~LHANLI HÜKÜMDARLARINDAN
ABAKA, ARGUN HANLAR VE AHMED-~~CELAY~R
FARUK SÜMER
~ lhanl~~ devletinin Türkiye tarihinde önemli bir yeri oldu~ u iyice bilinen bir gerçektir. Do~u ve Güneydo~u Anadolu ile Orta Anadolu'nun
büyük bir k~sm~~ Mo~ol valiler taraf~ ndan idare edildi~i gibi, kalabal~ k say~da Mo~ol oymaklar~~ da ad~~ geçen bölgelerde yurt tuttular. Van
Gölü'nün incisi Ahlat ~ehrindeki güzel kümbetlerin ço~u, Erzurum'daki
Yakutiye ve Hatuniye medreseleri Mo~ollar'dan kalma hat~ ralard~ r. Yine
Do~u Anadolu'da onlar~n devrinden kalm~~~birçok yer adlar~~ vard~ r: Ala
Da~~(Van Gölü'nün kuzeyinde), Bin Göl ( < Min Köl) ve Bulan~ k (ilçe
merkezi). Bunlar sadece örnek olarak verilmi~ tir. Bir yandan vergi tahrir
defterleri, öbür yandan büyük ölçekli haritalar üzerinde yap~ lacak incelemeler sonucunda Mo~ol devrine ait an~ lanlar gibi, epeyce yer adlar~~ hat~ralar~ n~ n bulunaca~~~~üphesizdir.
XV. yüzy~ l~ n ba~~ nda Anadolu'ya gelen "Timur-~~ Ma~rur"un k~s~ k
gözlü, ç~ k~ k yanakl~, seyrek sakall~~ Ça~ataylar~, Orta Anadolu'daki Mo~ollar~~ kendilerinden çok farkl~~ buldular. Gerçi bu Mo~ollara kom~ular~~ Mu~al, Mu~al Tatar~, Tatar, Kara Tatar demekte iseler de onlar~ n Tatar veya Mo~ollukla pek bir ilgileri kalmam~~t~. Bu sebeble Ça~ataylar onlara
"Kara Tatar Türkmenleri" ad~ n~~ verdiler. Timur Anadolu'dan dönerken
Kara Tatarlar~ n pekço~ unu Türkistan'a götürdü. Kara Tatarlar Timur'un
türlü va'dlerine inanmad~ lar; Anadolu'yu a~laya a~laya terkettiler. Yolda
kaçmaya çal~~t~ lar ise de yakaland~ lar ve a~~ r bir ~ekilde cezaland~ r~ ld~ lar.
Timur bu göçürmeyi, hiç ~üphesiz, kavmiyetçilik duygusu ile yapmam~~t~ .
Onlar~, ~ ran'dan temin etti~i di~er topluluklar ile birlikte ülkesinin do~usundaki uç bölgelerine yerle~ tirmek istiyordu. Çünkü Türkistan'da, her
zaman oldu~u gibi, nüfus azl~~~~vard~ '. Fakat Timur, gösterdi~i gayrete
Orta Asya'daki Türk yurdunda hiçbir zaman nüfus yo~unlu~ u olmam~~t~ r. Çünkü
co~rafi ~artlar böyle bir geli~meye elveri~li de~ildi. Bu sebeple Orta Asya'dan ba~ka ülkelere
yap~lan güçler, dü~mana tutsak dü~memek veya dü~man taraf~ ndan yok edilmemek için yap~ l~yordu. Birçok Türk topluluklann~ n bir müddet siyasi rol oynad~ ktan sonra varl~ klar~ n~~
koruyamamalar~, sadece nüfuslar~ n~ n azl~~~ ndan ileri gelmi~tir. Eski Türkler az adamla çok
i~~görmü~lerdir. Kabiliyetlerini de en az fazla burada göstermi ~lerdir.
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ra~men "Kara Tatar Türkmenleri"nin hepsini götürememi~ti. Bilhassa
'Çorum' bölgesinde epeyce Tatar kalm~~t~ . Çelebi Mehmed 1416 y~l~ nda
Samsun'a giderken bunlardan iskilip yöresinde oturan Tatarlar~~ görüp:
"Hay! bu evler kimündür?" demi~ti. "Eyittiler Minnet Be~ündür" dediler.
Eyitti: "Ya kan~~ bunlar~ n be~i" dedi. Eyittiler: "Tatar Samagar O~lu
dü~ün eyledi. An~ n dü~ününe vard~" dediler. Sultan Mehemmed veziri
Bayezid Pa~a'ya eyidür: "Temür bu vilâyetten Tatan ald~ , gitti dediler. Ya
bu viliyette bunlar~n be~leri dü~ün eyler. Biribirine varur, gelür. Benüm
seferümde bulunmazlar. Bunlar~~ sürmek gerek" dedi. "Minnet Be~i okutdu.
Getürdü, sürdü. Bunlarun cemi'isin bilesince Filibe yöresine getürdi. Kon~~~hisarunun yöresinde kod~. Minnetün o~lu Mehemmed Be~~~imdi Kon~~'da bir imiret yapt~. Ve bir kirbansaray dahi yapt~ . Anda yerlendiler.
Kald~lar. 01 aray~~ makam edindiler.
NAZIM
Tatar bulamaz idi ayran içeydi
Yan~ nda büzme yancu~~~ve çakmak
Sürüldü geldi ak~ n be~i oldu
Dediler Minnet o~lu gazi olmu~~

Dere ve da~a hem konup göçeydi
Bulamaz kavk~~ çakma~~n çakayd~~
Kâfir k~z~ n gözedür kim kapayd~.
Gazi yolunda bulsa can atayd~" 2 .

Anla~~laca~~~üzere, Çelebi Mehmed, iskilip Tatarlar~ n~ n çevrelerindeki
ili günü incitecekleri yerde Rumeli'nde ak~ nc~~ olarak devlete güzel hizmetlerde bulunacaklar~ n~~ dü~ünerek onlar~~ öte yakaya göçürmü~tür. Minnet
Bey'in oyma~~~gibi, daha baz~~ veya birçok Tatar obalar~ n~ n Rumeli'ne geçirilmi~~olmas~~ pek muhtemeldir. Bütün bunlara ra~men XVI. yüzy~lda
Çorum, Ankara, Yozgat, Amasya, Sivas, K~r~ehir ve Karaman bölgesinde
nüfusu çok olmayan Tatar obalar~ n~ n ya~ad~ klar~ n~~ biliyoruz'.
Orta Anadolu'daki Tatarlar da epeyce yer adlar~~ hat~ ralar~~ b~ rakm~~lard~ r. Esenbo~a (Ankara havaalan~ n~ n ad~), Mürted (Ankara'n~ n bat~s~ ndaki yöre), oradaki Kazan kasabas~ n~ n ad~~ ve Mamak (Ankara'n~ n bir
semti)4 misal olarak zikredilebilir'.
2 A~~kpa~ao~lu, Tevarih-i âl-i Osman, yay~nlayan Çiftçio~lu N. Ats~z, ~stanbul, 1949, s.
152-153.
3 Makalede Tatar ve Mo~ol adlar~n~~ siyasi manada kulland~m. Çünkü bu isimlerle vas~fland~nlan topluluklar Türk as~ll~~ olabilirler; yahut art~k sadece Türkçe konu~mu~~olabilirler.

° Mamaf~h, Mamak daha önce Türkler taraf~ndan konmu~~olabilir.
'Bu hususta daha ba~ka ve daha fazla bilgi için ~u incelemeye bak~labilir: F. Sümer,
Anadolu'da Mo~ollar, Selçuklu Ara~t~rmalar~~ (Dergisi), Ankara, 1969, s. 1-149.
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Makalenin ba~l~~~ndan da anla~~laca~~~üzere, a~a~~da ~lhanl~lardan
Abaka ile Argun'un hayatlar~~ anlat~lacakt~r. Bunlar baba-o~uldur. Fakat
Abaka'ya o~lu Argun de~il, amcas~~ Ahmed Teküder halef olmu~tur. Bu
~lhan ise ba~ka bir makalemizde söz konusu edilmi~ti'.
Okuyucular yine burada ölceytu tludabend~~ (klarbende) Sultan Muhammed'in de hayat hikayesini bulacaklard~. Bilindi~i gibi Colceytu (>
Olcaytu) devri (1304-1316) ~lhanl~lar tarihinde ayn~~ zamanda önemli bir
kültür devrini meydana getirir. Bu, Türkiye'yi de ilgilendiren ve din tarihi
bak~m~ndan da ilgiye lay~k bir devirdir. Fakat ne yaz~ k ki bu makale kayboldu. Bir müddet daha arad~ ktan sonra bulunmaz ise oturup yeniden
yazaca~~ m. Onun yerine okuyucular burada Celayirler'in son ve ayn~~ zamanda çok tan~nm~~~hükümdarlar~~ Sultan Ahmed'in hayat hikayesini okuyacaklard~r.

ABAKA
(63 ~~-68o — 234- ~~282)
Abaka ad~, Aba~a ~eklinde, "15" n~n sedal~s~~ olan ~~ile de yaz~l~r.
Abaka, Hülegü'nün en büyük o~lu olup Mo~olistan'da do~mu~tu (Lu
y~l~~ — 631 — 1234); anas~~ Suldus (Sulduz) boyundan Yisuncun Hatun idi.
Sulduslar'~n ~lhanl~~ devletinin dayand~~~~boylann en ba~~ nda gelen iki oymaktan biri (di~eri Celayir) oldu~unu biliyoruz. Abaka, babas~~ ile birlikte
~ran'a gelmi~~ve onun taraf~ndan Horasan valili~ine tayin edilmi~ti. Böylece ilhanl~ larda veliahdlann Horasan valili~ine tayin edilmeleri devletin kurulu~ una kadar gidiyor. Turan ve Iran ayn~~ kavmin ve ayn~~ hanedan~n
idaresi alt~ nda olsa da birincisi ikincisi için daimi bir tehlike kayna~~~te~kil
etme durumunu sürdürüyordu. Mamafih Abaka'n~n valili~i esnas~nda i~leri dirayetli bir emir olan Uyrat Argun Aka yürütmü~tür.
Hülegü'nün ölümü üzerine (Hoker-Ud-Y~l~~ — 663 — 1265) devlet
adamlar~~Mazenderan'da, k~~ lakta bulunan Abaka'ya durumu bildirdiler.
Bu arada Hülegü'nün di~er o~ullanndan Ya~mut, babas~n~n ordusuna yani karargah~na gelmi~~ise de, hükümdarl~k makam~na geçmesinin
mümkün olamayaca~~ n~~ görüp Erran'a geri dönmü~tü. Abaka noyanlar
(emirler), hâtunlar ve ~ehzadeler taraf~ ndan meydana gelen kurultayca ba° ~slâm Ansiklopedisi, 1971, cüz

121, S.

