DO~U ANADOLU'DA MO~OL VE TÜRKMEN
DEVIRLERINE AIT BAZI TARIHI YAPILAR HAKKINDA
DÜ~ÜNCELER
FARUK SÜMER
~ nceleyece~imiz eserlerin ço~u Van Gölü çevresinde bulunmaktad~ r.
Fakat Orta Anadolu'dan bu yöreye do~ru giderken ~imdi Elaz~~'a ba~l~~
olan Harput'taki Saray Hatun Camii ile Pertek'teki Çelebi Bey Camiini ziyaret edece~iz.
. Saray Hatun Câmii. Bilindi~i üzere Harput'ta pek çok cami vard~r.
Evliya Çelebi bu câmileri sayarken Sâre Ilâtân Câmiini de zikreder ve
onun minaresiz bir cami oldu~unu söyler'. Ma'mâretill-Aziz (~imdi Elaz~~)
salnâmesi ile A. Gabriel'in kitab~nda da câmiin ad~~ ayn~~ ~ekilde yaz~lm~~t~ r'. Zaman~ m~zda kaleme al~nm~~~di~er baz~~ eserlerde ise Sara Hatun',
Sdr Hatun ~ekilleri görülür'.
Halka gelince, onlar camii (her iki kelimeyi de k~sa hece ile telaffuz
ederek) "Sara Hatun" ~eklinde söylüyorlar, câmiin Uzun Hasan o~ullar~~
câmisi ad~n~~ ta~~d~~~~da bildiriliyor ve: "bu cami Uzun Hasan adli padi~ah:11
o~ullar~~taraf~ ndan yapt~nlm~~ttr" deniliyor 5.
Bütün bunlar~~ kaydettikten sonra gerçe~in ne oldu~unu ifade edelim.
Türlü ~ekillerde telafuz edilen bu isim, Ak Koyunlu hükümdar~~ Hasan
Han'~ n yahut Uzun Hasan Bey'in annesinden gelmektedir. Fakat, Uzun
Hasan Bey'in annesinin ad~~ bunlardan hiç biri olmay~p Saray'd~r 6. Süre,
' Seyahatna"me, ~stanbul, 1314, III, s. 218.
Mamuretii'l-Aziz salneimesi, Mamuretül-Aziz, 1325 (1907), s. 17o; A. Gabriel, Voyages
a~chivlogiques dans la Turquie orientale, Paris, 194o, I, s. 259. Ayn~~ salnâmede (gösterilen yer.)

1907 y~l~ nda Harput'ta minareli, minaresiz 32 cami ve mescid'in oldu~u bildiriliyor ve bunlar aras~nda Tepe Göz ve Ahi Müsa câmilerinin adlar~~ dikkati çekiyor.
3 ~. Sunguro~lu, Harput yollannda, ~stanbul, 1958, I, s. 285, 302.
N.Ard~ço~lu, Harput tarihi, ~stanbul, 1964, S. 74; B. Darkot, Harput,. ~slam Ansiklopedisi, V-I, s. 299.
5 105 ve 1972 y~llannda Harput'u ziyaretim de bana verilen sözlü bilgi budur. Yukar~da adlar~~geçen Harput yollannda (I, s. 285-302) ve Harput tarihi (s. 74-75) adl~~ eserlere
de bk.
Diy&beknyye, yay~ nlayanlar N. Lugal-F. Sümer, TTK,
Ebii Bekr-i

