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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ 

XVI. yüzyılda yaşamış Nişancı Mehmed Paşa tarafından kaleme alınan 

Siyer-i Enbiyâ-i ‘İzâm ve Ahvâl-i Hulefâ-yı Kirâm/Târîh-i Müntehâbü’l-Fehmi’l-Ak-

rab/Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa isimli eser, genel tarihlerin başında gelen Ta-

berî’nin Târihi’ne benzer bir şekilde peygamberleri ve kralları kronolojik bir 

şekilde ele almaktadır. Hz. Âdem’le başlayan kitap, Kanunî Sultan Süley-

man’a kadar sırasıyla; peygamberler, Hz. Muhammed (s), Raşid Halifeler, 

Emevîler, Abbasîler, Fâtımîler, Eyyûbîler, Türk Devleti, Çerkez Memlükleri 

ve Osmanlı sultanları hakkında bilgiler vermektedir. Ancak müellifin odak 

noktası, Osmanlı sultanları -özellikle Kanunî Sultan Süleyman- olmuştur. Ka-

nunî Sultan Süleyman hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra, önceki şah 

ve kralların tarihleri hakkında özet bilgiler verilerek çalışma sona ermiştir. 

Eserde dikkat çeken en temel hususiyet; çalışmanın edebî ve süslü cüm-

leler kurularak kaleme alınmasıdır. Bu bağlamda böyle bir kaynağın sadeleş-

tirilmesinde büyük güçlükler yaşadığımızı söylemek zorundayız. Kitabın çok 

sayıda farklı nüshası bulunmaktadır. Ancak biz Türk Tarih Kurumu Kütüp-

hanesi’nde yer alan, 15 Muharrem 1279 tarihinde Tab‘hâne-i ‘Âmire’de Kemal 

Efendi nezaretinde basılan nüshayı sadeleştirdik. Bununla birlikte çalışma ya-

pılırken Rukiye Özdemir’in Nişancı Tarihi’nin yüz on altı nüshasını tespit 

ederek hazırladığı “Ramazân-Zâde’nin Târîh-i Nişâncı Paşa İsimli Eserinin Tahlil 

ve Metin Tenkidi” adlı nitelikli doktora tezinden de istifade etmeye çalıştık. 

Böyle ağdalı bir dile ve edebî bir üslûba sahip eserin sadeleştirilmesinin ne 

denli zor olduğu açıktır. Bundan dolayı konuyla ilgili ilmî araştırma yapacak-

ların bu sadeleştirmeyi değil Özdemir’in doktora çalışmasını kaynak olarak 
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göstermesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. İyi niyetle kaleme aldığımız 

sadeleştirmemizin hatasız olduğu iddiasında da değiliz. Okuyucunun rastla-

yacağı hataları Nişancı’ya değil de sadeleştirene mâl etmesi gerektiğini 

önemle vurgulamalıyız. Sadeleştirme yapılırken eserin daha kolay okunup 

anlaşılmasına katkı sunmak amacıyla şu tasarruflarda bulunulmuştur: 

1- Bu çalışma, 15 Muharrem 1279 tarihinde Tab‘hâne-i ‘Âmire’de Kemal 

Efendi nezaretinde basılan nüshanın sadeleştirilmiş şeklidir. 

2- Eserin mukaddime kısmı çok fazla ağdalı cümlelerden oluşması sebe-

biyle atlanarak doğrudan peygamberler tarihiyle başlanmıştır. Aynı husus, 

metin içerisinde sadeleştirilmesi mümkün görülmeyen bazı yerler için de ge-

çerlidir. 

3- Kitapta tarihlendirmeler günümüz Türkçesinden oldukça farklı bir üs-

lupla verilmiştir. Örneğin “Cülûs fî sene 833, müddet-i saltanat sene 9, vefât 

fî sene 842” ifadesi 833 yılında tahta çıkan … dokuz sene hüküm sürmüş; 842 

yılında da vefat etmiştir” şeklinde sadeleştirmenin de ötesine geçilerek yeni-

den tertip edilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın daha kolay okunması hedeflen-

miştir. 

4- Eserde isimlerden önceki -özellikle Osmanlı padişahlarının isimlerinin 

önünde- övgü dolu sıfatlar büyük bir yer tutmaktadır. Biz bu sıfatlar yerine 

“Hazret-i Padişah”, “Hz. Rasûlullah” vb. kısa ifadeleri kullandık. Aynı husus 

yergi bildiren ifadeler için de geçerlidir. 

5- Çalışmada mümkün olduğu kadar şiirlerin transkripsiyonu dışında 

şapka işareti kullanılmamaya çalışılmıştır. 

6- Tarihler dışındaki tüm sayı ve numaralar rakamla değil yazıyla göste-

rilmiştir. 

6- Farsça şiirler transkribe edilmemiştir. 

7- Türkçe şiirler şapka işaretleri ve Osmanlıca imlâ kurallarına dikkat edi-

lerek mümkün olduğu kadar günümüz Türkçesine göre yazıya geçirilmiştir. 
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Örneğin “başı açuk” yerine günümüz Türkçesine daha uygun olan “başı açık” 

kullanımı tercih edilmiştir. 

8- Eserde edebî ve süslü uzun ifadelerin sadeleştirilmesi yapılırken konu-

nun özüne taalluk edecek şekilde bir cümleyle mevzu özetlenmeye çalışılmış-

tır. Dolayısıyla metin içerisinde bazı kısımların sadeleştirilmenin ötesinde 

“özet” yahut çok fazla Farsça ve Arapça kelimelere yer verilmesi sebebiyle 

“tercüme” sadedinde olduğunu hatırlatmak isteriz. 

9- Sadeleştirmenin içindekiler kısmı ve başlıklandırmaları tarafımızca ha-

zırlanmıştır. 

   Halil Ortakcı 

Zonguldak-2021  
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Bismillâhirrahmânirrahîm… 

1. PEYGAMBERLER 

1.1. Hz. Âdem 

İnsanların atası Hz. Âdem (s), evlenme olmaksızın -kadın ve erkekten ge-

len nutfe bir araya gelmeden- yaratılmıştır. Onun yaradılışı sırasında temiz 

toprağına otuz dokuz gün bela yağmuru indirilmiştir. Kırkıncı günde üzerine 

mutluluk denizinden bir damla su damlamıştır. Galiba insanoğlunun sevin-

cinin az; gam ve kederinin çok olması bundandır. İnsan türünün yayılmasının 

sebebi budur.  

ساختند رابآب غم مخمر خاك آدم    

فرر ساختندم ودرد وبال راجابس درا   

Hz. Âdem, toprağı mayalanmış ve yaratılış suretine gelmiş şekildeyken 

cuma günü bedenindeki zulümâtı kaldıran nuranî ruh konuldu. 

هيولى  بيصورت فطرت قصر نقاش  

زيبا  كشيده نقشى حكمت لوح  صدر بر  
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Hz. Âdem’in şerefli ismi Âdem oldu. Zira her nesnenin üst kısmına ‘edîm’ 

derler. O da yeryüzünden yaratılmış olduğu için bu adı aldı. Kendisine on 

sayfa nazil oldu. 

Hz. Havva: Alimler arasında Hz. Havva’nın yaratılışı konusunda çok 

fazla ihtilaf vardır. Bazı iyilik erbabı kimseler Hz. Âdem’in yaratılışının cen-

nete girmeden dünyada meydana geldiğini söylerler. Bazı ince görüş sahibi 

kimseler ise cennete girdikten sonra yaratıldığını söylerler. Doğrusunu Yüce 

Allah bilir.  

Hz. Havva’nın yaratılışı: Hz. Âdem, cuma günü öğle ile ikindi vakti ara-

sında sekiz cennette yaratılmış ve müjdelenmiş bir beşer olarak sevinç ve nur 

içerisinde iri gözlü huriler ile bir arada yaşıyordu. O, Yüce Tanrı’ya hamd ve 

senâda bulunarak zevk u safâ içerisinde yaşıyordu. Hz. Âdem öğle uykusuna 

daldığında Allah’ın hükmüyle Âdem’in sol kaburga kemiğinden Havva ya-

ratıldı. Diriden (haydan) yaratıldığı için de adına Havva denildi. 

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın Firdevs Cenneti’ne girişi: “Ey Âdem sen ve 

zevcen cennete yerleşin” buyruğu üzerine Hz. Âdem ve Hz. Havva uçsuz bu-

caksız rahatlıkla dolu ve güzel kokulu cennet bağına girip kendilerine yasak 

edilen ağacın meyvesinden uzak durmaları için “Bu ağaca yaklaşmayın” diye 

kendilerine hitap edilmiştir. İzzet ve şerefin en yüksek noktasına erişmiş ol-

dukları için son derece mutluluk içerisindeydiler. Bundan dolayı ilâhî emirler 

ve yasaklardan habersiz bir şekilde ihmal içerisinde hareket edip yasak ağacın 

meyvesinden yiyip içtikleri herkes tarafından bilinen ve burada ayrıca anlat-

maya gerek olmayan bir hikâyedir. Bu günah onlardan sudûr edince cennet 

bağındaki rahat yaşamlarından ayrılarak tuzaklarla dolu yeryüzüne gitmek 

zorunda kalmışlardır.  

 كسى زجون و چرادم  نميتواندزد

 كه نقش بند حوادث وراى چون و چراست 
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Çünkü Yüce Allah Âdem’i Hind diyarına Havva’yı ise Sind vilayetine çı-

kardı. Mutlu ağaçları meyvesiz ve ebedî gökleri aysız kaldı. Her birinin göz-

lerinden dökülen pişmanlık göz yaşları nisan yağmurları gibi yağdı. 

 رسيد بدريا سيل  اش مژده و  سيد يار بثر نالش  ناله

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın nesli: Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan -her biri 

birer kız ve erkek olmak üzere- yirmi ikiz çocuk dünyaya geldi. Ancak Hz. Şît 

(a.s) tek olarak dünyaya gelmiştir. Önceki batında doğan erkek ile sonraki ba-

tında doğan kızı evlendirmek caiz idi. Böylece birbirleriyle bir araya getirile-

rek nesilleri devam etti. Bu sebeptendir ki Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan ilk 

batında Kâbil (erkek) ile birlikte Aklima (kız), ikinci batında Habil (erkek) ile 

Leyuza (kız) dünyaya geldi. Hz. Âdem, Habil ile oldukça güzel olan Ak-

lima’yı; Kâbil ile ise Leyuza’yı evlendirmek istedi. Fakat Kâbil babası Âdem’in 

emrine razı olmayıp ve kabul etmeyip kardeşi Hâbil’i öldürmüştür. Yeryü-

zünde ilk defa insan öldüren kişi Kâbil’dir. Bu kötü adeti ilk defa o başlatmış-

tır. Hz. Nûh (a.s) zamanındaysa kardeşlerin çaprazlama şekilde birbirleriyle 

evlenmeleri haram kılındı. Hz. Âdem’in çocukları ve onların çocukları kırk 

bin nüfusa ulaşmıştı. Kendileri bu kadar evladı gördükten sonra vefat ettiler.  

 جان در  بدن وديعت  بروردكارماست 

 ميخواده ازتوباز  وديعت  چه ماجراست 

Hz. Âdem’in Mezarı: Hz. Âdem (a.s) bin yaşında vefat etmiştir. Hz. 

Âdem’in eceli gelince Hakk’ın davetine lebbeyk/buyur diyerek icabet etti. 

Cuma günü bu fani alemden sonsuz aleme döndü. Cenazesi de Mekke’de bu-

lunan Ebû Kubeys Dağı’na defnolundu. Bazıları Hindistan’da bulunan Seren-

dib Dağı’na gömüldüğünü söylemişlerdir. Kendilerinden kırk gün sonra, di-

ğer bir rivayette ise bir yıl sonra Hz. Havva anamız da vefat etti. Onun 

Cidde’de medfûn olduğunu söylerler. 

Beyit: 

 كرت سال كردد هزارودويست 

 بجز خاك تيره تراجاى نيست 
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1.2. Hz. Şît 

Hz. Şît’in şeriatı Hz. Âdem’in şeriatına uygundu. Ona elli sayfa nazil 

oldu. İlimleri matematik ve felsefeydi. Onun sanatı toprağı ve madeni altına 

çevirdiğine inanılan bir iksir ve bundan başka şeylerdir. Kâbil kardeşi Hâbil’i 

katlettiğinde Yüce Allah, Kâbil ve çocuklarını katletmelerini emretti. Bunun 

üzerine Hz. Şît (a.s) savaşarak Kâbil ve çocuklarını tutup kimini katl kimini 

de esir etti. Kâbe’nin yerinde bir çadır kurulmuştu. Onu ziyaret ederdi. İlk 

olarak Kâbe’yi taş ve çamur ile o yaptı. Ebû Kubeys Dağı’nda Hz. Âdem’in 

yanında medfûndur. Dokuz yüz on üç yıl yaşamıştır.  

Anuş b. Şît: Babasının yerine hilafete geldi. Onun boyu yerindeydi. Had-

dinden fazla bir güzelliğe sahipti. Kâbil’in çocuklarıyla aralıksız savaşır onları 

yakalayıp esir ederdi. Ömrünün süresi dokuz yüz altmış beş yıldır. Hilafet 

süresi ise otuz sekiz senedir. 

Kaynân b. Anûş: Ömrü dokuz yüz on yıldır. Hilafeti ise doksan beş yıl 

sürmüştür. 

Mihlâil b. Kaynân: Ömrü sekiz yüz doksan dokuz yıldır. 895 senesinden 

önce Mihlâil zamanında Âdemoğullarının nüfusu oldukça çoktu. Bundan do-

layı da farklı farklı bölgelere dağıldılar. Onların zamanında binalar ve şehirler 

yoktu. Dağlarda ve mağaralarda olurlardı. Mihlâil, Babil sathında Sûs şehrini 

inşa etti. Bazıları Babil’i de onun bina ettiğini söylerler. Dünyada ilk binayı 

onun inşa ettiği ve madenleri ilk onun çıkardığı söylenir. 

Yezd b. Mihlâil: Onun zamanında insanların çoğu İslam’dan dönerek 

putlara ibadet etmeye başladı. Yezd’in dokuz yüz altmış iki yıl yaşamıştır. İlk 

defa balık ve kuş etini yemek ondan sadır olmuştur. Onun kırk oğlu olmuştur. 

Put düzmelerinin sebebi Hz. Âdem’in Nesr, Vedd, Süvâ‘, Yegûs ve Ye‘ûk adlı 

beş zâhit ve âbid oğluyla ilgilidir. Bu kimseler vefat ettiğinde onlara tabi olup 

ibadet eden dostları hayli kederlenmişler ve mahzun olmuşlardı. Onları akıl-

larında tutmak için  her birinin heykellerini bakırdan ve tunçtan yaparak 

ibadethanelerinin yanına astılar. Bu suretleri asan kimseler vefat edip oğulları 
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kalınca şeytan -aleyhi’l-la’ne- onlara gelip “Babalarınız bu suretlere ibadet 

ederdi. Tanrıları bunlardır.” deyip bu suretlerin her birini farklı bir taifeye 

verdi. Onları bu suretlere ibadet ettirdi. Böylece de kafir oldular. 

1.3. Hz. İdris 

Astroloji ilminin kaidelerini ortaya koyan kişidir. Ona otuz sayfa inmiştir. 

Onun mucizesi remldir. Aslında şerefli isimleri Ahnuh b. Yezd’dir. Çok fazla 

ders yaptığı için ona İdris adı verilmiştir. Âdemoğullarından ilk defa Allah 

yolunda savaşmak bunlara emredilmiştir. Âdemoğulları içerisinde çok fazla 

fesat olup putlara ibadet etmek artmıştı. Kâbil’in çocukları etrafa dağılıp sazlı-

sözlü eğlenceler düzenleyip tanbur, ud ve ıslık çalıyorlardı. Yüce Allah, onları 

yine dine davet etmek için onu peygamber olarak gönderdi. Dini kabul etme-

yenlere Hz. İdris Peygamber gazâ eyledi. Kadınlarını ve oğullarını esir etti. 

Gazâ ondan kalmıştır. Yeryüzündeyken gökyüzüne çıkar denilir. “Bilfiil gök-

tedir. Ve arş civarına yerleşmiştir” derler. İlk defa yazı yazan ve terzilik sana-

tını icat eden odur. Yaşam süresi üç yüz altmış beş senedir. 

Metûşelah b. Ahnûh: Yaşam süresi dokuz yüz yetmiş dokuz yıldır. Bir 

rivayete göre adı Metûşelah b. Yezd b. Mihlâil’dir. Dokuz yüz yaşına girdi-

ğinde Lâmek adında bir oğlu dünyaya geldi. O da Hz. Nûh’un babasıdır. 

Lâmek b. Metûşelah: Yedi yüz yıl hayat sürmüştür. 

1.4. Hz. Nûh 

Lâmek’in oğludur. Dört yüz yetmiş yaşındayken ona vahiy gelmiştir. Do-

kuz yüz elli yıl halkı dine davet etti. Ancak sadece seksen kişi Müslüman oldu. 

Diğerleri ise küfürde kalmaya devam ettiler. Bunun üzerine bir gemi yapması 

emredildi. Tufan kopunca seksen Müslümanla birlikte gemiye girdi. Tufan-

dan kurtulunca da seksen Müslümandan Hz. Nûh ile beraber sadece oğulları 

Hâm, Sâm ve Yâfes kurtuldu. Diğerleri vefat ettiler. Bütün insanlığın soyu Hz. 

Nûh’un bu üç oğlundan neş’et etmiştir. Bundan dolayı Hz. Nûh “İkinci 

Âdem” veya “insanlığı ikinci babası” olarak adlandırılır. Yani o, ikinci ata-

mızdır. Tufandan sonra üç yüz elli yıl yaşadı. İbn Şeddâd’ın kavli üzerine Hz. 
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Nûh, bin yedi yüz altmış yıl yaşamıştır. -bin dört yüz seksen yıl olduğu da 

söylenir- Tufanın süresi ise Receb ayından Muharrem ayına değin sürmüş 

aşûre gününde de sona ermiştir. Bu da yüz doksan gün gibi bir süreye tekabül 

etmektedir. 

Sâm b. Nûh: Sâm’a Arapların babası derler. Arap ırkı ve peygamberleri 

onun soyundan gelmektedir. Âd ve Semûd da onun evladındandır. Sâm’ın 

dokuz evladı vardı. Peygamberlerin babası Erfahşed, sultanların babası 

Keyûmers’tir. Diğer oğulları ise şunlardır: Asur, Turec, Laved, ‘Aylem, İrem, 

Yurd, Yâm. Yâm adlı oğlu tufanda boğulmuş olup onun hakkında “o senin 

ehlinden değildir” ilahi ikazı Hz. Nûh’a yapılmıştır. 

Hâm b. Nûh: O, beyaz ve güzel yüzlüydü. Hz. Nûh (a.s) uyku halindey-

ken avret mahalli açılmış olunca örtmeyip güldü. Bunun üzerine Hz. Nûh 

beddua etti. Yüzü kara oldu. Zenciler, Habeşliler, Firavunlar ve zalimler onun 

soyundandır. Hâm’ın dokuz evladı vardı. Bunlar; Hind, Sind, Zenc (Nube), 

Ken’an, Kuş, Kıpt, Berber ve Habeş’tir. Yaşam süresi beş yüz yetmiş senedir. 

Yâfes b. Nûh: Bütün Rum, Hazar, Türk, Yecüc ve Mecüc, Yunanlılar bu 

kişinin soyundan gelmektedir. Bunların bazısı puta, kimi güneşe, kimi aya, 

kimi yıldıza, bazıları ağaçlara taparlardı. Ömürleri dalaletle geçti. Beş yüz elli 

yıl yaşamıştır. Bazılarına göre Ruslar da onların neslindendir. 

1.5. Hz. Hûd 

Hz. Hûd’un adı Âbir b. Erfahşed b. Sâm b. Nûh’tur. Yüce Allah, Âd kav-

mine peygamber olarak gönderdi. Onu tasdik etmediler. Bunun üzerine şid-

detli bir rüzgâr ile tamamı helak oldu. Hz. Nûh, müminlerle birlikte Mekke’ye 

giderek burada ikamet etti. Bazıları onun Mekke’de vefat ettiğini söylerler. O, 

yüz elli sene yaşamıştır. Güvenilir râvilerden aktarılır ki Âd’ın neslinden 

Şedîd ve Şeddâd adlı iki kardeş vardı. Şedîd, padişahtı. Yüce Allah, Hz. 

Hûd’u ona peygamber gönderdi. Ancak o, İslam’a girmeyip ölünce yerine 

kardeşi Şeddâd padişah oldu. Şeddâd, Hadramevt beldesinde sakin olan yük-

sek sütunlara sahip İrem şehrini yaptıktan sonra Yüce Allah, kavmiyle birlikte 
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onu helak etti. Bazı rivayetlerde Cibrîl-i Emîn’in sayhasıyla/yüksek sesiyle 

helak olundukları aktarılır. Doğrusunu Allah bilir. 

1.6. Hz. Salih 

Hz. Salih, Semûd kavmine peygamber olarak gönderildi. Deveyi mucize 

getirdi. Kavmi deveyi boğazladı. Cebrail’in sesiyle helak oldular. Hz. Salih, 

kendisine tabi olanlarla birlikte Mekke’ye varıp bu şehirde ikamet etti. 

Mekke’de vefat ettiği rivayet edilse de bazıları onun Filistin’de medfûn oldu-

ğunu söyler. O, altı yüz seksen yıl yaşamıştır. 

1.7. Hz. İbrahim 

İbrahim b. Âzer b. Târih b. Nâhûr b. Sârûg b. Ar’û b. Âbir’dir. Âbir ise Hz. 

Hûd b. Şâlih b. Erfahşed b. Sâm b. Nûh’tur. Hz. İbrahim’den önce bunların 

zamanında olan Nemrud’un adı Ken’an’dı. O, doğu ve batıya malik olup 

ulûhiyet davası etmiş idi. Hz. Halil’i Yüce Allah dine davet etmek için pey-

gamber olarak gönderdi. Davete icabet etmeyip onu ateşe attılar. O, bu hadise 

cereyan ederken otuz yaşındaydı. Bazıları da onun on altı yaşında olduğunu 

söylemişlerdir. Hz. İbrahim ateşe atılırken Yüce Allah ateşe “serinlik ve esen-

lik ol” demiştir. Sonra Hz. İbrahim, akrabalarıyla beraber Babil’den Şam’a 

geldi. Ondan sonra Mısır’a gitti. Sinan b. Ulvân isimli kişi Mısır’da Fira-

vun’du. Hz. Hacer’i Hz. Sâre validemize bağışlayıp onlar da Halîlullah haz-

retine verdiler. Ondan Hz. İsmail doğdu. O zamanda Hz. İbrahim, seksen altı 

yaşındaydı. O, yüz yetmiş beş sene yaşadı. İlk sünneti o yaptı. İlk defa sakalı 

ağarmak onda meydana geldi. Tırnak kesmek, bıyık kırkmak ve konuklara 

ziyafet vermek, tirit yemeğini yapmak, misvak ile dişleri fırçalamak, minbere 

çıkıp hutbe okumak gibi adetleri ilk defa o yapmıştır. Su ile istincâda bulun-

mak, don giymek, onun ihdas ettiği diğer adetlerdir. O, doksan dokuz yaşın-

dan yüz yaşına geçince Hz. Sâre’den Hz. İshak dünyaya geldi. Yüce Allah, 

ona on sahife gönderdi. Bazıları otuz sahife irsal olduğunu söylerler. O, oğlu 

Hz. İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Kadı Beydâvî hazretleri tefsir-i şe-

riflerinde onun Fetura isimli eşinden Medyen adlı bir oğlu olduğunu söyler. 
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O, Hz. Şuayb’in dedesidir. Meddân isimli bir oğlu da vardı. Bir rivayette sekiz 

diğer bir rivayette on dört oğlu olduğu nakledilir. Hz. İshak’ın oğlu ‘İs’tir. Bir 

oğlu da Yakub’dur. Hz. İbrahim zamanında dünyaya gelmişlerdir. Hz. Sare 

yüz altmış yedi yıl yaşamıştır. 