144-145.
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bas~n~n yerine geçirildi (ayn~~ y~ l, yani 663 — 1265). Bundan sonra toylar
verilip arma~anlar da~~t~larak Abaka'n~n hükümdarl~~a seçilmesi kutland~.
Fakat Abaka Pekin'deld Kubilay Ka~an taraf~ndan tasdik edilinceye kadar
bir sandalye üzerinde oturup, tahta ç~ kmad~. Tasdik i~i de mçsafenin
uzakl~~~~ve bilhassa Orta Asya'daki sonu gelmez sava~lar yüzünden ancak
be~~y~l sonra Abalca'ya ula~abildi. Böylece hanl~ k seçiminde en küçük bir
ihtilâf ç~kmad~~~~gibi, say~s~~ alt~dan az olmayan tâbi devletlerde de ba~~
kald~rmalar olmad~. Fakat devletin kuvvetli d~~~dü~manlan vard~: K~pçak
hanl~~~~ve Memlükler. Filhakika Batu'dan sonra K~pçak hanl~~~n~n ba~~na
geçen Berke islamiyeti kabul etmi~~olmakla beraber hanedan~n iki kolu
aras~nda ç~ kan mücadelenin bununla ilgisi pek yok idi. Bunun sebebi Berke'nin Sirvan ve Errân yani Kuzey Azerbaycan üzerinde hak iddia etmesidir. Onun Memlük sultan~~ Bey Bars ile bir ittifak meydana getirmesi (661
— 1263) bu meseleden ileri geliyor. Hülegü öldü~ü zaman iki taraf aras~ndaki harp hali devam ediyordu. Berke, Abaka'n~n hükümdarl~ktaki
tecrübesizli~inden faydalanaca~~n~~ umarak ye~eni Nokay (No~ay) kumandas~nda Kuzey Azerbaycan'a bir kuvvet gönderdi. Fakat Türkçe Ak Su
Mo~olca bunun kar~~l~~~~olarak Ça~an Müren denilen ~rma~~n k~y~s~nda
yap~lan çarp~~mada Nokay gözünden yaraland~~~ndan askerleri kuzeye
do~ru çekildiler (664 — 1266). Bunun üzerine Abaka Kür'ü geçti ise de
Berke'nin kalabal~k bir asker ile yalda~t~~~n~n haber al~nmas~~ üzerine bu
~rma~~n dü~mana kar~~~müdafaa hatt~~ ve set olarak kullan~lmas~ na karar
verildi. Bu maksatla ~rmak üzerindeki köprüler de y~kunlm~st~ . Abaka tedbirli davran~ yorclu. Kür'ü geçemeyen Berke Han Tiflis'e do~ru yöneldi; ~rma~~n oradan geçece~ini ümid ediyordu. Fakat yolda hastaland~~ve derhal
öldü (664 — 1266); ordusu da~~ld~~ ise de ~lhanl~lar. onlara bir zarar eri~tirmediler. Abaka böylece, talihinin de yard~m~~ ile büyük bir tehlikeden kurtulmu~~oldu; hanl~~~~müddetince de bir daha kuzeydeki akrabalar~~taraf~ndan rahats~z edilmedi.
Geni~~ve bilhassa bol gelirli eyâletlere ve her y~l vergi veren tâbi devletlere sahip olan Hülegü ve Abaka yaln~z Berke Han de~il, Ça~atay hani
Barak taraf~ndan da laskan~ llyordu. Barak, ülkesinin gelirinin azl~~~ndan
ve hatta darl~~~ndan ~ikayet ediyor, bu da Kaydu ve di~erleri taraf~ndan
hakl~~görülüyordu. Kaydu, Nedey kolundan olup dirayeti sayesinde Ça~atay hanl~~~n~~ idaresi alt~na alm~~t~ . Fakat derhal belirtifimelidir ki Türkistan'~n geliri az bir ülke olmas~n~ n müsebbipleri de bizzat kendileri idiler.
Gerçekten Türkistan hanedan mensuplar~~ aras~ndaki hâkimiyet mücadelelerinden harap olmu~, ~ehir hayat~~çok gerilemi~ti. Barak, Horasan'dalci
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baz~~ yerler üzerinde hak iddia ediyordu; isteklerinin kabul edilmemesinden dolay~~ -ki arzu etti~i de bu idi- kalabal~k bir asker ile Horasan'a girdi. Kar~~s~ na ç~kan Hülegü'nün o~ullanndan Tebsin O~ul ile Argun
Aka'y~~ yendi. Bu galebe üzerine Horasan'~ n birçok yerleri Barak'~n askerleri taraf~ ndan talan edildi. Bunu haber alan Abaka askerini toplay~ p gecikmesizin Horasan'a geldi; ordusunun say~s~~ çok oldu~u gibi, silahlar~~ da
mükemmeldi. Buna ra~men Gazne'den Sind suyuna kadar yerleri kendisine b~ rakaca~~n~~ söyleyerek Barak'a bar~~~teklifinde bulundu. Barak, Abaka'n~ n bu teklifinin aczinden ileri geldi~ini san~ p, kabul etmedi. Fakat Herat yak~ nlar~nda yap~lan kar~~la~mada bozguna u~rad~~ (668 = I27o); ülkesine döndü ise de duydu~u üzüntüden kendisine inme geldi; az müddet
sonra Kaydu'nun üzerine geldi~ini görünce de korkudan öldü. Abaka
sonra (668 = I27o) Horasan Valili~ine tayin etti~i karde~lerinden Yesudar
O~ul'u Ça~ataylara ait Buhara'n~ n tahribine memur etti. Bir tümen asker
ile Maverâü'n-nehr'e giren ~lhanl~~ ~ehzadesi Ke~~ve Nah~eb yörelerine
ak~ nlarda bulunduktan sonra halk taraf~ ndan müdafaa edilen Buhara'y~~
eline geçirdi. Burada öyle bir katliam ve tahribat yap~ld~~ ki, bu ünlü ~ehir
yedi y~ l gayri meskün bir yer olarak kald~ . Bu arada Maveraü'n-nehr valisi Mes'ud Beg'in bir san'at abidesi olan büyük ve muhte~em medresesi de
yak~ ld~. Burada muhafaza edilmekte olan de~erli kitaplar da yan~ p kül oldu. Yesudar bir hafta ~ehirde öldürme, ya~malama, yakma ve y~kmada
bulunduktan sonra bir Ça~atay kuvvetinin yakla~makta oldu~unu haber
al~ p Horasan'a döndü. Denildi~ine göre pek çok mal ya~ma edildikten
ba~ka Buhara'da ellibin ki~i öldürülmü~tür.
~lhanl~ lara tabi en büyük devlet olan Türkiye Selçuklular~na gelince,
bu esnada Selçuklu taht~nda IV. K~l~ ç Arslan bulunuyor, devlet de Muiniddin Süleyman Pervane taraf~ ndan idare ediliyordu. Fakat Pervane iktidar~~ tamamen elinde bulundurmak istiyordu. Bunun için: "Sultan,
Memlük hükümdar~~ ile muhabere ediyor" iftiras~n~~ atarak öldürülmesi
için Abaka'dan "yarl~~" ald~. Pervane, K~l~ ç Arslan'~ n Keyhüsrev adl~~ alt~~
ya~~ ndaki (bir rivayete göre ikibuçuk ya~~nda) o~lunu tahta ç~kar~ p istedi~i
gibi hâkimiyet sürmeye ba~lad~~ (664 = 1266). Fakat Mo~ollar tükenmek
bilmeyen istekleri ile en sonunda onu da s~k~nt~~ verici bir duruma
dü~ ürdüler. Bundan dolay~~ Memlük sultan~~ Bey Bars'a mektup gönderip
Anadolu'yu "Tatar'~ n tahakkümünden" kurtarmas~n~~ istedi. Buna kar~~ l~k
Selçuklu devleti de Memlük devletine tabi olacak idi. Bey Bars bu teklifi
uygun kar~~lad~~~ n~~ ve gelecek y~ l Anadolu'ya gelece~ini bildirdi. Gerçekten Bey Bars Anadolu'ya sefer yapmak için haz~ rlanmaya ba~lad~ ; ancak
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Pervane baz~~ mazeretler sayarak Memlük sultan~ ndan seferi bir y~ l geciktirmesini rica etti. Bunun üzerine Bey Bars Memlük ordusunu Kilikya Ermeni Krall~~~~topraklar~ na yöneltti. Ayn~~ y~lda Abaka ~ikayet konusu olan
karde~lerinden Acay'l Anadolu'dan çekerek yerine Celayir Toku (To~u)'yu
gönderip ondan Türkiye'nin gelirini yeniden tesbit etmesini istedi~i gibi,
Pervane ve di~er Selçuklu devlet adamlar~ na da Toku Noyan'~ n tasvibi olmadan hiçbir mesele üzerinde karar almamalar~ n~~ emretti. Bu husus Abaka'n~ n Pervane hakk~ ndaki ~ikayet ve ithamlara ehemmiyet verdi~ini ve bu
Selçuklu devlet adam~ na itimad~~ kalmam~~~oldu~unu gösterir. Böylece, ayn~~ zamanda, Selçuklu devletindeki Mo~ol müdahalesi yeni bir safhaya girmi~~oluyordu. Abaka'n~ n karde~ i olan Acay, Pervane'nin en amans~ z
dü~man~~ idi. Pervane, hakl~~ olarak, Abaka'n~ n, kendisi hakk~ ndaki itimad~n~ n sars~lmas~ nda en çok Acay ile Ermeni k~ ral~n~ n amil olduklar~ na inan~ yordu. Bu sebeple Pervane Acay'dan kurtulmak için, onun, Toku Noyan'! öldürüp Anadolu'yu Memlük sultan~ na teslim edece~ine dair emir,
kad~~ ve fakihlerin imzalar~~ bulunan bir mahzar~~ bizzat ~ l Han'a takdim etti. Fakat Abaka, Acay'l ancak yan~ nda al~ koymak ve adamlar~ ndan baz~ lar~ n~~ öldürtmekle iktifa etti. Abaka bunun büyük bir mesele haline gelmemesi için bu ~ekilde hareket etmeyi uygun görmü~tü. Ertesi y~ l (674 =1274-1275) Memlük sultan~ n~ n Pervane'ye gönderdi~i mektuplar Mo~ollar'~ n eline geçti ise de Pervane, bunlar~ n dü~man~~ olan Ermeni k~ ral~~ taraf~ ndan düzüldü~ünü söyleyerek tehlikeyi önledi. 1275 y~l~ nda merhum
Sultan K~l~ ç Arslan'~n k~z~~ Selçuk Hatun, Abaka'n~n o~lu ile evlendirildi.