Ankara, 102-1964, S. 208-209, 252 ve di~er yerler.
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bilindi~i üzere, Hz. ~brahim'in zevcesinin ad~d~r. Fakat Süre, okumu~larca
da, herhalde, nadiren konulan bir isimdir. Türkmenler'e gelince bu kelime onlarca hiç kullan~lmam~~t~ r. Buna kar~~l~k Saray'~n kad~ nlara konuldu~u biliniyor. Mesela Timur'un zevcelerinden biri Sardy-Melik ljdn~ m
(melikin saray~) ad~n~~ ta~~d~~~~gibi,' Kara Koyunlu ~skender Bey'in k~zlanndan birinin de ~ah Sardy Begüm ad~yle tan~nd~~~n~~ biliyoruz 8.
Saray Hatun da Ak Koyunlu Kutlu Bey'in o~ullar~ndan Pir Ali
Bey'in k~z~~ ve Ak Koyunlu devletinin kurucusu Kara Yülük Osman Bey'in
ye~eni idi. Saray Hatun Osman Bey'in en büyük o~lu Ali Bey ile evlendirilmi~tir. Bu ~zdivaçdan da Hasan Bey, a~abeyi Cihangir ve di~er karde~leri do~mu~lard~r.
Saray Hatun siyasi zeka sahibi ve iradesi kuvvetli bir han~m idi. Bununla ilgili olarak onun bir ara Harput'u idare etti~ini biliyoruz. Sonra
o~lu Uzun Hasan Bey'in elçisi s~fat~~ ile Kara Koyunlu hükümdar~~ Cihan~ah Mirza, Osmanl~~ hükümdan II. Mehmed yani Fatih ve Memlük sultan~~ Kay~ t Bay ile görü~mü~tür.
Harput'taki câmiin Saray Hatun'a ait oldu~u muhakkakt~ r. Camiin,
ikinci isim olarak "Uzun Hasan o~ullar~~ câmisi" ad~n~~ da ta~~mas~~ ve
padi~ah Uzun Hasan'~ n o~ullar~~ taraf~ ndan yapt~ r~ ld~~~ n~ n rivayet edilmesi, Saray Hatun'un bir ara Harput'u yönetmesi, Süre, Sara, Saray adl~~
ba~ka bir han~ m~ n bilinmemesi bu hüküm için yeterli delillerdir 9.
Câmiin, türlü zamanlarda birçok esasl~~ tamirât ve tadilat geçirdi~i
aç~ kça görülüyor. A. Gabriel Saray Hatun Camii hakk~ nda yukar~da ad~~
geçen eserinde yeterli bilgi vermi~tir I°.
"Cenâb-i Belkis-i su~ra ve banü-y~~ kübra Saray Melik kjan~m dubter-i padi~ah-i
said Kazan Sultan" (Nizameddin-i ~ami, Zaferninne, yay~nlayan F. Tauer, Praha, 1937, S.
95); ~erefeddin Ali-i Yezdi, Zafername, Tahran, yay~nlayan M. Abbasi, Tahran, 1336, 1-Il,
türlü yerlerde. Timur'un övünerek küreken — güveyi lakab~n~~ ta~~mas~~ buradan geliyor.
Han k~z~~ oldu~u için han~m unvan~n~~ sadece Saray-Melik ta~~makta, Timur'un di~er zevceleri ise -a~a" unvan~~ ile an~ lmakta idiler: Deranca Mehd-i a`la Saray-Melik ljan~m ve Tuman
A~ara ba-tamarni-i a~ayan be-Semerkand baz gerdanid — Sahib K~ ran (Timur) Mehd-i a`la
Saray-Melik Han~m ile Tuman A~a'y~~ ve di~er a~alann (— hatunlann) hepsini Semerkand'a geri gönderdi (Ali-i Yezdi, 1, S. 407-408). Böylece han~m unvan~, ülkemize Iran yolu
ile Türkistan'dan gelmi~tir. Ara~t~rmalanm~za göre, ilk defa han~m unvan~n~~ ta~~yan Timur'un bu e~idir; fakat daha önce de ta~~nm~~~olabilir.
8

F. Sümer, Kara Koyunlar, TTK, Ankara, 1961, s. 143.

Saray Hatun'un ölüm tarihi hakk~ nda bir kayda rastgelemedim. Vefat~n~ n 1465 y~l~ndan sonra oldu~u tahmin edilebilir.
9