1.8. Hz. Lût 

Yüce Allah onu Hz. İbrahim zamanında Sodom ve Gomore topraklarına 

peygamber olarak göndermiştir. O kötü fiili (livata) ilk defa onlar yaptılar. 

Hz. Lût onlara bunu yapmamalarını söylediyse de onlar bunu kabul etmedi-

ler. Cebrail, o diyarın beş adet karyesini başları üzerine yere bırakıp hepsini 

helak etti. O, seksen yıl yaşadı. 

1.9. Hz. İsmail 

Hz. İbrahim, Hz. İsmail’i Allah’ın emriyle kurban etmek isteyince Cebrail 

cennetten bir koç getirdi. Hz. İbrahim de Hz. İsmail yerine bu koçu kurban 

etti. İlk koçun boynuzunu altın oluğa astı. Sultanımız Hz. Rasûlullah (s) za-

manına gelinceye kadar bu boynuz durdu. Arap ırkı Hz. İsmail’in soyundan 

gelmektedir. İlk defa Arapça konuşan da Hz. İsmail’dir. İlk Arap atına o bindi. 

Anneleri Hz. Hacer, Kâbe’de vefat edip Hatîm’de defnedildi. Sonra Hz. İsmail 

vefat edince o da buraya defnedildi. On iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Ye-

menlilere ve Amâlikalılara peygamber olarak gönderildi. 

1.10. Hz. İshak 

Altmış yaşına geldiğinde ‘Îs ve Yakub adlı bir kızı ve oğlu dünyaya geldi. 

‘Îs’in Rum adlı bir oğlu oldu. Benî Esfar onun oğullarıdır. Hz. İshak’ın müba-

rek gözleri görmez oldu. Vefat ettiğinde Hz. Yusuf Mısır’a aziz olmuştu. O, 

yüz seksen yıl yaşamıştır. Babası Hz. Halilürrahmân’ın yanına defnedildi. 

1.11. Hz. Yakub b. İshak 

Mısır dilinde onlara İsrail derlerdi. Onun on iki oğlu vardı. Onlara esbât 

derlerdi. Sonra gelen bütün peygamberler bunların evladındandır. Ancak Hz. 
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Eyyûb, Hz. Şuayb, Hz. Muhammed (s) peygamberler bu nesepten gelmemek-

tedirler. Peygamberlik ve padişahlık Şam’da İsrailoğullarında baki kalmıştır. 

Hz. Yakub, Mısır’da vefat edip Hz. Yusuf onun cenazesini Hz. İshak’ın yanına 

gönderdi. O, yüz kırk yedi sene yaşamıştır. 

1.12. Hz. Yusuf b. Yakub 

Onun kıssası detaylı bir biçimde herkes tarafından bilinmektedir. On yedi 

yaşında rüya gördü. Satılıp Mısır’a vardı. İşbu günlerde Mısır’da Reyyân b. 

Velîd firavundu. Onun iman ettiği rivayet edilir. Sonra Kâbûs b. Mus’ab isimli 

kafir firavun oldu. Hz. Yakub, Mısır’a ev halkından yetmiş kişiyle birlikte va-

rıp on yedi yıl burada yaşadı. Hz. Musa zamanına gelince -ki bu da 436 yıldır- 

bu yetmiş kişinin nesli çoğaldı. Onlar Mısır’dan çıkarak Firavun’dan kaçtılar. 

Bu sırada altı yüz bin silahlı savaşçı vardı. Sonra Hz. Musa, Hz. Yusuf’un ta-

butunu Nil Nehri içinde buldu. Kudüs’e atalarının yanına götürdü. Hz. Ya-

kub ile Hz. Yusuf’un ayrılığı on sekiz yıldır. Hz. Yusuf’un annesinin adı 

Râhile’dir. Yüz otuz yaşına geldiğinde vefat etti. Hz. Yusuf’un Efrâyim ve Ma-

naşşe isimli iki oğlu dünyaya geldi. Hz. Yusuf, yüz on yıl yaşamıştır. 

1.13. Hz. Eyyûb 

Annesi Hz. Lût’un kızıdır. Zevcelerini marazlarından sonraki dags ile 

darp etmişlerdi. Hz. Eyyûb’un hanımı Liyâ’nın Hz. Yakub’un kızı olduğu 

söylenir. Yahut eşinin Râhime bt. Efrâyim bt. Yusuf b. Yakub olduğu söylenir. 

O, Hz. Yakub ile aynı dönemde peygamberlik yapmıştır. O, büyük bir hasta-

lığa mübtelâ oldu. Üç veya yedi yıl sonra sıhhate kavuştu. O zaman yaşı sek-

sendi. Kendisinden sonra oğlu Bişr b. Eyyûb peygamber oldu. Bu kişinin Zül-

kifl olduğu söylenir. Hz. Eyyûb’un doksan üç veya iki yüz yirmi yıl yaşadığı 

rivayet edilir. Bişr b. Eyyûb ise yetmiş beş yıl yaşamıştır.  

1.14. Hz. Şuayb 

Hadis-i şeriflerde ondan peygamberlerin hatibi olarak bahsedilmektedir. 

Kavmini beliğ bir şekilde davet ettiği için Yüce Allah, onu iki taifeye peygam-
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ber olarak gönderdi. Birinci kavim Medyen’dir. Onlar, Hz. Şuayb’e tabi olma-

dıkları için Yüce Allah onların üzerine büyük bir deprem göndererek hepsini 

helak etmiştir. İkincisi ise Eyke kavmidir. Onlar da küfürlerinden dönmeyip 

şehirlerinin içinde cehennem vadisi gibi hararetten sabır ve karara mecalleri 

kalmayıp şehirden dışarıda bir bulut oldu. Halk onun sayesinde gölgelen-

mişti. Buluttan bir ateş düşünce hepsi yanarak helak oldular. Kur’an-ı Ke-

rim’de geçen “Gölge gününün azabı” ibaresinden murat edilen bu kıssadır. 

Hz. Şuayb kör idi. Ömrünün son zamanlarında gözleri tekrar görmeye baş-

ladı. Hz. Musa ile kızı Safura’yı evlendirdi. Yüz kırk veya iki yüz yirmi yıl 

yaşadığı aktarılır. Doğrusunu Allah bilir. Vefatının Mekke’de olduğu söyle-

nir. 

1.15. Hz. Musa 

Hz. Musa, tufandan bin beş yüz altı yıl sonra dünyaya geldi. Babası İm-

ran’dır. İmran, Firavun’un hanımı Asiye Hatun’un amcası idi. Firavun’un ak-

rabalarındandı. Hz. Musa doğunca validesi Naciye korktu. Bundan dolayı 

onu bir sandığa koyup Nil Nehri’ne bıraktı. Sandık Firavun’un sarayının 

önüne gelince alındı. O, kırk bir yaşına varıncaya kadar sarayda yaşadı. Sonra 

Firavun’un ekmekçisi olan Katvi isimli bir Kıptîyi öldürüp kaçtı. Medyen’e 

varıp Hz. Şuayb’in Safura adlı kızıyla evlendi. 

Bir süre sonra Mısır’a annesi Naciye’yi ve kardeşi Hz. Harun’u görmeye 

gelirken Tur Dağı’nda münacatta bulununca kendisine peygamberlik geldi. 

Ona ilk olarak on sahife nazil olmuştu. O, Mısır’a gelip Firavun ve İsrailoğul-

larını dine davet etti. Hz. Harun da peygamber olup tebliğde ona yardımcı 

oldu. Beyaz ellerini ortaya çıkarma ve asanın ejderhaya dönüşmesi Hz. 

Musa’nın mucizelerindendir. Firavun ona iman etmeyince İsrailoğullarından 

600.000 kişiyle birlikte kaçtı. Hz. Musa, kavmiyle birlikte Kızıldeniz’i geçti. 

Fakat arkalarından onları takip eden Firavun ve ordusu denizi geçemeyerek 

boğuldular. Bu kıssa bütün tarih kitaplarında oldukça yaygın bir şekilde an-

latılır. Hz. Musa’nın bu seferinde Yuşa b. Nûn onun hizmetindeydi. Bel‘am b. 

Bâûrâ ve Ûc b. Unuk kıssası bu zamanda meydana gelmiştir. Tîh Vadisi’nde 
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İsrailoğullarıyla kırk yıl gezip Hz. Musa ve Hz. Harun vefat etti. Hz. Musa, 

yüz yirmi yıl yaşamıştır. 

Hz. Musa’nın amcasının oğlu Karun: İsmi Mus’ab’dı. O, kimya alanın-

daki becerileriyle devlete ve birçok mala sahip oldu. Onun hazinelerini kırk 

katır taşırdı. Malı kendisini gurura sevk etmişti. Hz. Musa, malından zekât 

vermesini emredip kabul etmeyince ona beddua etti. Tahtı ve malı ile yere 

geçti. 

1.16. Hz. Harun 

Hz. Musa ile anne bir kardeşti. Ondan üç yaş büyüktü. Hz. Musa’dan on 

bir ay önce vefat etti. Gaydâr adlı bir oğlu kaldı. Onun yüz yirmi üç veya yüz 

on dokuz yıl yaşadığı söylenir. 

1.17. Hz. Yuşa b. Nûn 

Erîhâ kavmine peygamber olarak gönderildi. Orada zorba bir kavim bu-

lunuyordu. O, bu kavimle savaştı. cuma günüydü. Gece oldu. cumartesi günü 

savaş yapılmazdı. Hz. Yuşa dua edince güneş tekrar doğuya doğru giderek 

cuma gününe bir buçuk saat daha eklendi. Böylece zorba kavim hezimete uğ-

radı. Vefat yeri Kefrü Hâris veya Ma‘arratü’n-Numan’dır. O, yüz yirmi yıl 

yaşamıştır. 

1.18. Hz. Hızır 

Hz. İbrahim zamanında olan Zülkarneyn -ki kıssası meşhurdur- onun baş 

askeriydi. Bazıları kız kardeşi veya halası oğlu olduğunu söyler. Bazıları onun 

âb-ı hayat içtiğini ve sura üfürülünceye kadar vefat etmeyeceğini söyler. Ba-

zıları da onun peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf olduğunu söyler. 

İskender’in de Feylepos oğlu olup Yunanlı olduğunu ve ayrıca Aristo’nun ar-

kadaşı olduğunu söylerler. Bütün doğuya ve batıya padişah olan iki Müslü-

man hükümdar vardır. Biri Zülkarneyn diğeri ise Hz. Süleyman’dır. İki kafir 

de vardır ki biri Buhtunnasr, diğeri de Nemrud Ken’an’dır. Zülkarneyn, yüz 

altmış veya otuz altı sene hayat sürmüştür. Krallık süresi ise on iki yıldır. 
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1.19. Hz. Hazkil 

Lavi b. Yakub’un neslinden gelir. Hz. Yuşa’dan sonra Kâlib b. Yûfnâ 

isimli salih kişi halife oldu. Sonra halife Hazkil peygamber oldu. Onun kavmi 

taun hastalığına mübtelâ oldu. Korkularından çoğu şehirden çıkıp kaçtılar. 

Hepsi tek seferde helak oldular. Şehir halkı çıktı. Ölümleri gördüler. Bu kadar 

kişiyi defnetmeye güçleri yetmedi. Hayvanlardan ölülere bir zarar erişme-

mesi için bir duvar çektiler. Bir süre geçtikten sonra bedenleri çürüdü. Hz. 

Hazkil bu yere uğrayıp o helak olanları esirgeyip Yüce Allah’a dua etti. Bunun 

üzerine hepsi dirildiler. Şehre geri geldiler ve yaşamlarını sürdürmeye devam 

ettiler. Hatta çocukları da oldu. Hz. Hazkil sonunda vefat etti. 

1.20. Hz. İlyas 

Baalbek halkına gönderilmiştir. Onlar Baal adlı birine ibadet ederlerdi. 

Onları dine davet etti. Onlar önce iman ettilerse de sonra tekrar küfre düştü-

ler. Bunun üzerine Hz. İlyas dua etti ve üç yıl yağmur yağmayarak kuraklık 

sebebiyle kıtlık meydana geldi. Halk Hz. İlyas’a iltica ederek dua etmesini is-

tedi. O da dua etti ve kıtlık kalktı. Bunun üzerine onlar tekrar küfre döndüler. 

Bundan dolayı Hz. İlyas onlardan şikâyetçi olup aralarından ayrılıp çöllere 

gitti. Taberî, Târih’inde sura üfürülünceye kadar Hz. İlyas’ın yaşayacağını 

nakleder. Diğer tarih kitaplarına göreyse o vefat etmiştir. Onun kanatlanıp 

gökte melekler ile beraber uçtuğunu söylerler. 

1.21. Elyasa b. Ahtûb 

Hz. İlyas’ın talebesiydi. Hz. İlyas ona dua edince kendisine peygamberlik 

verildi. Uzun bir süre halkı dine davet etti. Sonra da öldü. Nübüvvet kıssası 

Kur’an’da geçmektedir. Bu hadise onun zamanında meydana gelmiştir. Hiç-

bir peygamber kalmayıp İsrailoğullarına türlü belalar isabet etmiştir. Onların 

etraflarındaki krallar onlara galip gelip bazısını esir edip bazısını da öldürerek 

mallarını ellerinden aldı. Bu türlü azaplar ile dört yüz altmış yıl geçti. Amâlika 

kavminden Câlût isimli kişi padişah oldu. O dört yüz yirmi yıl yaşamıştır. 
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1.22. İşmûyil b. Helkâ 

Hz. Yakub’un Lâvey isimli oğlunun neslinden gelmektedir. İsrailoğulları 

Elyasa’dan sonra isyan edip Amâlika kavmine mağlup oldular. Amâlikalılar 

onlardan haraç kestiler. Câlût isimli padişahları da İsrailoğullarına musallat 

oldu. Peygamberlerden kimse kalmadı. Fakat hamile bir kadın vardı. Ondan 

İşmûyil adlı bir çocuk dünyaya geldi ve peygamber oldu. Onların zamanında 

İsrailoğulları Amâlika ile savaş yapmak istiyordu. İşmûyil, Tâlût b. Kays’ı -ki 

o, Bünyamin b. Yakub’un oğullarındandı- İsrailoğulları padişah yapıp savaşa 

gönderdi. Bu savaşta Hz. Davud, Câlût’u öldürdü. Üç taş, dile gelerek Hz. 

Davud’a kendileriyle Câlût’u öldürmesini söyledi. İşmûyil elli iki sene yaşa-

mıştır. Tâlût’un saltanatı ise kırk yıl sürmüştür. 

1.23. Hz. Davud 

Hz. Yakub’un soyundandır. İşmûyil peygamber zamanında savaşta 

Câlût’u katledip Tâlût ile beraberdi. Sonra Tâlût’un kızını aldı. Bütün ülkeye 

sahip oldu. Yüce Allah, bütün kuşları ve dağları onun emrine amade kıldı. İlk 

olarak demir onun hizmetine verildi. Demir onun elinde mum gibi yumuşak 

olur, cübbe ve zırh yapardı. Hz. Davud’un sesi de son derece güzeldi. O, Ku-

düs’te yaşamıştır. Vefat edince oğlu Hz. Süleyman peygamber yerine geçti. 

Doksan dokuz hanımı vardı. Yüce Allah, ona yüz elli sûreden oluşan Zebur’u 

gönderdi. Zebur; vaaz, nasihat ve hikmetle doludur. Hz. Davud, Uryâ isimli 

kişiyi savaşa gönderdi. O, savaş sonunda şehit oldu. Hanımını almak istedi-

ler. Kırk gün pişmanlıkla ağlayıp göz yaşlarından otlar bitti. O, yüz yıl yaşa-

mıştır. Hilafet süresi kırk senedir. 

1.24. Hz. Lokman 

Bazıları onun peygamber olduğunu söylerler. Bazılarına göre o, Hz. 

Eyyûb peygamberin kız kardeşinin oğlu; bazılarına göreyse Hz. İbrahim’in 

kardeşinin oğludur. Ama doğru olan onun Hz. Davud zamanında yaşamış 

olan salih ve hikmet sahibi bir kişi olduğudur. O, Habeşli idi. Bazıları onun 

Hz. Davud’la birlikte otuz yıl geçirdiğini söyler. Bâzirgân’ın kulu olup siyah 
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bir Araptı. Onun hakikatli ve hikmetli sözleri Kur’an’da zikredilmiştir. Me-

zarı Remle yakınındadır. Bu yerde yetmiş peygamberin mezarı vardır. İsrai-

loğulları onu Kudüs’ten çıkarıp Remle’ye sürmüşlerdir. Açlıktan dolayı ta-

mamı bir günde vefat etmişlerdir. İki bin üç yüz yıl yaşamıştır. Hz. Hûd za-

manında yaşayan bir Lokman daha vardır. O zamanlarda Keyanîlerden 

Keykâvus padişahtı. 

1.25. Hz. Süleyman 

Babasından sonra on iki yaşında tahta sahip olup Yüce Allah; insanı, cini 

ve kuşları onun emrine amade kıldı. Bununla birlikte Kudüs’ün inşasını yedi 

yılda tamamladı. Sebe memleketinin padişahı Belkıs Hatun gelip ona itaat 

etti. Bir gün yıkanmak için soyunurken hükümdarlık yüzüğünü çıkarıp bir 

yere koydu. Kötü bir cin yüzüğü alarak kırk gün tahta geçti. Hz. Süleyman 

hayret ile gezerken ona yemesi için bir balık verdiler. O, balığın içinde yüzüğü 

bulup tekrar tahta oturdu. O, cin yüzüğün heybetine tahammül edemeyip 

onu denize atarak kaçmıştı.  

Onun bir kerpici altından bir kerpici ise gümüşten olan yüz yirmi salonu 

vardı. On iki bin altın taht sağ yanlarında kurulup üstlerinde peygamberlerin 

evlatları ve sûfiler otururlardı. On iki bin gümüş taht sol yanlarında kurulup 

üstünde alimler ve salihler otururlardı. İnsanlar ve cinler salonda dururken 

kuşlar bütün kanatlarını açıp gölge ederlerdi. Hz. Süleyman vefat edince 

Rahîm adlı oğlu yerine padişah olarak geçti. O, Kudüs’e defnedildi. Elli iki yıl 

yaşamıştır. 

1.26. Hz. Yunus 

O, Hz. Yakub’un soyundan gelmektedir. Dicle kenarında bulunan Musul 

şehri halkı putlara tapardı. Hz. Yunus, onları İslam’a davet edip eğer Müslü-

man olmazsanız falanca gün size azap iner dedi. O gün kavmi İslam’a gir-

medi. Bununla birlikte azap da inmedi. Sözünün tersi olduğunu söylerler diye 

Hz. Yunus, halktan hicap duyarak sinirlenerek bir gemiye bindi. Gemi gider-
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ken bir yerde durdu. Asla hareket etmedi. Geminin reisi, “İçinizden bir ada-

mın denize atılması gerekir. Böylece biz de yolumuza devam edebiliriz.” dedi. 

Bunun üzerine her kişinin adına üçer kez kura çekildi. Kura Hz. Yunus’un 

adına çıktı. Sonrasında da hemen onu denize bıraktılar. Denizde bir balık onu 

yutarak dibe daldı. Hz. Yunus ise “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü 

mine’z-zâlimîn” diye dua etti. Bu duanın ism-i azam olduğunu söylerler. Bu-

nun üzerine balık dışarı çıkıp onu ağzından çıkardı. Bundan dolayı Hz. Yu-

nus’a Zû’n-nûn derler. Zira Nûn balık adıdır. Hz. Yunus, kırk gün balığın kar-

nında kalmıştır. 

1.27. Hz. Şu‘ayâ 

Kendi kavminden gelecek peygamberlerinden haber verip Hz. İsa ve Hz. 

Rasûlullah’ın (s) geleceğini müjdelemiştir. Hz. Süleyman’ın neslinden Sıd-

dîka isimli bir padişah vardı. Babil halkı ona kastedip düşmanlık etti. Hz. 

Şu‘ayâ da ona yardım etti. Dört yüz elli üç yıl ülke İsrailoğulları olan Hz. Da-

vud’un evlatlarının elinde durdu. Sonra Sıddîka vefat etti. İsrailoğulları da asi 

olup Şu‘yâ’yı bıçak ile vurarak şehit ettiler. 

1.28. Hz. Yeremya 

Şu‘ayâ zamanında İsrailoğullarının isyan etmesini engelleyip onları dine 

davet ederdi. Buhtunnasr, Kudüs’ü harap edip halkı katledince Hz. Yeremya 

Mısır’a gitmişti. Sonra Kudüs’e geri geldi. Bazı tefsirlerde yüz yıl hayat yaşa-

yıp tekrar kendisine hayat verilen kişinin Hz. Yeremya olduğu söylenir. Bazı-

ları ise bu kişinin Üzeyir olduğunu söylerler. Buhtunnasr isimli melun, altı 

yüz bin sancak ile gelip Kudüs’ü harap edip İsrailoğullarını katletti. Sonun-

daysa beynine bir sürü sinek girip onu helak etti. Yeremya, üç yüz sene yaşa-

mıştır.  

1.29. Hz. Danyal 

Buhtunnasr, onu esir etmişti. Sonra korku dolu bir rüya görmüş ve Hz. 

Danyal’dan bunu tabir etmesini istemiştir. O da rüyayı tabir edince serbest 

bırakılmıştır. Buhtunnasr Kudüs’te Hz. Üzeyir ile bir araya geldi. Mağrib’de 
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bulunan Sûs adlı şehirde medfûndur. Irak memleketi halkını dine davet edip 

Tevrat okuttu. Remel ilmi ondan nakledilmiştir. 

1.30. Hz. Üzeyir 

Buhtunnasr’ın elinden kurtulup eşeğine binip giderken harap bir yere uğ-

radı. “Subhanallah! Bu harap yer ne güzel mamur bir yer olur!” dedi. Yüce 

Allah emretti ve orada vefat etti. Yüz yıl yattı. Eşeğinin şekli değişmiş ve ye-

meği yanındayken Yüce Allah’ın emriyle geri hayata döndü. Buhtunnasr’dan 

dolayı Kudüs harap olmuş İsrailoğulları da Tevrat’ı unutmuşlardı. Tevrat Hz. 

Üzeyir’in ezberindeydi. İsrailoğullarına Tevrat’ı öğretti. Dinlerini de tecdit 

etti. Sonra da Kudüs şehrinde durdu. Halk ona büyük bir muhabbet duyu-

yordu. Kudüs tekrar mamur bir şehir olduktan kırk yıl sonra vefat etti. O yüz 

yıl yaşamıştır. Hz. Üzeyir’in Tev’üm Azrâ adlı bir kardeşi vardı. Hz. Üzeyir 

elli yaşına varınca vefat edip yüz yıl ölü oldu. Sonra hayat bulup elli yıl daha 

hayatta kaldı. İki kardeş; biri yüz, diğeri iki yüz yaşındayken aynı günde vefat 

etti. Bu da hikmetli ibretlerden biridir. Ondan sonra yerine gelen Şem‘ûn Sıd-

dîk Hz. Harun neslindendi. Müslümanlar bu kişiye ittiba ederlerdi. 

