UZUN HASAN'IN OSMANLILARA KAR~I KAT~~
MUCADELEYE HAZIRLIKLARI VE OSMANLIAKKOYUNLU HARB~N~N BA~LAMASI
BEKIR SITKI BAYKAL
Osmanl~~Devletinin, bir imparatorluk halinde taazzuvu s~ralar~nda, gerek do~udan, gerekse bat~dan son derece tehlikeli hücumlara maruz kald~~~ n~~ görüyoruz. Bunlardan, umumiyetle Osmanl~~Türklerini Avrupa k~ tas~ ndan tardetmek hedefiyle, bat~dan
gelen ve ço~u çe~itli h~ ristiyan milletler tarafindan Haçl~~ ruh hâleti
ile elde verilerek yap~lan sald~ r~~lar, her defas~ nda k~ r~ lm~~t~r; öyleki
1448 II. Kosova meydan muharebesinden sonra bat~~ yönünden
Osmanl~~ Devletini tehdit edecek derecede düzenli bir kuvvet Avrupa'da art~k kalmam~~t~ r.
Buna rnukabil do~u yönünden gelen hücumlar, Osmanl~~Devletini büsbütün ortadan kald~rmak, yahut da o vakitler Anadolu'da
ya~amakta olan birçok tabi' küçük Beylikler menzilesine indirmek
amac~n~~ güttü~ünden, çok daha tehlikeli olmu~tur. Bunlardan birincisi Timur'un ak~n~d~ r. Ikincisi, bundan yetmi~~y~l sonra yap~lan
Uzun Hasan'~ n hücumu ve nihayet üçüncüsü de k~ rk y~l sonra bunu
takibeden ~ah Ismail'in bat~ya ak~ n~d~ r.
Osmanl~lar bu hücumlardan birincisi, yâni Timur'unki önünde
a~~r bir yenilgiye u~ram~~lard~ r. Bunun neticesinde devletleri da~~lmak tehlikesini geçirmi~tir. Gerçekten de 1402 Ankara Meydan
Muharebesinde hükümdarlar~~esir dü~mü~, bunu takip eden ~ehzade
kavgalar~~içinde devlet büyük sars~nt~lar geçirmi~~ve o zamana kadar
~ahit oldu~umuz h~zl~~ geli~mesi uzunca bir müddet için sekteye
u~ram~~t~r. Buna mukabil Osmanl~lar, do~udan u~rad~klar~~ikinci
ve üçüncü hücumlar~~ k~rma~a muvaffak olmu~lar ve böylece bat~~
taraf~nda H~ristiyan alemine kar~~~oldu~u gibi do~u yönüne do~ru
da devletlerini geni~letmek imkanlar~m sa~lam~~lard~ r.
Bu yaz~n~n esas~n~, 1954 A~ustosunda Cambridge'de toplanm~~~ olan ve
Fakültemi temsilen i~tirak etti~im XXIII. Muste~rikler Kongresinde yapt~~~m
bir tebli~~te~kil etmektedir.
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Burada üzerinde duraca~~ m~z mesele, do~udan gelen ikinci
büyük tehlikenin, yâni Uzun Hasan hücumunun ne ~ekilde haz~rland~~~d~ r. Bu hâdiseyi bütün kaplam~~ ile i~ leyip ortaya koymak
burada imkans~z oldu~una göre yapaca~~m~z i~, bugüne kadar aç~k
olarak bilinen meseleleri bir tarafa b~rakarak elimize geçen orijinal
malzemeye istinaden baz~~noktalar~~düzeltmek, tamamlamak veya
ayd~ nlatmaktan ibaret olacakt~ r.
Sözünü etmek istedi~imiz bu yeni malzeme, ba~l~ca Topkap~~ Saray~~Ar~ivinde bulunan diplomatik muhabereler ile bas~lmam~~~münsek mecmualar~ nda raslanan birtak~ m mektuplar, yine bas~lmam~~~
Osmanl~~tarihlerindeki kay~ tlar ve bir de, son derece mühim olarak,
bügüne kadar ancak vas~ ta ile tan~d~~~m~z Ebu Bekr Tahrani'nin
Kitab-i Diyar-i Bekriyye nam~ndaki eseridir.
* * *
1423 tarihinde Akkoyunlu ~ehzadesi Ali Bey'in o~lu olarak dünyaya gelen Uzun Hasan, dedesi Karayulu~~Osman Bey'in ölümü
(1435) üzerine Akkoyunlu ~ehzadeleri aras~nda ba~gösteren kavgalar
içinde büyüyerek erkenden kendini göstermi~~ve nihayet 1452 y~l~nda
bütün rakiblerini bertaraf eyleyerek Beyli~in ba~~na geçme~e muvaffak olmu~ tur.
O vakitler Akkoyunlu devleti, merkezi Diyarbak~r (Amid)
olmak üzere güneyde a~a~~~yukar~~bugünkü Türkiye-Suriye s~n~r~n~~
takiben Mardin'in do~usundan Urfa'n~n bat~s~na kadar, kuzeyde
de Erzurum ile Sivas'~n ~imalinden geçerek Harput'a kadar uzanan
ve ba~l~ ca Erzurum, Erzincan, Harput, Diyarbak~r, Mardin ve Ruha
gibi ~ ehirleri içine alan ufak bir Beylik idi. Bat~~taraf~nda Osmanl~lar,
güney cihetinde Memlükler ve do~uda Karakoyunlular gibi kuvvetli
kom~ular~, ayr~ca da mahalli birtak~ m Beylikler ile Trabzon Rum
Imparatorlu~u gibi zaif kom~ular~~vard~. ~~te bu küçük Akkoyunlu
devletinin ba~~na geçen Uzun Hasan, Beyli~i içindeki rakiblerini
bertaraf ettikten sonra, yorulmak bilmeyen bir gayretle ve muhakkak
ki planl~~ bir ~ ekilde durmadan memleketini geni~letme~e çal~~m~~,
zaiflerinden ba~l~yarak kom~ ulanna birer birer boyun i~dirmi~, sözde
tabii bulundu~u Karakoyunlu hükümdan Cihan~ah'~~ 1467'de bir
meydan muharebesi ile imha ettikten sonra bunun ülkelerini de
ilhak ederek devletinin merkezini Tebriz'e nakletmi~tir. Nihayet
Horasan hükümdar~~ Timur O~ullar~ ndan Abu-Said'i de ~ 469'da
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bir sava~ta esir alarak Iran ve ~rak da dahil olmak üzere geni~~bir
imparatorlu~a sahip olmu~tur.
