XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRKIYE TARIHI
HAKKINDA ARA~TIRMALAR
Doç. Dr. YA~AR YÜCEL

Türkiye ve Yak~n-Do~u üzerinde 1393/94
Timur tehlikesi
§ Giri~. — § ~ . 393/94'lerde Türkiye ve Yak~n-Do~u. — § 2. Timur'un
Türkiye ve Yak~n-Do~u'da görünmesi, istilâlar~. — § 3. Bölgesel savunma ittifak~~
kurma çal~~malar~. — § 4. Timur'un dönü~ü ve yeni geli~meler. — § 5. Sonuç.

Giri~~
Ara~t~rmam~za konu olan Türkiye ve Yak~n-Do~u üzerinde
1393/94 Timur tehlikesi meselesine girerken bu meselenin daha kolay
bir ~ekilde anla~~lmas~n~~ sa~lamak için, Timur ve imparatorlu~u
hakk~nda k~saca bilgi verme~i uygun gördük.
Orta ça~~n sonlar~nda önemli bir mevkii i~gal eden, ad~n~~ta~~yan
imparatorlu~un kurucusu ve ilk zamanlar~~hakk~nda pek fazla bir~ey
bilinmiyen Timur, nisan 1336'da Semerkand'~n güneyinde Ke~'de
do~mu~tur 1. Genellikle, Timur devri tarihçileri onun soyunu Cengiz
Han sülalesine ba~lama gayreti içindedirler 2 . Ancak ayn~~kaynaklardaki mevcut bilgiler göstermektedir ki, Timur, Barlas oyma~~na
mensub ve idareleri alt~nda bulunan Ke~~~ehri etraf~nda yurt tutmu~~
Maveraürmehirli asil bir aileden gelmektedir 3 . Timur daha 25 ya~~nda
genç bir adam iken kendini tan~tmak imkan~n~~elde edebilmi~~ve
1

s. 8.

~erefeddin Ali Yezdi, Zaferndme. Muhammed Abbasi n~r. I, Tahran 1336,

2 Nizameddin ~âmi, Zaferndme. F. Tauer n~r. Praha 1937, s. 12-15; 1bn Arab~ah. Acdibu'l-makd~2r. Kahire 1385, S. 8.; E. Blochet, Introduction t l'histoire des Mongols
de Fadl-Allah Rashideddin. Leiden 191o, s. 61, 64; Zeki Velidi Togan, Tahkik-i neseb-i
Emir Timur. The Maclis-e Armughan-e ~lmi, Lahore 1955, S. 105-113. Çev. Ismail
Aka, Emir Timur'un soy~na ddir bir ara~t~rma. Tarih Dergisi 26 (1972) S. 75-84.
3 ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 120; Ibn Arab~ah, s. 6.
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1361'lerde Maveraünnehir bölgesindeki siyasi olgular nedeni ile ilk
kez siyasi hayata at~lm~~t~r 4. Ancak ba~lang~çtan itibaren temkinli
hareket etme~i benimsemi~~bulundu~undan, bölgede anar~ik ortam~n
do~mas~na sebep Tu~luk Timur idaresindeki Ili Mo~ollar~na kar~~~
ümitsiz bir kahraman olmak istememi~, bar~~c~~ve uzla~t~r~c~~bir
politika izlenmesi dü~üncesini ortaya atm~~t~r. I~te bu davran~~~d~r ki
Ke~'i kendisine kazand~rm~~, nihayet 33 ya~~nda iken Belh'i de hâkimiyet sahas~na ald~ktan sonra, bölgenin tek hakimi durumuna gelmi~tir. Emir Hüseyin'in öldürülmesinden sonra da 137o'de Semerkand'a gelerek resmen hükümdarl~~~n~~ilan etmi~~olan Timur'un,
kendisini Cengiz Han'~n ve Ça~atay'~n takipçisi olarak tan~tmak
istedi~ine dair Zafernâmelerde kay~tlar bulunmaktad~r 5. Herhalde
bu, o günün siyasal ve sosyal ~artlar~~içinde bölge topluluklar~mn sempatisini kazanmak için ortaya at~lm~~~bir iddia olmal~d~r. Zira imparatorlu~un siyasi ve sosyal tarihi incelendi~inde görülecektir ki,
Timur bölgede Mo~ol hâkimiyeti yerine bir Türk hakirniyeti, Cengiz
Han imparatorlu~u yerine de Timur imparatorlu~unu getirmi~tir.
Ciddi, dü~ünceli, sofu 6 ve e~lenceye kar~~~bir ki~ili~e sahip bulunan
Timur'un tedbirli bir kumandan ve iyi bir asker oldu~u hayati incelendi~inde görülecektir. Bunlar~n yan~~s~ra sanatkarlarm ve ediplerin
dostu olan hükümdar~n edebiyattan da zevk ald~~~, ki~ili~ine dair
bilinen hususlardand~r. Imparatorlu~unun yap~s~na gelince: Kaynaklardaki bilgiler, imparatorlu~unun durumu ve yap~s~~ aç~kca ispatlamaktad~r ki, bu büyük siyasi kurulu~~ba~lang~çtan itibaren çürük
bir siyasi yap~ya sahipti. Imparatorluk kültür itibariyle Türk-Irani,
hukuki kurulu~~yönünden Türk-Mo~ol, siyasi-dini disiplin bak~m~ndan ise Mo~ol-Islam idi. Gerçekten de tarihin ilginç ki~ili~e sahip
bir hükümdar~~tipini yaratm~~, iki büyük devrin kav~a~~nda muhtelif
medeniyetleri ki~ili~inde birle~tirmi~~bir insan~n ortaya ç~kard~~~~
imparatorlu~u, Sahruh, Ulu Bey, Hüseyn-i Baykara, Babur gibi
kuvvetli ardalarm~n varl~~~na ra~men sür'atle küçülmü~, küçük
Nizameddin ~âmi, s. 19; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 45-46; Muinüddin-i
Natanzi, Müntehabü't-teadrih-i Muini. J. Aubin n~r. Tahran 1336, s. 210.
5 Nizameddin ~âmi, s. 6o; ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. go, 154-158; Muinüddin-i
Natanzi, s. 129, 235, 237. W. Barthold, Ulu~~Bey ve zaman~. Çev. Akdes Nimet, Istanbul 1930, s. 13 v.d.
Bk. Zeki Velidi To~'an, Te~nür Bek'in isldmiyete bak~~~. Ats~z Mecmua, say~~13
(1932) s.
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Maveraünnehir ile Horasan'a münhas~r kalm~~t~r. Her halde bunun en gözle görünür nedenlerinden birisi Maveraünnehir'in hiç bir
suretle zahiri bir co~rafi merkezden dinamik bir siyasi merkeze
geçememesidir. Ne var ki, buras~~XIV. yüzy~l~n sonunda etraf~nda
f~rt~nalar yaratan bir siyasi merkez haline gelmi~se de bu hal tamamiyle
ar~zi ve Türkiye - Yak~n-Do~u'da mevcut siyasi kurulu~lardaki çalkant~lar~n bir sonucu olmu~ tur.
~~T. 1393/941erde Türkiye ve Yak~n-Do~u
Timur'un ki~ili~i ve imparatorlu~unun karakteri hususunda
k~saca çizme~e çal~~t~~~m~z bu panaromadan sonra, ~imdi de konumuzu te~kil eden tehlike arifesinde Türkiye ve Yak~n-Do~u'nun durumuna
ve siyasi geli~melerine az da olsa e~ilmenin yararl~~olaca~~~kan~s~nday~z.
Timur hiçbir plan ve programa dayanmadan yapm~~~oldu~u
say~s~z askeri seferlerden sonra, 1393/94'de Irak-~~Arab'~n kap~lar~na
dayand~~~nda Türkiye'de; henüz Orta Anadolu'da hakimiyet kuramam~~~bir Osmanl~~devleti, Sivas-Kayseri bölgesinde Kad~~Burhaneddin Ahmed'in devleti 7 , siyasi bask~~ve tehditler sonucu Osmanl~~
ba~~ml~l~~~na giren ve Sivas-Kayseri devletine kar~~~yurtlar~nda
tutunabilme mücadelesi veren Karaman-o~ullar~~beyli~i 8 , Do~u
Anadolu'da, Kad~~Burhaneddin Ahmed ile u~ra~~~içinde bulunan,
Erzincan emirli~i ve Karakoyunlular 1° ile Mara~-Elbistan dolaylarmda Dulkad~rl~lar n ve nihayet henüz siyasi kurulu~~haline gelmerni~~Akkoyunlular 12 siyasi çehreyi karakterize eden ba~l~ca kurulu~lar olarak ayakta idiler.
Yukar~daki tablo göstermektedir ki, 1393 /94'lerde Türkiye birçok mahalli hakimiyetler elinde parçalanm~~~ve siyasi birlik ve beraberlikten uzak bir halde idi. Türkiye'nin bat~~uçlar~nda, Rumeli'deki
ba~ar~larma ra~men, Anadolu'da henüz tam bir siyasi güce sahip
olamarm~~Osmanl~~devleti mevcuttu. Taht= ~ 389'dan itibaren Y~ld~7

Geni~~bilgi için bk. Ya~ar Yücel, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti. Ankara

1970.