1.31. Hz. Zekeriyya 

Ona İbn Berhiyâ denilir. Yunanlı olan Batlamyus zamanında dünyaya 

geldi. O, Hz. Süleyman’ın neslindendir. Hz. Zekeriya yaşlı olup Hz. Meryem 

Hz. İsa’yı doğurunca babasız bir çocuk doğmaz diye Hz. Zekeriya’yı töhmet 

altında bıraktılar. O da kaçıp bir ağaç içine girdi. O, ağacın içindeyken şeyta-

nın onun yerini haber vermesi üzerine testereyle onu biçtiler. Zekeriya’nın 

amcası İmran b. Mâsân, Hz. Meryem’in babasıdır. Hz. Zekeriya yüz yıl yaşa-

mıştır. 

1.32. Hz. Yahya 

Hz. Zekeriya’nın oğlu olup kıssası tarih kitaplarında ayrıntılı olarak ya-

zılmıştır. İsrailoğullarından bir kral onu öldürünce kanı hiç durmaksızın aktı. 

Babil beylerinden Cevdûs ve Herdûs adlı beyler gelip beyt-i mukaddesi harap 
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edip Hz. Yahya’yı katlettikleri için çok fazla adam öldürdüler. Ve bir grup 

çıkıp onlardan yetmiş bin adamı katlettiklerinde Hz. Yahya’nın kanı durdu.  

Herdûs, kendi kız kardeşini nikahlamak için Hz. Yahya’ya danıştı. Hz. 

Yahya, bunun caiz olmadığını söyleyince Herdûs düşmanlık ederek onu şehit 

etti. 

1.33. Hz. İsa 

Hz. Meryem’in oğlu olup Kudüs yakınlarında bulunan Beytülahim isimli 

köyde dünyaya geldi. Beşikteyken üç saat konuşmuştur. Sonra bilfiil gökyü-

züne çıkarılmıştır. Onun göğün dördüncü katında olduğu söylenir. Hz. 

İsa’nın doğumuyla Hz. Rasûlullah’ın (s) hicreti arasında altı yüz otuz yıl var-

dır. O, otuz üç yaşındayken semaya kaldırılmıştır. Yahudiler ona zarar ver-

mek istemişlerdir. Bundan dolayı kendisi zannederek havarilerden Hz. İsa’ya 

benzeyen birini alıp çarmıha germişlerdir. İşte Hristiyanlıktaki haç şekli bu-

radan gelmektedir. Hz. İsa’ya İncil nazil olmuştur. Onun göğe kaldırılmasın-

dan sonra annesi Hz. Meryem altı yıl daha hayatta kaldı. Elli üç yaşında vefat 

etti. Hz. Meryem annemiz Kudüs’te medfûndur. Allahümme salli alâ cemî‘i’l-

enbiyâ ve’l-mürselîn ve’l-hamdüli’l-lâhi rabbi’l-âlemîn 

Oldur ol mürsel-i şeref-i mahzar 

Enbiyâ-i mecma‘îne ser defter 

Naat: 

Mehter ü bihter heme ‘âlem 

Seyyid-i mefhar benî Âdem 

Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem 

Mesnevi: 

 آن شهنشاه كشور معنى 

 تاج سر  پيمبران يعنى 

 احمد مرسل افتخار  بشر 
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 شافع المذنبين في المحشر 

 روزمحشر شفيع اهل كناه 

 نور چشم بشر  حبيب  للا 
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2. HZ. MUHAMMED (S) 

Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’e (s) gelince; o, Arap 

neslinden gelen Mekke’de doğmuş ve Kureyş kabilesine mensup kutlu bir ki-

şiydi. 

 قائد الخلق بالهدى  والعون

 شاه  لوالك ما  خلقت  الكون 

 نقد يثرب سالله بطحا 

 امئ لوح  خوان ما اوحى 

Beyit: 

 سپهساالر نزديكان دركاه 

 چراغ بزمكاه  لى مع  للا 

 جنيي ران ميدان طريقت 

 شقائق چين پستان  حقيقت 

 شه مه  منظر انجم مواكب 

 غبار مر كبش كحل  الكواكب 

Kıt’a 
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Muhammed kim garaz oldur cihândan 

Vücûdu cevher ve âlem arazdır. 

Bu mevcûdâttan maksûd bârî 

Odur bizzât ve bâkî bi’l-arazdır. 

O, Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenâf b. 

Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Malik b. Nadr (Ku-

reyş) b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizâr b. Ma‘ad b. 

Adnan b. Ezd b. Makvem b. Nâhûr b. Ya‘rub b. Kahtân b. Yeşcüb b. Sâbit b. 

İsmail b. İbrahim (a.s)’dır. Onun nesebi konusunda ihtilaflar çok olmakla bir-

likte bu soy silsilesi İbn İshâk’tan alınmıştır. 

2.1. Hz. Rasûlullah’ın (s) Doğumu 

Hz. Rasûlullah (s) Rebîülevvel ayının on ikinci gecesi pazartesi gecesi 

dünyaya teşrif buyurdu. Güneş takvimine göreyse onun doğumu Nisan ayı-

nın yirmisine tekabül etmektedir. 

Nazm: 

 اى كفته   لطف  حق بخودى  خودت  ثنا

 ماز كجا  و مدح  و ثناى تواز  كجا 

 بازار بعثت تويدست  كمال  زد 

 مسمار ن سخ ب ر دردكان انبيا

O, altmış üç yıl ömür sürmüştür. Kırk yaşındayken nübüvvet verildi. Pey-

gamberlik süreleri yirmi üç yıldır. Peygamber olduktan sonra on üç yıl 

Mekke’de kaldı. Mekke’den Medine’ye hicret edip burada on yıl kaldı. Miraç 

hadisesi o, elli bir yaşını doldurduktan dokuz ay sonra Mekke’de meydana 

gelmiştir. 

Oruç hicretin ikinci yılında farz kılındı. Hicretin ikinci yılında Allah’ın 

emriyle kıble Kudüs’ten Kâbe’ye çevrildi. Hz. Rasûlullah’ın (s) vefatı 

Rebîülevvel ayının on ikinci gecesi pazartesi gününde vuku buldu. 
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Beyit: 

االنام  سيد هو من يا  

السالم  تحفة لك نهدي و  

Peygamberliği sırasında meydana gelen mucizeleri otuz bin adeti bul-

duğu söylenir. 

2.2. Cebrail’in Yeryüzüne İnişi 

Bazı rivayetlere göre Hz. Cebrail Allah’ın emriyle otuz bin defa gökten 

yeryüzüne inmiştir. Yine rivayetlere göre yirmi yedi bin kere Hz. Rasûlul-

lah’ın (s) hizmetine gelmiş; diğer peygamberlerin hepsine de üç bin defa in-

miştir. Doğrusunu Allah bilir. 

Peygamberler Tarihinin Özeti: Müfessirlerin sultanı İbn Abbas’ın riva-

yetine göre Hz. Âdem, cennetten çıktığı andan Hz. Rasûlullah’ın (s) zamanına 

gelinceye kadar beş bin yedi yüz elli yıl geçmiştir. Mesela Hz. Âdem ile Hz. 

Nûh arasında iki bin iki yüz yıl; Hz. Nûh’tan Hz. İbrahim arasında ise bin yüz 

kırk sene vardır. Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya kadar beş yüz yetmiş sekiz yıl; 

Hz. Musa’dan Hz. Davud’a yüz yetmiş dokuz yıl; Hz. Davud’tan Hz. İsa’ya 

bin elli üç yıl; Hz. İsa’dan Hz. Rasûlullah’ın (s) hicretine gelinceye kadar altı 

yüz yıl geçmiştir. 

Hz. İbn Abbas’ın Rivayeti ve İbn İshâk’ın Hikayesi: Hz. İsa’nın dün-

yaya gelişiyle Hz. Rasûlullah’ın (s) hicreti arasında geçen süre altı yüz yıldır.  

İskender Zülkarneyn’in vefatından Hz. Rasûlullah’ın (s) doğumu arasında 

geçen süre sekiz yüz seksen iki yıl; Hz. Musa’dan iki bin üç yüz yıl; Hz. Da-

vud’tan bin altı yüz yıl; Hz. İbrahim’den üç bin yetmiş yıl; Hz. Nûh’tan dört 

bin dört yüz doksan yıl; Hz. Âdem’den Hz. Rasûlullah’ın (s) doğumu ara-

sında geçen süre ise altı bin yedi yüz elli yıldır. 

Hz. Ebû Zer el-Gıfârî, Hz. Rasûlullah’a (s) Hz. Âdem’den kendisine ge-

linceye kadar kaç ve peygamber gönderildiğini sordu. Hz. Rasûlullah (s) 

124.000 peygamber gönderildiğini buyurdu. Bunların 313’ü rasûl; diğerleri ise 
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nebidir. Bazıları da ulu’l-azm peygamberlerdir. Zikredilen peygamberlerin 

dördü -Hz. Âdem, Hz. Şît, Hz. İdris, Hz. Nûh- Süryânî idi. Dört -Hz. Hûd, 

Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Rasûlullah (s)- peygamber de Arap ırkına men-

suptu. Hz. Âdem’e yüz dört kitap; Hz. Şît’e elli sahife; Hz. İdris’e otuz sahife; 

Hz. İbrahim’e yirmi sahife nazil oldu. Ramazan’ın ilk gecesi Hz. Musa’ya Tev-

rat; altıncı gecesi Hz. Davud’a Zebûr; on ikinci gecesi Hz. İsa’ya İncil; on se-

kizinci veya yirmi dördüncü gecesi Hz. Rasûlullah’a (s) Kur’an nazil oldu. 

Meşhur Peygamberlerin Meslekleri: Hz. Âdem, ziraat ile uğraşırdı. Çift-

çilik mesleğini ilk yapan odur. Hz. İdris, yazıcılık ve terzilik mesleklerini icra 

ederdi. O da bu meslekleri ilk yapan kişidir. Hz. Nûh, marangozluk mesleğini 

ilk yapan kişidir. İlk defa gemiyi o inşa etmiştir. Hz. Hûd ve Hz. Salih ticaret; 

Hz. İbrahim çiftçilik; Hz. İsmail avcılık; Hz. İshak koyun çobanlığı; Hz. Yusuf 

devlette hazineden sorumlu vezir -o ilk vezirdir-; Hz. Eyyûb ticaret; Hz. Şu-

ayb ise çobandı. Hz. Musa koyun güderdi. Sonra İsrailoğullarına padişah 

oldu. Hz. Harun, kardeşi Hz. Musa’nın veziri; Hz. İlyas dokumacıydı. Hz. 

Davud zırh yapardı. Yani o, demirden cübbe ve zırh işlerdi. Hz. Süleyman 

âbid ve zâhit bir kraldı. O, geçimini sağlayacak kadar hasırdan kulplu bir 

torba örerdi. Hz. İsa seyyahtı. Hz. Rasûlullah (s) ise Allah yolunda savaşan 

bir mücahitti. 

2.3. Hz. Rasûlullah’ın (s) Gazveleri 

Hz. Rasûlullah (s) döneminde kafirlere karşı düzenlenmiş olan seferlere 

gazve ve seriyye denir. Gazve, Hz. Rasûlullah’ın (s) ordunun başında komu-

tan olarak katıldığı; seriyye ise kendisinin gönderdiği ancak başında hazır bu-

lunmadığı askerî seferlere denir. Siyerciler ve tarihçilerin aktardığına göre Hz. 

Rasûlullah (s) yirmi sekiz askerî sefer düzenlemiştir. Bunların dokuzunda ka-

firler ile karşı karşıya gelip savaşmıştır. Örneğin Bedir, Uhud, Hendek, Ku-

rayzaoğulları, Mustalıkoğulları, Hayber, Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tâif’te 

kafirlerle savaşmıştır. On dokuz seferde ise kafirler savaş olmadan itaat et-

mişlerdir. Veddan, Buvât, Aşîra, Selimoğulları, Sevîk, Ebvâ, Gatafanoğulları, 

Necran, Kaynukaoğulları, Hamrâü’l-esed, Nadiroğulları, Zâtü’r-Rikâ‘, Son 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 31 ~ 

Bedir, Dûmetü’l-Cendel, Lihyânoğulları, Zî’l-Kared, Hudeybiye, Tebük, Kaza 

Umresi gazveleri buna örnek olarak verilebilir. Muhacir veya ensardan bir ki-

şiyi ordunun başına komutan olarak atadığı kafirlere karşı yapılan seriyyele-

rin sayısı ise otuz dokuz veya bundan daha fazladır. 
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3. RAŞİD HALİFELER 

3.1. Hz. Ebûbekir 

Hz. Ebûbekir’in (r.a) önceden adı Abdülka‘be’ydi. Onun adını Hz. Pey-

gamber (s) koymuştur. Onun ismi Ebûbekir b. Ebû Kuhâfe b. Amr b. Ka‘b b. 

Sa‘d b. Mürre b. Ka‘b’dır. Ona Hz. Peygamber’i (s) ilk doğrulayan kişi olduğu 

için sıddîk denilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber’in (s) “Sen ateşten azat edilmiş-

sin/انت عتيق من النار ” demesi sebebiyle Atîk adı verilmiştir. Künyesi ise Ebûbe-

kir olarak meşhur olmuştur. Hilafet süreleri iki yıl üç ay dokuz gündür. 

Beyit: 

Âhir-i enbiyâya evvel yâr 

Sânî isneyn iz hümâ fî’l-gâr 

Ba‘de ‘ahdi’n-nebî ‘ale’t-tahkîk 

Beşerin efdali dürer-i sıddîk 

O, hicretin 13. yılında cuma gecesi altmış üç yaşındayken vefat etmiştir. 

Hicretin 11. yılındaysa İslam’ın ilk halifesi olmuştur. 
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3.2. Hz. Ömer 

Beyit: 

 امير خطه  شرع  ابن خطاب 

 چراغ هشت  خلد  وشمع اصحاب 

Onun adı, Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdüluzza b. Riyâh b. Abdullah 

b. Kurut b. Razah b. Adiy b. Ka‘b b. Lüey’dir. Lüey aynı zamanda Hz. Pey-

gamber’in (s) de atasıdır. Ona Ömer el-Farûk denilir. Çünkü Müslümanlar 

müşriklerden korkmaları sebebiyle dinlerini izhar etmekten korkuyordu. O, 

İslam’a girip Müslümanlığını açıklayarak izhar edince kendisine hakkı batıl-

dan ayıran anlamına gelen el-Farûk ünvanı verilmiştir. 

Nazım 

Yâr-ı sânî Ömer dürr-i âdil 

Hâmi-i hak ve mâhi-i bâtıl 

Bâtılı hakdan oldu çün fârûk 

Sırr-ı sancağı erdi tâ ‘uyûk 

On yıl altı ay dört gün süren hilafetinin başlangıcı 13. senedir. O, altmış 

yaşındayken 23 yılında Mugîre b. Şu‘be’nin Ebû Lü’lüe Fîrûz adlı kölesi tara-

fından şehit edilmiştir. Mısır, Şam, Halep gibi Arap beldelerinin tamamı ve 

Bağdat, Kudüs gibi doğu ve batının büyük kısmı onun zamanında fethedil-

miştir. 

3.3. Hz. Osman 

Ol hayâ kânı Hazret-i Osmân 

Mecma‘-ı lutf u câmi‘-i Kur’ân 

İsmi, Osman b. Affân b. Ebî’l-Âs b. Ümeyye b. Abdüşems b. Abdü-

menâf’tır. Ona Hz. Peygamber’in (s) iki kızını nikahına alması sebebiyle Zî’n-

Nûreyn denilmiştir. 
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Beyit 

Zıll-i Rahmân sâhibü’n-nûreyn 

İlm ve Halemîle mecma‘u’l-bahreyn 

Mecma‘-ı fazl ve câmi‘-i Kur’ân 

Sadef-i dürer-i ma‘rifet-i Osmân 

Hilafete geçiş tarihi 24 yılıdır. On iki yıl kadar halifelik yapan Hz. Osman 

35 yılında Kurban Bayramı’nda seksen iki yaşındayken şehit edilmiştir. Ho-

rasan, Azerbaycan, Taberistan, Kirman, Semerkant, İfrîkıyye ve diğer birçok 

yer onun zamanında fethedilmiştir. 

3.4. Hz. Ali 

Evc-i ihsân ve mekremet-i râydır 

Vâli-i dîn alî ‘âlî kadar 

Onun ismi, Ali b. Ebî Tâlib b. Abdülmuttalib bi Haşim b. Abdümenâf’tır. 

Beyit 

Yâr-i râbi‘ dürer-i Aliyyi velî 

Müşkil-i dîn onunla oldu celî 

Seyyid-i mesned-i uhuvvet odur 

Vâzı‘-i sefere fütüvvet odur 

Hz. Ali, 35 yılında hilafete gelmiş olup dört yıl dokuz ay kadar bu görevi 

sürdürmüştür. Altmış üç yaşında da vefat etmiştir. Muâviye ile Hz. Ali’nin 

savaşı 36 yılında meydana gelmiştir. Abdurrahman b. Mülcem onu şehit et-

miştir. Kûfe’de medfûndur. 

3.5. Hz. Hasan 

Ben nice medh edem Hasan ile Hüseyin’i kim 

İki hümâ-yı dürer radiya’l-lâhü anhümâ 
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Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hasan hicrî 3 yılında Medine’de dünyaya gel-

miştir. Altı ay hilafette kaldıktan sonra bu görevden feragat ederek ayrılmış-

tır. Kırk altı yaşındayken Yezîd b. Muâviye b. Ebî Süfyân ve kendi hanımının 

birlikte düzenlediği bir suikast -küçük bir elmas parçasıyla zehirlenme- sonu-

cunda 49 yılının Safer ayının perşembe gününde ölmüştür. O, Medine’den 

Mekke’ye yürüyerek yirmi defa hacca gitmiştir. 

3.6. Hz. Hüseyin 

Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin hicrî 4 yılında dünyaya gelmiştir. O, elli altı 

yaşındayken Yezîd b. Muâviye’nin öncülüğünde Ubeyd b. Ziyad’ın gayre-

tiyle 61 yılının cuma günü Muharrem ayının 10’unda aşure günü şehit edil-

miştir. Kerbela Hadisesi olarak bilinen bu olay, tarih kitaplarında detaylı bir 

şekilde anlatıldığı için burada zikretmeye gerek yoktur. 

Aşere-i Mübeşşere: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. 

Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvâm, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. 

Sa‘d b. Ebî Vakkâs, Hz. Sa‘îd b. Zeyd b. Ömer, Hz. Ebû Ubeyde b. ‘Âmir el-

Cerrâh’tır. Hz. Peygamber’in (s) amcaları Hz. Hamza b. Abdülmuttalib -

Uhud Savaşı’ında şehit düşmüştür- ve Abbas b. Abdülmuttalib de cennetle 

müjdelenmiştir. 

Ashabın sayısını tam olarak vermek mümkün değildir. Ancak İbn Şıhne, 

Ravzatü’l-Menâzır isimli kitabında kendilerine itibar edilen ehl-i hadisin asha-

bın toplam sayısının 114.000 olduğunu dediğini nakleder. 

Beyit: 

Ona ve âline selam olsun 

Yerleri ravza-i selâm olsun 

Dâim ez hak selâm ü rıdvâneş 

Bâd ber ehl-i beyt ü yârâneş 
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Hz. Peygamber’in vefatı sırasında müminlerin annelerinin sayısı do-

kuzdu. Hz. Peygamber’in (s) sekiz çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan 

dördü erkek -Kasım, Tayyib, Tahir, İbrahim- dördü de kızdır. Kız çocukları-

nın isimleri Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. 

Abdullah b. Zübeyr, Yezîd’e biat etmeyip Mekke’de halife oldu. 

Yezîd’den sonra bütün Mısır, Şam ve Irak halkı onun hilafetini ittifakla kabul 

ettiler. Hicâz’daki hilafet süresi dokuz yıl olup 73 yılında altmış yaşındayken 

Haccâc-ı Zâlim onu idam etmiştir. 
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4. EMEVÎ HALİFELERİ 

4.1. Muâviye b. Ebî Süfyân 

Ümeyyeoğulları soyundan gelen toplam on üç halife doksan bir yıl hük-

metmiştir. Onların yönetim merkezi Şam’dı. Ümeyyeoğulları halifelerinin ilki 

Muâviye b. Ebî Süfyân’dır. Ebû Süfyân’ın adı Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Ab-

düşems b. Abdümenâf’tır. Hz. Peygamber (s) ile nesebi Abdümenâf’ta birle-

şir. Muâviye, on dokuz yıl üç ay halifelik yapmıştır. O, 60 yılının Receb ayında 

yetmiş sekiz yaşındayken vefat etmiştir. Mezarı Şam’dadır. 

Hz. Ebû Eyyûb: Asıl adı Halid b. Zeyd el-Ensârî olup Kostantınıyye’de 

vefat etmiştir. O, Yezîd b. Muâviye ile birlikte 51 yılında bu şehri fethetmek 

için gazâya çıkmıştı. Kudüs’ü bir defa dahî kafirlerin elinden aldı. 

4.2. Yezîd b. Muâviye 

60 yılında ona biat edildi. Üç sene dokuz ay emîrlik yaptı. 64 yılında 

Şam’da otuz dokuz yaşındayken vefat etti. Hz. Hüseyin (r.a) Yezîd’e biat et-

mediği için şehit edildi. 
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4.3. Muâviye b. Yezîd 

64 yılının Rebîülevvel ayında ona biat edildi. Emîrlik süresi kırk gün olup 

64 yılında yirmi bir yaşındayken Şam’da vefat etti. 

4.4. Mervân b. Hakem  

Mervân b. Hakem, hicrî 2 yılında dünyaya gelmiş olup kendisine biat 64 

yılının Receb ayında gerçekleşmiştir. Emîrlik süresi on ay olup 65 yılının Ra-

mazan ayında altmış iki yaşındayken vefat etmiştir. 

4.5. Abdülmelik b. Mervân b. Hakem 

Abdülmelik b. Mervân, 26 yılında doğmuş olup 65 yılında biat almıştır. 

O zulme meyilli olup yirmi bir yıl on beş gün emîrlik yapmıştır. 86 yılında 

altmış yaşındayken vefat etti. Haccâc b. Yusuf es-Sekafî ise 96 yılında otuz 

sekiz yaşındayken vefat etmiştir. Rum kayseri ise 85 yılında ölmüştür. 

4.6. Velîd b. Abdülmelik  

Velîd’e 86 yılında biat edilmiş olup dokuz yıl sekiz ay emîrlik görevini 

yapmıştır. 96 yılında otuz sekiz yaşındayken Şam’da vefat etmiştir. Onun on 

dört çocuğu olduğu rivayet edilir. Bu sayıya kız çocukları dahil değildir. Fer-

gana, Hucend, Kabil, Buhara, Semerkand, Hind ve Sind bölgeleri onun zama-

nında fethedilmiştir. 

4.7. Süleyman b. Abdülmelik  

Kendisine 96 yılında biat edilmiş olup iki yıl sekiz ay emîrlik yapmıştır. 

