S~VAS VE KAYSERI HUKUMDARI
KADI BURHANEDDIN AHMED
Ord. Prof. L HAKKI UZUNÇARSILI
KADI BURHANEDDIN AHMED K~MD~R ?

Kad~~Burhaneddin, kendi hayat~nda yazd~rd~~~~
• Bezm-ü
Rezm ad~ndaki Farsça Vekayinâmeye göre ecdad~~O~uzlar~n Salur
boyundand~r. Yukar~~ecdad~ndan Mehmed, Harezm'den kalkarak
Kastamonu'ya hicret etmi~tir. Mehmed'in babas~n~n ismi Resul ve
büyük babas~n~n ad~~da Sev~Vtir.
Mehmed'in o~lu Celâlüddin Habib ICastamonu'da do~mu~tur. Celâlüddin Habib, tahsilden sonra Anadolu Selçuk devleti ricalinden vezir Kad~~Hoteni'yel damad olmu~~ve o sayede
Kayseri kad~l~~~m elde etmi~tir. Izzeddin ile Rüknüddin K~ l~ nçarslan'~n saltanat kavgalar~~esnas~nda Kayseri kad~s~~bulunan
Celâlüddin Habib'i, Rüknüddin K~ l~ nçarslan Kayseri'nin
kendisine terki için biraderi Izzeddin'e murahhas olarak göndermi~ti.
Celâlüddin Habib, 676 Muharrem (1277 Haziran)'de ve Türk
Memlük Sultan' Melik Zâhir Baybars'~n Kayseri'yi zabt ile
avdetini müteakip Anadolu'ya gelen Ilhan hükümdar~~Abaka taraf~ndan, Memlük sultan~na kar~~~meyil göstermelerinden dolay~~yap~lan
katliam esnas~nda kadi'l-kuzat derecesinde yani Seyhülislam makam~nda iken katledilmi~tir 2.
Cemaleddin Mehmed bin Hasan El-Hoteni, Sultan II. Giyasüddin ve o~ullar~~ ~ zzeddin ve Rüknüddin zamanlar~nda Atabey ve vezir idi.
Iki karde~in saltanat mücadeleleri esnas~nda Konya yolundaki Sultan Alâüddin han~~
kurbinde vaki harpte maktul oldu. Rüknüddin K~ l~ nçarslan taraftarlar~ndan
idi (,;.....-z-t-11-0.,J1 el-Veled-ü~-~efik).
2 M~s~r hükümdar~~ Melik Zâhir Baybars, Elbistan ovas~nda Mo~ollar~~
ma~lüp ettikten sonra Kayseri'ye kadar gelmi~~ve kendisini Mo~ollara kar~~~koymak
için davet eden Selçuk devleti büyüklerinden kimseyi göremeyince tekrar Sur~Ye'ye
dönmü~tü. Mo~ollar~n ma~lüp olmas~ndan müteessir olan ~lhan hükümdar~~Abaka
Han, Anadolu'ya gelmi~, muharebe meydan~n~~gezmi~~fevkalade müteessir olmu~,
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Celâlüddin Habib'in o~lu Hüsameddin Hüseyin ve onun o~lu
Siracüddin Süleyman ve daha sonra onun da o~lu ~emseddin
Mehmed ve sonra onun da o~lu Burhaneddin Ahmed hepsi
Kayseri'de kad~l~k etmi~lerdir.
Kad~~Hüsameddin Hüseyin Anadolu Selçuk Devleti ümeras~ndan birinin k~z~n~~alarak bu yüzden zengin olmu~ 3 ve bu izdivaçtan
Siracüddin Süleyman dünyaya gelmi~tir. Hüsameddin Hüseyin'in, Giyasüddin Mesud'un ikinci hükümdarl~~~~zaman~nda ve
702 H. ( 302 M.) senesinde Kayseri kad~s~~bulundu~unu, Kad~~Hotenrnin torunu Ahmed'in Ibn MI denilen muhtasar selçuknâmesinden
anlamaktay~z. Ikinci Izzeddin Keykâvüs'un k~zlar~ndan birini
Mo~ol ümeras~ndan birisi alm~~~ve bu izdivaçtan do~an k~z~~ da
Siracüddin Süleyman tezvic eylemi~tir ki, bu icdivaçtan do~an
~ emseddin Mehmed, Kad~~ Burhaneddin Ahmed'in babas~d~r 4 .
Siracüddin Süleyman'~n Kayseri kad~l~~~~Alâüddin Eretna'run hükümdarl~~~~zama~undad~r. Takriben 739 H. (1338 M.)'de
Kayseri'ye gelince katliam yap~lmas~n~~emreylemi~~ve bu arada kadi' l-kuzât Celalüddin Habib de katlol~mmu~tur.
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Nihayet-ül-ireb c. IV , s. 260 ve müteakip sahifeler (Köprü/ü kütüphanesi numara
1188) Zehebi (el-lber) ve Ayni Ikd-ül-Cüman'da da Celâlüddin Habib'in katli
yaz~lm~~t~r. (el-Iber Ayasotya kitaplar~~ N~-. 3079 ve 4:)164 1-1-a& lkdül-cürnan c.
XIX, Veliyyliddin efendi kitaplar: Nr. 2391).
* el-Veledü~-~efik Hüsameddin Hüseyin'den ~öyle bahsediyor:
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Yine ayn~~müellif, Muhtasar Selçuknamesinde de hicri 702 tarihlerinde Giyasüddin Mesud'un zaman~nda Kayseri ve Memalik-i Rum kad~s~~bulunan Hüsamüddin
Hüseyin bin Celâlüddin Habib'i pek tantanal~~elfazla zikrediyor.
4 (Izzeddin bin Giyasüddin evlad~ndan bir d~~hter-i pakize gevher hanedan-~~selçukiden zuhur edip feterat-~~eyyam iktizasiyle ha~erat-~~Mo~ol ümeras~ndan birinin hibale-i tasarrufuna dahil olup andan bir d~~hter dahi vücuda gelip bir
tank ile Kayseri'ye dü~mü~~idi. Duhter-i saniyeyi Kad~~ Siracüddin tezviç edip..)
Eretna ve Kad~~Burhanettin tarihyesi. Bezm-ü-Rezm'de de ayn~~mütalaa vard~r.
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Eretna, Azerbaycan hükümdar~ ÇobanilerdenKüçük ~ eyh Hasan'a
kar~~~durumunu tehlikeli görerek kendisinin Sultarun Memalik-i
Rumda nâibi, yâni vekili olarak tan~nmas~n~~talep etmek üzere Siracüddin Süleyman'~~ M~s~r Memlük Sultam Melik Nâs~ r Mehmed'e murahhas olarak göndermi~ s ve bu husus için Siracüddin
birkaç defa Kahire' ye gidip gelmi~~ve hizmetinde muvaffak olmu~tur.
Siracüddin Süleyman vefat~~tarihi olan 752 H. (1351 M.) tarihine kadar kad~l~k etmi~tir. Kabri Kayseri'dedir 6 .
Siracüddin Süleyman'~n o~lu ~ emseddin Mehmed'in
ismini baz~~tarihler yanl~~~olarak Abdullah diye kaydetmi~lerdir 7 ve
yine baz~~tarihler ~ emseddin Mehmed'in, küçük ya~ta tahta
ç~kan Eretna o~iu'nun yerine di~er ümera ile birlikte naiblik etti~ini
ve vefat~nda o~lu Burhaneddin'in de bu heyete dahil oldu~unu yine
yanl~~~olarak zikrederler 8.
~~emseddin Mehmed, Selçuk ümeras~ ndan Mahmud Müstavfi'nin torunu olan bir k~z~~tezviç etti~inden bu izdivaçtan Kad~~
Burhaneddin Ahmed do~mu~ tur. Burhaneddin'in annesinin
babas~~ Nizamüddin Abdullah Çelebi'dir. Bedreddin ve Celdlüddin lâkablariyle mâruf olan Mahmed Müstavfi 9 Anadolu Selçuk hükümdar~~ Üçüncü Giyasüddin Keyhusrev zaman~nda
maliye vekili idi. Burhaneddin Ahmed'in day~s~~ emir Yusuf
Çelebi'nin evlâd ve torunlar~~da vard~r 1°.
Bezm-ü Rezm'i yazan Aziz Esterâbâdi, Burhaneddin için
baba taraf~ndan tertip etti~i silsileye göre, Kad~~ Burhaneddin
Ahmed, babas~n~n anas~~taraf~ndan Anadolu Selçuk ailesine mensup5
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Enbâ-ül-gumr, lkd-ül-cuman, Renâmiz-ül-â'yan, Tabakat-~~Hanefiyye, Mecelletünnisab ve fezleke.
8 Eretna ve Kad~~Burhaneddin tarihçesi, Acâib-ül-makcItir, el-Menhel-üs-sâfi.
9 Kuyöd-~~ atikadaki vakfiyede Bedreddin Mahmud Müstevfi diye yaz~l~d~ r (Mukataa dördüncü defter sahife 58).
19 Keza mukataa dördüncü defter ve ayn~~sahife (Vak~flar Umum Müdürlü~ü).
Bellekn C. XXXII, 1.3

1. HAKKI UZUNÇAR~ILI

194

tur. Tabii bu silsileyi Bezm-ü Rezm müellifi Burhaneddin'in kendisine söylemesiyle yazm~~t~r. Do~ru olup olmad~~~~hakk~nda bir
mütalaa dermeyen edememekle beraber kendisinin türedi makulesinden olmay~p ana ve baba taraf~ndan asil bir aileye mensup oldu~u
vesaikle teeyyüd etmektedir.
Kad~~Burhaneddin Ahmed, 745 Ramazan (8 Ocak 1345)
de Kayseri'de dünyaya gelmi~tir. Henüz iki ya~~nda iken validesi
vefat etmi~tir. Dört ya~~ve dört günlük iken 749 H. (1348 M.)'de
okula ba~lam~~~az zamanda ibâreyi do~ru okuyup ve Farsça bir
kitab~~yanl~~s~z okuma~a muvaffak oldu~undan, âdet üzere zaman~~
~eyhlerinden ~ eyh Ali M~ sri beline kemer ba~lam~~t~rn.
Burhaneddin fart-~~zekas~na binaen henüz on iki ya~~nda iken
sarf, nahiv, lügat, mant~k, hesap, aruz ve sair ulûm-u cüz'iyi görmü~, siyakat yaz~~ yazm~~~Arabi ve Farisi divanlardan okumu~tur.
Burhaneddin, daha sonra babasiyle ~am'a gitmi~, on dört ay
kal~p tahsile devam etmi~~ve sonra Kayseri'ye dönerek tedris ile me~gul
olmu~tur. On dört ya~~nda iken tahsil için Haleb'e giderek ~eyh
Alâüddin ebül Mehasin Malati'den f~ k~h okumu~tu".
BURHANEDDIN'~N SPOR HAYATI

Burhaneddin Ahmed vaktini bo~~geçirmezdi, ders okuma ve
okutmadan hali kald~~~~zamanlarda ok atmak, k~l~ç kullanmak, ata
binmek gibi sporlarla me~gul olurdu".
MISIR SEYAHATI

Burhaneddin 759H. (1358 M.)'de babasiyle beraber M~s~r'a gitmi~~
hastal~~~na ra~men f~k~h, usul-i f~k~h, feraiz, ilm-i hadis, tefsir ve
heyet gibi yüksek dersleri görmü~~ve orada dört mezhep (Hanefi,
~afii, Maliki, Hanbeli) hakk~nda tetkikatta bulunmu~~ve oradan
~am'a giderek Kutbüddin Razi'den, Ke~~af ha~iyesi ~erh-i metali,
(mant~ktan) Miftah, (belâgatten) Pezdevi gibi mühim dersler gördü~ü
11 Bele kemer ba~lamak eski âdetlerimizden olup destur vermek, icazet vermek
demektir.
12 Ze.Y1-ül-V4fi fil-Menhelis-sâfi (Kad~~ ibn ~uhbe, Esat Efendi kitaplar~~ Nr. 2345
(800 senesi Ahmed Burhaneddin maddesi).
13 Bezm-ü Rezm (matbü nüsha, S. 65).
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gibi, Mehmed Neyli'den t~p dersi alm~~~ve burada bir buçuk senede
iyi istifade eylemi~tir".
Burhaneddin Ahmed 764 H. (1363 M.)de on dokuz yirmi ya~~ nda iken yine babasiyle beraber Hicaz'a gitmi~~ve hacc~~ifadan sonra
avdet ederken babas~~ ~ emseddin Mehmed Maarre kasabas~nda
vefat etmi~tir.
O~lunun yeti~ mesi için fedakârl~ ktan çekinmeyen, babas~n~n
ölümünden pek ziyade elem duyan Burhaneddin Ahmed Haleb'e
gelerek bir müddet inziva âleminde ya~am~~~ve kitap okumakla müteselli olmu~tur.
BURHANEDDIN AHMED'~ N KAYSERI KADILI~I
Burhaneddin Ahmed, 765 H. 1364 M. senesi içinde Kayseri'ye
gelerek Kayseri kad~l~~~n~~istemi~~ise de kendisini istirkab edenlerin
husumetleri yüzünden muvaffak olamam~~~ve fakat bir sene sonra,
yâni 1365 de, yirmi bir ya~~nda arzu etti~i kad~l~~~~elde etmi~tir.
Burhaneddin'in kad~l~~~~esnas~ nda 767H. 1366 M. de Eretna
hükümdar~~ Giyasüddin Mehmed Bey'in ümerarun karariyle
katli hâdisesi meydana gelmi~ tir. Giyasüddin Mehmed Bey,
kendisine tahakküm eden veziri Ali ~ah'~~ M~s~r kuvvetlerinin yard~miyle ma~lûp ve katletmi~ ti. Hükümdar~n bu halinden ku~kulanan
ümera, ittifak ederek bir sene sonra G ~ yasüddin Mehmed'i öldürmü~ler ve yerine henüz pek genç olan o~lu Ali Bey'i hükümdar ilân
eylemi~lerdi. G~ yasüddin Mehmed Bey'i öldüren bu müttefik
ümera aras~ nda Kayseri kad~s~~olan Burhaneddin Ahmed'in bulunmad~~~~anla~~l~yor", kendisinin bu i~ te medhali olmad~~~~Amasya
emini Hac~~ ~ adgeldi Pa~ a'n~n, küçük hükümdar Mehmed
Çelebi'yi hükümetine iade etmesi teklifine kar~~~Hac~~ ~~adgeldi'nin sefirine verdi~i cevaptan anla~~l~yor. Hac~~ ~~adgeldi'nin sefirine
Burhaneddin: "Hac~~ ~~adgeldi'ye söyle Emir Zâde'rlin ceddini
katletti ve babas~n~~ ~ehir ~ehir dola~t~rd~~ ve milk-i mevrusu olan
,-:,.>;.11 ) isimli eserinde BurhanedIbni Tulon (el-Guref-ül-aliyye
rada
ilm-i
nücumda
mâhir bir müneccimden kens~
bulundu~u
din'in M~s~r'da
disinin hükümdar olaca~~n~~ ö~rendi~ini yazar. Ondan naklen, Rel~ii~niz-ül-Xyan
(1-Ia1et efendi kitaplar~~ nr. 583. C. 111, s. 333).
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Amasya'ya geldi~i halde ona ehemmiyet vermedi" sözü Giyasüddin
Mehmed Bey'in katlinde alakas~~olmad~~~n~~gösteriyor".
777 H. (1375 M.) de Karaman o~lu Alâüddin Bey Kayseri'yi
zabtetmi~~ve hamamda bulunan hükümdar Ali Bey güç hal ile Sivas'a
can atm~~t~. Karamano~lu. Kayseri'yi zabtedince hükümdar Ali
Bey'e gücenerek ~ehir kenar~ ndaki çiftli~ine çekilmi~~olan Kad~~
Burhaneddin'i celb ile i~leri ona b~rakt~~ve kendisi Mo~ol askerine
emniyet edemedi~inden çekilip gitti ise de ~ehirde Karaman kuvvetlerinden bir k~sm~~kald~ ; ~ ehrin idaresi Burhaneddin'in elinde idi.
Karaman askeri ahaliye zulmetti~inden halk~n daveti üzerine
Eretna hükümdar~~Ali Bey'in askeri Kayseri'ye girdi ve bunun
üzerine Burhaneddin Ahmed, Karaman askerini Kayseri'den
ç~kararak Sivas'a haber gönderip Kayseri'ye bir vali gönderilmesini
istedi ve kendisi yine çiftli~ine çekildi.
Bir müddet sonra, Sivas emini olup Eretna devletini elinde tutan
ve Ali Bey'e k~ymet vermeyen Hac~~ ~ brahim, Kayseri'nin, Ali
Bey'de bulunmas~n~~istemiyor ve buray~~ Burhaneddin Ahmed'e
vermek istiyordu. Bir vesile ile sefih olan hükümdar Ali Bey'i de
hapsetmi~ti.
Ali Bey, Hac~~ ~ brahim ile aras~ ndaki bir tak~m maceralardan
sonra Alagöz ve Bar~mbay a~iretleri aras~ndaki bir mücadelede Alagöz
a~iretine yard~m eden Hac~~ ~ brahim, çarp~~ mada maktul oldu~undan hapiste bulunan Ali Bey, Kad ~~ Burhaneddin Ahmed'e
müracaat ile onun delaledyle hapisten kurtuldu ve Burhaneddin
780 Rebiulevvel (1378 Temmuz)de Ali Bey'e vezir oldu.
BURHANEDDIN AHMED'~N VEZ IRL~~I
Eretna emirlerinden Hac~~ ~adgeldi Pa~ a, Amasya'da bir
hükümdar gibi hareket ediyordu. Eretna devletinin en büyük ve eski
ve en hat~rl~~emini olan Hac~~ ~ adgeldi'yi Burhaneddin Ahmed istirkab ediyor ve onu icab~ nda tasavvurat~na mani say~yordu.
Bunun için ilk i~~olarak hükümdar Ali Bey'i Amasya emin i üzerine
sevketti ise de bir i~~beceremediler ve bu hal ~~adgeldi'nin nüfuzunu
artt~rd~. Daha sonra Ni~de'yi geri almak üzere Ali Bey'le beraber
o tarafa gittilerse de yine bir ba~ar~~ elde edilemedi ve Ni~de yak~n~nIs Bezm-ü Re~m, s. 234. 45-_,5.J.
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daki Karahisar'~n zabtiyle müteselli oldular, Aksaray kasabas~~muhasara edildi ise de al~namad~ . 1379 da Niksar taraflar~nda Taceddin
o~ullar~~topraklar~~ çi~nendi ve yine o sene vefat eden Erzincan
Emini Pir Hasan'~ n ölümünden istifade ile o tarafta aç~lan seferde
de bir netice elde edilemedi.
782 H. (138o M.) de Eretna hükümdar~~ Ali Bey, veziri Kad ~~
B u r h a ne d d i n'in reyi hilaf~na olarak Amasya emin i Hac~~ ~a dg e dli
üzerine yapt~~~~seferde taundan Kazova'da vefat etti (782 Cemaziyelevvel =. 1380 A~ustos).
Burhaneddin Ahmed, Ali Bey'in cesedini Tokat'a gönderip
orada techiz ve tekfinini müteakip ecdad~~türbesine defnedilmek
üzere Kayseri'ye yollad~~ve acele Sivas'a gelip Ali Bey'in yedi ya~~ndaki o~lu Mehmed Çelebi'yi hükümdar ilan eyledi.
Bu küçük hükümdara nâib olmak için en eski emir Hac ~~ ~ adgeldi Pa~ a Sivas'a gelmek üzere iken, bu çocu~un nâibli~ine Anadolu
Selçukileri ailesinden Do~u Karahisar emini K~ l~ nçarslan celbedildi~inden Hac~~ ~ adgeldi gelemeyerek Amasya'ya döndü. K~ l~ nçarslan baz~~~artlarla nâib oldu. ~artlardan birisi a~iret reisi Cüneyd'in eline geçmi~~olan Kayseri'nin zabtedilerek Burhaneddin Ahmed'e verilmesi idi.
Bu karar~~ müteakip Burhaneddin Kayseri taraf~na gitti, Mo~ollar kendisini eyi kar~~lad~ lar. Bundan istifade ile Burhaneddin
Kayseri'yi elde etmek istiyordu, fakat nâib K ~ l~ nçarslan kendisini
Sivas'a davet edip Hac~~ ~ adgeldi üzerine Amasya'ya gitti. Burhaneddin bu sefere taraftar de~ildi ve K~ l~ nçarslan ma~lüp olarak
Sivas'a döndü ve ba~ar~s~zl~~~n~~ Burhaneddin'in kendisine iltihak
etmemesinden bildi ve bu suretle aralar~~aç~ld~.
Burhaneddin Ahmed'in ilim ve fazileti, ve natuk, çevik ve
cerbezeli olmas~, nâib K~ l ~ nçarslan'~~endi~eye dü~ürmü~tü. K~ l~ nçarslan, ölen hükümdar Ali Bey'in zevcesini almak suretiyle kendisini hükümdar ailesine yana~t~rm~~t~ . Iki taraf da birbirlerinden çekiniyorlard~. K~ l~ nçarslan, Burhaneddin Ahmed'i merkezden uzak
tutmak istedi~inden onu Kayseri taraf~ ndaki Karahisar'a göndermek
istemi~ti; maksad~~ rivayete göre orada Burhaneddin'e suikasd
yaptr~makt~, K~ l~ nçarslan'~ n bu tasavvurunu merhum Ali Bey'in
zevcesine mensup birisi Burhaneddin'e haber verdi~inden o daha
evvel davranarak K ~ l~ nçarslan'~~öldürme~e karar verdi, ve bir gün
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~ehir haricinde K~ l~ nçarslan'la beraber gezinirken K ~ l ~ nçarslan'~~
bizzat öldürdü ve yine o gün K ~ l~ nçarslan'~n amcas~~Keyhusrev
de ayr~l âk~bete u~rad~.
Bu facia üzerine Burhaneddin Ahmed, hemen ~ahre gelerek
keyfiyeti ileri gelenlere ve halka anlatt~, K~ l~ n çarslan'~n kendi aleyhindeki tertibat~n~~izah eyledi; meclis kendisine hak verdi ve Burhaneddin bir nâib intihab~n~~teklif etti, meclis de kendisini nâib seçti
(138o).
Burhaneddin her gün divanda bulunur ve genç hükümdar da
yan~nda oturur; i~ ler hakk~ nda kararlar verirdi. Tasavvurunu fiile
koymak için Amasya emini Hac~~ ~ adgeldi'den çekiniyordu. Nihayet
bir müddet sonra bu çocuk hükümdar~~hal'ederek kendi hükümdarl~~~n~~ilan eyledi (782 Zilkade=r38r Ocak).
BURHANEDDIN AHMED'IN HOKOMDARLI~I
Burhaneddin'in hükümdarl~~~na bir k~s~ m Eretna devleti
emirleri taraftar olmad~lar; bunlar~n baz~lar~~ Amasya'ya, Erzincan'a
ve ~am'a gittiler ve baz~lar~ ru da Burhaneddin birer vazife ile
Sivas'tan uzakla~t~rd~. Bu meyanda öldürdü~ü Keyhusrev'in karde~i (Zünnun)'a Koylu Hisar ve Ak~ehirâbâd taraflar~ru verdi 17.
Burhaneddin Ahmed Amasya hâkimi Hac~~ ~adgeldi'ye
kar~~~çekingen durumda idi. Çünkü Hac ~~ ~ adgeldi üzerine birkaç
defa asker çekildi~i halde ma~lüp edilememi~~ve bilâkis yerinde
galebe çalarak cüretlenmi~ ti. Bunun için Burhaneddin bu müthi~~
rakibi ile anla~ mak istiyordu. Onun için kendi musahip ve me~temedi
Ahi
~ adgeldi'ye gönderdi ise de ~adgeldi, kuvvetine
güvendi~inden bu müracaata ehemmiyet vermedi ve Burhaneddin
aleyhinde sözler söyledi ve kuvvetlerini Tokat taraflarma gönderdi.
Bunun üzerine Burhaneddin Ahmed, ister istemez Hac ~~ ~adgeldi ile harbetme~e mecbur olup asker toplad~.
Bu s~rada Çaykazan Mo~ollariyle ittifak eden ve Tokat ahalisini
elde ederek oradan Sivas üzerine yürüyen Hac~~ ~adgeldi Pa~ a,
Burhaneddin'e haber göndererek Ali Bey'in o~lu küçük hükümdar
Mehmed Çelebi'yi tekrar hükümdar ilan eylemesini istedi. Bur17 Bu Ak~ehir, Su~ehri'nin Ak~ehinibad nahiyesi'nde olup hâlâ Ak~ar diye maruf
bir köydür. Yak~ n zamana kadar mamur idi.