~imdilik bk. ~ehabeddin Tekinda~, Karamanl~lar madd., 1A.
Bu Emirli~in siyasi tarihi için bk. Ya~ar Yücel, Mutahharten ve Erzincan emirligi, Ankara 1972.
10 Bk. Faruk Sümer, Karakoyunlular. Ankara 1967.
11 Bu Beylik hakk~nda bk. Mükrirnin Halil Yinanç, Dulkad~rl~lar madd.,
Bk. Mükrimin Halil Yinanç, Akkoyurdular madd., 1A.
8

9
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r~m Bayezid i~gal ediyordu. 1389'da Osmanl~~devleti yap~s~nda köklü
de'~i~melere yol açabilecek bir buhran~~k~sa sürede atlatt~ktan sonra
Y~ld~r~ m Bayezid —bu buhran bu güne dek tarihçilerin dikkatlerini
çekmemi~~ve umumil ifadeler aras~nda geçi~tirilmi~tir — , I. Murad devrinde tasla~~~çizilen imparatorlu~u kurmak için zorlu bir siyasi — askeri
mücadeleye at~lm~~t~~". Bu cümleden olarak 1390 k~~~nda Karamano~lu Alaaddin Bey'in liderli~ini yapt~~~~Anadolu Gazi beyliklerinin
clireni~ini k~rmak için harekete geçmi~~ve yapt~~~~ilk Bat~~Anadolu
seferi sonunda, Türkiye'nin bat~s~ndaki Gazi beyliklerin (Ayd~n, Saruhan, Mente~e) hakimiyetlerine son vererek bölgeyi Osmanl~~arazisine
katm~~t~~". Ancak Y~ld~r~ m Bayezid'in yukar~da de~indi~imiz Türkiye'nin siyasi birli~ini sa~lama yolundaki ilk ba~ar~s~, Osmanl~~devleti
aleyhine I. Murad devrinde Türkiye'de ortaya ç~km~~~olan husumeti
daha da art~rnu~~ve Orta Anadolu hakimi Kad~~Burhaneddin'i di~er
kurulu~lar~n hâmisi durumuna getirmi~ti. Fakat bu ciddi rakibe ra~men, Y~ld~r~m Bayezid 1393 sonbahar~nda Karaman topraklar~na
girerek Konya'ya kadar sokulmu~~ve beyli~i k~smen ba~~ml~l~~~~
alt~na alm~~t~~15. Nihayet 1392 ilkbahar~ nda, Candar-o~ullar~~beyli~i
ülkesine giren Osmanl~~hükümdar~~Sinop hariç, bu beyli~in topraklar~n~~kendi ülkesine katm~~t~. Fakat 1392 yaz~nda yapt~~~~K~rkdilim
sava~~nda Kad~~Burhaneddin Ahmed'e kar~~~kesin bir yenilgiye
u~ram~~t~~".
Orta Anadolu'da ise 1381 y~l~ndan beri Eretna devletinin idaresini eline geçiren Kad~~Burhaneddin Ahmed bulunuyordu. O, Orta
Anadolu ve Dani~mendiye topraklar~na yeniden sahip olmak politikas~~
le ~imdiye kadar tarihçilerin pek fazla ilgisini çekmemi~~olan 1389 Kosova'dan
sonraki bu buhran için bk. Aziz b. Erde~ir-i Esterâbkli, Bezm u Rezm. Kilisli Rirat
n~r. ~stanbul 1928, S. 387-388; A~~k Pa~a-zâde,
A-1-i Osman. Ali Bey n~r. Istanbul 1332, s. 64; Ruhi Çelebi, Tevdrih-i
Osman. Oxford, Bodleian library, Ms
Mars 313, bizdeki foto~raf; ibn Hacer, Inbâ ul-Gumr. I, Veliyüddin Ef. Ktp. Nr.
2340- 1, vrk. 14ob. Ayr~ca geni~~bilgi için bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s.
104-106; Fehim Bajraktarevic, jedan savrenemi perziski izvor o bici na Kosova (La
bataille de Kosova d'aprs une source persane contemporain). Prilozi 4(19523953) S. 5-21.
14 Bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. ~ o6 not 145.
15 Bezm u Rezm, S. 390-392; Oruç, Tevdrih-i
Osman. Fr. Babinger n~r. Leipzig 1927, s. 31, ~ o~~ ; Muhyi Çelebi, Tevdrih-i
Osman. Ali Erniri Ktp. Nr. 17,
vrk. 52.
le Bezm U Rezm, S. 400, 406-408.
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ile ortaya ç~k~ nca Türkiye'deki siyasi denge Osmanl~~devleti aleyhine
bozulmu~tu. Zira bu dü~üncesini tatbik safhas~na koyarak Osmanl~~
iktisadiyat~n~n ~ahdamar~~Tebriz-Tokat-Bursa ticaret yolunu kontrol
edecek mühim merkezleri ele geçirmi~~Ankara'ya kar~~~tehditkar
bir durum alm~~t~ . Bunun yan~~s~ra ayn~~politikan~n etkileri Karamano~ullar~~beyli'~inde de kendisini hissettirmi~ ti. Öte yandan Malatya'y~~
alarak Suriye'ye do~ru yay~lma, geni~leme arzusu ise Kad~~ Burhaneddin Ahmed'i Divri~i'ye kadar sokulmu~~olan Memlüklu sultanl~~~~ile siyasi çat~~ malar içerisine itmi~ti. Do~u Anadolu'ya do~ru
takip etti~i geni~leme siyaseti ise ba~~ms~z Erzincan emirli~ini siyasi
ve ekonomik güçlükler içerisine itmi~ti 17. Böylece Türkiye'deki
mahalli hakimiyetler aras~ nda ciddi bir kuvvet oldu~unu ispatlam~~~
Karaman-o~ullar~~ beyli~ini birkaç kez ma~lup etmi~~ve Osmanl~~
ilerleyi~ine ba~l~ ca engel olabilece~ini, ~~392 yaz~nda kazand~~~~zaferle
Türkiye kamuoyuna göstermi~ti.
Biraz daha güneyde, Mo~ollara kar~~~sürdürülen uzun bir
u~ra~~dan sonra Anadolu'da Selçuklu ba~ kentine yerle~mi~~olan
Karaman-o~ullar~~beyli~i, Alaaddin Bey'in liderli~inde 1393/94
arifesinde varl~~~n~~sürdürme mücadelesi vermekte idi. Çünkü yukar~da
durumlar~ndan ve siyasi de~i~melerinden k~saca bahsetti~imiz SivasKayseri devleti ile Osmanl~~devletinin çemberleme tehdidi alt~ nda
idi. Ancak Karaman hükümdar~n~n, Kad~~Burhaneddin Ahmed ve
Osmanl~lar~n a~~r~~isteklerine kar~~~zaman zaman gösterdi~i yumu~ak
ba~hl~~~n durum icab~~oldu~u, kendisine d~~tan hami arad~~~~gözden
kaçmamaktad~r.
Türkiye'nin do~u ve güneydo~usunda mevcut mahalli hakimiyetlerdeki durum ve siyasi de~i~melere gelince, I 379 y~l~ ndan beri Erzincan
bölgesinde ba~~ms~z bir emir olarak bölge siyasi tarihinde roller oynamakta olan Mutahharten de, t~pk~~Karaman hükümdar~~gibi Türkiye'deki geli~ melerin tesirlerinden etkilenerek hami bulma çabas~~
içindedir. ~~386/87'den beri de Timur'la ili~ ki halindedir 19.
Mara~-Elbistan dolaylar~ndaki Dulkad~r-o~ullar~~beyli~i de
Memlüklu siyasi bask~s~~alt~nda bunalm~~~ve ç~ kacak bir olaydan yararlanmak haz~rl~~~~içinde olan bir kurulu~tu.
17 Geni~~bilgi için bk. haz~rlamakta oldu~umuz ~u yaz~, Sivas-Kayseri hükümdartntn ki~ili~i ve devletinin yap~s~.
18 Mutahharten'in bu ili~kisi için bk. Mutahharten ve Erzincan em~rli~i, s. 687689.
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Kara Yusuf'un liderli~indeki Karakoyunlular ise, bu tarihlerde
bölgelerinde nüfuzlar~n~~yerle~tirme mücadelesi veren bir Türkmen
kurulu~ u olarak faaliyet göstermekte idi 19. Akkoyunlulara gelince
1393 /94'lerde ba~lar~ nda Ahmed Bey oldu~u halde, Karakoyunlularla yapt~klar~~mücadeleyi kaybetmi~~olarak, Sivas-Kayseri devleti
topraklar~ nda mülteci hayat~~sürmektedirler 2°.
Yak~n-Do~u'nun söz konusu dönemde dikkate de~er en kuvvetli
siyasi varl~~~~Memlüklu sultanl~~~~idi. Türkiye'de Malatya'ya kadar
uzanan, M~s~ r - Suriye'nin sahibi ve vaktiyle Mo~ollar~n da Suriye'ye
inmesine engel olan bu sultanl~k zaman zaman Türkiye meselelerinde
söz sahibi olmu~ tu. Fakat, ~ imdi Berkuk'un devlete hâkim oldu~u
s~rada, M~s~ r ve Suriye'deki iktalar~~için biribiriyle mücadele eden ve
tahta geçmek emelinde olan Memlüklu askeri ~eflerinin çeki~meleri
nedeniyle kuvvetini kaybetme~e ba~lam~~t~. Berkuk saltanat~~boyunca
bu askeri ~eflerin direni~lerini k~rmak için u~ra~m~~t~ r. Bir ara
Memlüklu taht~n~~da kaybeden Berkuk, 1390'da ikinci kez sultanl~~a
seçilecektir. Hiç ~ üphesiz bu halin devletin Yak~n-Do~u parças~n~~
te~kil eden k~sm~ nda siyasi nüfuzun gerilemesine sebep olacakt~r.
Üstelik rakibi Minta~'~n ~am ve Halep bölgesindeki Türkmenlerle
ikinci defa taht~~elde etme niyetiyle harekete geçmesi ve bölgesel
ba~ar~lar~~kar~~s~ nda Suriye'nin devletten kopma sorunu ile kar~~~kar~~ya gelen Berkuk, nihayet Suriye'ye yürümek zorunda kalm~~~1393
ilkbahar~~sonuna kadar bölge bozulan devlet otoritesini yeniden kurma
faaliyetinde bulunmu~tur 21 .
Nihayet ~ah ~uca'n~ n ölümünden sonra (1387), ilk istilây~~
müteakip, iktidar mücadelesini kazanarak Timur'a kar~~~ baba
arazisinde birli~ini yeniden kurmu~~Muzafferiler'den ~ah Mansur 22
ile Ba~dad'da Celâyirlilerin 23 son temsilcisi Ahmed-i Celâyir bölgede siyasi hayatlar~n~~devam ettiren iki hükümdar idiler.
12 Bk. Karakoyunlular, S. 54 v.d.
20 Bk. Bezm u Rezm, s. 369-370.
21 Bk. ~ehabeddin Tekinda~, Berkuk devrinde MemMk sultanl~~~. Istanbul 1967,
s. 68-77.
22 Bk. Mahmud-i Kutbi, Tarih-i Al-i Muzaffer. Abdulhüseyn-i Nevi n~r.
Tahran 1335; Hüseyn Kuli Sutûde, Tarih-i Al-i Muzaffer. I, Il, Tahran 1346-47.
28 ~irin Beyanl, Tarih-i
Celdyir. Tahran 1345.
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~~2. Timur'un Türkiye ve Yak~n - Do~u'da görünmesi,
istilâlar~~
~~te 1393 k~~~ nda Mazenderan'~~zapteden Timur 24, Türkiye ve
Suriye içlerine do~ru yürüme haz~rl~~~ nda bulunurken, Türkiye ve
Yak~n-Do~u'nun siyasi yap~s~ndaki görünü~ün kendisi için ne derece
ümit verici oldu~u yukar~daki izahattan sonra aç~kca anla~~lacakt~r.
Ancak bütün bu objektif görünü~e ra~men Timur'u bu i~e iten sebeplerin, ~~— Cihangirlik iddias~~ile ortaya ç~ kan Timur bütün bu
topraklar~n büyük bir k~sm~n~n Cengiz Hân ve o~ullar~na ait oldu~unu
ve kendisini bunlar~n tabii varisi görmesi, 2 — Yerle~ik de~il daha
ziyade göçebe ve seyyal kuvvetlere dayanarak devlet kuran Orta
Asya ba~bu~lar~~gibi birçok ~eyler vadeden Yak~ n-Do~u ülkelerine göz
dikmesi — örne~in kendisinden önce Selçuklu ve ~lhanl~ larm sonra da
Akkoyunlu Uzun Hasan'~ n izledikleri yol gibi —, temel ö~eleri olarak
unutulmamal~d~r.
Bu ortamda Türkiye ve Suriye'ye yapaca~~~yürüyü~ün mutlak
ba~ar~~ile sonuçlanaca~ma inanm~~~bir ki~i olarak Mâzenderan yöresinde karargah~n~~kuran Timur, ocak 1393 sonlar~ nda Emirzade
Muhammed ile karde~i Pir Muhammed ve Mirza Miran~ah kumandas~nda gönderdi~i ak~nc~~kuvvetler Kazvin ve Sultaniye'yi zapt
ederlerken, kendisi de Mirza ~ahruh'Ia birlikte Luristan ve M~zistan'a
yürüyerek bu bölgeleri i~gal etmi~ ti. Sonra ~iraz, ~sfehan ve Ebrküh
~ehirlerini Zeynel-Abidin'in elinden alan ve bu hükümdara bask~~
yapan, Muzafferlye hanedan~~liderlerinden olup ~iraz'a kapanan ~ah
Mansur'un üzerine yürümü~~onu da ma~lup ederek öldürtmü~tü.
Çok geçmeden de ~iraz'a girerek ba~l~l~ klar~n~~ daha önce bildirmi~~olmalar~na ra~men, tüm Muzafferiye hanedan~ndan ~ehzâdeleri öldürtmü~~yörenin idaresini de Emirzade Ömer ~eyh'e vermi~tir 25. Bilahare de Ba~dad'da Celayirliler'in son temsilcisi Sultan
24 Bk. Nizameddin ~âmi, s. 126-128; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 407-8, 414;
Zahireddin-i Mar'a~ i, Tarih-i Taberistan ve Ruyan ve Mdzenderan. Muhammed Hüseyn-i
Tesbihi n~ r. Tahran 1345, S. 231-236; K. Sanjian, Colophons of Ar~nenian manuscripts,
1301-1480. Cambridge, Mass. 1969, s. 108-114.
s. 135; Hâf~z-~~Ebrü,
26 ~erefeddin Ali YezclI, I, s. 437-445; Nizameddin ~âmi,
Zübdetü't-teviirih. Fâtih Ktp. Nr. 4370-1, vrk. 255 a; Muinüddin-i Natanzi, s. 356;
Bezm u Rezm, s. 448; Hvand~ âh el-Hüseyni, Zaferndme. Fatih Ktp. Nr. 4428, vrk.
156 b; Mahmud-i Kutbi, Tarih-i 21-1-i Muzaffer, Abdulhüseyn-i Nevi n~ r. s. 126.
Thomas de Medzoph, Exposd des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh dans l'Asie o~cidentale. Frans. terc. F. 1\l've, Bruxelles 186o, s. 33; Yay~nlad~~~m~z Timur mektubu.
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Ahmed'e hil'at ve para göndermek suretiyle onu ba~~ml~l~~~ na almak
