun bundan dolay~~
kabul ya da reddetti~i isyanlar, ara~t~rmac~ lar için oldukça verimli bir
aland~r. Bu konuda çal~~an ara~t~rmac~lar~ n incelemeleri, analizleri ve sonuçlar~~ birbirinden farkl~~ çok say~da eserin ortaya ç~kmas~n~~ sa~lam~~t~r.
XVI. yy'~n ilk çeyre~indeki Osmanl~-SafevI ili~kilerini incelerken bir
yandan aralar~ndaki ortak noktalar~ , öte yandan ise önceki ve sonraki
olaylar~~ ara~t~rarak, isyanlar~~ olu~turan nedenleri anlamaya çal~~t~k. Bu
arada yine, ayn~~dönemde yer alan üç büyük isyan~~ da incelememize katm~~~olduk. Ancak çal~~man~ n henüz varsay~mlar safhas~nda bulundu~unu
da hemen belirtelim. ~syanlar~ n yerel bir çerçevede kalmas~, olaylar~n geli~imi ile ilgili belgelerin bollu~una ra~men henüz yay~nlanmam~~~olmalar~~
ve düzenli olarak bu belgelere ba~vurman~n gerekli olmas~, konu hakk~nda
asl~nda pek az bilgimizin bulundu~unu çabucak fark etmemizi sa~lad~. Bu
ko~ullarda, elimizdeki bölük pörçük verilerle, varsay~lan nedenlere dayal~~
ve gözlemledi~imiz dört etkenden birini ön plana ç~karabilecek, herhangi
bir yorum yapmaktan ~imdilik kaç~nd~k. Yukar~da aç~klad~~~m~ z duruma
göre, isyanlar aras~nda bir k~ yaslama yapmak çok erken gibi geldi. Bizce,
Celali isyanlar~n~n detayl~~ olarak incelenmesi, ~imdiki konumuzu olu~turan
bu üç isyan~~ ara~t~rmadan imkâns~ z gibi görünmektedir.
Geçici olarak seçti~imiz dört etkenden üçü, ~~511-15 ~~2, I 520 ve I 526 1527 isyanlar~ nda ortak özellik gibi kar~~m~za ç~kar; önem s~ ras~~ ise birin* Burada sundu~umuz inceleme yaz~s~, Paris'teki Frans~ z Ulusal Ara~t~ rma Merkezi'nin
(CNRS) 04.1 057 kodlu "Unit Associe" (UA) biriminin çal~~malar~~ içinde yer almaktad~r.
Frans~ zca metin, daha önce Istanbul'da, 1979 y~l~ nda, III. Uluslararas~~ Türkoloji Kongresi'nde bildiri olarak sunulmu~tur. ~u anda ise, Studia islam~ca dergisinde yay~ nlanmak üzere
bask~dad~ r. Metnin Türkçe çevirisini yapan Bayan Sefire Bilir'e de ayr~ca te~ekkürlerimizi
sunanz.
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den di~erine de~i~ mektedir'. Ekonomik etkenin, a~~rl~ k kazanmasa da,
önemli bir rol oynad~~~~aç~kt~ r. II. Mehmet'ten itibaren, II. Beyaz~t dönemine kadar, Bâb-~~ Ali'nin siyaseti, gazilerin t~ marlar~n~~ varislerin haklar~~
geri al~nabilir t~marlara dönü~türmeye, a~iret reislerinin iktidarlar~n~, gelirlerini s~n~ rlamaya ve göçebe vergilerini yükseltmeye yönelikti. Konuyla
belgeler çok say~ da bulunmaktad~r. ~ çlerinden en önemli olanlar ekonomist meslekta~lanm~z taraf~ndan incelendi~inde, bu dönem hakk~nda
haz~rlanacak kar~~la~t~ rmal~~ ve istatistiki tablolar yard~ m~yla bize ~~~ k tutabilirler.
Osmanl~~ iktidar~~ böylece, Anadolulu nüfusun en çok Türk niteli~ini
ta~~ yan ögelerine zarar vermekteydi. Bu dönemin belgeleri incelendi~inde,
Osmanl~n~ n özü olan ve Etrâk (Türkler) olarak adland~r~ lan —geleneklerine, ya~am biçimlerine, haklar~na ba~l~~ göçebe, yar~~göçebe ve yeni yerle~mi~~toplumu nitelendirmek için küçültücü bir s~fat olarak kullan~ lan bu
sözcük— bu toplumun veya cemaatin, merkezi iktidar~ n giderek kendisine
yabanc~la~t~~~n~~ hissediyordu. Üstelik, iktidar~ n bu topluma gönderdi~i
temsilciler bile dev~ irme idiler, yani tamamen Türk de~ildiler. Bu durumda, merkeziyâtç~~ Osmanl~~ iktidar~~ ile geleneklerine ba~l~~ adem-i merkeziyâtç~~ Anadolulu "Türk" ögeler aras~ nda kapanmaz büyük bir uçurum
aç~lmaya ba~land~~~n~~ kabul edebiliriz. Bâb-~~ Ali, ~ smail Hami Dani
~mend'in alt~n~~ çizerek özellikle belirtti~i gibi, Rum vilayeti ve Bozok'tan
bak~ld~~~ nda, müphem bir ~ekilde "kozmopolit” bir görüntüye sahipti.