Pervane ve di~er baz~~ devlet adamlar~~ bu münasebetle Abaka'n~n yan~ nda
bulunduklar~~ esnada Beylerbeyi Hatir O~lu Serefeddin aç~kça isyan etti.
Hatir O~lu, Bey Bars'~ n Anadolu'ya gelmek üzere oldu~unu veya pek yak~ nda yola ç~ kaca~~n~~ san~ yordu. Fakat bir haber al~nmay~ nca karde~i Ziyaeddin'i M~s~ r'a gönderdi. Memlük sultan~ , Pervane ile kararla~t~ r~ ld~~~~
gibi, Anadolu'ya ancak y~ l sonunda gelece~ini bildirdi. Ziyaeddin'in derhal hareket edilmedi~i takdirde karde~ i ile yan~ ndaki emirlerin hayatlar~n~ n tehlikeye dü~ece~i sözleri bile Bey Bars'~~ karar~ ndan döndüremedi.
Yaln~z onlar~~ getirmek üzere bir kuvvet yollad~ . Bu kuvvet Göynük'e vard~~~nda Abaka'n~ n karde~ i Mengü Temür'ün otuzbin "Tatar" ile Anadolu'ya geldi~ini ö~renip geri döndü. Bey Bars en müsait bir f~ rsat~~ kaç~ rm~~ , Pervâne'nin gerçekten "pervane" gibi bir adam oldu~unu anlayamam~~t~ . Hatir O~lu ile ona uyanlar~ n ço~u "yarguya" çekildikten sonra Mo~ollar taraf~ ndan öldürüldüler. Öldürülenler aras~ nda birçok Türkmen beyi de vard~ . "Yargu" yani muhakeme esnas~nda Hafif. O~lu, yapt~~~~hareketin Pervâne'nin iste~i üzerine oldu~unu, onun da Memlük sultan~~ ile
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mektupla~t~~~ n~~ if~a etti~i halde Pervane, ~erefeddin'i kand~ r~p ifadesini de~i~tirtti ve bu ölüm tehlikesini de savu~turmay~~ ba~ard~.
Bey Bars ayn~~ y~l~n (675) Zilkade ay~n~n ba~lar~ nda (Nisan 1277) Haleb'den Anadolu'ya hareket edebildi. Elbistan ovas~ nda Mo~ol, Selçuklu
ve Gürcü kuvvetleri ile kar~~la~t~. Üç kuvvet ayr~~ kümeler halinde olup as~l
Mo~ol ordusu onbir binlikten meydana gelmi~ti. Sava~, Bey Bars'~ n zaferi
ile sonuçland~~ (I o Zilkade 675 = 15 Nisan 1277). Mo~ol askerlerinden
pek ço~u sava~~meydan~nda kald~~ ki, bunlar aras~nda ordunun iki büyük
kumandan~~ Celâyir Toku ve Suldus Tudaun noyanlar da vard~. Pervane
idaresindeki Selçuklu kuvvetleri sava~a sadece seyirci kald~lar; Memlük ordusu ile birle~ecekleri yerde Pervane ile sava~~meydan~ndan uzakla~t~lar.
Mamafih Selçuklu kumandanlar~ndan bir k~sm~~ (oniki ki~i) tutsak al~ nm~~t~.
Bey Bars halk~ n sevgi gösterileri aras~ nda Kayseri'ye girdi. Pervane yan~ na Selçuklu sultan~n~~ da al~ p Tokat'a kaçm~~t~. Bununla beraber oradan
Bey Bars'~ , kazand~~~~zaferden dolay~~ kutluyor ve Kayseri'de oturmas~ n~~ rica ediyordu. Bey Bars'~ n, acele gelmesi iste~ine de ancak 15 gün sonra
gelebilece~ini bildiriyordu; maksad~~ anla~~lm~~t~. O, Bey Bars ile Abaka'y~~
Anadolu'da sava~t~ rmak istiyor ve bundan da kendisinin kazançl~~ ç~ kaca~~n~~ san~yordu. Fakat Memlük sultan~~ bu oyuna gelmedi. Kayseri'de be~~alt~~ gün oturduktan sonra ülkesine döndü ve çok geçmeden öldü. Abaka
ancak Temmuz ay~ nda Anadolu'ya gelebildi, sava~~meydan~ n~~ gördü, Mo~ol ölülerinin çoklu~u kar~~s~ nda kendisini tutamayarak a~lad~ ; hiddetini
Türkmenler'den eline geçirdiklerini öldürmek, memleketin ileri gelenlerinden birçoklar~ n~~ da ayn~~ ak~ bete u~ratmakla gidermeye çal~~t~. Baz~~ yöre
ve ~ehirlerin ya~malanmas~ n~~ ve halk~ n~ n da öldürülmesini emretti; veziri
~emseddin Muhammed-i Cuveyni Sivas'~n yar~ s~~ ile di~er baz~~ ~ehirleri
Abaka'dan sat~n alarak buralar~ n felakete u~ramas~n~~ önledi~i gibi, Selçuklu devleti büyüklerinden yüzdört ki~inin hayat~ n~~ kurtard~~ ve "adil han~ m~z
seçkinlerin suçlar~ n~~ masum halktan ç~ karmamal~ d~ r" diyerek Abaka'n~ n
öfkesini yat~~t~rd~ . Memlük devri müverrihleri Abaka'n~ n Kayseri'den Erzurum'a kadar uzanan yerlerdeki halktan ikiyüzbin ki~ iyi öldürttü~ünü
yazarlar. Hatta onlar katledilenlerin say~s~ n~ n be~yüzbin ki~i oldu~unun rivayet edildi~ini de kaydederler. Bunlardan birinci rakam da mübala~al~~
olmal~d~ r. Ala Da~'daki yayla~~ na dönen Abaka, burada nâibleri ile birlikte Pervane'yi öldürttü (Rebiyülevvel 676 = A~ustos 1277). Selçuklu sultanlar~n~ n zay~ f ~ahsiyetler olmalar~~ dolay~s~~ ile Mo~ollara dayanarak Türki-
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ye'ye felaketler getirmi~~olan Muiniddin Süleyman Pervane'nin hayat~~ da
bu surette sona erdi.
Bey Bars'~ n Anadolu seferi, uçlardaki Türkmen topluluklar~ n~~ da harekete geçirmi~ ti. Bu Türkmen topluluklar~ n~ n ba~~ nda ~çel bölgesinde ya~ayan Karamanl~ lar geliyordu. Karamano~ lu Mehmed Bey Konya'ya girip
Selçuklu ~ehzadesi Alaeddin Siyavu~ 'u tahta oturttu (Zilhicce 675 — May~s
1277); Ak~ ehir'de bir Selçuklu ordusunu yendi; Kara Hisar (Afyon)'da
mukavemet ile kar~~ la~t~~ ise de Sivri Hisar kendisine kolayca kap~ lann~~ açt~ .
Bundan sonra Konya'ya dönen Mehmed Bey mühim bir Mo~ol kuvvetinin gelmekte oldu~ unu duyunca ~ ç-el'e çekildi. Filhakika Abaka, karde~ lerinden Kongurtay'~~ Anadolu'ya göndermi~ ti. Vezir Muhammed-i Cuveyni
de Kongurtay'a refakat ediyordu. Mo~ol ~ ehzadesinin vazifesi Türkiye'de
dirlik ve düzenli~ i korumak, vezirinki ise bu ülkenin gelirini ~ lhanl~~ mali
sistemine göre yeniden tanzim etmekti. Yap~ lacak ilk i~lerden biri Karamanl~ lar'~ n tenkil edilmeleri idi. Kongurtay bir bask~ n ile Aksaray.' eline
geçirdi. ~ehrin hakimi K~ z~ l Hamid, askerlerinden bir k~sm~~ ile yok edildi;
halktan da birçok kimse öldürüldü veya tutsak edildi ki, bunlar~ n say~s~n~ n alt~ bin oldu~ u bildiriliyor. Kongurtay sonra Larende (Karaman)'ye
geldi. Mo~ollar Karamanl~ lar'dan da çok adam öldürdüler; kad~ n ve çocuklar~~ tutsak ald~ lar, say~s~ z hayvan ve mal ele geçirdiler. Bu arada gizlenmi~~olanlar~~ yok etmek veya tutsak almak için ormanlar da ate~e verilmi~ti. Kongurtay, k~~~ n gelmesi üzerine pek çok ganimetle Tokat yöresindeki Kazova'ya gitti. Karamanl~ lar a~~ r kay~ plar vermi~lerdi. Buna ra~men
y~lg~ nl~ k göstermediler. Sultan G~ yaseddin ve veziri Fahreddin Ali ertesi y~l~ n bahar~ nda Larende'den ~ ç-el'e geldiler; yanlar~ nda bir Mo~ol birli~i de
vard~. Selçuklu sultan~~ burada beklenmedik mühim bir ba~ar~~ kazand~ .
Bizzat ke~fe ç~ kan Mehmed Bey bir Nlo~ol müfrezesinin ok ya~muruna
tutularak yak~ n akrabalar~~ ile birlikte ~ehid dü~tü. Bu ba~ar~~ üzerine Selçuklu hükümdar~~ deniz k~y~s~ na kadar gitti; ele geçirilenler öldürüldü ve
zengin bir ganimetle dönüldü. U~ak taraflanna kaçan Selçuklu ~ehzadesi
Alaeddin Siyavu~~ba~~ na kalabal~ k bir kuvvet toplad~~ ise de yenildi, tutsak
al~ n~ p hayat~ na feci bir ~ekilde son verildi (677 = 1278). G~ yaseddin
Keyhüsrev'in bu ba~ar~ lar~~ durumunu ne ülke dahilinde ne de Abaka kat~ nda kuvvetlendirdi. Çünkü o ancak Mo~ollara dayanarak taht~ nda oturabildi~i gibi elde edilen ba~ar~ lar da daha ziyade veya münhas~ ran Mo~ol
kuvvetleri sayesinde mümkün olabilmi~ti. Hatta Abaka'ya sadakat~ n~ n da
ona bir faydas~~ olmad~ . Babas~~ Il. ~ zzeddin Keykavus'un ölümü üzerine
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(1278) K~r~ m'dan Anadolu'ya gelip oradan da Abaka'n~n kat~ na giden G~yaseddin Mes'Cid ~lhan'~ n iltifat~na nâil olmu~~ve kendisine Âmid (Diyarbak~ r), Harput ve Sivas bölgeleri verilmi~ ti. Bu esnada (679 = 1280-1281)
Abaka, dirayetli bir emir olan Samagar Noyan'~~ yeniden Anadolu'daki
Mo~ol kuvvetleri ba~ kumandanl~~~ na tayin etti. Sultan Veled'in övüp yard~ m ve himayesini istedi~i Samagar Noyan (Kum n Tatar'dan) i~te bu beydir.