istemi~ti. Böylece Irak-~~Arab'a girmek için önünde hiç bir engel kalmam~~t~. Sadece bu yörede kar~~s~na ç~ kabilecek, Ahmed-i Celâyir vard~.
Türkiye ve Suriye içlerine girmeden önce gerisinde Timurlu olmam~~~
bir yer b~ rakmamak azrniyle Ba~dad'a yürüme karar~~alan Timur
(a~ustos 1393), sadakan~n arzetmi~~olmas~na ra~men Sultan Ahmed-i
Celâyir'in elinden ~ehri alarak bu hükümdar~~Memlüklu sultanl~~~na ilticaya mecbur b~ rakm~~~idi 26 . A~a~~da de~inilece~i üzere bu hal
daha aç~ k bir ifade ile Ahmed-i Celâyir'in Memlüklu sultan~~taraf~ndan himayesi, Timur'un, sultanl~~~ n topraklar~na yürümesine bir
neden olarak o s~ radaki diplomatik yaz~~ malarda yer alacakt~r.
Böylece Timur'un, Türkiye ve Memlüklu sultanl~~~~ile hem
hudut kaleler ve ~ehirler yak~n~ nda görünmesi, bilhassa Türkiye ve
Suriye'yi istilâya haz~rland~~~~haberi 27, kom~u kurulu~lar~n ba~kentlerinde geni~~çapta huzursuzluk do~urdu. Ça~da~~Arap ve Türkiye
kaynaklarmda bilgilere göre, Yak~n-Do~u ve Türkiye üzerine dü~en
bu büyük siyasi tehlike kar~~s~nda, ba~lang~çta mevzil baz~~tedbirler
alma yolundaki ilk faaliyetlere, Sivas ve Kahire'de rastl~yoruz.
Timur'un hareketlerini çok yak~ndan izleyen Sivas-Kayseri hükümdan
Kad~~Burhaneddin Ahmed, devletin büyüklerini saray~na toplayarak
bu tehlike kar~~s~ nda devletin izleyece~i politikan~ n saptanmas~n~~
istedi. Mecliste Kad~~Burhaneddin Ahmed, daha evvel Mo~ollarm, bu
defa da Timurlular~n Sivas ve Türkiye için arzetti~i tehlikeyi belirten
bir konu~ma yapt~. Söylenenleri tasvip eden ümerâ, yeniden asker
teçhizine, mancm~ k ve sapanla, okçu, ate~çi tedarikini, ~ehirlerin ve
kalelerin istihkâmlanrun onar~lmas~n~~karar alt~na ald~~28. Memlüklu
sultanl~~~~ba~kenti Kahire'ye Suriye ~ehirlerinin idarecileri taraf~ndan
28 Ba~dadla ilgili olaylar için bk. ~
erefeddin Ali Yezdi, I, s. 456; Nizameddin
~âmi, s. 166-171; Hâf~z-~~ Ebrü, vrk. 258b-259a, 271a; Ahmed b.Hvandsâh, vrk. ~~
64b ;
Bezm u Rezm, s. 19-23; Inbâ, I, v~ k. 129b; /bn Arab~ ah, s. 47; 1bl-111'1-Furat, Ta~ihied-duvel ve'l-mülük. XI, Zureyk n~ r. Beyrut 1936, s. 344-345,
367, 374 Ayni, ikdu'lCumân. XIX, Veliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2395-6, s. 452-53, 458; /bn Kad~~ ~uhbe,
zeyli. II, Paris Bibl. Nat., Nr. 1599, vrk. 911D-92a, 98b; Makrizi,
Kitabü's-sülûk. III, Fâtih Ktp. Nr. 4379, vrk. 121b;J. Aubin, Ta~nerlan â Bagdad. Arabica IX (1962)5. 303-309, Comment Tamerlan p~enait les villes. Studia Islamica XIX
(1963) s. 83-122; Hrand D. Andreasyan, XIV. ve XV. yüzy~l Türk tarihine ait ufak
kronolojiler ve kolofonlar. Tarih Enstitüsü Dergisi 3 (1973) s. 96.
27 Bk. /bnü'l-Furat, IX, s. 350; Bezm u Rezm, s. 448.
28 Bk. Bezm u Bezm,
s. 452-453.
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iletilen bölge halk~n~n korku ve heyecan~~ile yard~m istekleri kar~~s~nda Berkuk'un da haz~ rl~~a giri~ti~ini görmekteyiz. T~pk~~Kad~~
Burhaneddin Ahmed gibi Berkuk da Meclisü'l-cey~'i toplad~. Toplant~da ikta'll askerin Memlüklu sultanuun yan~nda sefere ç~kmas~~karar~~
veren meclis, ayr~ca askerin malzeme ve yiyecek ihtiyac~n~n da
görülmesi yolunda ilgililere emirler verilmesini kararla~t~rd~. Bu arada
ayn~~yolun izlenmesi hususunda Suriye nâibliklerine de emirnâmeler
gönderilmi~ti 29. Ancak sava~~haz~rl~klar~n~n sürdürüldü~ü bu ba~kentlerinin yan~~s~ra, Türkiye'de Konya, Elbistan ve Erzincan'da ise
korku yerine tam bir sevinç havas~~esmekte oldu~u ça~da~~bir Türkiye
kayna~~~olan Bezm u Rezm'deki bilgilerden anla~~lmaktad~r 3°.
Ne var ki bütün bu çabalar~n sürdürüldü~ü s~rada Timur, 1393
sonu 1394 senesi ba~~nda Türkiye'ye girmi~ti. Hemen ~unu belirtmek
yerinde olur ki, Timur bu davran~~~~ile ilk hedefin Türkiye oldu~unu
aç~klam~~~oluyordu. Zira gerek Timur'un sava~~takti~i ve gerekse
olgular kronolojisi de bu dü~üncemizi do~rulamaktad~r.
Timur, Türkiye'nin do~u bölgelerini istilâ için askeri harekat~na
ba~larken diplomatik te~ebbüslerde bulunmay~~ihmal etmemi~tir.
~öyle ki, Ba~dad'~~ald~ktan sonra kuzeye do~ru hareketle Tekrit'e
geldi~inde 31 El-Cezire hâkim ve emirleri ile Mutahharten, Karamano~lu Alaaddin, Dulkad~r-o~lu Suli, Karakoyunlu ve Akkoyunlu
beylerine ve Sivas-Kayseri hükümdar~~Kad~~Burhaneddin Ahmed'e
haberler göndererek kaat etmelerini istemi~ti. Bu arada M~s~r Memlüklu sultan~~Berkuk'a da kalabal~k bir elçilik heyeti göndermi~ti 32.
Bu tür giri~imlerinin sonuçlar~n~~almay~~beklemeden Musul'dan Mardin'e yönelen Timur, Re's ul-ayn yöresine yeti~ti~inde ordusunun
sa~~kolunu bölgedeki Karakoyunlular üzerine sevk ederek onlar~~
da~~tt~. ~leri harekat~na devam ederek Melikü'z-Zahir ~sa'n~n elinden
Mardin'i ald~ktan sonra Diyârbekir'i muhasara ile feth ederek
Karakoyunlu Kara Yusuf'u tedip için Mu~~ovas~na indi. Maiyetindeki
Türkmenleri ile ordan uzakla~an Karakoyunlu Kara Yusuf'u takip
ettiren Timur, bundan arzu etti~i sonucu alamay~nca, Van gölünün
29 Bu haz~rl~klar için bk. Berkuk devrinde Memlitic sultanl~~~, s. 79-80.
30 Bezm u Rezm, S. 456.
3 ° Nizameddin ~âmi, s. 142-143; ~erefeddin Ali Yezdi, I, S. 458 v.d.
32 Bk. Bezm u Rezm, s. 451; Inbâ, I, vrk. 120; Ibn Kad~~ ~uhbe, II, vrk. 93a.
Kr~. yay~nlad~~~m~z Timur mektubu.
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kuzeyindeki Alada~'a geldi ve Erzurum'un güneydo~usunda Kara
Yusuf'un karde~i M~s~r Hoca'n~n korumas~ndaki Avnik kalesini
alma~a karar verdi. Nitekim Timur yukar~da temas etti~imiz diplomatik giri~imlere dair ilk haberlerin bir k~sm~n~~daha Avnik'e gelmeden
alma~a ba~lad~~~n~~gösteren kuvvetli delillere sahip bulunuyoruz.
Örne~in 1394 y~l~~yaz~nda Alada~'dan Avnik kalesini almak için hareketle Ayd~n kalesin.e gidip kale halk~ndan aman mal~~ald~ktan sonra
Üç kilise'de konaklad~~~nda, Erzincan emin i Mutahharten beraberinde münasip hediyeler oldu~u halde muhte~em bir alayla gelerek
arz-1 hizmet ve ubudiyet etmi~ti. Timur da Mutahharten'i izaz ve
ikram ile hil'at, kemer ve külâh ile taltif etmi~ti 33. Bilahare Timur,
henüz kap~ya gelmemi~~Avnik hâkimi M~s~ r Hoca'n~n üzerine yürüdü~ünde, Erzincan emini de kendisine e~lik etmi~ti. Avnik muhasaras~~müddetince harp sahas~ nda bulunan Mutahharten bir ara elçi
olarak M~s~r Hoca'n~n yan~na gitmi~~ve onunla görü~me de yapm~~t~r.
Nihayet 43 gün süren uzun bir ku~atmadan sonra kalesini teslim
eden M~s~ r Hoca bilahare Mardin meliki Isa ile birlikte önce
Sultaniye'ye, oradanda Semerkand'a gönderilmi~tir 34.
Biraz yukar~da itaate davet mektuplar~ na cevaplar gelme~e
ba~lad~~~na de~inmi~tik. M~s~r Memlüklu sultanl~~~na gönderilen ve
özeti Zafernâmelerde de verilen mektubunda Timur, hâkimiyeti
alt~ na giren Iran, Irak-1 Arab hududuna kadarki yörelerin eskiden
beri Cengizlilere ait oldu~unu iddia etmekde, kar~~l~kl~~elçi teati
edilmesi istenmekte ve iki memleket tacirlerinin serbestçe birbiri ile
ticaret yapmalar~n~~dilemekte idi 35. Bu arada Timur'un Berkuk'a
tehdit anlam~na gelen k~l~ç ve ok gönderdi~i, Meml'ük sultanl~'~~na
iltica eden Ba~dad hâkimi Ahmed-i Celâyir'in iadesini ~srarla talep
etti~i de Berkuk'un mart 1394 tarihli yollad~~~~mektubundaki
bilgilerden anla~~lmaktad~r 36 . Ne var ki Timur Kahire'den gelen
haberlerle, Berkuk'un bu isteklerine olumlu cevap vermedi~i gibi
k~l~ ç, ok gibi kendini tehdide hedef tutan hediyelerden korkmad~~~n~,
Nizameddin ~âmi, S. 142, 153.
34 Nizameddin ~âml, S. 154-156; Ibn Arab~ah, S. 50; Bezm u Rezm, S. 449-456.
35 Nizameddin ~ârni, s. 221-222 ; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 457-5 ; Ahmed b.
8
lIvand~âh, vrk. 167 b v.d.; Hâf~z-~~ Ebrû, vrk. 313 b.
36 Bk. Berkuk devrinde Mem1i2k sultanl~~~, s. 96.
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elçilik heyetinin büyük bir k~sm~n~n öldürüldü~ünü ö~renecektir31.
Timur bu haberler üzerine Suriye'ye yürüme karar~~alm~~t~r. Buna
ra~men o ihtimal ki, arkasmda kendisini tehdit edebilecek memleket
ve kaleler b~rakmamak dü~üncesiyle ba~lam~~~bulundu~u Anadolu
harekat~n" bitirmek istemektedir.
Öte taraftan ise, Avnik'te iken Türkiye yakas~nda durum Timur'un lehine büyük geli~meler göstermekte idi. Ça~da~~kaynaklardan
anla~~l~yor ki, Karaman-o~lu Alaaddin Bey, Timur mektubuna gerek
Kad~~Burhaneddin'den ve gerekse Y~ld~r~m Bayezid'den intikam almak
maksadiyle, olumlu cevap vermi~, ayr~ca Suriye'ye sefer yapt~~~~taktirde o~lu Mehmed Bey'i gönderebilece~ini, ~ayet Avnik'ten SivasKayseri devleti ile Osmanl~~ülkesine yürüyecek olursa, bizzat gelip,
kendisine kat~laca~~n~~bildirmi~ti. Dulkad~r-o~lu Suli Bey ise Timur'a
elçiler göndererek, onu Suriye'nin fethine te~vik edip bu yörenin
zapt~nda rehberlik yapabilece~ini beyan etmi~ti. Erzincan emini
Mutahharten de, bizzat gelerek arz-~~hizmet ve ubudiyet etmi~ti.
Bununla da yetinmeyip di~erlerinin aksine Avnik'in al~nmas~nda
Timur'a e~lik etmekle Türkiye'deki rakip kurulu~lara olan dü~man~m fiilen aç~klam~~t~~38.
87 Ahmed b. Hvand~ah, vrk. 2986; hibâ, I, vrk. 135b; /bn Kad~~ ~uhbe, II,
vrk. 98a; ~bnü'l-Furat, IX, s. 362. Bu duruma dair Timur'un M~s~r Memlüklu
hükümdan En-Nas~r Ferec b. Berkuk'a yazd~~~~mektupta da bilgi verilmektedir. ~öyleki: Timur mektubunda k~saca Türkistan, Horasan ve Iran fütuhat~ndan
bahsettikten sonra vaktiyle Ferec'in babas~~Bez kuk ile dostane ili~kiler arzusunu gösterdi~ini, bu maksadla tan~nm~~~bir ~ahs~~birçok hediyelerle elçi olarak
M~s~r'a gönderdi~ini, fakat Berkuk'un kötü bir yol tutarak elçiyi öldürttü~ünü
üstelik baz~~yak~n adamlar~n~~hapse att~~~n~, bunun üzerine k~sas ve mahbuslar~~
kurtarmak için büyük bir ordu ile M~s~r'a yürüme~e haz~rland~~m~, tam hareket
edece~i s~rada Toktam~~'~n yeniden ba~~kald~rmas~~üzerine De~t-~~K~pçak seferine
ç~kt~~~n~, zafer kazand~ktan sonra Semerkand'a döndü~ünü, tekrar M~s~r ve ~am
(Suriye)'a yapaca~~~seferin haz~rl~klar~~ile me~gul iken Hindistan'a yürtin~ek icap
etti~ini söylemektedir. Hindistan seferinin safhalar~n~~da anlatt~ktan sonra, dönü~te
Semerkand'da büyük bir cami yapt~rd~~~n~~söyledikten sonra yine sefere niyetlendi~ini, fakat Berkuk'un ölümünü duyunca hareketini tehir etti~ini, Berkuk'un sebeb
oldu~u anla~mazl~~~n telafisi kolay iki basit maddeye inhisar etti~ini bu yüzden
islam ülkelerinin harab olmas~n~~istemedi~ini ifade etmekte... Bk. Dizftlli MünVeliyüddin Ef. Ktp. Nr. 2735, vrk. 831,-841), Sar~~Abdullah Efendi Mün~eâts. Esad Ef. Ktp. Nr. 3333, vrk. 17b-191). Ayr~ca bk. Adnan Sad~k Erzi - Hikmet Ilaydm, XVL asra &id bir rating& meanuast. Belleten 82 (~ 957) s. 223-228
ve yap~m~~yapt~~~m~z Timur mektubu.
38 Bk. Bezm u Rezm, s. 456.
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~~3. Bölgesel savunma ittifak~~kurma çal~~malar~~