Olaya k~sa bir rapor çerçevesinde bak~ld~~~ nda, ekonomik ve sosyal etkenlerin birbirinden ayr~lmas~n~ n imkâns~zli~~~kendini belli eder.
Bâb-~~ Ali, isyanlan temelden çözümleyecek kurumsal ve iktisadi önlemleri almamaktayd~. ~syanlar bast~ r~ld~ ktan sonra önemsenmedi~i, K~z~lba~lar ve onlar~~ bast~ rrnaya çal~~an Osmanl~~kuvvetlerinin yak~p y~
kt~~~~
bölgelerin de merkez taraf~ndan imar~~ ve ekonomisinin güçlendirilmesi
do~rultusunda bir çaba gösterilmedi~ini söyleyebiliriz. Zira vergiler ayn
~~
oranda tutulmakta, hatta art~nlmaktad~ r. Bölgeden kaçanlar~n ve ölenlerin
yaratt~~~~ aç~~~ n nüfus ba~~ na vergi gelir hesaplannda ayn~~ kald~~~~
ve
mü~terek mesuliyet ad~yla ki~i ba~~ na daha fazla vergi istendi~i güvenilir
belgeler ~~~~~ nda görülmektedir. Bu durumda, yeni isyanlar~ n ve hatta daha önce patlak vermemi~~ba~kald~r~lar~ n meydana gelmesi için gerekli alt
I Istanbul Hollanda Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü'nün monograf~ler serisi içinde LVI
no.s~~ ile yay~ nlanacak olan ve halen bask~da bulunan Les O ttomans, (es Safavides et leu~s
vo~sins 'de bu etkenlerin incelenmesini daha geni~çe ele alaca~~z.
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yap~~ mevcuttur2. Bab-~~ Ali'nin krizin as~l nedenlerini anlamada ve çare
bulmadaki yetersizli~inin sebepleri ara~t~r~labilir. Dikkati çeken di~er bir
nokta ise, tüm bu ko~ullara kar~~n, 1527'den yüzy~l~n sonuna kadar, kayda de~er hiçbir isyan~n patlak vermemi~~olmas~d~r.
Dini etkene gelince, kendinden önce gelen di~er iki etkene büyük
ölçüde ba~~ml~d~r. Ara~t~rmalar, XV. yy'~n ikinci yar~s~nda Bab-~~ Ali'nin
Anadolu'ya halk~n gelenek ve görene~ine ters dü~en, ~eriat~~ sertlikle uygulayan kad~~ve din görevlileri gönderip göndermedi~ini saptamaya yard~mc~~
olacakt~r. E~er gerçekten böyle bir durum varsa, bu sürecin özellikle etkisine ald~~~~bölgeleri belirlemekte yarar vard~r. Selahattin Tansel taraf~ndan
yay~nlanan pek az itiraza aç~k bir rapor3, XVI. yy'~n ba~~nda Bab-~~
Ali'nin dini ve sivil yerel temsilcilerinin ne kadar büyük bir ahlak bozuklu~u ve güvensizlik verici durumda olduklar~n~~ ortaya koymaktad~r.
1511 isyan~~patlak verdi~inde, halk~n, merkezi otoritenin yerel temsilcilerine kar~~~ho~nutsuzlu~u ve bu temsilcilerin sürekli yetersiz kalmalar~~ gibi
etkenler önemli bir rol oynam~~t~r. Sultan Selim'in iktidara geldi~i andan
itibaren, adil olma ve sayg~nl~~~n~~güçlendirme amac~yla yerel düzeyde ald~~~~önlemler konusunda ara~t~rmalara giri~ilmesi uygun olacakt~r. Yine
de, al~nan bu önlemler, Etrak'a hiç al~~~k olmad~klar~~ kat~~bir islamiyet biçimini zorla kabul ettirmeye çal~~an ve Eti-ak'', Bab-~~ Ali'nin temsilcilerine
kadar, yabanc~~ görünen bir iktidardan daha da uzakla~t~rd~~~~ ~üphe
götürmez.