'° S. 259-260.
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Pertek'te Çelebi Bey Câmii. Pertek ~imdi Tunceli'ne ba~l~~ bir ilçe
merkezidir; Elaz~~'~n kuzey do~usunda bulunur. Pertek'te eskiden kalma
iki cami vard~ r. Bunlardan biri Çelebi Bey Câmii adiyle an~l~r. Çelebi Bey
camii 976 (1569) veya 996 (1588) y~l~nda yap~lm~~t~ r". Çelebi Bey ve babas~~ Ali Bey hakk~ nda bilgi yoktur. Fakat bu beylerin mensup olduklar~~
Koca Hac~lu oyma~~n~ n hüviyeti tesbit edilebiliyor. Koca Hac~lu, Ak Koyunlu boylar~ ndan biridir. Bu boyun hepsi veya önemli bir k~sm~ , ~ran'a
göçmeyen ve Bozulus ad~n~~ ta~~yan Ak Koyunlu oymaklar~~ aras~nda kalm~~t~ r 12. Fakat, Koca Hac~ lu beylerinin neden dolay~~ Pertek'te oturduklar~~
bilinemiyor. Çünkü, Pertek, XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda, yurtluk ve
ocakl~ k ~eklinde, Çemi~kezek hânedan~ ndan bir kolun idaresinde idi ".
Ahlat ve Kara Koyunlular. Görenlerin tasdik edecekleri gibi, Ahlat,
Van Gölü'nün en güzel gülüdür. O, tarihte kendisini mutlaka elde etmek
ihtiras~n~~ uyand~ ran e~siz bir güzelli~e sahipti. Bundan dolay~~ hânedanlar
birbirinin kollar~ndan çekerek Ahlat'a sahip olmu~lard~r. Ancak tek bir
hânedan bu müstesna geline sahip olamam~~t~r. Bu hânedan da Kara Koyunlular'd~ r. Böylece Kara Koyunlu Kara Yusuf Bey'in türbe ve zâviyesinin Ahlat'da bulundu~una dâir bir âlimimizin sözlerinin art~k hiçbir de~eri kalmam~~~bulunuyor ". Esasen Kara Yusuf Bey'in zâviye ve mezar~n~ n Erci~'de oldu~unu biliyoruz 15. Hatta Kara Yusuf'un 1420 y~l~ndaki vefat~ ndan birkaç ay sonra Timur'un o~lu ~ahruh'un askerleri merak sâiki
ile onun Erci~'teki mezar~n~~ açm~~lar ve Kara Yusuf'un, söylenildi~i gibi,
Uzun boylu, geni~~gövdeli bir insan oldu~unu görmü~lerdir ". Kara Yusuf'un Erci~'teki zâviyesinden, 1471 y~l~ nda Tebriz'e giden Memlük elçisi
~bn Acâ k~saca söz eder. O, misafir kald~~~~Yusuf Bey'in zâviyesinin
(bânikâh) pek sa~lam yap~lm~~~bir bina oldu~unu söyler 17.
Bilindi~i üzere Ahlat'taki türbelerden biri de Erzen Hatun türbesi idi.
Bu türbenin de Kara Koyunlular'a ait oldu~u ifade edilmi~tir 18.
" A. Gabriel, ayn~~ eser, s. 26o-261.Ad~~ geçen müellif eserinde bu camiin de güzel bir
tan~ tmas~m yapm~~t~ r. Ona göre Çelebi Bey Camii kare bir iç mekan ile üzerinde yar~m kemerlere oturmu~~bir kubbesi, üç aral~ kl~~ revak~~ ve üstüvani minaresi olan bir yap~d~ r.
12 F. Sümer, O~uzlar, ~stanbul, 198o, S. 177.
~eref Han, ~erefni~ me, Kahire, 1930, s. 224-225; F. Sümer, Saltuklular, Selçuklu
Ara~t~ rmalar~~ Dergisi, Ankara, 1971, III, s. 426 ve devam~.
14
15