Abaka, Memlüklere a~~ r darbeler vurabilmek için Avrupa'da müttefikler arad~ . Bununla ilgili olarak o 1273'te Papa ve ~ngiltere k~ral~ na mektuplar yazd~ ; gönderdi~i iki elçi Papa X. Grgoire ile görü~tü, di~er bir elçilik heyeti de 1276'da papay~, ertesi y~l da ~ ngiliz k~ ral~~ I. Edward'~~ ziyaret etti. Abaka'n~n o~lu Argun'un da ayn~~ maksatla Avrupa'da müttefikler
bulmaya çal~~t~~~~biliniyor. Bu te~ ebbüslerden hiçbiri müsbet netice vermedi. Daha sonra Iran'da kurulan devletlerden baz~lar~ n~n da ayn~~ siyasete ba~vurduklar~~ görülüyor. Bununla beraber Abaka tek ba~~na da
Memlüklere galebe çalaca~~na inanm~~~olacak ki kalabal~ k bir orduyu Suriye üzerine sevketti. Bu orduda Gürcü ve Ermeni k~rall~klar~ n~ n kuvvetleri
de vard~ . Fakat kendisi bir ma~lubiyet ihtimalini dü~ünerek ba~kumandanl~~~~sava~~i~lerinde tecrübesiz bir genç olan karde~i Mengü Temür'e
vermi~ti. Nitekim Mo~ol ordusu Humus yak~nlar~ nda a~~ r bir yenilgiye
u~rad~~ (Cemâziyelevvel 68o = A~ustos 1281). Sava~~ n neticesi Memlük ordusunun üstünlü~ünü iyice ortaya koymu~tu. U~ran~ lan ma~lubiyet Abaka'y~~ son derece müteessir etti; teessürünü içki ve e~lenceler ile gidermeye
çal~~t~ . Bu da onun beklenilmeyen ölümüne sebep oldu (20 Zilhicce 68o
= ~~ Nisan 1282).
Abaka, Hemedan'da ölmü~tü; vefat~nda k~rkdokuz ya~~ n~~ geçmi~~ve
onyedi y~ l dört ay hükümdarl~k makam~ nda kalm~~ t~. Argun ve Geyhâtil
adl~~ iki o~lu olup bunlardan her ikisi de hanl~k taht~na geçmi~lerdir; baz~lar~~ Yol Kutlu~, ~l Kutlu~, Togay ve To~ançuk gibi Türkçe adlar ta~~yan
yedi k~z~~ dünyaya gelmi~ti. Abaka'n~ n çok hatunlar~~ ile "kuma" denilen
di~er zevceleri vard~ . Hatunlar~~ aras~nda ~l Tüzmi~~Hâtün, Pâdi~âh Hâtün
(Kirman Kara H~taylar~ ndan Muhammed'in k~z~ ), Tespine Hatun (Bizans
hükümdan Mihail Paleolog'un k~z~ ), Bulugan Hatun kayda de~er. Abaka
bunlardan en çok Bulugan Hatun'u severdi.
Abaka'n~ n ~ahsiyetine gelince, onun ki~ili~i güçlü, disiplin sever, geleneklere ba~l~~ ve siyasi zekâ sahibi bir hükümdar oldu~u ~üphesizdir. Fakat mâli meseleler üzerinde, haleflerinin ço~unda da görüldü~ü gibi, sa~-
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lam bir bilgiye sahip de~ildi. Memlüklere kar~~~ açt~~~~seferin sebepleri
aç~kt~ r: Kendisine tabi Kilikya Ermeni k~ rall~~~~topraklar~ n~ n Memlükler
taraf~ ndan korkunç bir ~ekilde tahrip edilmesi ve Elbistan ma~lubiyetinin
öcünün al~ nmak istenmesi. Ancak, tabii, sefere kat~lmamas~ , zaferin kesin
olarak kazan~laca~~ndan emin olmamas~~ ile ilgili idi. Mâverâü'n-nehr'de ve
Anadolu'da hadiselerde hiçbir rolü olmayan halk zümrelerini katilâm ettirmesi kendisini henüz göçebe Mo~ol zihniyetinden kurtaramam~~~olmas~~
ile izah edilebilir. Abaka'n~ n Van Gölü k~y~s~ ndaki Ala Da~~yayla~~nda bir
bina yapt~ rd~~~~anla~~l~ yor. Bu bina sonraki kaynaklarda "Sarây-~~ Abaka"
ad~yla an~l~ r. Fakat bu Abaka Saray~'n~n nas~l bir yap~~ oldu~u hakk~ nda
kaynaklarda hiçbir bilgi olmad~~~~gibi, bu maksatla Ala Da~'da galiba bir
ara~t~rma da yap~lmam~~t~ r. Mamafih buna bak~larak Abaka'n~ n imarc~~
bir hükümdar oldu~u asla söylenemez. Abaka Tebriz'i devlet merkezi
yapm~~t~ . Halefleri de Sultaniye kuruluncaya kadar oray~~ devlet merkezi
olarak kulland~lar.
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~~~
ARGUN
(660-690 = ~~ 26 - 291)
Argun, yukar~da da kaydedildi~i üzere, Abaka'n~ n o~lu olup onun
Kay~ tm~~~ ~keçi adl~~ kad~n~ ndan Beylekan yöresinde dünyaya gelmi~ti. Re~ideddin Argun'un Tavuk (Dak~ ku) y~ l~nda Arâm (Birinci Ay) ay~ n~ n yirmibe~inci Cumartesi günü, Hicret'in alt~yüz altm~~~y~l~nda do~du~unu yazar ve otuzüç y~ l ömür sürdü~ünü söyler. Ancak Argun'un 690 y~ l~ nda
öldü~ü bilindi~ine göre, onun, Hamdullah Müstevfi'nin dedi~i gibi otuz
ya~~nda vefat etmi~~olmas~~ gerekir. Argun, babas~~ Abaka'n~n ve amcas~~
Ahmed'in hanl~ klar~~ devrinde Horasan'da bulunuyordu. Abaka'n~ n o~lu
olmas~~ dolay~s~~ ile Ahmed'in hükümdarl~~~ na itiraz, sonra da isyan etti ise
de ba~ar~~ kazanarnad~~ ve Ahmed'in eline dü~tü. Fakat emirlerden Boka
(Bo~a) cesaret ve dirâyeti sayesinde, Sultan Ahmed ve beylerbeyisi Alinak
(Tatar)'~ n gaflet içinde bulunmalar~ ndan durumu Argun lehine çevirmeye
muvaffak oldu. Ahmed kolayca bertaraf edildikten sonra Argun toplanan
kurultayda han seçildi. Bir elinden ~ehzâde Hülecü, di~er elinden ~ehzâde
Anbarc~~ tutarak onu hanl~ k taht~ na oturttular. ~ehzâdeler, beyler (noyinân), kemerlerini boyunlar~na dolay~ p diz çöktüler ve içki sunup yeni
hanlar~ n~~ ululad~lar. Merâsim, verilen bir ~ölen (toy) ile son buldu (cumadelâlâ 683 = Alt~nç Ay Dakiku y~ l = Eylül ~~283).
Bundan sonra tayinler yap~ ld~. Argun Han hayat~ n~~ kurtarm~~~ve taht~~
kendisine sa~lam~~~olan Boka'ya bütün ~lhanl~~ ülkesinin vezirli~ini verdi;
Boka'n~ n ba~~~üzerine o kadar çok alt~ n saçt~ rd~~ ki, Boka adeta bu alt~nlar
aras~ nda görünmez oldu. Boka, geni~~yetkiler ile sahip k~ l~ narak, bütün
devlet i~lerine bakmakla vazifelendirilmi~ti. Horasan, Mâzenderân, Kümis
ve Rey bölgelerinin idaresine o~lu Gâzan'~~ tayin etti; Amcas~~ Acay'l
Gürcistan'a, di~er amcas~~ Hülecü ile karde~ i Geyhatu'yu Anadolu'ya, yine
~ehzâdelerden Çö~ keb ve Baydu ile ernirlerden Aruk'u (Boka'n~ n karde~i)
Ba~dad ve Diyârbekr hâkim ve ernirliklerine gönderdi.
Devlete babas~~ gibi pek mühim hizmetlerde bulunmu~~olan de~erli
vezir ~emseddin Muhammed-i Cuveyni, Alinak'~ n öldürüldü~ünü ve Ahmed'in de kaçt~~~ n~~ ö~ renince Argun'un kendisini de hayatta b~ rakmayaca~~n~~ bilip ülkeden uzakla~ mak istedi ise de çocuklar~n~~ dü~ünüp bundan
vazgeçti; kendisine ula~an baz~~ haberlerden cesaret alarak ve dostu Boka'n~ n kendisini koruyaca~~ ndan da ümitlenerek onun yan~na geldi. Filha-
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kika Boka, Cuveyni'ye güleryüz gösterdi ve hatta onu Argun Han'~n kat~na ç~ kard~ . Fakat sab~ k vezirin yükseltti~i ve ayn~~ zamanda kendisi gibi
Iran as~ll~~ olan Müstevfi Fahreddin ve Hâcib Hüsâmeddin, hasedleri
yüzünden, Boka'n~ n fikrini de~i~ tirdiler. ~emseddin Muhammed yarguya
çekildi; öldürülece~ini anlay~ p vasiyetnâmesini haz~rlad~ ; ayn~~ y~l~n ~a'ban
ay~ nda (Ekim 1284) Eher kasabas~ nda hayat~ na son verildi; o~ullar~~
da
o zaman ve daha sonralar~~ ayn~~ âkibete u~rat~ ld~ lar. Merhum vezirin karde~ i ünlü Müverrih Alâeddin `Ata Melik Cuveyni ise Argun'un tehdidinden duydu~u derin üzüntü yüzünden daha önce (Zilhicce 681 = Mart
1283) hayata veda etmi~ti. De~erli vezir ~emseddin Muhammed-i Cuveymüessir sözler ile Abaka'n~ n Anadolu'da giri~ ti~i korkunç katliam hareketini durdurmaya muvaffak oldu~u gibi (676 = 1277 de), daha önce de
Sivas'da güzel bir medrese yapt~ rm~~t~ . Çifte minareli medrese denilen bu
sanat abidesinin ~ imdi ancak minareleri kalm~~t~ r.
684 y~ l~ n~ n son günlerinde (~ubat 1286) Orduk~ ya (Uygur) Çin'deki
Kubilay Kaan'dan Argun'un hanl~~~ n~~ tasdik eden bir yarl~~~getirdi. Kaan
Boka'ya da cinksank unvan~ n~n tevcih etmi~ ti. 685 (1286) y~ l~nda Mazuk
Ku~ç~ , Nürin, Aka (K~ yat), Celayir E~ek Tu~lu'nun karde~ i Gazan gibi
emirlerin kumandas~ nda Eki-ad üzerine bir ordu gönderildi. Bunlar kayna~a göre yol kesicilik yapm~~lar, kar~~~ kl~ klar ç~ kar~ p adam öldürmü~ lerdi.