Böylece, Horasan'dan Sivas dolaylar~ na kadar uzanan muazzam
bir ülkenin kudretli ve haris hükümdar~~Uzun Hasan ile Istanbul'u
feth ettikten sonra bir yandan Balkanlar'da topraklar~n~~geni~letirken bir yandan da Anadolu'daki küçük devletleri ortadan kald~rma~~~
ihmal etmiyen Osmanl~~ Padi~ah~~ Fatih Sultan Mehmed'in, birbirleriyle kar~~la~malar~~geopolitik bir zaruret, adeta bir mukadderat
meselesi olmu~tur.
Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmet aras~nda ilk çat~~ma,
1461 tarihinde Osmanl~~ Padi~ah~n~n Trabzon seferi s~ras~nda görülmektedir. Trabzon Rum Imparatorlu~u ile Akkoyunlu devleti,
öteden beri s~ hri münasebetlerle birbirlerine ba~l~~ ve dost idiler.
Son zamanlarda Uzun Hasan, Trabzon Imparatoru'nun k~z~~Prenses
Maria (Despina) ile evlenmi~ti. Ayr~ca h~ristiyan dünyas~~ ile s~k~~münasebetlere giri~mi~, Osmanl~lara kar~~~ bir Haçl~~ittifak~~meydana
getirmek üzere harekete geçen ve do~uda müttefikler arayan Papa
II. Pius'un 1458 tarihinde Gürcistan'a yollad~~~~elçisi Lodovico'nun
gayretleri sayesinde, Gürcistan ve Trabzon devletleri ile resmen
bir ba~la~ma da yapm~~t~. ~imdi Uzun Hasan, Osmanl~lara kar~~~
sert bir tav~rla ortaya ç~ k~yordu. Trabzon Imparatoru David'in
iste~i üzerine Akkoyunlu hükümdar~, 1459 tarihinde Istanbul'a bir
elçi heyeti gönderiyor, Trabzon'dan al~nmakta olan haraçtan vazgeçmesini, ayr~ca da Timur'un ölümünden beri Akkoyunlu Saray~na
art~k gönderilmemekte olan mûtad hediyeleri toptan yollamas~n~~ Fatih'ten istiyordu. Kitab-i Diyar-i Bekriyye'nin de te'yid etti~ine göre,
Istanbul'dan menfi cevap almas~~ üzerine Uzun Hasan, Osmanl~~
himayesinde bir Emir'in elindeki Koyluhisar'~~zapt ediyordu. Koyluhisar, çok defa zannedildi~i gibi, do~rudan do~ruya Osmanl~~
topraklar~na dahil bir kale olmay~p sadece küçük bir Emaretin merkezi idi. Buralar, Istanbul'dan Erzurum'a giden yolun üzerinde
strateji bak~m~ndan önemli bir bölgedir. Ayn~~ zamanda ~imall
Anadolu'ya ve Trabzon'a inen yolun da bir kilidi mesabesinde olan
Koyluhisar'~~ele geçirmekle tecavüzkar niyetlerinin ilk tezahürüne
~ahit oldu~umuz Uzun Hasan'dan bu kaleyi almak için Osmanl~lar
tarafindan giri~ilen ilk te~ebbüsler semeresiz kalm~~t~r. Yine bu
s~ralarda Uzun Hasan'~ n, Trabzon Rum Imparatorlu~u'nun hâmisi
tavr~n~~ tak~nd~~~n~~ görüyoruz. Nitekim o, Fatih Sultan Mehmed
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Trabzon'un fethine giderken, kuvvetlerinin ba~~nda oldu~u halde
Erzincan dolaylarma kadar gelmi~~ve buralardan Osmanl~~ordusunu
tehdit eder bir vaziyet alm~~t~ r. Fakat, bu arada Koyluhisar'~~ele
geçirmi~~bulunan Osmanh kuvvetleri ile yapt~~~~ilk silah denemelerinde kendisi için ba~ar~~ümidi görmemi~~olacak ki, Fatih'in
Trabzon'a gitmesine engel olmak te~ ebbüsünden vazgeçerek onunla
anla~may~~tercih etmi~tir. Neticede Uzun Hasan, elçi olarak Osmanl~~
Padi~ahma gönderdi~i annesini, Fatih'in sefer sonuna kadar yan~nda
al~komas~na raz~~olmak ve zevcesinin memleketi ve müttefiki Trabzon'un Osmanl~ lar eline geçmesini uzaktan seyr etmek zorunda kalm~~t~r.
Bununla beraber Uzun Hasan, Anadolu'ya hakim olmak hususunda Osmanl~~Padi~ah~na rakabet etmekten asla vazgeçmi~~de~ildir. Ancak, o zaman için henüz kafi derecede ilerlemi~~bulunmayan haz~rl~klar~n~~tamamlamak için kai hesapla~may~~istikbale
tehir etmek zaruretini duymu~ tur. Osmanhlar Anadolu'da do~uya
do~ru daima geni~liyorlard~. Bu durum kar~~s~ nda iki devletin birbirleriyle çat~~malar~na vesile te~kil edecek firsatlar nas~ l olsa ç~kacakt~ . Nitekim çok geçmeden böyle bir mesele zuhura gelmi~tir:
1464 tarihinde Karaman Beyi Ibrahim ölüyor. Daha sa~l~~~nda
en büyük o~lu Ishak'~~kendine veliaht tayin etti~i için, Fatih'in
halas~ndan do~mu~~bulunan di~er be~~o~lu, babaya ve üvey karde~e
kar~~~birle~erek mücadeleye ba~l~ yorlar. Ibrahim Bey'in ölümü üzerine
bu mücadele daha da ~iddetleniyor ve neticede di~er karde~lerinden
de yard~m gören Pir Ahmed, ~ shak Beyi yenerek Konya'da Karaman
taht~na oturuyor.