KADI BURHANEDDIN AHMED

1 99

haneddin, ~adgeldi'yi ilzam edecek cevaplarla ~ adgeldi'nin
elçisini geri gönderdi.
Burhaneddin, kiyasetli bir tedbir ile Hac~~ ~ adgeldi'nin
müttefiki Çaykazan Mo~ollar~m kendi taraf~na celbederek, ~~adgeldi'yi zay~f dü~ürdü ve onun ittifak etti~i Erzincan emini Tahirten ile de
uyu~tu, Tokat emini ~ eyh Necib'i de ele ald~, durumunu zay~f
gören Hac~~ ~adgeldi Amasya'ya avdete mecbur oldu".
Bu suretle kuvvetlenen Burhaneddin Ahmed taarruz edecek
duruma geldi. iyiden iyi tertibat ald~ktan sonra Tokat'a ve oradan da
Dâni~mendiye köyüne indi; m~ntakas~na giren Burhaneddin'e kar~~~
ç~kan Amasya emini ~adgeldi Pa~ a ile (783 Ramazan=1381 Kas~m)
da vukua gelen muharebede Hac~~ ~adgeldi maktul ve kuvvetleri
peri~an oldu. Ba~~~kesilerek Sivas'a ve oradan da Erzincan emini
(Tahirten)'e gönderildi. Cesedi de Amasya'ya götürüldü".
Bu yaka Kad~~Burhaneddin için en büyük ba~ar~~idi. Kolu
bükülmez zannedilen bu müthi~~rakibin bu suretle ortadan kalkmas~~
bütün meydan~~—ufak tefek engellerden sarfinazar— Burhaneddin
Ahmed'e açt~. Onun nazar~nda di~er rakipleri de tehlikeli olmakla
beraber ikinci derecede idiler.
Bu zaferi müteakip Sivas'a dönen Burhaneddin Ahmed, her
tarafa hükümler göndererek hutbeyi nam~na okutturdu ve ad~na
sikke kestirdi.
Burhaneddin Ahmed, kendisine muhalefet edenlerden Eretna'run birader zadesi Feridun ile ümeradan Seydi Hüsam, Tokat
emini ~ eyh Necib'i tatmin ile kendisine celbe çal~~t~ysa da bunlar
yana~mad~lar; Burhaneddin bunlar~~ Tokat kalesinde muhasara
etti ve iyice s~k~~t~rd~.
Burhaneddin Ahmed'e kar~~~bir suikasd tertibat~~ haber
al~nm~~t~. ~adgeldi harbinde Burhaneddin'le beraber bulunan
Mo~ol rüesas~ndan Babuk o~lu Ali Pa~ a, Burhaneddin'i ava
davet etmi~~ve gelince öldürmek üzere tertibat alm~~~ise de bu suikasd
18 Kad ~~ Burhaneddin ile Hac~~ ~adgeldi Pa~ a aras~nda bu ihtilâf ve
rekabet devam ederken 783 H. (1381 M.) de Eretna devletine ait Divri~i kasabas~~
M~s~rl~lar~n eline geçmi~~ve nâibli~ine de Ibrahim bin Mehmed ~ehri tayin
olunmu~tur.,
19 Kitabeter, Birinci K~s~m (Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~) Amasya kitabeleri aras~nda s. 107. Orada ~ adgeldi Pa~ a'n~n türbesi ve kabir kitabesi ve k~sa olarak
emirli~i hakk~nda malümat vard~r.
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te~ebbüsünü haber alan Burhaneddin davete icabet etmedi. Bu
suikasd~~tertip edenler Ali Pa~ a ile Ahi Nevruz ve daha ba~kalar~~
oldu~u tahakkuk etti. Burhaneddin, her ne sebebe mebni ise bunlara dokunmay~ p haklar~nda af muamelesi yapt~. Bunlar muvaffak
olmu~~olsalard~, hükümdar müteveffa Ali Bey'in zevcesini alm~~~
olan Babuk o~lu, Küçük Mehmed Çelebi'yi hükümdar yapacakm~~.
~lkbaharda e~kiya taraf~ndan Sivas havalisi tehdit edildi~inden
Burhaneddin Tokat muhasaras~n~~kald~r~p Sivas'a geldi ve Tokat'ta
bulunup muhasaradan kurtulan Seydi Hüsam, ~ eyh Necip ve
di~er ümera Amasya'ya giderek Hac~~ ~ adgeldi'nin o~lu Emir
Ahmed ile Burhaneddin aleyhine tertibat ald~lar. Seydi Hüsam, Mo~ollar~n yan~na giderek onlar~~Burhaneddin aleyhine
k~~k~rtt~lar. Bu s~rada Burhaneddin, Amasya emini Ahmed ile
anla~mak üzere gönderdi~i Hoca Yakut, Emir Ahmed'i, Burhaneddin aleyhine çevirdi; bundan haberi olmayan Burhaneddin,
üçyüz süvari ile sulh beklerken birden bire alt~~bin Mo~ol kuvvetiyle
kar~~la~arak ~a~~rd~~ve ölüm tehlikesine maruz kald~. Halil ad~nda
bir Dulgad~rl~n~n gayretiyle kurtularak yaln~z ba~~na Sivas'a can
att~~ve acele kuvvet toplay~p Mo~ollar~~peri~an ederek epi ganimet
ald~. Kendisini ölümden kurtaran Dulgad~ rl~~ Halil'e (Yolda~~
Halil) unvan~n~~ verdi.
BURHANEDD~N ALEYH~NE IKINC~~SU~KASD TERT~B~~

Sultan Burhaneddin bir cuma günü namaza gidece~i s~rada
birisi gelip kendisini görmek istedi ve kendisi ele verilmemek ~artiyle
namaz esnas~nda suikasd tertip edildi~ini haber verdi. Burhaneddin
suikasd tertipçilerinden Mahmud Fiç, Ahi Nevruz, Feridun ve
sairlerini yakalatt~. Ahi Nevruz'u idam, Mahmud Fiç'in önce
sinirlerini kestirdi ve askerden olanlar as~larak kar~nlar~~de~ildi. Baz~lar~~da hapsolup gözlerine mil çekildi.

Sultan Burhaneddin'in etraf~ndaki has~mlariyle u~ra~mas~n~~
ad~m ad~m takip edersek Bezm-ü Rezm'i tercüme etmi~~oluruz. Ben
bunlar~n naklini ~imdilik lüzumsuz görerek mühim olanlar~n~~ i~aret
edece~im.
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Burhaneddin Ahmed, hükümdarl~~~~müddetince Amasya
emini ~adgeldi Pa~ a zade Ahmed ve Erzincan hâkimi Mutahharettin ve sab~k Tokat emini ~eyh Necib, Canik beyleri Tacüddin Bey ve o~ullar~~ve Ömer o~lu Cüneyd ve Eretna'run birader
zadesi Feridun, Do~u Karahisar emini Melik Ahmed, Seydi
Hüsam, Nebi ve civardaki Mo~ol a~iretleri ile u~ra~m~~~ve bunlardan ba~ka haricen Karaman o~ullar~, Osmanl~lar, M~s~r Memlûk
sultanl~~~~ile çarp~~m~~~ve heman ekserisinde muvaffak olmu~tur.
KAYSER~'N~N ZABTI

Kayseri Karaman o~lunun eline geçmi~~sonra buran~n idaresi
Ömer o~lu Cüneyd'e verilmi~~ve bir kaç senedir onun elinde
bulunmu~tu. Burhaneddin Ahmed, 786 H. (1384 M.) de Kayseri'yi
Cüneyd'in elinden alm~~~ ve ye~eni ~ eyh Müeyyed'i Kgyseri'ye
tayin eylemi~tirlo. Bundan sonra Burhaneddin, Cüneyd'i müdafaaya kalkan Karaman o~lu üzerine yürüdüyse de Osman o~lu
Murad Hüdavendigâr'~n kendi hududu civar~nda bulunmas~na
ve Karaman o~lunun teklif etti~i sulh ~artlar~n~~kabul etmesine mebni
geri döndü. Bu vak'a ya 788 H. (1386 M.) senesinde veyahut bir sene
sonrad~r; fakat Karaman o~lu vâdinde durm~yarak Cüneyd'i Kayseri havalisinin tahribi için te~vik ediyordu.
Takriben 789 H. (1387 M.)de Burhaneddin'e üçüncü defa bir
suikasd daha tertip edildi ise de muvaffak olunamad~~ve bunda medhali olanlar aras~nda sab~k hükümdar Mehmed Çelebi de vard~,
fakat Burhaneddin bu çocu~u affetti, di~erlerini öldürdü.
789 H.(1387 M.) de Timurlenk, Karakoyunlu hükümdar~~Kara Mehmed'e tabi olan Erzurum'u tahrip ve etraf~n~~ya~ma etmi~,
Erzincan hâkimi Mutahharettin (Tahirten) ~ehri bo~altm~~t~.
Her taraf heyecan içinde idi. Bu tehlikeye kar~~~ Burhaneddin
Ahmed, Sivas kalesini tamir edip harbe haz~rland~~ise de Timurlenk'in Gürcistan taraf~na gitti~i haber al~narak ortal~k sükûnet bulmu~tu.
20 Yine bu 786 H. (1384 M.)de Dulgad~r o~lu Halil Bey ile Burhaneddin
Ahmed ittifak ederek Memlük devletine ait Ddrende ile Divri~i kasabalarm~n etraf~n~~
ya~malanu~lardi. Bunun üzerine Memlüklerin Halep nkibi Yolbo~a en-Nâs~ ri
heman Elbistan ve Mara§ taraflarma hareket ettiyse de bunlar Sivas'a do~ru çekilmi~lerdi. (Kitab-üs-Sülük Ayasofya kütüphanesi, e. III) Makrizi Burhaneddin yerine
yanl~~~olarak Sivas hâkimi Kad~~Ibrahim diyerek Eretna hükümeti zaman~ndaki
Sivas hâkimi Hac~~ ~ brahim'i zannediyor.
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Burhaneddin Ahmed, 790 H. (1388 M.)'de Erzincan hâkimi
Emir Mutahharettin üzerine harekete haz~rlan~ rken M~s~ r hükümetinin Malatya nâibi Emir Minta~'dan bir elçi gelerek Memlük
sultanl~~~~aleyhine Burhaneddin'e ittifak teklif etti.
Minta~, De~t-i K~pçak'dan getirilmi~~Türk kölelerindendi 21.
M~s~r'da son Türk hükümdar~~ Melik Salih Selâhaddin Hac~~
784 (H. 1382 M.) senesinde çerkes kölelerden Berkuk taraf~ndan
hal' edilmi~~ve devletin ba~~na Berkuk geçmi~ti.
Berkuk çerkes olup M~s~r'da nüfuzlar~~olan ve ernirlik eden
Türk kölelerinden çekiniyor ve küçük bir f~ rsattan istifade ile onlar~~
öldürüyordu. Bunun için Türk olan Malatya nâibi Minta~~da muhtemel tehlikeye kar~~~ Sivas hükümdariyle ittifaka lüzum görüp ~ayet
üzerine M~s~r ve ~am'dan asker gelirse Malatya'y~~ Burhaneddin'e
vermeyi ~art ittihaz etti.
Burhaneddin Ahmed'in daha önceden M~s~r'la aras~~ aç~kt~.
Burhaneddin Ahmed, Dulgad~r beyi olup Harput taraflar~nda
menküb olarak bulunan Halil Bey'i kendisine celb ile ona yard~m
etmi~~ve bu hal M~s~r l~ükümetince ho~~görülmemi~ti. Bundan ba~ka
21 Minta ~, Ça~atayca bin demek olan min ile ta~~isminden terekküp etmi~~
me~hur isimlerdendir. Çok kullan~lmak suretiyle Minta~, Mente~~olmu~tur. Minta~, Melik E~ref Neis~rüddin ~aban-i sâni'nin köle ve hasekilerindendi. Bundan dolay~~
kendisine Minta ~ -ül-E~ refi denilirdi. As~ l ismi Ahmed Demirbo~a'd~ r. Efendisi
Melik E~ref'in itimad etti~i emirlerden idi. Efendisinin zaman~nda emir-i a~ere
(onlar emin) rütbesinde idi. Melik E~ref katledilip köleleri etrafa da~~ld~~~~s~rada
Minta~~da ~am'a nefyedilmi~ti. Berkuk taraf~ndan Minta~, 788 H. (1386 M.)
de Malatya emin i tayin edildi ve bir sene sonra da Berkuk'a isyan eyledi. Efendisi
maktul Melik E~ ref'in etrafa da~~lan köleleri bunun etraf~nda topland~lar. Enbaul-gumr'ün kayd~~ üzere Karakoyunlu reisi Kara Mehmed ve Yolbo~a Mencigi
ile beraber olarak cemiyeti büyüdü. Malatya ve havalisindeki Türkmenlerden epi
para elde etti, Berkuk, Minta~~üzerine asker gönderdi. Bu tehlikeye kar~~~Minta~, Sivas hükümdar~~ Burhaneddin Ahmed'e müracaat ile Malatya'y~~ ona
vermek istemi~ti. Minta~, daha sonra Burhaneddin'in yan~ndan kaçt~ktan sonra
Halep emin i Yolbo~a ile beraber Berkuk'a isyan edip onu yakalayarak Kerak
kalesine hapsetmi~ler ve ikinci defa Melik Salih Selahattin Hac ~'y~~hükümdar
ilan eylemi~lerdir. Sonradan saltanat~~ tekrar elde eden Berkuk 795 H. (1383
M.) de Minta~'~~ ma~hlp ve Mühenna Araplar~~ vas~ tasiyle elde ederek öldürmü~tür
(Dürer-i kü'~nine ve el-Menhe lits-s~~fi) ve ibn Haldun, c. V, s. 484.
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Eretna Hükümdar~~Ali Bey'in emvalinden bir k~sm~n~~ bir tüccar,
satmak için ~am'a götürmü~, Ali Bey'in vefat~n~~haber alan tüccar
geri dönmeyerek ~am'da kalm~~~ve kendisine sat~lmak üzere verilen
e~yan~n üzerine yatm~~t~ . Burhaneddin, bu tüccar~n teslimini
mükerreren M~s~ r hükümetinden istedi ise de vermediler. Bunun
üzerine Burhaneddin Ahmed, Sivas'a gelen M~s~r tüccarlar~ndan
birinin mal~n~~alarak Ali Bey'in veresesine vermi~~ve bu hususa dair
iki hükümet aras~ nda muhabere cereyan etmi~ti.
Bir de Burhaneddin Ahmed, Timurlenk'in ahvalini tecessüs için bir fakiri Timur ordusuna göndermi~~ve Timurlenk'e
verilmek üzere eline bir de mektup vermi~ti. Bu fakir, Timur'un
cevabiyle dönerken Erzincan hâkimi Tahirten bunu yakalay~p
elindeki mektubu al~p ~am'a göndermi~~ve Burhaneddin'in Timur'un dostu oldu~una bu mektup kat'i hüccettir diye, M~s~r hükümetini ~üpheye dü~ürmü~tü.
Burhaneddin Ahmed, bir gün lâtife yollu Çerkes kölelerinin
Memaliki Rum'dan, yani Anadolu yolundan ~am'a gönderilmelerine
izin vermiyece~im demi~~ve bu söz mübalâ~asiyle M~s~r hükümetinin
kula~~ na kadar gidip aradaki münasebat~~gerginle~tirmi~tir.
~~te M~s~rl~larla aras~ ndaki bu ihtilâfa binaen Burhaneddin
Ahmed, Minta~'~n teklifini kabul ile Erzincan üzerine yapaca~~~
seferi geri b~rakt~. Bu s~rada Minta~'~ n divittar~~ Sivas'a gelerek
Malatya'y~~ teslim etmek üzere bir memur gönderilmesini istedi; bu
memur gönderilmekle beraber, Burhaneddin de yola ç~kt~.
Minta~'~n mütelevvin oldu~u zannediliyordu. Hattâ Burhaneddin'in gönderdi~i adamlar~n~~ Minta~'~n hapsetti~i haber ahn~nca Burhaneddin de Minta ~'~n devatisini yâni divitdar~ n~~
hapsetmi~ ti. Sonra Burhaneddin'in adamlar~~ Malatya'dan avdet
ile Minta~~hakk~ nda iyi söylemeleri üzerine Burhaneddin de
Devatiyi sal~verip gönlünü ald~~ ve Sivas'a döndü.
Bir müddet sonra Minta ~'~n biraderi ~ eyh Hasan Kürd
Sivas'a geldi ve Burhaneddin'le görü~tü. Durumu ona anlatt~ .
Minta~'~n Malatya'y~~ müdafaaya kudreti olmad~~~n~. ~âyet kabul
edilmez ise Malatya'n~n Karakoyunlu hükümdar~~Kara Mehmed'e
teslim edilece~ini söyleyince 22 Malatya üzerine gidilmesine karar
22 789 Ramazan'da (1387 Eylül) Minta ~'~n sultana hiyânet ederek Kad ~~
Burhaneddin Ahmed, Türkmen Kara Mehmed ve Birecik nâibi ve di~er baz~~kimselerle uyu~tu~unu Makrizi yaz~yor (Sülak, Ayasofya kitaplar~, c.
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verildi 23. Burhaneddin Malatya önüne gelince Minta~~onu istikbale ç~ kt~~ ve Burhaneddin'le görü~tü. Minta~'~n Malatya' y~~ teslimine mukabil Burhaneddin de Minta ~'a Ariksar'~~ verecekti.
Burhaneddin iç kalenin kendi adamlar~ na teslimini Mintaf tan
istedi ve o da ~am'a gidilecek mi gidilmiyecek mi diye sordu. Burhaneddin cevaben :
Buraya gelmekten maksad~m~z evvela Malatya' y~~ bize teslim
etmeniz ve biz de ona mukabil Niksar'~~size vermemiz ve sonra ~am'a
hareket etmemizdir, dedi.
Minta~~muvafakat etti ise de durumdan hile etti~i zannolunarak
karargâhta tevkif edildi ve bu s~rada Minta~'~n divitdar~~olan ~ahs~n
Isyan ile Malatya' ya sahip oldu~u haberi geldi.
Burhaneddin'in bu hallerden can~~ s~k~ld~~ ve Minta~'~~ sal~vermiyerek beraberinde Sivas'a getirdi", ve M~s~rl~lar~n ~am nâibi
Yolbo~a Nas~ ri'ye mektup yazarak iki defa kendisini i~fal eden
Minta ~'~~tevkif ile Sivas'a getirdi~ini bildirdi 23.
S~VAS MUHASARASI
Malatya nâibi Minta~, saltanattan ~skat edilen Melik Salih'in
taraftar~~ idi. Halep nâibi olan Yolbo~a en-Nas~ ri de ayn~~suretle
Salih'i saltanata iade etmek istiyordu. Minta ~'~n Burhaneddin
Ahmed taraf~ndan Sivas'a götürülmesi Yolbo~a'n~n i~ini bozdu.
23 Bu ikinci Malatya seferinde Akkoyunlu a~ireti reisi olup Burhaneddin
Ahmed'in day~s~~ Emir Yusuf Çelebi'yi öldüren Kutlu Bey o ~lu (Ahmed
Bey) kaçam~ yarak Burhaneddin'e dehalet etti ve o da affeyledi. Ahmed Bey
giderken karde~ i Osman Bey'i (rehin olarak) Burhaneddin'in yan~nda b~rakt~.
24 Bezm-ü Rezm'in bu mütalâasiyle ibn Haldun'un kayd ~~birbirine benzemektedir. O da Minta~'~ n Sultan Berkuk'a ikinci defaki ~syan~nda hakk~ndaki
muamelenin ~iddetli olaca~~n~~ dü~ünerek Kad~~Burhaneddin'e elçi gönderdi~ini ve
Sivas sahibinin meseleyi kararla~t~ rmak üzere bir heyeti Malatya'ya gönderip
Minta~'~n Malatya'dan ç~karak bu heyetle müzakeratta bulundu~u ve bu s~rada
Minta~'~n Malatya'da b~ rakt~~~~Devadar~n bu isyan hâdisesinden korkarak Malatya'y~~ M~s~ r sultan~~ nam~na idareye kalkt~~~m ve Minta~'~n, Burhaneddin'in
adamlariyle Sivas'a geldi~ini yazd~ktan sonra Bezm-ü Rezm'de olmayan ~u mütalâay~~ yazar:
Kad~, bundan sonra Minta~'tan yüz çevirip ve M~s~r hükümdar~na mugalata
ve temelluka ba~lad~~ ve Minta ~'~~müdafaadan sarf~nazar ederek hapsetti. ~l~n
Haldun matbu nüsha c. V, s. 482.
25 M inta~'~n 790 H. (1388 M.)de Sivas'a gitti~ine dair Makrizi'de malümat
vard~ r.
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Bir taraftan da, Hac~~ ~adgeldi'nin o~lu Amasya emini Ahmed
Erzincan hâkimi Mutahharettin, Ömer o~lu Cüneyd ve
Sivas ahalisinden baz~lar~, Yolbo~a'y~, Burhaneddin aleyhine
tahrik ediyorlard~~26 . Bunun için Y olbo~a, Burh a ne ddi n'in mektup
gönderdi~i murahhas~na
— "Siz Sultan-~~ M~sr~n gulam~n~~(yani Minta~'~) ne sebep ile
tuttunuz? Ve onun mal ve e~ya ve levaz~mat~n~~alma~a sebep ne idi?
~imdi ben geleyim Sivas'~~ ve belki tamam Memalik-i Rum'~~sizden
alay~m" tehdidinde bulunmu~tu 27.
21 ca 790 (1388 Haziran)'da 28 Halep nâibi Yolbo~a Ennas~ ri, M~s~r hükümdar~~ Berkuk'un gönderdi~i ordunun umum
kumandanl~~~n~~ deruhte ile 29 Sivas üzerine yürüyüp derhal ~ehri
muhasaraya ba~lad~. Burhaneddin Ahmed, M~s~r ordusunun
gelmesinden evvel" etraftan Sivas'a epi kuvvet doldurmu~tu.
Burhaneddin ~ehir haricinde bir gün sabahtan ak~ama kadar
M~s~r, ~am askeriyle muharebe etti ve iki taraftan da epi mecruh
ve maktul vard~. Burhaneddin bunlar~~kale önüne sokmad~. M~s~rl~lar kale önünden bir mil kadar geriye çekildiler.
Burhaneddin, harbe sebep olan Minta~'~~celbederek gönlünü
al~p M~s~ rl~lar üzerine sald~rd~ n. Bu hal M~s~r askerinin bir k~sm~n~n
Burhaneddin taraf~na geçmesine sebep oldu ve M~s~r askeri evvela
muvaffak olamad~lar ve bozulmak derecelerine geldiler, bunun üzerine M~s~rl~lar hileye ba~vurdular 32 .
Bezrn-ü Rezm, S. 350.
Bezm-ü Rezm, s. 349.
28 el-Menhel-üs-safi, Yolbo~a'n~n Minta~~üzerine ve Sivas muhasaras~na
gelmesini 791 H. (1389 M.) senesinde ibn Haldun ve Dürer-i kâmine 789 H. (1387 M.)
senesinde göstermi~tir. Kitab-üs-Sülük 790 Cemaziyelevvelini zikreder el-Müntehap
fi Tarih-i Haleb 789 - 791 (1387-1389) seneleri aras~nda gösterir.
29 M~s~r ordusunda ~am nâibi ve M~s~r mukaddemlerinden emir ~erefeddin
Yunus el-devadar, Reis-i Nevbe Seyfeddin ve Sudun Emir-i Silah Zahiri,
Muallim Alatiddin Tanbo~a gibi büyük emirler vard~r.
39 Arap tarihleri, Yolbo~a'n~n âsi Minta~'~~yakalamak üzere Malatya taraf~na geldi~ini ve onun Sivas'a firar~~üzerine o tarafa yürüdüklerini yazar.
31 ~bn Haldun da Burhaneddin'in Sivas muhasaras~na gelen M~s~r ordusuna
kar~~~Minta~'~~sal~verdi~ini ve Minta~'~n onu M~s~ r taraftarl~~~ndan vaz geçirdi~ini ve tatarlardan istimdat edildi~ini yazar (C. V, s. 483).
32 Bezm-ü Rezm'in bu mütalaas~n~~ Tekmilet-i tarih-i Haleb de teyid eder. (Burhaneddin maddesi).
26
27
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M~s~r ordusu âlât ve edevat-~~harbiye ve bilhassa Hereklerle 33
Sivas'a hücum ettiler ve bu suretle Sivas kalesine hücumlar tekerrür
etti, fakat bu s~rada Mo~ollar~~yard~ma ça~~ran Burhaneddin bu
tehlikeli hücumlardan kurtuldu 34 .
Burhaneddin'e yard~ma gelen Mo~ol kuvvetlerini kar~~lamak
ve onlarla harbetmek üzere Yolbo~a, Divri~i nâibi Vele d-i ehr
yi göndermi~~ise de aralar~nda vaki muharebede Veled-i ~ ehri
maktul olub ~am askeri de bozuldu. Bu muharebe Sivas'~~ muhasara
eden as~l M~s~r ordusunun kuvve-i maneviyesini k~rd~~~~gibi Burhaneddin'in yapt~~~~gece bask~nlar~~da bunlar~~ ~a~~rtt~.
Bu durum sebebiyle Yolbo ~a M~s~ r ordusunu bir yere toplanma~a mecbur oldu~undan kalenin ekser taraflar~~ muharebeden kurtuldu ve Mo~ol askeri de Sivas'a yakla~t~~35.
Yolbo~ a bu tehlikeli vaziyet üzerine askerini ikiye ay~rd~ ; bunlar~ n bir k~sm~~kale muhasaras~nda kald~, di~er k~sm~~ da Mo'~ollar
ile cenge gittilerse de ma~lûp oldular36. Mamafih Mo~ol kuvveti
S eydi Hüsam'~n hilesiyle da~~ld~.
33 Harek'in on bir manâs~~ vard~ r. Bunlardan birisi sehpa demek olup Bezm-ü
4,1:1Rezm'de:
kayd~ndan bunun tekerlekle
yürüyen ve kaleye ç~kmak için kullan~lan sehpa oldu~u anla~~l~yor. (Harek)'in bir
manas~~da duvar~~ delecek a~aç kaz~kt~ r.
34 jLfl
el-Menhelüs-stifi ile
7,1.3 L;
el-Müntehab fi