Her üç ihtilalin de çok karma~~k olan dini ve ideolojik içeri~i konusunda, taraf tutmas~~ muhtemel olan resmi Osmanl~~ tarih belgelerinin d~~~nda ba~ka bir kaynak yoktur. Halk belle~i ve nesilden nesile aktanl~rken
olu~an de~i~iklikler temel say~labilecek unsurlar~~ silmi~~veya tan~nmaz hale
getirmi~~bulundu~undan, Anadolu mezhepleri için, yaz~l~~ve sözlü destanlar üzerinde yap~lacak çal~~malar bize gerekli bilgiyi sa~layabilecek kaynaklar olabilirler. Ayn~~gözlem, Alam-iird-ye-safa~li propaganda eserleri için
de geçerlidir. Ba~lang~çtaki "K~z~lba~l~k” uzun zamandan beri Iranl~~ ~ii din
adamlannca "elden geçirilmi~” ve yeni bir ~ekle dönü~türülmü~tür.
XVI. yy'~n ba~~ndan itibaren göze çarpan bu üç etkene önem vermemiii gerektiren bir dördüncü etken daha eklenmektedir. Bu, ~ah Ismail'in
Anadolulu ve Azerbeycanl~~ Etralea dayanarak, Iran'da dini kurtar~c~~
2 örnek olarak bkz. Irne Beldiceanu-Steinherr ve Jean-Louis Bacqu&Grammont "A
propos de quelques causes malaises sociaux en Anatolie centrale aux XVI' et XVII' sicles", Archinum ottomartieum, VII, 1982,
S. 71-115.
3 Selâhattin Tansel, ravuz Sultan Selim, Ankara-~stanbul 196g, s. 20. ve sonras~.
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—Mesihvari— ki~ili~inin yard~m~yla, Osmanl~lardan ho~nut olmayanlar~n
gözlerini kama~t~ran bir devlet kurmas~d~r. Doktrinini halk Türkçesiyle
yazm~~~ve ~u maddi ko~ullar~~ kendisine sad~k K~z~lba~~müridlerine sa~lam~~t~ r: A~iret farkl~la~malanna gösterdi~i sayg~, göçebe hayat~n~~ sürdürebilme serbestisi ve tanr~la~m~~~bir önder ile hayranl~k uyand~ran seferlerine
gidebilme imkan~. Etrâk içinde bu durum, atalar~ n~n zaman~ndaki gazi
beylerin ya~ad~klar~~ döneme k~yasla daha da iyi idi. Bu yeni düzene kat~l~m süratli ve büyük ölçüde olmu~tur. ~ah ~smail vakit kaybetmeden kendi ordusu için iyi malzeme olu~turan ve ayn~~ zamanda hasm~~ olan Osmanl~y~~ içten y~pratacak olan bu etkenlerden —fanatik taraftarlar— istifade etmeyi ba~arm~~t~r. Dördüncü etken ise, 15~~2'de Safevi ordular~ n~ n dolays~z deste~i ile Nur Ali Halife olay~nda oldu~u gibi, d~~tan gelen k~~k~ rtmalard~r. 1511-1512 isyanlar~n~n patlak vermesi ve geli~mesinde ~ah'~n
rolünün olmad~~~~ ~üphelidir. 152o'deki ~ah Veli isyan~nda ise kesinlik kazanm~~t~r4. Buna kar~~n, ~ah ~smail öldükten iki y~l sonra, 1526 -1527 isyanlar~ n~n Iran'da düzenlenmedi~i ~üphe götürmez. Halefi genç Tahmasb
h~rsl~~ bir ki~ili~e sahipti. Bu genç Safevi, Safevi s~n~rlar~~ d~~~nda birbirlerini
yok etme çabas~ nda bulunan, bir isyan düzenlemek için gerekli siyasi
güçten uzak K~z~lba~~emirlerinin elinde bir oyuncak idi. Bu ba~lamda,
önemle üstünde durulmas~~ gereken bir nokta da, ~ah Ismail'in eski "dar'
ve "halifelerin taraf~ndan yönetilmekte olan bu isyanlar, daha çok yerel ve
yerli görünümü yan~~ s~ra, dönem için istisnai ve dolay~s~yla ilginç isyanlard~r.