I~te bu taht kavgalar~ , Karaman'~~iki büyük kom~ usu aras~nda
bir nüfuz mücadelesi sahnesi haline sokmu~tur. Geopolitik mevkii
bak~m~ ndan Karaman, Anadolu hegemonyas~~için son derece önemli
bir bölgedir. Bu itibarla, ne Fatih Sultan Mehmed'in, ne de Uzun
Hasan'~n orada olup bitenlere bigâne kalmas~~mümkün de~ildi.
Kald~~ki Karamano~lu, Uzun Hasan'~ n eski bir müttefiki idi. Uzun
Hasan'~n, do~uda Karakoyunlular gibi kudretli bir dü~mana kar~~~
tasavvur etti~i planlar~n~~gerçekle~tirebilmek için Karaman'~~nüfuzu
alt~nda bulundurmak suretiyle gerisini emniyet alt~na almak istemesi gayet tabii idi.
Di~er taraftan güney kom~ular~~Memlükler de Karaman ile
yak~ ndan ilgili idiler. Osmanl~lar~n mütemadi bask~lar~~kar~~s~nda
Ibrahim Bey 1455 y~l~~ba~~ nda Kahire'ye bir elçi yollayarak M~s~r
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Sultan~ndan yard~m istemi~ti. Fakat, Sultan~ n Osmanl~larla bozu~mak
için ~imdilik ciddi bir sebep görmedi~i yolundaki cevab~~ üzerine
~brahim Bey sald~ rgan bir siyasete dönerek M~s~ r ile aray~~ açm~~~
ve nihayet 1458 tarihinde aralar~nda akdettikleri bir bar~~la iki
devlet, bundan böyle Osmanl~~ tehlikesi kar~~s~nda dost geçinmeye
ba~lam~~lard~. Gerçekten de Memlük Sultan~, gittikçe büyüyen
Osmanl~~tehlikesi -Memlüklere tabi' Beylikler Osmanl~lara temâyül
göstermi~ler, hususiyle Dülkad~ r O~lu Melik Arslan Bey 1464 ' te
Fatih ile anla~m~~t~- kar~~s~ nda birtak~m tedafüi tedbirlere ba~vurmu~,
bu meyanda Uzun Hasan ile bir ittifak da yapm~~t~. Kendi topraklar~na giden istilâ yolu üzerinde bulunan Karaman bölgesinin Osmanl~~
nüfuzuna girmesine mani olmak, elbette ki Memlük Sultan~~ Ho~kadem'in belli ba~l~~hedeflerinden biri olmak laz~m geliyordu.
A~abeyisi ~shak ile baba taht~~ için mücadele ederken Pir Ahmed'e, Osmanl~~kuvvetlerinin fiilen yard~ m etmi~~olduklar~na dair
elimizde baz~~ipuclar~~ yok de~ildir. Herhalde ~uras~~muhakkakt~r ki
Osmanl~lar, bu ~ehzade mücadelelerinin ilk safhas~nda Pir Ahmed'in
taraf~n~~ tutmu~lard~ r. ~shak Bey'in M~s~ r'a göndermi~~oldu~u elçilerin
ifadeleri bu hususta hiçbir ~üpheye mahal b~rakmamaktad~r. Bu
elçileri vas~ tasiyle ~shak Bey, kendisinin Memlük Sultanlar~~ nâiplerinden oldu~unu bilhassa belirtiyor babas~~ taraf~ ndan veliaht
tâyin edilmesine ra~men, karde~lerinin bunu tan~ m~yarak mücadeleye
giri~tiklerini ve day~lar~ n~ n o~lu olan Fatih Sultan Mehmed ile anla~t~ klar~n~~ bildiriyor; bu durum kar~~s~ nda Sultan Melikü'z-Zahir
Ho~ kadem'den himaye istiyordu. Bunun üzerine Sultan Ho~kadem,
~ bn-i Tangriberdi'ye göre, bütün imkanlar~~ile ~shak Bey'e yard~m
vaad~nda bulunmu~~ise de, fiili sahada onun bu yolda herhangi bir
hareketine ~ahit olmuyoruz.
Osmanl~~kaynaklar~, ~shak Bey'in M~s~ r'a elçi gönderdi~inden
hiç bahs etmezler ve ancak Uzun Hasan'a yollad~~~~bir elçi ile bunu
imdada ça~~rm~~~oldu~unu söylerler 2 . Bunun üzerinedir ki Uzun
Hasan harekete geçerek Erzincan ve Sivas üzerinden Karaman'a
yürümü~, ~shak ile birle~erek Pir Ahmed'i koymu~~ve ishak'~~Karaman
taht~na oturtmu~tur 3.
Meselâ A~~k Pa~a Zade, s. 167.
3 Bu kay~ tlara istinaden Hammer ‘e Babinger.
2
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Osmanl~~kaynaklar~n~ n verdikleri bu malûmat ise do~ru görünmüyor. Çünkü ne Uzun Hasan'~ n "Bilâd-i Vilâyât-i Karaman"
ileri gelenlerine hitaben ç~kard~~~~3 Eylül - 2 Ekim 1464 tarihli
"Ni~an-i Hümayûn"da °, ne de Kitab-i Diyar-i Bekriyye'de ~shak
Beyin böyle bir müracaatta bulundu~una dair herhangi bir kayda
raslanm~yor. öyle anla~~l~ yor ki Akkoyunlu hükümdar~ , müstakbel
plânlar~~için hayati denecek derecede önemli bir bölge olan Karaman'a
~shak Beyin bir dâveti üzerine de~il, fakat daha ziyade kendi gayeleri
için, hem de ~brahim Bey'in ölümünü haber al~r almaz yürümü~tür.
Kitab-i Diyar-~~Bekriyye'de ~brahim Bey'in vefat~ndan sonra Dulkadir O~lu Melik Arslan Bey'in Karaman'a sald~rd~~~, bu hücum
kar~~s~nda Karaman halk~n~ n Uzun Hasan'~~davet etti~i ve böylece
onun Karaman'a girerek Dulkad~ r O~lu'nu Karaman'dan ç~kard~~~~
söylenmektedir. Öyle anla~~l~yor ki Dulkad~r O~lu, Karaman'daki
kar~~~kl~klardan faydalanarak baz~~toprak kazançlar~~temin etmek
te~ebbüsüne giri~mi~, fakat Akkoyunlu hükümdar~n~ n harekete
geçmesi üzerine geri çekilmi~tir. Nitekim Uzun Hasan'~ n Divri~i
ve Darende Naiblerine yazd~~~~mektuplar da bu hususu teyid etmektedir 5.
