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kaç tane ve nas~ l olmal~d~ r?" (1898), "XVIII. yy.'~n ikinci yar~s~ ndan kalma tarihlerimizde ~kinci Bulgar Krall~~~n~n ba~lang~c~"
(1909), "Papaz Kozma'n~n sohbeti ve bunun yazar~" (1911) vb.
Türk egemenli~i döneminde Bulgaristan'~ n birçok yerinde
Mihalbeyo~lu soyad~n~~ ta~~yan beyler ya~am~~ t~. Bunlar aras~nda ilk do~an
çocuklar vaktflarm mütevellisi (dinsel, e~itsel, hayri, toplumsal kurumlar~ n;
cami, okul, imaret, köprü, çe~me vb. gibi yap~lar~n masraflar~~kar~~l~~~~olarak
vasiyet edilmi~~emlak müdürü) olurdu. Vak~f gelirlerinin bir bölümü de, vak~ fnameler hükümlerine göre, mütevellillerin ve ailelerinin geçim masraflar~ na harcamrd~. Mihalbeyo~lu ad~~Bulgarlar~ n da dikkatini çekmekten uzak
kalmam~~t~ r; çünkü bu, yaln~zca H~ ristiyan olmak ~öyle dursun, ayn~~ zamanda bir Bulgar ad~~ gibi görünmü~tür. Bu soyad~yla an~lan beyler de kökenlerinin H~ ristiyan oldu~unu, ~slam dinini yüzy~llar önce kabul etmi~~bulunduklar~n~~bilirlermi~. ~çlerinden birço~u da, t~ pk~~ Bulgarlar gibi, ilkönce
Mihal ad~n~~ ta~~yan dedelerinin Bulgar oldu~una inan~ rlarm~~.
Bu yüzden, daha XVII. yy. ortalar~ nda (1659) bir Bulgar olan katolik
piskopos Filip Stanislavov, Kongreye verdi~i bir raporda Plevne'den söz
ederken, bu kentin vaktiyle Bulgar prensi Mihal'in yönetim merkezi (olim
residentia Mihaelis Bulgarorum Principis) oldu~unu söyler. Yak~n Bulgar
halk~~ üzerinde bu inan~~~önceleri memnunluk, daha sonralar~~ esef ya da
tepki uyand~rm~~t~ r. Daha merakl~~ olanlar~, beylerde Bulgar döneminden
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kalma bir ~eyler bulunup bulunmad~~~~sorununu merak ederlerken, bir bölümü de beylerin Bulgarhklann~~unutarak halka, t~pk~~ öteki Türkler gibi,
bask~~yapt~klar~ndan dolay~~ho~nutsuzluklann~~belirtirlermi~.
Bulgar edebiyat~nda Mihalbeyo~ullar~~ dikkatini çekmi~~ilk yazar
Rakovski'dir. Gorskiy pitnik (Da~~yolcusu) adl~~kitab~n~n 28-29 say~l~~notlar~nda Edirne, Bela, ~htiman ve Plevne'deki Mihalbeyo~ullar~' n~~ anar.
Rakovski, Mihelbeyo~ullar~'n~n kökenlerini yanl~~~olarak, Bela'da do~up
1598 y~l~nda Türklerle çarp~~ an bir Mihal Bey'in soyundan sayar.
Mihalbeyo~ullar~' n~ n dedesini, gerçekten o y~l Türklerle sava~an Eflak voyvodas~~ Mihail Hrabri (Vityazul) ile kar~~ t~ rd~~~~apaç~ kt~r. Ancak,
Mihalbeyo~ullar~~taraf~ndan yönetilen vak~flar, özellikle Edirne vakf~~üzerine
Rakovski'nin - kendi dönemine göre, yeterli derecede bilgisi bulundu~u ku~kusuzdur. Mihalbeyo~ullar~~ ku~a~~n~ n düzmece dedesi üzerine Rakovski
~öyle yazar: "1596 y~l~~yaz~nda ba~la~~ k Bulgarlar~ n ba~ka bir sergerdesi, bugün T~rnova yak~n~ nda küçük bir köy olan Belada do~an Mihay Bey, ün kazanm~~t~ r. Türklerle birlikte Macarlara kar~~~sava~m~~, bu sava~ta parlak bir
biçimde kendini göstermi~tir. O s~rada tan~ nm~~~bir kent olan Bela, sultan
taraf~ndan kendisine ihsan buyurulmu~ tur. Bir süre sonra Türkler onu zehirlemi~, çocuklar~n~~Türkle~tirmi~tir. Onlar~ n soyundan kimileri bugün bile
hâlâ, ba~la~~k Bulgarlardan asker dev~irici demek olan çeriba~t denilen eski
bir ayr~cal~kla T~rnova sanca~~n~ n Bela ve Letnitsa köylerinde hüküm sürmektedir. Mihalbey ad~ndan birçok an~~ve iz kalm~~t~r. Yukar~~Samakov yak~n~ndaki birkaç Bulgar köyünden olu~an küçük bir sancak olan ~htiman'da
bugün bile Mihalbeyo~ullar~~ ad~n~~ta~~yan büyük bir konak bulunmaktad~ r.
Bunlar~n, ad~~geçen Mihalbey'in Türkle~mi~~torunlan oldu~u anla~~lmaktad~ r." En ayr~nt~l~~bilgiyi, Rakovski, Edirne vakf~~ üzerine verir. Bunun için
~öyle yazar: "Edirne kentinde Tunca (Bulgarcas~~Yavoritsa) irma~~~üzerinde
bugün bile Mihalbey köprüsü ad~~verilen bir ta~~köprü vard~ r. Köprü yan~nda, kuzey yönünde Mihalbey imareti say~lan bir cami bulunmaktad~ r.
Bunun Bela'ya uzak olmayan Plevne kentinde belirlenen bir geliri vard~ r.
Onun varisleri bu gelirle geçinmekte, belli bir paray~~düzenlice almaktad~ r."
Edirne'deki imarette (yetimlerevi) verilen besin maddelerini ayr~nt~lar~yla
anlatt~ ktan sonra, Rakovski: "Bu gibi imaretin vb. eski beratlar~n~~(evrak~ m)
ara~t~ rmak ilginç, önemli, memnunluk verici bir ~ey olurdu. Bunlardan, bizim Bulgar geçmi~imiz üzerine birçok madde ç~karmak olana~~~vard~r" diyerek, sultanlar taraf~ndan imaretlerin kurulu~u ve yönetimleri konusunda verilen beratlann kendi tarihimiz için olan önemini ba~ar~yla aç~klamaktad~ r.
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Mihalbeyo~ullan ile çokça ilgilenmi~~ba~ka bir Bulgar yazar~~ da P. R.
Slaveykov'dur. Bulgar tarihini oldukça iyi bildi~i, bir de Türkiye tarihini epey
anlad~~~~için, Slaveykov, Mihalbeyin 1596 tarihinde ya~ad~~~n~~kabul edememi~, onu Eflak voyvodas~~ Mihail Hrabri (Yi~it Mihail) ile asla kan~t~rmam~~t~r. Slaveykov da Mihalbeyo~ullan tarihinin ayd~nlanmas~~ için, onlar~n
yönetti~i vak~flar üzerine bilgilerden yararlanmay~~denemi~tir. Böyle bilgileri
de en çok yine Edirne vakf~~üzerine bulmu~tur. Bunlarda Rakovski'de bulunmayan önemli bir aç~klamaya rastlanz; o da ~udur: Edirne'deki Mihalbey
camisinde Mihal Bey'in, ayn~~ zamanda Nadir Bey'in mezarlar~~ bulunmakta
imi~. Slaveykov, ancak gerçekte tam tersi olacak yerde, Nadir Bey'i Mihal
Bey'in babas~~saymak konusunda yan~lm~~ur. Slaveykov ~öyle yazar: "Mihal
Bey'in Edirne'deki cami ve köprüsü ~imdiye dek bilinmektedir. Son sava~tan
önce (1877-78 y~l~ndaki Türk-Rus sava~~~söz konusu ediliyor) camide onun
mezar~~ile babas~~Nadir Bey'in mezar~~ görülürdü. ~imdi yerli yerinde midir,
bilmem. Hem niçin kendisine Mihal Bey, babas~na da Nadir Bey denir, bu da
daha ayd~nlanmam~~ ur." Bununla birlikte, Slaveykov, T~ rnova ve Plevne mütevellillerinden, kökenlerinin sözde daha Türklerin geldi~i ilk dönemlerde
Türkle~mi~~olan T~rnova'daki kral ailesinden gelen Gazi Mihal Bey'den oldu~unu i~itti~ini kaydeder. Ayn~~mütevelliller kendisine muhafaza ettikleri
bir tak~ m "krisovul"lardan da söz etmi~ lerse de o bunlar~~ görmemi~.