99 yılında kırk beş yaşındayken Halep yakınlarındaki Mercidabık’ta vefat et-

miştir. On iki çocuğu olduğu rivayet edilir. Her gün yüz rıtl yemek yerdi. 

4.8. Ömer b. Abdülaziz 

Tam ismi Ömer b. Abdülaziz b. Mervân b. el-Hakem’dir. Adaletiyle tanı-

nır. Ümeyyeoğulları emîrleri Hz. Ali’ye -hâşâ sümme hâşâ- minberlerde sö-

verlerdi. O, bu adeti yasaklayıp yerine “Şüphesiz ki Allah adaleti ve iyiliği 

emreder.” ayetini okuttu. Ona 99 yılının Safer ayında biat edilmiş olup iki yıl 
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beş ay emîrlik yapmıştır. 101 yılında otuz dokuz yaşındayken Hıms yakınla-

rındaki Sem‘ân’da akrabaları tarafından zehirlenerek vefat etmiştir. 

4.9. Yezîd b. Abdülmelik 

Ona 101 yılında biat edilmiş olup emîrlik süresi dört yıl bir aydır. 105 yı-

lında yirmi dokuz yaşındayken vefat etmiştir. 

4.10. Hişâm b. Abdülmelik 

Ona 105 yılında biat edilmiş olup emîrlik süresi on dokuz yıl yedi aydır. 

125 yılında elli üç yaşındayken vefat etmişti. Hasan-ı Basrî ve Muhammed b. 

Sîrîn 106 yılında; Ebû Muhammed Battal Gazi de 107 yılında vefat etmiştir. 

4.11. Velîd b. Yezîd 

Ona 125 yılında biat edilmiş olup bir yıl iki ay on dört gün emîrlik yap-

mıştır. O, 126 yılında kırk yaşındayken vefat etmiştir. 

4.12. Yezîd b. Velîd  

Askerlerin ulufesini eksik vermesi sebebiyle ona nâkısu’l-kalb lakabı ko-

nulmuştur. 126 yılının Cemâdiyelâhir ayının sonunda biat edilmiş olup beş 

ay emîrlik yapmıştır. 126 yılının Kurban Bayramı’nda kırk yaşındayken vefat 

etmiştir. 

4.13. İbrahim b. Velîd Dönemi 

O, emîrlikten feragat ederek bu görevi amcası Mervân-ı Himâr’a teslim 

etti. 126 yılında ona biat edilmiş olup iki ay on gün emîrlik yapmıştır. 127 yı-

lında otuz sekiz yaşındayken vefat etmiştir. 

4.14. Mervân b. Muhammed 

127 yılında biat almış olup lakabı Himâr (eşek) olarak bilinir. Emîrliği beş 

yıl iki ay sürmüştür. 132 yılının Zilhicce ayında otuz sekiz yaşındayken vefat 

etmiştir. Onun döneminde Ebû Müslim Horasanî hurûc ederek halkı Ümey-
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yeoğullarını bırakıp Hz. Hüseyin’in kanı için Abbasoğullarına biat etmeye ça-

ğırmıştır. O, 132 yılında bu daveti kabul etmeyen halktan sınırsız ve mukaye-

sesi mümkün olmayan çok sayıda kişiyi öldürdü. Ümeyyeoğulları hutbeyi 

oturarak okurlarken sonrasında Abbasoğulları ayakta hutbe okudular. 

Mervân b. Muhammed, Ebû Müslim’den kaçıp önce Şam’a oradan da Mısır’a 

giderken bir köyde öldürüldü. Başını da halife olan Seffâh’a getirdiler. Hilafet 

Ümeyyeoğullarından Abbasoğullarına intikal etti. 
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5. ABBASÎ HALİFELERİ 

Abbasilerin otuz sekiz halifesi vardır. Bu devletin hilafet süresi ise beş yüz 

yirmi dört yıldır. 

5.1. Seffâh 

Tam adı Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas’tır. Ona 132 

yılında biat edilmiş olup dört yıl dokuz ay emîrlik yapmıştır. O, 126 yılında 

otuz iki yaşındayken vefat etmiştir. Onun iki çocuğu vardır. Ebû Müslim’in 

yardımıyla Kûfeliler ona biat etmiştir. Hafs adlı kişiyi kendisine vezir tayin 

etmiştir. Vezirlik ilk defa onun zamanında ortaya çıkmıştır. 

5.2. Ebû Cafer el-Mansûr 

Seffâh’ın kardeşidir. Asıl adı Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdul-

lah’tır. O, Hz. İmam-ı Azam’a kadılık teklif etmiş kabul etmediği için de yüz 

kırbaç vurup hapsetmiştir. İmam-ı Azam sonunda zindanda vefat etti. Ebû 

Cafer’e 132 yılında biat edilmiş olup yirmi iki yıl emîrlik yapmıştır. O, 158 

yılında hacca giderken vefat edince ihram ile defnedildi. O, Kâbe’nin hare-

mini büyüttü. Bağdat’ı da o inşa etti. Altmış üç yaşındayken vefat etmiş olup 

on çocuğu vardı. (İmam-ı Azam Ebû Hanife Numan b. Sabit (r.a) 150 yılının 

Receb ayında yetmiş yaşındayken vefat etmiştir. İmam-ı Züfer 158 yılında 
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kırk sekiz yaşındayken vefat etmiştir. Cafer-i Sadık ise 141 yılında vefat et-

miştir.) 

5.3. Muhammed el-Mehdî 

Tam adı Muhammed el-Mehdî ibn Ebî Abdullah el-Mansûr’dur. Adil, cö-

mert, kâmil bir zat idi. Kâbe’yi ipek ve ipekli kumaş ile örtmüştür. Kâbe’nin 

haremine yirmi üç kapı koymuş ve kandilleri altın zincir ile asmıştır. Mı-

sır’dan dört yüz seksen kaliteli mermer getirmiş haremi bina etmiştir. 158 yı-

lının Zilhicce ayında biat edilmiş olup on sene bir ay emîrlik yapmıştır. 169 

yılının Muharrem ayında kırk iki yaşından altı ay geçmişken vefat etmiştir. 

On bir oğlu vardır. Onun zamanında İbrahim Ethem 163 yılında; Süfyan-ı 

Sevrî 161 yılında altmış altı yaşındayken vefat etmiştir. Muhammed el-Mehdî, 

Mekke ve Medine halkına hac vaktinde otuz dirhem ve on beş bin elbiseyi 

sadaka olarak dağıtırdı.  

5.4. Musa el-Hâdî b. Muhammed el-Mehdî 

170 yılında yirmi dört yaşındayken Bağdat’ta vefat etmiştir. 169 yılının 

Muharrem ayında biat almış olup emîrliği bir yıl bir ay sürmüştür. Onun do-

kuz oğlu ve bir kızı dünyaya gelmiştir. 

5.5. Harun er-Reşîd Muhammed el-Mehdî 

Musa el-Hâdî’nin kardeşidir. 170 yılında biat almış olup yirmi üç sene 

tahtta kalmıştır. 193 yılının Cemâziyelâhir ayında kırk beş yaşındayken vefat 

etmiştir. On iki çocuğu olan Harun er-Reşîd her gün yüz rekat namaz kılardı. 

Aynı şekilde o, ömrünün sonuna kadar her gün kendi eliyle bin akçe sadaka 

verirdi. Sekiz defa hac yapan Harun er-Reşîd, bir keresinde Medine’den 

Mekke’ye yürüyerek gitmiştir. Bir yıl gazâ bir yıl da hac yapmak onun ade-

tiydi. 

İmam Mâlik 179 yılında seksen üç yaşındayken vefat etmiştir. 

İmam Musa el-Kâzım b. Cafer, 183 yılında kırk dokuz yaşındayken vefat 

etmiştir. 
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Harun’un vezirleri Bermekî ailesinden “Yahya, Cafer ve Fadl b. Rebî‘”dir. 

Onun hilafeti zamanında kâdılkudât görevine İmam-ı Ebû Yusuf getirilmiştir. 

Onun asıl adı Yakub olup İmam-ı Azam’ın talebesidir. O, her gün iki yüz re-

kat namaz kılardı. 182 yılında vefatından sonra İmam-ı Muhammed b. Hasan 

el-Hanefî kadı oldu. O ise 198 yılında vefat etmiştir. 

5.6. Muhammed el-Emîn b. Harun er-Reşîd 

193 yılında biat almış olup dört yıl yedi ay kadar süre tahtta kalmıştır. 

Dört çocuğu olup yirmi dokuz yaşında hilafet kardeşi Me’mûn’dayken 198 

yılında öldürülmüştür. Onun kadıları İsmail b. Hammâd b. Ebî Hanîfe ve Mu-

hammed b. Semâa’ydı. 

5.7. Abdullah el-Me’mûn b. Harun 

Kardeşi Muhammed el-Emîn’i öldürdü. 198 yılının Muharrem ayında 

biat almış olup yirmi yıl beş ay boyunca tahtta kalmıştır. O, 218 yılının Receb 

ayında kırk sekiz yaşındayken vefat etmiş olup mezarı Tarsus’tadır. Onun on 

beş çocuğu vardır. Onun vezirlerinden bazıları şunlardır: Fazl b. Sehl, Hasan, 

Ahmed. Onun kadıları ise Yahya b. Eksem ve Bişr b. el-Velîd’dir. 

İmam-ı Şafi 204 yılında kırk beş yaşında vefat etmiştir. 

5.8. Mu‘tasım-Billâh Muhammed b. Harun er-Reşîd 

O, Mu‘tezîle mezhebini tercih etmiştir. 178 yılında dünyaya gelmiş olup 

218 yılının Receb ayında biat almıştır. 227 yılının Rebîülevvel ayında kırk se-

kiz yaşındayken vefat etmiştir. Onun sekiz oğlu ve sekiz kızı vardır. Kur’an’ın 

yaratılmış olduğu sözü ilk defa onun zamanında söylenmiştir. İmam-ı Ah-

med b. Hanbel ve diğer büyük alimleri toplayıp “Kur’an mahluktur” diyecek-

siniz dedi. İmam-ı Ahmed b. Hanbel bunu kabul etmeyince sert bir şekilde 

dövüldü. Bir rivayete göre o, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’ı parmaklarıyla 

sayarak “bunlar mahluktur” deyip kelime oyunu yaparak işkenceden kurtul-

maya çalışmıştır. 
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Ammuriye, Azerbaycan ve Ermenistan’ın fethi 222 yılında meydana gel-

miştir.  

5.9. el-Vâsık-Billâh Harun b. el-Mu‘tasım Muhammed b. Harun 

er-Reşîd  

Mu‘tezîle mezhebine mensup olan el-Vâsık-Billâh, halkı toplayıp 

Kur’an’ın mahluk olduğunu kabul etmelerini teklif etmiş ve bunu reddeden-

lere çok işkence etmiştir. O, 196 yılında dünyaya gelmiş 227 yılında biat almış 

beş yıl dokuz ay tahtta kalmıştır. 232 yılında otuz iki yaşındayken vefat etmiş-

tir. 

5.10. Mütevekkil-Alellâh Cafer b. el-Mu‘tasım Muhammed b. Ha-

run er-Reşîd 

206 yılında dünyaya gelen Mütevekkil, 232’de biat almış ve on dört yıl 

dokuz ay tahtta kalmıştır. Kendi oğlu Muntasır-Billâh tarafından öldürüldü. 

Halifeler arasında babasını öldürmek ilk defa bu zamanda olmuştur. 247 yı-

lında Mısır’da mikyâsı o mamur etmiştir. O, salih ve dindar biri olup 

Kur’an’ın mahluk olduğunu söylemeyi men’ etti. Onun beş çocuğu vardı.  

İmam Ahmed b. Hanbel 241 yılında vefat etti. 

5.11. el-Muntasır-Billâh Muhammed b. Cafer el-Mütevekkil-

Alellâh 

224 yılında dünyaya gelmiş olup 247’de biat almıştır. Altı ay kadar tahtta 

kalan el-Muntasır, 248’de yirmi dört yaşındayken vefat etmiştir. 

5.12. el-Müsta‘în-Billâh Ahmed b. Muhammed el-Mu‘tasım-

Billâh b. Harun er-Reşîd 

Onun babası halife olmamıştır. 221 yılında doğmuş ve 248’in Rebîülevvel 

ayında biat almıştır. Üç yıl dokuz ay tahtta kalmış 252’nin Muharrem ayında 

otuz bir yaşındayken öldürülmüştür. Altı çocuğu vardır. 
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5.13. Mu’tez-Billâh Muhammed b. el-Mütevekkil Cafer 

O hilafetten kendi tercihiyle feragat etti. 232 yılında doğmuş ve 252’de 

biat almıştır. Üç sene yedi ay tahtta kaldıktan sonra 255’te azledilmiştir. Aynı 

yılda yirmi üç yaşındayken vefat etmiştir. 

5.14. el-Mehdî-Billâh Muhammed b. Harun el-Vâsık b. Muham-

med el-Mu‘tasım b. Harun er-Reşîd 

O, zâhit ve salih bir kimse olup gençlik günlerinde çok namaz kılar, hırka 

giyer ve bir kilim üstünde otururdu. O, bütün haramları ve zulümleri ortadan 

kaldırdı. Sonunda Türkler onu 256 yılının Receb ayının ortasında öldürdü. O, 

217’de dünyaya gelmiş ve 255’te biat almıştır. On bir ay tahtta kalmış olup on 

beş çocuğu dünyaya gelmiştir.  

5.15. el-Mu’temed-Alallâh Ahmed b. Cafer el-Mütevekkil-

Alallâh b. el-Mu‘tasım  

229 yılında dünyaya gelmiş 256’da biat almıştır. 279’da elli yaşındayken 

vefat etmiş olup dört çocuğa sahiptir. 

el-Câmi‘u’s-Sahîh hadis kitabının müellifi İmam Muhammed b. İsmail el-

Buhârî, 256 yılının Ramazan Bayramı gecesinde vefat etmiştir. 

Tayfur isimli Ebû Yezîd el-Bistâmî 262 yılında vefat etmiştir. 

Hadisçi İmam-ı Müslim 262 yılında vefat etmiştir. 

Muhammed el-Mehdî ibn Hasan el-Askerî -ki râfizîler ona on ikinci 

imamdır derler- dokuz yıl kaybolup 265’te yok oldu. Gelecek mehdinin bu 

kişi olduğunu söylerler. 

Ahmed b. Tolun on altı yıl Mısır’da emîr oldu. Onun babası Halife 

Me’mûn’un kölesiydi. 270 yılında vefat etmiştir. 
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5.16. el-Mu‘tazıd-Billâh Ahmed b. Talha b. Cafer el-Mütevekkil 

243 yılında dünyaya gelmiş 279’da kendisine biat edilmiştir. Dokuz yıl 

dokuz ay kadar tahtta kalmış, 289’da kırk altı yaşındayken vefat etmiştir. Dört 

oğul ve on bir kız çocuğu vardı.  

Zahit bir şeyh olan Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, 283 yılında vefat etmiştir. 

5.17. el-Müktefî-Billâh Ali b. Ahmed el-Mu‘tazıd 

264 yılında doğmuş 289’da biat almıştır. Altı sene altı ay tahtta kalmış 

295’te otuz bir yaşındayken vefat etmiştir. Dokuz oğlu vardır.  

5.18. el-Muktedir-Billâh Cafer b. Ahmed b. el-Mu‘tazıd 

On üç yaşındayken halife oldu. 289 yılında dünyaya geldi ve 295’te biat 

aldı. Yirmi dört yıl on bir ay tahtta kalmış olup 320’de otuz sekiz yaşındayken 

vefat etti. On dört oğlu vardır. 

Abdullah el-Mehdî’nin Mağrib’deki isyanı ve burada el-Kal‘atü’l-Meh-

diyye (Mehdî kalesi) olarak bilinen kaleyi inşa ettirmesi 301 yılında olmuştur.  

309 yılında Karmâtîler ortaya çıkıp Mekke’ye gelerek hacerülesvedi ye-

rinden kaldırıp Kâbe’nin kapısını yaktılar. 

Asrın kutbu Cüneyd el-Bağdadî 298’de vefat etti.  

309’da Hüseyin b. el-Mansûr el-Hallâc (Hallâc-ı Mansûr) öldürüldü. 

5.19. el-Kâhir-Billâh Muhammed b. Ahmed el-Mu‘tazıd 

Son derece zalim biriydi. 304 yılında doğdu ve 320’de Şevval ayının so-

nunda biat aldı. Bir yıl bir ay tahtta kaldıktan sonra 322’de otuz beş yaşınday-

ken gözlerine mil çekilerek azledildi. Sonunda fakir düşüp çarşılarda dolaşıp 

dilencilik yapar hale düştü. Bunun sebebi o halife olduktan sonra annesine 

“Babamın hazinesini sakladın. Onu çıkart.” diyerek büyük hakaretler edip 

hatta ona vurması sonucunda kadının vefat etmesidir. el-Kâhir, 339’da vefat 

etmiştir. 
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5.20. er-Râzî-Billâh Muhammed b. Cafer el-Muktedir ibn Ahmed 

el-Mu‘tazıd 

298 yılında dünyaya geldi ve 322’de biat aldı. Altı yıl on ay tahtta kalmış 

329’da otuz iki yaşındayken vefat etmiştir. Etrafında bulunan devlet adamları 

onun tedbirsizliği sebebiyle başlarına buyruk hareket etmeye başladılar.  

5.21. el-Muktafî-Billâh İbrahim b. Cafer el-Muktedir 

297 yılında doğdu ve 329’da biat aldı. Dört yıl tahtta kaldıktan sonra 

357’de altmış yaşındayken zindanda vefat etti. Gözlerine mil çekilip azlolu-

nup hapsedilmişti. 

5.22. el-Müstekfî-Billâh Abdullah b. Ali el-Müktefî-Billâh b. el-

Mu‘tazıd 

292 yılında doğdu ve 333’de biat aldı. Bir yıl dört ay tahtta kaldıktan sonra 

338’de kırk altı yaşındayken vefat etti. Bağdat şehrinde onunla birlikte üç ha-

lifenin gözlerine mil çekerek bir araya getirdiler. 

5.23. el-Mutî‘-Lillâh Fadl b. Cafer el-Muktedir b. el-Mu‘tazıd  

291 yılında doğdu ve 334’te biat aldı. Yirmi dokuz sene dört ay tahtta kal-

dıktan sonra yetmiş üç yaşındayken 364’te vefat etti. O, yönetimden kendisi 

feragat ederek tahtı oğluna teslim etti. 

5.24. et-Tâbi‘-Billâh Abdülkerim b. Fadl el-Mutî‘-Lillâh ibn Cafer 

el-Muktedir b. Ahmed el-Mu‘tazıd  

318 yılında doğdu ve 323’te babasının yerine geçerek biat aldı. On yedi yıl 

dokuz ay kadar tahtta kaldıktan sonra 381’de azledildi. 393’te yetmiş beş ya-

şındayken vefat etti.  

5.25. el-Kâdir-Billâh Ahmed b. İshâk b. Cafer b. el-Muktedir b. 

Ahmed el-Mu‘tazıd  

Halifeler arasında ondan daha fazla tahtta kalmış ve uzun süre yaşamış 

kimse yoktur. 332 yılında doğdu ve 381’in Ramazan ayında biat aldı. Kırk bir 
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yıl üç ay tahtta kaldıktan sonra 422’nin Zilhicce ayında seksen altı yaşınday-

ken vefat etti. 

5.26. el-Kâim-Biemrillâh Abdullah b. Ahmed el-Kâdir b. İshâk b. 

Cafer  

Geçen halifelerde onun hilafeti babasından fazladır. 397 yılında doğdu ve 

babasının yerine 422’de biat aldı. Kırk dört yıl sekiz ay kadar tahtta kaldıktan 

sonra 467 yılında yetmiş yaşındayken vefat etti.  

Ahmed el-Kudûrî 327’de altmış altı yaşındayken vefat etti. 

Hüseyin Ebî Ali b. Sînâ er-Reîs 428’de elli sekiz yaşındayken vefat etmiş-

tir. 

Selçukluların başlangıcı 430 yılıdır. 

Büveyhîler olarak bilinen yüz yirmi altı sene süren Deylem krallarının 

devleti 450 yılında son bulmuştur. 

5.27. el-Muktedî-Billâh Abdullah b. Muhammed b. Abdullah el-

Kâim-Biemrillâh  

449 yılında doğdu ve dedesinin yerine 467’de biat aldı. On dokuz yıl sekiz 

ay tahtta kaldıktan sonra 487’de otuz sekiz yaşındayken vefat etti.  

5.28. el-Müstazhir-Billâh Ahmed b. Abdullah el-Muktedî  

Salih ve muttaki bir zat olup aynı zamanda hafızdı. 472 yılında doğdu ve 

babasının yerine 487 yılında biat aldı. Yirmi altı sene tahtta kaldı. Kırk bir ya-

şını doldurduktan altı ay sonra 512’de vefat etti. 

5.29. el-Müsterşid-Billâh Fadl b. Ahmed el-Mustazhir  

482 yılında doğdu ve babasının yerine 512’de biat aldı. On yedi yıl altı ay 

tahtta kaldı. 529’da kırk üç yaşındayken şehit oldu. 

Sultan Mahmud b. Muhammed Melikşah es-Selçûkî 525’te vefat etti.  

Sûfî olan Aynülkudât el-Hemedânî 525’te asılarak idam edildi. 
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5.30. er-Râşid-Billâh Mansûr b. Fadl el-Müsterşid b. Ahmed el-

Müstazhir  

502 yılında doğdu ve 529’da biat aldı. Bir sene tahtta kaldıktan sonra 

530’da azledildi. 532’de kırk üç yaşındayken şehit oldu. Yirmiden fazla ço-

cuğu vardır. 

5.31. el-Müttakî-Liemrillâh Muhammed b. Ahmed el-Müstazhir-

Billâh  

Salih ve dindar biriydi. 498 yılında doğdu ve 530’da biat aldı. Yirmi beş 

sene tahtta kaldıktan sonra altmış altı yaşındayken 555’te vefat etti. O, 

Kâbe’nin kapısını yeniledi. Eski kapıdan da kendisine tabut yaptırdı. 

Irak, Şam ve Harameyn’de adına hutbe okunan Sultan Sencer b. Melikşah 

es-Selçûkî 552’de vefat etti. 

Malatya’da hüküm süren Muhammed b. Dânişmend 532’de vefat etti. 

el-Keşşâf müellifi Mahmud ez-Zemahşerî 538’de vefat etti. 

Atabey Zengi b. Aksungur, Halife Müstazhir zamanında şıhne idi. Sonra 

Musul beyi oldu. Selçuklu Sultanı Mahmud oğlunu ona eğitmesi için gösterdi. 

Bundan dolayı atabey ünvanını aldı. Sonra Halep’in yönetimini de devraldı. 

540’ta ise vefat etti. 

5.32. el-Müstencid-Billâh Yusuf b. Muhammed el-Muktefî b. Ah-

med el-Müstazhir 

518 yılında doğdu ve 555’te biat aldı. On bir sene tahtta kaldıktan sonra 

kırk sekiz yaşındayken 566’da vefat etti. 

Mağrib ve Endülüs’te hüküm süren Abdülmümin el-Âdil 558’de vefat 

etti. Onun babası çömlekçiydi. 

Ariflerin örneği Abdülkadir Geylânî 561’de vefat etti. 

Musul’a hâkim olan Mevdûd b. Atabey Zengi 525’te vefat etti. 
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Mısır emîri ve Selahaddîn-i Eyyûbî’nin amcası olan Esedüddin Şîrkûh 

Şâdî 564’te vefat etti. 