Anadolu isyanlar~n~n geli~iminin incelenmesi, bir yandan kaynaklar~ n
çeli~ki ve eksiklikleri ile, öte yandan kronoloji ve belirtilen olaylar~ n s~ralanmas~ ndaki tutars~zl~ klarla, çok karma~~k bir hale gelmektedir. Somut olaylan an~ nda tespit edip, ortaya koymakla, ula~~labilir ar~iv belgeleri —isyan~n
bast~ nlmas~na kat~lan Osmanl~~ subaylar~ n~n raporlan— ço~u zaman çe~itli
tarih yazarlar~n~n aras~ndaki uyumsuzluklann do~rultusunu bulmay~~
mümkün k~lmaktad~r. ~ah Veli isyan~ n~n incelenmesi s~ras~nda olaylar~n
birbirinden çözülmesi ve tekrar birle~tirilmesi yolunda öyle bir çal~~maya
girmek f~rsat~n~~ bulduk ki; bu bizi ba~lang~çta öngördü~ümüz s~n~rlar~n
çok ötesine sürekledi. Kald~~ ki; burada söz konusu olan isyan, zaman ve
yer aç~s~ndan kolayca belirlenebilen bir isyand~. Bu bak~mdan on ay
süren, üst üste gelen ve K~ r~ehir, Erzurum ve Kilikya geni~~üçgeni içinde
cereyan eden büyük seferden olu~an 1526-1527 olaylar~n~n s~ra ve yer be4 Kar~ila~tinniz: "Etudes turco-safavides, III. Notes et documents sur la r6,olte de
~ah Veli b. ~eyh Celil", Archivum ottomanicum, VII, 1982, s. 5-69.
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lirlemesini yapmaktan kaç~naca~~z. Bununla birlikte, bu olaylar~n devam~~
say~labilecek, ~ah Veli hakk~ndaki bir incelemeyi daha sonra ele almay~~
tasarlamaktay~z. ~u andaki konumuzu ise, yukar~da belirtilen noktalardan
baz~lar~n~~ ayd~nlatan ve bildi~imiz kadar~yla ~imdiye dek yay~nlanmam~~~
bir belgenin tan~t~m~~ile s~n~rland~raca ~z.
Topkap~~ Ar~ivlerindeki E. 6369 no.lu doküman, ad~~ belirtilmemi~~olmakla birlikte, ku~ kusuz Karaman Beylerbeyi olan Mahmud Pa~a'n~ n 5,
sultan~n K~z~lba~~isyan~n~~ bast~rmakla görevlendirdi~i Sadrazam ~brahim
Pa~a'ya gönderilen bir rapordur. Doküman isyan~n bast~r~lmas~ndan iki ay
öncesine, yani 1527 Nisan'~n~ n son günlerine aittir.
Bu isyan, ko~ullar~~ iyi bilinen 1526 yaz~nda aniden Kilikya'da patlak
vermi~ti. Ykirenin hazine kütüklerini düzenlemekle görevli bir say~m memuru, vergi yükümlüsü Etrâklara kar~~~adaletsizlikler yaparak, vergilendirme görevini yerine getirir. Etrâklann topraklar~~keyfi bir biçimde vergiye
ba~lanm~~t~r. Bu haks~z duruma itiraz eden bir ya~l~n~n, say~m memurunun emri ile sakal~~ kestirilir. Bu küçük olay, hemen daha büyük olaylara
yol açar. Kilikya'daki Etrâklar ayaklan~rlar. Kar~~~kl~k zaman~n bütün K~z~lba~~isyanlar~n~n önemli bölgesi olan Bozok'a da yay~l~r. Sancak Beyi 20
A~ustos'ta isyanc~lar taraf~ndan öldürülür. Karaman Beylerbeyi Hürrem
Pa~a da derhal çarp~~malara kat~l~r, ancak bir hafta sonra öldürülür6.
O s~rada Mohaç seferinden dönmekte olan sultan, 8 Ekim'de Varadin'de
bu haberi al~nca, durumdan bilgi edinmesi için Anadolu Beylerbeyi Behram Pa~a'y~~olay yerine yollar 7. Bu arada, ihtiyats~zca asilere kar~~~bir sal5 Incelenece~i gibi, Mahmud Pa~a, 1526 y~l~nda K~z~lba~lar taraf~ndan öldürülen
Hürrem Pa~a'n~n halefi olarak, Karaman beylerbeyi tayin edilmi~ti. Daha önceden Zü'lkadriyye beylerbeyi idi. Bl~z. Bostanzâde, Stileyman-nâme, el yazmas~, Viyana, Österreichische National Bibliothek H.0.42a, s. 135. Belki de, 1522'de ~ehsuvar o~lu Ali Bey'in yok
edilmesinden sonra Mara~'a tayin edilmi~tir. Mehmed Stireyya'ya göre Sicill-i Osmâni, IV,
Istanbul, tarihsiz, s. 3~ o, bu eski yeniçeri, II. Beyaz~t'~n zaman~nda özel bir görevde iken
Iran'da hapsedilmi~ti. Bu zat, Sultana elçilik görevi dolay~s~yla gönderilmi~, Biga sancak beyi tayin edilmi~~ve daha sonra I. Selim zaman~nda Iran'a iki kez elçi olarak gitmi~tir. Bu
son nokta bize ~üpheli görünür, çünkü, Çald~ran seferinden önce Diyarbak~r Safevi beylerbeyi Ostacelü Muhammed Han'a gönderilen iki misyon d~~~nda, Sultan Selim'in ~ah Ismail'e temsilci gönderdi~i görülmez. Ama bu iki misyon s~ras~nda, "Iran" belki geni~~anlamda
ele al~nm~~t~r ve ~irvan~ah'a veya Hazar Denizi k~y~s~ndaki küçük krallara elçiler gönde.ilmi~tir.