Ayn~~ y~ lda Bulugan Hatun da vefat etmi~~ve Sultaniye yöresindeki Sicâs
da~~nda gömülmü~ tü. Bulugan (Samur) Hatun, Abaka'n~n en sevgili zevcesi olup, Argun, babas~n~ n ölümünden sonra onunla evlenmi~ti. 687
(1288) y~l~ nda Orta Asya hükümdar~~ Kaydu'nun kumandanlar~ ndan Yiseur Noyan'~ n otuz bin ki~ ilik bir ordu ile Merv, Belh ve ~aburkan
ya~ma etti~i haber al~ nd~~~~gibi, Temeeci Mürted idaresindeki be~bin
ki~ilik bir K~ pçak hanl~~~~kuvvetinin de Demir Kapu'yu geçip resmi tüccar
(ot/alsan) ve hususi tüccar~ n (bazirkanan) mallar~n~~ talan etti~i ö~renildi.
Boka ve Koncukbal üzerlerine giderek Mürted'i geri dönmeye mecbur b~rakt~ lar.
686 (1287) y~l~ nda zengin bir Yahudi olan Sa'dü'd-devle, Argun'un
hususi tabibi oldu. Ancak Sa'dü'd-devle tabiblikten çok Ba~dad'~n mali
i~ leri ile ilgileniyordu. Çünkü o ad~~ geçen ~ehrin ve yörelerinin mali durumunu gayet iyi biliyordu. Bundan dolay~~ Argun Sa'dü'd-devle ile kendi
yak~ nlar~ ndan Orduk~ya'y~~ hazineye ait Ba~dad mâliye memurlar~ n~ n zimmetinde kalm~~~paran~ n tahsiline memur etti. Bu meblâ~~n (bakayâ) i~kenceye ba~vurularak tahsil edilmesi üzerine Orduk~ya Ba~dad
Sa'dü'd-devle'de ayn~~ ~ehrin müstevfili~i ile mükafatland~ nld~lar.
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Devletin idaresi kendisine verilmi~~olan Boka, bilhassa Argun'a yak~n
noyanlar taraf~ndan k~ skamhyordu. Boka da onlara yukar~dan bak~yor ve
hatta sertçe davramyordu. Boka bu noyanlardan Kuhistanl~~ To~an'a a~~r
bir ~ekilde sövmü~ , iki defa da de~ nekle dövdürmü~tü. Ba~ta To~an olmak üzere Sultan ideçi, Koncukbal, Doladay, To~açar ve Orduk~ya gibi
Argun'a yak~ n noyanlar da Han'a Boka'y~~ mübala~al~~ ve asl~~ olmayan
sözlerle kötülüyorlard~ . Boka'n~ n karde~i Aruk da Ba~dad'da Re~ideddin'in ifadesi ile k~ rallar gibi ya~~ yor ve tahsil edilen paray~~ merkeze
göndermiyordu. Argun Sa'dü'd-devle'nin be~~yüz tümen tahsil etti~ini
görünce bu mebla~~ n, her y~ l Aruk taraf~ ndan zimmetine geçirildi~ ine
inanm~~t~ . Argun'un Aruk'u azlederek yerine Orduk~ya'y~~ göndermesi bu
hususla ilgili idi. Aruk'un azlinden sonra han~ n dirli~ini te~kil eden incu
yörelerinin idaresinin To~açar'a verilmesi, ordunun merkez kolunun kumandanl~~~ na da Koncukbal'~ n getirilmesi Boka'y~~ pek üzmü~~ve hatta
onu yata~a dü~ürmü~tü. Dü~manlar~~ bunu Argun'a "Boka temâruz ediyor" ~eklinde aksettirdiler. Argun Han onun yalan yere hastaland~~~ na
inand~~ veya inanm~~~göründü; divan defterlerini evinden getirtti~i gibi
adamlar~ n~ n da i~ ine son verdirdi. Hayat~ n~n tehlikeye girdi~ini gören Boka, ~ehzade Çö~ keb'i hükümdar yaparak tehlikeden kurtulmak istedi ise
de Çö~ keb herhalde duydu~u korkudan durumu hana bildirdi. Boka kolayca yakalan~ p öldürüldü (Zilhicce 687 = Ocak 1289). Karde~i Aruk,
o~ullar~~ Gazan, Abaç~ , Melik, Tarhan Timur ve Kutlu~~Timur, Mo~olistan bozk~ rlar~ nda oldu~ u gibi öldürüldüler. Bunlardan ba~ka Boka'ya ba~l~~ birçok noyanlar ile birçok Iranl~~ da ayn~~ âkibete u~rat~ ld~ lar. Fakat
Çö~keb de yapt~~~~hizmet ile yaranamad ~ ; çok geçmeden Argun Han'~ n
emri üzerine hayat~ na son verildi (Cumadelulâ 688 = Haziran 1289). Yine
hanedan mensuplar~ ndan Hülecü (Argun'un amcas~) ve Kara Noka
(Ya~mut'un o~lu ve Hülegü'nün torunu) da Argun Aka'n~n o~lu Emir
Nevrtiz'un ç~ kard~~~~isyanla ilgili görülerek ayn~~ y~lda ölüm ile cezaland~r~ ld~lar. Ayn~~ y~ lda Sa'dü'd-devle vezirlik makam~ na geçirildi. Haris
Sa'dü'd-devle nihâyet emeline kavu~mu~tu. Orduk~ ya, Koçan (?) ve Çö~i
gibi Mo~ol noyanlar~~ onun yard~mc~ l~~~ na tayin edildiler. Gerçekten
Sa'dü'd-devle mali i~lerde muktedir bir insan oldu~unu, mühim birçok
meseleleri hallederek isbat etmi~, bundan dolay~~ da itibar~~ artm~~t~.
689 (1290) y~l~ nda K~ pçak hanl~~~ na ait bir tümenlik kuvvet Argun'un
askerleri taraf~ ndan ma~lubedildi. Argun ayn ~~ y~ lda Tebriz'in ~em denilen
semtinde kendi ad~ yla nisbetlenen (Arguniyye) bir ~ehir kurmak te~ebbüsüne giri~ ti. Fakat Arguniyye bilhassa hükümdar~ n ölümü yüzünden
geli~emedi; ve ad~~ da unutulup gitti.
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Argun Budizm'in sad~ k ve samimi bir saliki idi. Bah~~lara de~er vermesi, onlar~~ her bak~ mdan himaye etmesi tamamen bu husus ile ilgilidir.
Hindistan'dan gelen bir bah~~~kullan~ lacak bir ilaç ile ömrün uzat~labilece~ini ileri sürmü~~ve Argun Han'~ n emri ile bah~~~bu ilac~~ haz~rlam~~t~ . Argun terkibinde kükürd ve c~va bulunan bu ilac~~ sekiz ay kulland~ ktan sonra Tebriz kalesinde çileye çekildi. Kendisini vezir Sa'dü'd-devle, Orduk~ya
ve bah~~lardan ba~ka hiç kimse göremiyordu. Fakat Argun ömrünü uzatmak için girdi~i çilehâneden hasta olarak ç~kt~. Tabipler u~ra~arak s~hhatini düzelttiler ise de bir bah~~n~n içirdi~i üç kadeh ~arab hastal~~~ n nüksetmesine sebep oldu. Hastal~~~ n geçmemesi üzerine kamlann tarak ilmi
(ilm-i ~âne) yolu ile bunun büyüden ileri geldi~i kanaat~na vard~klar~~ ortaya at~ld~. To~ançuk Hatun, bu büyüyü yapmakla itham edilip, di~er birçok kad~ n ile birlikte suda bo~uldu (690 = 1291). Fakat Argun Han'~n
hastal~~~~buna ra~men geçmedi. Noyanlar birbirleri ile mevki ve nüfuz
mücâdelesine giri~tiler. Noyanlar~ n hepsi de vezir Sa'dü'd-devle'den nefret
ediyorlard~ . Bunun da sebebi vezirin mali meselelerde onlara kat'iyyen tavizkar davranmamas~~ idi. Noyanlardan To~açar, Koncukbal, Tükel ve Kuhistanl~~ To~an, Argun'un iyile~ece~inden ümidlerini kesip has~mlanna
kar~~~bir ittifak cephesi vücuda getirdiler. Bir kam~ n dilinden ortaya söz
at~ p ilk olarak Sultan ~deçi ve arkada~lar~~ olan beyleri, Argun Han'~n buyru~u olmadan ~ehzade Hülecü ve Kara Nokay'~n küçük ya~ taki çocuklar~~
ile To~ançuk Hatun'u öldürmekle itham edip yarguya çektiler. Sultan
ide~~
bu i~leri Han'~ n buyru~u üzerine yapt~ klar~ n~~ söyledi. A~~r hasta
olan Argun'a Orduk~ya vas~tas~~ ile soruldu. Orduk~ya Argun'un "onlar~n
öldürülmelerinden haberim yoktur" cevab~n~~ getirdi. San~ klar do~ru olarak
Han'~n konu~maya muktedir olmad~~~n~~ söylediler ise de bundan bir netice elde edemediler; hepsinin hayatlanna son verildi. Ayn~~ gün Argun'un
o~lu H~tay O~ul'un do~um günü, yap~ lan bir ~ölen (toy) ile kutland~ .
Sonra yine has~ mlar~ndan Co~i, Orduk~ ya, Koçan (?) ve vezir Sa'dü'ddevle'yi tutup hepsini öldürdüler (690 = 1291). Bu hadiseler üzerine "bolgak" ç~kt~~ yani ortal~k kar~~t~ . Askerler yaln~ z Sa'dü'd-devle'nin evini de~il
onun oturdu~u mahalledeki Yahudi ve Müslümanlar~n evlerini de ya~malad~lar. Gömülmü~~nesneler bulmak ümidi ile çad~r ve ota~lann zeminlerini kazd~ lar. Ertesi gün askerler daha geni~~ölçüde bir ya~ma hareketine
giri~erek halk~~ ac~ lar içine dü~ürdüler. Tam bu s~ rada hasta yata~~ nda aylardan beri ~zd~ rap içinde k~ vranan Argun Han Erran'da vefat etti (7 Rebiyüevvel 6go
ro Mart 1291). Bir sand~ k içine konulan cesedi Mo~ol
gelene~ine uyularak Sicas da~~ na götürülüp orada gömüldü.