5.33. el-Müstazî’-Binûrillâh Hasan b. Yusuf el-Müstencid  

533 yılında doğdu ve 566’da biat aldı. Dokuz sene altı ay tahtta kaldıktan 

sonra kırk altı yaşındayken 575’te Bağdat’ta vefat etti. 

Eyyûbî hanedanının kurucusu olan Eyyûb b. Şâdî 568’de vefat etti. O, 

Atabey Zengi’nin yanında yer alıyordu. Sonra o, Baalbek’e bey oldu. Fâtımîle-

rin nesli bu zamanda kesilmiş olup Mısır’da tekrar Abbasîler adına hutbe 

okunmaya başlandı. 

Nureddin Zengi olarak bilinen Nureddin Muhammed b. Atabey Zengi 

yirmi sekiz sene tahtta kaldıktan sonra 529’da vefat etti. O; Şam, Halep ve Di-

yarbakır’ın yönetimine sahipti. Menkıbelere nihayet bu kadar kabrinde dua 

kabul edilir. Ondan sonra oğlu Salih tahta geçti. O da vefat edince 570’te 

Salâhuddin Yusuf, Mısır’dan gelip Salih’in hüküm sürdüğü bütün bölgeleri 

zapt etti. 

5.34. en-Nâsır-Lidînillâh Ahmed b. el-Hasan el-Müstazî-

Binûrillâh b. Yusuf el-Müstencid  

562 yılında doğdu ve 575’te biat aldı. Kırk altı sene on ay tahtta kaldıktan 

sonra 622’de altmış yaşındayken vefat etti. 

Şihâbüddin 587’de Halep şehrinde öldürüldü. 

492’de Frenklerin eline geçen Kudüs’ü, Salâhuddin Yusuf Nurullah 583’te 

yeniden fethetti. 

Şam ve Mısır bölgelerine hâkim olan Salâhuddin Yusuf b. Eyyûb, yirmi 

sene tahtta kaldıktan sonra 589’da vefat etti. 

Rum bölgelerinde yer alan Konya, Sivas ve diğer yerlere hâkim olan Kılı-

çarslan b. Mesud es-Selçûkî 588’de yirmi sene tahtta kaldıktan sonra vefat etti. 
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5.35. ez-Zâhir-Biemrillâh Muhammed b. Ahmed en-Nâsır b. el-

Hasan el-Müstazî  

Son derece adil olup Bağdat’ta dört mezhep alimlerine medrese, dârul-

hadîs, bîmâristan ve hamam yaptırdı.571 yılında doğdu ve 622’de biat aldı. 

Dokuz ay tahtta kaldıktan sonra 623’ün Receb ayında elli iki yaşındayken ve-

fat etti. 

5.36. el-Müstazhir-Billâh Mansûr b. Muhammed ez-Zâhir  

588 yılında doğdu ve 623’te biat aldı. On yedi sene tahtta kaldıktan sonra 

azledildi. 640 yılında elli iki yaşındayken vefat etti. 

Celâleddin Hârizmşah, Hindistan’dan Irak ve Fars beldelerine gelince beş 

defa sefer düzenledi. Bu meşhur padişah 629’da vefat etti. 

Ebû Hafs Şihâbüddin es-Sühreverdî 632’de vefat etti. 

Mısır ve Şam’a hâkim olan Muhammed b. el-Âdil Ebî Bekr b. Eyyûb 235’te 

vefat etti. 

Zamanının kutbu şeyh-i ekber Muhyiddin Muhammed b. Ali -İbn-i Arabî 

ismiyle bilinir ve el-Fütühâtü Mekkiyye onun eseridir- yetmiş sekiz yaşınday-

ken 638 yılında vefat etmiştir. 

5.37. el-Müsta‘sım-Billâh Abdullah b. Mansûr el-Müstansır b. 

Muhammed ez-Zâhir b. Ahmed en-Nâsır b. el-Hasan el-Müstazî b. 

Yusuf el-Müstencid b. Muhammed 

609 yılında doğdu ve 640’ta biat aldı. On beş sene sekiz ay tahtta kaldıktan 

sonra kırk altı yaşındayken 656’da öldürüldü. Abbasî Devleti onun zama-

nında yıkıldı. Hattat Yâkût onun kölesiydi. 

Hizbü’l-Bahr’in yazarı olan Ebû’l-Hasan eş-Şâzelî 659’da vefat etti. 

Eyyûbî Devleti onun zamanında yıkıldı. 

949’da Cengiz Han’ın oğlu Hülâgû, Bağdat’a gelip Musta‘sım’ın hain ve 

râfızî veziri halifeyi Hülâgû’ya öldürttü. Abbasî hilafeti böylece sona erdi. 
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6. FÂTIMÎ HALİFELERİ 

Toplamda on dört halife olup iki yüz yetmiş yıl Mağrib bölgesinde hü-

küm sürmüşlerdir. 

6.1. Ubeydullah b. Hasan b. Muhammed 

Onun soyu Hz. Ali’ye dayanır. -Ubeydullah b. Hasan b. Muhammed b. 

Ali er-Rızâ b. Musa el-Kâzım b. Cafer es-Sâdık b. Muhammed el-Bâkır b. Ali 

Zeyne’l-Âbidîn b. Hüseyin b. Ali- Onun saltanatı Mağrib bölgesinde 296 yı-

lında başlamıştır. 322 yılında tahta çıktıktan yirmi altı yıl sonra vefat etmiştir. 

İmam-ı Zehebî onların neseplerinde yalan ve iftira ettiklerini söyler. Zira daha 

öncesinde Mağrib bölgesinde mehdi olduğunu iddia eden bir kişi çıkmıştı. Bu 

sırada Mağrib Kralı Elyesa b. Midrâr, onu yakalayıp hapse atmıştı. Ebû Ab-

dullah isimli kişi kalabalık bir orduyla bu mezkûr mehdiyi kurtarmak için 

Mağrib’e gelmişti. Kral Elyasa, korkusundan mehdiyi hapiste katlederek 

kaçtı. Ebû Abdullah mezkûr mehdinin öldürüldüğünü işitince topladığı as-

kerlerin dağılmasından korkarak bir kişiyi zindandan “mehdi budur” diye 

çıkarıp Mağrib’e padişah yaptı. Sonra da bu mehdi, Ebû Abdullah’ı öldürerek 

bütün Mağrib’e hâkim oldu. Nesebini de Hz. Fâtıma’ya nispet ettiği için bu 

hanedana Fâtımîler denildi. 
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6.2. el-Kâim-Biemrillâh Muhammed b. Nizâr b. Ubeydullah b. 

Hasan  

322 yılında Mağrib’de tahta geçti. On iki sene hüküm sürdükten sonra 

334’te elli yaşındayken vefat etti. 

6.3. el-Mansûr-Billâh İsmail b. Nizâr b. Ubeydullah  

Mağrib’de Kayrevân’ı fethedip Mansûriyye adlı şehri inşa etti. 334’te 

tahta geçti. Yedi sene hüküm sürdükten sonra 341’de vefat etti. 

6.4. el-Mu‘iz-Lidinillâh Ma‘ad b. Mansûr b. İsmail  

341 yılında tahta oturdu. Yirmi üç sene hüküm sürdükten sonra 365’te 

Mısır’da kırk altı yaşındayken vefat etti. 321’de Ezher Camii’ni yaptırdı. Râfızî 

ve Şiî idi. Hutbede sahâbe-i kirâmı terk edip on iki imamı zikrederdi. Büyuük 

Okyanus’a varıncaya kadar Mağrib’e ve Mısır bölgesine hâkimdi. Mısır’ın 

emîri Kâfûr Habeşî Tavâşî idi ki Melik İhşîd’in kuluydu. Sonra oğlu küçük 

kalması üzerine Atabey olup bütün işleri kendi görüp sonra da bağımsızlığını 

ilan etmişti. 356’da Kâfûr vefat edince Mağrib’den Mu‘iz’in kulu Cevher, yüz 

bin askerle gelerek Mısır’ı fethedip halen mevcut olan Kahire-i Mu‘izziyye’yi 

bina etti. Sonra 362’de haber gönderip Mu‘iz dahi Mısır’a gelip taht edindi. 

365’te kırk altı yaşındayken vefat etti. 

6.5. el-Azîz-Billâh Nizâr b. el-Mu‘iz-Lidinillâh Ma‘ad b. Mansûr 

365 yılında tahta geçti. Yirmi bir yıl tahtta kaldıktan sonra kırk iki yaşın-

dayken 386 yılında vefat etti. Bütün Mısır, Şam ve Mağrib’e hâkimdi. Bu böl-

geleri Abbasîlerin elinden aldı. 

6.6. el-Hâkim-Biemrillâh Mansûr b. el-Azîz b. el-Mu‘iz  

386 yılında tahta geçti. Yirmi beş yıl hüküm sürdükten sonra otuz altı ya-

şındayken vefat etti. O dinsiz olup son derece zalim ve kötü biriydi. Kendi 

nefsinin hevasına tabiydi. Ona “hâkim-i himâr” derlerdi. Bir eşeğe binip yok 
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oldu. Sonra 421 yılında cesedi üzerinde yaralar olduğu halde öldürülmüş bir 

şekilde bulundu.  

6.7. ez-Zâhir-Lii‘zâzidînillâh Ali b. el-Hâkim b. el-Azîz b. el-

Mu‘iz  

421 yılında tahta geçmiştir. On beş sene sekiz ay tahtta kaldıktan sonra 

427 yılında otuz iki yaşındayken vefat etmiştir. Onun döneminde Şam, Halep 

ve Mağrib bölgelerinden bazıları elden gitti. Çünkü o küçük bir oğlan olup 

gerekli tedbirleri almamıştı. 

6.8. el-Mustansır-Billâh Ma‘d b. ez-Zâhir Ali b. el-Hâkim  

Râfizî idi. 427 yılında tahta geçti. Altmış sene hüküm sürdükten sonra 

487’de altmış sekiz yaşındayken vefat etti. Onun döneminde Mısır’da Hz. Yu-

suf zamanından beri görülmemiş bir kuraklık olmuştu. Bir ekmek elli paraya 

satılırdı. Kendi evladını, ailesini ve annesini kıtlık sebebiyle Bağdat’a götürdü. 

Kıtlıktan dolayı da Mısır harap oldu. 

6.9. el-Müsta‘lî-Billâh Ahmed b. Ma‘ad el-Müstansır b. ez-Zâhir 

b. el-Hâkim  

487 yılında tahta geçti. Yedi sene hüküm sürdükten sonra 495’te yirmi 

yedi yaşındayken vefat etti. Frenkler Kudüs’ü onun zamanında işgal ettiler. 

Trablus, Beyrut ve Akka’yı zapt ettiler. 

6.10. Âmir-Biahkâmillâh Mansûr b. Ahmed el-Müsta‘lî b. Ma‘ad 

b. ez-Zâhir b. el-Hâkim  

Râfizî ve fâsık idi. 495 yılında tahta geçti. Otuz yıl sekiz ay hüküm sür-

dükten sonra otuz beş yaşındayken vefat etti. Oğlu yoktu. Amcasının oğlunu 

yerine bıraktı. 524’te Mısır ile Ravza arasında bulunan köprüden geçerken fe-

dailer bıçakla vurup katlettiler. 
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6.11. el-Hâfız-Lidînillâh Abdülmecid b. Muhammed b. Ma‘ad el-

Müstansır b. ez-Zâhir  

524 yılının Zilkade ayında tahta geçti. On dokuz sene yedi ay hüküm sür-

dükten sonra 543’te yetmiş sekiz yaşındayken vefat etti. 

6.12. ez-Zâfir-Lillâh İsmail b. Abdülmecid el-Hâfız-Lidînillâh  

544 yılında tahta geçti. Beş yıl altı ay hüküm sürdükten sonra 549’da yirmi 

iki yaşındayken vefat etti. 

6.13. el-Fâiz-Binasrillâh İsa b. İsmail ez-Zâfir  

549 yılında tahta geçti. Altı sene hüküm sürdükten sonra 555’te on dört 

yaşındayken vefat etti. Mısır’da Bâbü Züveyle’de yer alan Sâlihiyye Camii’ni 

o yaptırmıştır. 

6.14. el-Âzıd-Lidînillâh Abdullah b. Yusuf b. Abdülmecid el-

Hâfız-Lidînillâh  

Fâtımîler’in on dördüncü ve son hükümdarıdır. 555 yılında tahta geçmiş-

tir. On bir yıl altı ay hüküm sürdükten sonra 567’de yirmi bir yaşındayken 

vefat etmiştir. 
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7. EYYÛBÎLER 

Eyyûbîler Devleti’nde on erkek ve bir kadın tahta geçmiş ve bu sultanlar 

toplam seksen sene hüküm sürmüşlerdir. 

7.1. Salâhuddin Yusuf b. Eyyûb b. Şâdî  

Eyyûb ve Esedüddin Şîrkûh iki kardeş idiler. Halep Beyi Atabey Zengi 

yanında nice zaman olup sonra Eyyûb’a Baalbek beyliğini verdi. Eyyûb 

587’de ölünce Salâhuddin, Şam ve Halep etrafında Nureddin eş-Şehîd Mah-

mud b. Atabey Zengi tarafından bey yapıldı. O, fetihler yaptı. Sonunda Mı-

sır’da Âzıd-Lidînillâh zamanında vezir oldu. Âzıd vefat edince Fâtımîler yı-

kıldığından hutbeyi Abbasîler adına okutulduğunu Bağdat’ta halife olan 

Müstazî-Binûrillâh işitti. Bunun üzerine Salâhuddin Yusuf’a kaftanlar gönde-

rip 529 yılında Şam ve Mısır’a hâkim kıldı. 

589 yılında Dımaşk Kalesi’nde vefat etti. Yirmi sene tahtta kalmış olup 

vefat ettiğinde elli yedi yaşındaydı. Mısır’da bulunan dağdaki kaleyi 569’da o 

yaptırdı. Onun fetihleri hadsiz, yaptığı hayırlı işler ise sayısızdır. 
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7.2. el-Melik el-Azîz ‘İmâdüddîn Osman b. es-Sultân Salâhuddin 

Yusuf b. Eyyûb  

589 yılında babasının vefatı üzerine Mısır tahtına geçti. Beş sene on ay 

hüküm sürdükten sonra 595’te yirmi sekiz yaşındayken vefat etmiştir. İmam-

ı Şafi’nin kubbesinde medfûndur. 

7.3. Muhammed el-Mansûr b. Melik el-Azîz Osman b. Salâhud-

din Yusuf  

595 yılının Muharrem ayında tahta geçti. Bir sene hüküm sürdükten sonra 

596’da vefat etti. O adil bir sultandı. Ancak babasının amcası onu azletti. 

7.4. el-Melik el-Âdil Muhammed b. Eyyûb -Salâhuddin’in Kar-

deşi-  

596 yılında tahta geçti. On dokuz sene hüküm sürdükten sonra 615’te yet-

miş beş yaşındayken vefat etti. Onun üç çocuğu vardır. Vefatı sırasında Mısır 

bölgesini oğlu Melik el-Kâmil Muhammed’e verdi. Kudüs ve Şam’ı Melik Mu-

azzam İsa’ya verdi. Diyarbakır, Ahlat ve buraya yakın bölgeleri oğlu Melik 

Eşref Musa Şah’a verdi. 

7.5. el-Melikü’l-Kâmil Muhammed b. el-Melikü’l-Âdil Muham-

med b. Eyyûb  

615 yılında tahta geçti. Yirmi yıl hüküm sürdükten sonra 635’te altmış ya-

şındayken vefat etti. Kudüs onun zamanındayken 635’te Frenklerin elinden 

tekrar geri alındı. 

7.6. el-Melikü’l-Âdil es-Sagîr Ebû Bekr b. el-Melikü’l-Kâmil Mu-

hammed b. el-Melikü’l-Âdilü’l-Kebîr Muhammed b. Eyyûb  

635 yılında tahta geçti. İki sene üç ay hüküm sürdükten sonra 237’de az-

ledildi. 644’te de vefat etti. 
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7.7. el-Melikü’s-Sâlih Necmüddîd Eyyûb b. el-Melikü’l-Kâmil 

Muhammed b. Âdil Muhammed b. Eyyûb  

637 yılında tahta geçti. On yıl hüküm sürdükten sonra 647 yılının Şaban 

ayında vefat etti. Hanımı onun ölümünü kimseye söylemeyerek dört ay bo-

yunca gizledi. O her gün divan ederek ziyafetler düzenledi ve ulufeler dağıttı. 

Böylece padişahın yapması gereken işleri yerine getirmiş oldu. 

7.8. Melik Muazzam Turanşah b. Melik Sâlih Necmüddîn  

647 yılının Zilkade ayında tahta geçti. Yedi gün hüküm sürdü. Babasının 

emektarlarının hepsini görevden alıp yerine kendi adamlarını getirdi. Babası-

nın tüm vasiyetlerinin hilafına hareket etti. Bunun için babasının adamları kı-

lıçla hücum edip onu yaraladılar. Bunun üzerine Turanşah da saraya girdi. 

Muhalifler sarayı ateşe verip yaktılar. Turanşah, geri kaçıp saraydan kendisini 

aşağı atınca aşağıda hazır bulunanlar onu yakalayıp kılıçla parça parça ettiler. 

Bu hadiseler 647’de olmuştur. Turanşah ölünce yerine Melik Sâlih’in karısı 

Ümmü’l-Halîl Şecerüddür isimli hanımı padişah yaptılar. Minberde adına 

hutbe okudular. İzzeddin Aybeg adlı Türkmeni vezir yaptı. Bir yıl sonra -648- 

da İzzeddin ile evlendi. Halk bu durumu kabullenmeyip Melik Eşref Muzaf-

ferüddin Musa b. Melik Nâsır Yusuf b. el-Melik el-Mesud b. el-Melik el-Âdil’i 

648’de tahta geçirdiler. Muzafferüddin de bir yıl tahtta kaldıktan sonra 649’da 

azledildi. Eyyûbî Devleti bu bölgede yıkıldı. Muzafferüddin Musa yaşı küçük 

olup tedbire kâdir olmadığı için Atabey Melik Mu‘izzüddin Aybek, onu azle-

derek kendisi müstakil padişah oldu. Türklerin krallarının ilki odur. 
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8. TÜRK KRALLARI 

Türk Devleti’nde yirmi beş kişi tahta geçmiş ve bu sultanlar toplam yüz 

otuz dört sene hüküm sürmüşlerdir. 

8.1. el-Melikü’l-Mu‘izzüddin Aybeg et-Türkmânî  

Melik Sâlihüddin Necmüddin’in çeşnicisiydi. Sonra Şecerüddür ile ev-

lendi. Şerefüddin Musa zamanında atabey/lala olup bütün işleri o görürdü. 

Sonra da 649 yılında Şerefüddin’in yaşının küçüklüğünden dolayı azlederek 

yerine Mısır’da müstakil bir devlet kurdu. Yedi yıl hüküm sürdüğü sırada 

karısı Şecerüddür melike idi. Sonra Musul hâkiminin kızını alınca Şecerüddür 

kıskançlık duyarak 655’te hamamda İzzeddin’i katletti. 

8.2. el-Melikü’l-Mansûr Ali b. el-Mu‘iz İzzüddîn Aybeg  

655 yılında tahta geçti. Sonra lalası Seyfüddin Kutuz Mansûr Ali; onu, 

kardeşini ve annesini kaleye hapsederek tahta geçti. Mansûr on iki yaşınday-

ken bütün işleri lalası yerine getiriyordu. O da zevk ve safa içerisinde yaşı-

yordu. Mansûr Ali’nin azil ve hapis tarihi 657’dir. 
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8.3. el-Melik Muzaffer Kutuz el-Mu‘izzî  

657 yılında tahta geçti. Bir önceki senede Hülâgû ortaya çıkıp Abbasî ha-

lifelerini kesip Bağdat, Şam ve Halep’i ele geçirdi. Melik Muzaffer Kutuz’a 

mektup gönderip kendisinden kaçan bazı kişileri teslim etmesini istedi. Bu-

nun üzerine Kutuz, asker gönderdi. Askerleri Şam yakınında Tatar ile savaştı. 

Müslümanlara fetih müyesser olunca Tatar kafirleri hezimete uğradı. Sonra 

Mısır’a dönünce İzzüddîn Aybeg, Baybars’ın adamlarından Bundukdâr, Ba-

laban, Bahadır ve başka beyler aralarında ittifak yaparak Kutuz’u tek başınay-

ken 658’de öldürdüler. Onun yerine de tahta Baybars’ı getirdiler. 

8.4. Melikü’z-Zâhir Baybars Bündükdâr el-Mu‘izzî 

658 yılında tahta geçti. 656’da Hülâgû, Bağdat’ta Abbasî halifesi 

Müsta‘sım’ı öldürdü. Bu zamandan beri Abbasî ailesinden halifeler kalmayıp 

geçmişte olan halife ki o Zâhir-Biemrillâh Muhammed’in oğlu Ahmed el-

Müstabsır-Billâh ve ondan başkaları Bağdat’ta hapiste tutuluyordu. Sonraysa 

salıverildiler ve Mısır’a geldi. Kadılar katında bütün Müslümanlar nesebine 

şehadet edip halife olmasına karar verildi. Melik Zâhir de saltanatı için ondan 

icazet aldı. Sonra Ahmed el-Müstansır’ı Bağdat’a gönderip savaşta Tatar galip 

geldi. Aralıkta ortadan kaybolup sonra Şam’da bulundu. Ömrünün geri ka-

lanı burada geçti. 672’de Şam’da vefat etti. O, on yedi sene tahtta kalmıştır. 

Mısır’da dört mezhep için ayrı dört kadı tayini ilk defa onun döneminde ol-

muştur. 

8.5. Melik Said Muhammed Bereket Hân b. Melik Zâhir Baybars  

676 yılının Muharrem ayında tahta geçti. İki sene üç ay tahtta kaldıktan 

sonra halk tarafından tedbirsizliği fırsat bilinerek 678’de zorla azledildi. 

Çünkü o, cani ve zalim bir idareciydi. Sonra Kerk’te bey oldu. Bir yıl geçtikten 

sonra vefat etti. 
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8.6. Melik Âdil Selâm b. Melik Zâhir  

Kardeşi azledilince Selâm’ı yedi yaşındayken tahta geçirdiler. 678 yılının 

Rebiülahir ayında askerlerin atabeyi Ebû’l-Me‘âlî Melik Mansûr Kalâvun en-

Necmî’ydi. Bütün işleri o görüp sonunda halkı lütuf ve ihsanla kendi tarafına 

çekerek Selâm’ı azledip kendisi tahta geçti. Selâm, üç ay tahtta kaldı. Selâm’ı 

bir yere hapsederek İstanbul’a gönderdi. 690’da orada vefat etti. 

8.7. el-Melikü’l-Mansûr Ebû’l-Me‘âlî Kalâvun en-Necmî  

678 yılının Receb ayında tahta geçti. On bir sene üç ay hüküm sürdükten 

sonra 689’un Zilkade ayında vefat etti. O, Mısır’da bulunan bîmâristânı yap-

tırdı. Yeryüzünde böyle bir bîmâristân yoktur. Mağrib’den bir kimyager gelip 

bir havuz dolusu bakırı ve kurşunu bir araya getirip altın elde etti. O altınla 

bu tarzda yapılmıştır derler. Trablus’u Frenklerin elinden fethedip deniz ke-

narında olan hisarı yakıp yıkarak halen mamur olan hisarı bina etti. Akka, 

Beyrut, Cebele ve Lazkiye’yi Frenklerden alıp çok sayıda yer fethetti. 