Celâlzâde Mustafa, Tabahâtül-memâlik ve d~recgaii'l mesOilik, Paris, Bibliothque Nationale, Suppl€ment Turc 165, s. 118-119; J. de Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, V,
Paris 1836, s. 93.
7 Feridun Bey, Mün~e'âtü'is-selâtin, I, Istanbul 1274/1858, s. 565; M. Pavet de Courteille, Histoire de la campagne de Mohacz, par Kemal Pack° Zadel~, Paris 1859, S. 131 ve sonras~.
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d~nya giri~en Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Pa~a yenilgiye u~ram~~t~r.
26 Eylül'de a~~r bir ~ekilde yaraland~~~nda, üç gün sonra yerini, takviye
kuvveti olarak yola ç~km~~~bulunan Diyarbak~r Beylerbeyi Hüsrev Pa~a'n~ n
bölü~ü al~r. Güçlü ve tecrübeli bir orduya kumanda eden Hüsrev Pa~a,
isyanc~lar~~ ortadan kald~rmay~~ ba~anrsa da; isyan yeniden alevlenir8. Kilikya Valisi Ramazano~lu Fili Bey, 1526 Ekim'inde ve 1527 ~ubat'~nda olmak üzere iki kez isyan~~ bast~rabilir. 1527'de Hac~~ Bekta~i"nin soyundan
gelen Kalender ~ah'~n ça~r~s~~ üstüne Bozoklular yeniden ayaklan~rlar. Sultan bütün imkânlann~~ kullanarak olaylar~~ sona erdirmeye karar verir.
Hüsrev Pa~a, isyanc~lar~n ~ran'a kaçmalann~~ sa~layabilecek yollan keserken, Sadrazam ~brahim Pa~a da K~z~lba~lara kar~~~sava~maktad~r. Bu arada, Zü-niin'un o~lu taraf~ndan yönetilen asilerin bir k~sm~~yönetimi ellerine geçirmekte ve Sivas yak~nlar~na varmaktad~r. Rum vilayetinin yeni Beylerbeyi Fil Yakub Pa~a, yol boyunca çarp~~arak, Erzurum'un Pasinler ovas~nda ordugâh kurmu~~olan Hüsrev Pa~a'ya hemen kat~l~r. Buradaki çarp~~malar~n sonucunda, K~z~lba~lar bozguna u~rat~l~p, katledilirler. Hikayeyi
ayr~nt~l~~ bir biçimde Bostanzâde'nin vakanüvis defterinden ö~reniyoruz'.
Daha sonra Kalender ~ah ve Bozoklu asiler K~r~ehir'i terkederek,fran'a
do~ru yola koyulurlar.
Mahmud Pa~a'n~n raporu i~te bu döneme aittir. Mahmud Pa~a, ~brahim Pa~a taraf~ndan —Orta Anadolu'ya giden— asilerin yolunu kesme göreviyle Sivas'a Yakub Pa~a'yla ve Anadolu Beylerbeyi Behram Pa~a'yla birle~mek üzere gönderilmi~tir. Bu doküman, asiler kuzeyden Sivas'~~ ve Mahmud Pa~a'y~~ sard~klan anda kaleme al~nm~~t~r. Oysa, Yakub Pa~a, Koçhisar ile Zara aras~ndaki K~z~l~rmak vadisinde, Mahmud Pa~a'y~~ beklemektedir. Ba~ka bir yönden gelen Behram Pa~a ise, kendi kuvvetlerini di~er
kuvvetlerle birle~tirerek, K~z~lba~lara sald~r~r, ancak, Sivas'~n kuzeyindeki
Karaca Çay~r denilen yerde, bu sald~r~~ sonucunda bozguna u~rar. Bostanzâde taraf~ndan verilen topografik bilgiler '°, Mahmud Pa~a'n~n raporunda geçen bu olaylar~~ do~rulamaktad~r. Mahmud Pa~a, yine ayn~~ raporda,
olaylar~n tarihlerini kesinlikle belirtmi~tir. Daha sonralar~~Anadolu isyanlanna uzunca bir süre için son verecek olan bu safha, harekat~n di~er safhalanndan farkl~l~k kazanm~~t~r. Behram Pa~a; Mahmud Pa~a, Halep Beyi
Koca ~brahim Pa~ao~lu ~sa Bey ile birle~ece~i yere, Tokat'a çekilir.