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Argun devrinde Fars'daki Salgurlu hanedan~n~n hakimiyetine son verildi. Ülkesinde oturmas~na müsaade edilmeyen Salgurlu Melikesi Abi~~
Hatun 685 (1286)'te Tebriz yak~nlar~ndaki Çerendab'da vefat etti. Horasan'~~ uzun müddet kaanlar ad~na idare etmi~~olan Argun Aka'n~n (ölümü:
613 = 1275) o~ullar~ndan Nevrüz, Argun'un en sad~k taraftarlar~ndan oldu~u halde sonra ona kar~~~isyan etmi~ti. Onun ayaklanmas~na kendisini
tatmin edecek bir vazifenin verilmemesinin sebep oldu~u ~üphesizdir. Vassaf, Nevrilz'un isyan etmesinin Boka'n~n öldürülmesinden ileri geldi~ini
söylüyor.
Anadolu'ya gelince, Argun Han tahta ç~k~nca bu ülkeye, daha önce
kaydedildi~i üzere, amcas~~ Hülecü ile karde~i Geyhatu'yu göndermi~ti.
Bunlar daha ziyade Erzincan'da oturdular. Selçuklu Sultan~~ II. Mest~d'un
ise Kayseri'de ya~ad~~~n~~ biliyoruz. Bunu f~rsat bilen III. Giyaseddin'in annesi, Karaman o~lu Güneri Bey ve E~ref o~lunun yard~mlar~~ ile torunlar~n~~ Konya'da tahta ç~karm~~t~ . Fakat çok geçmeden bu ~ehzadeler ortadan
kald~r~ld~lar. 687 y~l~nda (25 ~evval 687 — 23 Kas~m 1288) Selçuklu devlet
adam~~ Konyal~~ Sahib Ata Fahreddin Ali vefat etti. Sahib Ata Türkiye tarihinde Anadolu'da en çok hay~r eseri yapt~ran bir insand~r. Sahib Ata'n~n
ölümü ile Anadolu halk~~ büsbütün yaln~z ve sahipsiz kald~ . 688 (1289) y~l~~
ba~~nda Anadolu'ya vezirlik vazifesi ile gönderilen Kazvinli Fahreddin taahhüdlerini yerine getirmek için, halka tahammüllerinden fazla vergiler
koydu ve bunu kendi kesimi olan Kayseri'nin bat~s~ndaki bölgelerde tatbik
etmeye giri~ti. Ona Mo~ol kumandan~~ ~ci Tutgavul refakat ediyordu. Kazvinli'nin kendi kesiminde gayri adil vergiler koyup, bunlar~~tahsile kalk~~mas~~ halk üzerinde derin ~zd~raplar yaratt~ , birçoklar~~yurtlar~n~~ b~rak~p
ba~ka yerlere gittiler. Saltanat nâibli~i ile Anadolu'ya gönderilen MücIriddin Emir ~ah ise kendi kesimi olan Orta Anadolu'nun do~u bölgelerinde
adaletle vergi toplad~. Ona da yine merkezden gönderilmi~~olan Doladay
Noyan refakat etmi~ti. Fakat her ikisi vez~r Sa'dü'd-devle'nin iste~i üzerine
tevkif edildiler. Müciriddin Emir ~ah, alim ~irazl~~ Kutbeddin'in ~efaat~~ ile
hayat~n~~ kurtard~~ ise de Kazvinli'nin boynu vuruldu. Hamdullah Müstevfrnin adaletini övdü~ü i~te bu Fahreddin Müstevfi'dir. Ayn~~ y~lda Samagar Noyan yeniden Anadolu'daki Mo~ol ordusu ba~~kumandanl~~~na getirildi. Dirayetli ve ayn~~ zamanda merhametli bir bey olan Samagar Anadolu'lu bir Türk olan Yavlak Arslan o~lu Hâce Nasireddin'e maliye i~lerini
tevdi etti. Nâsireddin muktedir, bilgili ve adil bir devlet adam~~ idi. Bu sebeple güzel icraat~~ ile k~sa bir zamanda halk~n ~zd~raplar~n~~ dindirdi. Samagar az sonra azledilip Anadolu'nun idaresi Geyhatu'ya verildi. Geyhatu
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Samagar Noyan'~ n tavsiyesine uyarak Hâce Nâsireddin'i vazifesinde b~ rakt~. Geyhatu uç bölgelerine kadar giderek dirlik ve düzenli~i kurdu; bu s~rada Argun'un öldü~ünü ö~renek ~ ran'a yolland~.
Argun devrinde ~lhanl~ lar ile büyük ve kuvvetli has~ mlar~~ Memlükler
aras~ nda, her iki tarafça yap~ lan bir iki ak~ n istisna edilir ise, kayda de~er
bir hâdise cereyan etmedi. Bu böyle olmakla beraber Argun'un, onlara
kar~~~müttefik edinmek ümidi ile papa, Frans~z ve ~ngiliz k~ rallar~ na elçiler
gönderdi~i biliniyor.
Argun'un, amcas~~ Sultan Ahmed'e kar~~~giri~ti~i mücadeleye dâir bilgiler onun devlet i~leri ile yak~ndan ilgilenecek bir hükümdar olaca~~~ümidini veriyordu. Fakat hanl~ k taht~ na geçtikten sonra devlet i~lerini tamamen Boka'ya, sonra da Sa'dü'd-devle'ye b~rakm~~, kendisi de adeta basit
bir Mo~ol noyan~~ gibi k~~laktan yayla~a gidip gelmi~tir. Bu husus (yani
Argun Han'~ n devletinin i~leriyle yak~ ndan ilgilenmemesi), Mo~ol beyleri
aras~ nda mevki ve ihtiras mücadelelerine ve vazifelerini kötüye kullanmalar~ na, hanlar~ na kar~~~gösterdikleri ba~l~ l~ k ve itaat duygusunun zay~ flamas~na sebebiyet vermi~tir. Bir Mo~ol noyan~ n~ n isyan hareketine giri~mesi,
bir k~s~ m beylerin, hanlar~n~ n hastal~~~ n~~ f~ rsat bilip muhaliflerini bertaraf
etmeleri, askerlerin ya~ma hareketlerine giri~meleri, ülkenin muhtelif yerlerinde kar~~~ kl~ klar ç~ kmas~, ~lhanl~lar tarihinde o zamana kadar ilk defa
görülen hadiseler idi. Merhum vezir ~emseddin Cüveyrirnin Argun
Han'~ n haslar~ na (incu) dahil edilmi~~emlâkinin o~ullar~ na verilmesi bahis
konusu olunca mesele, bunlar~ n hayatlar~ na son verilerek halledilmi~tir.
1226 (~ 811) y~ l~nda bir fare ve onun yerini alan bir çoban Sicâs da~~~
ete~inde, Hamse Irma~~~k~y~s~ nda bir mezar bulmu~~ve bu mezardan ak
boncuklar, murassa bir kemer, bir hançer, c~ ka (c~~a), alt~ n bir kadeh ile
di~er baz~~ ~eyler ç~ km~~t~. Ulema, mezar~ n Argun Han'a ait oldu~unu tesbit etti. "Hükümdarlar~ n vârisi hükümdarlard~ r" sözüne uyularak bulunan
de~erli e~ya Kaçar hanedan~ n~ n hazinesine nakil edildi.
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AHMED
(?-813 = ? - 1410)
Kaynaklarda "Sultan Ahmed" ve "Ahmed-i Celâyir" olarak tan ~ n~ r;
Ahmed, Celâyir devletinin kurucusu Büyük ~eyh Hasan'~ n torunu ve Sultan Üveys'in o~ullar~ ndan biri idi; kaynaklarda do~um tarihi hakk~nda bir
~ey söylenmiyor; a~abeyi Sultan Hüseyin zaman~nda Ahmed'in Erdebil ve
yöresini idare etti~i biliniyor. Sultan Hüseyin zay~f bir ~ahsiyet oldu~undan devletin idaresi emirlerden Adil Aka'n~ n eline geçmi~ti. Ancak ~unu
da belirtmek lâz~md~ r ki, Timurlu kaynaklar~ n~n Saruk Adil (= Sar~~ Adil)
dedikleri Adil Aka Celâyir devletini iç ve d ~~~dü~manlara kar~~~koruyabilecek dirayet ve ehliyeti nefsinde toplam~§ bir emir idi. Ahmed'in a~abeyi
ile münasebetleri, her ikisinin birbirine kar~~~duyduklar~~ itimats~zl~ktan, iyi
de~ildi. Fazla olarak Ahmed'in iktidar~n Adil Aka'n~n elinde olmas~ ndan
~ikayetçi oldu~u anla~~l~ yor. Fakat Sultan Hüseyin için yap~ lacak ba~ka bir
~ey yoktu. Çünkü bu emir sayesinde hükümdarl~ k makam~nda oturabiliyordu. Nitekim MuzatTerilerin büyük hükümdan ~ah ~üca Celâyir ülkesine
hücum etti~i zaman (783 = 1381) kar~~s~nda Adil Aka'y~~ bulmu~tu. Mamafih Ahmed de Kara Ba~~askeri ile yard~ ma geldi. ~ah ~üca bir ~ey yapamayaca~~n~~ anlay~ nca ülkesine döndü. Bunun üzerine Adil Aka da
bütün Celâyir askerini yan~na alarak, Rey ~ehrini geri almak için harekete
geçti. ~ehir al~ nmak üzere iken Ahmed'in, Sultan Hüseyin'i öldürüp tahta
oturdu~u haberi geldi. Gerçekten Tebriz'de a~abeyi ile e~lenmekte olan
Ahmed bilinmeyen bir sebepten ona k~z~p Erdebil'e yollanm~~t~ . Sultan
Hüseyin karde~ ini geri getirmek için onun teyzesi ve dad~s~~ Vefa Kutlu~~
Hatun'u göndermi~~ise de bu hatunun gösterdi~i gayretlerden müsbet bir
netice ç~kmam~~t~ . Ahmed, bir ay sonra toplad~~~~asker ile Tebriz'e bask~n
yap~p Celâyir taht~na oturunca, plan~~ anla~~lm~~~fakat yapacak bir ~ey kal-
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mam~~t~. Ahmed, Sultan Hüseyin'i sakland~~~~yerden getirtip hayat~ na son
verdi (Sâfer 784 = Nisan 1382). Ahmed'in di~er karde~i Bâyezid'e gelince,
o Sultaniyye'ye kaçabildi. Bayezid de orada Adil Aka taraf~ ndan Celâyir
hükümdar~~ilan edildi. Böylece Ahmed ile Adil Aka aras~nda devleti temelinden sarsacak bir mücadele ba~lad~. Bu esnada Ahmed'in Ba~dad'da
bulunan di~er karde~i ~eyh Ali de mücadeleye at~ld~~ ve taht~~ elde etmek
için kalabal~ k bir asker ile Tebriz üzerine yürüdü. Ahmed, ~eyh Ali'yi
Tebriz yak~ n~ ndaki Heft Re~cl'da kar~~lad~. Fakat emirlerden bir k~sm~ n~n
karde~inin taraf~ na geçmesi üzerine di~erlerine de itimad~~ kalmad~~ ve geceleyin ordugah~ ndan ayr~l~ p Nahcivan yöresinde Kara Koyunlular~ n reisi
Kara Mehmed ile bulu~tu. ~eyh Ali ve kumandan~~ Pir Ali Tebriz'de fazla
kalmay~ p Sultan Ahmed'in arkas~ ndan gittiler. Kara Mehmed Beg ganimetin kendisine b~rak~ lmas~~ kar~~l~~~nda Sultan Ahmed için sava~may~~ kabul etti. Vuku bulan muharebede Türkmen beyi 5000 ki~ilik askeri ile
~eyh Ali'nin 15-20 bin ki~ilik (k~rkbin ko~un; her ko~un 300-500 ki~iden
meydana geliyordu) ordusunu a~~r bir bozguna u~ratt~. Öyle ki, ~eyh Ali
ile kumandan~~ Pir Ali ve ikibine yak~n asker muharebe meydan~ nda kalm~~t~~ (784 = 1382). Bu kesin zafer Kara Mehmed Beg'e zengin bir ganimet kazand~ rd~~~~gibi, Ahmed-i Celâyir'e de hükümdarl~ k taht~ n~~ temin
etti. Sultan Ahmed, Kara Koyunlu reisinin k~z~~ ile evlenerek ikisi aras~ nda
kurulmu~~olan dostluk kuvvetlendirildi. ~imdi Ahmed'in kar~~s~ nda yaln~z
Adil Aka kalm~~t~. Ancak muharebeye gidilmeden, Ahmed'in iste~i üzerine bir anla~maya var~ld~. Buna göre, Azerbaycan Sultan Ahmed'in, Acem
Irak'~~Bâyezid'in olacak, Arap Irak'~~ da her ikisinin say~ lacak idi. Mamafih
Sultan Ahmed buna geçici bir anla~ma gözü ile bak~yordu. Nitekim az
sonra Ba~dad'~~ idaresi alt~na ald~~ ve hatta k~~~~orada geçirdi. Bu ~ehir ~l~ k
iklimi, nefis ~araplar~, ünlü ~ark~c~~ ve rakkaseleri ile e~lenceyi seven bir
hükümdar için ideal bir yerdi. Gerçekten Ba~dad'da o kadar çok ~arap
vard~~ ki, Timur bu ~araplar~~ Dicle'ye döktürmü~, Zafernâme müellifi ~erefeddin Ali'nin sözleri ile, "bal~ klara da felekten bir gün çalmak imkan~ n~~
vermi~ti". Mamafih Ba~dad'~ n halifeler devrinde de, islam aleminin en
büyük ilim, kültür ve hatta ticaret ~ehri olmakla beraber ayn~~ zamanda
bir e~lence merkezi oldu~unu kaydetmeliyiz.