tekmilet-i Tarih-i Haleb, Burhaneddin'in Tatar ve Ermenilerden yard~m istedi~ini yazar. Bezrri-ü Rezm ermenilerden bahsetmez. Kitab üs-Sülük'de Sivashlar~n
imdad~ na altm~~~bin tatar geldi~ini ve M~s~rl~lar~n bunlarla bir gün muharebe
ederek tatarlar~~bozdu~unu, ve sonra da Sivas't muhasara eylediklerini yazar.
35 el-Menhel
Bezm-ü Rezm'in bu mütalâas~n~~teyid etmektedir. M~s~rl~lar "Sivasa geldiler, birkaç gün muhasara eylediler. Kaleyi almalar~na az kalm~~t~.
Bunu gören Kad~~Burhaneddin, o tarafta bulunan ermeni ve tatarlardan istimdat
ederek hayl~~ kuvvet tah~it ettirdi ve Sivas'tan da muharipler ç~kararak saff-~~harp
kuruldu, ~iddetli muharebeler oldu. M~s~ r askeri inhizama yüz tutmak üzere iken
emir Yolbo~a maiyetindeki askerle ~iddetli mukabele ve hücum ederek mahsurlar~~ ve müdafileri fena halde bozdu ve fakat Minta~'~~alam~yarak Halep'e avdet
eyledi."
36 Burhaneddin Ahmed bu tehlikeli hali defetmek için u~ra~~rken Emirleri
kendisine ihanetten geri durmuyorlard~. Amasya emin i Ahmed, Turhal'a ve Hac~~
Emir zade Süleyman Bey Niksar'a gelmi~~ve Ömer o~ lu Cüneyd de M~s~rIllarla beraber olmu~tu. Bunlardan ba~ka son Eretna hükümdar~~ Mehmed Çelebi
kaleden a~a~~~indirdi~i bir kölesi vas~tasiyle Yolbo~~a'y~~ te~vik ediyordu. S eydi
Hüsam Sam'lllarla uyu~arak Mo~ol beyleri Sam'l~larla birle~ti diye ba~~rarak
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Burhaneddin Ahmed bütün mü~külâta kar~~~metanetle mukabele ediyor, halk~~teskine çal~~~yordu. Bunun üzerine M~s~r ordusu
kumandan~~ Minta ~'~~teslim etmek ~artiyle muhasaran~n refedilece~ini bildirdi ise de Burhaneddin kabul etmedi". Yolboga ikinci
defa Minta~~kendi arzusiyle Sivas'tan ç~kmak isterse buna mümanaat
edilmemesi ~artiyle sulh teklif eyledi; bu ~~k kabul edildi; bunun
üzerine Burhaneddin Ahmed, M~s~rl~larla görü~mek üzere ~eyh
Yar Ali'yi memur etti. Sulh ~artlar~~takarrür etmek üzere iken
te~vik üzerine Hanta% bir ~ah~s kaleden kendisini a~a~~ya atarak
Yolboga'ya gidip Burhaneddin'in durumunu izah ile sulhü bozdurdu ve onu harbe te~vik etti.
~ eyh Yar Ali 38 Sivas'a avdet ile durumu izah etti. Bunun
üzerine Burhaneddin kale kap~lar~n~~dola~t~~ve ihmali görülenleri
tevbih etti.
M~s~r kuvvetleri, Sivas'~n Suba~~~Kap~s~'na hücum eyliyerek de~irmen mevkiine kadar geldilerse de Burhaneddin'in gönderdi~i
kuvvet bunlar~~tenkil etti; fakat bir k~s~ m Sivasl~lar Burhaneddin'e
ihanet ederek Erzincan Kap~s~'m k~r~p M~s~r kuvvetlerini içeri ald~larsa
Mo~ol yard~mc~~ kuvvetlerini da~~tt~, M~s~ r kuvvetleri Sivas'~~ tekrar ku~att~lar,
yine bu aleyhdar, as~ls~z olarak Burhaneddin'in ye~eni Kayseri'ye valisi ~ eyh
Müeyyed'in esir edildi~ini i~ae ediyorlard~.
37 ibn Sahne tarihi bu muhasara esnas~ndaki olay~~ ~öyle anlat~yor: "
Nâs~ ri (Yolbo~a) Sivas'a geldi, bir müddet kaleyi muhasara etti; kalenin zabt~~
yakla~m~~t~. Kad ~~ Burhaneddin aman istedi ve Nâsri'den, ~ehirden bir az geri
çekilmesini talep etti, maksad~~ d~~ar~~ ç~k~p Minta ~'~~ M~s~rl~lara teslim etmekti.
Y olbo~a Nâs~ ri, bunu kabul ile geri çekildi ve nehrin bir taraf~ndan öbür taraf~na
geçti. Halbuki bu Burhaneddin'in bir hilesi idi. Bundan bilistifade Burhaneddin
ile Minta~~maiyetlerindeki yirmi bin kadar askerle Nas~ r rnin üzerine at~ld~lar.
Ns~ ri sebat gösterdi. Burhaneddin'le Minta ~~bozularak ~ehre kaçt~lar. Nas~ri,
Burhaneddin askerinden bin kadar esir ve bin kadar~n~~katleyledi (ibn Sahne
Tarih-i-Zeyl el-Vafi fil-Menhe-lis-sâfi, Nur-~~Osmaniye kütüphanesi numara 3077) bu yaka
ile Burhaneddin'in tatarlardan muavenet dolay~siyle vaki muharebenin ikisi
bir olmal~. Ibn ~ahne'nin bu mütalâas~n~~ Enbâ-ul gumr'da 790 senesi vekayii aras~nda beyan ediyor.
38 ~eyh Yar Ali, Divrikli zade Siyavu~~Çelebi'nin o~ludur. Farsça'da pek
maruf bir ~air olup bundan dolay~~kendisine Yâri-i ~irazi derlermi~. ~ eyh Yar Ali
Amasya emini Ahmed taraf~ndan Kad ~~ Burhaneddin nezdine elçilikle gönderilmi~~ve Burhaneddin'in meelübu olarak onun yan~nda kalm~~t~ r. ~ eyh Yar Ali
Osmanl~~devletinde kad~~askerlikte bulunan Müeyyed zade Abdurrahman Efendi'nin ve di~er Müeyyed zadelerin ceddidir.
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da Burhaneddin, k~ rk ki~i ile yeti~ erek pek büyük bir cesaret ve
~ecaatle bunlar~~tardeyledi. Hainlerin bir k~sm~~ M~s~ r kuvvetleriyle
beraber kaçabildilerse de kaçamayanlar tutulup kale kap~s~na as~ld~.
Bu ihaneti yapanlar~ n hepsi de Bezm-ü Rezm'in yazd~~~na göre
Burhaneddin Ahmed'in iyili~ini görmü~~ ~ah~slard~.
MISIR ORDUSUNUN GER~~DÖNÜ~Ü :
Bu hâdiseden birkaç gün sonra Yolbo ~a bir ba~ar~~elde edemiyece~ini anlayarak orduda dönü~~arzular~~ da uyand~~~ndan kat'i
surette sulhe karar verdiler 39 ve sulh yap~l~ p çekilip gittiler; Yolbo~a
Haleb'e girerken beraberinde esir eyledi~i Ermeni ve Tatarlardan bir
k~s~m da vard~~4°.
Sivas muhasaras~~790 Cemaziyelevvel (1388 May~s) ibtidas~ndan
Cemaziyelâh~r~ n onuna (16 Haziran tarihine) kadar k~rk gün devam
etmi~~olup bu müddet zarf~ nda Burhaneddin pek kritik anlar
geçirmi~~ve iyilik etti~i adamlar~ n ihanetini görmü~ tür. Ki tab-üs-Süliik
M~s~r askerinin hiçbir i~~görmeden bir sene ve birkaç gün sonra
avdetlerini yazar 41 .
Az bir müddet sonra (yani 790 senesi Recebinde = 1388 Temmuz) Min ta~~Burhaneddin'in yan~ ndan kaçarak Amasya'ya gitti 42.
Yolbo~a, Memlük Sultan~~Berkuk'a isyan etti~inden Minta~'~n
39 ibn Haldun, M~s~ r askerinin, zaferin teahhurunden ve erzak ~n güçlükle gelmesinden b~ karak geri dönmek istediklerini ve haz~ rland~klar~n~~ yaz~yor (c. 5,
S. 483)•
4 ° el-Müntahap fi Tekmilet-i Tarih-i Haleb, Enbâ-ul-gumr et-Tabakat-üs-seniyye'de
Burhaneddin'in aman dileyerek Melik Zâhir Berkuk'a itaati yaz~lm~~~ise
de bunun hile oldu~u yine orada vard~ r. Hattâ Enbâ-ül-gumer erzak~n azalarak atlar~n ço~unun yaraland~~~n~~yazm~~t~ r. Kitabüs-Sülük de M~s~ r askerinin erzak~n~n
az olup Sultan taraf~ ndan elli bin M~s~ r alt~n~~ile orduya yard~m edildi~ini beyan
ediyor.
41 Gerek Bezm-ü Rezm ve gerek Kitab-üs-Sülük ve el-Müntehab fi tekmilet-i Tarih-i
Haleb, il~n Haldun, Sivas muhasaras~ndan avdet eden M~s~ r ordusunun tatarlar taraf~ndan takip edilip hücuma maruz kald ~~~n~~yazarlar. Kitabüs-Sülzik Emir Yolbo~a'n~n bunlar~n hücumlar~n~~def ile bin kadar~n~~esir ve on bin kadar at i~tinam eyledi~ini kaydediyor (Fatih nüshas~~ 4379) Embâ-ul-gumr ile Nücum-üz-zâhire'de ayn~~
mütalâay~~dermeyan eder (Ayasofya kütüphanesi c. V, s. 175-176).
~z
.~;
»