~~te bütün bu olup bitenler kar~~s~nda Orta Anadolu'nun kudretli
Türkmen hükümdar~~Kad~~Burhaneddin'in, yöresel baz~~tedbirlerden
sonra, adeta iki kampa ayr~lm~~~Türkiye'de, Timur'a kar~~~direnme
karar~~alarak siyasi kurulu~lar aras~~bir blok, daha aç~k bir ifade ile
bölgesel dayan~~ma ve i~birli~i kurma yolunda samimi te~ebbüslere
giri~ti~ini görmekteyiz. M~s~r Memli~klu sultan~~ Berkuk'un di~er
mahalli hâkimiyetler liderleri — Mutahharten, Karaman-o~lu Alaâddin Bey, Dulkad~r-o~lu Suli Bey, Yelman — gibi Timur'a kolayca
ink~yat edece~inden korktu~u, dostlu~una bir türlü güvenemedi~i,
kaynaklardaki ifadelerden anla~~lan Kad~~Burhaneddin Ahmed,
~bn Hacer'in bildirdi~ine göre, Timur'un elçisi arac~l~~~~ile yapt~~~~
itaat iste~ini reddetmi~~ve mektubun bir nüshas~n~~Berkuk'a di~er bir
nüshas~n~~da Osmanl~~hükümdar~~Y~ld~r~m Bayezid'e göndermi~tir 39.
Timur tarihçisi ~bn Arab~ah'a göre ise, kendisine gelen Timur
elçisini öldürtmü~, bu hareketini hem Y~ld~r~m Bayezid'e hem de
Berkuk'a bildirmi~ti". Ayr~ca bir taraftan da ayn~~hükümdarlara
gönderdi~i elçi ve mektuplarla, Timur'un müslümanlara yapt~~~~
zulmünden dolay~~tenkilinin gerekli oldu~una, onun Türkiye ve Suriye
üzerindeki emelleri ile, askeri harekâtta elde etti~i ba~ar~lar~~sonucu
ortaya ç~kan tehlikeli duruma dikkati çekmi~, ortak dü~mana kar~~~
birlikte mücadele teklif etmi~tir.
Bu davran~~lar~~ile, Osmanl~lar~n Türkiye'de yay~lmalar~n~~engelliyen siyasi bir güç oldu~unu daha önce ispatlam~~~olan Kad~~ Burhaneddin Ahmed, bu kez Timurlulara kar~~~Türkiye Türklü~ünün tek
koruyucusu olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r ki Türkiye ve Arap kaynaklar~ndaki bu hususa dair mevcut ifadeler de hükmümüzü teyit etmektedir 41. Nitekim Timur'un bütün siyasi-askeri gücüne ra~men,
Türkiye'yi istilâs~~esnas~nda direnebilecek tek kuvvetin Kad~~Burhaneddin Ahmed olabilece~ini anlam~~~oldu~una dair elimizde deliller de
bulunmaktad~r. Onun Sivas-Kayseri hükümdar~~hakk~ndaki bilgilerinin, Do~u Anadolu'yu istilâya ba~lamas~ndan çok önceye ait olmas~~
kuvvetle muhtemeldir. Örne~in ça~da~~kaynak Bezm u Rezm'e göre,
Timur'un Türkiye hakk~nda bilgi sahibi bir ~ah~stan sadece Kad~~
Inbâ, I, vrk. 135a.
tbn Arab~ah, s. 69.
41 Bk. Ayni, lkdu'l-Cumdn, XX, s.
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Burhaneddin Ahmed'in dü~manlar~n~~ve kuvvetlerinin say~s~n~~ö~renmek istemesi bu hususta yeter bir delildir. Kendisine verilen ve ayn~~
zamanda Türkiye'de kuvvet dengesinin mahalli hâkimiyetler aras~nda
nas~l da~~ld~~~m göstermesi yönünden de ilginç olan bilgiden, SivasKayseri hükümdar~n~n dü~manlar~ndan Erzincan emini Mutahharten'in 5.000, Karaman-o~ullar~'mn ~ o.000, Taceddin-o~lu Mahmud
Çelebi'nin 6.000, Ta~an-o~lu'nun L000, Bafra emidnin 2.000, Mo~ollarla Diyâr-~~Bekr ve ~am Türkmenlerinin 20.000 kadar suvari kuvvetlerine sahip olduklar~n~~anlam~~t~. Ayr~ca yine ayn~~kaynaktan, Timur'un bu kadar dü~man kar~~s~nda Kad~~Burhaneddin Ahmed'in kendisini
nas~l koruyabildi~i hususunda hayretini gizleyemedi~ini de ö~reniyoruz. Gerçekten de Kad~~Burhaneddin'in iktidar~~zaman~nda mücadele
etti~i ba~l~ca siyasi kurulu~lar ve topluluklar bunlar olmu~tur 42.
Siyasi olgulardaki geli~melerde göstermektedir ki, askeri haz~rl~~a
giri~en Berkuk, bölgesel bir ittifak sistemi kurma çal~~malar~na, Kad~~
Burhaneddin Ahmed'in bu uyar~lar~ ndan sonra geçecektir. Çünkü
az sonra, Y~ld~r~ m Bayezid'den de ittifak ve ittihad~~tazammun eden
mektuplar gelme~e ba~lad~~~~gibi, M~s~r Memlüklu sultanl~~~~ile SivasKayseri devleti aras~nda çok s~k~~diplomatik ili~kiler kurulmu~tur 43.
Bu temaslar s~ras~nda kar~~l~kl~~ al~nmas~~gerekli tedbirler hususunda
görü~~teatisinde bulunuluyordu. Berkuk'un bütün iyi niyetlerine
ra~men Kad~~Burhaneddin'e bir türlü güvenemedi~i meydana ç~k~yordu. Herhalde bu güvensizlik duygusu, önceki dönemlerde taraflar
aras~nda yap~la gelmi~~dü~manca tutum ve davran~~lar~n bir tezahürü
olmal~d~r. Oysa ki, bu esnada Timur taraf~ndan Kad~~Burhaneddin
Ahmed'e gönderilmi~~olan yeni elçi Kutlu~ah, Sivas'ta ikamete mecbur
edilmi~ti. Sadece bu hareket bile, Kad~~Burhaneddin'in Timur'a
kar~~~koymak azminde oldu~unu ispata kafi idi. Nihayet Do~u Anadolu'daki yeni geli~meleri yak~ndan izleyen Kad~~Burhaneddin derhal
yeni bir elçilik heyeti tertip ederek Kahire'ye göndermi~ti. Berkuk'a
tehlikenin gittikçe büyüdü~ünü, yeni Timur mektubundaki ifadelerde
bir yumu~ama olmas~na ra~men, kendisinin, hiç bir surette Timur'la
dostluk ve ittifak yapmas~na imkân olmad~~~n~, bunun kesinlikle
bilinmesini, ayr~ ca Berkuk'tan bölgesel savunma pakt~~için olumlu
te~ebbüslerde bulunmas~n~, Timur'a kar~~~durmak gerekti~ini bir
42
42