Verdikleri bilgiye dayanarak, Slaveykov, bir Türk tarihinde sözü edilen
"Bulgar Mihal Bey"in Kral Ivan ~i~man'~n okullar~ndan biri olaca~~n~~kabule
haz~ r bir durum tak~nm~~t~n "Biz de olas~~görürüz" diye yazar, "sak~n, o,
~i~man'~ n Nadir Bey ad~~ alt~nda gizlenmi~~ba~ka bir o~lu olmas~n?". Bu bilgiyi verdi~i ayn~~makalenin az yukar~s~ nda, Slaveykov, ~öyle yazar: "~u kadar
var ki, ~van ~i~man ile Edirne'deki Gazi Mihal Bey, baba-o~ul de~illerse, söylentilerden ve vak~flar~ndan anla~~labilece~i üzere, çok yak~n h~s~m-akraba
olacaklard~r."
Mihal Bey'in Bulgar soyundan geldi~i fikrinin Plevne ve T~ rnova'da bulunan torunlar~ ndan kimilerince de herkese duyuruldu~unu ~u bilgi bize
göstermektedir: Plevne'yi 1781 y~l~ nda ziyaret etmi~~olan Alman gezgini
Kanitz, o zamanki mütevelli Ömer Bey'den ve büyük servetinden söz ederken, büyük dedesi olan Gazi Ali Bey'e Sultan Murad'~ n H~ ristiyanl~ ktan
dönmeye kar~~l~ k 18 köy ihsan eylemi§ bulundu~unu sözlerine ekler. O
halde, Kanitz'in Plevne'de dinledi~i bu söylentiye göre, Mihal Bey, Sultan
Murat döneminde ya~am~~~ve ~sUml~~~~kabul etmi~tir. Ömer Bey'le birlikte,
Kanitz, Nuri Bey ile Mahmut Bey adlar~nda iki karde~ten de söz eder; onla-
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r~n bir Bulgar voyvodas~n~n soyundan geldi~ini, soyluluk berat~n~~ k~skançl~kla muhafaza ettiklerini bildirir. Böyle bir ~eyi, Bulgar ba~~ms~zl~~~ndan önce T~mova'daki beyler soyundan gelme bir delikanl~~da Istanbul'daki
Rus Elçili~i memurlanna aktarm~~t~r. Buna ili~kin bilgiyi bize Konstantin
freçek an~~defterinde b~rakm~~t~r. Jreçek ~unlar~~yazar: "Viskovski, bana
T~mova ve Plevne'deki Mihalbeyo~ullan'ndan söz aç~yor; bu eski soydan iki
karde~in (iki beyden söz ediliyor) T~rnova'da sözde 60.000 frank de~erinde
mobilyas~~bulunan küçük bir saraylan varm~~. Eski tir~eler, taç, Bulgar asas~~
vb. bunlara benzer nesne bulundu~unu söylüyor. Bu genç (küçük karde~)
a~abeyi ile geçimsizlik yüzünden açt~~~~bir dava için Istanbul'a gitmi~, orada
kendisini Rus Elçili~ine götüren Viskovski ile tan~~m~~. Viskovski, kavas
Hristo ve genç Bey'i, Rus elçisi ~gnatiev* T~mova'ya göndermi~se de yaz oldu~undan delikanl~n~n karde~i çiftlikleri dola~maya ç~km~~, zavall~~delikanl~~
hastalanm~~, geziden de bir sonuç al~namam~~; her üçü (Viskovski, Hristo ve
Bey) birlikte bir foto~raf da çektirmi~ler. Daha önce konsolos Raçinski onlarla görü~erek bu nesneleri sat~n almak istemi~se de firsau kaçurm~~ur."
Mihalbeyo~ullan'n~ n Bulgar soyundan olduklar~~ üzerine kimi
T~rnoval~lar aras~nda yay~lm~~~olan inan~~, en dolgun bir biçimde, Ts. Ginçev
taraf~ndan "Ganço Koserkata" öyküsünde verilmi~tir. Balumz, öyküde ikinci
derecedeki birkaç ki~iyi Ginçev nas~l konu~t~~rmaktad~r: "Bu bollu~a bakarak
(Bey'in sofras~~için haz~rlanan yemeklerden söz ediliyor) : — Ne de olsa hep
Bey i~i, dedi dervi~ler. Cennet yeryüzüne ç~km~~~da onlann olmu~. Bizimki
ise, ye ekmek kurusunu, iç suyu!...- Bu servet ona eski Bulgar Beyli~inden
kalma, dedi Di~li Dimitri, babas~n~n zorla nas~l Türkle~tirilmi~~oldu~unu
an~msayarak, sözlerine ~unlan ekledi: Yoksa, o bunu kendi al~nteriyle mi kazaturd~l... - Nas~l, yoksa Ra~it Bey Bulgar m~? diye sordu küçük dervi~, Ba~dat
taraflannda do~mu~tu, T~rnovahlan pek az tan~rd~. ~a~~lacak ~ey!... Bense
onu aslen Türk san~rd~m...- Burada gördü~ün beylerin hepsi Bulgar
dönmesidir... Bu beyler (Mihalbey diye ça~~r~ld~klar~n~~ i~itmez misin?)
Bulgard~ rlar, vaktiyle Türkler Bulgaristan'~~ fethetti~i s~ rada
Türkle~tirilmi~lerdir; o zaman büyük dedeleri ~slâml~~~~kabul ederek köyleriyle çiftliklerini ve topraklanyla köylülerini kurtarm~~lard~r." T~rnoval~~
Türklerin a~z~ndan nakledilen bu konu~mada, Mihalbeyo~ullarin~n Bulgar
ignatier, Kont Nikolay Pavloviç (1832-1908), Rus generali ve diplomat~. Türkiye'deki
ekili~i s~ras~nda (1864-77) Bulgarlar~~savunmadaki çabalar~yla tan~nd~. Ba~~ms~z Bulgar kilisesi
olu~mas~na yard~m etti. Türk-Rus sava~~na kat~ld~. Ayastefanos anla~mas~n~~Rusya ad~na imzalad~~
(3 Mart 1878). Çeviren.
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oldu~u inan~~~ n~ n kayna~~~da belirtilmi~tir. Bu kaynak, Türkler ve
Bulgarlara, onlar~n Bulgarl~klar~~kabul edilmezse anla~~lmaz gibi görünen
soyadlann~ n ta kendisidir. Bu soyad~, yaln~zca Plevne ve T~ rnova'da de~il,
onu kullanan beylerin bulundu~u ba~ka yerlerde de nüfuzlu olmu~tur.
Böylece, ~htiman vakf~~mütevellisi Rag~p Efendi taraf~ndan 1889 y~l~nda vak~f
emlâkine kar~~l~ k olarak gösterilen verginin kabulü ve onanmas~~ üzerine
Bulgar Maliye Bakan~ na verilen bir dilekçede deniliyor ki: "Böylece Bulgar
soylu oldu~unu bizzat Gazi Mihal Bey'in kendi san~n~ n do~rulad~~~~700 y~ll~ k
bir aileyi y~k~nt~dan korursunuz."
Mihalbeyo~ullarinin Bulgar kökenli olduklar~~ üzerine babalar~ m~z~n,
dedelerimizin besledi~i derin güven, bizi onlar~ n gerçek kökeni sorununu
incelemeye, içlerinden en büyüklerine ili~kin tarihi bilgi ara~t~ rmaya götürecek niteliktedir. Ayn~~zamanda, halk~n hayal etme gücünde bu beylerin dedesinin efsanevi bir kahraman~n çizgilerini kazanm~~~olmak niteli~i de bizi
buna özendirmelidir. Bulgar ba~~ms~zl~~~ ndan çok önceleri Plevne'de ~u söylenti vard~: "Saray" kalesini bizzat in~a eden Mihal Bey büyük bir kahramanm~~, Tann'n~n buyru~u ile Türklere yenilince, ölüm halinde yaral~~olarak Vid
suyuna dek ko~mu~, dü~üp ölmü~, dü~manlar~~da kendisine yeti~mi~, böyle
bir kahraman~n kendi adamlan olmas~n~~ arzu eden Türkler, onun kendisini
de~il, ancak mezann~~Türkle~tirmi~ler.
Ancak, Mihal Bey gerçekten Bulgar m~d~ r? Yoksa, halk~ n hayal etme
gücü, kahraman dedelerimiz bulundu~u sonucunu ç~ karmak konusundaki
güçlü arzusunu tatmin etmek için, ondan bir Bulgar kahraman~~m~~yaratm~~t~ r? Bulgar idiyse, emlâki nerededir? Yok, de~ilse, bu aile neden
Mihalbeyo~ullart soyad~n~~ta~~r?
Tarihsel ara~t~rmalar, Mihalbeyo~ullarinin Bulgar soyundan olduklar~~
inan~~~ n~n bir masaldan ba~ka ~ey olmad~~~n~~göstermektedir. Bu beylerin
dedesi, Bulgaristan'~n Türklerin eline geçmesinden yüzy~ l önce bizim
topraldar~m~zda de~il, Anadolu'da (Küçük-Asya) ya~am~~t~r. Ad~~ gerçekten
Mihal Bey imi~se de Bulgar de~il, Bizansl~~imi~. Ayn~~ad~~ta~~yan bir torunundan ay~ rdetmek üzere, Türk tarihçileri ona do~rudan do~ruya Kösemihal
Bey derler. Acaba, onun damarlar~ndaki kan Rum mu, Karamanl~~ m~, yoksa
Slav ve bölümsel olarak Bulgar m~~idi? Belli de~ildir. Önemli olan nokta,
herkesin onu Bizansl~~saym~~~olmas~d~r.