Celâlzâde Mustafa, a.g.y., s. 119-12 1.
Bostânzâde, a.g.y., s. 141 ve sonras~.
61 8.Y.,
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8 Haziran 1527'de asiler Cincife'de " yeni bir çarp~~maya girerler. Bu
olay büyük bir felâketle sonuçlan~r. Mahmud Pa~a ile di~er üç sancak beyi ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun iki yüksek rütbeli memuru burada ~ehit
edilirler. Sa~~kalanlar ise K~z~lba~lar~ n takibine u~rar ve 22 Haziran'da ilk
sava~~~yaparak dü~man~~ ortadan kald~ran ~brahim Pa~a'n~ n ordusuna kat~lmay~~ ba~ar~ rlar.
Mahmud Pa~a'n~ n raporu tarihsel konumuna yeniden oturtulacak
olursa, Mahmud Pa~a'n~ n, ordusunu bozguna u~ratacak güce sahip olan
hasm~n~n kuvvetlerini küçümsedi~i farkedilecektir. Ayn~~ ~ekilde, 151 ~~ olaylar~nda, dü~mana kar~~~ihtiyats~zca sald~ran ve bunu hayatlanyla ödeyen
Karagöz Pa~a ve Sadrazam Had~m Ali Pa~a'dan beri dü~man~n sald~rganl~~~~iyice bilinmektedir. Hüseyin Pa~a, Yakub Pa~a ve Hürrem Pa~a da yine ayn~~ ~ekilde birkaç ay öncesinde bu sald~rganl~~~~ispat etmi~lerdir. Bu
hafife alma i~i, durum de~erlendirme raporlar~nda di~er olaylardakilerle
benze~mektedir. Özellikle vurgulamak istedi~imiz gibi, Osmanl~~ ordular~,
al~ nmas~~ gereken önlemleri yeterince alamayan ve eski olaylardan sonra
ders almayan valilikler yüzünden yenilmektedir. Patlak vermesiyle, geli~mesi ve etkiledikleri bölgelerle genellikle birbirine benzer isyanlar~ n yinelenmesi Bâb-~~ Ali'nin Anadolu'daki tedirginli~in sebeplerine kar~~~aç~kça
ilgisiz kalmas~ndan kaynaklanmaktad~r. Daha önceki y~llarda Bâb-~~ Ali'nin
gösterdi~i pragmatizmle çeli~en bu yeteneksizlik, Osmanl~~ ordular~n~n
1534-1535 ve 1548 y~ llar~ndaki ~ran seferleri s~ras~ nda 12 tekrarlad~~~~stratejik ve lojistik yan~lg~lar~~ da hat~ rlatmaktad~ r.
E. 6369 no.lu doküman, sa~~tarafta bulunan mürekkep lekesi yüzünden güçlükle okunan bir damga ta~~ r. Dikkatle bak~ld~~~nda ~unlar anla~~a~a~~daki kütükte ise: Mahmud bin Abdullah.
l~r: Tawakkaltu
E. 6369
1. semm-i semend-i sacadete 13 ruhsâre-i niyâzi sürüb takbil-i rikab-1 hümâyünla dest-res buldukdan sonra carz-1 bende-i bi~nikdr
" Bugün Tokat ilMM ilçesi Gökdere buca~~ = muhtarl~~~. Bkz.ITMTKJ, T.C. Içi~leri
Bakanl~~~, Türkiye'de Meskün Yerler K~la~n~zu, Ankara 1946, S. 212; ~FIGMJ, Harita Genel
Müdürlü~ü, Ankara, 1/200.000 ölçekli Türkiye haritas~, "Re~adiye" paftas~, oö-91.
12 Bu sorunu "Kanuni Sultan Süleyman'~ n I. François'ya iki mektubu" nda ammsad~ k,
Tanh Ara~nr ~nalar~~ Dergisi, VI11-X11/14-23, 1970-1974, s. 94 ve devam~ .
Ata ve üzengiye olan ba~vuru hiyerar~ide üstte olan ki~inin o s~rada sava~ ta oldu~unu gösterir. Böylece yaln~ z ~ brahim Pa~a'n~n sava~ta oldu~u ve sultan~n o s~rada IstanL1, 8
lielleten

D.T.C.