Uzun Hasan'~ n bu müdahalesine kar~~~Fatih Sultan Mehmed'in
reaksiyonu çok ~iddetli olmu~ tur: Hemen ertesi bahar~n Fatih, Pir
Ahmed'in yard~m~na ko~arak onu yeniden tahta oturtmu~ tur (1465
bahar~). Pir Ahmed, Osmanl~~~ehzadesi Bayezid'e yazd~~~~bir mektupta 6 kendisini Fatih'in nasbetmi~~oldu~unu sarahatla ifade etti~i gibi
Kayseri surlar~na yerle~tirilmi~~olan Pir Ahmed'e ait 870 tarihli tamir
kitabesinde geçen "bende" tabiri de bu huhusu teyid etmektedir.
Görülüyor ki Osmanl~ lar, Karaman bölgesini kendi nüfüzlar~~
alt~nda tutmak kararmdad~ rlar ve bunun için her~eyi yapma~a
azmetmi~~bulunmaktad~ rlar. Buna mukabil Uzun Hasan, ~brahim
Bey'in ölümü üzerine giri~ti~i Karaman te~ ebbüsü ile Anadolu'ya
hakim olmak bat~s~nda Osmanl~lara rakip olaca~~n~~göstermi~~olmakla beraber, Fatih'in son müdahalesi kar~~s~ nda yine geri çekilmek
zaruretini duymu~ tur. Esasen kendisine s~~~nm~~~olan ~shak Bey
4 Adnan Erzi, Uzun Hasan ve Fatih Mücadelesi, (henüz bas~lmam~~~habilitasyon tezi, s. 113) .
5 Ibn-i Tangriberdi'de.
Adnan Erzi, ad~~ geçen tez, s. 122-123.
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de 870 Muharreminde (24 A~ustos — 22 Eylül 1465) ölmü~tür.
Neticede, t~ pk~~vaktiyle Trabzon meselesinde oldu~ u gibi ~imdi de
Karaman'a hakimiyet meselesinde henüz Osmanl~larla boy ölçü~emiyece~ini anlayarak bir defa daha ricat etmi~ tir. Gerçekte Uzun
Hasan, Osmanl~ larla kati bir hesapla~may~~göze alacak kudreti henüz
kendinde görmemektedir. Hakikaten de onun do~uda yap~lacak
büyük i~leri vard~ r. 1464-65 k~~~ ndan 1468-69 k~~~ na kadar geçen
zaman zarf~nda hemen hemen hep do~u taraflar~~ile u~ra~m~~~-Dulkadir O~lunu ma~lup ve Harput'u zapt edi~ i müstesna- ve bu arada
en büyük hasm~~ olan Karakoyunlu hukümdar~~ Cihan~ah'~, bunun
o~lu Hasan Ali'yi ve nihayet Timur o~lu Abu Said'i ortadan kald~ rarak hepsinin memleketlerini eline geçirmi~tir. Böylece 1470
y~l~ na kadar Uzun Hasan-Fatih rakabetinin herhangi bir tezahürüne
raslanmamaktad~ r. Istanbul'da Esad Efendi Kütüphanesinde 333
numara ile kay~tl~~ Sar~~Abdullah Efendi Mün~eat~ nda Uzun Hasan'dan
Sultan Bayezid'e gönderildi~i söylenen, fakat meâlinden ~ehzade
Bayezid taraf~ ndan Karakoyunlu hükümdar~~ Cihan~ah'a yaz~ld~~~~
anla~~lan bir mektup vard~ r. 1467 tarihini ta~~ yan bu mektuptan,
Uzun Hasan'~n o s~ ralarda Osmanl~~ taraf~ nda vaziyeti idare etmekte oldu~u, sadece ufak tefek ak~ nlarla Osmanl~ lar~~ oyalad~~'~~ ve
~ehzade Bayezid'in, dolay~siyle Padi~ah~n, henüz kafi hesapla~ma gününün gelmedi~i kanaat~ nda bulunduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Çünkü
mektupta muharebe için arada bir sebep yoktur denilmektedir.*
Bu arada Fatih Sultan Mehmed, kendisine kafi derecede itaath
davranmayan Karaman o~ullar~ n~, yani Pir Ahmed ile Kas~ m Beyleri ma~lup ve memleketlerinden koyarak Konya'ya o~lu Mustafa'y~~
yerle~tirmek suretiyle Karaman'~~ tamamiyle Osmanl~~ topraklar~na
ilhak etmi~~bulunuyordu. Baz~~ kalelerde bir müddet daha mukavemet
gösteren Pir Ahmed de, en sonunda tutunam~ yarak Uzun Hasan'a
iltica etmek zorunda kalm~~ t~.
14.69 y~l~ na kadarki faaliyetleri ile do~u taraflar~ nda i~lerini
bitirip Horasan'dan Karaman s~ n~ rlar~na kadar uzanan o geni~~
ülkelerin hâkimi olduktan sonra Uzun Hasan'~ n, ~imdi tek bir rakibi
kalm~~t~~ ki o da Osmanl~~ Padi~ah~~ Fatih Sultan Mehmeddir. Bununla
* Bu mektup, Cihan~ah'~ n Fatih Sultan Mehmed'e yazm~~~oldu~u bir mektubun cevab~n~~ te~kil etmektedir. Uzun Hasan'a kar~~~sefere ç~kma~a haz~rlanan
Cihan~ah, bu mektubu ile Fatih'den yard~m istemi~ti.
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kafi hesapla~ma günü art~k yakla~m~~t~ r. Maddi kuvvet bak~m~ndan
Uzun Hasan Osmanl~~ Padi~ah~ ndan hiç de geri kalmamaktad~ r.