Kitab-üs-Sülük 790 senesi Receb ay~n~ n ilk on günü (1388 Temmuz).
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gönderilmesini, Burhaneddin Ahmed'den istedi, o da muvafakat
etti; fakat Minta~~ Amasya'ya kaçm~~~ve Emir Ahmed'in k~z karde~iyle evlenmi~ti.
S~VAS MUHASARASINDAN SONRAKI OLAYLAR
Sivas muhasara alt~nda iken Amasya emini Ahmed, Burhaneddin'e ait baz~~kaleleri elde etmi~ti. Muhasara kalkt~ktan sonra
Burhaneddin, Emir Ahmed'e kalelerin iadesini bildirdi ise de
kaleler geri verilmedi. Bunun üzerine Burhaneddin bunlar~~harben
geri ald~~ ve Amasya emirini Amasya'ya kaç~rd~.
791 H. (1389 M.)'de Burhaneddin üç o~lunu sünnet ettirdi; bunlardan birisinin ad~~bilinmiyorsa da di~erleri Mehmed
ve Ali isimlerinde idiler.
Yine bu sene Osmano~lu Murad Hüdavendigâr, Kosova
muharebesine hareket eyledi~inden, Mo~ol beyleri Osmanl~~ülkesini
vurmak için Burhaneddin'in müsaadesini istedilerse de Burhaneddin, küffar ile u~ra~an bir hükümdar~n memleketlerine tecavüzü
muvaf~k görmedi~inden bunlar~n müracaatlar~n~~reddetti.
Osmano~lu Y~ ld~ r~ m Bayezid Konya'r muhasara etti~i
s~rada 792 H. (138o M.) Karaman o~lu Alâüddin Bey Burhaneddin Ahmed'den yard~m istemi~ti. Burhaneddin ile Candar hükümdar~~ Süleyman Pa~ a Karamano~luna yard~m için K~r~ehir'e
kadar gelmi~ler ise de 43 Karamano~lunun Bey~ehri'ni vererek Y~ ld~r~ m Bayezid'le sulh yapm~~~oldu~unu anlad~klar~ndan avdet etmi~lerdir.
Yine bu s~rada Burhaneddin Ahmed, K~r~ehir ve Kayseri
taraflar~ndaki Eyüp Hisar'~n~~ muhasara edip kale beyi kaleyi teslim
eyledi.
Y~ ld~ r~ m Bayezid'in Candar o~lu Süleyman Pa~ a'n~n
merkezi olan Kastamonu'ya hücum edece~i duyuldu~undan Süleyman
Pa~ a Burhaneddin'den yard~m istedi. Burhaneddin yard~m
için hududa kadar gelmi~~ise de Bayezid taarruz etmeyip geri döndü~ünden, Burhaneddin de avdet eyledi.
4 3 K~r~ehir, Murad Hüdavendigar zaman~nda Osmanhlara tabi idi. Y~ ld ~ r~ m Bayezid'in hükümdar oldu~u s~rada Mürüvvet Bey bunu Kad~~ Burhaneddin Al~ med'e vermi~ti.
Belleten C. XXXII, 14
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K~~~n, Bayezid'in tekrar Kastamonu üzerine yürüdü~ü duyuldu;
bunun üzerine Burhaneddin hem~irezadesi Kayseri emin i ~eyh
Müeyyet'i bir miktar kuvvetle ileri gönderip kendisi de onu takip
etti. Bayezid'in tekrar geri döndü~ü habar al~nd~~~ndan Burhaneddin kuvvetleri de avdet etti.
Bundan sonra Y~ ld~ r~ m Bayezid, Kastamonu hükümdar~n~~
daha mühim bir kuvvette s~k~~t~rd~. Süleyman Pa~ a, Burhaneddin ile Karaman o~lundan yard~m istedi. Burhaneddin'in yard~m
için haz~rland~~~~s~rada Süleyman Pa~ a muharebede maktul olup
Lastamonu'nun Osmanl~~ hükümdar~n~n eline geçti~i haberi geldi
793 H. (1391 M.).
Bu ba~ar~~münasebeti ile Y~ ld~ r~ m Bayezid, Burhaneddin
Ahmed'e mektup göndererek "Dostunuz Süleyman Pa~ a'y~~
mahvettim, tekmil memleketini hükmüm alt~na ald~m" tehdidini
savuruyordu. Burhaneddin Ahmed buna verdi~i cevapta :
"Feth ve nusret ve kesr ve hezimet emr-i ilahi iledir, adam çoklu~iyle de~ildir" demi~tir.
Osmanl~lar~n kendi hududuna yakla~malar~~ üzerine Burhaneddin asker toplama~a ba~lad~. Bu s~rada Y~ ld~ r~ m Bayezid'in
bir elçisi gelerek Osmanc~k'a geldi~ini beyan ile sulh istedi. Buna
kar~~~Burhaneddin Ahmed :
"Osmanc~k bize ait bir vilâyettir; reayas~ndan ald~~~n~z~~ geri
vermelisiniz yoksa sulh olamaz" dedi.
Bu s~rada Amasya emini Ahmed, Tacüddin o~lu K~ l~ nçarslan, Ta~ ano~lu ve di~er bir tak~m emirler Y~ ld~ r~ m Bayezid'e
dehalet ediyorlard~. Bundan ba~ka Hac~~Çelebi Isyan ederek Maden
kalesini ve Abdullah Çelebi de Osmanc~k kalesini Y~ ld~ r~ m'a
teslim ettiklerinden durum kötüle~ti.
Bundan ba~ka bu ba~ar~lardan gururu artan Y~ ld~ r~ m Bayezid Burhaneddin Ahmed'e harp için haber gönderdi ve harp
mevkiinin Çorumlu sahras~~ oldu~unu da bildirdi.
KIRKD~L~M MUHAREBES~~

Bunun üzerine 793 H. (1391 M.) de Burhaneddin Ahmed
kuvvetleri ile Y~ ld~ r~ m Bayezid'in büyük o~lu Ertu~rul Bey
kumandas~ndaki Osmanl~~ kuvvetleri aras~nda Çorum sahras~nda
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K~rkdilim adl~~mevkide" vukua gelen ve üç gün devam eden muharebeden sonra ~ehzade Ertu~rul maktul ve kuvvetleri ma~hip
oldu 45.
Muzafferiyetini müteakip kendisini tebrike gelen Mo~ollara
Burhaneddin Osmanl~lara tabi olan iskilip, Ankara, Kalecik, Sivrihisar havalisini k~rk gün ya~ma ettirdi. Emir Ahmed üzerine de bir
k~s~m kuvvet gönderen Burhaneddin, Emir Ahmed'in Amasya'ya
kaçmas~~üzerine mühim miktarda ganimetle Sivas'a ve oradan da
Kayseri'ye hareket etti.
Bu 793 H. ( ~~391 M.) senesi içinde Burhaneddin'in Sivas'ta iki
O~lu vefat etti. Bunlardan birisi Sivas'ta medfun olup ad~~Mehmed
Çelebi'dir, iki sene evvel sünnet olmu~lard~. Di~er o~lunun ad~~
bilinmiyor. Mehmed Çelebi vefat~ nda takriben sekiz, dokuz ya~lar~nda idi.
K~~~geçer geçmez Kayseri'den Sivas'a gelen Burhaneddin Ahmed mühim bir kuvvetle Amasya üzerine yürüdü. Emir Ahmed
Amasya'r Osmanl~lara vermi~~ve kendisi orada Osmanl~lar nam~na
sancak beyi bulunuyordu. Burhaneddin Amasya ~ehrini ald~ysa da
Emir Ahmed kaleye çekilmi~~hâmisi olan Y~ ld~ r~ m Bayezid
henüz kendisine yard~mc~~kuvvet göndermemi~ti.
794 H. (1392 M.) de Y~ ld~ r~ m Bayezid Amasya'y~~ kurtarmak
için kuvvet gönderdi 46. Bu kuvveti Merzifon'da kar~~layan Burhaneddin Ahmed harbe cesaret edemiyerek Turhara ve oradan da Tokad'a
çekildi, bunun üzerine Amasya ve etraf~ndaki hayali Osmanl~lar~n
eline geçti.
Sivas'a avdet eden Burhaneddin Ahmed, derhal asker toplayarak Osmanl~lar~n ilerlememesi için derbendleri tuttu ve Emir
Veled ve Emir Hüseyin kumandalar~nda Tokat'a asker gönderdi.
44 Y~ ld ~ r ~ m Bayezid'in okullar~ndan Ertu~rul atas~n~n hayat~nda Kad~~
Burhaneddin vak~as~nda Allah emrine varm~~t~~ (Ne~ri, Veliyyüddin Efendi kitaplar~,
Seyyide Lokman
s. 505) Takvim-i Nüzumi'de ,:~_4111
cs-4UJ1 51-.-Ac.:£.
silsilenamesinde de ~ehzade Er tu~rul'un, Bayezid'le Burhaneddin aras~ndaki
muharebede vefat etti~i kay~thd~r (Topkap~~Saray~~kütüphanesi, nr. 1321, S. 74b).
45 Ne~ri tarihinin "Bundan öndin K~rkdilim adlu bir yerde hünkârla Kad~~
Burhaneddin'in bir vak~as~~ olmu~tu dedi~i yaka bu Çorum muharebesi olup
Ne~ ri'ye göre tarihi 794 ibtidalar~d~r (~ 3g~~ Kas~m). K~rkdilim Da~~~ Çorum
kasabas~~ civar~ndad~ r.
45 ~iltberger'e göre Bayezid Emir Ahmed'e yard~m için otuz bin asker ile
okullar~ndan Çelebi Mehmed'i göndermi~tir.
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Amasya elden ç~km~~t~ ; buras~~ hiç bir zaman Burhaneddin'i
tan~mam~~t~.
Burhaneddin Karamano~lu ile de çat~~t~, daha do~rusu Karamano~lu f~rsat buldukça tecavüzü eksik etmiyordu.
Iç durum da iyi de~ildi. Tacüddin o~ullar~ndan Alparslan ile
karde~i Mahmud Bey'in aralar~~ aç~lm~~~olup Niksar Beyi olan
Alparslan biraderine kar~~~Burhaneddin'den yard~m istemesi
üzerine Burhaneddin Niksar taraf~na gitti; fakat Alparslan sözünden döndü, onun, ~syana haz~rlanmakta olan Eretna'run birader
zadesi Feridun ile gizli muhaberesi oldu~u anla~~ld~~~ndan Burhaneddin derhal Alparslan'~~öldürdü~ü gibi arkas~ndan Feridun'u
da katletti.
Makrizi 795 H. (1393 M.) de Burhaneddin Ah med'in Memlük
Sultan]. Berkuk'a itaat ile onun emrini bekledi~ini bildirmek üzere
Kahire' ye elçi gönderdi~ini yaz~yor".
I~te bu esnada yani 796 H. (1394 M.) de ~rak ve Kürdistan taraflar~na gelmi~~olan Timur taraf~ndan Burhaneddin Ahmed'e elçi
geldi. Burhaneddin elçiyi usulü dairesinde kabul etti. Timur, Burh ane ddi n'e kendisine tabi olmas~n~, Mahmud Han veya S üyu rg a tm~~~Han yahut da kendi (Timur) ad~na sikke kestirmesini istiyordu.
Bu s~rada yani Timur'un elçisi Burhaneddin'in yan~ndan ayr~lmadan evvel Mardin'in Timurlenk'e tâbi olduk ve Timur Karakoyunlular~~vurarak (Re'sülayn) halk~na zulmetti~i haberleri i~itildi.
Bunun üzerine Burhaneddin Timur'un elçisini yan~na davet
ederek Timur'un müslümanlara reva gördü~ü mezalimi sayd~~
döktü ve :
Timur'un Müslüman kan~~dökmek ve mal~n~~almak, ve çocuklar~~esir etmekten maksad~~nedir? Böyle bir adam~n müslümanl~ktan
dem vurmas~~ve ona nisbet iddia etmesi nas~l do~ru olur? ~imdiye
kadar gelip geçen hiç bir hükümdar~n böyle bir hareketi i~itilmi~~
de~ildir" sözlerini söyledi ve Timurlenk'in bu vaziyeti bizim için
kâfi derstir diyerek sefiri taltif ile iade eyledi.
Burhaneddin, Timur'un elçisini gönderdikten sonra ümeramu davet ederek onlarla görü~tü. Durumu izah etti, Timur'un meza47 Kitab-üs-Sülak
senesi vekayii).
48 Bez~nü-Rezm,
s. 452.

Tel-Münih, Ayasofya kitaplar~, c. III (795
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limini sayd~~ ve onun hiç bir iyi hali i~itilmedi~ini söyledi. Bunun
üzerine Timur'a kar~~~müdafaaya karar verildi.
S~VAS'IN TAHK~M~~
Timurlenk'e mukabeleye karar veren Burhaneddin Sivas
kalesini tahkime ba~lad~. Kale in~as~nda mâhir ustalar getirterek
surun in~a ve tamirini bu mimarlar aras~nda taksim etti ve bu in~aata
kendisinin itimad etti~i bir emini memur eyledi. Az zamanda sur ve
burç muhkem yap~ld~ktan sonra kale kap~lar~n~~da tahkim etti.
Kale i~i bittikten sonra surun ete~ine derin bir hendek kazd~rd~~
ve hende~i su ile doldurdu. Bu i~~de yap~ld~ktan sonra manc~mk,
arrade ve saire gibi harp aletleri haz~rlatt~rd~.
*

*

Timur, Diyarbaktr'l alm~~~ve Anadolu içine girmesi ümitleri
artm~~t~. Anadolu beylerinden Erzincan hâkimi Mutahharettin
Timurlenk'e tabi oldu. Dulgad~r o~lu Süli Bey de Timur'a
müracaat ile itaatini bildirdi. Karaman o~lu Alâüddin Bey kölesi
olurcas~na Timur'un emrine muti oldu~unu bildirdi.
Anadolu beylerinin bu suretle Timurlenk'e ba~~e~meleri mukavemete karar veren Burhaneddin Ahmed'in durumunu tehlikeye
sokuyordu. Sivas hükümdar~~adeta çenber içine dü~mü~~bir haled idi.
MISIR ELÇ~S~N~N SIVAS'A GELMESI
Bu s~rada Ti murlenk'e kar~~~vaziyet almak isteyen Memlük
Sultan~~ Melik Zâhir Berkuk'dan Burhaneddin Ahmed'e bir
kaç elçi geldi ve Timur hakk~nda Burhaneddin'in mütalaas~~ve
fikri soruldu. Yine bu s~rada Timurlenk'in de Kutlu~ ah ad~nda
bir elçisi Sivas'a geldi. M~s~r elçilerinin lisan~ndan, Burhaneddin'e
itimad edilmedi~i anla~~hyordu; çünkü epi zaman evvel Erzincan
hakimi Mutahharettin, M~s~r Sultan~na Burhaneddin'in Timurlenk taraftar~~oldu~unu bildirmi~ti. Tabii bunun asl~~yoktu, as~l
Timur'a tabi olan Tahirten'di.
Burhaneddin Timur'a kat'i surette kar~~~koyma~a karar
vermi~~oldu~undan Timurlenk'in elçisini iade etmedi ve M~s~r
Sultan~na da durumu bildirerek ittifak teklifinde bulundu ve Timur'un nas~l bir adam oldu~unu da bildirdi. ~am askerinin Matatya'ya
gönderilmesini ve oradan beraberce Erzurum'a gidip harb edilmesini
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teklif etti ve kendisinin Timurlenk taraftar~~olmad~~~n~~anlatmak
için Timur'un elçisini de M~s~r elçisi ve bir miktar muhaf~zla beraber
M~s~r'a gönderdi.
Elçisi Kutlu~ ah'~n iadesi için Timurlenk di~er bir elçi göndermek istedi ise de Burhaneddin onun M~s~r'a gitti~ini bildirdi
ve Timurlenk'in savurdu~u tehdide kar~~~madde madde cevap
vererek sefiri geri gönderdi".
Timurlenk mektubunda Sivas kalesinin metanetine güvenmemesini ve bunun gibi bir çok kaleler ald~~~n~~beyan ettikten sonra
Burhaneddin'in memleketinin evvelce Cengiz Han'a ait oldu~unu ve ~imdi ise irs tarikiyle Sultan Mahmud'a taallüku yaz~lmakta idi 5°.
Timurlenk, Mecengird, Erci~, Abnik kalelerini ald~, Malatya ~ehri
bo~alt~ld~. M~s~r Sultan~n~n Divri~i ve Dârende emirleri kaçt~lar, her
tarafta heyecan ba~gösterdi. Timurlenk'e ho~~görünmek isteyen
Karaman o~lu da Burhaneddin'e tâbi olan K~r~ehri'ni ya~ma, Develi
Hisar'~~ talan edip Kayseri'ye kadar sokularak ba~~ve ekinleri tahrip
eyledi.
Timurlenk fütuhat~na devamla Erzurum'a girdi ve bu s~rada
Timur'un, Sivas al~nacak olursa ~am ve M~s~r'~n zapt~~ve Anadolu'nun elde edilmesi mümkün olur dedi~i duyuldu, Sivas halk~~fev49 el-Menhel-üs-safrye göre Ruba ~ehri halkiyle müsaleha yapan Timurlen~'in Burhaneddin Ahmed'e mektup yazarak ona kendisinin kudretini bildirmi~~ve Styurgatm~~~ diye maruf olan M ahmud Han ve kendi ad~na hutbe okutup sikke kestirmesi için elçiler göndermi~. Burhaneddin bu elçilerden baz~s~n~n
ba~~n~~kesmi~~ve bu kesilen ba~lar~~di~er elçilerin boynuna asarak te~hir ettikten
sonra sa~~kalanlar~n~~da gövdelerinden ikiye bölmü~~ve bu hali duyan Timurlenk
fevkalade hiddetlenerek ~am'a gitmekten sarf~nazar etmi~. Revâmiz-ül 24:vân (C. V, s.
14.6 - Halet Efendi kitaplar~) Timur'un elçileri Burhaneddin'in kendisine tabi olup
nam~na sikke kestirip hutbe okutmas~n~~tebli~~edince Burhaneddin'in gazablanarak Timur'~n mektubunu y~rt~p elçilerden birisinin katlini emredip di~er iki elçiden
birisini Osmanl~~hükümdar~na ve di~erini M~s~r hükümdar~na gönderip Timur'un
vaziyetini bildirdi~ini ve Timur'un bu hale pek ziyade hiddetlenmi~~oldu~unu
yazar.
50 Sultan Mahmud, Ça~atay hanlardan Siyurgatm~~'~n o~lu olup Timur; Mo~ollar~n Cengiz hanedan~ndan ba~kas~na tâbi olm~yacaklar~n~~bildi~i için
bütün fütuhat~n~~ismen hükümdar yapt~~~~Siyurgatm~~~ve onun vefat~nda o~lu
Mahmud Han nam~na yapm~~t~r.
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kalâde heyecana dü~tü. Burhaneddin kat'i surette harbe haz~rland~~~ndan metanetini bozmad~ . Fakat Timurlenk'in her nedense
zapt~n~~arzu etti~i Sivas'a gelmiyerek Gürcistan'a gitmesi halk~n heyecan= teskin etti.
BURHANEDDIN'IN MEMLÜK VE OSMANLI
HIJKOMDARLARINA MURACAATI
Timurlenk tehlikesi, Osmanl~~Hükümdar~~ Y~ ld~ r~ m Bayezid ile Memlük Sultan~~ Berkuk'u tedbirli ve uyan~k bulunma~a
sevketti. Evvelce zâhiren Burhaneddin'e dost görünen ve fakat
gizlice Y~ ld~ r~ m Bayezid ile Burhaneddin aleyhine ittifak eden
Memlük Sultan~~Timurlenk tehlikesine kar~~~ Burhaneddin Ahmed ile dostlu~a ba~lad~.
Burhaneddin Ahmed Memlük sultan~na ve Osmanl~~hükümdar~na gönderdi~i mektuplarda Timur'un mezaliminden ve Timur'un kendisine gönderdi~i mektuplar~n muhteviyat~ndan ve kendisinin verdi~i cevaplardan bahsettikten sonra :
"Bilesiniz ki ben her ikinizin kom~usuyum ve benim diyar~m
sizin diyar~n~z demektir. Ben sizin hudutlar~n~z~ n siperiyim, askerinizin pi~tany~m ve ordular~n~z~n Cali~iyim, yoksa ben ona nas~l
mukavemet eder ve nas~ l müsademe edebilirim. Halbuki an~n ahvalini i~itmi~sinizdir ve an~n vekayiini bilirsiniz, i~te nice ordular~~bozmu~tur ve nice izzet ve saltanatlar~~yok etmi~tir. Bu hallerine kar~~~
böyle bir sel ve dalgalara nas~ l mukavemet edebilirim. E~er siz bana
imdat ederseniz, ben ona kar~~~dururum. E~er beni yaln~z b~rak~rsan~z beni ona kar~~~harcam~~~olursunuz, sizin önünüzde bulunan bu
dostunuz size gelecek beliyyelere kar~~~kâfidir. Maazallah e~er ondan
bana bir zarar gelirse ve an~n ~er ate~i benim memleketime s~çrarsa
pek memuldür ki sizlere sirayet edecektir. Benim, Timur'un mektubuna cevap vermekli~im sizden alaca~~ m cevaba göre cevap olacakt~r".
Burhaneddin'in bu mektubuna memnun olan Y ~ ld~ r~ m
Bayezid onun hükmünü be~endi kendisine ~öyle cevap yazd~:
"E~er Timur seni b~rak~r giderse ne âlâ; ~ayet vaz geçmezse
kar~~~koyam~yaca~~~bir orduyu ona kar~~~sevkederiz, an~n için istedi~in kadar ana mukavemet et, basiret ve hüsnü niyet üzere ol; an~n
askerinin kesretinden korkma, zira nice az cemaat çok cemaate ga-
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lebe etmi~tir. E~er sizce lüzum görürseniz kendim geleyim ve askerimle oraya ineyim, ta ki sizin bayraklar~n~z daima ba~ta ve ayakta
olsun ben senin lokma kol olay~m ve sana pazu olay~m" 51 .
BURHANEDDIN'~N KARAMAN O~LUNDAN INT~KAM ALMASI

Timurleng'in Gürcistan'a gitti~ini haber alan Burhaneddin
Ahmed, geni~~bir nefes ald~ ktan sonra kendisinin tehlikeli durumunu
firsat bilerek bir k~s~ m yerlerini tahrip eden Karaman o~lundan intikam almak üzere Kayseri'ye gidip Karaman memleketine sald~rd~.
Aksaray, Zincirli, Kale-i Salime'yi zabtettikten sonra Hasan Da~~'nda
Karaman askerini de bozup Ni~de'ye kaçan Karaman askerini orada
muhasara etti. Kale içindekilerin istirhamlar~na mebni Ni~de'yi
tazyikten vazgeçerek avdet ederken kendisinin davetine icabet etmeyen Babuko~lu Ali Pa~ a'n~n elindeki Karahisar'l al~p ona mukabil
Ali Pa~ a'ya (Dikhisar)'~~verdi.
K~~~~ Kayseri'de geçiren Burhaneddin baharda Sivas'a gidip
askerini tefti~~ettikten sonra Timurlenk'e tâbi olan Erzincan hâkimi
Tahirten'den öç almak istedi ve Tahirten'e tabi olan Ezbider ",
Sis" ve Burtlus 54 kalelerini zabtetti ise de Ezbider ve Sis muhaf~zlar~~
buralar~~ Erzincan hâkimine teslim ettiler.
Burhaneddin Ahmed as~l hedefi olan Mutahharettin (Tahirten) ile kar~~la~makt~ . Mutahharettin da~lara s~~-'~nm~~t~. Burhaneddin, hasm~m da~dan indirmek için Bayburt'a gidip o taraflar~~
ya~malatt~. ümeras~n~ n icbariyle Mutahharettin, ister istemez
Burhaneddin ile harbe karar verdi. Pulur mevkiinde vaki muharebede Burhaneddin Ahmed fena halde bozuldu. Bütün kuvvetleri da~~ld~. t.Yç yüz süvari ve büyük mü~kilâtla can~n~~kurtararak
Sivas'a geldi. Burhaneddin'in o~lu Alâüddin Ali Bey de bu
seferde bulunup o da pek zorlukla kurtar~ld~. Ak~ehir, Tahirten'in
51 Acâib-ül-makdür
,,-;1•4 M~s~r basmas~~(sene ~ 3o5), s. 63-67. Kad ~~
Burhaneddin'in Bayezid'e yazd~~~~mektubu ve Bayezid'in verdi~i cevab~~
Osmanl~~hizmetinde bulunmu~~olan 1bn Ar ab~ah bizzat görmü~tür.
52 Ezbider Su~ehri kazas~n~n nahiyelerindendir.
53 Sis, Su~ehri kazas~n~ n merkez köylerindendir.
55 Harita ve köylerimiz adl~~eserde Purtlus isimli bir mahal bulamad~m.
Acaba Ezbider nahiyesi köylerinden (Buldur) mudur?