4.
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Kösemihal Bey; Türk-~slâm Devleti'nin kurucusu, Bulgaristan'~ n fethine
ba~layan Sultan I. Murad'~n dedesi ve bu i~i tamamlayan Sultan I. Bayaz~d'~n
büyük dedesi olan Sultan Osman'~ n (1300-1326) ça~da~~d~r. O, Anadolu
Olimp'i Uluda~'~n ovalar~nda Kirmenkia müstahkem mevkiini yöneten ufak
bir Anadolu memuru idi. ~lk zamanlarda, babas~~Ertu~rul'a bir komutan olarak hizmet eden Osman'~ n dü~man~~ idi, ama daha sonra onunla birle~ti.
Osman o zamanki ufac~ k Türk Devleti'nin ba~~ na geçince, onun en yak~ n
dostu, dan~~man~, sava~~arkada~~~oldu. Yeni sultan küçük devletine ~slâml~~~~
kabul ettirirken, Mihal de onu izleyerek bütün ailesiyle birlikte Müslüman
oldu. Böylece Bizansh Mihail, Türk Mihal Bey oldu.
Kösemihal Bey Türk Devleti'nin kurucular~ ndan biri oldu~u için, onun
o~ullar~~iki yüzy~l süreyle bu devlette önemli askeri görevler üstlenmi~ler,
kentler ve köylere egemen olmu~lar, kimisi bunlar~~vak~flara çevirmi~lerdir.
Bu durum, Mihalbeyo~ullarinin kökenini Sultan Osman'~ n dostu ve sava~~
arkada~~ ndan ald~~~ n~~ gösteren en iyi ipuçlar~ ndan birisidir. Daha Türk
Devleti s~ n~ rlar~ n~~ Balkan yar~madas~ nda geni~letmezden önce kurulmu~~
olan ak~ nc~lara (özel bir tür suvari askeri) ba~kan olmak ayr~cal~~~ , bu beylerde kalm~~t~r. Ak~ nc~lar ilkin Osman'~ n o~lu, karde~i Sultan Orhan'~ n ba~veziri Alâeddin taraf~ ndan kurulmu~tur. Bunlar ke~if yapan, dü~man ülkelerini k~ r~ p döken, buralarda ula~~ m ve haberle~meye engel olan özgür bir süvari örgütüydü. Geçimlerini ba~l~ca dü~mandan ya~ma ile sa~larlar, düzenlice bir ayl~ k almazlard~. ~ki yüzy~ldan art~ k bir süre, bunlara ba~kan olarak
Kösemihal Bey'in torunlar~~içinden atamalar yap~lm~~t~r. Gerçekten, bu atamalar mekanik bir biçimde olmuyordu: ak~nc~ ba~~lar~ , sultanlar taraf~ ndan
de~er ve yararl~klar~ na göre seçilirdi; ~u kadar var ki, sultanlar bu seçimi yaln~zca Mihal Bey'in say~s~z torunlar~~aras~ ndan yapard~. Bu ise, Mihal Bey'in
Kösemihal Bey'den ba~kas~~olamayaca~~n~~ gösterir; çünkü ak~ nc~lar, daha
önce de belirtildi~i gibi, Bulgaristan'~ n fethinden önceye rastlamaktad~ r.
Bununla birlikte, Mihalbeyo~ullarfnin Bulgar soylu olduklar~~ inan~~',
hattâ Kösemihal Bey üzerine bilgileri bulunan kimselerde bile, öylesine
güçlü bir yer tutmu~tur ki, ilkin G. Dimitrov taraf~ndan "Bulgaristan
Prensli~-i" adl~~kitab~ nda (bak. c. II, s. 26-27) aç~ klanm~~~olan ~u fikrin do~mas~na neden olmu~tur: Sözde, Kösemihal Bey; Kral Asen'in erkek torunlar~~
bitip tükendikten sonra Bulgar taht~ n~~ i~gal etmek isteyen, ancak 1257 y~l~ nda boyarlar~ n seçti~i Konstantin Tihov taraf~ ndan yenilgiye u~rat~larak
Bizans'a kaçan, ~van II'nin damad~~Miço'dan ba~kas~~ de~ilmi~! Ancak, bu,
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hiçbir as~l ve esasa dayanmayan bir fikirdir; hattâ ikisinin hüküm sürdükleri
yer de ayn~~ de~ildir. Miço'nun Bizansl~lardan geçimini sa~lamak için alm~~~
oldu~u topraklar, Çanakkale bo~az~ n~ n bat~~a~z~ nda, Ege denizine dökülen
Skamandra (bugünkü Mendera) Irma~~~vadisinde bulunuyordu; Kösemihal
Bey'in yönetti~i Kirmenkia müstahkem mevkii ise, Miço'nun topraklar~ndan
do~uda 250 km'yi a~k~n uzakl~kta, Anadolu Olimp'i (Uluda~) ovalar~ ndayd~ .
Bundan ba~ka, Miço ile Kösemihal Bey, hem karakter, hem de ya~am dönemi bak~m~ ndan apayr~d~ rlar. Birincisi yumu~ak yarad~ l~~h ve zay~f, ikincisi
ise sert ve enerjikti. Miço ile sava~~ma giri~en Konstantin Tihov'u boyarlar
1257de kral seçtiklerinde, Miço art~k olgunluk ça~~ nda bulunuyordu. O~lu
~van 1279 y~l~ nda imparator Mihail VIII. Paleolog'un k~z~yla evlenip Rum askerlerinin ba~~nda T~ rnova'da göründü~ü, yurtta~lar~~kendisini ~van Asen 111.
ad~yla Bulgar Kral~~ olarak tan~s~ nlar, diye zorlad~~~~vakit, Miço'dan hiç söz
edilmemektedir; çünkü art~k ya~amad~~~~anla~~l~yor. Kösemihal Bey ise, daha
önce söylendi~i gibi, ta 1308 y~l~ nda bütün ailesiyle birlikte ~slâml~~~~kabul
etmi~, bundan uzun süre sonra da Sultan Osman'la birlikte i~~görmü~tür.
~mparatorla akraba olduktan sonra Miço'nun soyu ilerlemi~, Bizans'a Man
(Men) ad~ n~~ ta~~yan bir dizi memur vermi~, hattâ Istanbul'un fethine dek etkin bir rol oynam~~t~ . Mihalbeyo~ullar~~ ise, bu s~ ralarda ak~ nc~lar~n ba~~ nda
olarak, Balkan yar~ madas~ n~~ Türklerin yarar~ na fetih ve istila için onlarla i~birli~i yap~yorlard~.
Ancak, Mihalbeyo~ullar~~ ad~yla, ak~ nc~lar~ n yan~ ba~~ nda, vak~flar da vard~r; bunlarsa, do~rudan do~ruya Kösemihal Beye ba~lanamaz. Edirne vakf~ ,
bunlar aras~nda ilk planda gelir. Daha önce de belirtildi~i üzere, bu vakf~ n
camisi Mihalbey Camisi, Edirnenin merkezini Y~ld~ r~ m varo~una ba~layan
Tunca Köprüsü de Mihalbey Köprüsü ad~ n~~ ta~~ r. Bunlar~~ yapt~ rm~~~olan,
ad~ n~~ ta~~ d~klar~~ ki~i Kösemihal Bey olamaz; çünkü o Türkler Edirne'yi fethetmezden önce ya~am~~~oldu~undan, burada emlâk sahibi olup vak~f birakamam~~ur. Bunlar, Kösemihal Beyden daha sonra ya~ayan bir ba~ka Mihal
Bey'den kalm~~~olsa gerektir. Edirne vakfin~ n Mihalbey ad~ n~~
Mihalbeyo~ullar~~ ad~ n~ n k~salulm~~~biçimi olmak dolay~s~yla ta~~ d~~~~da dü~ünülebilirdi; ama bugün art~ k XV. yüzy~l ba~~ nda gerçekten Gazi unvanl~~
Mihal Bey ad~ nda bir Türk komutan~~ya~am~~~oldu~unu bildi~imiz için, tümüyle yerinde olmas~ na kar~~ n, ~imdi bu zan yarars~ z görülmektedir.
Mihalbeyo~lu Gazi Ali Bey'in 1496 y~ l~ nda olu~turdu~u, müteveffa D.