Bezm u Rezm, s. 449 .
'bn Arab~ah, s. 71; Bezm u Rezm, s. 456-57.
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kez daha hat~rlatm~~t~. Bir müddet sonra ba~kent Sivas'a gelen M~s~r
elçisi Timur'a kar~~~ittifak ve ittihad teklifini kabulü havi Memlüklu
sultan~~Berkuk'un mektubunu getirmi~ti. Mektupta ayr~ca kurulmas~~
özlenen ittifak~n sa~lam bir teminat~~olaca~~~ileri sürülerek, Timur
elçisi Kutlu~ah'~n Kahire'ye gönderilmesi iste~i de yer almakta idi.
Ancak bu elçinin teslimi hususunda uzun zaman tereddüt gösteren
Kad~~Burhaneddin, normal diplomas~~kaidelerinin ihlâli demek olacak
bu harekete bir türlü yana~mak istememi~tir. Fakat netice de bölge
sulhu yarar~na Kutlu~ah'~~kendi elçisi ile birlikte gönderip aradaki
dostluk ba~lar~n~~daha da takviye etmi~tir 44. Böylece ordusu ile
Suriye'ye hareket eden Berkuk, ~am'a geldi~inde, Memlüklu sultanl~~~n~n, do~udan gelen tehlikelere kar~~~her zaman ittifak~m aram~~~
oldu~u esasen Timur bask~s~ndan bunalm~~, Altun-Ordu devletine
yapt~~~~ittifak ça~r~s~na da olumlu cevap gelmi~ti. Ayr~ca Sivas-Kayseri devletinin uyarmas~~sonucu Y~ld~r~m Bayezid de aradaki rekabeti
~imdilik unutmu~~görünerek bölgesel ittifaka kat~ld~~~n~~Sivas saray~na
bildirdi~i gibi elçisini de ~am'da bulunan Berkuk'un yan~na göndermi~ti. Bu arada Berkuk'un arac~l~~~~ile Altun-Ordu devletinin de yer
ald~~~~bölgesel ittifak~n kurulmas~nda yo~un siyasi çaba harcam~~~
olan Kad~~Burhaneddin, elçisini bir kez daha Suriye'de bulunan
Memlüklu sultan~na yollayarak ittifaka ba~l~l~~~n~~teyit etmi~tir. Türkiye
ve Yak~n-Do~u üzerine dü~en bu tehlike kar~~s~nda kurulu~lar~n, aralar~ndaki bütün siyasi rekabet ve çeki~meleri 45 bölge sulhu yarar~na
bir kenara iterek, ortakla~a çaba sonucu meydana ç~kard~klar~~ bu
bölgesel dörtlü savunma pakt~na dair, Kad~~Burhaneddin Ahmed'in
Divan'~ndaki ~u dörtlük son derece ilginçtir :
Oldu musahhar biza çu ~amila Rum
Dü~mena demir boldu~~dostlara mum
Her ki~iler yürisün yollar~na
Çün dosta mubarek b~ld dü~mena ~t2m 46
Bezm u Rezm, S. 456-459.
Bcd, XIX, s. 461-462; Inbâ, I, vrk. 136b, ~ 4o b; Makrizi, Sultic. III, vrk.
187 b; 1bn Dokmak, Mecmu'a. III. Ahmed Ktp. Nr. 2984, vrk. 183 a; ~bnülFurat, IX, s. 382, 386, 416. Kad~~ Burhaneddin'e büyük bir kin duyan Berkuk,
gizlice anla~t~~~~I. Bayezid'i daima ona kar~~~harekete geçme~e tahrikle, SivasKayseri devletinin topraklar~ n~~ aralar~nda taksimini her vesile ile teklif ediyordu.
Bk. Bezm u Rezm, s. 381.
44 Bk. Kadt Burhaneddin divan~ . T. D. K. n~r. Istanbul 1944,5. 607.
44