O. Turan, Do~u Anadolu Türk devletleri, ~stanbul, 1973, s. 123.
Kara Koyunlular, s. 112, 115.

'6 Gösterilen yer.
'' Kara Koyunlular, gösterilen yer.
18 O. Aslanapa, Türk sanat~, ~stanbul, 1984, S. 198.
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Merhum Abdurrahim ~erif, Erzen Hatun'un türbesindeki tarihi 707
(— 1307-13o8)'9, Albert Gabriel (daha do~rusu J. Sauvaget) 799 ( — 1396'397) olarak göstermi~lerdir 20. Bunlardan hangisi do~ru dur? Bana göre
bir tahminde bile bulunulamaz. ~âyet bunlardan 799 (-1396-1397) tarihi
do~ru ise ~ehir, ya bu esnada Adilcevaz hakimi olan Hakan'~ n elindedir21,
yahut Bitlis hakiminin vâlisi taraf~ ndan idare edilmektedir. Mamafih bu
husus ne olursa olsun Erzen Hatun'un bir Türk kad~ n~~ olmas~~ muhtemeldir. Çünkü, co~rafi isimler ~ah~s ad~~ olarak daha çok veya münhas~ran
Türkler taraf~ndan ta~~nm~~t~r.Erzen, bilindi~i üzere, evvelce Siirt-Silvan
aras~nda bulunan önemli bir ~ehirdi 22. öte yandan kad~nlarca içtima
eserler meydana getirilmesi ve yine onlarca ve onlar için türbeler yap~lmas~n~n Türkler aras~nda çok daha yayg~n bir gelenek oldu~unu biliyoruz.
4. Usta ~akir! Ktimbeti. Ahlat'~~ terk etmek, tasdik edilece~i üzere, pek
kolay de~ildir. ~~te Usta ~akirt Kümbeti, bir mücevher kutusundan belki
daha güzel... Usta ~akiree Ulu Kümbet denildi~ini de biliyoruz; kitâbesi
yoktur. A. Gabriel bu türbenin XIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~n~n ortalar~nda
in~a edilmi~~oldu~unu tahmin ediyor23. 1340 y~l~nda ~lhanl~~ devletinin idaresini tamamiyle eline geçiren Çoban Bey'in torunu Küçük ~eyh Hasan,
1342 y~l~ nda Tebliz'de bir mescid yapt~rm~~~ve bu mescid "Ustiid
u ,S"dgird" ad~yle an~lm~~t~ r 24. Bu tarihte Ahlat'~ n da Küçük ~eyh Hasan'~n
hakimiyeti alt~ nda bulundu~unu biliyoruz. Buna göre, Ahlat'taki türbe ile
Tebriz'deki câmiin ayn~~ ~ah~s veya ~ah~slar taraf~ndan yap~ld~~~~kesin olarak söylenebilir. "Ustâd u ~âgird" Usta ve Talebesi (ç~ra~~ ) demektir. Tasdik edilece~i üzere bu, ~ah~slan ayr~~ayr~~ifade edebilecek isimlerden ve lakablardan de~ildir.Yani Ustad u ~âgird, yahut Usta ~âkirt ayn~~veya farkl~~
zamanlarda, farkl~~ ~ah~ slara konulabilecek isim ve lakablardan say~lmaz.
Ahlat kitabeleri, ~stanbul, 1932, s. g~ .
20 Ayn~~eser, S. 24.9.
21 Hakan 789 (1389) tarihinde Adilcevaz hakimi idi. Timur ayn~~ y~lda kat~na gelen
Hakan'a Ahlat ve yöresini vermi~ti (F. Sümer, Ahlat ~ehri ve Ahlat~ahlar, s. 462). Hakan'~n
kim oldu~u bilinemedi~i gibi, akibeti üzerinde de bilgi yoktur. Onun Celayirler'in son Ahlat, sonra Adilcevaz valisi H~z~ r ~ah'~n o~lu veya ba~ka bir yak~n akrabas~~ olmas~~ muhtemeldir.
n Erzin maddesi, ~slam Ansiklopedisi, IV, S. 337-338.
23 Ayn~~eser, s. 244.
24 Bu mescid hakk~ nda: H. Kerbalai-i Tebrizi, Ravtatu'l-~i~tân, yay~nlayan C.S. el-Korral, Tahran, 1965, S. 339, 567; A. Kareng, Asiir-i Bas lani-: Aze~btrydin, Asar u Ebnie-i Tarihi-i ~ehristan-i Tebriz, Tebriz, 1351, I, s. 232-236.
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Bu sebeble Ahlat'daki Usta ~akirt kümbetinin 1342 y~l~ na çok yak~ n bir
tarihte yap~lm~~~oldu~undan asla ~üphe edilmez.
Bay~nd~r Bey. Ahlat'~~ arkada b~rakmadan Bay~nd~r Bey'in muhte~em
türbesini de görmeden edemeyiz. Ona bakarken Bay~nd~r Bey'in Ahlat'~~
1472 de alt~~ ayl~k bir ku~atmadan sonra Bitlis hâkimlerinin valisinden ald~~~n~~ hat~rlamamak mümkün de~ildir. Bay~nd~ r Bey'in türbesinin Ahlat'ta
görülmesinin sebebi budur. O, muktedir bir kumandan oldu~u için kendisine koç unvan~~ verilmi~tir. Bay~ nd~r Bey'in babas~~ Rüstem Bey'dir. Fakat bu Rüstem Bey, san~lm~~~oldu~u gibi 25, 1492-1497 y~llar~~ aras~nda Ak
Koyunlu devletinin hükümdarl~ k makam~ nda bulunmu~~olan Maksud Bey
o~lu Rüstem Bey de~ildir. Koç Bay~ nd~r Bey'in babas~~ Rüstem Bey, Murad Bey'in, Murad Bey de Ak Koyunlu devletinin kurucusu Kara Yülük
Osman Bey'in o~ludur 26.
Koç Heykelleri Mo~ol Devrinde, XIV. rüzy~ lda Ortaya Ç~km~~t~r.
Ahlat'tan istemeye istemeye aynl~p Adilcevaz'a geliyor ve Celayirler'in
Ahlat valisi Emir Celâleddin H~z~r ~ah'~ n kabrini ziyaret ediyoruz. H~z~ r
~ah 1360 y~l~nda Ahlat valisi idi 27. Mezanndaki kitâbe H~z~r ~ah'~n 1384
y~l~nda vefat etti~ini gösteriyor. Mezar~~ da Ahlat'ta de~il. Adilcevaz da bulunuyor. Bunlar H~z~r ~ah'~n Ahlat'~~ Bitlis hakimlerine kapt~np ikdilcevaz'a çekildi~. i ihtimaline yer verdiriyor. Hatta mezar kitâbesindeki "e~~ehid, el-mazlüm” sözleri, onun Bitlis hakimleri ile yapt~~~~bir kar~~la~mada yenilip ~ehid dü~tü~ünü de akla getiriyor 28. Bu husus ne olursa olsun
H~z~r ~ah'~ n koç unvan veya lakab~n~~ ta~~mas~ , ilgi çekicidir. Gerçekten Celayir hükümdan Sultan Üveys (ölümü: 1374), Celayir hanedan~n~n can
dü~man~~ Çobanl~lar'dan Melik E~ref in o~lu Timurta~'~~ kendisine teslim
etmesinden pek memnun kalarak H~z~r ~ah'a koç unvan veya lakab~n~~ vermi~ti 29. Nitekim bu unvan mezarta~~nda da yaz~lm~~t~ r'''. Yine bu devrin
emfrlerinden ve Çobanl~~ hanedan~na mensup Koç Hüseyin'i de tan~yoruz.
25