~hçieVin Bulgarca'ya çevirerek "Minalo" (Geçmi~) dergisinde (sahibi ve yazar~~ Balasçev, y~l I, kitap III) yay~nlad~~~~Plevne vakf~~vasiyetnamesi aç~ kça
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gösteriyor ki, vasiyet eden Gazi Mihal Bey'in torunu imi~. Burada ~öyle deniliyor: "Alâeddin Ali Bey, merhum Nadir Bey'in o~ludur; bu da Gazi Mihal
Bey'in öz o~lu idi." Ayn~~vasiyetnameye yap~lan bir ekte de ~öyle denilmi~tir:
"~lerisi için bu vakf~ n hakiki mütevellisi olarak, vakfedenin arzusu veçhile,
merhum Ali Bey'in en ya~l~~ o~lu Hasan Bey'i tayin ederim; Ali Bey merhum
Nadir Bey'in o~lu, bu da Gazi Mihal Bey'in o~lu idi." Gerçi, Plevneli mütevelliler taraf~ndan Sofya'daki Vak~ flar Komisyonuna gösterilen vasiyetnamenin
yazma asl~~ ~imdi elde de~ildir; ~hçiev'in çevirdi~i nüshas~~da ortada yok.
Ancak, çevirinin tam do~rulu~undan ku~ku duysak bile, bu ku~kumuz adlara
dek yaramaz, belki vasiyetnamenin öteki aynnularma ili~kin olabilir. Bunun
verdi~i bilgi, P.R. Slaveykov'un Edirne'deki Mihal Bey camisi yan~nda iki mezar, biri Mihal Bey'in, öteki Nadir Bey'in, yani baba ile o~lunun mezarlar~~bulundu~u üzerine verdi~i haberi do~rulamaktad~r. Gazi Alâeddin Ali Beyin
mezar~~ ise, Plevne'deki Gazi camisi biti~i~inde imi~. Bundan dolay~,
Edirne'de, art~ k Türklerce fethedildikten sonra Gazi Mihal Bey ad~ nda bir
Türk komutan~n~n ya~am~~~bulundu~undan ku~ku duyulamaz. Az a~a~~da
görülece~i üzere, onun soyundan olmas~ na kar~~ n, Gazi Mihal Bey,
Kösemihal Bey'le kar~~unlmamal~d~r.
Buna göre, yaln~zca ~unu soru~turup ara~t~rmak kal~yor: Acaba, Gazi Ali
Bey'in dedesi, Edirne vakf~n~ n kurucusu olan bu Mihal Bey, gerçekten
Kösemihal Beyin soyundan m~, yoksa yeniden Türkle~mi~~bir adam m~, belki
de bir Bulgar m~d~ r? Yukar~da belirtildi~i üzere. P.R. Slaveykov sonuncu fikrin kabulü gerekir, dü~üncesindeymi~. Gazi Ali Bey'in vasiyetnamesindeki bir
nokta da bu fikri sa~lamla~ unr niteliktedir; çünkü, ~öyle buyuruyor: 'Ali Bey,
dedeleri ve babalar~~ ~slâm dinini kabul etmi~~ulu~~ve fedakâr biridir." Ancak,
son sözlerin genel bir basmakal~p oldu~unu, yaln~zca ~unu belirtmek istedi~ini görmek pek zor de~ildir: Ali Bey ilkin H~ ristiyan olan bir soydan gelmi~tir, çünkü bu beyin fazla babas~~yoktur, i~te babas~~ Nadir de Türk ad~~ ta~~maktad~ r. Dedesi yeniden Türkle~mi~~bir adam olsayd~, vasiyetname bunu
böyle genel nitelikte sözlerle, dolayl~~anlaumla de~il de aç~ kça gösterirdi.
Bundan dolay~, Gazi Mihal Bey yeniden Türkle~mi~~biri de~il, Kösemihal
Bey'in soyundan gelmi~ tir. Bunu bize tarihi bilgiler de gösteriyor: Sultan II.
Murad (1421-1451) dönemindeki ak~ nc~larba~~n~n ad~~ Mihal Bey idi. 1422
yaz~nda bu sultan, amcas~~Mustafa'y~~kendisini tahttan indirmek konusunda
özendirip lu~lurtan Bizansl~lardan öç almak amac~yla ~stanbul'un fethine karar verince, ilkin Mihal Bey'i 10.000 ak~nc~~ile yollar~~ke~if ve tarama için
göndermi~tir. Giden ak~nc~ lar da gerçekten önlerindeki her engeli temizle-
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mi~lerdir: Dü~man~ n ülkesini, hattâ ~stanbul surlar~na dek k~ r~p dökmü~,
ekinleri yakm~~, köyleri y~ km~~, genç k~z ve delikanl~lar~~zorlam~~, halk~~köleli~e sürüklemi~tir. Mihalbeyo~ullan'in daha çok yaln~zca soyadlar~yla anan
Türk Devleti tarihçisi Hammer, kimi zaman bu ad~~ Mihalbeyo~lu de~il de
Mihalbey biçiminde kullan~r: "Haziran ay~~ ba~~nda ilkin Mihalbey onbin
ak~nc~n~n önünde olarak ~stanbul kap~lar~na do~ru yola ç~km~~t~ r." Burada
ise, söz konusu olan yeni bir dönme (~slâmla~~ p Türkle~mi~~adam) de~il,
Kösemihal Bey soyundan gelme bir komutand~ r. Buna bize, Sultan II.
Murad'~n saltanat~~döneminde iç taht kavgalar~nda Kösemihal Bey'in ba~ka
bir torununun da-yine bir ak~nalarba~~~olan Mehmet Mihalbeyo~lu- rol alm~~~olmas~~da gösteriyor. Bu sonuncu, Sultan Musa'n~n (Bulgar halk türkülerindeki Musa Keseci-ya) k~sa süren saltanat~~s~ras~nda beylerbeyi imi~; Sultan
Bayaz~ d'~n o~ullar~~olan karde~ler aras~ndaki sava~~ mda, galip Mehmet I.
kendisini Tokat kenti kalesine hapsetti~inde, onun yan~nda sad~k tek arkada~~olarak kalm~~t~ r. Sultan II. Murat amcas~~Mustafa ile sava~~rken, Mehmet
Mihalbeyo~lu'yu serbest b~rakm~~ , onu kendisine sad~ k kalan, Anadolu'da
öteki iddial~~tarafa kar~~~koyan ak~nc~ lara komutan yapm~~t~ r. Bundan az
sonra serbest kalan Mihalo~lu, Sultan II. Murad'a önemli bir hizmette bulunmu~tur. Sultan~ n askeri Anadolu'da Mustafa'n~ nkine kar~~~dururken,
aralanm ancak bir dere arrd~~~ndan, Mehmet Mihalbeyo~lu, geceleyin dere
k~y~s~nda aya~a kalkarak yüksek sesle Mustafa'n~ n ordugâh~ndan eski maiyet
alunc~lann~~Mustafa'y~~ terkedip me~ru sultamn taraf~ na geçmeleri için ça~~rmaya ba~lam~~t~ r. Eski komutanlann~~ölmü~~sanan ak~nc~~büyükleri onun
sesini duyunca harekete gelerek hemen Murad'~n taraf~na geçip sözünü
dinlemi~lerdir. Bu da Mustafa'mn taraf~ nda bir karga~ahk do~urarak yenilgisini haz~rlam~~t~r. Bu Mehmet Mihalbeyo~lu'nun mezar~~için de ünlü Türk
gezgincisi Evliya Çelebi Plevne'de bulundu~unu söyler. Provad~'dan söz
ederken, Evliya Çelebi ~öyle yazar: "Daha sonra 814 (1411) senesinde Musa
Çelebi, Plevne'de metfun bulunan Mihalzade Mehmed Beyin muaveneti sayesinde bu yerleri zaptetmi~ tir." ~u halde, Plevneli Gazi Ali Bey'in dedesi
olan Gazi Mihal Bey ile Mihalo~lu Mehmet Bey'in akrabas~, yani hep
Kösemihal Bey'in torunlar~~ olduklanndan ku~ ku duyulamaz. Ancak, her ikisinin de hep ak~ nc~lara komuta etmi~~olmak durumuyla birle~ tirilince, bu
Mihal Bey'in Bulgar soyundan yeni bir dönme oldu~u yolundaki varsarm~~
olamaz (muhal) k~l~yor.
Plevneli Mihalbeyo~ullan'run Kösemihal Bey'le olan ili~kileri bir beratla
da onaylanmaktad~ r: bu, onlardan biri taraf~ ndan muhafaza edilmi~, onun
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diktesiyle K. V~lev taraf~ ndan Bulgar harfleriyle bir sureti ç~kar~lm~~ , bundan
sonra da Türkçe'yi çok iyi bilen D. 'G. Gacalov taraf~ ndan Bulgarcaya çevrilmi~ tir. Hicri 793 Muharrem ay~~(Milâdi 1390 Aral~k ay~) tarihini ta~~yan berat, Edirne'de Y~ld~r~m Bayaz~d I. taraf~ndan Kösemihalo~l~~~Gazi Ali Bey'in
(bu, daha sonraki Plevne vakf~~kurucusu olan ada~~~Gazi Ali Bey'in büyük
dedesi olsa gerektir) Bayaz~d'~n babas~~Sultan I. Murad Hüdavendigâr'~n öldürüldü~ü Kosova ovas~ ndaki ünlü sava~ ta Ali Bey'in göstermi~~oldu~u yi~itlik ve arkada~l~~~~an~ msatmak ve ödüllendirmek üzere verilmi~tir. Bu beratla
Sultan I. Bayaz~ d, Kösemihalo~lu Gazi Ali Bey ve torunlarma sonsuza de~in
sancak ta~~ mak (büyük sancak yönetmek) hakk~n~~ bah~etmi~ tir. Sultan~n
o~ullar~, bu hakk~~ kazanm~~~olan kahraman~ n ku~a~~ ndan geri almamaya
yemin etmektedirler.