Sultan Ahmed ile Adil Aka aras~ ndaki mücadeleler sürüp giderken,
Yak~ n Do~u'nun siyasi hayat~ nda büyük sars~ nt~lar yapacak olan Timur
istilas~~ vuku buldu (788 = 1386). Bu istila sebebiyle Bat~~ ve Kuzey Bat~~
Iran y~ llarca kar~~~ kl~ klar içinde kald~. Bunun sonunda Sultan Ahmed dev-
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let merkezini Ba~dad'a nakletti. Fakat Timur onu Ba~dad'da da rahat b~rakmad~. Timur 795 (1393) y~l~ nda Ba~dad önlerinde göründü~ünde Sultan Ahmed ~ehri müdafaa etmeyi dü~ünmedi. Memlük Sultan~~ Berkuk'a
s~~~nmak üzere Ba~dad'dan ayr~ ld~. Berkuk Kahire'ye gelen Celâyir
hükümdanna s~cak bir yak~nl~ k gösterdi; hatta Sultan Ahmed'in yan~ nda
bulunan ye~eni Döndi (Döndü) ile evlendi (bu kad~ n sonra ülkesine dönecek ve Celâyirliler tarihinde önemli bir rol oynayacakt~ r). Timur Berkuk'a
da mektup yaz~ p ondan kendisini metbu tan~ mas~n~~ istemi~ti. Bu sebeble
her ikisi Suriye'ye geldiler. Fakat burada Timur'un ülkesine döndü~ünün
haber al~ nmas~~ üzerine Ahmed, Berkuk'a veda edip Ba~dad'a gitti. 802
(1399) y~l~ nda da Azerbaycan'a gelmi~~olan Timur'un, torunu Fârs hâkimi
Rüstem'i Ba~dad üzerine yollad~~~n~~ ö~renen Celâyir hükümdar~~ Kara
Koyunlu reisi Kara Mehmed o~lu Kara Yusuf' dan yard~ m istedi. ~kisi
Ba~dad'da iken Timur'un Anadolu'daki Min Köl (Bin Göl) yayla~~nda oldu~unu i~iterek kayg~land~lar ve geriden çevrilmemek için Memlük devletine s~~~ nmaya karar verdiler. Memlükler Timur'dan korktuklar~~ için
Sultan Ahmed ve Kara Yusuf Bey'e s~~~nma hakk~~ tan~ mad~klar~~ gibi
kuvvet kullanarak uzakla~t~ rmak istediler. Fakat fena halde bozuldular
(802 — 1400). Bunun üzerine Sultan Ahmed ve Kara Yusuf, Osmanl~~
hükümdan Y~ld~r~ m Bayezid'e s~~~nmaktan ba~ka çare görmediler. ~ ki
dost ayr~~ ayr~~ zamanlarda Osmanl~~ ülkesine geldiler. Y~ld~r~ m Bayezid
Sultan Ahmed'i merasimle kar~~laym Kütahya'y~~ Celayir hükümdar~na
dirlik tahsis etmi~~ve Sultan Ahmed bu ~ehirde oturmu~tur. Osmanl~~
hükümdan, Kara Yusuf Bey'e de Aksaray sanca~~n~~ dirlik olarak vermi~ti.
Bu iki küçük dü~man~n~n Osmanl~~ hükümdarma s~~~nd~~~ n~~ ö~renen Timur onlar~~ kabul etti~i için Y~ld~r~ m Bâyezid'i tenkid ettikten sonra Sultan
Ahmed ile Kara Yusuf'un kendisine gönderilmesini veya hayatlanna son
verilmesini, bunlar yap~lmad~~~~takdirde ülkesinden uzakla~t~rmas~ n~~ istemi~ti. Bayezid verdi~i cevapta mültecileri koruyaca~~n~~ ve harbe haz~ r oldu~unu bildirdi. Fakat çok geçmeden mülteciler Osmanl~~ ülkesinden birer
birer ayr~ld~lar. Ba~dad'a gelen Sultan Ahmed'in az sonra o~lu ile aralar~~
aç~ ld~. Sertli~i, veras~zl~~~~ve gaddarl~~~ ndan dolay~~ emirlerinin ço~u da o~lu Tahir'in taraf~n~~ tutmu~lard~. Bu durum kar~~s~ nda Sultan Ahmed bizzat Musul'a giderek Kara Yusuf' dan yard~ m istedi. Ahmed dostunun yard~ m~~ ile tehlikeyi önledi; hatta Tahir suda bo~uldu. Fakat her halde Ahmed vaadlerini yerine getirmedi~i için Kara Yusuf Ba~dad'a hücum edip
~ehri ele geçirdi. Celâyir hükümdan, kaynaklardan birine göre, ilk önce
bir adam~ n~n, sonra da bir öküzün s~ rt~nda olmak üzere Tekrit'e kaçabildi; fakat orada da fazla kalamad~ ; Memlüklere s~~~nmak için Tekrit'ten
Bellek,: C. LIII, 13
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ayr~ld~; Haleb'e geldi~i zaman üzerinde bir kepenek bulunuyordu. Haleb'de bir müddet kald~ktan sonra ~am'a (Dima~k) gönderildi. Orada eski
dostu Kara Yusuf ile kar~~la~t~. Gerçekten Yusuf Beg Timur'un torunlar~n~n kumandas~nda say~s~~ çok bir Ça~atay ordusu ile yapt~~~~sava~~~kaybedip çöl yolu ile güçlükler içinde ~am'a ula~maya muvaffak olmu~tu
(8o6 1403). Kader iki eski dostu burada da bir araya getirmi~ti. ~am
naibi (vali) ~eyh el-Mahmüdi her ikisine de yak~n bir alâka gösterdi ise de
Kahire'den ald~~~~bir emir üzerine hisar (iç kale)'da hapsetmek zorunda
kald~. Az sonra da Ferec gurbetzedelerin öldürülmesi buyru~unu verdi.
Ferec bu emri Timur'un bask~s~~ üzerine vermi~ti. Fakat ~am naibi bu
emri yerine getirmedi. ~eyh'in bu emri yerine getirmemesi Memlük devletinin ~erefimi korumak dü~üncesinden ileri gelmeyip, Ferec'in yerine sultan
olmak için giri~ece~i isyanda onlardan faydalanmak gayesi ile ilgili idi.
Mahpuslar hisarda gezinebildikleri gibi, birbirleri ile de görü~ebiliyorlard~ .
Art~k ban~m~~lar ve gelecek ile ilgili andla~malar bile yapm~~lard~ . Buna
göre, onlar daima birbirleri ile dost kalacaklard~. Bundan ba~ka Azerbaycan Kara Yusuf' a, ~rak da Sultan Ahmed'e ait olacakt~ . Bu s~rada Kara
Yusuf'un bir o~lu do~mu~, Pir Budak ad~~ verilen bu çocu~u Sultan Ahmed evlat edinmi~ti. Kara Yusuf'un sonra Pir Budak'~~ sultan ilan etmesinin sebebi budur. Hapis hayatlar~~ böylece devam ederken ~am nâibi ~eyh
taraf~ndan hürriyetlerine kavu~turuldular (807
1405). Mahpusluk hayatlar~~ bir y~l sürmü~tü. ~eyh onlar~~ Sultan Ferec'in emriyle de~il, kendi iste~i
üzerine serbest b~rakm~~t~. Nitekim iktidar~~ ele geçirmek için M~s~r üzerine
yürüdü~ünde, yan~nda sad~ k Türkmenleri ile birlikte Kara Koyunlu beyi
de bulunuyordu. Sultan Ahmed'e gelince, ~eyh hem askeri olmad~~~ndan,
hem de güvenemedi~i için onun ~am'da kalmas~n~~ uygun bulmu~tu. Bu
da Sultan Ahmed'in i~ine geldi; az sonra birkaç adam~~ ile birlikte Ba~dad'a yöneldi (Zilhicce 807 — 405) ve hiçbir güçlü~e u~ramadan Ba~dad'a geldi. O, Timur'un ölümü yüzünden ~ehirde bulunan Ça~ataylar'~n
kendisine kar~~~mukavemet göstermeyeceklerini san~yordu. Nitekim de
öyle oldu. 808 y~l~n~ n ilk ay~nda (Temmuz 1405) Sultan Ahmed Ba~dad'da eski taht~na kolayca oturmu~~bulunuyordu.