8.8. Melik Eşref Salâhuddin Halil b. Kalâvun en-Necmî  

689 yılının Zilkade ayında tahta geçti. Bir gün Buhayre semtinde eğlen-

mek ve avlanmak için gezintiye çıktı. Emîr Beyder ve Laçin fırsat bulup Melik 

Eşref’i 693’te katlettiler. O, üç yıl iki ay hüküm sürdü. 

8.9. Melik Nâsıruddîn Muhammed b. Kalâvun  

Kardeşinin yerine 693 yılında padişah oldu. Ancak yaşı küçük olduğu için 

emîrler bir araya gelip onu azlettiler. Bir sene üç ay hüküm sürdü. 

8.10. Melik Âdil Ketboğa Mansûrî  

694 yılında galip gelip tahta geçti. Mısır’da büyük bir kıtlık oldu. Ketboğa, 

Şam tarafına gitti. Mısır’da Laçin Bey isyan edip padişah oldu. Sonra Ket-

boğa’yı azledip 696’da ona serhat beyliğini verdiler. Üç yıl serhatta görev yap-

tıktan sonra Hamâ’ya gitti ve orada vefat etti. 
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8.11. Melik Mansûr Laçin  

696 yılının Safer ayında Mısır’da padişah oldu. Melik Eşref Halil’in 

emîrlerindendi. İki yıl iki ay Mısır’da padişahlık yaptı. Sonra onu 698’de öl-

dürdüler. Melik Nâsır Muhammed b. Kalâvun’u yeniden padişah yaptılar. 

On yıl altı ay tahtta oturup sonra hacca niyet edip kendi seçimiyle feragat edip 

Baybars’ı yeniden padişah yaptı. 

8.12. Melik Muzaffer Baybars  

Çeşnici Muhammed b. Kalâvun, saltanattan feragat edince padişah oldu. 

On bir aydan sonra Muhammed b. Kalâvun, Kerek’ten Şam’a gelip Mısır’a 

sultan olmak istedi. Bunun üzerine Baybars, Yukarı Mısır bölgesine kaçtı. Mı-

sır’da Muhammed b. Kalâvun 708 yılında tahta geçti. O, on bir ay hüküm sür-

dükten sonra 709’da azledilmiş olup aynı yıl vefat etmiştir. 

8.13. Muhammed b. Kalâvun  

709 yılında tekrar üçüncü defa tahta geçti. 684’te doğmuş olup elli yedi 

yaşında vefat etti. İlk saltanatı bir yıl; ikincisi on yıl altı ay; üçüncüsü otuz iki 

sene sürmüştür. Toplam kırk dört yıl tahtta kalmıştır. Üç defa hacca gitti. 

741’de vefat etti. 

8.14. Melik Mansûr Ebû Bekr b. Muhammed b. Kalâvun  

Babası tahta geçti. İki aydan fazla bir süre geçtiğinde askerin atabeyi 

Kûsûn Seyfi ile aralarında düşmanlık ortaya çıktı. Bundan dolayı Kûsûn, as-

kerler arasında fitne çıkararak Mansûr’u azledip şehirden çıkararak 742 yı-

lında katlettirdi. 

8.15. Melik Eşref Alâeddîn Küçük ibn Muhammed b. Kalâvun  

Kardeşinin yerine yedi yaşındayken tahta geçti. Beş ay ve bazı rivayet-

lerde sekiz ay tahta geçti. Atabey Kûsûn, 742’de onu da azledip memleketine 

gönderdi. Dört yıl orada sağ kaldıktan sonra vefat etti. 
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8.16. Melik Nâsır Ahmed b. Melik Nâsır Muhammed b. Kalâvun  

742 yılının Şevval ayında kardeşinin yerine geçirdiler. Üç ay tahtta kal-

dıktan sonra 743’te azledilip Kerek tarafına gönderildi. 

8.17. Melik Salih İmâdüddîn İsmail b. el-Melik en-Nâsır Muham-

med b. Kalâvun  

Kardeşi Ahmed azledilince 743 yılının Muharrem ayında tahta geçti. Üç 

sene iki ay hüküm sürdükten sonra 746’da vefat etti. 

8.18. Melik Kâmil Şaban b. Muhammed b. Kalâvun  

746 yılında tahta geçti. Bir sene bir ay kadar hüküm sürdükten sonra hap-

sedildi. Sonra 747’de vefat etti.  

8. 19. Melik Muzaffer Emîru Hâc b. Muhammed b. Kalâvun  

747 yılında tahta geçti. Bir sene üç ay hüküm sürdükten sonra 748’de hap-

sedilerek katledildi. 

8.10. Sultan Hasan b. Melik Nâsır Muhammed b. Kalâvun  

748’de sultan oldu. Sonra emîrler bir araya gelip 752’de Sultan Hasan’ı 

kalede hapsettiler. Tahtını Melik Salih isimli kardeşine verdiler. Üç yıl üç ay 

geçtikten sonra 755’te Salih’i tahttan indirip tekrar Sultan Hasan’ı tahta geçir-

diler. O, Mısır’da büyük bir cami yaptırmıştır. Şeyh-i Ekmel ve Gâyetü’l-

Beyân sahibi onun zamanında yaşamıştır. 762 yılında vefat etti. 

8.11. Melik Salâhuddin Salih b. Muhammed b. Kalâvun  

752’de kardeşi Sultan Hasan’ı kalede hapsedip onu tahta geçirdiler. Üç yıl 

üç ay hüküm sürdükten sonra 755’te azledildi. Azledildikten sonra altı yıl ka-

lede hapis tutuldu. 761’de de vefat etti. Onun yerine Sultan Hasan’ı geri ge-

tirdiler. Altı yıl yedi ay padişah olup sonra yakalanarak katledildi. Nitekim 

Sultan Hasan’ın ilk defa tahta oturuşu konusu önceki başlıkta zikredildi. 

Onun zamanında Yahudilerin sarı tülbent ve Hristiyanların ise gök sarınıp 
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ata binmeyip katıra binmesi adet oldu. Lakin Müslümanları yolda gördükle-

rinde katırdan inip Muhammedîlere riayet etmeyi şart ettiler. 

8.12. Melik Mansûr Muhammed b. Emîr Hâc b. Muhammed b. 

Kalâvun  

İsa, Sultan Hasan yerine 762 yılında tahta geçti. İki sene üç ay hüküm sür-

dükten sonra 764’te azledilerek kaleye hapsedildi. Otuz yedi yıl hapis tutul-

duktan sonra 801 yılında vefat etti. 

8.13. Melik Eşref Şaban b. Hasan b. Muhammed b. Kalâvun  

764 yılında tahta geçti. On üç sene hüküm sürdükten sonra yirmi dört 

yaşındayken 778’de katledildi. 

8.14. Melik Mansûr Ali b. Şaban b. Hasan b. Muhammed b. 

Kalâvun  

778 yılında sekiz yaşındayken babasının yerine geçti. Yaşının küçüklüğü 

sebebiyle devlet işlerini Berkuk Atabey yerine getirirdi. Beş yıl dört ay hüküm 

sürdükten sonra 783’te on üç yaşındayken vefat etti. 

8.15. Melik Mansûr Hacı b. Şaban b. Hasan b. Muhammed b. 

Kalâvun  

783 yılında kardeşinin yerine tahta geçti. Bir yıl altı ay sonra 784’te yaşı 

küçük olması sebebiyle azledildi. Melik Tahir tahta geçti. Altı yıl yedi ay sonra 

ortadan kaybolunca saltanat tekrar Hacı b. Şaban’a geçti. Hacı, yedi ay sonra 

kendi isteğiyle tahttan ayrıldı. Sonra da Berkuk tahta geçti. 
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9. ÇERKEZ MEMLÜKLERİ’NİN KRALLARI 

Çerkez Memlükleri Devleti’nde yirmi dört kişi tahta geçmiş ve bu sultan-

lar toplam yüz otuz sekiz sene hüküm sürmüşlerdir. 

9.1. Melik Tahir b. Berkuk  

784 yılında tahta geçti. Altı yıl yedi ay sonra bir gece ortadan kaybolunca 

Melik Salih Hacı b. Şaban tekrar tahta geçti. Berkuk kaçıp Kerek vilayetine 

giderek emekliye ayrıldı. Melik Salih, Berkuk’u öldürmesi için adamlar gön-

derince Berkuk asker toplayarak Mısır’a geri geldi. Melik Salih de kendi iste-

ğiyle tahttan feragat ederek Berkuk’a Mısır’ı teslim etti. Berkuk’un ilk salta-

natı altı sene yedi ay; ikincisi ise dokuz sene dokuz ay sürmüştür. Toplam 

saltanat süresi ise on altı sene dört ay olmuştur. 801’in Şevval ayında vefat 

etmiştir. Timurlenk, 799’da çıkmıştır. 

9.2. Melik Nâsır Ebû’s-Saâdet Ferec b. Berkuk  

801 yılında tahta geçmiştir. 803’te Timurlenk, Haleb’i fethetti. Ferec, altı 

yıl beş ay hüküm sürdükten sonra emîrlerin ihtilafından korkarak iki ay on 

gün kaçıp gizlendi. Tahta kardeşi Abdülaziz b. Berkuk’u geçirdiler. Yetmiş 
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gün sonra geri çıkıp kardeşini İskenderiye’ye gönderip 808’de orada katlet-

tirdi. İkinci saltanatı altı sene dokuz ay sürdü. Toplamda on üç yıl tahtta kaldı. 

815’te yirmi üç yaşındayken zalim olduğu için Şam’da öldürüldü. 

9.3. el-Melikü’l-Âdil Emîru’l-Mü’minîn Ebû’l-Fadl Abbas el-

Müsta‘în-Billâh b. Mütevekkil  

815’te tahta geçti. Altı ay tahtta kaldıktan sonra aynı yılın Şaban ayında 

azledilerek İskenderiye’ye gönderildi. Orada vefat etti. 

9.4. el-Melikü’l-Müeyyed Ebû Nasr Şeyh el-Mahmudî ez-Zâhirî  

815 yılında tahta geçti. Sekiz sene üç ay tahtta kaldıktan sonra 824’ün Mu-

harrem ayında vefat etti. Mısır’da Cami-i Müeyyed ve medrese ona aittir. 

820’de Berkuk emîrlerinden olup aynı zamanda kralın nâibiydi. Abbasî hali-

fesi azledilince emîrler onu padişah yaptılar. 

9.5. Melik Ebû’s-Sa‘âdât Ahmed b. Şeyh el-Mahmudî  

Babasının yerine 824’te tahta geçti. Tez zamanda azledildi. Toplam yedi 

ay yirmi dört gün hüküm sürdü. 

9.6. Melik Zâhir Tatar  

Melik Muzaffer zamanında talihsiz bir melikti. 824 yılında tahta geçti. Üç 

ay tahtta kaldıktan sonra 824’ün Zilhicce ayında vefat etti. 

9.7. Melik Salih Muhammed b. Tatar  

824 yılında babasının yerine tahta geçti. Dört ay hüküm sürdükten sonra 

825’te azledildi. 833’te vefat etti. 

9.8. Melik Eşref Barsbay ed-Dokmakî  

Melik Berkuk’un azat edilmiş kölelerindendi. 825 yılında Mısır tahtına 

oturdu. On altı yıl sekiz ay hüküm sürdü. Mısır’da Medrese-i Âliye’yi bina 

etmiştir. 841’in Zilhicce ayında vefat etti. Kıbrıs adası onun zamanında 829 

yılında fethedilerek halkından haraç alınmaya başlandı. 
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9.9. el-Melikü’l-Azîz Yusuf b. Barsbay  

Ölünceye kadar İskenderiye’de ikamet etti. 841 yılında tahta geçti. Üç ay 

sonra 842’de azledildi. 868’de vefat etti. 

9.10. Melik Zâhir Çakmak ez-Zâhirî  

Melik Berkuk’un emîrlerindendir. Harameyn’de dağıtılmak üzere deşişe 

çorbası yaptırmayı emretmişti. Bunun için her gün bir irdeb buğday pişiril-

mesini emretmişti. 842’de tahta geçti. On dört sene on ay hüküm sürdükten 

sonra 757’nin Muharrem ayında kendi kararıyla tahttan feragat etti. Tahtı oğ-

luna verdi. 857’nin Safer ayında vefat etti. O, 837’de kendisi de hac yapmıştır. 

9.11. Melik Mansûr Osman b. Çakmak  

857 yılında tahta geçmiş kırk gün hüküm sürmüştür. Alim ve fâzıl bir ki-

şiydi. O azledilince İskenderiye’ye gönderildi. Bu şehirde ibadetle meşgul 

oldu. Vefatına kadar yerine İnal geçti. 899’da elli bir yaşındayken vefat etti. 

9.12. Melik Eşref İnal en-Nâsır  

Melik Nâsır Ferec b. Berkuk’un yakınlarındandı. 857 yılında tahta geçti. 

Sekiz sene altı ay hüküm sürdükten sonra kendi seçimiyle tahtı oğluna verdi. 

865’te de vefat etti. 

9.13. Melik Müeyyed Ebû’l-Feth Ahmed b. İnal  

865 yılında tahta geçti. Dört ay hüküm sürdükten sonra elli sekiz yaşın-

dayken onu azlederek tahtı Hoşkadem’e verdiler. 893’te de vefat etti. 

9.14. Melik Zâhir Hoşkadem  

Önceki sultan Melik Müeyyed Şeyh Mahmud’un kölelerindendir. 865 yı-

lında tahta geçti. Altı sene beş ay hüküm sürdükten sonra 872’nin Rebiülevvel 

ayında vefat etti. 
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9.15. Melik Zâhir Balbay  

872 yılının Rebiülevvel ayında tahta geçti. Elli iki gün tahtta kaldıktan 

sonra azledilip İskenderiye’ye gönderildi. 

9.16. Melik Zâhir Timur Bayga el-Ûlâ  

876 yılında tahta geçti. Elli sekiz gün sonra azledilip Dimyat’a gönderildi. 

Sonra 872’de İskenderiye’de emekliye ayrıldı. 

9.17. el-Melikü’l-Eşref Sultan Kayıtbay  

Melik Çakmak’ın adamlarındandı. 872 yılının Receb ayında tahta geçti. 

Yapmış olduğu adlî ve imar faaliyetleriyle bilinir. Kudüs ve Harameyn’de bir-

çok hayrâtı vardır. Harameyn ve Kudüs’te medreseler yapmış ve Mescid-i 

Nebevî’nin tamamını yenilemiştir. Harameyn’de dağıtılmak üzere bin irdeb 

buğdaydan yapılmış deşîşe çorbası dağıttırmıştır. Otuz yıl hüküm sürdükten 

sonra 901’in Zilkade ayında vefat etmiştir. 

9.18. el-Melikü’z-Zâhir Ebû’n-Nasr Kansu  

el-Melikü’z-Zâhir Ebû Said Kansu, Kayıtbay’ın zevcesinin kardeşidir. 

Sonra o, azledilerek İskenderiye’de hapsedilmiştir. Sultan Selim Han zama-

nında katledilmiştir. 904 yılında tahta geçmiştir. İki yıl yedi ay hüküm sür-

müştür. 

9.19. el-Melikü’l-Âdil Ebû’n-Nasr Tomanbay  

906 yılında tahta geçti. Tahta geçtiği gün öğleden sonra onu katlettiler. 

Doğru olan dört ay sultanlık görevini yerine getirdikten sonra azledildi. On-

dan sonra Kansu Gavrî sultan oldu. 

9.20. el-Melikü’l-Eşref Canpolat  

905 yılında tahta geçti. Altı ay on sekiz gün hüküm sürdü. 
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9.21. Kansu Gavrî  

906 yılında tahta geçti. On beş sene dokuz ay hüküm sürdükten sonra 

922’de vefat etti. 

922 yılında Şam, Halep ve Mısır başta olmak üzere bütün Arap beldelerini 

Memlüklerin elinden kılıç ile alarak fethedip Osmanlı yönetimi altına alan Ya-

vuz Sultan Selim b. Bayezid Han, Mısır’a Hayri Bey’i vali tayin etti.  

Sonra Sultan Selim Han, Şam’da kışlayıp Tomanbay Gavrî’nin amcasının 

oğlu, Mısır’da saltanat sürüp 923 Muharrem’ine kadar durdu. Sonra Sultan 

Selim Han, Mısır’a varıp Tomanbey ile savaştı. Tomanbey, mağlup olunca 

kaçtı. Ancak sonra yakalanarak Züveyle Kapısı’nda asılarak idam edildi. So-

nunda saltanat elinden gitti. 
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10. OSMANLILAR 

Beyit: 

 سخن سنج اين قصه دلپذير 

 چنين كرد نقل ا ز سخندان پير

Hazret-i Sultan Süleyman Hân’ın mensup olduğu Osmanlı ailesinin gel-

miş geçmiş bütün sultanlarının yüksek konumları hususunda beyit: 

 چنين خواندم از  دفتر راستان 

 روايت كند راوئ داستان 

Tarih kaynaklarından kesin olarak bilinir ki Sultan Süleyman’ın soyu şu 

şekildedir: Süleyman b. Selim b. Bayezid b. Mehmed b. Murad b. Mehmed b. 

Yıldırım Bayezid b. Murad b. Orhan b. Osman Gazi b. Ertuğrul b. Süleyman 

Şah b. Kaya Alp b. Kızıl Buğa b. Baytemur b. Aykutlug b. Tugar b. Kayıtnun 

b. Sakur b. Bulgay b. Bay Sungur b. Toktemur b. Basak b. Çendur b. Bâli Ağa 

b. Gök Alp b. Oğuz b. Kan Han b. Ay Kutluk b. Tutruk b. Kara Han b. Bay 

Sevk b. Yalvac b. Tagar b. Sevinc b. Çar Buğa b. Kurtulmuş b. Karaca Han b. 

Amud b. Süleyman b. Şah b. Kara Havl b. Kulgay b. Baytemur b. Tus b. Doğa 

b. Doğmuş b. Küçük Bey b. Artuk b. Konak b. Cektemur b. Turh b. Kızıl Buğa 
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b. Yamak b. Baş Buğa b. Kurtulmuş b. Kurcan b. Balçık b. Kumas b. Karaoğlan 

b. Süleyman Şah b. Korlu b. Budalgar b. Baytemur b. Durmuş b. Gök Alp b. 

Oğuz b. Kara Han b. Kayı Han b. Bulcay b. Yafes b. Nûh (a.s). Bazı rivayet-

lerde Sultan Süleyman’dan Hz. Nûh’a yüz kırk ata sayılmıştır. 

Hicrî 611 tarihinde Cengiz Han, Belh şehrini harap binalarını ise toprak 

etmişti. Akan sulara göz yaşı karışması sebebiyle sular acılaşmıştı. Havarezm 

Şahı memleketten çıkarmıştı. Bu sebepten acem beyleri arasında tefrika mey-

dana gelince Mâhân şehrinde bulunan Süleyman Şah kendisine tabi olan 

Oğuzlar ve elli bin Tatar eviyle Rum bölgelerine göç etmeye başladı. Erzin-

can’a gelip gazâlar ederek Elbistan’dan Halep’e ulaştılar. Buradan da geçip 

Fırat Nehri önüne gelip buradan geçerken Süleyman Şah, Fırat Nehri’nde bo-

ğulmuştur. Onu Caber Kalesi önüne defnettiler. Kendisine işaret edilen Sü-

leyman Şah ile beraber gelen Tatarların her biri bir tarafa dağıldılar. Süleyman 

Şah, Fırat Irmağı’nda boğulduğunda Ertuğrul, Sungur, Gündoğdu, Dündar 

adlı dört oğlu vardı. Onlardan ikisi doğuya yönelirken Ertuğrul Rum bölge-

sine gitti. Bu sırada Konya’da Sultan Alâeddin Keykubad b. Hüsrev b. Kılıç 

Arslan b. Mesud b. Kılıçaraslan b. Süleyman b. Kutalmış b. İsrail b. Selçuk 

padişahtı. Ertuğrul Gazi, Konya’ya gelip Sultan Alâeddin ile görüşüp icazet 

alarak oradan Rum bölgelerine yöneldiğinde Tatarlardan binlercesi kendi-

siyle beraber geldi. 

Çoğu tarih kitabındaki farklı rivayetler üzerinden sabit olan Selçuklu ha-

nedanının silsilesi buraya toplanmıştır. 

1- Süleyman Selçuk hükümeti, 470 yılı 

2- İznik’in fethi, 474 yılı 

3- Rum istilası, 479 yılı 

4- Kılıç Arslan b. Süleyman Dönemi, 485 yılı 

5- Selçukluların Irak’ta galip gelişi, 500 yılı 

6- Mesud Şah b. Kılıç, 510 yılı 
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7- İzzeddin Kılıç Arslan b. Mesud, 551 yılı 

8- Müllklerini on çocuğu arasında dağıtması, 584 yılı 

9- Gıyaseddin Keyhüsrev b. İzzeddin, 584 yılı 

10- Rükneddin Süleyman Şah b. İzzeddin, 597 yılı 

11- İzzeddin Kılıç Arslan b. Rükneddin, 600 yılı 

12- Tekrar Gıyaseddin Keyhüsrev, 603 yılı 

13- İzzeddin Keykavus b. Gıyas, 608 yılı 

14- Alâeddin Keykubad b. Gıyas, 616 yılı 

15- Gıyaseddin Keyhüsrev b. Alâeddin, 634 yılı 

16- İzzeddin Keykavus b. Gıyas, 642 yılı 

17- Kardeşleri Rükneddin ve Alâeddin ile bölüşmesi ve düşmanlığı, 646 

yılı 

18- Tekrar istiklali, 652 yılı 

19- Rükneddin b. Gıyas, 653 yılı 

20- Gıyaseddin Keyhüsrev b. Rükneddin, 662 yılı 

21- Erzincan’da hükümeti, 678 yılı 

22- Mesud Keyhüsrev b. İzzeddin Konya’da, 678 yılı 

23- Alâeddin Keykubad Feramerz b. İzzeddin, 682 yılı 

24- Mesud’un birbirini sıkıştırmasından istiklali, 687 yılı 

25- Gıyaseddin b. Alâeddin, 699 yılı 

Bozoklu denilen bir ulu han vardı. Onun Yüreğir, Kasun, Varsak, Kara 

İsa, Uzar, Gündüz, Kuştemur adlı yedi oğlu vardı. Çıkıp Çukurova etrafında 

konakladı. Bozoklu ölünce büyük oğlu Yüreğir hepsine serdar olup Adana, 
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Tarsus ve Sis kalelerini fethetti. Sonra Yüreğir vefat edince oğlu Ramazan ye-

rine bey oldu. 

Mesnevi: 

 كجا آن  فريدون  و  ضحاك  و  جم 

 شهان عرب  خسروان عجم 

 همه خاك  دارند بالين وخشت 

 خنك انكه  جز تخم  نيكي نكشت 

10.1. Ertuğrul Gazi 

Süleyman Şah’ın oğludur. Onun üç çocuğu vardı. 689 yılında vefat etti. 

Şerefli mezarı Söğütcek isimli köydedir. Gündüz Alp, İznik’te medfûndur. 