Ancak, burada bir soru akla gelebilir: 1422 y~l~nda ~stanbul'a kar~~~ak~nc~lar~~yöneten, Plevneli Gazi Ali Bey'in dedesi olan Mihal Bey, yeniden
Türkle~mi~~biri de~il de Kdsemihal Bey'in soyundan gelmi~se, 'Mihail" ad~n~~
nas~l ta~~ yabilir? Söyledi~imiz gibi, i~ te Türklerle Bulgarlarca halk aras~ndaki
biçimi, yani "Mihal" biçimiyle kullan~ lan bu add~r ki, ~unu-bunu Gazi Mihal
Bey'in Bulgar soylu oldu~unu zannettirmeye dek götürmü~tür. Gerçekte ise,
bu bir ~slâm için, çokluk kaç~ nd~~~~halde, olanaks~ z de~ildir. Gerçekten,
~slâmlar çocuklar~ na madde-d~~~~olan meleklerin ad~n~~vermemekte, ancak
kimi zaman "Mihail" ad~~ do~rudan do~ruya bilinen mele~in ad~~olarak de~il
de büyük baba ad~ n~ n yinelenmesi olarak görülmektedir. Bulgaristan'daki
müftülerden birine bir Müslüman~n "Mihail" ad~ n~~al~ p alamayaca~~n~~sordu~umuzda, o bize olumsuz yan~t verdi; ancak, mele~in ad~ n~~ an~msat~ nca,
ayn~~ki~i onun "Mikâil" oldu~unu, söz konusu olan o ise, bunun bir
Müslümana da verilebilece~ini söyledi. Bunu kendisine neden sordu~umuzu
aç~klay~ nca, Mihail Bey ailesinin "Mihail" ad~n~~büyük dedesinin ad~~ olarak
verebilmi~~oldu~unu, sonradan bunun halk aras~nda 'Mihal" biçiminde söylenmi~~olaca~~n~~kavrad~. Do~al olarak, 'Mihail" ile "Mihal"~n ayn~~ad oldu~unu aç~ klamaya gerek bile yok. Gazi Mihail Bey'e bu ad Kdsemihal Bey'in
onuruna verilmi~~olmas~~ en akla yak~n olan~d~ r. Acaba, bu soyda ayn~~ ad
daha sonra da yinelenmi~~midir? Bilmiyoruz. Nas~l ki, Kavarna dolay~ ndaki
Mihal bey köyünün ad~n~~ Gazi Mihal Bey'e mi, yoksa ayn~~ ad~~ta~~yan ba~ka
bir Bey'e mi borçlu oldu~unu da bilemedi~imiz gibi... Ancak, hiç ku~ku yok,
kitabi-~slârni biçimiyle "Mikâil"ad~~art~k ~anl~~Müslüman taraf~ ndan kullan~ld~ ktan sonra her Türk'e verilebilir.
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Böylece kabul etmeliyiz ki, XV-XVI. yüzy~ llarda Türkiye tarihinde
u gibi,
"Mihalbeyoglu" soyad~yla an~ lan komutan ve büyük memurlar~ n ço~
olan
ta~~m~~~
ad~~
bizim (Bulgar) topraklar~m~zda-göç etmelerine de~in- ayn~~
beylerin ço~unlu~u da hep Kösemihal Beyin soyundan gelmektedirler.
Ba~ka bir "Mihail"soyundan gelme kimi beyler bulunsa bile, bunlar az say~da
olmal~d~ r.
Say~s~z Mihalbeyo~-ullarfndan bizim tarihimizde ba~l~ca ad~~an~lmaya
~r~m
de~er bulunanlar, vak~flar kurmu~~olanlard~ r; çünkü çe~ me, köprü, kald
da
yaundan
Bulgar
halk~~
(yol), orman, mera vb. gibi vak~ f tesislerinin birço~
z.
anmal~y~
rarlanm~~t~ r. Bunlar aras~ nda ilk planda Edirne vak~ flar~ n~~
Bunlar~ n kurucular~ , daha önce söylendi~i gibi, Gazi Mihal Bey ile o~lu
Nadir Bey (ki mezarlar~~ birincinin camisinde bulunmaktad ~ r) imi~.
Edirne'deki vak~flar~ na ne gibi emlak ve akar vasiyet edilmi~? belli de~ildir;
çünkü her ikisinin de vasiyetnamesi bugüne intikal etmemi~tir. Ancak, bu
gibi emlak ve akar~n varl~~~ ndan ku~ ku duyamay~ z; çünkü, vakf~ n kendisinin
varl~~~ n~~ bir yana b~ rakal~m, Plevneli Gazi Ali Bey'in 1505 y~l~ nda vasiyetnamesine yap~ lan bir ekte bunlardan söz edilmektedir. Bu eke göre, sonuncu
zaHasan Beyin o~lu, yaln~ zca babas~n~ n vasiyet etti~i vakfa de~il, "ayn~~
manda dedesinin ve büyük dedesinin vasiyet etmi~~olduklar~~emlak ve akara
da" mütevelli olmaktad~ r ki, Hasan Bey büyüyene dek bunlar~ n mütevellisi
Karagöz ibn Abdullah ad~ nda biriymi~. Gazi Mihal Beyin vasiyetnamesinin
yaz~ld~~~~tarihte art~k Gazi Ali Bey do~mu~, büyük babas~n~ n kurdu~u vak~flar
üzerindeki mütevellilik hakk~~onun ku~a~~ na b~ rak~lm~~~oldu~u anla~~l~ yor.
Bu vasiyetname hükmü yürürlükte iken, XIX. yy. ba~~nda Edirneli
Mihalbeyo~ullan ölüm dolay~ s~yla Edirne vak~ f idaresine son verince, bunun
mütevellili~i Sultan II. Mahmud'un izniyle Plevneli Mihalbeyoffluladndan
bir kad~ na geçmi~ , çünkü ailede ilkin do~mu~~bir erkek çocuk yokmu~.
Sultan~ n bir berat~ yla mütevelli olarak Fatma Han~m tayin edilmi~, onun
"kaymakam"~~ olarak da o~lu Miri (Emir yerine kullan~ lan resmi bir unvan)
Osman "kapucuba~~ " rütbesiyle naspedilmi~ tir. O yüzden, Plevne ile Edirne
vak~flar~~"Mihail Bey, Gazi Ali Bey ve Süleyman Bey vakf~" ad~ yla biraraya
toplanm~~ tm Plevne vakf~~Plevne kenti ile 20 köye, Edirne vakf~~da say~~ve adlar~n~~ bilmedi~imiz ba~ ka birkaç köye malik bulundu~u için, Edirne'deki
Evkaf Müdürü gelirlerin toplanmas~~ya da hesaplar~ n tutulmas~~ kendisince
yap~ lmak gerekti~i iddialar~ nda bulundu~undan, mütevelli Osman Beyin ~ikayeti üzerine, Sultan Abdülmecit 18 Mart 1847 tarihli özel bir beratla vaziyetnameye göre ayr~cal~kl~~ haklar~~olan vakf~ n i~lerine hiç kimsenin müda-
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hale etmemesi, ancak hesaplar~ n denetim için bizzat mütevellisi taraf~ndan
Istanbul'a gönderilmesini buyurmu~ tur. Bu gibi beratlar, daha sonralar~~ da
ç~ kar~lm~~ t~ r. Plevneli mütevelliler ayn~~zamanda Edirne vakf
~~mütevellisi de
olduklar~ ndan, yeni kurulan Sultan II. Mahmut vakf~~
için belli bir para
(meblâ~) ödemelerine karar verilmi~tir.