Osmanl~lar~ n önünden kaçm~~~olan birçok hükümdarlar ona s~~~nm~~lard~r, ondan yard~ m ve himaye talep etmektedirler. Bu mazlûmlar~n
hâmisi tavr~n~~ tak~ nan Akkoyunlu hükümdar~, ~imdi kendini o
ha~ metli Timur'dan da daha kuvvetli, her bak~mdan daha üstün
görmektedir: Elimizde, asl~~ Topkap~~ Saray~~ ar~ivinde bulunan ve
Uzun Hasan'~ n öncü kuvvetleri taraf~ ndan yap~lan Tokat ya~mas~ndan hemen sonra Sivas Beylerbeyi Hamza Bey'e yaz~ld~~~~anla~~lan
bir mektup vard~ r. Her nekadar mektubun yazar~~ malûm de~ilse
de bunun, Osmanl~lar~ n ekme~ini yemi~~bulundu~unu söyleyen,
Osmanl~~ahvalini iyi tan~ yan ve halen Uzun Hasan'~ n yan~nda bulunan bir kimse taraf~ndan kaleme al~ nd~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu zat~n,
vaktiyle ~arka gitmi~~ve Fatih'e bir nevi hiyanet ederek Uzun Hasan'~n
yan~nda kalm~~~ olan bilgin Tirek Sinan o~lu Alem Bey olmas~~
kuvvtele muhtemeldir. Hakikaten Alem Bey, sonradan Otlukbeli
meydan muharebesinde Akkoyunlulardan esir al~n~p da idam edilen
yegane bilgindir. Her ne olursa olsun, Uzun Hasan'~n talimat~~ ile
yaz~lm~~~bulundu~u muhakkak olan bu mektupta Akkoyunlu hükümdar~n~ n ruh hâleti, son derece dikkate ~ayan bir ~ekilde aks
etmektedir. Mektupta, Osmanl~ lar~n Timur kar~~s~nda u~rad~ klar~~
felaket z~mnen hat~rlat~ lmakta, maddi ve manevi kuvvet bak~m~ndan
çok daha üstün olan, ondan çok daha büyük i~ler ba~arm~~~bulunan
Akkoyunlu hükümdar~ na kar~~~Osmanl~ lar ikaz edilmekte, ayn~~
zamanda onlara gözda~~~verilmektedir. Çok karakteristiktir ki,
gerek soy ve sop bak~m~ndan, gerekse ~ahsi kabiliyet bak~m~ ndan
Uzun Hasan'~ n, bütün Türklerin hükümdar~~olma~a en fazla lay~k
bir ~ahsiyet oldu~u da ayni mektupta ayr~ca belirtilmektedir 7.
I~ te böyle bir ruh hâleti içinde Uzun Hasan, bir yandan askeri
haz~rl~ klar~n~~ tamamlarken, bir yandan da her imkan~~kullanarak
Osmanl~lara kar~~~bütün kuvvetlerini seferber etmeye çal~~maktad~r.
Bunlar~n ba~~ nda diplomatik faaliyetleri gelir. Yukar~da da i~aret
etti~imiz gibi o, ilk defa olarak 1460 tarihinde Trabzon Imparatorunun arac~l~~~~ile Osmanl~~devletine kar~~~ te~kil olunmakta olan bir
ittifaka girmek için bat~~dünyas~~ ile temasa geçmi~ti. 1463 y~l~~sonlar~ nda Venedik Senatosu Uzun Hasan ile bir ittifak yapma~a
7

Bu mühim mektubu yaz~ n~ n sonuna koyuyoruz. Bak vesika No I.
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karar verdikten sonra her iki taraf aras~ nda elçiler gelip gitmi~~ve
birtak~m müzakereler cereyan etmi~ tir. Venedikliler ancak A~r~boz'un kayb~ndan sonra i~i ciddi tutma~a ba~lam~~lar ve bu arada
yap~ lan birçok müzakereler neticesinde nihayet Akkoyunlu hükümdanna maddi yard~mda bulunmay~~ karar alt~na alm~~lard~r. Bu
olaylar~n teferruât~m Venedik elçilerinin, ço~ u mükerreren kullan~lm~~~bulunan raporlar~ ndan biliyoruz ve burada üzerinde durucak de~iliz. Venedikten ba~ ka Uzun Hasan Macar ve Leh k~rallar~,
Bo~dan voyvodas~~ ile, Papa ve Napoli k~ ral~~ile de temas halindedir.
Bütün bunlar~n gayesi Osmanl~ lar' bir ittifak çenberi içine almak
ve haz~rlamakta oldu~u kali neticeli hücumda ba~ar~~imkanlanm
art~rmakt~r. Kendisinde ate~ li silahlar yoktur ve bilhassa Venedik'ten gelecek ate~ li silahlara güvenmektedir. Osmanl~lar~~yenebilmek
için, ufak da olsa, her kuvvetten faydalanmay~~ihmal etmemekte
ve bu hususta müslümanlarla h~ ristiyanlar aras~nda hiçbir fark gözetmemektedir. Bu meyanda K~ br~s ve Rodos Halcimlerine ve bir
de Alaiye beyi K~l~çarslan'~n o~lu olmas~~muhtemel Alai Beye yazm~~~
oldu~u 21 ~ubat 1471 tarihli üç mektup elimizdedir. Bu mektuplannda Uzun Hasan, do~u memleketlerini istedi~i ~ekilde düzene
koymu~, Hüseyin Baykara ile anla~m~~~bulundu~unu, ~imdi Karaman o~lunun ricas~~ üzerine Osmanl~lar~~ Karaman'dan ç~karmak
için harekete geçmekte oldu~unu, ilk yard~m olarak o~lu Zeynel
Bey'in komutas~ nda 30 bin ki~ilik bir kuvvet yollad~~~n~~söylemekte ve kendilerinin de her türlü vas~ta ile, bilhassa top silah~~
yollamak suretiyle yard~ m etmelerini istemektedir. 1471 bahar~nda Uzun Hasan'~ n Karaman'a bir sefer yapt~~~~ ~imdiye kadar
hiç bahis konusu edilmemi~ tir. Halbuki bu üç mektup böyle bir
hareketin yap~lm~~~bulundu~unu göstermekte ve Kitab-i Diyar-i
Bekriyye de bunu teyid etmektedir. Hakikatte Uzun Hasan'~n harekete geçti~i, fakat Karaman'a girmedi~i anla~~lmaktad~ r. ~htimalki
ayn~~ tarihte Karaman'~~te'dibe giden Osmanl~ lar daha evvel davranm~~lard~ r ve bu hali gören Uzun Hasan, bu defa da bir olup - bitti
kar~~s~ nda kalarak Osmanl~larla çarp~~may~~ daha sonraki bir tarihe
b~rakmak ve bu arada haz~ rl~ klar~ n~~ tamamlamak ihtiyac~n~~ duymuy~tur.