KADI BURHANEDDIN AHMED

217

eline geçtiyse de Burhaneddin ertesi sene buras~n~~istirdat eyledi 55.
Tatarlar~n bu galibiyet sebebiyle Burhaneddin'e kar~~~taarruzlar~n~~
devam ettirmek istemeleri üzerine Burhaneddin acele Memlük
sultan~na müracaat ile yard~m istedi. Sultan Berkok ~am ve Halep
kuvvetleriyle Burhaneddin'e yard~m edilmesi emrini verdi~inden
Sivas üzerine yürüyen Tatarlar bundan korkarak geri döndüler 799
H. (1397 M.).
Bezm-üRezm Burhaneddin'in M~s~r'dan yard~m istedi~ini yazm~yarak 800 H. (1397 M.) vekayii aras~nda Halep ve havalisi askerinin
Burhaneddin'in emri alt~na verilmesini nât~k Sultan~n bir emrini
Halep naibinin kendisine tebli~~etti~i muharrerdir. Bu yard~m i~i
hakk~nda Cemaleddin I bn Ta nr~ b erdi, babas~n~n o tarihte
Halep nâibi (valisi) bulunmas~~sebebiyle el-menhel-üs-siifi isimli tarihinde tafsilât veriyor ki ~öyledir :
"Burhaneddin, Melik Zâhir Berkuk'un ikinci defaki saltanat~nda 56 Berko k'la sulh aktedip dostluk tesis etti. 799 H. (1397 M.)
senesine kadar aralar~ndaki dostluk devam etti, yekdi~erine elçiler
gelip giderdi. Sene-i mezkûrede (yani 799 senesinde) Erzincan civar~ndaki tatarlar (Mutaharettin kuvvetleri) Sivas üzerine yürüdüler.
Kad~~Burhaneddin, Melik Z âhir'den istimdad eyledi. Bunun
üzerine ~am nâibi Emir Seyfeddin Tenem ile Halep nâibi babam
emir Tanr~~ Berdi bin Ye~ bo~a, Hama naibi emir Yunüs,
Safed naibi Akbo~a, Halep'te topland~lar. Bu ümeran~n maiyyetinde bir çok emirler oldu~u halde Sivas'a do~ru hareket ettiler, tatarlar bundan korkarak memleketlerine ricat ettiler. ~am'dan gelen
ümera Burhaneddin ile görü~erek heyecan~n~~bertaraf ettiler ve
kendisine hil'at giydirdiler, hil'ati giydiren benim babam idi 57.
55 Dürer-ikâmine, Tekmiletü Tarih-i Halep, Zeyl-i el-vâfi 799 H. (1397 M.) senesinde
(Enbâ-ul-gumr 800 senesi) Burhaneddin Ahmed Erzincan'daki tatarlar~n kendisine kar~~~açt~~~~harpte Memlûk sultan~ndan yard~m istedi~ini ve onun da ~am ve
Halep askerinden mürekkep bir kuvvet gönderdi~ini yaz~yorlar ki bu, ma~lübiyetten sonra Mutahharettin'den intikam almak için yapt~~~~sefere ait olsa gerek.
56 Berkuk'un birinci defaki saltanat~~1382 den 1389 senesine kadar olup
sonra hal'olunarak kendisinin hal'etmi~~oldu~u Türk Memlûklerinden Melik
Salih Selâhaddin ikinci hac~, ikinci defa hükümdar olmu~~ve sonra hapisten
ç~kan Berkuk 792 H. (1390 M.) de ikinci defa sultanl~~~~elde etmi~tir.
57 el-Müntehab fi tekmilet-i Tarih-i Haleb isimli eser Sivas'a gelen yard~mc~~
kuvvetleri Burhaneddin'in istikbal eyliyerek onlara pek k~ymetli hediyeler verdi~ini ve ~am naibi Emir Seyfeddin'in Burhaneddin'e hil'at giydirdi~ini ve
memleket halk~n~n Mo~ollardan kurtulduklar~ndan dolay~~ Melik Zâhir Berkok'a dua ettiklerini yazar.
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Sultan Burhaneddin Ahmed'in mevcut bir hayli dü~manlar~~
yetmiyormu~~gibi bu defa da hem~ire zadesi Kayseri valisi ~ eyh
Mü eyyed, Karaman o~lunun te~vikiyle isyan etti. Zaten bir müddettenberi ~ eyh M ü e yy e d'in durumundan ~üphe ediliyordu. Burhaneddin 798 H. (1396 M.) senesinde ye~enini tedip etmek üzere Sivas'tan hareket etti, Akkouynlu a~ireti reisi Ahmed Bey'in karde~i olan
Osman Bey de maiyyetinde bulunuyordu. Burhaneddin, Kayseri'yi
~iddetle muhasara etti bir müddet sonra ~ehir zabtolundu ise de
~ eyh Müeyyed (Ahmedik Vestan~) denilen iç kaleye kapand~. Buras~~
da tazyik edildi. Nihayet Kara Yölük Osman Bey'in rica ve
kefaleti ile hayat~na dokunulm~yaca~~~hususunda teminat verilerek
799 Muharrem (1396 Ekimin)de teslim oldu.
Burhaneddin ~ eyh Müeyyed'i huzuruna getirtti, Müeyyed, day~sm~n huzurunda zelil bir mevkie dü~erek a~lamaya ba~lad~~
tazallümü hal etti. Burhaneddin küçük ya~tan beri kendi terbiyesinde yeti~en silâh~orlu~u ve ilim ve fazileti kendisinden ö~renen bu
küstah ye~ene ac~mad~~onu ~ehirde dola~t~ rd~, evvela hapis ve daha
sonra da katletti.
Kara Osman'~n kefil olmasiyle hayat~na dokunulm~yaca~~~
vadolunan ~ eyh Cüneyd'in böyle verilen söz hilafina katledilmi~~
olmas~~ Kara Osman Bey'i müteessir etmi~~ise de ses ç~karmam~~~
ve hattâ Burhaneddin'in emri üzerine Kögonya hududunda bir kale
yapma~a da memur edilmi~ti.
Burhaneddin ~eyh Müeyyed i~ini hallettikten sonra onu ~syana
te~vik eden Karaman o~lu Alâüddin Bey üzerine yürüdü, Karamano~lu gözükmedi, Burhaneddin Ahmed, bir ay kadar Karaman
ilini ya~ma ve tahrip ettirdi. Bu esnada Karaman o~lunun birader
zadesi de kendisine iltihak etti. Bundan sonra bir k~s~m serke~~Mo~ol
a~iretlerini de tedip ederek Kayseri valili~ine o~lu Alatiddin Ali'yi
tayin eyledi.
Bu 799 senesi içinde Halep naibinden hediyeler ile elçi gelerek
Sultan Ber ku k'un Burhaneddin hakk~ ndaki teveccühünü bildirdi
Bezm-ü Rezm'in siyak-~~ifadesinden M~s~r hükümdar~n~n Timurlenk
tehlikesine kar~~~Burha ne ddin'i elde tutmak istedi~i anla~~l~yor 58 .
58

Bezm-ü Rezm, s. 530.
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Bundan sonra Burhaneddin Erzincan hâkimi ile olan mücadelesine devam etti. Bu hadiseler bitmeden ve Timurlenk de Anadolu'ya girmeden evvel Burhaneddin Ahmed katlolundu.
BURHANEDDIN AHMED'~N KATL~~

Burhaneddin ad~na yaz~lan Bezm-ü Rezm onun vekayiini 800
senesi Recebine (1398 Mart) tarihine kadar yazm~~t~ r; ondan sonra
katline kadar olan üç ayl~k vukuat meçhuldür.
Bezm-ü Rezm'den gayri mehazlar~m~zdan
Dürer-i Kâmine'cleki müteferrik
Makdür, Câmi-ud-Düvel,
malilmat~~toplayarak ~u neticeye var~yoruz :
Akko_yunlu a~ireti beylerinden olup Burhaneddin Ahmed'in
maiyyetinde bulunan Kara Yölük Osman Bey, yukar~da görüldü~ü üzere hayat~na dokunulm~yaca~~na kefil oldu~u ~ eyh Müeyyed'in katlinden dolay~~müteessir olmu~, Burhaneddin Ahmed'e
kar~~~ ~timad ve sadakati sars~lm~~t~ 59. Bu suretle metbuundan yüz
çevirmi~~olup aradaki münaferet art~ yordu. Her sene verme~i taahhüd
etti~i vergi ve hediyeyi getirmemi~ ti. Korkusundan müstahkem bir
yere tahassun ediyordu. Burhaneddin bu hale ald~rm~yordu, sebebi
de Burhaneddin, Osman Bey'in kendisine kar~~~bir kuvvet olmad~~~n~~biliyordu.
Osman Bey Erzincan ile Amasya aras~nda dola~ma~a ba~lad~ ;
bir ara Sivas'a yak~ n ve Burhaneddin'in sayfiyesi olan bir mahalle
kasdeyledi Burhaneddin orada idi 60.
Osman Bey'in bu cüretkarl~~~ ndan can~~s~k~lan Burhaneddin
derhal onu takibe karar verdi ve alelacele hareket etti. thneras~ndan
baz~lar~~ :
— "Asker yeti~ inceye kadar hareketi tehir etseniz iyi olur; vak~a
cesursunuz fakat Kara Yölük hilekar bir heriftir" diye kendisini
al~ koymak istedilerse de Burhaneddin k~ymet vermeyip Osman'~~
takibe koyuldu.
59 Câmi-üd-Düvel Kayseri muhasaras~ nda kalenin zapt~~ zor iken s~rf Osman
Bey'in tavassutu ile ~ eyh Müeyyed'in teslim oldu~unu ve Burhaneddin'in
Müeyyed'i gadren katli üzerine Osman Bey'in bu halden müteessir olup alt ~~yüz
Enbâ-ul gumr'miktar~~maiyyeti ile Divri~i'ye do~ru çekildi~ini yazar. j.j,11
de ayn~~ mlitalâay~~beyan ediyor.
6° Makrizt, Kitab-üs-Sülük, c. III, (800 hicret senesi vekayii aras~nda)
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Gece olmu~~askeri yeti~ememi~ti. Kara Osman Bey yan~ndaki
a~iretiyle yüz geri ederek Burhaneddin ile çarp~~t~~ve bizzat Burhaneddin'i esir etti". Burhaneddin'in arkas~ndan yeti~en askerler
hükümdarlar~n~n ne oldu~unu bilmediklerinden onu aramak üzere
etrafa da~~ld~lar 62.
Osman Bey, Burhaneddin'i esir ettikten sonra onunla bar~~arak yine ona tâbi olma~a karar vermek istediyse de bu esnada sab~k
Tokat hâkimi ~ eyh Necip Burhaneddin'e husumetinden dolay~~
Osman Bey'in yan~na gelerek onu Burhaneddin'in katline te~vik
etti ve :
— "Sak~n yan~l~p da bu dü~man~~ f~rsat elvermi~ken kaç~rmay~n
sonra senin için rahat ve süld~ n olamaz. Sen onu b~raksan o seni
b~ rakmaz. O mekkâr bir heriftir. Sen onun yerinde olsan o sana merhamet eder miydi" gibi sözler söyliyerek Osman Bey'in fikrini çeldi
ve o da art~ k tereddüd etmiyerek Burhaneddin'i öldürdü.
Câmi-ud-Düvel, Dürer-i Kâmine, Ikad-ül-ciiman, Burhaneddin Ahmed'in Kara Yölük ile vaki harpte maktul oldu~unu yazarak esir
edildikten sonra katlinden bahsetmezler. Yaln~z Acâib-ül-Makdür,
vukuat ve sureti katlini arzetti~imiz ~ekilde göstermi~tir. Kitab-üs
sülük'de Acâib-ül-Makdür'un hikâyesinin (Burhaneddin sayfiyede iken
vakan~n oldu~u kayd~~istisna edilecek olursa) ayn~~suretle zikredip
Acâib-ül-Makdür'un yazd~~~~gibi Osman Bey'in gece Burhaneddin'i
eliyle yakalayarak derhal öldürdü~ünü beyan etmektedir, yaln~z
~e "Iz Necip hikayesini nakletmez 63.
"es
j
.)
j ija (Acrlib-ül-makdar, ~bni Arab~ah), s. 79.
82 Tekmilet-i Tarih-i Halep 800 senesi sonunda Kara Yölük, Sivas üzerine
yürüyüp Burhaneddin de askeriyle kar~~~ç~karak vaki muharebede Burhaneddin
bozulup Sivas haricinde maktul dü~tü~ünü yazar (Damad ~brahim Pa~a kitaplar~)
numara 922 Ibrahim bahsinde.
es ~bni Tanr~berdi,
800 senesinde Osman bin Tur Ali'nin
Kad~~Burhaneddin üzerine yürüyüp Burhaneddin ona kar~~~Sivas askeriyle
ç~kt~~ise de bozularak Sivas haricinde maktul oldu~unu yazar. et-Tabakat-üs-seni}ye'de
de ayn~~mütalaa vard~r, kezâ Tekmilet-i Tarih-i Halep de öyle kaydediyor.
Burhaneddin'in ölümü hakk~nda di~er tarihlerde olmayan bir kayd~~Ibni
Hacer'in
Enbâ-ül-gumr isimli tarihinden alarak tercümesini naklediyorum: "800 senesi içinde Kara Yölük Osman bin Kutlubey, Sivas üzerine
ak~n etmi~~etraf~~ya~malayarak esir ve ganimet alm~~~ve katliam yaparak geri dön-
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Sultan Burhaneddin Ahmed 800 hicret senesi ~evvalinin
yirmi sekizinde (9 Temmuz 1398) olaylar~~arzetti~imiz ~ekilde Sivas
haricinde" Akkoyunlu Karayölük Osman elinde maktulen vefat
etti 65. Baz~~ tarihler 66 ölümünü 8o ~~H. (1398 M.) olarak göstermi~lerse
de mehazlar~m~z~ n hepsi olaylar~~arzetti~imiz ~ekilde ve 67 ~air
Ahmedrnin ay~n~~da göstermek suretiyle tarih manzumesi vefat~n~n
800 senesi sonlar~nda (~evval) oldu~unda müttefiktirler.
Burhaneddin Ahmed'in kabri Sivas'ta Kad~~Burhaneddin
Türbesi ismi verilen türbededir. Baz~~ zevat Divri~i ile ICarabel aras~nda
mü~ tü. Bunu haber alan Burhaneddin Ahmed, Kara Yölü ~'ün önünü keserek
ald~~~~ganimetleri elinden ald~~ve aralar~nda epi müsademe oldu. Nihayet Burhaneddin'e mukavemet edemeyen Osman kaçarak bir ma~arada gizlendi ve orada
k~rk gün kadar sakland~ . Osman Bey'in dostlar~~Burhaneddin'in vaziyetinden
onu haberdar ediyorlard~ . Kara Yölük bu esnada Burhaneddin'in gafletinden
istifade etti. Burhaneddin içmekle me~guldü. Osman Bey bir k~s~m maiyyeti
ile Burhaneddin'i ans~z~n bast~rd~. Gerek Burhaneddin ve gerek ba~takileri
katlettiler, sonra askeriyle mukateleye giri~ tiler. Askerler Burhaneddin'in katlini
anlay~nca da~~ld~ lar. Kara Yölük askerin pe~ine dü~tü Sivas'~~ da ald~.
Bu mütalâadan Burhaneddin'in Sivas haricinde bir mahalde iy~-i n~l~~ile
me~gulken bast~r~larak öldürüldü~ü anla~~l~ yor ki metinde görüldü~ü üzere ~ehir
haricinde sayfiyesinde bulundu~u s~rada 1398 Temmuz ay~nda kat ii hâdisesi vukua
gelmi~tir..
64 Câmi-ud-Düvel, müsademenin Divri~i ile Karabel aras~nda oldu~unu
yazm~~larsa da o senelerin olaylar~n~~yazan Arap tarihçileri muharebenin Sivas haricinde
vukua geldi~ini yaz~yorlar. Metinde görüldü~ü üzere Makrizi'nin mütalâas~~ gibi
Sivas haricinde Burhaneddin'in sayfiyesi haricinde olmu~tur.
65 Tâci zâde Sadi Çelebi Mün~eat~~ (~air Ahmedrnin Burhaneddin'in vefat
~~hakk~nda manzum tarihi):
(-La.
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(~stanbul Enstitüsü yay~nlar~, Sadi Çelebi Mün~eat~~1956, s. 53).
66 .)L>zilS .r Mür'i üt-tevarih, Düvel-i ~slâmiye.
67 et-Tabakat-üs-seniyye, Dürrer-i kâmine, Enbâ-ül-gumr, ibn Iyas, Fezleke, lkd-ül
cuman, el-Menhel-üs-s4fi, Kitab-üs-sült2k, Eretna Kad~~Burhaneddin Tarihçesi, el-Müntehap
fi tekmilet-i Tarih-i Haleb, Burhaneddin'in 800 hicret senesinde maktul oldu~unu yazarlar. Tarih-i Halep 800 senesi sonunda gösterir. Ikd-ül-cuman'da da Burhaneddin'in
katledildi~~ne dair 800 senesi zilkadesinde Kal~ire'ye haber geldi~ini yazd~~~na göre
katl hâdisesinin Ahmedrnin manzum tarihi üzere 800 ~evvali sonlar~nda oldu~u
anla~~l~yor.
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maktul oldu~u rivayetine göre cesedinin Sivas'a kadar getirildi~ini
zannetmityorlar; filhakika Burhaneddin Sivas haricindeki sayfiyesinde bulundu~u s~ rada hâdise vuku buldu~undan ölümünde cesedinin derhal Sivas'a getirilip defnedildi~i anla~~l~yor ".
BURHANEDD~N'IN ILIM VE EAZ~LET~~VE ESERLERI