Ola ki, Mihalbeyo~ullar~~ kendi soylann~~yerli, Gazi Mihal Bey'in o
~lu oldu~u söylenen Mahmut Bey vakf~~kurucusuna ç~ kar~
rlar. Vakf~ n ad~~
"Mahmud Bey veled-i Gazi Mihal Bey" imi~. Buna ~ htiman kenti ile (Belitsa
ve Muhovo gibi yaln~zca ikisinin ad~~Bulgarca olan) 10 köy dahilmi~. Bu durum gösteriyor ki, ~htiman dolaylar~~ art~ k XV. yy.da, biraz a~a~~
da söylenece~i gibi, vakf~ n kurulu~u s~ ras~ nda Türklerle ~enelmi~. ~htimanl
~~ Mahmut
Bey kimdir, vakfetti~i köyler ki~isel hizmetlerine kar~~l~ k ona Sultan taraf
~ndan m~~verilmi~, yoksa babas~ ndan ya da dedesinden mi miras kalm
~~~? belli
de~ildir. Onun, gerçekten, vak~f ad~n~ n dedi~i gibi, Gazi Mihal Bey'in o
~lu
oldu~u da belirsizdir; çünkü, vak~ f belgelerinde "o~ul" ad~~
toruna, hattâ
daha uzak soya da verilmektedir. Böylece, Gazi Ali Bey için çokluk Gazi
Mihal Bey'in "o~lu" oldu~u söylenir; oysa o gerçekte onun torunudur. Bu
durum biraz da Kösemihal Bey'in vasiyet etti~i bütün vak~ flann ~star~ bul'da
Evkaf Nezareti ar~ivinde "Mihalbeyo~ullar~~vakf~" genel ad~
yla gösterilmi~~
olmas~ na borçludur. Plevneli mütevellilerin kaymakam
~~ taraf~ ndan
Bulgaristan Prensli~i kanç~laryas~ na 14 (26) Kas~
m 1884 tarihinde verilen bir
dilekçede Gazi Ali Bey'in karde~inin Samakov'da ya~ad~~~ , onun vak~
f üzerinde ayr~cal~ kl~~haklar~~bulunan üç ki~iden biri oldu~
u, öteki ikisinin
Plevne'de Gazi Ali Bey ile T~ rnova'da Firuz Bey olduklar~~ belirtilmektedir
(yaln~zca o s~ radaki Bulgar Prensli~i topraklar~
nda bulunan valuflardan söz
ediliyor). Bu duruma göre, belki, Samakov'da ya~am~~~bulunan ~htiman vakf~~
kurucusu gözönüne al~nm~~~olabilirse de ad~~geçen kaymakam~n
iddias~n~~
neye dayand~rd~~~~belli de~ildir. Ancak, vasiyetnamenin ortada bulunmay
~~~~
yan~ nda, yaln~ zca ad~ ndan kurucusu olan Mahmut Bey'in Gazi Mihal Bey'in
o~lu oldu~unu kesinlikle kabul edememekli~imize kar~~
n, bizi onun gerçekten ya o~lu, ya torunu, dolay~s~ yla Gazi Ali Bey'in yak~n
akrabas~~oldu~unu
do~ru bulmaya götüren bir neden var ki, o da b~rakt~~~~
vakf~ n büyüklü~üdür.
Bulgar ba~~ms~zl~~~ ndan önceki say~s~z vak~ flardan XVI. yy. da
Piri Pa~a
(Filibe, Varna, Silistre vb. dolay~ ndaki köyler), Sokullu Mehmet, Rüstem Pa
~a
vb. gibi yaln~ zca vezirler taraf~ ndan kurulmu~~olanlann birçok köyü vard
~ r.
Beyler taraf~ ndan vasiyet edilmi~~en büyük vak~ flar, XV. yy.da kurulmu
~tur.
Sultan Murad'~ n bir komutan~~ olan Gazi Evronos Bey'in
(Selanik, Serez,

TAR~H VE SÖYLENT~LERDE M~HALBEYO~ULLARI

813

Rodoplar vb. dolay~ ndaki köyler), Gazi Ali Bey'in (Plevne ken tiyle birlikte
yirmi köy, ayr~ ca Lofça yak~ n~ndaki kimi köyler), Firuz Bey'in (T~ rnova bölgesinde dört köy) vb. vak~flar~~böyledir. Bu sonunculara, büyüklük bak~m~ ndan Gazi Evronos Bey ile Gazi Ali Bey'inkilerden sonra gelen ~htiman vakf~~
da dahildir. 1883 y~ l~nda ~htimanl~lar K. Jreçek'e vak~ f camisinin Gazi Mihal
"Pa~a" taraf~ ndan Bulgaristan'~ n fethinden hemen sonra yapt~ r~lm~~~oldu~unu nakil ve hikâye etmi~lerse de bu, Gazi Mihal Bey dönemine yak~n kimselerce anla~~ lmaz bir sözdür. Kimileri de bunu Jireçek'e sözde cami ilkönce
kiliseymi~~biçiminde anlatm~~lard~ r; oysa bunu, in~a tarz~~kadar, plan~~ile kap~lar üzerindeki (Arap stili) k~ r~ k kemerler de yalanlamaktad~ r. Bu söylentiden anla~~ld~~~ na göre, Milli Müze Y~ll~~~ 'nda (1921) Kr. Miyatesiin epey ayr~nt~l~~ biçimde yarnlam~~~oldu~u bu camiyi XV. yy.a dek ç~ karmak gerekecektir.
Ara~t~rmam~z~n ba~~taraf~ nda and~~~m~z gibi, Mihalbeyo~ullan üzerine
Bulgar ba~~ms~ zl~~~ ndan önceleri T~ rnova'da da söylentiler dola~m~~t~ r.
Ancak bura beylerinin Mihalbeyo~ullan ile olan ili~kileri, böyle bir tak~ m
ili~kiler var olmu~sa, uzak olmak gerekir. Orada "Mihalbey" ya da
"Mihalbeyo~lu" ad~ nda bir vak~f mevcut olmami~ ur. 1808 y~l~ ndan kalma
Süleyman Pa~a, 1807 y~l~ndan kalma Hac~~Feyzullah vb. gibi vak~flar~n ço~u
yenidir; bunlar kahvehane, f~ nn vb. binalar~ n gelirini al~ rlar; bu gelirlerin bir
bölümü cami ve medreselerin, ancak ba~l~cas~~ çe~melerin masraf~ n~~ görür.
Ama Firuz Bey ile o~lu Gazi Ali Firuz Bey taraf~ ndan kurulan vak~f büyük ve
eskidir. Gazi Ali Firuz Bey 1436 y~l~ nda Hisar'da, belki vaktiyle Ermi~~Petka
kilisesinin bulundu~u yerde güzel bir cami de yapt~ rm~~ ur. Bu cami ile "Firuz
Bey köprüsü" denilen Türk mahallesi yan~ ndaki Yantra Irma~~~köprüsü için;
Murat Bey ya da Gorni-Turçeta (Yukar~ -Türkler, ~imdiki Bela-Çerkova),
Mihaltsi (Mihaller), Pavlikâni ve Omur-Bey ya da Dolni-Turçeta (A~a~~Türkler, ~ imdiki Stambolovo) köylerinin onda bir gelirinden bir bölümü kullan~l~rm~~. Murat Bey ile Om~~r Bey, öteki sebepler yan~nda, topraklar~n~ n sat~~~senetlerinden de anla~~ ld~~~~üzere, Firuz—Bey'in soyundan imi~ler.
Özellikle Mihaltsi köyündeki kimi söylentiler onlar~ n kökenini Gazi Mihal
Beye de ba~larsa da bu söylentiler, ba~l~ ca köyün ad~ na borçlu görünüyor.
Oysa bu yer ad~n~ n Gazi Mihal Bey ile bir ilgisi ve ili~ kisi yoktur; çünkü, böyle
olunca, Mihaltsi de~il, t~ pk~~ Kavarna yak~ n~ ndaki ad~~ geçen köy gibi,
Mihalbey olmas~~ gerekirdi. Ad~~ geçen dört köyün beylerinin Gazi Mihal
Bey'le akrabal~k ili~kileri bulundu~u inan~~', Mihaltsi köyünden bu beylerin
çokluk ya~ad~~~~T~rnova'ya da geçmi~tir. Ayn~~ inan~~, Türkiye'nin sava~t~~i
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kom~u H~ ristiyan devletlerinden ya~ma olarak getirilmi~~olmas~~olas~~kimi
H~ristiyan boyar e~yas~nca da peki~tirilmi~~bulunacakt~r. Firuz Beyin son iki
torunundan biri olan ~ükrü Bey, köylülerin önünde, hele içki içti~inde,
kendi Bulgar soyundan söz etmeyi severmi~. Ailesinin ~iddetle muhafaza etti~i küçük bir kandili de anarm~~. Bu, onlar~ n herhangi bir dedesinin ya da
büyük dedesinin bir Bulgar k~z~n~~kagr~p Türlde~tirdi~i dü~üncesini akla getirir. Böyle bir ~eyi, Ts. Ginçev"Ganço Koserkata" adl~~öyküsünde üstü örtülü
olarak anlat~r. Aliman Ali Beyin kar~s~~olan Bulgar k~z~~Trufana, Mihaltsi köyünde de an~ msan~ r. Sonunda söz konusu inan ~~ , Plevneli
Mihalbeyo~ullarfndan kad~ nlarla evlenmelere de borçlu olabilir. Nas~l
olursa olsun, ancak T~rnova'da eski zaman Miha/beyo~ullan bulunmu~~de~ildir. Bizzat büyük dedeleri Firuz Beyin Kösemihal Bey soyundan oldu~u
ispatlan~ rsa, ancak bu durumda oral~~beylerin Mihal Beyle ili~kisi olabilir.