Uzun Hasan, bir yandan yabanc~~ devletlerin yard~m~ n~~temine
çal~~~ rken bir yandan da Osmanl~~ Padi~ah~n~ n önünden kaçan yabanc~~
Beylere kuca~~n~~ açmakta, bu mazlümlann hâmisi tavr~ n~~ tak~ nmakta
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idi. Hem Sivas Beylerbeyi Hamza Beye yaz~l~ p yukar~da sözünü
etti~imiz mektuptan, hem de Prof. Rahmeti Arat taraf~ ndan yay~nlanan Yarl~ k'tans anlad~~~m~ za göre, Uzun Hasan'~n yan~ nda mülteci olarak ba~l~ca ~u ~ahsiyetler bulunmaktad~ r :
Veled-i Hüdavendigâr 9. Karaman O~lu Pir Ahmed ve Kas~m Beyler.
isfandi_yar O~lu K~z~ l Ahmet Bey. Germiyan O~lu". Dullkad~r O~lu ~ah
Mehmed, Rüstem ve Süleyman Beyler. mal O~lu. Bozca e~nirleri. Pazarl~~Bey
O~lu. Tozanl~~ O~ullar~. Mehmed Çelebi ki defterdar idi ve ülkenin
tamam~ ndan, hazineden ve ordunun durumundan haberdar idi.
Bu kimseler, vaktiyle Timur'un yapm~~~oldu~u gibi, Osmanl~~
Padi~ahm~~ yendikten sonra Uzun Hasan'~n kendilerini tahtlar~na
iade edece~ini ummakta ve hâmilerini biran evvel harekete geçmeye
te~vik etmekte idiler. Ayni zamanda bat~~ h~ ristiyan âlemi de, bilhassa son zamanlarda pek tehlikeli bir hal alan Osmanl~~ Padi~ahma
kar~~~Uzun Hasan'~ n kuvvetine büyük ürnitler ba~lam~~t~r ve onun
bütün yard~ m isteklerini kabul ederek, faaliyete geçmesini sa~lama~a
çal~~maktad~ r.
Bunlardan ba~ ka Uzun Hasan zaman~ n ünlü bilginlerini ve
ümeras~m da yan~nda toplam~§ bulunmaktad~ r: Tirek Sinan o~lu
Alem Bey, Kad~~ Mahmud ~üreyhi, Timur o~ullar~ ndan Muhammedi
Bak~ r Mirza, Muzaffer Mirza, Ça~atay ileri gelenlerinden Baba Hac~~
Bey o~lu Yusuf Bey, Zeynel Mirza, Kemah Beyi Suvar Bey, hepsi
onun çevresinde yer alm~~ lard~r.
Hâs~l~~ Akkoyunlu hükümdar~ , Osmanl~lar aleyhinde olmak
üzere kendilerinden faydalanabilece~i bütün elemanlar~~ yan~na
çekmeye çal~~m~~~ve bunda da büyük ölçüde muvaffak olmu~tur.
Öyle görünüyor ki o, bu hususta Osmanl~~Padi~ah~~ ile rakabet halindedir : Dulkad~ro~lu ~ehsuvar Bey'e yazd~~~~bir mektupta"
Fatih, baz~~Beylerin ve kabilelerin Uzun Hasan'dan kaçarak Osmanl~~
topraklar~ na s~~~ nm~~~bulunmalar~ndan duydu~u memnunlu~u,
Bak: Türkiyat Mecmuas~, cilt VI. s. 285 vd.
Bu bir Osmanl~~ ~eh~adesidir, fakat hangisi oldu~unu bilmiyoruz; rivayete
göre Hindistan'da Adil~ahiler sülâlesini kuran, güya Fatih Sultan Mehmed'in bir
karde~i imi~~ve Iran'dan Hindistan'a geçmi~ ; Osmanl~~ hanedan~ n~n bu kolundan
bir prens olmas~~ ihtimali hat~ ra gelebilir.
I° Bayezid'in Cihan~ah'a yazd~~~~mektupta püser-i Yakub diye an~ lan zat
olsa gerek.
11 Bak: Vesika N. II
8
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"sad~k dostlar~n hergün ço~almas~n~n matlûb" oldu~unu ifade
etmektedir. Bunlar aras~nda Akkoyunlulardan E~il kalesi Beyi,
Karakoyunlulardan Abu Tahir ve ~ah Ali Beyler; göçebelerden
~ 0000 çad~r halk~~ ile Bozca o~lu Susa Bey, Sevindük Bey ve ~nal
o~lu ~brahim Beyler bulunmaktad~ rlar. Fakat Uzun Hasan bunlardan bir k~sm~n~, ezcümle Bozca o~lu ile ~nal o~lunu tekrar kendi
taraf~na çekmeye muvaffak olmu~tur.
Yine, Uzun Hasan'~n amcazadesi ve Erzincan Emini olan Hur~id
Bey taraf~ndan Niksar Emini ~emsüddin Mehmed Bey'e yaz~lan bir
mektuptan 12 ö~reniyoruz ki ~emsüddin Mehmed Bey, müfsidlerin
sözüne kanarak Fatih taraf~ na geçmckle hata etti~ini anlam~~~ ve
pi~manl~k göstermesi üzerine kendisini affeden Uzun Hasan'~n yan~na
dönmü~tür. Ayn~~mektup bize Uzun Hasan'~n askeri haz~rl~klar~~
hakk~ nda da bilgi vermektedir. Buna göre Uzun Hasan taraf~ndan
devletinin dört buca~~ ndan toplanan asker hads~z ve k~yass~zd~r;
yaln~z ~rak'tan talim ve terbiye görmü~~37000 piyade gelmi~tir.
"Ol kadar yarak ve çeri cem olmu~ tur ki kabil-i vasf u beyan de~ildir.
Galebe hads~z çeridir ve yarak çok olmu~tur..." denilmektedir.