Acâib-ül-Makdûr ile el-menhel-üs-s4fi adlar~ndaki iki kaynak Burhaneddin A h me d'i Ebirl-Abbas künyesiyle zikrediyorlar, Z.)1,4:14;10
lkd-ül-Cürnan da Ebi2'1-feth lakab~n~~gösteriyor. Ebülfeth tabiri divan~n~n ba~~taraf~nda da vard~ r. Bütün kaynaklar~m~z Burhaneddin
A hm ed'in ilm ve fazilet ve kudret-i zekâ ve deha sahibi oldu~unu
yaz~yorlar. I bn Ar ab~ ah Acâib-ül-Makdûr'da ~öyle diyor :
"Burhaneddin Ahmed gençli~inde talebe ve erbab-~~ulümdan,
tahsili maarifte sây ve gayret eshab~ndan idi. Ulüm-~~akliyye ve nakliyyeyi tahsil için M~s~r'a gitmi~ti. Esasen zekâs~~parlak, karihas~~vâsi, müdekkik bir zat olup tahsil zaman~nda sây ve gayretinden gözüne uyku
girmezdi. Bu suretle az müddet zarf~nda hayli ulC~m tahsil eyledi.
Memleketine avdetinde ultivv-~~himmet sahibi eli aç~k, cömert, temiz
ruhlu, meziyyet sahibi, güzel huylu olup ifadesi selis, tahrir ve takriri
vâz~h idi. Uleman~n mütalâalarm~~tahkik eder ve muhtelif ulema
mütalâas~m nazar~~dikkate alarak tetkik eylerdi. Fünun-~~akliyyeye dair
eserleri ve ulüm-~~nakliyyede telifat~~vard~r. Kendisi gayet rekik ~iirler
söyledi~i gibi ~airlere de bol bol ihsanlarda bulunurdu. Mamafih
kendi ulema k~yafetinde de~il, asker k~yafetinde gezerdi. Binicilik ve
okçuluk gibi ümeraya has mesleklere de salikti.
Ibn Arab~ah Burhaneddin'in hükümeti nas~l idare etti~i ve
has~mlariyle olan mücadeleleri ve nihayet kendi himayesinde bulunan
Kara Yölük Osman ile olan mücadelesini ve sureti katlini naklettikten sonra yukar~daki mütalâas~n~n hülâsas~~olarak ~öyle diyor :
Sultan, rahmetullah, evvelce zikri geçti~i üzere âlim, fâz~l, kerim
ve muhsin, takririnde muhakkik, tahrirde müdekkik olup ~edid
olmakla beraber ahaliye nüvazi~kâr, mütevaz~, miMis, edip, zarif,
~air, lebib, cömerd, ~eci ve bahad~r bir ulu ki~i idi. I~tinam etti~i
emvali derhal ibzal ederdi. In'am ve ihsan~~ne kadar çok olursa o
68 Sivas'~n Kayseri ~osesi kenar~nda ve ~ehrin haricinde âdi ta~la örülmü~~
murabba ~eklinde üstü çatil~~ olan türbe Kad ~~ Burhaneddin türbesidir. Burada
ikisi yaz~s~z üçü yaz~l~~ be~~kabir vard~ r. Bunlardan yaz~s~z olan büyük kabir Burhaneddin'in olarak gösteriliyor.
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kadar memnun ve müsterih olurdu. Ulemay~~sever daima onlarla
hembezm olurdu. F~karay~~ve dervi~âm yan~na al~r ve onlara ihsan
ederdi. Pazartesi, per~ enbe ve cuma günlerini ulema ve haf~zlara
tahsis etmi~ti. O günlerde bu s~n~ftan ba~kas~n~~kabul etmezdi.
~~bn Hacer de, Dürer-i kâmine'de Burhaneddin'in ilmi mesle~i
hakk~nda ~öyle diyor :
"Bir az f~k~h ile i~ tigalden sonra Halepte tahsil-i ult~m etti,
M~s~r'a gelerek tahsile devam eyledi ve ikmalden sonra memleketine
döndü. Gayet arif, dahi ve faz~l idi. Naz~mda iktidar~~tamm~~vard~r.
~eci' ve bahad~r idi."
Ayni lkd-ül-Cuman'da sekiz yüz senesi vekayii aras~ ndaki (Vefeyâtül- Ayan) k~sm~ nda: "Bu zat evvelce tahsili ulûm ile me~gul olmu~~
ve bir çok ult~m~~elde etmi~ti. Tahsili esnas~nda M~s~r'a gelerek
Sargatm~~~medresesinde oturmu~ tu. Sonra memleketine avdetle kad~~
olmu~tu. Kabili tavsif olm~yacak derecede kerem sahibi idi. Musikiye
merakl~~idi; Arab!, Türki, Farisi lisanlar~nda ~iirleri vard~~ve kendi
gayet ulûvv-i himmet ve ~ehamet sahibi idi."
müellif ibn Tanr~ berdi Bur haneddin'i ~ahsen
gören zevattan olup onun hakk~ nda ~u mütalâay~~yürütüyor:
Kad~~ Burhaneddin Ebûl-Abbas el-Müstetab Ahmed,
Sivas hükümdar~~olup Sivas'ta (Kayseri'de) do~du, büyüdü ve sonra
Haleb'e geldi. Orada az müddet onu görmü~tüm. Sonra Sivas'a döndü.
Kad~~ Burhaneddin alim, fukahay-~~hanefiyeden bir zat olup üç
lisanda ~airdi.
Kitab-üs-Sülük'te Burhaneddin'in ilim ve fazileti hakk~nda
~unlar~~naklediyorum :
"Burhaneddin gençli~inde ilim tahsil etti, bu fikirle Kahire' ye
geldi orada zaman~ ndaki ulemadan istifade etti ve ulema aras~nda
zekasiyle maruf oldu. Sivas'a avdetinde tedris ile i~ tigal etti. Faz~l,
kerim, cömrd bir Hanefi fakihi idi. Ahali ile ünsiyet eder ve fakat
lüzumunda ~iddetle hareket ederdi. Edip, zarif, ~eci ve cesur idi.
~lim ve ulemay~~gayet severdi. Hay~ r ve salah sahibi adamd~~ve dervi~leri daima nezdine getirirdi. Per~enbe, cuma ve paezartesi günlerini
eh!-i ilimle musahabeye hasretmi~ti. Bu hal onun âdeti idi. O günlerde hiç kimse meclisine giremezdi. Elhas~l ilim ve edebin, ulema ve
üdeban~n mü~arunileyh nezdinde mevkii mahsuslar~~vard~".
Bezm-ü Rezn~ 'de de Burhaneddin'in ay ve günlerini nelere tahsis
etti~i ve ulema ile sohbeti muharrerdir. Ezcümle iy~-i nü~~haricinde
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olarak mevlit ay~nda, Resulü Ekrem efendimize hürmeten pazartesi
ve per~enbe günleri Kur'an okutur, ~aban ve Recep aylar~nda me~hur
âlimlerle oturur, hâf~zlara kur'an okutur, ulema ile usul-i din hakk~ nda
mübahasede bulunurdu. Sürati intikale mâlik, natuk idi. Sözü pek
vaz~h olup cevdet-i karihas~~~ayan~~hayret derecede idi, ilmi mübahaselerde dehas~~ve yüksek ilmiyle ülemay~~iskât ve ilzam ederdi 89.
Burhaneddin Ahmed zaman~n~~yaln~z l~arple geçirmemi~~
k~~~mevsimlerini sohbet, mütalâa ve eser telifiyle geçirmi~tir. Eserlerinden birisi (b1,-31,1,..1
Iksirüs saâdât fi esraril-Ibadât)
olup bunu 798 H. ( 395 M.) senesinde bir k~~~esnas~nda harpten âzâde
kald~~~~mevsimde ikmal etmi~tir 70. Bir nüshas~~Ayasofya kütüphanesinde 1658 numarada bulunan bu eser vücut bahsi, icat bahsi ve
hikmet bahsi olmak üzere üç k~s~md~r 71 .
Burhaneddin Ah m ed'in ikinci eseri (iI
Tercih-ütTavzih) olup bir senede yazm~~~ve 799 ~aban~nda (1397 May~s) ikmal

° Bezm-ü Rezm, s. 396.
° Burhaneddin Ahmed'in iksir-üs - Saadat'~n~n mukaddimesinden:
"Ben de Allah~n ilham~~eseri olarak ülema-i rüsum ve mezhep sahiplerinin
kavaid ve esaslar~na muhalefet etmiyerek ve Kitabullah ve hadis ve sünnetlerden
ba~ka hiç bir kitaptan yard~m istemiyerek erbab~~ke~if olan evliyaullah~n meslek ve
tarikleri üzere bu bab ve bahsi tahkik etmek ve içini kabu~undan ay~ rmak suretiyle
(Iksir-üs-saadât fi esrar-il-ibâdât) tesmiye eylemek fikri hat~r~ma geldi ve yazma~a
ba~lad~m ve iktiza eden mukaddemeleri ve mebahis-i asliyeyi gösterdim. Birinci
k~s~m vücut bahsidir, ikinci k~s~m icad ve kâinat~n tertibi bahsidir, üçüncü bab
hikmet-i icad hakk~ndad~r. Bu bablardan sonra in~allah ibadetlerin sebep ve hikmetlerine
~uru' edece~im. Vaki olan dualara icabeti tekeffül eden cenab~~
hakk~n hacet sahiplerine bu eseri faydal~~yapmas~n~~
tazarru ve niyaz ederim.
71 iksir-üs-saadât~n iki tercümesi vard~ r. Birinci tercümenin arabi metni
yaz~ld~ktan sonra tercümesi yap~lm~~t~ r, ikinci tercüme Timur t a~~Pa~ a z a de
Umur Bey taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r. Tercüme eden esere (
)
ad~n~~vermi~ tir. Bu tercüme bir mukaddime, iki bap ve bir hâtimeden mürekkeptir.
Mukaddimede Iksir-üs-saadât denilmesinin sebebi yaz~l~d~ r. Birinci bap umumen
~st~lahat-~~sofiyyeden bâhistir ve huruf-~~hece tertibiledir Ikinci bap ~ksir-üs-saadât
~erhi'dir. Hâtimede ise saltanat~~âmme ve hassaya ve adalete müteallik ahkâm
vard~ r. Bu tercümeyi Kütüphane-i umumi müdürü merhum üstad~m~z Ismail
Saip S enc er görerek kendisindeki Ke~f-üz-zünun nüshas~n~n c. II, s. 221 nci sahifesine i~aret etmi~tir.
4
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eylemi~tir 72. Bu eser usul-i f~kha aittir. Me~hur âlimlerden Sadrü~~eria
diye maruf olan Buhardl~~ übeydullah ibn Mesud, usul-i f~k~htan
Tenkih adiyle bir eser yazm~~~ve bu eseri yine kendisi ~erh
ederek Tavzih-üt-Tenkih ismini vermi~tir. Bu Tavzih-üt-Tenkih'i Timurtelvih diye
lenk'in Seyhulislâm~~ Sadedd in Taftâzâni ~erh ile
isimlendirmi~, i~te Kad~~ Burhaneddin Ahmed bu Telvih'e tcnkit
yollu bir ha~iye yazarak Tercih-üt-Tavzih tesmiye etmi~tir.
Burhaneddin'in bu eserinin iki nüshas~~görülmü~tür. Biri Rag~p
Pa~a kütüphanesinde 381 numarada olup en eski ve s~hhatli olan~d~r.
Di~eri mukaddimesiz olarak ~stanbul Umumi Kütüphanesinde merhum Mesnevihan Esad Dede Efendi'nin kitaplar~~ aras~nda 1774
numaradad~r. Birinci nüsha Burhaneddin'in hayat~nda yaz~lan
nüsha olup ikinci nüsha ise müellifin vefat~ndan k~rk dört sene sonra
istinsah edilmi~tir. ~ kinci nüshay~~me~hur Molla Husrev görmü~~ve
yaln~z bir noktada Emer diye hitap etti~i Burhaneddin'e muhalif
kalm~~t~r.
* *
Kad~~ Burhaneddin Ahmed, Muhyiddin Arabi, Sadrüddin Konevi, Celâlüddini Rümi gibi üç büyük islâm mütefekkirinin mesleklerine ve kendilerine hürmetkâr olmas~~tasavvuf
ilmini tetkika saik olmu~~ve hattâ Esrarül ~badat'l yazarken sofiyyenin
~st~lahât~ndan faydalanm~~t~r.
BURHANEDD~N AIIMED'~N S~YAS~~HAYATI
Burhaneddin Ahmed, maruf tabiri ile haris idi. Eretna devletinin kadd~~~ndan, vezirli~inden itibaren hayat~n~n sonuna kadar
siyasi gürültü içinde yuvarlanm~~t~r. Kendisi dü~ünüp verdi~i bir
Tercih-üt-tauzih'i 799 senesi ~aban~n~n dör72 Burhaneddin
düncü per~enbe günü ku~luk vaktinde tamamlad~~~n~~ ~öyle gösteriyor:

‹duil
j~b YI 411

d~511

Burhaneddin'in hâl-i hayat~nda ve 800 senesi Rebiulevvelinin on dokuzuncu
pazartesi günü ( ~ o Ocak 1398) kendisininin müsveddelerinden istinsah edilen
nüshan~n ketebesi ~öyledir:

Benden C. XXXIP 15
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karar~~bütün mü~kilâta ve hattâ ümitsizli~e ra~men müdafaa etmi~~
ve muvaffak olmu~tur. Yerine göre pek ~edid ve amans~z, yerine göre
yumu~ak ve müsamahakâr olmu~tur. Bütün muhiti ve içerisi kendisine
dü~man oldu~u halde iradesini sarsmam~~t~r. Çok cesur ve kuvvetli
bir ~ahsiyetti.
Kendisinde sabit bir fikir haline gelen hükümet ve devlet ba~kan~~
olmak h~rs~~neticesinde emeline nâil olmu~tur. Bu arzusunu tatbik
için kendi eliyle rakibini öldürmekten çekinmemi~tir. Hükümdar
oldu~u zaman 37 ya~~nda idi.
Devlet ba~kanl~~~n~~elde ettikten ve Hac~~ ~~adgeldi Pa~ a gibi
en müthi~~ve kudretli rakibini de bertaraf eyledikten sonra nâm~na
hutbe okutmu~~ve sikke kestirmi~tir. Saltanat~~ elinden ald~~~~yedi
ya~~ndaki Eretna Hükümdar~~II. Mehmed Bey'in küçüklü~üne
binaen hayat~na dokunmam~~, onun baz~~tahriklere alet olmas~n~~
affetmi~, fakat on yedi, on sekiz ya~~na gelmi~~olan bu çocu~un vücudu
kendisi için tehlikeli oldu~unu görünce 792 H. (1390 M.) de onu öldürmü~tür.
Daima asker k~yafetinde gezen, gençli~ini ok atmak, ata binmekle
de geçirmi~~olan Burhaneddin, bütün muharebelerinde kuvvetlerinin ba~~nda bulunur ve heman çok zaman muvaffak olurdu. Hac~~
~~adg eldi Pa ~~a'dan sonra, dahilde onun o~lu Amasya Emini Ahmed, Ömer o~lu Cüneyd, Erzincan hâkimi Tahireten, ~ark~'
Karahisar~~ emini Melik Ahmed, Tacüddin o~ullar~~etraftaki Mo~ollar, Seydi Hüsam, ~eyh Necip gibi rakiplerle on sekiz sene
u~ra~an bu yorulmak bilmeyen hükümdar, bütün mücadelelerinde
pek az taraftar kazanm~~~ve fakat bütün kudret ve zekasiyle her f~rsattan istifade ederek has~mlar~na ba~~e~dirmi~~ve kendisi durup oturmam~~t~r.
Devlet merkezi olan Sivas'ta bile kendisine kar~~~tertip edilen
suikasdlardan kurtulan, lütuf ve iyilik etti~i adamlardan fenal~k gören
Burhaneddin azim ve metanet ve cesareti sayesinde her mü~kilât~~
yenme~e muvaffak olmu~~ve fakat bu hadiseler dolay~siyle ~edid ve
insafs~z bir hale gelmi~tir.
Yine bu on sekiz senelik saltanat~~içinde iç dü~manlar~ndan ba~ka
Karaman o~ullar~, Osmanl~lar ve M~s~rl~lar gibi en kuvvetli devletlere meydan okumaktan çekinmeyen Sultan Burhaneddin, Karaman o~lunu tekrar tekrar ma~lûp eylemi~, Osmanl~lara kar~~~ K~rk-
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dilim muharebesini kazanm~~, M~s~rl~lar~~ Sivas muhasaras~ndan çekilme~e mecbur etmi~tir.
Timurlenk'e kar~~~ald~~~~sert cephe Timurlenk'in elçisi Kutlu§ ah'~~efendisinin yan~na göndermeyerek mahfuzen M~s~r Sultan~~
Berkuk'un yan~na göndermesi ve kendisine oldukça yak~n olarak
Mardin ve Urfa taraflar~nda Timurlenk'ten çekinmeyerek meydan
okumas~~hayrete ~ayan olup Timur'un da bu hakareti hazmetmesi
dikkate ve taaccübe ~ayand~r. Me'hazlar~m~zdan olan Ikdül-cüman:
"Kendisi gayet uluvv-i himmet ve ~ehamet sahibi idi. Ne M~s~r
Sultan~na ve ne âl-i Osmana ve ne de Timur'a ba~~e~medi ve mutavaat etmedi" diyerek Burhaneddin'in cesaret ve nefsine itimad~n~~
göstermek istemi~tir 73.
Sivas içindeki M~s~r taraftarlar~= ihanetiyle Erzincan kap~s~ndan
M~s~r kuvvetlerinin girdi~ini duyunca maiyyetine ald~~~~k~rk ki~i ile
yeti~erek onlar~~tardetmesi hayrete ve kayda ~ayan hallerdendir.
Hayrullah Efendi Tarihi'nin beyan~na göre, Y~ ld~ r~ m Bayezid'le
u~ra~mak için damad~~olan Dulgad~r o~lunu ittifak~na almak üzere
O~lu Al âüddin Ali'yi murahhas olarak o tarafa göndermi~tir".
Yine ayn~~tarihin rivayetine göre Burhaneddin, bir gün ümerasiyle
konu~urken :
"~ecaat ve bahad~rl~kta her biri di~erine faik dokuz bin süvari
pcyda eyledim; bu kuvveti on bine iblâ~~eylesem Anadolu ülkesini
bir ucundan di~er ucuna kadar zabteylerdim; Osmanl~~tabakas~n~~
yaln~z Rumeli i~r~n'da b~rak~p Bursa'y~~ ben al~rd~m" 76 demi~.
Bu sözde mübalâ~a olsa bile Burhaneddin'in nefsine Itimad~n~~
ve f~tri cesaretini gösterir. Zaten maktul dü~mesine de bu ifrat cesareti sebep olmu~tur.
Burhaneddin Ahmed, siyasetine halel verecek bütün engelleri
bertaraf eder ve zaman~na göre en müthi~~dü~man~n~~affeyleyerek
müdara eyler 76 ve muztar kalmay~nca onlara dokunmazd~. Icab~na
göre ~edid ve gaddar ve icab~ na göre de halim, mültefit ve mülâyimdi.
Dostlar~ na sonuna kadar hürmet ve riayet etmek, muhalefet
edenlere evvela göz yumarak tekerrürü halinde haklar~ndan gelmek
lkd-ül-cuman (Ayni) Veliyyüddin Efendi kütüphanesi son cilt.
Hayrullah Efendi Tarihi, c. V, s. 45.
75 Hayrullah Efendi Tarihi c. 5, s. 44.
76 Bezm-ü Rez~n, s. 316.
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Burhaneddin'in siyaseti cümlesindendi. On sekiz sene, baz~~k~~~mevsimleri de dahil olmak üzere, memleketinin dört kö~esini elinde k~l~ç
olarak dola~m~~~yorulmam~~, b~kmam~~t~r. Bununla beraber kendisine
huzur vermeyen has~mlar~ndan Erzincan hâkimi Tahirten, Do~u
Karahisar Beyi Melik Ahmed ve Taceddin o~ullar~'na vefat~ndan bir
sene evvel göndermi~~oldu~u mektuplarla onlar~~salâha davet etmesi
kendisinin yorgunlu~unu ve bunlarla didinmekten usand~~~n~~gösterir.
Bezm-ü Rezm'in mütalaas~na göre Timurlenk, Anadolu ahvaline vak~f birisinden Burhaneddin'in kuvvetini ve kendisine dü~man
olanlar~~sormu~~o ~ah~s da Emir Mutahharettin be~~bin, Karaman
O~lu on bin, Mahmud Çelebi (Taceddin o~lu) alt~~bin, Ta~an o~lu
bin, Bafra valisi iki bin adamla dü~man~~oldu~unu söylemi~~ve Mo~ol,
Diyarbak~r ve ~am Türkmenlerinden yirmi bin kadar süvari muhalifi
bulundu~unu arzedince Timurlenk, bu nas~l adamd~r ki yaln~z
ba~~na bu kadar kuvvete kar~~~gelip onlara galebe ediyor, diye
hayretini göstermi~tir 77.
Burhaneddin zaman~~vekayii ve Bezm-ü Rezm iyice tetkik
edilince Burhaneddin'in bu kadar has~mlar~na kar~~~galebesi herhangi bir hâdise üzerinde durmadan süratle hareketi ve galebesi
hasm~na göz açt~rmamas~d~r.
Timurlenk, Hindistan seferinde iken Burhaneddin'in vefat~n~~duyarak memleketini kolayca ele geçirece~i için memnun olmas~,
Kad~~ Burhaneddin'in Timurlenk için de korkulacak bir has~m
oldu~unu gösterir. Timurlenk'in elçilerine hakaret etmesi, nâmesini
y~rtmas~, bir elçisini iade etmemesi Mardin, Malatya, Urfa taraflar~nda
bulunan Timur'u her nedense Sivas üzerine çekmemi~tir.
KADI BURHANEDD~N'IN ZIHNIYETI