45

TIMUR TEHLIKESI

173

Fakat çok geçmeden Timur'un bu ittifak~~parçalamak için harekete
geçti~ini görüyoruz. Timur bu hareketinde, ilk hedef olarak, Kad~~
Burhaneddin Ahmed'i seçecektir. Gerçekten de, bölgesel ittifak~ n
itibarl~~ve güçlü üyesi I 394 yaz aylar~ nda yeni Timur elçisi ve mektubu
ile kar~~~kar~~ya gelmi~ ti. Mektupta daha önce elçilik göreviyle Sivas'a
gönderilmi~~olan Kutlu~ah'~ n iadesiyle Kad~~Burhaneddin'in ittifaktan
ayr~lmas~~istenmekte idi. Kad~~ Burhaneddin bu defa bölgesel ittifak~nda verdi~i yüksek moralle Timur'un isteklerini kesin bir dille reddederek ittifaka üye hükümdarlardan Berkuk'la s~k~~ bir i~birli~i
halinde bulundu~unu ve Sivas'a tecavüzü halinde mukavemet edilece~ini, kendisine bildirdi 47.
Timur herhalde bu kesin ve kararl~~tutum kar~~s~ nda Türkiye
içerlerine yürüme karar~~vermi~~olmal~d~ r. Çünkü bir az sonra Kad~~
Burhaneddin Ahmed'in, Timur'un Do~u Anadolu'nun kuvvetli
kalelerinden Erci~'i harben zaptederek Sivas istikametinde harekete
geçti~ini ö~rendi ve derhal sava~~haz~ rl~klar~na ba~lad~~~~gibi durumdan müttefiklerini de haberdar etti. Bu s~rada Memlüklu sultanl~~~~
s~n~rlar~~içerisinde olan Malatya nâibinin tela~a kap~larak ~ehri tahliye
ile firar yolunu tuttu~unu, Darende ve Divri~i emirlerinin memleketlerini terk ettiklerini, o civarda bulunan göçebe Türkmen ve Mo~ollar~ n emin yerlere saklanmak üzere göç ettiklerini haber ald~~48 .
Bu arada, kaynaklarda aç~ k ifadeler olmamakla beraber, Timur'un, Türkiye istilâs~~için kendisine tek engel gördü~ü Sivas-Kayseri
devletine kar~~~ortak bir sald~r~~tertipledi~i anla~~lmaktad~r. Zira
Sivas yönünde yürüyü~e geçti~i s~ rada Türkiye'deki mahalli hâkimiyetler aras~nda kendi ba~~ml~l~~~n~~kabul eden Erzincan emini Mutahharten ile Karaman-o~lu Alaâddin Bey' de çemberleme taarruza
geçmi~lerdi. Söyle ki; Karaman-o~lu K~r~ehir'i ya~ma etmi~~ve Develi
vilâyetini tahrip ederek Kayseri ili'ne kadar sokulup ba~~ve eklili
araziyi çi~neyip harap etmi~ ti. Erzincan erniri Mutahharten ise
elinden ç~km~~~olan Ezdebir, Sis ve Burtulu~~kalelerini tekrar geri
alm~~t~~49.
Ancak olaylar bu ~ekilde lehinde geli~meler gösterdi~i bir esnada,
Erzurum'a kadar gelmi~~olan Timur'un âni bir kararla yürüyü~ ünü
Bezm u Rezm, s. 459-461.
Bez~n u Rezm, s. 462.
48 Bezm u Rezm, s. 462-464.
47

48
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durdurdu~u ve buradan geri dönerek Türkiye'yi terke haz~ rland~~~~
haberi geldi. Bu haber do~ruydu çünkü, gerçekten de Timur Toktam~~~
Hn ile sava~mak üzere o ülkeye yönelmi~ti 5°. Bize göre bu dönü~ün
nedenlerini üç noktada toplamak gerektir : ~~— Daha Osmanl~larla
kar~~la~madan önce aradaki Kad~~Burhaneddin'in zorlu bir rakip
oldu~unu anlamas~, 2 — Bu Çetin cevizle u~ra~~rken güneyden Berkuk'un ve kuzeyden Toktam~~'~ n üzerine yürüme ihtimali, 3 — Nihayet
Türkiye istilâsm~n daha planl~, daha güçlü bir ordu ile gerçekle~ebilece~ine inanmas~ .
~~4. Timur'un dönü~ü ve yeni geli~meler