Sultan Ahmed, Azerbaycan Kara Yusura kalmak üzere Kara Koyunlu beyi ile bir anla~ma yapm~~~olmakla beraber, Azerbaycan'dan da vazgeçmiyor ve oradaki hâdiseleri dikkatle takip ediyordu. Durumun harekete
geçmek için müsait oldu~una inanan Celâyir hükümdan ayn~~ y~l~n sonuncu ay~nda Ba~dad'dan yola ç~k~p ertesi y~l~n ba~~nda Tebriz'e vard~ . Tebrizliler ~ehirlerini donatarak Sultan Ahmed'i sevinçle kar~~lad~ lar. Onlar

LHANLI HÜKÜMDARLAR~~

195

hükümdarlann~n üzüntü ve ac~lar ile dolu uzun gurbet hayat~ n~n onu tebaas~na kar~~~ ~efkat ile dolu olgun bir insan haline getirdi~ini san~yorlard~ ;
fakat Tebriz'e girer girmez bütün halk~~ hayal k~r~kl~~~na u~ratan bir hayat
geçirmeye ba~lad~. Mamafih bu, çok sürmedi. Timur'un torunu Ebu Beker'in yakla~t~~~~duyuldu. Onunla sava~maya cesaret edemeyen Sultan
Ahmed, çok defa yapt~~~~gibi, Ba~dad'a yolland~. Ertesi y~l (810 = 14071408) Timur'un ölümü üzerine tutsakl~ktan kurtulan Sultan Ahmed'in o~lu Alâü'd-devle Ba~dad'a geldi. O~lunun geli~inden büyük bir sevinç duyan Celâyir hükümdan, geleneklere uyarak onun kurtulu~u ve geli~i dolay~s~~ ile ~ölenler tertip etti ve Alâü'd-devle'ye Hille ~ehrini verdi. Hatta az
sonra bir torununun do~mas~~ sevincini art~rd~~ ve o~lunu Ba~dad'a ça~~r~p
birlikte güzel ve ne~eli günler geçirdiler. Bundan sonra Sultan Ahmed
Hilzistan'daki Ça~ataylara ait kalelerin fethine giri~ip bunlardan birço~unu ele geçirdi (811 — 1408-1409). O bu i~lerle me~gul olurken can s~k~c~~
haberler alarak süratle Ba~dad'a döndü. Bunlardan biri o~lu Alâü'ddevle'nin Tebriz'e, Kara Yusuf'un yan~ na gitmesi, di~eri de Üveys adl~~ bir
gencin Ba~dad'da kendisini Sultan Ahmed'in o~lu ilan etmesi idi. Ahmed
yirrnibin alt~n vererek Üveys'i susturdu ise de Alâü'd-devle'nin gidi~inden
duydu~u üzüntü devam ediyordu; hatta bu yüzden hastaland~. Fakat
onun da Kara Yusuf taraf~ndan hapsedildi~ini ö~renip ferahlad~, s~hhati
düzeldi ve hekimlerin tavsiyesi üzerine yaylaya ç~kt~. Kara Yusuf eski dostunu k~rmamak için Alâü'd-devle'yi ülkesine almam~~, sonra tek durmamas~~ sebebiyle onu hapsetmek zorunda kalm~~t~. Alâü'd-devle'nin babas~na güvenmedi~i için Hille'den ayr~ld~~~~söyleniyor. Ahmed'in o~lunun gitmesinden kayg~lanmas~~ onun ba~~na siyasi bir mesele açmas~~ ile ilgili idi.
Yayla havas~~ Sultan Ahmed'e iyi gelmi~, kuvveti artm~~~ve ne~esi yerini bulmu~tu. Burada emirlerinden bâz~lan onu Sultaniyye'nin fethine
te~vik ettiler. ~ehir bu s~rada Yak~ n Do~u'nun en büyük milletleraras~~ ticaret merkezi idi ve Kara Yusuf'un emirü'l-ümeras~~ Çekirlü Bistam Beg'in
elinde bulunuyordu. Sultan Ahmed, Kara Yusuf ile yapt~~~~andla~maya
ehemmiyet vermeyerek Sultaniyye'ye kadar gitti ise de kaleyi eline geçiremedi; az sonra da ald~~~~bir haber üzerine, daima yapt~~~~gibi, Ba~dad'a
döndü. Anla~~ld~~~na göre Sultan Ahmed, Kara Yusuf'un ba~anlann~~ k~skan~yor ve çevresindekiler ve ba~kalar~~ da bu duyguyu besleyen ve art~ran
sözler söylüyorlard~. Halbuki Sultan Ahmed, Kara Yusuf'un ba~ar~lar~~ sayesinde ayakta duruyordu. Ayn~~ y~lda Sultan Ahmed, Kara Yusura elçi
gönderip, Hemedan'~n yaylak olarak kendisine b~rak~lmas~ n~~ istedi. Kara
Koyunlu Be~i Ahmed'in bu istedi~ini reddetti. Bunlar iki eski dostun çok
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yak~n gelecekte has~m olarak kar~~~kar~~ya geleceklerini gösteriyordu. Nitekim de öyle oldu. Kara Yusuf'un, 813 (1410) y~l~n~n ba~lar~nda Erzincan'~ n fethi ile me~gul olmas~ndan faydalanan Sultan Ahmed, kalabal~k
bir asker ile Tebriz'e geldi. Kara Yusuf'un vekil b~ rakt~~~~ o~lu ~ah Mehmed, Ahmed'in kuvvetlerine yenilip kaçmak zorunda kald~. Bereket versin
Kara Yusuf Erzincan i~ini ba~ar~~ ile neticelendirdi~inden sür'atle Azerbaycan'a döndü. Tebriz civar~ndaki Esed köyünde vuku bulan sava~~Kara Yusuf'un tam bir zaferi ile sona erdi (Rebiyülâhir 813 = A~ustos 1410). Muharebe meydan~ na yak~ n bir bahçede saklanm~~~olan Sultan Ahmed yakaland~. Kara Yusuf bu eski arkada~~n~ n hayat~n~~ ba~~~lamak istiyordu. Fakat ba~ta emirü'l-ümerâ Bistam Beg olmak üzere birçok beyler Sultan Ahmed'in öldürülmesinde ~srar ettiler. Bu yüzden Celâyir hükümdann~ n hayat~na son verildi (813 — 1410); cesedi Tebriz'deki D~ma~kiyye imâretinde,
yak~nlar~n~ n yatt~klan yerde defnedildi.
Sultan Ahmed Celâyir devletinin son büyük hükümdan idi;
ölümünden sonra ba~ta Ba~dad olmak üzere Irak'~n geni~~bir k~sm~~ Kara
Koyunlular'~n eline geçmi~~ve Sultan Ahmed'in halefieri ancak k~sa bir
müddet Vâs~ t ve Waistan'da tutunabilmi~lerdir. Sultan Ahmed gerek hareketli ve mâcerâl~~ geçen hayat~, gerek di~er hususiyetleri dolay~s~~ ile
müverrihlerin dikkat ve alâkas~n~~ çekmi~~bir hükümdard~ r. ~bn Hacer, ibn
Ta~n Birdi, Sehâvi gibi müelliflerin eserlerinde ona geni~~yer ayr~lmas~~ bu
husus ile ilgilidir. Ça~da~~müverrihlerin Sultan Ahmed hakk~ndaki
görü~lerine gelince, bunlarda tam bir ittifak oldu~u görülür. Hadiseler de
bu görü~leri teyid ediyor. Müverrihlere göre Sultan Ahmed cesur bir
hükümdard~r; halk~na satvetini tan~tm~~t~. Fakat yapt~~~~zulüm, geçirdi~i
sefih hayat yüzünden halk onu sevmiyor, belki ondan nefret ediyordu.
Ahmed'in de buna de~er vermedi~i aç~kça görülüyor. Emirleri de sertli~i,
vefâs~zl~~~, gaddarl~~~~sebebi ile ondan ho~lanm~yorlard~. Bunlar ayn~~ zamanda Celâyir hükümdann~n ba~ans~zl~klann~n ba~l~ca sebeblerini te~kil
ederler. I~aret edildi~i gibi, sefahata dü~kün olup bunu gizlemeye bile
lüzum görmüyordu. ~arap, ~ark~, raks, güzel kad~nlar ve "ay yüzlü o~lanlar" bu sef~h hayat~ n~ n vazgeçilmez unsurlar~~ idiler. Sultan Ahmed'in tahsilli bir hükümdar oldu~u bütün kaynaklarda belirtilir. Hattatl~~~~oldu~u
gibi, nücum ilmini de biliyordu. ~iire de merakl~~ olup, üç dilde yani
Türkçe, Farsça, Arapça ~iir yaz~yordu. ibn Ta~r~~ Birdi, Sultan Ahmed'in
Türkçe ve Farsça çok ~iirini dinledi~ini bildirir. Yaz~k ki onun Türkçe ~iirlerinden ancak bir manzume bize kadar gelmi~tir. Sultan Ahmed müsikiyi de çok iyi bilen bir hükümdard~. öyle ki onun bu "fen" de "yed-i
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la" sahibi idi~i yani büyük bir âlim oldu~u söylenir. Sultan Ahmed'in
ilim adamlar~~ ile sanatkârlara yak~ n bir alâka gösterdi~ ini ve onlardan birAbdülkaço~unu himaye etti~ini de belirtmeliyiz. Müsiki üstâd~~ Meragal~~
dir bunlardan biri olup Timur taraf~ ndan Semerkand'a götürülmü~tü. Timur'a göre Sultan Ahmed Tâcikle~mi~~bir hükümdard~ r; hatta ibn ArabAbdülka~ah'a bak~ l~ rsa Timur: "Ahmed-i Celâyir'in akl~ n~~ nas~ l Meragal~~
~inas
da
Musullu
mitsiki
n~~
n
akl~
dir "ifsad" etmi ~~ise, o~lum Mirân ~ah'~
i gikaydedildi~
~da
Kudbeddin ifsad etti" demi~ tir. Bununla beraber yukar
Davran~~
~ti.
bi, Timur, Abdülkadir'i Ba~dad'dan Semerkand'a göndermi
~unu
lar~~ Celâyir devletinin bu tan~ nm~~~ ~ahsiyetinin bir "mütereddi" oldu
akla getiriyor.
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