Burhaneddin Ahmed'in Mevlevi tarikat~~müessisi Mevlana
Celâlüddin Rümi'ye hürmetkâr oldu~unu ve Hazreti pirin Mesnevisinden tefeülde bulundu~unu ve hattâ Tacüddin o~ullar~~
üzerine olan Niksar seferine hareketten evvvel MesneViden vaki tefeülünde :
77 45.
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Burhaneddin'in arzusuna muvaf~k ç~kt~~~n~~ve bunun üzerine
Niksar'~n sulhen ele geçerek Burhaneddin'in Hazreti Mevlânâya
kar~~~nezrini yerine getirdi~ini Bezm-ü Rezm'den anlamaktay~z.
Bundan ba~ka Burhaneddin'in kendi ~nûtemetlerinden ~ eyh
Yar Ali vas~tasiyle lionya'da ~ eyh Sadrüddin Konevi türbesine
bir çift k~ymetli hah gönderdi~ini ve türbede mücavir bulunan dervi~lerin de bilmukabele Burhaneddin'e ~ eyh-~~ ekber Muhyiddin
Fusi2s-ül-hikem hediye eylediklerini
Arabi hattiyle bir .4-1
yine Bezm-ii Rezm'den ö~reniyoruz.
Burhaneddin Ahmed Fusus-ül-Hikem'i mütalaa ederek tasavvufun feyzinden müstefit oldu~unu ve bu merak saikasiyle tasavvufa
dair bir hayli eser okuyup bu ilmin gavam~z~ na vukuf peyda etti~ini
yine Bezm-ü Rezm yaz~yor.
Yine Burhaneddin'in ~lm-i nücûma inand~~~n~, bu ilme
vak~f olan ve rüya tâbirinde de mahareti bulunan Bezm ü-Rezm müellifinin mütalaas~ndan anlamaktay~z. Bundan ba~ka Burhaneddin
Ahmed rüyaya, ke~ if ve keramete de pek mûtekid idi, bunu Bezm ü
Rezm'in bir çok yerinde görüyoruz, zaten di~er kaynaklar~n baz~lar~ nda ehl-i hal olan dervi~ana itibar~n~~ da görmü~tük.
Bem-iiRem'e göre Burhaneddin Ahmed, ~am'da ~ eyh
Mehmed Neyli'den Külliyat-~~Kanunu okuyup bu faz~l zat~n dersinde takrirlerini h~fz ve zabt ederken bir gün ~ eyh Mehmed
NeyWnin dersine bir dervi~~gelerek Mevlana'n~n Mesnevisinden bir
kaç beyit okumu~. Epi zaman sonra ve Burhaneddin'in Kayseri kad~l~~~~esnas~nda bu dervi~~ Kayseri'ye de gelip Burhaneddin'le görü~mü~. Burhaneddin Eretna hükümdar~~ Giyasüddin Mehmed
Bey'in katliyle has~l olan kar~~~kl~klar sebebiyle bu dervi~e ortal~~~~
kimin yat~~t~raca~~n~~sormu~. O da (taht senindir) diyerek Burhaneddin'e (Melik) diye hitap etmi~.
Burhaneddin Ahmed (Kutlu ~ ir) denilen bu zata pek
ziyade itimad ederdi, Kutlu ~ir, Burhaneddin'in ba~~na gelecek
halleri vukuundan evvel haber vermi~~ve bunlar da aynen ç~km~~t~r.
Kutlu ~ir, Burhaneddin Ahmed'in Ali Bey'e vezirlik
esnada ve takriben 781H. (1379 M.) senesinde vefat etmi~~ve Bur-
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haneddin'e, Kayseri'de ikamet edip mutasavvifeden olan Ali Bey
isminde bir zatla musahabet etmesini tavsiye eylemi~tir.
Burhaneddin Ahmed ~eyh Ali Bey'in vefat~m müteakip
Sivas'ta bulunan hadit me~reb ve dürüst tabiatl~~ ~eyh Adil ile dost
olmu~tu. Her ne tarafa gitse ~eyh Adil'in tekkesine u~rar, kendisinden himmet isterdi. ~eyh .Âdil'in takriben 784 H. (1382 M.) de
vefatiyle Burhaneddin bu defa da (Mevlana Pa~a) denilen ve
halk~n divâne addetti~i biri ile görü~ürdü. Burhaneddin, Mevlana
Pa~a'n~ n da kerametine matekit idi; Bezm-ü Rezm'de bu zata atfedilen olaylar vard~r.
BURHANEDDIN AHMED ZAMANINDA TICARET VE IMAR

Burhaneddin Ahmed memleketinde ticaretin inki~af~na fevkalade ehemmiyet vermi~tir. Tüccar, mal ve hayat~ndan emin olarak
onun memleketine gelip giderdi, kendi saltanat~n~~takviye için ne
kadar gayret sarfediyorsa memleketinde ticaretin istikrar~na da o
kadar ehemmiyet veriyordu. Hattâ kendisinin paras~z ve pek müzayakal~~bir zaman~nda zengin bir tüccar~n mal~n~n musadere edilmesi
teklifini kemal-i nefret ve ~iddetle reddetmi~~ve tüccar mallar~n~~ya~ma
edenlere amans~z dü~man olmu~tur. Niksar ve havalisinin ya~ma ve
talan ile zürraa eziyet veren e~k~yan~ n tedib ve takibi için Niksar suyu
üzerindeki (Cisr-i pelasan)~n iki ucunda burç yapt~rm~~~ve içine
muhafizlar koymu~tur hattâ bir k~~~esnas~nda karlarla yollar~n kapanmas~na bakm~yarak, haramilik ile me~gul göçebeler üzerine giderek
onlar~~tedib eyledi~ini Bezm-ü Rezm yazm~~t~r.
799 H. (1396 M.) senesinde Kayseri valisi olan ye~eni ~eyh M ü e yyed'i katl ve ona arka olan Karaman o~lu topraklar~n~~vurduktan
sonra avdet ederken tüccardan bir k~sm~~kendisine gelerek e~k~yan~n,
mal ve e~yalar~m ya~malad~klar~ndan ~ikayet eylemeleri üzerine
Burhaneddin Ahmed, bunlar~n e~yas~n~n istirdad~~için mutemedlerinden birisini Dulgad~r o~luna göndererek e~k~yan~n ald~~~~tüccar
e~yasnun iadesini istemi~~ve bu hususta ~iddetli lisan kullanm~~t~r,
hattâ Mo~ol ve Türkmen ümeras~na ve saireye haber yollayarak bu
e~yan~ n elde edilmesi için bir müddet hudutta bile oturmu~ tur ".
78

Sultan (Burhaneddin)

J~. ~~

b

8.4.;
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Ömer o~lu Cüneyd'in hac~lar~n para ve e~yalar~n~~ ald~~~n~~
ö~rendi~i zaman derhal Cüneyd'in üzerine yürüyerek Cüneyd'i
Kayseri'de ~iddetli muhasara etmi~ti.
Burhaneddin Ahmed zaman~nda memleketin imar~na 1üzumu derecesinde ehemmiyet verilmemi~tir. Sebebi de mü~arünileyhin mütemadiyen has~mlariyle u~ra~mas~ndan imar cihetinc
bakamamas~d~r. Bununla beraber mümkün oldu~u kadar Tokat,
Kazâbâd'~n imar~~ dü~ünülmü~~ve Zile'de de bir medrese yap~lm~~t~r.
Sultan Burhaneddin Turhal kalesinin yan~nda bir kale yapt~rarak bu hayalinin emniyetini artt~ rm~~~bundan ba~ka, bir müddet
sonra, Turhal imaretinin harap olmas~~üzerine yeniden bir imâret
yapt~rm~~t~r.
Amasya'y~~ sukut ettirmek için, o civarda tavsiye edilen harap
bir kaleyi tamir ettirmi~, Osmanl~lar~n tehdidine maruz kalan K~r~ehir kasabas~n~n etraf~n~~surla çevirmi~tir.
Burhaneddin Ahmed zaman~nda Kayseri'de yap~lm~~~ bir
çe~me vard~r. Bu çe~me Kayseri'nin Kapan Hani ismi verilen Pamuk
Han~~ civar~ndad~r. Girift sülüs hatla üç sat~r üzerine hakkedilmi~~olan
792 H. (1380 M.) tarihli kitabe ~udur :
—
J.)1,11 ilu~l (:)11.1-11
J>:111
1_11 ,s.t
aati: .+SJ 1;1 4.-1 ~ ULJI — y
JI j •;,1".d~.
J

r
;1:"
. °
5142-1-11
J1
Bu çe~meyi Sultan Burhaneddin Ahmed'in k~z karde~inin
o~lu Kayseri valisi ~ eyh Müeyyed, sultan~n sadakas~~olmak üzere
yapt~rm~~t~. ~eyh Müeyyed'in lâkab~n~n Muzafferüddin oldu~u
anla~~l~yor. Yukar~larda görüldü~ü üzere ~eyh Müeyyed, Karaman
O~lunun te~vikiyle day~s~na kar~~~ ~syan etmi~~ve teslim olduktan
sonra da 799 H. (1396 M.) de katledilmi~tir.
Sultan Burhaneddin Ahmed zaman~nda Tokat'a tâbi
Turhal nahiyesinin bir saat kadar do~usunda bulunup evvelce büyücek bir kasaba iken bu gün otuz haneli bir köy olan Tazya kariyesin-

.1:3bly:- L.
j

j
j
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de ilk defa Eretna hükümdar~~ Ali Bey zaman~nda 777 H. (1375 M.)
de Hac~~ Yusuf taraf~ndan yapt~r~lm~~~olan zaviye, Sultan Burhaneddin zaman~nda ikinci defa tamir olunmu~~ve vakfiyesi de
kitabeye hakkedilmi~tir. Burada zaviyeden ba~ka bir de türbe olup
onun kap~s~ n~n üzerindeki 790 H. (1388 M.) tarihli kitabe de Sultan
Burhaneddin zaman~na aittir. Zaviye ve türbe Kayserili Yusuf
taraf~ndan yapt~r~lm~~t~ r. Be~~sat~ r üzerine olan kitabe Erctna k~sm~ nda Ali Bey'den bahsedilirken not olarak yaz~lm~~t~r.
Kitabedeki 777 (1375) tarihi Eretna hükümdar~~Sultan Ali bin
Mehmed bin Eretna'n~n hükümeti zaman~n~~gösteriyor. Sultan
Bu rh a ne ddin'in hükümdarl~~~~782 H. (1380 M.) den ba~lar. Demek
oluyor ki, Burhaneddin Ahmed kitabeye tesisin yap~ld~~~~tarihte
hükümdar bulunan Ali Bey'in ad~n~~ve ikinci defa da, zaviyenin tecdidi
Burhan eddi n'in hükümdarl~~~~zaman~na rastlad~~~~için, Bur haneddin'in ad~n~~koydurmu~tur.
Yine buradaki türbe kap~s~n~n üzerinde de ~u kitabe vard~r:
JI
1,1.14.1jb
Bu da 790 H. (1388 M.) de Burhaneddin Ahmed zaman~na
aittir. Bu kitabelerden anla~~ld~~~na göre cami ve türbe Burhaneddin'in hükümdarl~~~~zaman~nda tamir veya tecdit edilmi~tir. Buradaki
türbede kabrin ba~~taraf~na konmu~~olan as~l cami kitabesi, Eretna
hükümdar~~ Giyasüddin Mehmed bin Eretna zaman~na aittir.
SULTAN BURHANEDD~N AHMED'~N ~IIRLERI
De~erli, müdekkik bir alim olan Burhaneddin Ahmed'in
ilmi eserlerinden ba~ka Türkçe, Arapça ve Farsçada da büyük bir
~air oldu~unu, ondan bahseden kaynaklar kaydederler. Türkçe ~iirleri
Azeri lehçesi üzeredir. Alt~yüz sekiz sahife olan divan~n~n 581 sahifesi
gazeliyat, dört sahifesi rübai ve 23 sahifesi de Tuyuglar'dan mürekkeptir. Divan~ndaki Türkçe ~iirleri lisan itibariyle ibtidai olmakla
beraber, bunlar~n içinde samimi olanlar ve Burhaneddin Ahmed'in
cidalcu ruhunu aksettiren naz~mlar, ~ühane ve a~~kane parçalar
görülür.
Burhaneddin Ahmed'in Türkçe divan~~ hem Türk nazm~~
ve hem de filoloji ile i~tigal edenler için tetkike de~er bir eserdir.
B urhaneddin'in divan~n~n kendi zaman~nda ve 796 H. (1393 M.)
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senesinde kâtib-i Sultani Halil ismindeki kendi kâtibi taraf~ndan
yaz~lm~~~yegane nüshas~~British Museum'dad~r 79 . Istanbul'da Ayasofya
kütüphanesindeki Bezm-ü Rezm ad~ndaki Kad~~ Burhaneddin Ahmed'in tarihinin yaz~s~~ da bu, kâtib-i Sultani Halil'in yaz~s~d~ r.
Burhaneddin Ahmed'in divan~n~n bir k~sm~~ tab'olunmu~tur.
Sultan Burhaneddin Ahmed'in bir gazelinden :
Tiirekte gözlerinün yâresidir
Gönül hod a~k~n~n b içaresidir
Uzun geceler içinde bu gönlüm
Müselsel zülfünün avâresidir.
Dedim zülfi gider haliinü göster
Dedi uzatma g~l yüz karesi dir.
Di~er bir gazelinden :
Bugün gönlüm yine divâne geldi
Veli tikil degül divâne geldi.
Gözüm merdümlük edip döktü ya~~n
Nigiir~n yoluna merdâne geldi.
Kani keysus~~çevkân~~nigâr~n
Ki gönlüm gûy olub meydana geldi.
Bi~ürdüm can verip vasl~n yemi~in
Ay~rma çûn leb-ü-dendâne geldi
Saçun~~görse müslim olsa kâfir
Tüzün mü~rik görüp imâna geldi.
7 ° Bezm-ü Rezm gibi Burhaneddin'in kendisi için yaz~ld~~~~tahakkuk eden
British Museum'daki yegâne nüsha on dokuzuncu asr~n son yar~s~nda Anadolu'da
seyahat eden Ingiltere Sefareti kâtiplerinden (Tamas Hüyüz) ad~nda bir zat taraf~ndan ele geçirilmi~~ve kendisinin vefat~ndan sonra British Museum taraf~ndan
sat~n al~nm~~t~r. Divan~n ba~~taraf~nda:
j

.k;11

I , 3.4.1gJI j .u~~
jI

ibaresi vard~r. Divan~n sonunda da :
j
411 j

j

ibaresiyle divan~n 796 H. (1393 M.) de tertip edildi~ini gösteren kitabe vard~r.
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Dedi gönlünde ne vard~r dedim hem
Dedi gözünde •ne vard~r dedim nem
Dedi nedir bu âlemde murad~n
Dedim bir dilber-i zibay-~~hemdem
Çu derdin böyle muzmerdir gönülde
Niçun olmaz canun can~ma müdgam
Bir rübaisi :
Ol göz ki yüzün görmiye göz dime ana
~ol yüz ki tozun silmiye yüz dime ana
~ol söz ki içinde sanema vasfin yoh
Sen bâd-~~heva tut söz dime ana
Di~er rübaIsi :
Dilberin i~i itab -ü- naz olur
Çe~m-i cadu gamzesi gammaz olur
Ey gönül sabret tahammül k~l ana
rare eri~mek i~i az az olur

Yoluna can veren canbaz imi~~
A~k eri ma~ukuna demsaz imi~~
Gizleyim der idi â~~k raz~n~~
Göz ya~~~yüz sarus~~gammaz imi~~
Sultan Burhaneddin Ahmed'in Arapça ~iirlerini Arap
edebiyat~~ ile i~tigal eden müdekkik ve mütehass~s zevat pek kuvvetli
ve pek samimi buluyorlar. Ayasofya kütüphanesindeki (lksir-üssaadât ft esrar-il-ibadât) isimli eserinin sonundaki naat-~~nebevisi bu
cümledendir :
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Bu naat-~~ ~erifin tercümesi :
"Ya hâdi! benim bindi~im hayvan e~ref-i mahlükat olan Resül-i
Ekremin evsaf-~~seniyesinden yorulmu~tur, yava~~sür. Bizi hidayet ile
saydiçün makam-~~ahadiyetten bu âlem-i süflIye tenezzül eden o
lâhuti ~aha ruhum feda olsun. Onun hakikat-i muhammediyesi bütün
hakayikin asl~d~ r ve zât-~~mutlaktan ibtida kendisini gösteren odur.
E~er Hakikat-i Muhammediyye, ahadiyet olmasayd~~ suret-i
Ahmediyye ana nas~l telebbüs cdebilirdi. Ben seni methediyorum.
Yaln~z ben de~il Allah bile. Alllah, s~ rr-~~maiyyet hasebiyle 8° medihte
benimle beraberdir. Ya Seyidi, ey efendim sen olmasayd~n biz de
olmazd~ k. Ümit ile ölüm de yekdi~erinden farkolunmazd~.
Sen bünye-i âdemden gelmi~~olsan bile senin cemalinden nur
almayan hiçbir mevcut yoktur. Efrad-~~kâinat senin hakikatinin
cüzleridir, istersen kuvas~d~r de. Halbuki sen o efrad-~~âlemden
madud oluyorsun.
Ey kâinat~n efendisi ve ekmeliyette, en yüksek makama taali
etmi~~olan Nebi-i zi~an. Allahü taâlâ sana salât ve selâm etsin.
Burhaneddin Ahmed'in ~ksir-üs - Saadat'~n sonunda birkaç
naat-~~ ~erifi daha vard~ r birbirinden güzeldir".
8°

rine i~arettir.

S~rr-~~ maiyyet

)

) âyeti kerimele-
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SULTAN BURHANEDD~N AHMED'~N S~KKELER~~

Burhaneddin Ahmed'in sikkeleri az bulunmaktad~r. Görülen
sikkeleri merhum Ahmed Tevhid Bey üstad~m~z taraf~ndan Tarih-i
Osman! Encümeni mecmuas~nda ne~redilmi~tir :

di~er yüzünde

)11 411 )1

,51.1..11
JI.JLiI

;:11

•L~.

çç

Bu gümü~~sikkenin ayn~~bir sikke daha vard~r.
Bundan ba~ka Sultan Burhaneddin'in Maden ~ehrinde 82
kesilmi~~bir gümü~~sikkesini Ahmed Tevhid Bey, merhum Mahruki zade Cafer Bey'in koleksiyonunda görerek suretini al~p
yine Tarih-i Osmani Encümeni mecmuas~nda ne~reylemi~lerdir ki
~udur:
S1~1
,511,J1

4:t~ l

411 )1

‘•>,,

Lul.4.1-4-

ALAÜDDIN AL~~BEY
Alâüddin Ali, Sultan Burhaneddin'in Abbas ve Mehmed'ten sonra do~an üçüncü o~ludur ve takriben 786 H. (1384 M.) senesinde do~mu~tur. Bu esnada babas~~ Zile' de bulunuyordu.
Burhaneddin Ahmed katlolundu~u zaman hayatta kalan
o~lu yaln~z Alâüddin. Ali idi ve o tarihte on be~~ya~~nda kadar
bulunuyordu. Babas~n~n son senelerinde ve 799 H. (1396 M.) de
~ eyh Müeyyed'in yerine Kayseri valili~ine tayin olunmu~tu.
Burhaneddin Ahmed'in 800 ~evval (1398 Temmuz) da katli
üzerine bu halden müteessir olan Sivas ileri gelenleri ve emirler, o~lu
Alâüddin Ali'yi hükümdar il.n eylediler.
82 Akda~~
Madeni kazas~d~r. Burhaneddin Ahmed, Amasya Emin i Ahmed'e
kar~~~askeri harekatta bulunarak buray~~ muhasara ve zabteylemi~tir.