Böyle bir ~ey, yukar~ da da söyledi~imiz gibi, Plevneli mütevellilerin kaymakam' taraf~ ndan Bulgar Prensli~i kanç~laryas~ na 14 (26) Kas~ m 1884 tarihinde verilen bir dilekçede iddia olunmu~ tur. Ancak kaynaklarda bu soruna
ili~kin bir kay~ t yoktur ya da henüz bilinmemektedir. Öte yandan, T~ rnoval~~
beylerin Bulgar ba~~ ms~zl~~~ ndan sonra kendi vak~flarm~n da (ayr~cal~kl~ ) oldu~unu ispat için kendilerini Mihal Bey soyundan göstermekte ç~karlar~~vard~ r; çünkü Plevneliler gibi eski beratlar~~ortaya koyamam~~lard~r.
Bundan ba~ka, onlar~n Plevneli Mihalbeyo~ullan ile olan akrabal~k ili~kileri, Rakovski'nin Bela'da ve Letnitsa köyünde Mihal Beyin bir tak~ m torunlar~~üzerine dinledi~i öykülere de borçlu olabilir. Onun bu öyküleri kimden dinledi~i belli de~ildir. Bugün Bela'da hiçbir Mihalbeyo~lu an~msanmamaktad~ r. Bulgar ba~~ms~ zl~~~ ndan önce oradaki son beyler, ~imdi kona~~~
Kurtar~c~~Çar Aleksandr II. oturdu~u için müze durumuna getirilen Mehmet
Bey ile onun karde~inin o~lu Süleyman Bey imi~. Bunlar~ n tarla, Yantra ~ rma~~nda de~irmen, orman vb. gibi birçok mal ve mülkü varm~~; ama Gazi
Mihal Bey soyundan olduklar~ ndan hiç kimse söz etmemi~tir. Bela'da sonuncunun ad~n~~ta~~yan bir vak~ f da bulunmu~tur.
Kentlerimizde vak~flar kurmu~, böylece adlar~ n~~ tarihimize ba~lam~~~
Mihalbeyo~ullan içinde en dikkate de~er, en ünlü olan~~Plevneli Gazi Ali
Bey'dir. Tarihi bilgilerle de kar~~la~t~ rmas~~yap~lm~~~olan vak~ fla ilgili vasiyetnamesi, bize onun kim ve nas~l bir ki~i oldu~unu, neden "Gazi" unvan~n~~ta~~d~~~ n~, kurdu~u vakfa Plevne, Ni~bolu ve Vidin'deki emlâk ~öyle dursun,
Plevne kentinin ve Plevne ile Lofça çevresinde, hattâ Trakya'da 27 köyün ö~-
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rünü nas~ l vakfedebilmi~~oldu~unu anlamak imkan~n~~verir. 30 y~l~~a~k~n
karde~i ~skender Bey'in yard~m etti~i Gazi Ali Bey, Sultan II. Mehmed'in
Eflak, Bu~dan, Macaristan ve Venedik ile yapt~~~~sava~larda ak~nalann ba~komutanl~~~~görevini görmü~. Birçok zafer kazanm~~, say~s~z insan~~köle etmi~, vak~f yoluyla ard~llanna b~rakt~~~~büyük servetler toplam~~. Vak~f gelirlerinin çokluk tümüyle dini ve toplumsal kurumlarda yap~~in~aat~na de~il, büyük, hatta kimi zaman en büyük bölümünün vasiyet edenlerin mirasglann~n
geçimlerine ayr~lm~~~ve belirlenmi~~olduklanm kaydetmeliyiz. Gazi Ali Bey,
varislerine gelirin üçte birini b~rakm~~ , öteki üçte birini hay~r i~lerine ay~rm~~sa da, yine vakfetti~i emlak ile, soyunu hacizlerden ve Sultan iradesiyle
arazinin ba~kalar~na devredilmesinden korumu~tur. Hep varislerin en ya~l~s~~
olan vak~f müdürü (mütevelli), Plevne'de ve bütün sancakta en önemli ki~i
say~lm~~, halk~ n ekonomik ve dini hayat~~üzerinde etkili olmu~tur. Bu sebeple, Gazi Ali Bey, kurdu~u valufla tarihimizde ister istemez bir yer alm~~t~r.
Gazi Ali Bey ile karde~i ~skender'in adlar~, ilkin 1462 y~l~nda Sultan II.
Mehmed'in Tsepa~~(cellât, kaz~kl~~voyvoda) denilen Eflak Voyvodas~~ Vlad
Drakul (Diyavol)'a kar~~~açt~~~~seferde an~lmaktad~r. Sefer, ayn~~zamanda

voyvoday~~20.000 ki~iyi kaz~~a çakmak, haça germek, canl~~canl~~yalunak vb.
gibi ak~l almaz cinayederinden dolay~~cezaland~rmak için göze al~nm~~t~r.
Gerçi sefer pek ba~ar~l~~olmanu~sa da, Mihalbeyo~lu karde~lerin alunc~lan
görevlerini yapm~~lard~r; çünkü dü~man ülkesini yalup y~km~~lar, böylece
voyvodadan bir y~ l önce kuzey Bulgaristan'~~ i~gal ve istilas~~s~ras~nda götürdü~ü birçok tutsakla birlikte yapt~~~~zulümlerin, lunp dökmelerin öcünü alm~~lard~r. Ali Bey'in ayn~~ak~nc~lar', 1466 y~l~nda Semenderova yak~n~nda
Macarlardan önemli bir zafer kazanm~~, hatta Matea Korvin'in yak~n akrabas~~
olan Mihail Silagfyi de tutsak edebilmi~lerdir. Ancak, 10 y~l sonra ayn~~yerde
iki Mihalbeyo~lu karde~, Macar voyvodas~~olan Peter ve Françisk Dosi karde~lerce yenilmi~~olduklar~ndan, Ali Bey Tuna'daki Türk gemilerine ancak kaçabilmi~ tir. 1477-78 y~l~ nda Mihalbeyo~lu karde~ler ak~nc~ lanyla
Venediklilere kar~~~sava~m~~lar, ~zonto Irma~~~bölgesini ya~malapp y~km~~lard~r. 1479 y~l~nda II. Mehmet Transilvanya'ya taarruz karar~n~~verince, o s~rada Ni~bolu Sancakbeyi olan Ali Bey bu bölgeyi Eflak'tan vurmak üzere askerlerini Ni~bolu'da toplam~~t~ r. Eflak Voyvodas~~ Genç Basarab III.'ün
~stanbul'dan dönmekte olan elçilerini, bütün asker Tuna'y~~geçinceye dek
haz~rlad~~~~seferi haber vermesinler, diye tutuklam~~t~r. Ordusunu Eflak'a
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naklettikten sonra, Ali Bey, Bra~ov'a (Kron~tad) do~ru harekete haz~ r görününce, Eflak voyvodas~~ile boyanan ayaklar~na kapanarak, Bra~ovlular kendilerinin dostu oldu~u için bunu yapmamas~n~~rica ettiklerinden, o da askerini
Sibin'e do~ru çevirmi~tir. Asl~ nda buradan geçmesi de gerekiyordu, çünkü
Türk askerleri Transilvanya'mn bat~~bölümünde toplan~ yordu. 13 Ekim'de
Türk ordusu korkunç bir yenilgiye u~ram~~~olmas~na kar~~n Ali Bey y~lmam~~,
ertesi y~ l (1480) karde~i ~skender'le birlikte Moldavya'ya kar~~~aç~
lan sefere
kat~larak buray~~ak~nc~ lanyla ya~ma edebilmi~ tir. 1482 y~l~ nda Türk tahnna
Sultan II. Bayezid ç~k~nca, Ali Bey Eflâk voyvodas~~ arac~l~~~ yla ate~ kese haz~r
oldu~unu belirtmi~, gerçekten Sultan da gerek Moldavyal~larla, gerekse
Transilvanl~ larla bar~~~yapm~~t~ r. Çünkü Eflâk voyvodas~~ papaz Vlad~n
Bra~ovlulara gönderdi~i bir mektupta denildi~i üzere, Türkler de art~k
çe~itli
cephelerde sava~maktan yorgun dü~mü~lerdir. Zaman~~tam olarak belli de~ilse de, bundan bir süre sonra, Mihalbeyo~lu Ali Bey Ni~de sanca~~n
~~terketmi~, buraya ancak 1492 y~l~ nda yeniden dönmü~tür. Ni~bolu'dan ayr~ld~
ktan sonra nerede vakit geçirmi~~oldu~u iyice bilinmiyorsa da, Vidin'de bulunan, ora vakfina vasiyet etti~i birçok emlak dü~ünülecek olursa, bir süre için
Vidin Sancakbeyli~i etmi~~olaca~~n~~kabul eylememiz gerekir. Ni~bolu'da bulundu~u sürece, Ali Bey Eflâk'ta olup biten i~ler üzerinde güçlü etkilerde bulunmu~ tur; voyvodalar da onun dostlu~unu ararlar, onunla övünürlermi
~. Bu
etki daha iyi anla~~ lmak üzere, o s~ ralarda Ni~bolu sanca~~ n~ n kuzey
Bulgaristan'~ n Rusçuk, Tutrakan, Hezargrad (Razgrad), Lom, Ivraca ile birlikte bütün orta bölümünü, hatta güneyden de bir bölümü, özellikle EskiZa~ara ile ~slimye'yi kapsad~~~n~~ gözönüne almak gerekir. 1492 y
~l~ndan
sonra Gazi Ali Bey art~ k görevden çekilmi~~olacakt~ r; çünkü 1496 y
~l~nda
kurdu~u vak~ f üzerine vasiyetnamesini haz~rlam~~ t~r.