Diğer iki oğlunun isimleri Saru Beni- Savcı da derler- ve Osman Gazi’dir. Er-

tuğrul, kendisine tabi olanlar ile birlikte gazâ ederek Kayseri’ye geldi. Sonra 

Konya’da padişah olan Sultan Alâeddin Keykubad’a oğlu Sarı Beni’yi gönde-

rerek kafirlerle cihat etmek için bu diyara geldiğini ifade edip bunun için izin 

talep etti. “Hükmünüz altında yurt edinmek için münasip mahal tayin edil-

mesini rica ederiz.” dedi. Bunun üzerine Karahisar sahibi tekfuru, Sultan 

Alâeddin’e haraç vermeyen ikisinin memleketi arasında Söğütcek isimli yeri 

bunlara kışlak ve Domaniç ve Ermenek dağlarını yaylak olarak tayin etti. Er-

tuğrul, kendisine tabi olanlarla birlikte bu yerleri kışlak ve yaylak olarak kul-

landı. Ardından da gazâyla meşgul oldu. Bazı bereketli ve karlı vakitlerde 

Ankara isimli şehrin -burası silsileler kalesi olarak şöhret bulmuş bir yerdir- 

yakınında Karaca Dağ isimli küffar ile savaş ve mücadeleye girmiş Âr, Namus 

ve Tûs-i Şevket beyler de müminlerin tarafında yer almışlardı. 

Beyit 

Cenk meydanında çün er üstüne Ertuğrul’a 

Ruh-i pâk şâh merdândan selâm Ertuğrul’a 

Kendisine yardım eden meşhur ve mezkûr kişiler şunlardır: 
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Akça Koca, Gündüz Alp, Turgut Alp, Aykut Alp, Hasan Alp, Saltuk Alp, 

Sasa Çavuş ve kardeşi Sülemiş Çavuş, Abdurrahman Gazi, Akbaş Mahmud 

Alp, Kara Oğlan, Kara Mürsel, Bahtlı Kara Teke, Şeyh Mahmud Dargal, 

Mihmâd, Karatekin ve diğerleri… Toplamda dört yüz kırk bahadır İslam’ın 

zuhuru için canları, malları ve başlarını feda ederek şehit oldular. 

Beyit: 

 مبدأ شاهان خالفت  شعار 

 حضرت عثمان واليت  مدار 

10.2. Osman Gazi 

Hazret-i Osman Gazi, 656’da Söğütcek’te doğdu. 699’da kırk üç yaşınday-

ken padişah oldu. 726’da yirmi altı sene hüküm sürdükten sonra altmış dokuz 

yaşındayken Söğütcek’te vefat etti. Şerefli mezarları Bursa’dadır. Merhum 

son derece cömert olup adalet ve cömertlik olarak Ömer’in ikincisine (Ömer 

b. Abdülaziz) benzerdi. Vakar ve kıymetteyse adeta üçüncü Ömer’di. Her üç 

günde bir mutfağından fakirlere bol yemekli ziyafet verirdi. Dul ve yetimlerin 

gönlünü hoş tutar, insanların fakirlerine elbiseler verirdi. Verirken kimseye 

minnet ettirmezdi. Merhum Osman Gazi, vefat ettiğinde hazinesinde para 

cinsinden bir şey bulunmuyordu. Birkaç atı, bir kılıç, bir cüppesi, iki-üç sürü 

koyunu kalmıştı. Şimdi Bursa civarında Yüryan, Beğlik koyun türleri teberrü-

ken onların cinsindendir. 

Kara Hisar fethedilip içinde cuma namazı kılındı. Osman Gazi kırk üç ya-

şındayken hutbeyi onun adına ilk defa Dursun Fakih isimli alim okumuştur. 

Bu da Osmanlı Devleti’nin bekasına işaret eder. 699 yılında tahta geçmeden 

önce Edebâlî isimli azizin kızını nikahı altına almıştır. 

Osman Gazi’nin evlatları: 

Sultan Orhan, 678 yılında doğdu. 

Alâeddin Paşa Biga’da vefat etti. O, şeyhlerin yoluna katılmıştı. Şerefli 

mezarı Bursa’dadır. 
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Beyit: 

 سر سرفرازان  روى  زمين

 ابو الوقت  عثمان پاكيزه دين

Osman Gazi zamanında olan beyler ve gaziler: Gündüz Alp, Mirlivâ 

İnönü, Hasan Alp, Mirlivâ Yar Hisar, Turgut Alp Mirlivâ İnegöl -bu nahiyeye 

Turguteli derler- Konur Alp, Gazi Abdurrahman, Akçakoca, Aktimur Saltuk 

Alp’in kardeşinin oğlu Samsa Çavuş, Samsa Köse Mihal -ki Kostantıniye’nin 

ulu beylerinden iken kendisine İslam tebliğ edilince Osman Gazi’nin yanına 

gelerek adını Abdullah olarak koydular.- Mirlivâ Kara Kaya 

Osman Gazi henüz padişah olmadan Sultan Alâeddin’e tabi iken Eski-

şehir’de oturup yaptığı gazâlar şunlardır: İnegöl yakınlarındaki Karacahisar, 

685’te; Karahisar, 685’te; Yenişehir yakınındaki Köprühisar 688’de; Bilecik Ka-

lesi 689’da; Yarhisar Kalesi 689’da; Yondhisar Kalesi 689’da; İnegöl Kalesi 

689’da; Yenişehir Kalesi 689’da fethedildi.  

Yarhisar tekfuru Nilüfer isimli kızını; Bilecik tekfuruna vermişti. 691 yı-

lında düğün üzereyken gaziler arkadan doğru gelip tekfurlarını katledip ge-

len gelini şehzade Orhan’la nikahladılar. 

Osman Gazi tahta geçtikten sonra meydana gelen askerî seferler: Sultan 

Alâeddin Keykubad, Osman Gazi’nin kaleler fethedip kafire akınlar düzenle-

diğini ve çok fazla ganimet elde ettiğini işitince tuğ, davul, bayrak, kılıç, at ve 

hil‘at gönderip fethettiği memleketlere Yüce Allah’ın izniyle padişah olması 

için icazet verdi. 699’da İznik tekfuru Osman Gazi’den şikâyet edip “etrafı-

mızı uzak-yakın akın ile yaktı” diyerek İstanbul tekfurundan asker istedi. Bu-

nun üzerine İstanbul’dan çok sayıda asker gönderildi. 707’de İslam askeri Al-

lah’ın yardımıyla gelen günahkar ve sefih kimselere saldırıp mağlup etti. 

Marmara Bölgesi’nin fethi 707’de; Kestel Kalesi’nin fethi 707’de; Kete Ka-

lesi’nin fethi 707’de; Lefke Kalesi’nin fethi 708’de; Akçahisar Kalesi’nin fethi 

708’de; Koçhisar Kalesi 708’de; Karacebeş Kalesi 709’da; Leblebecihisar Kalesi 

712’de; Geyve Kalesi 712’de; Yenice Taraklı Kalesi 712’de; Tekfur Pınarı Kalesi 
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712’de; Onaşhisarı Kalesi 712’de; İnsuyu ve Ayan Gölü kalesi 713’te; Atranos 

Kalesi 713’te; Karadeğin Kalesi 713’te; Bursa Kalesi 722’de fethedildi. 

Bursa’nın fethi: Bursa oldukça zor bir hisar olup kaplıca yönünde Müs-

lüman askerleri yerleşmişlerdi. Osman Gazi bazı adamlarıyla kardeşinin oğlu 

Ak Timur isimli yiğidi oraya koydu. Dağ tarafına da bazı kimselerle kulu Ba-

labancık isimli yiğidi yerleştirdi. Bölgesinde bulunan köyler zapt olunup ka-

leden kimsenin çıkmasına izin vermediler. Kale halkı açlıktan zayıf düşünce 

Şehzade Orhan’a kaleyi teslim ettiler.  

Konrapa Kalesi’nin 723’te Konur Alp adlı yiğit tarafından fethedildiği için 

bu ismi almıştır. Akyazı Kalesi 723’te; Mudurnu Kalesi 723’te fethedildi. Kan-

deri ve Yalakayad 726’da Akça Koca isimli yiğit tarafından fethedildi. Bundan 

dolayı da Akçakoca İli dediler. Ermene Kalesi 726’da; Bolu Kalesi 726’da; Sa-

mandıra Kalesi 726’da fethedildi. Karamürsel Kalesi 726’da Kara Mürsel adlı 

yiğit tarafından fethedildiği için bu ismi aldı.  

Aydos Kalesi 726’da fethedildi. Tekfur’un kızı rüyasında bir çukura dü-

şüp kirlendiğini ve bir yiğidin onu çıkarıp temiz elbise getirdiğini görmüştür. 

Müslümanlar kaleyi muhasara ettiklerinde Gazi Abdurrahman isimli yiğidi 

kız görür. Bu adam düşünde gördüğü yiğittir. Mektup yazıp taşa bağlayıp 

“gece falanca yere gelirsen kaleyi sana alıveririm” der. Kız, Gazi Abdurrah-

man’ı kaleye çekip kalenin kapısını açınca gaziler içeri girip fethettiler. Kız 

Müslüman oldu ve onu Abdurrahman’a verdiler. 

Osman Gazi zamanındaki alimler, salihler ve şeyhler şunlardır: 

Şeyh Sadreddin Konevî. 

Mevlânâ Celaleddin Rumî -ona Molla Hüdâvendigâr derler-, 604’te 

Belh’te doğdu. Oğlu Sultan Veled, 623’te doğdu. 712 yılının Receb ayının 

onuncu gecesi cumartesi gecesi seksen dokuz yaşındayken vefat etti. 

Seyyid Burhaneddin Hüseynî Tirmizî, Mevlânâ Bahaeddin Veled’in (k.s) 

terbiyeleriyle yetişmiştir. Mezarı muzafferiyet yurdu Kayseri’dedir. 645 yı-

lında vefat etti.  
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Karamanlı olan Edebâlî, alim, âbid, zahid ve azizdir. 726’da 125 yaşınday-

ken vefat etmiştir. 

Mevlânâ Hattat Karahisarî, Şeyh Ömer Nesefî’nin manzumesine şerh 

yazmıştır. 

Şeyh Muhlis Paşa Karamanî keramet ve manevî makamlara sahiptir. 

Muhlis Paşa’nın oğlu Aşık Paşa, duası kabul olan bir kimsedir. Kırşe-

hir’de medfûndur. 

Ahî Hasan keramet ve sırlara sahip bir azizdir. 

Aşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi cezbe sahibidir. Amasya yakınlarında 

medfûndur.  

Ahî Evran Sultan Geyikli Baba 

Kumral Abdal Baba İlyas Acem: Amasya’da olurdu. Dervişlerine 

Bâbâyîler derler. 

Alâeddin Keykubad’ın vefatı: Alâeddin Keykubad Selçuklu ailesinin otuz 

üçüncü nesilden sultanıdır. Yirmi yıl dokuz ay on dört gün hüküm sürdükten 

sonra 707’de vefat etti. Oğlu Sultan Gıyaseddin babasının yerine padişah 

oldu. Oldukça zalim bir idareci olup kullarını öldürürdü. 708’de nesli kesil-

miştir. Sultan Gıyaseddin vefat edince Yunan vilayeti boş olduğu için Şeyh 

Muhlis Paşa, altı ay padişah olup tahta oturdu. Sonra Baba İlyas, sûfîlerinden 

Nureddin Sûfî’nin Karaman isimli beş yaşındaki oğlunu tahta geçirip padişah 

yaptı. Yunan vilayetine bundan dolayı Karaman derler. Şeyh Baba İlyas 

Acem’in müritleri oldukça çok olduğu için isyan etme ihtimalleri vardır diye 

Sultan Gıyaseddin katliam yaptı. 

Beyit: 

Bunlar oldu sikât-ı dîn-i hüdâ 

Revvehallâhü rûhahüm ebedâ 
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Allah, zikredilen alimler, şeyhler ve salihlerin yüce himmetini Osmanlı 

sultanlarının üstünden eksik etmesin. 

Osman Gazi zamanında civar bölgelerde bulunan padişahlar: İran’ın 

padişahı Sultan Gazan Han b. Argun Şah b. Olgayto b. Hülâgü Han b. Kulu-

han b. Cengiz Han’dı. Tebriz’de on iki medrese ve bir cami yaptırmıştır. Yük-

sek bir kubbe içerisinde medfûndur. Cengiz Han ve çocukları putperestlerdir. 

Ama Gazan Han, Müslüman olmuştur. 694’te tahta geçmiş 703’te vefat etmiş-

tir. Ondan sonra oğlu Sultan Muhammed Hüdâbende -Türkçe adı Olcayto 

Han’dır- babasının yerine padişah olmuştur. Sultaniye şehrinde tahta çıkmış 

sekiz minareli bir cami ve bir medrese inşa etmiştir. Cami ortasında medfûn 

olup Allah dostlarındandır. 703 yılında tahta geçmiş 716’da vefat etmiştir. Sul-

tan Muhammed Hüdâbende sefere gittiğinde medrese-i seyyâre diye iki çadır 

kurulurdu. Bir çadırda Hanefî mezhebinin müderrisi alimler, bir çadırda da 

Şafiî mezhebinin müderrisi alimler olurdu. Böyle göçüp konarlardı. İlim tah-

siliyle meşgul olup her gün padişaha dualar ederlerdi. Vazifeleri hazineden, 

yiyecekleri devlet mutfağından veriliyordu. Ondan sonra oğlu Ebû Said 

Hüdâbende padişah oldu. Hülâgü’nün oğulları bu sürede yok oldu. 717 yı-

lında tahta geçmiş 736’da vefat etmiştir. 

Nazım: 

Selâtîn tuttu tertîb üzere nöbet 

Bu nöbethânede oldu bu âdet 

Olur her âlimin bir kâmrânı 

Ki ol karnın olur sâhib-i kırânı 

Cihândan ol gider bir gün yerini 

Biri dahî tutar onun yerini 

Hakîkat bu cihân bir rehgüzerdir 

Gelen göçtü konan da göçerdir 
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10.3. Orhan Gazi 

678 yılında doğdu. 726’da -kırk sekiz yaşında- tahtta geçmiş olup otuz beş 

sene hüküm sürdükten sonra 761’de seksen üç yaşındayken vefat etmiştir. 

Bursa’da Hisariçi’nde medfûndur. Civar illerde olan beyler ve askerlerin kızıl 

börk giyme adeti olduğu için Orhan Gazi, kendi askerlerine ak börk giymele-

rini emretti. Ama divana geldiklerinde burmalı tülbent giyerlerdi. Burmalı 

tülbent bu zamanda ortaya çıkmıştır. Yarhisar tekfurunun Nilüfer isimli kı-

zını şehzadeyken nikahına almıştı. Bu kadın, Bursa’da köprü yaptırdı. Bu 

nehrin adı Nilüfer Suyu adıyla meşhur olmuştur. 

Sultan Orhan’ın evlatları: 

Sultan Murad Han, 727 yılında doğdu. 

Süleyman Paşa, 716’da ilk defa Rumeli’nde gazâ etmiştir. 

Sultan Kasım, küçükken vefat etti. Onun da mezarı Bursa’dadır.  

Bilecik kadısı Çandarlı Kara Halil, askerin sayısını arttırmak için yaya ve 

müsellemleri orduya kaydetti. Böylece yaya ve müsellem adlı askeri teşkilat 

kurulmuş oldu. 

Sultan Orhan’ın padişah olduktan sonra fethettiği kaleler: Koyunhisarı 

Kalesi, 731 yılında; İznikmid Kalesi 731’de; İznik Kalesi 731’de; Göynük Kalesi 

732’de; Taraklı Yenicesi Kalesi 732’de; Balıkesri Kalesi 735’de; Karesi vilayeti 

735’te; Bergama vilayeti 735’te; Edremit Kalesi 735’te; Kirmastı Kalesi 735’te; 

Ulubat Kalesi 735’te; Aydıncık Kalesi 735’te; Kızılca Tuzla 736’da fethedilmiş-

tir. 

Engürüs kralı ve laz beyleri Sultan Orhan’ın Anadolu’da kaleler ve mem-

leketler fethettiğini işitince Türkü defetmek amacıyla ittifak kurarak Ana-

dolu’ya geçmek istediler. Müslümanlar bunu duyunca Süleyman Paşa, kafir-

ler Anadolu’ya geçmeden Rumeli’ne giderek onları önceden karşılayıp dur-

durmak için babası Orhan’dan gazâ izni istedi. Sultan Orhan da bunu mem-

nuniyetle kabul ederek izin verdi. 757’de Süleyman Paşa da fâzıl Bey, Yakub 
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Ece, Mihal Bey ile Aydıncık’ta Kemer isimli meşeliğe gelip kafirlerin sığırla-

rını tutup derilerini yüzerek sal yaparak denizden Rumeli yakasına geçtiler. 

Fethettikleri kalelere sal ile asker geçirdiler.  

Çemni Kalesi 758’de; Ayaşlanya Kalesi 758’de; Odgönlek Kalesi 758’de; 

Konurhisar Kalesi 758’de; Eceovası Kalesi 758’de fethedildi. 

Gelibolu tekfuru, askeriyle çıkıp Türkü engellemek isteyince büyük bir 

savaş meydana geldi. Tekfur 758’de kaleye girdi. Dögür Kalesi 759’da; Geli-

bolu Kalesi 759’da; Ferecek Kalesi 759’da; Hayrabolu Kalesi 759’da; Tekfur 

Dağı (Tekirdağ) ve bazı kaleler de 759’da fethedildi. 

Aydın ili beyi olan Aydın Bey oğlu Gazi Umur Bey, gemilere binip 

gazâlar etti. Vilayeti zahir olmadığı için Gazi Umur Bey’in canı için diye ye-

min ederlerdi. Gaziler ganimet malını Bektaş börkleri ile üleştiriyorlardı. 

Onun için börklerini altınla nakışlayıp buna üsküf adını koydular.  

760 yılında Süleyman Paşa, Bolayır’da bir kaza doğan salıp ardından 

atıyla giderken düşüp vefat etti. 

Sultan Orhan Han’ın hayır ve hasenâtı: İznik’te bir kiliseyi cami yapıp 

bir de medrese yaptırdı. Osmanoğulları’ndan ilk medreseyi yaptıran odur. Bir 

aşevi kurarak fakirlere ve gariplere her gün yemek verildi. Ziyafet vermek 

onun başlattığı bir şeydir. 760 yılında Bolayır’da güzel bir cami ve aşevi yap-

tırdı. Gazi Süleyman Paşa, orada medfûndur. Bursa’da bir manastırı medre-

seye çevirmiş ve şehirde bir aşevi yaptırmış her gün fakirlere ziyafet vermiş-

tir. Geyikli Baba ismiyle meşhur aziz zata bir tekke ve cami yapmıştır. 

Sultan Orhan zamanındaki alimler ve salihler: 

Molla Dâvûd-i Kayserî, Füsûs’a şerh yazmıştır. İznik’te yapılan medrese-

nin ilk müderrisi odur.  

Molla Tâceddin el-Kürdî, alim ve fâzıl bir müderristi. Sonra vezir olup 

kendisine Hayreddin Paşa denildi. 

Mevlânâ Kara Halil Çandarlı, Bilecik kadısı iken Bursa’ya kadı oldu. 
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Molla Kara Ali ki Vikâye’ye ve Mugnî’ye şerh yazmıştır. O, İznik’te mü-

derrislik yapmıştır. Molla Şemseddin Fenârî’nin ondan ilim okuduğu söyle-

nir.  

Molla Muhsin el-Kayserî, ferâiz ve fıkıh ilmini nazmetmiştir. Ayrıca o, 

aruz ilmine de şerh yazmıştır. 

Karaca Ahmed acem sultanının diyarından gelmiştir. Karahisar’da med-

fûndur. Kabrinde dua makbul olup hasta olan şifa bulduğu avâm ve havâs 

arasında meşhurdur. 

Geyikli Baba, acem diyarında bulunan Huy’dandır. Bursa’nın fethinde as-

kerle birlikteydi. Geyikler emrine amâde kılındığı için kendisine Geyikli Baba 

denildi. İnegöl’de olurmuş. 

Şeyh Ahî Evran, duası makbul aziz bir zât olup çok kerameti zahir olmuş-

tur. 

Şeyh Musa Abdal, hak aşığı bir kişiymiş. Bursa şehrinin fethinde hazır-

mış. Bursa’da medfûndur. 

Şeyh Doğlu Baba, hak aşığı bir kişiymiş. Bursa’nın fethinde gaziler susuz 

iken süte su katıp paylaştırırmış. Doğ, Fars dilinde ayran anlamına gelmekte-

dir. 

Şeyh Abdal Murad, hak aşığı bir kişiymiş. Bursa fethinde hazır bulunmuş 

olup mezarı Bursa kalesinin üst yanındadır. 

Beyit: 

Oldu bunlar muktedâ-yı ehl-i dîn 

Rahmetüllâhi ‘aleyhim ecma‘în 

Beyit: 

 شاه ابو  الغازى  معز سلطنت  سلطان  مراد 

 آن كه باشد  ملك  و ملت رامعين با  عدل وداد 
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10.4. I. Murad 

727 yılında doğdu. 761’de otuz dört yaşındayken Bursa’da tahta geçti. 

Otuz bir sene hüküm sürdükten sonra 791’de altmış beş yaşındayken vefat 

etti. Savaşta bir kafir fedaisi hançerle vurup onu şehit etmiştir. 

Gazi Sultan Murad Han’ın Evlatları: 

Yıldırım Bâyezid, 748 yılında Manisa’da doğdu. 

Yakub Çelebi. 

Bu iki şehzade 768 yılında sünnet oldu. 

Sultan Murad’ın Vezirleri ve Beyleri: 

Hayrettin Paşa -ona Kara Halil derler- kazaskerken 765’te vezir oldu.  

765’te Lalaşahin, Rumeli beylerbeyi oldu.  

Sarıca Paşa, Ali Paşa, Hayreddin Paşa’nın oğlu vezir oldular. 

Hacı İlbeyi 

Hacı Evrenos sancak beyidir. 

Kutlubey, en büyük sancak beyidir. 

İnebey, Karesi sancağının beyidir.  

Kara Timurtaş, Lalaşahin yerine Rumeli beylerbeyi oldu. 

Ence Ceg 

Toyca Balaban 

İlyas Bey 

Müstecâb Subaşı Ahmed Çavuş 

Kara Mukbil 

Paşa Yiğit 
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Pazarlı Doğan 

Fîrûz Bey, Ankara sancak beyidir. 

Kutlubuğa 

Ahmed Bey 

Gazi Sultan Murad Han’ın Askerî Seferleri: 

Batnos Kalesi 760 yılında fethedildi. Gelibolu’dan Rumeli’ne geçildiğinde 

ilk alınan bu kaledir. 

Çorlu Kalesi 760’ta büyük bir savaş ile fethedildi. Fetihten sonra da kaleyi 

yıktılar. 

Misin Kalesi, 760’te büyük bir savaş ile fethedildi. Fetihten sonra da kaleyi 

yıktılar. 

Meric kenarında bulunan Burgûz Kalesi, 760’ta fethedildi. Kafirlerin kor-

kup kaçıp gitmesi üzerine kaleyi yıktılar. Burayı Hacı İlbeyi fethetmiştir. Bun-

dan dolayı ona İlbeyi oğlu Burgûzî denilir. 

Eskihisar, 761’de, Keşan vilayeti ise 760’ta Evrenos Bey tarafından fethe-

dildi. Dimotika Kalesi 761’de fethedildi. Hacı İlbeyi, Dimotika tekfurunu ha-

bersiz bir şekildeyken tutunca kale halkı kaleyi vererek tekfurlarını kurtardı-

lar. 