Bütün bu itinal~~haz~rl~klardan sonra Uzun Hasan art~k harekete
geçebilirdi. Yaln~z kendisinde, Osmanl~lardan farkl~~olarak, ate~li
silahlar yoktu. Fakat bunu da ~imdi Venedik'ten temin etmi~ti.
Ancak bu silahlar~ n emniyetle muvasalat edebilmesi için Karaman
bölgesini elinde bulundurmas~~ laz~mgeliyordu. Halbuki bu memlekete Osmanl~lar hakim idilcr. Yurtlar~ndan koyulan ve mütemadiyen
Uzun Hasan'dan yard~m isteyip duran Karaman prensleri Pir
Ahmed ile Kas~m Beyler, Karaman'~ n istirdad~~için birer alet olarak
kullan~lma~a haz~r idiler.
1472 senesi, Uzun Hasan'~n Osmanl~lara kar~~~umumi taarruza
geçti~i tarih olmu~tur. Ayn~~ y~l~n daha May~s ay~nda son Trabzon
Imparatorunun bir yi~eni, Uzun Hasan taraf~ ndan fiilen desteklenmek
suretiyle Trabzon'u ele geçirmeye te~ebbüs etmi~, fakat bunda muvaffak olamam~~t~ r. Uzun Hasan ise, bu y~l içinde sadece Osmanl~~
s~n~r boylar~n~~ ya~ma ve tahrip etmek ve Karaman'~~ele geçirerek
Venedik'ten hareket etmi~~olan silahlara yol açmak niyetindedir.
Gerçekten de, bir yandan Karaman prenslerini affetmek için Fatih'e
elçi gönderirken bir yandan da 30000 ki~ilik bir kuvveti Bekta~~o~lu
12

Bak: Vesika N. III.
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Ömer Bey'in komutas~na verip Osmanl~~topraklar~na do~ru öncü
olarak yola ç~karm~~t~r. Mültecilerden Isfendiyar o~lu K~z~l Ahmed
Bey ile Karaman O~lu Pir Ahmed ve Kas~ m Beyler de bu kuvvetler
aras~ndad~rlar. Bekta~~O~lu, Osmanl~~kaynaklar~n~n ifadelerine göre,
bir hiyle ile s~n~r~~geçtikten sonra ans~z~n Tokat'~~bas~yor ve ~ehri
ta~~üstünde ta~~b~rakm~yacak ~ekilde tahrip ediyor. Topkap~~Saray~~
Ar~ivinde bulunan bir Fetihnâmeden 13 ö~rendi~imize göre Tokat~n
tahribi, 877 senesi Rebiülevvelinde, yani 1472 A~ustosunda vuku'
bulmu~ tur. Iorga ile Babinger'in faydalanm~~~bulunduklar~~yabanc~~
kaynaklarla da teyid edilen bu tarih manal~~görünmektedir. Öyle
anla~~l~ yor ki Uzun Hasan Tokat darbesi için bu kadar geç bir
tarihi mahsus seçmi~ tir. Filhakika mevsim hayli ilerlemi~ tir ve Fatihin
büyük bir ordu ile hemen Istanbul'dan kalkarak kendi üzerine
yürümesi için art~k vakit kalmam~~t~r. Böylece gelecek mevsime
kadar kazan~lm~~~olacak zaman zarf~ nda Veneciikten beklenen
silahlar da gelmi~, dolay~siyle zafer ihtimali artm~~~bulunacakt~r.
Tokat~n ya~ma ve tahribi s~ras~nda yap~lan zulümler, Timurun
vaktiyle Sivas'taki hareketini hat~rlatmaktad~r. öyle görünüyor
ki Akkoyunlular, memleketi ba~ tan ba~a geçecek olan müdhi~~bir
silindirin gelmekte oldu~unu anlatmak amac~m gütmektedirler;
önlerine ç~kacak her~ eyin böyle korkunç bir akibete u~rama~a mahküm
oldu~unu duyurmak istemektedirler. I~te bu hareketiyle Uzun Hasan,
Osmanhlara kar~~~büyük seferine ba~lam~~~bulunmaktad~r. Yine
Topkap~~Saray~~Ar~ivinde bulunan ve Uzun Hasan taraf~ ndan Karaman o~lu Pir Ahmed'e Tokat~n ya~mas~ndan hemen sonra yaz~lan
Rebiulah~r 877, yâni 5 Eylül 1472 tarihli bir mektup vard~r 14. Bu
mektubunda Uzun Hasan, olaylar~ n arzusuna uygun bir tarzda
geli~ti~ini ve i~in art~k kolayla~m~~~bulundu~unu, kendisinin de
konak konak ilerledi~ini, k~~~~Osmanl~~topraklar~nda geçirece~'ini
bi ldirmektedir.
~imdiye kadar söylediklerimizin neticesi olarak diyebiliriz ki
Uzun Hasan, küçük bir Beylikten ba~layarak ~ahsi kabiliyetleri
sayesinde Conasya'da büyük bir imparatorluk kurma~a muvaffak
olmu~tur. Kudretli dü~manlar~~ olan Karakoyunlu ve Timur O~lu
devletlerini ortadan kald~rd~ktan sonra en son rakip olarak kalan
13 Bak: Vesika N. IV.
14

Bak: Ar~iv K~lavuzu, I, 6.
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Osmanl~~ devletini de y~kmak suretiyle Asya'n~ n yegâne hükümdar~,
bir cihangir olmak ihtiras ve karar~ndad~ r. Trabzon ve Karaman
meselelerinde Osmanl~larla yapt~~~~ilk temaslar onu, ba~ar~~kazanmak için esasl~~ surette haz~ rlanmak lâz~ mgeldi~i kanaat~ na vard~rm~~t~r. At~laca~~~son büyük mücadelenin Onasya ve Güneydo~u
Avrupa için haiz bulundu~u ehemmiyeti sanki müdrik imi~~gibi,
son derece temkinli davranmas~n~~ve sab~ rla beklemesini bilerek uzun
y~llar siyasi haz~rl~klarda bulunmu~, bu u~urda her çareye ba~vurmu~,
nihayet Anadolu üzerine hâkimiyet için oldu~u kadar h~ristiyan
müttefikleri ile do~rudan do~ruya irtibat tesis etmek için de önemli
olan Karaman bölgesini ele geçirmek te~ebbüsü ile Osmanl~lara, son
rakibe, kar~~~hücuma geçmi~ tir.