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ve zerre-i hâksar ol-dur ki bundan akdem Budak Özi ve
Keskün" nevâhilerinde hurüc eden
K~z~lba~~Kaz Gök' nam mahallden kalkub Artukabâcl16 cânibine müteveccih oldu~~~haber `arz
olunub ~imdiki halde beglerbegi hazretleri 17 cânibinde olan
âdemlerümüzden Veys nam âdemümüz
Artukâbâd aya~~nda Silis Özi nâm mahallden gelüb ~öyle
haber verdi ki K~z~lba~-~~ lacin
Artukâbâda kondu~~~haber istimâc olub nefs-i Sivas~~ ihrâk etmek niyyetin istimâc edicek
R~lm beglerbegisi hazretleri '9 dahi ~l~ayub Sivâsa kondukda
K~z~lba~-~~ mabzül dahi Artukâbâddan Y~ lduza 2° dönüb Sivas ile Tokat aras~ndan geçüb Y~lduza konub andan
Gökçe Belden 2~~ a~ub kara kuray~~ b~ ra~ub a~z~ n~~ çit-bâne eyleyüb diyar-~~ ~arka
~ o. gitmege müteveccih oldukda beglerbegi hazretleri dahi mahriise-i Sivasdan kalkub Sivasuf~~
bul'da bulundu~u sözkonusudur. Ayr~ca, son çare, Bab-~~ Ali'deki bir ulu ki~iye (sultânum
hazretlen) aç~kça ba~vurmakt~r ve ~üphesiz dergâh-t muallâ,
alâ, vb. türünde bir istiare ile yakar~lan Süleyman'a ba~vurmak de~ildir.
'4 Keskün, Ankara'n~n güneydo~usunda bulunan ~imdiki ilçe merkezi Keskin olmal~d~r. Budak Ozi'ne gelince, tam belirtilmi~~yerini bulamad~ k. ~syan~n K~r~ehir veya çevrelerinde patlak verdi~ini bildi~imiz için, onu bu bölgede ara~t~rmak uygun olacakt~r. TMTIC
s. 178, K~r~ehir'in do~usunda Mucur ilçesinde bir Budak buca~~n~~ belirtir. Yine de, bu köy
hiçbir zaman ne bir vadide, ne de bir derenin k~ y~s~nda (öz) bulunur. Bkz. HGM, "Avanos", Id-73.
15 Ye~il~rmak'm sol k~ y~s~~ yan~nda, Turhal ve Tokat aras~. Bkz. HGM, "Amasya",
s-86-87. Irma~~n kar~~~ k~s~nda, 152o'de Rumeli Beylerbeyi ~adi Pa~a'n~n, Sivas üstüne ayn~~
~ekilde yürüyen, Bozok'tan gelen ~ah Veli'nin K~z~lba~lar~~ taraf~ndan yenilgiye u~rat~ld~~~~
Kazova ovas~~ bulunur. Bkz. ETS
'Tokat'~n güneybat~ s~nda ilçe merkezi, ~imdiki Artova. Bkz. HGM, "Amasya", s- 88.
"Fil Yakub Pa~a.
"Artova ile Zile aras~ nda yer alan köy. Bkz. HGM, "Amasya", s- 85.
Fil Yakub Pa~a.
20
Sivas ile Tokat aras~nda yer alan ilçe merkezi, ~imdiki Y~ld~ zeli (Yenihan).
Gökçebel, bat~da Ç~rç~r deresi vadisi ile, do~uda Bedohtunyaz~ s~~ ovas~~ aras~nda, Ç~rgr'~n kuzeyinde bulunur. Bkz. HGM, "Re~adiye", s- 92.

1527 ANADOLU ~SYANI

Tahta Köpri nâm köpriye konub andan Koçhisara22 varmak teclarik oldukda
bu nabif dahi mübârek receb ay~nuil on tokuz~nc~~ güni ki
dü~enbe güni dür23 Artukabaddan
öte Y~lduza karib olan Finezi 24 nâm mahalle konub andan ara
yat~~ Koçhisârda
beglerbegi 1-.1aretlerine mülakat olmak üzere tahmin olunm~~dur in ~a'a-llahu-l-caziz padi~ah-1 calem-penah
hazrederinün eyyam-~~sacâdetlerinde envac-1 yüz akl~ klar~~ has~ l
ola25 ve melâcin-i mezküre dahi
eski K~z~lba~dan kimesne tabic olmayup ve bacz~~ yerlere ki fitne
fesâ'd b~ragub yer yer t~urüc
etdirmek tedârik etmi~ler idi ol fitneleri dahi râst gelmeyüb yer
yer boz~ lub ve Boz
Ok tâ'ifesinden dahi ümizvar oldug~~ kimesneler dahi kendülere
tabic olmayub
~ g. bu nahif yan~na gelüb ve andan gayri her gün bölük bölük içlerinden âdemler kaçub ve kaçub
20.

gelenlere dahi kat ca kimesneyi dahl etdirmeyüp ekserine 'ayn~~
ile bulunan r~zk ii mal~n dahi al~~
22

Sivas ve Koçhisar aras~~ K~z~l~ rmak vadisine vard~ klar~~ s~ rada, yollar~ n~~ kesmek için.