Timur'un yön de~i~ tirmesi Gürcistan ve buradan da Toktam~~~
Han üzerine yürümesi, geçici bir süre için de olsa Türkiye ve Yak~nDo~u üzerindeki tehlikeyi kald~rm~~, buna mukabil buralardaki
Timur'a tabi mahalli hâkirniyetleri ve beyleri endi~eler içine itmi~ti.
Çünkü gerek Suriye'de gerekse Türkiye'de Timur'la i~birli~i halinde
olanlar~n hareketlerinin, bölgesel savunma pakt~~üyelerince tasvip
görmedi~i bir gerçekti. Nitekim, Timur'un her an Türkiye ve Suriye'ye
dönme ihtimallerine ra~men Memlüklu sultan]. Berkuk'la SivasKayseri hükümdar~~Kad~~Burhaneddin Ahmed derhal tedip hareketlerine giri~tiler. Berkuk hudut n.aiblikleri aras~nda geni~~çapta de~i~iklikler yaparak, Timur'la i~birli~i halinde Memlüklu sultanl~~~~
zarar~na faaliyetlerde bulunan onu Suriye'ye inme~e te~vik eden
Arab kabilelerini tedip etti, bu arada Dulkad~r-o~lu Suli Bey'i de
Timur yan~ndaki faaliyetlerinden dolay~, Halep nâibi arac~l~~~~ile
cezaland~rd~. Ayr~ca Karaman-o~ullar~n~~Osmanl~lara kar~~~himaye
politikas~n~~da terk etti~ini aç~klad~~51.
Türkiye yakas~nda ise t~pk~~Berkuk gibi hareket eden Kad~~
Burhaneddin Ahmed, Türkiye'yi istilâ için Timur'a tahrik ve te~viklerde bulunan Karaman-o~ullar~~beyli~i ile Erzincan emirli~ine
kar~~~harekete geçmi~ti. 1394 y~l~~sonbahar~nda Kayseri'ye gelen
hükümdar büyük bir ordu ile Karaman ~ li'ne do~ru yolland~. Aksaray
üzerine yüklenip ~ehri harpsiz teslim ald~. Oradan Karaman askerleri
taraf~ndan müdafaa edilen Zincirlü kalesi üzerine yürüyüp kaleyi ele
5° Nizameddin ~âtr~i, s. 157 v.d.; ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 516, 523; Yay~nlad~~~m~z mektup.
51 Kr~. Berkuk devrinde Mem1t2k sultanl~~t, s. 98.
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geçirdi; kumandamm da yakalad~ . Ancak, idaresi alt~ndaki di~er
kaleleri de teslim etmesi ~art~yla ona eman vererek kendisine
hil'at giydirdi. Daha sonra Salima kalesi üzerine hareket etti;
kale ahalisinin firar yolunu tutmu~~oldu~unu görerek orada bir
muhaf~z b~rakt~~ve Aksaray'a döndü. Bu vilâyetteki kale ve burclar~~
tamir ve tahkimi ile köylerin imarma çal~~~lmas~n~, emniyetinin sa~lanmas~n~~istedi. Bu arada bir emirnâme de ç~ kartarak herkese adil ve
e~it muamele edilmesini bildirdi. Bölgede imar faaliyetleri ile me~gul
bulundu~u esnada Karaman-o~lu'nun büyük bir ordu ile Ak~ehir
hududuna yakla~t~~~n~~ ö~rendi ve hemen ona kar~~~harekete geçti.
Kad~~Burhaneddin'in üzerine gelmekte oldu~unu haber alan Karaman-o~lu ise gayet sarp ve çetin olan Hasanda~~'na çekildi. Kad~~ ise
Karaman-o~lu kuvvetlerinin takip ile Hasanda~~'mn etraf~n~~ku~att~.
Burada toplanan harp meclisinde ümerâ, Karaman-o~lu'nun, asker
için girilmesi hemen hemen imkans~z olan da~l~k bölgeden ç~k~p
kat'i muharebeyi kabul etme~e mecbur b~ rakmak için Karaman
~li'nde ya~ma ve tahrip hareketine giri~menin do~ru olaca~~~tezini
ortaya att~lar. Kad~~Burhaneddin asl~nda bu fikri uygun görmekle
beraber i~i daha çabuk bitirmek maksad~yla da~l~k bölgede taarruza
ba~lad~. Gerçekten de dü~man~~bozguna u~ratt~. Karaman askerlerinin bir k~sm~~esir dü~tü, hükümdarlar~~ise kaçt~. Böylece da~l~k bölgeyi
kolayca itaat alt~na alan Kad~~Burhaneddin, Ni~de üzerine yürüdü.
Öte yandan Karaman-o~lu bu ~ehri müdafaa için yo~un bir haz~rl~~a
giri~mi~ti. Fakat Kad~~Burhaneddin, her türlü yard~ m~n gelebilece~i
yollar~~ emirleri vas~tas~yla kesti ve yard~m kuvvetleri yeti~meden
Ni~de'yi muhasaraya ba~lad~ . Ancak bir ara Sivas askerinin ya~ma
ve garet için da~~ld~~~n~~gören Karamanl~lar .ni bir hücumda bulundular; fakat Kad~~ Burhaneddin, k~sa bir müddet içinde da~~n~k
askeri bir bayrak alt~nda toplayarak kar~~~hücumla Karamanl~lar~~
firara mecbur etti. Karaman-o~lu Alaaddin Be~~Ni~de kalesine
s~~~nd~. Fakat Kad~~Burhaneddin bütün zorlamalara ra~men kaleyi
ele geçiremedi. Üstelik Karaman-o~lu'nun sulh talebini kabul ederek
Aksaray'a döndü. Bu hadiseler, tek bir Osmanl~~kayna~~nda, H. 848
tarihli Takvim-i hümayünda geçmektedir. Burada "Alaaddin Be~~
yakas~nda ve Kad~~ Burhaneddin birle Kad~~ Burhaneddin'in baz~~
Karaman vilayetin alahdan beru elli y~ld~r" (798/1395) denmektedir.
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1394-5 y~l~~ ki~inin Kayseri'de geçiren hükümdar 52, bahar
gelince, Timur'a iltihak eden dü~manlar~ndan ikincisi olan ve
ak~nlar~n~~Sivas topraklar~na yöneltmi~~bulunan Emir Mutahharten'e
kar~~~taarruza geçti. Bu sefer esnas~nda Erzincan ~li'nde görülmemi~~derecede ya~ma ve tahribat yap~p bu emire ait Ezdebir, Sis
ve Burtulu~~gibi üç büyük kaleyi de zaptederek Sivas'a döndü.
Ancak Kad~~Burhaneddin, kendi bu bölgeden çekilir çekilmez Emir
Mutahharten'in tekrar harekete geçmek için haz~rl~klara ba~lad~~~~
haberini ald~. Ayn~~zamanda harben al~nm~~~Sis ve Burtulu~~kalesi
kumandanlarm~n ihanet ederek kalelerini Erzincan emirine iade
ettiklerini ö~rendi. Bunun üzerine sür'atle Hac~~Yusuf kumandas~nda
bir kuvveti o semte gönderdi~i gibi kendisi de arkadan bizzat harekat
sahas~na yolland~. Fakat Mutahharten, bu kere yine muharebeyi
kabul etmiyerek geri çekildi 53.
~~te bu s~rada Timur'un, Türkiye ve Suriye'deki kendisine tabi
ve i~birli~i halinde bulunan mahalli hakimiyetler ve topluluklara
kar~~~dörtlü ittifak üyelerinden Berkuk ve Kad~~Burhaneddin Ahmed'in izledikleri siyaseti dikkatle takip etmekte idi. Ancak bu
husus üzerinde bu güne dek yeterince durulmam~~t~ r. Oysa bu
yaz~m~zla birlikte yay~nlad~~~m~z Sar~~Abdullah mün~eat~ndaki bir
belge suretinden 34 anlamaktay~z ki; Timur, dört ba~la~~k Kad~~Burhaneddin Ahmed, Berkuk, Y~ld~r~m Bayezid ve Toktam~~~heyetinden
sonuncusunu yendikten sonra 1395 y~l~~ortalar~nda Kuzey ~irvan'da
Samur nehri boyundan Y~ld~r~m Bayezid'e yazm~~~oldu~u uzunca mektupta ad~~geçen hükümdarlara olan kinini aç~ldamaktad~r.
Osmanl~~ tarihi bak~m~ndan da fevkalade önemli bir belge olan
52 Bk. Bezm u Rezm, S. 462-464, 465-66, 466-473; ~ikari,
Karaman-o~ullar~~
tarihi. Mesud Koman n~r. Konya 1946, s. 174-177; Istanbul'un fethinden önce yaz~l~m§ tarihi takvimler. Osman Turan n~r. Ankara 1954, s. 34, 50.
33 Bezm u Rezm, s. 474-475.
54 Bk. Sar~~Abdullah Efendi Mün~edt~, vrk. 6 a-~ o a. Mün~eât mecmu'as~n~n ilmi de~eri hakk~nda bk. Adnan Sad~k Erzi, Türkiye kütüphdnelerinden notlar
ve uesikalar ~~. Belleten 56 (1950) S. 631 v.d.
Bu mektupta sözü geçen hâdiseleri gerek Timur'a ait kaynaklarda ve gerekse
'Türkiye, M~s~ r-Memlüklu ve Ermeni kaynaklar~ ndaki, malümatlarla do~rulamak
Olana~~na sahib bulunmaktay~z. Örne~in bk. Nizameddin ~âmi, s. 85-157, ~erefeddin Ali Yezdi, I, s. 239-523. Ayr~ca bk. Muinüddin-i Natanzi, Müntehabü't-teVdrih-i
Muini. J. Aubin n~r. Tahran 1336 (Indeks).
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bu mektup Timur-Y~ld~r~m Bayezid aras~nda teati edilen mektuplar~n da ikincisidir. Geni~ce bir özetini verme~e çal~~aca~~m~z bu
mektubunda Timur ~öyle demektedir:
"Her ne kadar görünü~e göre aram~zda dostluk ba~lar~~kurulmam~~, elçi ve mektup gönderilmemi~~ise de, duyduk ki t~pk~~bizim Do~u
ülkelerinde kâfirlerle ve çe~itli ~erit- ve âsilerle me~gül oldu~umuz
gibi, siz de Bat~~ülkelerinde delâlet içinde bulunan f~rkalar ve din-i
Islam~n muhalifleri ile mücâhedede bulunmaktaym~~s~mz ve bu
sebeple bütün ehl-i iman emn ü aman içinde müreffeh ya~amaktaym~~. Hiç ~üphesiz Bat~~ülkelerinde cihâd ve gazâ ile u~ra~anlar
Hakk Te`ala taraf~ndan mükafatland~r~hrlar ve onlar~n mensup oldu~u hânedân daha kuvvetlenip yücelir".
Timur, böylece i~birli~i hususunda iyi dileklerini bildirdikten
sonra "Sizin dostluk yolunu scçmeniz her iki taraf için de iyi olur"
demekte ve bu giri~ten sonra mektubuna ~öyle devam etmektedir:
"Padi~ah-1 cihân Cengiz Hn takdir-i ilahi ile Iran ve Türan
memleketlerini istilâ etti~i ve onun devlet güne~i saltanat evcinde
parlad~~~~zaman bu ülkeleri o~ullar~~aras~nda taksim etmi~, bu
arada Iran ülkesini Ça~atay'a teslim etm~~ti. Bir müddet onun
emirleri ve memurlar~~bu ülkeyi idarede tam bir dirayet gösterdiler. Kaanl~k s~ras~~kendine geldi~i zaman Mengü Hân karde~i
Hülâgu O'~lan'~~Iran ülkesine gönderdi. Hülâgu O~lan ve soyundan gelenler uzun müddet bu ülkede hüküm sürdüler. Bu ülke
yüzünden Hülâgu soyundan gelenlerle aram~zda münâzaa ç~km~~~
ve çe~itli defa çarp~~ma ve muharebe ile sonuçlanm~~t~. Öyle ki,
Cengiz Han "urug"unun egemenli~i bitip bu diyarda soy soplar~~
kesilince beldelerin ve halk~n ahvali bozuldu, yollar kapand~, hac~lar
hacca gidemez oldular, Lur ve Kürdlerden yol kesiciler her taraf~~
ya~malama~a ba~lad~lar. Tâcirler ve i~-güc sahipleri i~~yapamaz
oldular. Hasan-i Tekriti ad~nda birisi Tekrit'i ele geçirdi. Her taraftan fesâd ehli bir yerde topland~lar. Ahmed-i Celâyiri bunlara kar~~~
koyma~~~ve onlar~~defetme~i ba~aramad~. Hatta o da uygunsuz
yollara saparak fesâd ehline taraftar hale geldi. Bunun üzerine padi~ahlar soyundan gelenler ve Ulus emirleri G~yasüddin Sultan Mehmed Han'~n huzürunda topland~lar. Bu toplant~~sonunda Iran ülkesinin Cengiz Han'~n soyundan gelenlerden hali kalmas~~sebebiyle
tevarüs edilmesi laz~m gelen mülke yürünmesi kararla~t~. Bu toplant~da al~nan karar dolay~s~yla ilk defa bu ülkeye yürüdük ve oray~~
Binden C. XXXVII, 12
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ele geçirdik. Tam bu s~rada Semerkand'dan haber geldi ki, Toktam~~~
Hn ülkemiz çevresinde tahribata giri~mi~tir. Onu yola getirmek ve
tedip etmek için Semerkand'a geri döndük. De~t-i K~pçak'a ve Özbek
diyar~na büyük bir ordu ile oradan dönmeyi kararla~t~rd~k. Sizin de
i~itmi~~oldu~unuz vechile onun üzerine yürüyerek Allah~n yard~m~~
ile adamak~ll~~tedip ettik. Ve bütün ordusunu, maiyyeti erkâmm
k~l~çtan geçirdik. Bu i~~tamamland~ktan sonra Toktam~~'~n amcazâdesi olup uzun müddettir yan~m~zda hizmet eden ve yak~nlar~m~zdan ve bitikçilerimizinden say~lan, ayr~ca da Toktam~~'~n dü~manlar~ndan olan Timur Kutluk' O~lan'a bir ordu vererek onun kökünün
kaz~nmas~na gayret etmesi için Itil suyu taraf~ndan Ça~and, Sa~nak, Nergis, Puvar vilâyetlerine b~rakt~k. Tûran ülkesinde bu ~rmak
bölgesine göz dikecek kimse kalmay~nca ikinci defa olarak pâdi~âhzâdeler ve ulus emirleri topland~lar ve engellerin ortadan kalkm~~~
olmas~~yüzünden Iran ülkesine yürümek ve o ülkenin i~lerini yoluna
koymak gerekti~i karar~na vard~lar. Bu sebeple bir kere daha, al~nan
karar gere~ince, bir yürüyü~te bütün Mâzenderanât, Giylanat, ~irvanât, Kürdistan, Luristan, ~ülistan, M~zistan, Fars, Irakeyn, Hürmüz, Kirman, Gence, Mükran, Azerbaycan ve Diyâr-~~Bekr zaptedildi. Bu arada Gürcistan, Abhâz ve Elburz da~~~tarafina geldik.
Bu yerler de ülkemize kat~ld~. Ordumuzu toplad~~~= ve her türlü
sava~~haz~rl~klanna giri~ti~imiz, Toktam~~~ülkesi hâkim ve vâlilerinin
kula~~na gidince darmada~~n oldular. Bu sebeple onlar~n ordusu da
Timur Kutlu~~O~lan'~n ordusuna kat~ld~. Baz~lar~~kaçarak Kefe
Denizi ve K~r~m surlar~na s~~~nd~lar. Allah~n yard~m~~ile onlar~n
durumu büsbütün bozuldu." diye uzun aç~klamalarda bulunmakta
ve devamla: "Bundan önce o~lum Miran~ah (Emiran~ah) Gürgân
Bahâd~r, Hac~~Muhammed-i K~ssa-hân'~~bir mektup ile dostluk ve
musâdakat izhâr~~ ve yukar~da anlatt~~~m~z sevindirici haberleri
bildirmek üzere size göndermi~ti. Fakat yolda kâfirlere kar~~~ordu
sevketti~inizi ve ülkenizin bat~~ taraf~na yürüdü~ünüzü i~itince geri
döndü. I~te tam bu s~rada dü~ündük ki, sizin taraf~n~zdan bizim
tarafim~za elçiler gelirse biz de baz~~ulaklar gönderelim, böylece
dostlu~umuzu kuvvetlendirelim. Bilindi~i üzere daha önce Gürcistan
hudûdundan size mektup göndermi~~ve durumumuzdan bilgi vermi~tik. Bundan sonra, ~u s~ rada ~irvan ülkesi k~~laklar~nda k~~lam~~~
bulunuyoruz. Burada Derbend ve Bâbu'l-Ebvâb'~n hâkimi olup
yak~nlar~mmdan bulunan Ere~, k~ zlar~ndan birini o~ullar~ mdan birine
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verdi. Kendi o~lunu da bizim ordumuzun hizmetine katt~. Biliniz ki,
bu yaz Alada~~yayla~~nda yaylayaca~~m ve ~am (Suriye) taraf~na
yürümeyi kararla~t~rm~~~bulunuyorum. Bu sebeple birbirimize yak~nla~aca~~m~zdan, siz de kendi ahvâlinizi bize bildiriniz. Halen
güney yönünden Derbend'e muttas~l olan Samuran ve Ab-~~Samur
da bulunmaktay~m. E~er sizin tarafin~zdan bu taraf~~bilen tüccar
ve seyyâh gelirse, her türlü "rüsüm"dan muaf tutarak sizin asar-~~
s~dk~n~z~n tezahürât~m gözleyece~iz. Bizim dostlu~umuzu kabul
etti~iniz takdirde, bunu kuvveden fiile getiresiniz. ~ayet sizin sadakat~mz gerçekle~mezse Allah~n izni ile büyük bir ordu ile üzerinize
yürürüz."
Daha sonra Timur bu tehdide ra~men ~öyle devam etmektedir: "Bu arada duyduk ki, Toktam~~~kaçarak Özi ~rma~~ndan
geçmi~, Kefe deryas~~sahilindeki surlar~n ete~ine gitmi~tir. Siz,
e~er, kâfirlerle olan cenginizden ba~ar~~kazan~rsan~z, ben bu taraftan siz o taraftan bu gibi mütemerridlerin def'i için harekete geçelim. Geçen y~l Irak-~~Arab bölgesine gitti~im zaman ~am vilayeti
valileri gelip gittiler. Selefteki sultanlar~n uyduklan kaide ve mazideki meliklerin âdetleri gere~ince tam bir hürmetle ~am taraf~na, ad~~
safi bilinmeyen bir Çerkes o~lanc~'~~~için hediyeler ve elçiler gönderdik. O asil meliklerin yoklu~u yüzünden tagallüb ve tezvir ile M~s~r
valisi olmu~tur. Fakat o merün küfran-~~nimette bulundu, kendi efendisini katletti ve yerine geçti. Ve ayr~ca zaman~n halifesini yakalayarak hapsetti. Eski M~s~r meliklerinin ve sultanlar~n adet ve an'anelerini
bozdu. I~itti~iniz üzere elçileri haks~z yere öldürttü. Böyle kötü bir
hareket hiç bir kimse ve padi~ahtan sad~r olmam~~t~r. ~imdi De~t-i
K~pçak taraflar~n~n i~leri yoluna girdikten sonra ~am ülkeleri tarafina
hareket etmeyi tasarl~yoruz. Allah~n yard~m~~ile o Çerkes o~lanc~~~n~n
cezas~n~~vermeyi dü~ünüyoruz. Sivas kad~a~~~kendisinin hiç bir kuvveti olmad~~~n~~bildi~i halde kafas~n~~bozmu~~ve Çerkes o~lanc~'~~~ile
dostlu~a giri~mi~se de ona da haddini bildirece~iz." Timur, bundan
sonra aralar~ndaki haberle~menin devam etmesi, dostlu~un kuvvetlendirilmesi ve kar~~l~kl~~elçilerin gidip gelmesi arzusunu belirterek
sözlerine son vermektedir.
Timur'un Türkiye ve Suriye'yi istilâ hevesinin en aç~k bir belgesi
olan bu mektup ayn~~zamanda Y~ld~r~m Bayezid'e ba~la~~klar~ndan
ayr~lmas~n~~tatlica ihtar etmekte, hem de, onu z~mnen tehdit eder bir
anlam ta~~makta idi. Ancak Timur'un ittifak~n en güçlü üyelerini
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parçalama çabalar~~sonuç vermemi~~üstelik aralar~ndaki ba~lar~~
kuvvetlendirmi~tir. Bu hal daha aç~k bir deyi~~ile bölgesel dayan~~ma
ve i~birli~i 1398 yaz~nda Kad~~Burhaneddin Ahmed'in Kara Yülük Osman Bey taraf~ ndan öldürülmesine kadar devam edecektir".
Örne~in Kad~~Burhaneddin, bu dönemde Berkuk'la ili~kilerini daha da
s~kla~t~rd~~~~gibi", Timur'a ba~~ml~~Erzincan emirli~i ve Karamano~ullar~~topraklar~na taarruzlar~na devam etmi~~fakat Osmanl~~topraklar~na kar~~~herhangi bir silahl~~eylemde bulunmam~~t~r". Nitekim
onun Timur'un bu tehditlerine önem vermedi~i Divan'~nda mevcut
~u dörtlük güzel bir ~ekilde aç~klamaktad~r :
Ezelde Hak ne yazm~~~ise bolur
Göz neni ki görecek ise görür
~ki âlemde Hakka s~~~nm~~uz
Toktam~~~ne ola ya Aksa~~Timur 58 .
Öte taraftan Timur'un bölgesel pakttan ay~rmak istedi~i Osmanl~~
padi~ah~~Y~ld~r~m Bayezid Osmanl~~Memlüklu münasebetlerini takviye için ayn~~ y~l içinde (1395/96) elçisi Kad~~Zeyneddin Sefer~ah'~~k~ymetli hediyelerle Kahire'ye göndermi~ti". Berkuk da Tolumin Ali ~ah'~~Osmanl~~ ba~kentine göndererek muhtemel Timur
yürüyü~lerine kar~~~tedbirlerin devam~n~~ istemi~ti 60.
Yaln~z bir noktaya burada de~inmek yerinde olur ki, 1393/94'de
Türkiye ve Suriye üzerine dü~ en bu tehlike geçici bir süre için atlat~lm~~sa da Timur'un Türkiye için tasar~lar~~deneme seferleri diyebilece~imiz ~ 402'den önceki üç ana yürüyü~ten (1386/87, 1393/94, 1400)
sonra, nihayet Ankara sava~~~sonucu tahakkuk edecek, fakat M~s~r
Memlûklu sultanl~~~~için hiçbir zaman arzu etti~ine kavu~am~yacakt~r.
~~5. Sonuç
~imdi, verdi~imiz bütün bu izahattan ç~kan hakikaten garip
sonuç üzerinde durmak istiyoruz: Eldeki kaynaklar~n kabil oldu~u
Bk. Kad~~Burhaneddin Ahmed ve devleti, s. ~~5o v.d.
Bezm u Rezm, S. 528-529.
59 Krs. Mutahharten ve Erzincan emirli~i, s. 696-705.
58 Divan, T~pk~~ bas~m, s. 586.
39 Ad, XIX, S. 476, Inbâ, I, vrk. 148 a.
88 Bk. ~ bnü'l-Furat, IX, s. 457. Timur'un Türkiye ve Suriye'ye tekrar yürüme
niyetlerinin varl~~~~için bk. yukar~da not 37'deki mektup özeti.
55