A. ~erif, ayn~~ eser, s. 77; Gabriel, ayn~~ eser, s. 350.

26

F. Sümer, Ahlat ~ehri, s. 469.

27

Ayn~~makale, s. 461.

"Bu kutlu kabir rahmetli, yarl~~anm~~, zulüm görerek ~ehit olmu~, yüce Tannn~n
rahmetine ve gufran~na muhtaç Türk (?) Küçük (?) Sardr'~n (?) o~lu Emir Celaleddin Koç
H~z~r ~ah Beg'indir. Kendisi 786 y~l~nda, Muharrem ay~n~n 15'inde ölmü~tür" (A. ~erif,
Ahlat kitâbeleri, s. 65). Maalesef bu kitâbenin iyi çekilmi~~bir fotograf~n~~ elde etmek
28

mümkün olmad~.
29

F. Sümer, Ahlat ~ehri, s. 461.

'") 28. ha~iyeye bk.
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Ahlat'~~ fetheden Ak Koyunlu hanedan~ ndan Bay~ nd~ r Bey'e de "Koç Bayundur Beg" denildi~i yukar~da görülmü~ tü. Bu misaller "koç" sözünün
bir kahramanl~ k unvan~~ oldu~unu aç~ kça gösteriyor. Yani kahramanl~ k
gösterenlere "koç" denilmi~ tir. Dilimizde "koç yi~it" sözünün genç kahraman manas~ nda kullan~lmas~~ ve hatta koç'un tek ba~~ na yi~it, kahraman
manas~ na gelmesi bu hususla ilgilidir. XI. yüzy~ lda koç'un mecazi bir mana ta~~mad~~~~anla~~l~yor. Bu unvan~~ ta~~ yanlardan, hiç olmazsa bir ço~unun mezarta~lar~ n~ n koç ~eklinde yap~lmas~~ pek tabiidir. H~z~ r ~ah'a koç
unvan~ n~~ veren Celayir hükümdar~~ Üveys'in de mezar ta~~n~ n arslan ~eklinde oldu~unu biliryoruz".
7. Erci~~Kara Koyunlular'm rurdu. Erci~, Osmanl~~ devrinden önce Van
Gölü çevresinde Ahlat'dan sonra gelen ikinci büyük ~ehir idi. Bundan dolay~~ Van Gölü'ne çok defa Erci~~Gölü de denilmi~tir. Kara Koyunlu oyma~m~ n Do~u Anadolu'daki as~ l yurdu i~ te bu Erci~~ ~ehri ve yöresidir.
Fakat ~ehirde pek sa~lam yap~ld~~~~bildirilen Kara Yusuf Bey'in zaviyesi
bize kadar gelmemi~ tir. Van gölü çevresinde vakit vakit vukubulan ~iddetli
yersars~ nt~ lar~~ ile ba~ta Safevi hükümdar~~ ~ah Tahmasb'~ n yapt~~~~korkunç
tahribler bunun ba~l~ ca sebebleri aras~ nda yer al~ rlar. Erci~ 'ten Van'a gitmeden önce kasaba yak~ n~ ndaki bir kümbete dair görü~ümüzü ifade edelim.
Van yolu üzerinde bulunan bu kümbetin 863 (= 1458-1459) tarihli
olan kitâbesi evvelce eksik ve yanl~~~okundu~u gibi, oradaki Yar Ali ismine bak~ larak kümbetin Kara Koyunlu ~skender Bey'in o~lu Yar Ali ile
karde~lerine ait oldu~u ileri sürülmü~tü 32 . Fakat ~skender Bey'in o~lu Yar
Ali, uzaklarda, Horasan'da yani Ça~atay ülkesinde, 1449 da, bu kitâbenin
yaz~lmas~ ndan 9 y~ l önce öldürülmü~tü'. Ad~~ geçen kümbetin kitâbesi
sonra daha do~ru bir ~ekilde okunmu~ tur. Bu kitâbede Kara Koyunlu
hükümdar~~ Cihan~ah devrinde rahmetli Emir Devletyar'~ n o~lu büyük
Emir Rüstem'in, karde~leri ve akrabas~~ Emir Yar Ali, ~ah..., ~ah... ve ~ah
Ali ile valide Kadem Pa~a Hatun'un mezarlar~~ üzerine kubbe yani
kümbet yapt~ rd~~~~anlat~lmaktad~ r 34.
31