KADI BURHANEDDIN AHMED

2

37

Burhaneddin Ahmed'i öldüren Karayölük Osman, Sivas
üzerine gelerek ~ ehrin kendisine teslimini istediyse de Sivasl~lar red
eylediklerinden Osman da ~ehri muhasara etti 83.
Bunun üzerine Sivasl~lar civardaki Mo~ollardan yard~ m istediler.
imdada gelen Mo~ol kuvvetleri Kara Osman'a kar~~~iptida ma~lüp
oldularsa da sonra getirttikleri yeni kuvvetlerle galip geldiler, Osman
Bey de Sivas muhasaras~n~~kald~r~p çekilme~e mecbur oldu.
**
~~te bu s~ rada Timurlenk'in Anadolu'ya gelmesi tehlikesi ba~~
gösterdi. Bundan ba~ ka Kara Osman Bey, Erzincan hâkimi Mu tahh are t tin, Dulgad~r o~lu Sivas'~~elde etmek istiyorlard~. Dulgad~ r o~lu
Nâs~ rüddin Bey, Burhaneddin'in damad~~ olmak cihetinden
buray~~elde etme~e kendinde daha ziyade hak görüyordu. Sivas ahalisinin ba~lar~nda onlar~~sevk ve idare edecek bir ba~~yoktu. Ahali
isti~are ederek baz~lar~, ~ehri Karaman o~luna, baz~lar~~ M~s~r sultanl~~~na ve bir k~sm~~da Osmanl~ 'lara teslim etmeyi ileri sürdüler. Nihayet Sivas'~n Osmanl~~hükümdar~~ Y~ ld~ r~ m Bayezid'e verilmesi
kararla~t~. Amasya' n~n Sultan Bayezid'in elinde bulunmas~n~ n da
bunda tesiri vard~.
Sivas âyan~ndan bir k~sm~n~n Amasya'ya giderek Bayezid'e
Sivas'~~i~gal etmesini teklif eylediklerini Hadidi tarihi ~öyle anlat~yor:

Amasya tamam oldu müsahhar
Sivas'~n geldi âyân~~ eri~ti
Dediler ~eiha ey sultan-t âdil
Bize ~eh Kad~~Burhaneddin idi
Ecel irit p fenadan r~hlet etti
~~i adi idi halk olmu~tu mesrur
Yerinde lik yarar o~lu yoktur
~ehin alm~~t~~ k~z~n ~eil~ -~~Türkman 84
Kati zâlimdir ol Türkman-~~gümrah
Hemandem göçtü sultan tuttu reil~~~

Vilâyet cümle olunca mukarrer
Cemii ~ahin âya~~na dü~tü
Vilâyet kald~~ hali gel kerem k~l
Vil4yet emen ile ho~~sakin idi
Urup terkin beka mülküne gitti
Makam~n~~eylesun Allah pür nur
Adumuz her taraftan mülke çoktur
Bu tahta ol havale oldu el' an
Medet ir bize ey âli ~ehin~ah
Sivas'~n üstüne sürdü sipeih~~

83 Ibn Hacer Askalani'nin
Enbâ-ul-gumr bi-ebnâ-il
ö~nr isimli tarihi Kara Yölük'ün Burhaneddin Ahmed'i katlettikten sonra
askerin pe~ine dü~erek Sivas'~~ ald~~~n~~ve Burhaneddin'in o~lunun Rum Padi~ah~na (Osmanl~~ hükümdar~na) giderek onun yard~miyle Kara Yölük'ü Sivas'ta
muhasara eyledi~ini ve Kara Yölük'ün nihayet Sivas'~~ terk ile kaçarak Burhaneddin'in o~lunun Sivas emirli'~inde kald~~~n~~yazmaktad~r.
84 Hadidi'nin ~ah-~~ Türkman dedi~i Dulgad~r o~lu Nâs~ rüddin Bey'dir.
Burhaneddin Ahmed k~z~n~n birini kay~nbiraderi Sülü Bey zade Nâs~ rüddin
Bey'e vermi~tir.
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Sivas'~~ i~gal eden Y~ ld~ r~ m Bayezid, bizzat Sivas i~galinde
bulunan ~ iletberger'in yazd~~~na göre oray~~ o~lu Çelebi Mehmed'e verdi. Sâb~k emir Alâüddin Ali, eni~tesi bulunan Dulgad~ r
o~lu Nâs~ rüddin Bey'in yan~na gönderildi".
* *
Alâüddin Ali'yi Osmanl~~tarihleri (Zeynelâbidin) ismiyle
zikrederler. Zeynelâbid in yani Alâüddin Ali'yi bir az müddet
sonra Osmanl~~ devleti hizmetinde ümeradan olarak görüyoruz.
Sultan II. Murad zaman~nda Karaman o~lu üzerine yap~lan
seferde Alâüddin Ali de bulunmu~tur. 846H. (1442 M.) de vefat
etmi~tir ".
Alâüddin Ali'nin evlâd~~hakk~nda ~imdilik bir bilgimiz yoktur. Burhaneddin Ahmed'in k~z~~ Rabia Hatun'un zevci Mezid
Bey bin Hac~~ Bey Y~ ld~ r~ m Bayezid'in esaret ve Osmanl~~
devletinin parçalanmas~ndan sonraki kar~~~kl~ k esnas~nda bir ara
Sivas'~~ elde etmi~ti.
Alâüddin Ali Bey nam~na yaz~lm~~~ Tuhfe-i Alâiye isminde
manzum Farsca bir lügat vard~r. Bu eserin müellifi ibn-iil-Bevvab (Kap~c~~ o~lu) Mehmed olup o as~rlarda Anadolu'da resmi ve ilmi
lisarun Farsca olmas~na mebni bu eseri Alâüddin Ali'ye Arapçay~~
Farsca izah için fars diliyle yaz~lm~~t~ ".
ji~tk Pa~a zacle tarihi, s. 73 ve Tâc-iit-tevarih, c. 1, s. 134. Hayrullah Efendi tarihi,
Y~ ld~ r~ m Bayezid'in Amasya'ya vürudu esnas~nda maiyyetinin nasihati üzerine
Alâüddin Ali'nin Bayezid'e iltica ederek kendisine timar verildi~ini ve Dulgad~ r o~lunu itaate davet için onun nezdine gönderdi~ini beyan ediyor (C. V, s. 45)
Ne~ri Tarihi de ~öyle der: "ol esnada Kad~~ Burhaneddin bir vak~aya u~ray~p
o~lu yerine geçti. Sivas halk~~hünkâra haber gönderip Sultan~m gelsin bu vilayeti
zabtetsin deyu bir adam gönderdiler. Hünkâr Amasya'ya var~cak sahibi (yani
Amasya emini Ahmed) istikbal edip ~ehri teslim etti. Zira Kad~~ Burhaneddin
an~~incitmi~ti. Andan hünkar Sivas'a yak~n var~cak Kad~~ Burhaneddin o~lunu
Dulgad~ r o~lu Nas~ rüddin Bey'e gönderdiler, zira Kad ~~ Burhaneddin Dulgad~ r o~luna k~z vermi~ti.
86 Tâc-üt-Tevarih c. I, s. 372 ve Müneccimba~t Tarihi, c. ~li, S. 356.
87 Nitekim Burhaneddin Ahmed vekayiini yazan Aziz Esterabadi, eseri
Arapça yazacak iken Memalik-i Rum'da Farisi taammüm etmi~~ve resmi muamelât Farsca oldu~undan dolay~~eserini Farsça kaleme ald~~~n~~söylüyor (Bezm-ü
Rezm, s. 537).

KADI BURHANEDDIN AHMED

239

Tuhfe-i Ald ~, Hamidiye kitaplar~~aras~nda ve Lala k~sm~nda 644
her sahifesi on
numaradad~r. On sekiz yaprak olan Tuhfe-i
bir beyittir. Eser, Alâüddin Ali'nin Arapça ö~renmesi için yaz~ld~~ma göre Burhaneddin'in sa~l~~~nda yaz~lm~~~oldu~u anla~~l~yor 88 .
KADI BURHANEDDIN EVIADINA A~T KITABELER

Burhaneddin Ahmed'in vefat~~ sebebiyle medfun oldu~u
Sivas'taki türbesinden bahsetmi~~ve kabrinde kitabe bulunmad~~~n~~
zikretmi~tim. Bu türbe, Sivas'~n Kayseri Kap~s~~ taraf~nda olup gördü~üm zaman üstü ah~ap, harap ve etraf~~âdi duyarl~~idi. Bu türbedeki
sandukalar~ n sonradan Sivas Gök Medresesindeki müzeye nakledilmi~~oldu~unu ö~rendim. Sanduka be~~olup üçünde yaz~~vard~r.
Yaz~s~z sandukalardan biri büyük olup Kad~~Burhan eddin'e
aittir. Sandukalar mermerdir. Yaz~l~~sandukalar~n kitabeleri ~unlard~ r :
. . c~~ii — N
,..:~1
~..) U-T
ji.i~;
~• j
89
j,N,J1 c."11.1 11
—Y
,:f

„5,1,4.
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Di~er sandukan~n bir taraf~nda :
JI
;al
Sandukan~n di~er taraf~nda :

88
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Tuhfe-i Ali'nin mukaddemesinden:
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89 Burhaneddin ismini havi parça k~r~lm~~t~ r. Bu parçay~~ sonradan Sivas
lisesi müdürü bulundu~u s~rada merhum R~ dvan Nâfiz Bey bularak Lise müzesine koymu~tur.
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Yine burada Kad~~ Mehmed Çelebi kabrine ait bir kitabe
varsa da isim ve tarih yerleri okunam~ yor. Belki Burhaneddin'in
zevcclerinden birine aittir.
Bir de Tokaeta Burhaneddin Ahmed'in 830 H. (1426 M.) de
vefat eden k~z~~ Râbia Han~ma ait bir kabir olup kitabesi ~udur:
—
Z~ l~v — y
Ba~~ta~~nda Lbl.;
ZAILI-31 ij
.4-1

Ayak ta~~nda :
z,!
•2

—r

—

Bunun yan~nda zevci Mezid Bey bin Hac~~ Bey medfun
olup o da 836 H. (1432 M.) senesinde vefat etmi~tir**.
~u halde Sivas'taki türbede medfun olanlardan biri 29 ~evval
793 (29 Eylül 1391) devefat etmi~~olan Mehmed Çelebi, di~eri ise
Selçuk Hatun nam~~ile marufe ve 850 H. (446 M.) de vefat eden
Habibe Han~ m'd~r.
* **
Burhaneddin Ahmed civar hükümetleri ile s~ hri münasebet
tesis etmi~tir. Dulgad~r o~lu S üli Bey'in k~z~n~~ald~~~~gibi onun o~lu
Nas~ rüddin Bey'e de k~z~n~~vermek suretiyle iki tarafl~~akrabal~k
kurmu~tur.
Burhaneddin'in Amasya emin i Hac~~ ~adgeldi Pa~ a'n~n
O~lu Emir Ahmed'in k~ziyle de evlenmesi takarrür ederek bu hususta kendisine müracaat vaki oldu~u s~rada Sinop emini Candar o~lu
Isfendiyar Bey'in, Burhaneddin'e gönderdi~i hediyelerin Emir
Ahmed taraf~ ndan zabtedilmesi bu münasebetin teessüsüne mâni
olmu~tur 91.
Yine Burhaneddin Ahmed'in Ordu, Giresun havalisi emini
bulunan Hac~~ Emir zade Süleyman Bey'in ailesinden bir k~z
almak suretiyle vefat~ na kadar o aile ile dostâne münasebetini idame
eylemi~tir 92.
Bezm-ü Rezm Kitabeler (Birinci k~s~m) Vakfiye, Sivas ~ehri, Lütfi
Pa~a Tarihi, Arifi Pa~a'n~n Dulgad~r o~ullar~~makalesi Tâc-üt-TevaTokat'taki bu iki kitabe için birinci k~s~m kitabeler adl~~ kitab~m~za müracaat
edilmesi s. 48.
91
1)2

Bezm-ü Rezm, s• 4 1 3.
s. 433.

ReZM- ü Rezm,
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rih, Ne~ri, A~~k Pa~a zade'ye nazaran Kad~~Burhaneddin Ahmed'in
silsilesi :
Burhaneddin Ahmed'in ana taraf~ ndan olan silsilesini gösteren vakfiye (Bedreddin Mahmud bin Celâleddin Mahmud Çelebi)
taraf~ndan 814 ~aban (141 ~ ) de tertip ettirilmi~tir. Bu vakfiye bize
Sivas kasabas~~haricinde Bedrüddin Mahmud'un âbâ ve ecdadnun
medfun olduklar~n~~gösteriyor. Bunlar~n kabirleri Sivas'ta (Ahi Hasan
el-Ahmedi) zaviyesinde olup bu zaviyede Emir ~emseddin Ahmed Çelebi
zaviyesine muttas~l imi~~93.
Yine vakfiyede Tokat'ta Erenler da~~ndaki türbede Bedreddin
Mahmud'un amcasiyle evlâdm~n medfun olduklar~~ görülüyor.
Y~ld~z kasabas~~kurbindeki türbede de vâk~fin bizzat sulbi o~lu medfundu r 94 .
BURHANEDD~N'IN VAL~DESI TARAFINDAN
~ECERES~~

Bedreddin Mahmud Müstevfi
Nizameddin Abdullah

Emir Yusuf

Kad~n
Burhaneddin Ahmed

Sinan Çe

Hüsameddin Hasan

Celâlüddin Emir
Mahmud

Emir Hasan

93
94

Vak~flar Umu~n Müdürlü~ü Mukataa defteri 4, S. 58.
Mukataa defteri 4, S. 58 Vakfiyenin ba~~taraf~ndan:

J.La~~ ,
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ry.,11 Z.f.
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JI j.b
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Belirten C. XXXII, ~6
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II. izzeddin Keykâvüs

Mehmed Harezmi B.
Resub B. Sevinc

K~z~~
Mogol emirlerinden
birininin zevcesi

Kad~~Cemaleddin
Hoteni (Selçuk veziri)

Celâlüddin Habib

K~z~~
Celâlüddin Habib
zevcesi

Husamüddin Hüseyn
K~z~~
Siracüddin Süleyman
Zevcesi

Hüsamüddin Hüseyn

Siracüddin Süleyman

~emseddin Mehmed
K~z~~

O~lu

Burhaneddin Ahmed
Ahmed Çelebi

Mustafa
~emseddin Mehmed

SULTAN BURHANEDDIN
AHMED
vefat~~800 (H. 1398 M.)

K~z~~
Nâsirüddin
bey zevcesi

Habibe
Selçuk

K~z~~
~eyh Nlüeyyed

Alâüddin Ali Rabia Mehmed Abbas
(Zeynelâbidin)

ERETNA VE KADI BURHANEDDIN DEVLETLERINI
YAZARKEN GÖRÜLEN ESERLER
Nihayet-ül-Ireb

Ahmed ~ehabeddin Ibn AbdülVehhab Nüveyri. Köprülü Kütüphanesi ~~188, ~~~~89.

el-Menhel-üs-sâfi el-müstevfi
bâ'del-Vâfi
Ebül-Fida

Cemaleddin Yusuf ibni Tanr~berdi. Nuru osmaniye 3428, 3429
Matbu nüsha

el-Vâfi bâ' del-ve feyat

j

Salâhüddin bin Aybek es-Safedl.
Yeni Cami Turhan Sultan 252.
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Kitabüs-sülûk ii marifetid-düvel-i Makrizi. Fatih 4385, 4388 ve Ayavel-mülük
sofya 3370, 3371 ve Köprülü Kü!3,11.1, J j.~ll j.1
tüphanesi ~~137.
Tarih-i ~bnül-Verdi

Ebül-Fida zeyli. Matbu nüsha
C. II.

en-nücum-üz-zâhire fil Mülûk-ilM~srul-Kahire i>L j..,a1121

Tanr~~Verdi. Ayasofya 4497 ve
Köprülü ~~ 88.

Dürretül eslâk fi-Devletil-Etrâk

Nureddin Hasan el-Halebi. Yeni
Cami Ahmediye Kitaplar~~849.

Karaman Tarihi

~ikâri. Matbu nüsha ve Üniversite Kütüphanesi yazmas~~14106.

Ayân-ül-asr ve âvan-ün-nasr

Selâhüddin Safedi. Ayasofya Kütüphanesi 2963, 2970.

j

Zübdet-üt-tevârih
jLjzJ;4d.3
2.11~.—.
Mesalikül-ebsar
~bn Batuta Seyâhatnâmesi

Hâf~z Ebrû. Fatih Kütüphanesi.
~ehabeddin Omeri. Te~ner ne~ri.
~erif Pa~a tercümesi.

Ikd-ül-cümân
Ed-Dürerül-kâmine

Ayni. Veliyüddin Efendi kitaplar~.
~bn Hacer Aksalâni. Veliyyüddin
Efendi kitaplar~.

j.111

Enba-ül-gumr fi ebna-il-ömr
11
Bezm-ü Rezm (matbû) j J
~bn Haldun Tarihi

~bn Hacer Askalâni. Veliyyüddin
Efendi kitaplar~.
Aziz Ester-âbâdi.
Abdurrahman ibn Haldun. Matbu nüsha. C. V.

Subl~-ul-A'~â

M~s~r'da matbu. Ahmed b. Ali
Kalka~endi.
R~dvan Nafiz ve ~smail Hakk~.
1928.

Sivas ~ehri

Eretna ve Kad~~ Burhaneddin taYazan meçhul
rihçesi
Kayseri ~ehri
Câmi-ud-düvel

Halil Edhem
Müneccimba~~~Ahmed Efendi. Umuml kütüphane.
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Tarih-i Osmani Encümeni'nin Necib As~m-Mehmed Arif Beyler.
Osmanl~~ Tarihi.
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmualar~~
Meskükât-~~Islâmiye Katalo~~~
Ahmed Tevhid. K~sm-~~ râbi.
Tarih-i Olcayto
Ayasofya Kütüphanesi 301 9.
~.112.
Matla-us-sâdeyn
Kemaleddin Abdürrezzak (Esad
Efendi kitaplar~) Nr. 2098.
ed-Dürret-ül-müntehab fi tekmi- Ibn Hatib en-Nüs~ri. Lâleli Kület-i Tarih-i Haleb
tüphanesi, Ibrahim Pa~a kitapJ.,~1
Li
lar~~922.
Düstur-nâme 4.1;
Enveri ( Prof Mükrimin Halil
Yinanç ne~ri).
Camiüt-tevârih zeyli Lk:.)
Nur osmaniye Kütüphanesi 3271.
mülük-i mâzi
Millet Kütüphanesi.
Acaib-ül-makdür

Ibn Arab~ah. Nur osmaniye
3393 ve M~s~r basmas~~nüsha.
Mecma'ul-ensab LJdI
Yeni Cami kitaplar~, birinci k~s~ m gog.
Amasya Tarihi
Hüseyin Hüsameddin Efendi.
Matbu.
Düvel-i Islâmiyye
Halil Edhem
~akay~k-~~Nümâniye tercümesi
Mecdi. Matbu.
Hayrullah Efendi Tarihi
C. V. Matbu'.
Icabet-üs-sâil ilel-mârifet-ir-resâil. Paris Milli Kütüphanesi Arapça
1I
jsk_..)1
yazmalar~~4437.
Zeyl-ül-vâfi fi-1 menhelis-sâfl
Ibn ~ühbe tarihi. Nur osmaniye
3077 ve Esad Efendi 2345.
et-Tabakat-üs-seniyye fi teracim-il Takiyüddin Temimi. Umumi KüLJIc,L-41„ji
hanefiyye
tüphane 5209.
r 15
El-i-ber
Zehebi. Ayasofya Kitaplar~~3079.
JJl
El-Veled-ü~-~efik
Ahmed Kad~~ Nebire-i Hoteni.
Fatih Kütüphanesi 4519.
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~smail Hakk~. Matbu.
Hâlet Efendi Kitaplar~~583.
Almancadan tercüme. Millet Kütüphanesi.
Türk Tarih Kurumu yay~nlar~nNe~ri Tarihi.
dan.
Nur~~ osmaniye nüshas~~ 3078,
'bn Kemal
varak 58.
L.JI .1
Müstakimzâde. Hâlet Efendi KiMecellet-ün-nisâb
taplar~.
Topkap~~ Saray~~Kütüphanesi
Seyyid Lokman ~eceresi
1321, S. 74.
Matbu nüsha.
Tc-üt-tevâril~~
Matbu nüsha. ~stanbul tab'~.
A~~ k Pa~azade Tarihi
Hadidi, Manzum Osmanl~~Tarihi Yazma.
Ali yazma
Fusul-~~hull-ü-akd ~i 5 ‘3,Kitabeler (Birinci K~s~ m)
Revâmiz-ül-âyân
Sild Berger