58
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kadar dikkatle gözden geçirilmesi süretiyle çizme~e çal~~t~~~m~z
panaromada Osmanl~~hükümdar~~Y~ld~r~m Bayezid çok silik bir yer
almaktad~ r. Türkiye'de siyasi vahdeti temin iddias~nda olan Y~ld~r~m
Bayezid, Timur'un deneme seferi diyebilece~imiz, 1393/94 harekât~~
s~ras~nda son derece pasif durumda kalm~~~ve Timur'u ileride tekrar
Türkiye'ye sald~rmakta tereddüde dü~ürebilecek kat'i te~ebbüslere
giri~memi~ tir. Esasen konumuzun gayesi z~ mnen Y~ld~r~m Bayezid'in
~~4o2'de çok ac~~bir ~ekilde netice verecek olan gafletini ortaya koymakt~r. Burada bir noktaya da i~aret etmek gerekiyor. Yerli Osmanl~~
kaynaklar~~Timur'un bu sald~r~s~~konusunda hemen hemen esasl~~
hiçbir bilgi ihtiva etmemektedir. Biz eminiz ki e~er Y~ld~r~m Bayezid
Ankara muharebesinden çok önce ciddi bir tak~ m te~ebbüslere giri~mi~~
olsa idi, bu te~ebbüsler her halde Osmanl~~yerli kaynaklar~na inikas
etmi~~olabilirdi.
Hiç ~üphe yok ki, 50. y~l~n~~kutlama haz~rl~klar~n~~sürdürdü~ümüz CUMHURIYETIMIZIN kurucusu ve tek önderimiz
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün de Timur'u takdir etmesi,
Y~ld~r~ m Bayezid'in, Ankara hezimetini haz~rlayan bu çekingen
tutumu ile ilgili olmal~d~r.
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* Bu mektup, nereden al~ nd~~~~ i~ aret edilmemekle beraber, büyük bir
ihtimalle bizim gördü~ümüz mün~ek'tan faydalan~ lmak suretiyle, S. Ali Mü'eyyed Sabiti taraf~ ndan Esnâcl ne nâmehâ-i tarihi (Tahran 1967, S. 315-320) adl~~
eserde yay~nlanm~~t~ r. Fakat bu yay~ n, hiç bir ~ekilde faydalan~lamayacak derecede bozuktur. M. Sâbiti, metnin zorluk arzeden k~s~mlar~ n~~ atlam~~, ayr~ca bir
çok önemli cümleleri ve bu arada isimleri çözememi~tir.
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