A. Kareng, ayn~~ eser,. s. 630-632. Safevi ve daha sonraki devirlerde ~ran'~~
ziyaret
eden Avrupal~~ seyyahlar, mezarl~ klardaki koç ve aslan ta~t~~ mezarlar~
n kahramanlara ait oldu~unu yazarlar. Ancak o devre ait vekayinâmelerde isim veya unvan olarak koç ve arslan
kelimesine nadiren rast geliniyor.
32 A. ~erif, ayn~~ eser, s. 27.
'3 Kara Koyunlular, s. 132, 133, 143.
" O. Aslanapa, Do~u Anadolu'da Karakoyunlu kumbeller~, Y~ ll~ k ara~t~ rmalar dergisi, Ankara Universitesi, ilahiyat Fakültesi, Türk ve ~slam Sanatlar~~ Tarihi Enstitüsü Yay~nlar~,
Ankara, 1957, I, s. 1°5.
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Bu kitâbedeld Devletyâr o~lu Emir Rüstem muhtemel olarak, 1458-59
tarihinde Erci~~hakimi ve valisi idi. Kendisi Kara Koyunlu hânedan~na
mensup de~ildir. Fakat Kara Koyunlu devleti beylerindendir. Anne Kadem Pa~a Hatun'a gelince, bu adda Kara Koyunlu Kara Yusuf Bey'in bir
han~m~~vard~. Kadem Pa~a Hatun, en gözde zevce olarak, Yusuf Bey,
1420 de Ça~atay hükümdan ~ahruh'la kar~~la~mak üzere, Tebriz'den hareket etti~inde ona refakat etmi~ti 35. Ancak ldtâbede ad~~geçen Kadem Pa~a Hatun, pek muhtemel olarak, ba~ka bir kad~nd~r. ~kinci, fakat çok zay~f
ihtimal ise ~udur: Kadem Pa~a, Yusuf Bey'in ölümünden sonra Devletyâr
ile evlenmi~~ve ondan Rüstem ve di~er o~ullar~~ do~mu~tur. Gerçekten bu
adda (yani Devletyâr) Kara Yusuf ile ça~da~~bir Gelayir emin vard~~36. Fakat bu, bana göre, kabul edilemiyecek derecede zay~ f bir ihtimaldir.
8. Van Ulu Câmü. Van Ulu Câmii üzerinde yap~lan bir ara~t~rmada
bu câmie bir Kara Koyunlu eseri olarak bak~lm~~~ve bu câmiin Kara Yusuf zaman~nda, 1389-1400 y~llar~~aras~nda yap~ld~~~~ifade edilmi~tir". Fakat vekayinâmelerdeki haberler bu görü~ü, maalesef, do~rulam~yor. Ba~ta
Timur ad~na yaz~lm~~~Zafernâmeler olmak üzere bütün kaynaldarda ~ehrin 787 (— 1385) y~l~nda Hakkari hâlcimi ~zzeddin ~ir'in elinde bulundu~u
aç~kça ifade edilmektetir38. Hatta ad~~ geçen ~zzeddin ~ir ayn~~ y~lda Van
kalesini Timur'a kar~~~müdafaaya giri~mi~~ise de dayanam~yaca~~n~~ anlay~p onun kat~na giderek "kusurunu ba~~~latt~~~ ” gibi, ülkesinin kendisine
tevcih edildi~ini gösteren al damgal~~bir yarl~~~da alm~~t~~39. Esasen bu hânedana ilhanl~lar'dan da Uygur yaz~s~~ile "mülknâmeler" verildi~i biliniyor'''. ~zzeddin ~ir, Timur'un ölümünden sonra ülkesine dönen Kara Koyunlu beyi Kara Yusura kar~~~gelmi~~ise de yenilip onun tâbileri aras~nda
yer alm~~t~ r. Fakat ölümünden sonra yerine geçen o~lu Melik Muhammed, Bitlis hakimi Emir ~emseddin ile birlikte Timur'un o~lu ~ahruh'u
metbu tan~d~klar~ ndan Kara Koyunlu hükümdan Kara Yusuf o~lu ~skender Bey taraf~ndan hayadanna son verilmi~~ve Van ~ehri ile bölgesi 1425
y~l~nda Kara Koyunlular'~n idaresine geçmi~tir'''. Bu tarihten önce her' Kara Koyunlular, s. ~ lo, 111.
36