Nisan 1527. Faik Re~it Unat'~ n Hicri tarihleri milâdi tarihe çevirme k~lavuzu'nda belirtti~i gibi, Ankara 1974, S. 65, e~er 933'ün 1. recebi bir çar~amba olsayd~ , 1 g'~l bir pazar
olmas~~ gerekiyordu.
23 21

24
Artova ilçesinin K~z~ lca buca~~ n~ n muhtarl~~~ , ~imdiki Fineze. Bkz. TMTIC, s. 389;
HGM," Amasya", s- go.

25 Mahmud Pa~a'n~ n belirtmemesine ra~men, üçüncü bir Osmanl~~ birli~i o s~ rada yak~ nda bulunuyordu ve K~z~ lba~lar~~ kovallyordu. Onlara ilk kez yenildi~i Karaca Çay~ r'da
birle~meyi ba~aran Anadolu beylerbeyi Behram Pa~a'n~ n birli~idir bu. Bkz. Bostünzâde,
a.g.y., S. 142. Asiler Ç~ rç~ r'~ n kuzeyinde bulunan Gökçe Beli geçtikleri ve güneydoguya
do~ru gittikleri için, Sivas ile Ç~ rç~ r aras~ nda yer alan bucak merkezi Karaçay~ r (H~ d~ ranl~)
ile Karaca Çay~ r'~ n özde~le~tirilebilece~ini dü~ünüyoruz. Bkz. HGM, "Re~adiye", t-94. Ard~ ndan, yollar~ n iki kuvvetli ordu taraf~ndan, yani do~uda Hüsrev Pa~a ve güneyde ~ brahim
Pa~a'n~ n ordular~~ taraf~ ndan kesildi~ini bilen K~z~ lba~lar bu bölgeden uzakla~amad~ lar. Birkaç hafta sonra, Karaçay~ r'~ n kuzeyinde, en az~ ndan yüz kilometre uzakl~ ktaki Cincife‘de
bulunurlar.
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vermek ile içlerinden hayli âdem lsaçup peri~an-hal olub hatta
Çiçek o~h26
Hasan Beg nâm kimesne ki sab~ka t.ut~lub bu nahlfe geldükde
h~lcatlanub sal~~ verildükde IÇ~z~lba~~
aras~nda olan I.cannda~~~Turals Beg ki cemiK umiirlann görüb
ba~aran mezkrir Turals Bege
mektriblar gönderilüb ol dahi içlerinden lsaçub amma bu
nahife dahi gelüp ula~mayub
'.
bacIlar cebinden l ~z~lba~~yetüb lsatl etdi ve bacilar henüz
bizlere gelmege ihtiyat.
edüb bir vesile ile gelmek ister derler ~ol derecede aralanna tefrika dü~mi~-dür ki
nihâyet yedi sekiz yüz atlu ve üç dört yüz piyâde kald~~ deyü
tahkik ederlerv
ümiz. dür ki Hakk-~~ subhânahu w a tacalanuri cinâyetinden ula~~ldu~~~mahallde olancas~~
dahi k~l~çdan geçüb sâ'irlere cibret valsic ola in ~P41ffilu tacâlâ
baki fermân sacadetlü
sulânum 1.1.aretlerinüri

~eriflerine menrit.-dur
Mahmrid

ve bu cabd-~~ nahif dahi
~ayet sürcat ile gitmegin
Bozok tâ'ifesinüri
26 Faruk Sümer'in O~uzlar (Türkmenler) Ankara 1972, S. 178, adl~~ kitab~na göre, Çiçekliler, Kayseri ve Yozgat aras~ na yerle~mi~~göçmenler gibi Bo~azlayan Türkmenlerinin bir
kabilesiydiler. Ayn~~ yazar~n, Safavi devletinin kurulu~u ve geli~mesinde Anadolu Türklerinin rolü
adl~~ kitab~ na da bkz. Ankara 1976, S. 74-77.
27 Bu güçler besbelli a~~r~~ derece küçümsenmi~tir. Çünkü K~z~lba~lar yaln~z sahip olduklar~~ kuvvetlerle az zaman sonra iki Osmanl~~ ordusunu bozguna u~rat~yorlard~. Mahmud
Pa~a'n~ n bahsetti~i döneklerin, onu gerçek bir "psikolojik zehirlemeye" tabi tutma ve bir tu73Qa dü~ürme amac~yla yan~na gelip gelmedikleri dü~ünülebilir.
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boy begleri ve sipahileri
yeti~üb ekser çerileri gelüb
mülakat olamad~ lar
amma r~lz-be-rüz gelmek üzere
dururlar hem-an boy beglerinden
bir kaç boy begi gelüb
mülakat olamad~~ anlar
dahi bir iki menzil bu nahlfden
gerüde gelüb ula~mak
üzere dururlar
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