Hâdiselerin bundan sonraki seyri anahatlar~~ile mâlumdur. Karaman ak~ n~~ muvaffak olamam~~, oraya yollad~~~~yi~eni Yusufca Mirza'n~ n kuvvetleri Osmanl~lar taraf~ndan imha edilmi~tir. Buna ra~men
k~~~~Erzincan bölgesinde geçirdikten ve daha birçok takviye kuvvetleri
ald~ ktan sonra ertesi y~l Fatih Sultan Mehmed ile kar~~la~may~~ göze
alm~~, fakat Otlukbeli Meydan Muharebesinde ma~lup olarak
kaçm~~ t~ r.
E~er Uzun Hasan tasavvurlar~ n~~ gerçekle~tirebilseydi, Yak~nDo~u milletlerinin tarihi kim bilir nas~l bir seyr takip edecekti.

Bell~ten C. XXI, 18
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Vesika No. II.
Fatih Sultan Mehmed'in Dulkadir O~lu ~ehsuvar Beye
yazd~~~~mektup
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Vesika No. III.
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi No. 5445
NIKSAR EMIR/ ~ ENTSÜDDIN MEHMED BEYE HUR~ID
BEY (UZUN HASAN'IN AMCAZADESI VE ERZINCAN
EMIR!) TARAFINDAN YAZILAN MEKTUP
I) Cenab-~~emir ve emir-zade-i a'zam, ekrem-i a'del-i a'kal-i
e~ca'-~~ devrân el-mahsûs bi-inâyeti'l-Meliki'l- Mennân 2) ~emsü'ddünya ve'd-din Mehmed Bi~~3) ...Ba'dema i'lâm olunan oldur ki.
4) hidmetünüze âdem irsal k~ lm~~duk; mektûb-~~~erif ile âdem hemrâh
idib irsal k~lm~~ dun ve dimi~ dün ki 5) müfsidler sözüne uyub pâdi~âhun günâhkar~~ olduk; envâ'dürlü i~ler ba~~ muza geldi 6) bedterin
tâifenün ortas~na dü~dük, halis olamazuz; ahvâlümüzi padi~ahun
kullu~una 7) i'lâm idesiz ; e~er ~öyle ki bir kerem ve murüvvet
olurise ki aya~~~topra~~ ndan mahrûm olm~ yavuz, bize bilduresüz
8) deyû iltimâs itmi~ dün ve dahi dimi~dün ki Rûm~~ dahi ve ~am'
dahi gördüm ve bildüm ki 9) hemân bir adlar~~varimi~. Öyle ol~cak
bu cânib dahi senün iltimasun mucebince hazret-i a'lâya ~ o) vardum, ol sözleri arza k~ ldum; makbûl ve pesendide olundu ve buyru~~
itdi ki merl~C~m ~ l) Cihangir Mirza Cihan~ah Bi~ün kat~ na vard~~
ve le~ ker cem'idib geldi; ah~ ru'l-emr gine envâ'dürlü 12) inâyet ve
~efkat k~lduk; o~ul u~a~~~ile katuma geldi ve Mardin gibi karay~~
teslim k~ ld~~ 13) gine erzani gördük ve kar~nda~ um Veys Bi~~dahi
nice nevbet günâh eyledi, gine katuma gelicek 14) ivaz yah~~l~k
itdüm deyû buyru~~itdi ve dahi bu cânib arz k ~ ldum ki Hürmüz'den
tâ Rûm ve ~am 15) serhaddine de~in taht-~~tasarrufdad~ r, revâ
de~ül ki o~lunuz ve kar~nda~ unuz özgeler e~i~ine 16) muhtâc ola.
Öyle ol~ cak öyle cevâb virib buyru~~k~ld~~ ki dört bin tuman-~~ Isfahani
17) ve iki bin tuman dahi izâfe virmü~düm, iki bin tuman dahi
nokerinün tasarruf [1] var idi 18) merhtim Osman Bi~~ve Sultan
Hamza bi~ligince berâber idi, belki dahi ziyâde; onun kadrini
bilmedi 19) ~imdi ~am' ve Rûm~~ dahi gördü, Hamid'den tâ Haleb
ve Divrigi 11ddine de~in ülkü idi ve Rt~ m'da 20) Bursa'dan berüsünce
vard~, amma ~imdi yah~i bildi bizum hakk~m~z' ki ol yerleri gördü
21) çün ~ nsafa gelmi~~ve kendü günahma mu'terif olm~~, ol ayet
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mücebince ki "Ve'l-kâz~mine'l- gayz 2 2 ) ve'l-afine ani'n-nas" d~ r
( ~ 6) günah~ ndan geçdük ve afv k~ lduk; yakin bildük ki müfsidlerden
imi~~23) ondan de~il imi~~deyû buyruk itdi, inâyet ve rahmet eyledi.
Vâcib oldu hidmetinize 24) i'lam k~ lduk ve dahi bilmi~~olas~z ki
Rüstem Bi~~sana yah~i meseldir; her ta~~dü~du~ü 25) yerde a~~d~ r
ve dahi bu cânib ~ahruh Mirza ve Rûm ve ~âm le~kerini görmü~dür.
~imdiki halde 26) bu le~ ker ki hazret-i hümâyun cem'itmi~ dir hadd
u k~yas~~ yohdur; hâmil-i mektûb dahi takrir k~la. 27) Henüz ~iraz'un
le~keri ~ahzâde Sultan Halil - hullidet sultanühu hâz~r de~ildi 28) ve
Ba~dad çerisi gelmemi~di. Hayf olmaya m~~ ki bunun gibi devletden
mahriim olas~z 29) Tamam Azerbaycânun ve Diyar-~~Bekrün Kürdü
ve ~rak Halaclar~~ ...3o) Cem olmu~ du ve Irak'dan mikdâr otuz
yedi bin piyâde ...geldi, mecmû' i~~görmü~~ki~iler ile ihtiyât itdük,
ol kadar yarak ve çeri cem'olmu~dur ki kabil-i vasf u beyân de~üldür.
Bu cânib dahi ol kadar ola ... Galebe hadsüz çeridir ve yarak çok
olmu~dur.
El-Mü~tak Hur~id
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