Ayn~~eser, S. 52, 64.

O. Aslanapa, Türk sanat:, ~stanbul, 1984, s. 197.
38 Nizameddin-i ~âmi, Zafernâme, s. 103-104; ~e~-efeddin Ali-i Yezdl, Zafernâme, I, s.
305-3437; Colophons of Armenians manuscripts, ~ 3o1-148o, Cambridge, Massachussettes,
1969, s. ~~1 o, 116, 128.
37

Gösterilen yerler.
4° ~eref Han, ayn~~eser, s. 128-129.

39

41 Colophons,

s. 165, 167, 171, 173-174; Kara Koyunlular, s. 125, 126, 127.
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hangi bir zamanda Van'~ n Kara Koyunlular ve hatta muhtemelen Mo~ollar taraf~ndan do~rudan do~ruya idaresi söz konusu de~ildir. Esasen Van
XIV. yüzy~lda sadece bir kale olarak tan~nmaktad~r".
9. Halime Hatun Kümbeti. Geva~, bilindi~i gibi, Van'~n güney bat~s~na
dü~en ve gölün k~y~s~nda bulunan bir kasabad~r. Burada, yine bilindi~i
üzere, Halime Hatun kümbeti vard~r. Bu kümbetin kitâbesi yay~nlanm~~t~ r'. Fakat bunda eksiklik ve okuma hatalar~~ görülmektedir.
Bu kitâbeye göre Seyy~d Abdulmelik ~zzeddin 760 Muharreminde
(Ocak 1358) bu türbeyi Halime Hatun için yapt~rm~~t~r. XIV. yüzy~l~n ortalar~ na do~ru Hakkari hakimi Esededdin o~lu ~ mâdeddin Mücellâ idi.
Onun amcalar~ndan birinin de ~zzeddin ~ir ad~n~~ ta~~d~~~~bilinmektedir".
Halime Hatun kümbetinin de Kara Koyunlular'a ait olabilece~i bildiriliyor 45. Fakat Geva~~yöresinde XIV. yüzy~lda söylendi~i gibi, ne bir Celayir hakimiyetinden ve ne de Kara Koyunlu yerle~mesinden söz etmek
mümkündür. Bu sebeble Halime Hatun kümbetinin Celayirler ve Kara
Koyunlular ile hiç bir ilgisi yoktur.
~~o. Hasan Keyf'deki Zeynel Bey Türbesi. ~imdi küçük bir yerle~im merkezi olan Diyarbak~r Cizre aras~ ndaki Hasan Key!' in Ortaça~larda H~sn
Keyfa ad~yle an~lan büyük bir ~ehir oldu~unu biliyoruz". ~~te bu ~ehirde
bulunan bir kümbetin, üzerindeki kitâbeye dayan~ larak, Ak Koyunlu devletinin büyük hükümdar~~ Uzun Hasan Bey'in o~ullanndan Zeynel Bey'e
ait oldu~u ifade edilmi~tir'.
Fakat bu iddia kesin olarak do~ru de~ildir. Çünkü vekâyinamelere
göre, H~sn Keyfa'y~~ 866 (1461-62) y~l~ nda Eyyubiler'den alan Uzun Hasan
Bey, ~ehrin idaresini en büyük o~lu Halil'e vermi~ti 48 . Hasan Bey'in
küçük o~ullar~ ndan say~ lan Zeynel Bey'e gelince, O 1466 y~ l~ nda ~ran'daki
Kirman eyaleti valili~ine tayin edilmi~tir. 49 Zeynel Mirza sonra 1473 y~l~ n42 "Van ve Vestan: ez ~klim-i cehârumest. Ve Van kal'aist. Ve Vestan
~ehr-i buzurg büde ve eknün ~ehri vasatest —"Van ve Vestan dördüncü iklimdedir. Van bir kaledir. Vestan
büyük bir ~ehir idi, ~imdi orta derecede bir ~ehirdir" (Hamdullah-~~ Müstevfi,
yay~nlayan G. Le Strange, Leyden, 1913, S. 102).
43 O. Aslanapa, Do~u Anadolu'da Kara Koyunlu kiimbetlen;
s. 1(36.

et-Ta'n:f bi'l-mu~lalahi~-~erz7, Kahire, 1332, s. 38.
A. Aslanapa, Do~u Anadolu'da Karakoyunlu kiimbelleri, S. 107; ayn~~ müellif, Türk sanat~, S. 198.
44

46

Hun Keyfi maddesi, Islâm Ansiklopedisi, V-I, s. 452-454.