Yukar~ da söylendi~i üzere, Ali Bey, Plevne vakfina Ni~
bolu ve Vidin'deki
emlaktan ba~ka Plevne kentinin, Plevne ile Lofça dolay~ ndaki 27 köyün,
hattâ k~smen Trakya'daki kimi köylerin onda bir gelirini vasiyet etmi
~tir. Bu
vakfa ili~kin olarak, tarihimiz için en ilginç sorun ~ udur: Acaba bütün bu köyler Sultan taraf~ndan yaln~ zca Gazi Ali Bere mi, yoksa babas~ na ve dedesine
mi verilmi~ tir? Özellikle, ne gibi hizmetlere kar~~l~ k olarak verilmi
~tir? Acaba
Eflâk, Macaristan ve Venedik'le olan sava~lara kar~~ l~ k m~ , yoksa
Bulgaristan'~ n fethi s~ras~ nda Mihalbeyo~ullan'n~n yapt~~~~hizmetlerin kar
~~l~~~~olarak m~~verilmi~ tir?... Sonuncusu gerçekle~ irse, o zaman Plevne vakf
~-
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n~ n kökeni üzerindeki sorunun ayd~ nlat~lmas~ yla birlikte, Bulgaristan'~ n
Türklerin eline geçmesine ili~ kin kimi ayr~ nular da ayd~ nlanabilir.

Gazi Ali Bey'in babas~~üzerine bilgimiz yoktur; çünkü, yukar~da söylendi~i gibi, Türkiye tarihinde Mihalbeyo~ullan çokluk soyadlar~yla an~l~rlar. Bu
nedenle babas~n~ n Plevne ile nas~ l bir ili~ki kurmu~~oldu~unu bilemiyoruz:
Sultandan m~~kimi köyler alm~~ , yoksa bunlar babas~~ Mihal Bey'den mi kendisine miras kalm~~? belli de~ildir.
Ancak Mihail Bey üzerine Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinde (cilt VI)
bilgi vard~ r; bu da belki daha eski bir Türk tarihinden aktar~lm~~~olacakt~r.
Evliya Çelebi, Lofça kentinin Sultan I. Murat döneminde Gazi Mihal Bey tarafindan zaptedilmi~~oldu~unu söyler. Burada, sonuncunun Kosova sava~~ na
kat~lan Kösemihalo~lu Gazi Ali Bey ya da onun karde~i ile kar~~t~ r~lm~~~olaca~~~akla gelir. Gerçekten, ayn~~ Evliya Çelebi'nin verdi~i ba~ ka bir bilgi: sözde
bir süre sonra Lofça'n~ n yeniden H~ ristiyanlar~ n eline dü~tü~ü, büyük çabalarla ancak Sultan II. Bayezid döneminde geri al~ nabildi~i üzerine bilgi
do~ru de~ildir; Karada~'da ba~ka bir Lofça ile kar~~t~ r~ lmas~ na borçludur.
Ancak, bizim Lofça'n~ n Gazi Mihal Bey taraf~ndan fethedildi~i üzerine bilgiyi, Plevne vakf~ na b~rak~ lan köylerin bulundu~u mevki de do~rulay~ p sa~lamla~t~ rmaktad~ r. Bu köyler Plevne ile Lofça aras~ nda bulunmaktad~ r.
Sultanlar ise, komutanlar~ na, ba~l~ca onlar~ n fethetmi~~oldu~u yerlerden
arazi verirlermi~. Böylece, Evrenos Bey ba~l~ ca kendisince fethedilen güney
Makedonya'da araziye sahip olmu~ tur. Nefs-i Plevne kenti, ikinci Gazi Ali
Bey'in ya~ad~~~~çok daha önceleri Mihalbeyo~-ullan'na ihsan edilmi~ tir;
çünkü, Evliya Çelebi'nin dedi~i gibi, Sultan Musa'n~ n beylerbeyi ve, daha
önce gördü~ümüz üzere, Sultan II. Murad'~n en yak~ n dostu olan Mehmet
Mihalbeyo~lu'nun mezar~~orada bulunmakta imi~ . Tuçeni~ka deresinin akt~~~~Plevne'nin Kayal~ k (Kamenits) vadisi boyunca kimi köylerde muhafaza
edilen bir söylenti de dikkate de~er. Bu söylentiye göre, ~van ~i~man bir süre
bu Kayal~k'ta gizlenmi~, sözde burada intihar etmi~. Bütün bunlar, Mil~ al
Bey'in ya Sisman'a kar~~~olan sava~a ya da Ni~bolu yak~n~ nda Macar Kral~~
Sigzmund'a kar~~~yap~ lan sava~a kat~l~p Murat ya da Beyazid'e de~erli hizmetlerde bulunarak, bunlara kar~~l~ k olarak Plevne kenti ile çevresindeki birçok
köye kavu~tu~unu akla getiriyor. Bu köylerin durumu bize Türk darbesinin
Plevne üzerine geldi~i yönü, yani Lofça'dan Çernelka ve Vit yolu ile geldi~ini
göstermektedir. Yoksa, Plevne vakf~ na Lofça'ya pek yak~ n olan köyler de,
hattâ kentten 4 - 5 km. güney-do~uda bulunurken ~imdi yitip gitmi~~olan
Belleten C. LX, 52

818

YORDAN TR~ FONOV - TÜRKER ACARO~LU

Slivyak köyü gibi, ondan biraz daha güneyde bulunan köyler de dahil olmak
için sebep yoktur. ~hçiev de bu köyün ad~n~~~slivyak okumas~~gerekirken, yanl~~~olarak Usloyak diye okumu~ tur (Her ikisi de Arap harfleriyle bir ve ayn~~
biçimde yaz~l~r).
Gazi Ali Bey 'in vasiyetnamesinde, gerçekten, Slivyak köyünün an~ld~~~n~~
bize ayn~~vasiyetnamede an~lm~~~olan Ke~i~ lik ve Vladigina mevkileri göstermektedir. Sözümüze ~ unu da ekleyelim: Slivyak, Smoçan ve öteki Lofça köy
ve mevkileri Gazi Ali Bere veraset yoluyla dedesi Gazi Mihal Beyden geçmi~tir. Bundan dolay~ , sonuncunun Lofça ile Plevne'nin fethine kat~ld~~~ n~ ,
ilk kentten daha güneyde bulunan köylere de malik oldu~unu kabul ettikten, öte yandan Karl~ ova (Karlovo) çevresinin Karhzade Ali Bey taraf~ndan
daha 1399 y~l~ nda vasiyet yoluyla vakfedilmi~~oldu~unu (bunun vasiyetnamesi
de D. ~hçiev taraf~ ndan "Minalo" (Mazi) dergisinde, y~l I, kitap IV'te yay~ nlanm~~t~ r) bildikten, Lofça taraflar~ nda bu kenti yeniden zaptedecek ba~~ms~z H~ ristiyanlar bulunamayaca~~n~~ anlad~ ktan sonra, biz sözde Lofça'n~ n
Türklerce kesin olarak ancak Sultan II. Bayezid döneminde fethedildi~i haberine inanacak denli safdil olamapz. Gerçekten, ard~nda fethedilmemi~~bir
Lofça kenti dururken, Gazi Ali Bey Ni~bolu sanca~~n~~nas~ l yönetebilir, ak~nc~lanm ta ~zonto taraflarma dek nas~l gönderebilir? Hatta ~stanbul bile bunu
yapamam~~ ken, Lofça nas~ l direnebilir? Gerçekte Lofça daha T~ rnova'n~n
dü~tü~ü s~ rada ya da hattâ ondan önce dü~mü~~olacakt~ r. Slivyak köyü de
XVI. yy.daki edebiyat etkinli~inin merkezi olan Tastreb manast~nyla birlikte,
Plevne mütevellilerinin korumas~~alt~nda bulundu~u için vakfa dahil edilmi~tir.
Her halde; Plevne, Lofça, ~htiman ve Edirne yöreleri birkaç yüzy~l boyunca Mihalbeyo~rullan 'na ba~l~~kalmakla, buralarda dinsel ve hay~r kurumlar~~ve yap~ lar kurduklar~ ndan, bu büyük ailenin atalar~~tarihimizde yer tutmakta hak sahibidir.