47

A. Gabriel, ayn~~eser, s. 8o-81; O. Aslanapa, S.

48

Ebu Bekr-i Tihrani, Kitab-i Diyarbekriyye, Il, S. 366-367.

49

Ayn~~ eser, II, s. 53 1 , 534, 547.
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daki Otluk Beli (Ba~kend) sava~~ na Kirman valisi olarak kat~ lm~~~ve sava~ta öldürülüp ba~~~Fatih'e götürülmü~tür'. Zeynel Bey'in cesedinin geri
al~ nd~~~ na dair bir haber de yoktur'. Geri al~ nm~~~oldu~unu bir an için
farzetsek bile, Hasan Keyf de de~il, Tebriz, Diyarbak~ r gibi ba~ka bir ~ehirde defnedilmesi beklenirdi. Çünkü, Zeynel Bey'in Hasan Keyf ile hiç
bir ilgisi yoktur; ölümü esnas~nda oran~ n valisi yine a~abeyi Halil Mirza
idi 52 .

Di~er taraftan Türbedeki kitâbe de aynen ~öyledir:
7) Hâzihi ravalus-sul!ani's-sac id ve'l 13a7cân~ '~-~ehid
2) Zeynel Beg ~bnu's-Sul!ân Hasan Bahâdur Hân e!âba'llahu serâhu
TERCUMES~~
"Bu, Sultan Hasan Bahad~r'~ n o~lu u~urlu sultan ve ~ehid hakan Zeynel Beg'in türbesidir. Tanr~~ onun topra~~ n~~ ho~~k~ ls~ n"
Anla~~laca~~~üzere muhtevas~ , kitâbenin çok sonra yaz~ ld~~~ n~~ aç~ kça
gösteriyor. Bu s~ fatla yaz~l~§ tarihi de yoktur. Esasen olamazd~. Çünkü, ayn~~ ~ehirde bulunan ~eyh Abdullah'~ n zâviyesindeki bir tamir kitâbesi Hasan Keyr~ n 878 (1474) tarihinde de Uzun Hasan Bey'in en büyük o~lu
Halil Mirza'n~ n tasarrufunda oldu~unu aç~ kça gösteriyor".

Osman, yay~ nlayan Çiftçio~lu N. Ats~ z, ~stanbul, 1949, s.
A~~ kpa~ao~lu, Tevârih-i
224; Ibn Kemal, Tevdrih-i âl-i Osman, yay~ nlayan S. Turan, TTK, Ankara, 1957, S. 339,
346, 355, 358' ibn Kemal, Zeynel Bey'in cesedinin kurda ku~a yem oldu~unu yaz~ yor (s. 356).
"Emere bi-tecdidi hazihi imareti'l-mubâreketi takarruban ile'rrahmânir-rahim EsSultan Halil ibnü Hasan ~ bni `Ali'bni `U~~nân. Hatem' Allahu bis-sâlihati a`mâlehüm fi
seneti semâniyeti ve seb'ine ve semâni mie'til-hicret'in-nebeviyye".
TERCÜMES~~
"Osman o~lu Ali o~lu Hasan o~lu Sultan Halil-Tanr~~ onlar~ n i~lerini hay~ rla sona erdirsin-Ba~~~lay~c~ 'ya ve Yarl~gay~c~ 'ya yak~ n olmak için bu kutlu yap~ n~ n onar~ lmas~ n~ , Nebinin hicretinin 878. y~ l~ n~ n Zilhicce ay~ nda (Nisan-May~ s 1474), buyurdu" (A. Gabriel, ayn~~
eser, s. 309, nr. 35).
A. Gabriel, ayn~~ eser, s. 309, nr. 36.
"4 52 numaral~~ ha~iyeye bk.
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Res. 3 — Ahlat ~ehri

Res. 4 — Usta ~akird Kümbeti (Mitat

Res. 6 — Geva~'ta Halime Hatun Kümbedi
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Res. 7 — Hasan Keyrde Uzun Hasan Bey o~lu Zeynel Bey'e izafe edilen türbe