Koğrubili, 761’de; Edirne Kalesi, 761’de fethedildi. Lalaşahin önceden 

Edirne fethine askeriyle gönderildiğinde Edirne tekfuru çıkıp askeri karşıladı. 

Büyük bir savaş meydana geldi. Sonunda kafirler hezimete uğrayınca kale ele 

geçirildi. Sultan Murad, buraya yönelince tekfur Meriç nehrinde yer alan san-

dalına binip kaçtı. Kale, boş kalmasıyla birlikte Müslümanlar tarafından zapt 

edildi. Lalaşahin, Zağra ve Filibe yönüne gönderildi. Akın edip çok yerler fet-

hetti. Bol sayıda esir gönderdi.  

İpsala ve Malkara 723’te fethedildi. Evrenos Bey, İpsala yönünü fethedip 

akın düzenledi. Bol miktarda ganimet malı ve esir gönderdi. Kara Rüstem 
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isimli alim, Çandarlı Halil Paşa’ya “ganimetin beşte birinin bey tarafından 

alınması şer’îdir” diyerek tahrik etti. Bu padişaha arz olununca bunun şer’î 

olduğunu söyleyerek alınması emredildi. Her nesneden beşte birini alıp yani 

her esirden yirmi beş akçe pençik alınır oldu. Ve toplanan pençik oğlanları 

Türkçe dili öğretmek için Müslümanlara hizmet etmeye verdiler. Sonra dev-

şirilip Yeniçeri diye ak börk giydirildiler. Yeniçeri ilk defa bu zamanda ortaya 

çıktı. 

Gazi Murad Han, 766 yılında Gelibolu’dan Anadolu’ya geçip Biga Ka-

lesi’ni fethetti. Zağra Yenicesi ve Zağra Eskisi’ni Lalaşahin 766’da ele geçirdi. 

Gümülcine Kalesi, 766’da Evrenos Bey tarafından fethedildi. Sırp askeri 

Edirne’yi Müslümanların elinden almak kastıyla askerle Çirmen’e gelip ko-

nakladı. Lalaşahin, 767’de gece baskın düzenleyip çok sayıda kafiri kırdı. Ve 

kimini esir edip bol ganimet malına sahip oldu. 

Kütahya Kalesi, Simav Kalesi, Eğrigöz Kalesi, Tavşanlı Kalesi 783’te fet-

hedildi. Şehzade Yıldırım Bayezıd, Germiyanoğlu’nun kızını nikahladığında 

babası bu kaleleri kızıyla birlikte çeyiz olarak verdi. 

Hamideli ve Yalvaç 783’te fethedildi. 

Beyşehir, Akşehir, Kumraağaç ve Seydişehir 783’te fethedildi. Bu beş altı 

parça şehri Hamidli’den satın alıp kızına tazimen anahtarlarını köye davulla 

gönderdi. 

Terkoz, 783’te fethedildi. Devletli Kabaağaç yakınındaki Polene isimli hi-

sar -ki buraya hakkın yıktığı kale denilir- 783’te fethedildi. 

Siroz Kalesi, 787’de fethedildi.  

İsteke Kalesi ve Marula Kalesi 788’de fethedildi. Bu kalelerde bol mik-

tarda altın tas buldular. Gazilerin başına altın tasları takmasıyla birlikte Yeni-

çerilerin üsküf adlı başlığının ilk defa burada ortaya çıktığı söylenir. 

Zihne Kalesi, Drama Kalesi, Kavala Kalesi, Karaferye Kalesi ve Manastır 

Kalesi 788’de fethedildi. 
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Kosova Savaşı ve Sultan Murad’ın şehadeti: Gazi Murad Han, despot 

bir yönetici olan Lazoğlu’nun askeriyle karşı karşıya gelip savaşınca kafir he-

zimete uğradı. Gaziler kaçan düşmanın ardından gidip bu despotu yakalayıp 

o yerde öldürdüler. Biloş (Miloş) isimli bir kafir, itaat etmek ister gibi görüne-

rek padişahın elini öpmek istedi. Padişahın yakınına geldiğinde hançerle pa-

dişaha vurup şehit etti. Bu hadise 791 yılında meydana geldi. Osmanoğulları 

arasında padişahın huzuruna el öpmek için gelenlerin silahlı olup olmadığına 

yönelik üstünün aranmasının bu hadiseden sonra başladığı anlatılır. 

Gazi Murad Han’ın Hayır Ve Hasenâtı:  

762 yılında Bursa’da Kaplıca’da bir imâret, bir medrese ve bir cami yap-

tırdı. 

762’de Bursa’daki hisarın içinde saray kapısında bir cami yaptırdı. 

764’te Bilecik isimli kasabada bir cami yaptırmıştır. 

765’te Beyşehir’de de bir cami yaptırdı. 

715’te Postinpoş (kürk giyen) isimli aziz için bir zâviye yaptırdı. 

Sultan Murad Zamanındaki Alimler Ve Salihler 

Molla Cemaleddin Muhammed Aksarayî, son derece alim ve fâzıl bir 

kimsedir. Onun Îzâh’a hâşiyesi vardır. Fahreddin Râzî dört nesil önceki de-

desidir. 

Molla Fenârî, Acem bölgesinden Rum bölgesine gelen medrese silsilesin-

deki mollaya talebe olmuştur. Seyyid Şerîf Cürcânî, bu mollanın faziletlerini 

işitince Rum bölgesine yönelmişti. O, mollanın bulunduğu şehre geldiğinde 

molla vefat etmişti. Molla Fenârî ile böylece Mısır’a gitmişlerdir. 

Molla Mahmud -Koca Efendi ismiyle meşhur olmuştur- Bursa kadısı ol-

muştur. Onun Musa Çelebi isimli bir oğlu vardı. O, iş için Acem diyarına git-

miş ve ilim tahsil etmiştir. Kadızâde-i Rûmî demekle Acemler arasında şöhret 

bulmuştur. Onun yazdığı eserler herkes tarafından bilinir. 
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Molla Burhaneddin Ahmed; alim, fâzıl ve şeriata göre hareket eden bir 

kimseydi. Erzincan kadısı, olarak bilinirdi. Tercih derler. Telvîh’e bir hâşiye 

yazmıştır. 

Şeyh Hacı Bektâş-ı Velî, velî ve kerâmet sahibi bir azizdir. Kırşehir’de 

medfûndur. 

Beyit: 

 التحايا  تحف ارواحهم  على

 البرايا خلق   الذي للا من

Âsmân-ı feth ve nusret ya‘nî Sultân Bâyezid 

Âfitâb-ı dîn ü devlet sâye-i hay ve mecîd 

10.5. Yıldırım Bayezid 

748 yılında doğdu. 791’in Ramazan ayında tahta geçti. Yirmi beş yıl hü-

küm sürdükten sonra altmış yaşındayken vefat etti. Kırk dört yaşında tahta 

geçti. 808’de Timur hadisesinde ateşli bir hastalık olan humma sebebiyle vefat 

etti. 783’te şehzadeyken Germiyanoğlu’nun kızını nikahına almıştır. Ondan 

sonra 798’de Laz beyi olan Vılkoğlu’nun kızını nikahına almıştır. Gazi Murad 

Han, Laz kafiriyle savaşırken şehit olunca Bayezid Han, kardeşi Yakub Çe-

lebi’yi “baban seni ister” diye çadıra götürüp boğdurdu. Padişahların karde-

şini katledip sebepsiz yere yok etme adeti ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından 

başlatılmıştır. 

Yıldırım Bayezid Han’ın Oğulları: 

Sultan Mehmed, 781’de doğdu. 

Emîr Süleyman’ı kardeşi Musa Çelebi Edirne’de katletti. 

Mustafa Çelebi, Timur’la yapılan savaşta yok oldu. 

İsa Çelebi’yi kardeşi Musa Çelebi katletti. O, Bursa’da medfûndur.  

Musa Çelebi’yi Sultan Mehmed katletti.  
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Emîr Süleyman, Kasım Çelebi’yi İstanbul tekfuruna rehin olarak gön-

derdi. 

Yıldırım Bayezid Han’ın Vezirleri: 

Ali Paşa 

Timurtaş Paşa 

Yıldırım Bayezid Han’ın Askerî Seferleri: 

Kratova madeni 792 yılında fethedildi. 

Üsküp Kalesi 792’de fethedildi. 

Çitroz Kalesi, Evrenos Bey tarafından 792’de fethedildi. 

Vidin vilayeti Fîrûz Bey tarafından 792’de fethedildi. 

Alaşehir Kalesi, 792’de fethedildi. 

792’de Aydınoğlu kendi rızasıyla vilayetini teslim etti. Böylece padişah 

adına hutbe okunup para bastırıldı. 

792’de Saruhan vilayetinin halkı itaat edip Karesi ile ikisi bir oldu. 

792’de Menteşeoğlu kaçıp Kastamonu hâkimi Kötürüm Bayezid’in ya-

nına vardı. Bunun üzerine vilayet halkı itaat etti. 

Karamanoğlu Alâeddin Bey’den Hamideli halkının şikâyet etmesi üze-

rine oraya varıldı. Karamanoğlu, Taşeli’ne kaçtı. Konya halkı da 792’de kaleyi 

teslim etti. 

792’de Germiyanoğlu Yakub Bey, padişaha geç gelip karşılayınca veziri 

ile kendisini Rumeli’nde İpsala Kalesi’nde hapsetti. 

Eflak Vilayetinin fethi: Bayezid Han, 793 yılında gazâ niyetiyle Ru-

meli’ne geçince Eflak vilayetine yakın olan Vardak’taki Eflak Voyvodası 

Marco, itaat edip haraç vermek zorunda kaldı. Niğbolu Kalesi; Silistre Kalesi 

ve Rusçuk Kalesi 794’te fethedildi.  
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Karamanoğlu’nun katli: Bayezid Han, Rumeli’ne gazâya gidince Ana-

dolu boş kaldı diye Karamanoğlu, Alâeddin hızlıca gelip Anadolu Beylerbeyi 

Timurtaş’ı Ankara’da gece vakti bastı. Onu yakalayıp Konya Kalesi’nde hap-

setti. Yıldırım Bayezid Han, bunu işitince Rumeli’nde kafirlerle savaşmayı bı-

rakıp hızlıca Bursa’ya geldi. Karamanoğlu, Timurtaş’ı hapisten çıkarıp kaftan 

giydirerek elçi ve bol hediyeler ile göndererek suçunu affetmesini istedi. Fa-

kat bu kabul olunmayarak üzerine hücum edildi. Akçay isimli mahalde savaş 

yapıldı. 794 yılında mezkûr Karamanoğlu Alâeddin, Mehmed Bey ve Ali Bey 

isimli oğulları ile tutulup katledildiler. Konya Kalesi, Niğde Kalesi, Aksaray 

Kalesi, Karahisar, Akşehir Kalesi ve Kayseri Kalesi 794 yılında fethedildi. 

Kadı Burhaneddin isimli kimsenin Rum vilayetine hâkim olup Arap sultanına 

iltica ettiği malumdur. Bundan dolayı onun üzerine varılmıştır. Amasya Ka-

lesi, Tokat Kalesi, Sivas Kalesi, Canik Kalesi ve Samsun Kalesi 795 yılında fet-

hedildi. Sultan Bayezid Han, Rumeli’nde gazâda iken Kastamonu hâkimi Kö-

türüm, Bayezid’in yanında olan Menteşeoğlu’nun tahrikiyle Müslümanların 

yaşadığı vilayeti yağmaladı. Padişah seferden Bursa’ya gelince Kastamonu’ya 

yöneldi. Kötürüm ise vefat etmiş yerine geçen oğlu İsfendiyar, Sinop’a kaçtı. 

Böylece onun kalesi vilayetiyle birlikte zapt edildi. Menteşeoğlu ondan kaçıp 

Timur’a gitmişti. Selanik Kalesi, 796’da fethedildi. Frenk kafirleri gemileriyle 

denize yakın fethedilen yerleri yağmalayıp hasar verdiği haberinin gelmesi 

üzerine Bayezid Han, aceleyle Rumeli’ne geçip Selanik Kalesi’ni fethetti. Ye-

nişehir Kalesi 796’da; Taraklıborlu, Kastamonu Kalesi, Osmancık Kalesi 795 

yılında fethedildi. İsfendiyar Bey, yüce dergâha elçi ve özürlerini arz eden bir 

dilekçe gönderdi. “Babamın günahı için benim cezalandırılmam adil olan pa-

dişaha asla layık değildir. Sinop Kalesi, bana oturak verilirse padişahın en dü-

şük kulu olurum.” diye yalvardı. Bunun üzerine 796’da Sinop Kalesi, kendi-

sine oturak olarak verildi. Niğbolu yakınındaki Engürüs Kalesi, 797’de fethe-

dildi. Engürüs kralının Eflak vilayetinden geçip Niğbolu Kalesi’ni muhasara 

ettiği haberinin gelmesiyle birlikte padişah yıldırım gibi bölgeye gitti. Yapılan 

büyük savaşta çok sayıda kafir öldürüldü. Düşman askerlerinin kimisi de esir 

edildi. Kötü fiilli kral, birkaç adamla birlikte başını güçlükle kurtardı. 
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Anadolu’daki Boğazkesen Hisarı’nın karşısında yer alan Güzelhisar Ka-

lesi, 797’de yapıldı. 

Şili Kalesi 797’de fethedildi. Bayezid Han, Şile Kalesi’ni alıp Güzel Hisarı 

yaptıktan sonra İstanbul tekfuruna adam gönderip “İstanbul bana gerektir. 

İçini boşaltman gerektir.” diye emretti. Bunun üzerine tekfur hemen adam 

gönderip haracı kabul edip boyun büktü. “Buyuruldu ki yılda on bin altın 

sikke haraç verip İstanbul içinde bir yer tayin eyleyesin ki Müslümanlar orada 

mescit bina etsin. Ayrıca bir kadı da dursun.” diye teklif edince tekfur bunu 

kabul etti. Müslümanlara bir yer tayin edilip Taraklı Yenicesi halkı İstanbul’a 

sürgün gelip bir yere mescit bina edildi. Burada bir kadı da kurulan mahke-

mede hüküm verirdi. Timur Hadisesi’nde kafirler mescidi yıkıp Müslüman-

ları Rumeli’ne sürdüler. 

798 yılında Sultan Bayezid Han, Vılkoğlu’nun kızıyla büyük bir düğün ile 

evlendi. 

Karaferye Kalesi 798’de fethedildi. Malatya Kalesi, Darende Kalesi, Div-

riği Kalesi ve Behisni Kalesi 800’de fethedildi. 

Ahmed Celâyir ki dedesinin babası Bağdat padişahı olup Irak Araplarını 

yönetiyordu. Karakoyunlu Beyi Kara Yusuf, Timur’un şerrinden kaçıp ikisi 

de Arap sultanına iltica ettiklerinde hapsedilmişti. Sonra bir yolunu bulup 

ikisi de kurtulup Bayezid Han’a geldiler. Onlar Bayezid Han’ı Arabistan’a bi-

tişik yerleri fethetmeye tahrik ettiler. Bunun üzerine Bayezid Han, bol asker 

ile harekete geçti. Bu kalelerin beyleri Arap sultanına tabi Türkmenlerdi. Böy-

lece kaleler fethedildi. 

Erzincan Kalesi 800’de fethedildi. Erzincan hâkimi Tahirüddin Bey, kendi 

isteğiyle kalenin anahtarlarını getirip teslim etti. 

O vakte değin rüsum-ı kısmet hazineye alınırdı. O diyarın halkı kadıların 

rüşvet aldığı yönünde şikâyette bulununca 800 yılında rüsum-ı kısmet kadı-

lara buyuruldu. 

Timurlenk’in 803 yılında ortaya çıkması: 
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Bayezid Han, Rum vilayetini fethedince beyleri kaçıp Timur’a vardı. Ger-

miyanoğlu da veziriyle İpsala hapsinden bir hile ile kurtulup maymunculara 

uyup Timur’a varmıştır. Menteşeoğlu da saçını ve sakalını kazıtıp sıradan bir 

kişi gibi Timur’a varmıştır. İsfendiyar Bey de şikâyet için Timur’a elçi gönder-

miştir. Tahirüddin Bey de elçi olarak Timur’a gelmiştir. Bunların tamamı Ba-

yezid Han’dan şikâyet edip Timur’u Rum vilayetine getirmeye sebep olmuş-

lardır. 803 yılında Timur, Sivas Kalesi’ni fethedip tabiri mümkün olamayan 

derecede zulmetmiştir. Mısır sultanının bu hadiseyi işitip büyük bir orduyla 

Halep’e geldiğini Timur işitince Halep’e yönelmiştir. Mercidâbık isimli çölde 

iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Yapılan savaşta Mısır sultanı mağlup olmuş 

ve Mısır’a kaçmıştır. Timur, Halep ve Hama kalelerini yakıp yıkıp halkını esir 

etti. 803 yılında vilayeti yağmacı Tatarlar, yağma ve talan etti. Hıms Kalesi’ne 

vardı. Burada sahâbe-i kiramdan kimse olduğunu işitti. Halkını esir etmedi. 

Fakat mal ve mülklerini ellerinden alarak yağmalayıp zarar verdi. Bu hadise-

ler 803 yılında meydana geldi. Şam Kalesi’ne vardı. Ancak bu kaleyi almaya-

rak etrafını ve şehrin taşra kısmını yıkıp yakarak yağmaladı. 803 yılında alçak 

Yezîd’in -Allah onu perişan etsin ve yerle bir etsin- murdar kabrini sorup öğ-

rendikten sonra kemiklerini çıkarıp ateşte yaktı. Timur, pür gurur Şam diya-

rını yağmalayıp hasar verdikten sonra dönüp Karabağ’da kışladı. 804’te bahar 

olunca da Rum yönüne yürüdü. Erzincan’a gelince İsfendiyar Bey, Sinop Ka-

lesi’nden çıkıp Timur’u karşıladı. Onu Sarıkamış’a getirip 804’te Ankara’ya 

gelip konakladı. Sultan Bayezid de bol asker topladı. Ankara’ya eriştiğinde 

iki ordu karşı karşıya geldi. Tatar, Menteşe ve Germiyan grupları Bayezid 

Han’ı bırakıp kaçarak Timur’un yanında yer alan beylerine vardılar. 804 yı-

lında Bayezid Han’ın büyük oğlu Mustafa Çelebi, o aralıkta ortadan kay-

boldu. Bayezid Hân’ın askerinin dağıldığını vezirler görünce padişahın Emîr 

Süleyman isimli oğlunu aldılar. Sultan Mehmed isimli bir oğlu da Amasya 

Beyi olup askeriyle birlikte Amasya’ya gitti. Bayezid Han, yalnız kalıp kaç-

madı. Hemen atıyla hücuma geçerek Timur’un askerini kıra kıra üzerine 

vardı. Bayezid’in etrafı sarılıp attan indirildi. O, küçük bir halının üzerine 
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oturdu. Timur, onunla uzunca konuştu. Sonra da onu hapsetti. Hatta gider-

ken onu yanında götürdü. Birkaç ay sonra hapisteyken ateşli bir hummadan 

dolayı 804 yılında vefat etti. Allah ona rahmet eylesin. 

Yıldırım Bayezid Han, Timur’a üç vasiyet etmiştir. Birincisi Rum’da Tatar 

koymamak; ikincisi ehl-i İslam’ın kanını dökmemek; üçüncüsü kaleleri yık-

mamaktır. Zira küfre galip gelmek lazım gelir diye Timur, her vilayeti eskiden 

mevcut olan beylerine verdi. Kastamonu, Çankırı ve Cuki Kalesi’ni İsfendi-

yar’a verdi. Karaman vilayetini Karamanoğlu’na verdi. Menteşe ve Germi-

yan’ı beylerinin oğullarına geri verdi. Ama Tatarları 804’te Acem diyarına 

gönderdi. 

Timur, o kış Aydın ilinde kışlayıp Bayezid Han’ın hazinesi, malı ve ele 

geçirilen şeylerini almak için Bursa’ya adam gönderdi. Bursa’ya gelen adam-

ları şehre gelince Ulu Cami’ye girip içine at bağladılar. Müslüman olan birinin 

yapmayacağı çeşitli fısk-ı fücur işlediler. Bu 804 yılında meydana gelmiştir. 

Nursuz Timur, 760 yılında ortaya çıkmış; kırk yedi sene saltanat sürdükten 

sonra 807’de vefat etmiştir. 

Yıldırım Bayezid’in hayrâtı: Edirne’de bir cami ve imâret; Bursa’da bir 

cami ve bir medrese, bir medrese ve dâruşşifa, Ebû İshak Alemdar’a büyük 

bir zaviye; Balıkesir’de bir cami, bir medrese; Kara Ferye’de bir cami; Dim-

noka’da bir cami; Kütahya’da bir cami-i kebir yaptırmıştır. Fethedilmiş yer-

lerde pek çok imâret, mescitler ve zaviyeler bina etmiştir. 

Bayezid Hakkın rahmetine gittikten sonra oğullarının halleri: Büyük 

oğlu Emîr Süleyman’ı Timur Savaşı’nda Vezir Ali Paşa alıp kaçarak Ru-

meli’ne geçirdi. O, Edirne’de oturup 805’te Rumeli’ne padişah oldu. Saltanat 

süresi yedi yıl on aydır. 

Bir oğlu da Sultan Mehmed’tir ki Timur Hadisesi’nde on beş yaşındaydı. 

Amasya Sancağı’nda bey olması sebebiyle askeriyle Amasya’da hazır durdu. 

Timur, memleketinden çıkıp gidince durdu. 806’da kardeşi Emîr Süleyman’ın 
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Rumeli’ne padişah olduğunu işitip kutlamak için elçiler ve hediyeler gön-

derdi. 

İki oğlu da Musa Çelebi ve İsa Çelebi’dir. Babalarından sonra birbirleriyle 

savaşmışlardır. Sonunda Musa Çelebi, kardeşi İsa Çelebi’yi katledip Bursa’ya 

gelerek tahta oturdu. Emîr Süleyman, bunu işitince Rumeli’nden göçüp 

Bursa’ya gelince Musa Çelebi, kaçarak Karamanoğlu’na vardı. Ondan da ka-

çıp 806’da İsfendiyar Bey’e vardı. Emîr Süleyman, kardeşi Musa Çelebi’yi ta-

lep için Kastamonu tarafına yönelince İsfendiyar Beyoğlu, Musa Çelebi’yi Si-

nop’tan gemiye koyup Rumeli’ne geçirdi. Eflak Voyvodası, Mirčea voyvoda-

sının yanına vardı. Bu haberi Emîr Süleyman işitince Bursa’dan göçüp 809’da 

Edirne’ye geldi. Eflak tarafındaki Musa Çelebi’ye gitti. Bütün Rumeli askeri 

bir araya gelerek Musa Çelebi’ye tabi olup Edirne’ye geldi. Emîr Süleyman, 

Rumeli askerinin kendisinden yüz çevirip kardeşine tabi olduklarını işitince 

kaçıp bir köye düşerek orada vefat etti. 

Musa Çelebi, 813’te tahta geçip Rumeli’ne padişah oldu. Onun saltanatı 

üç yıl altı ay sürmüştür. Kör Şah Melik veziri; Mihaloğlu Mehmed Bey, Ru-

meli Beylerbeyi; Simavnaoğlu Şeyh Bedreddin kazaskeriydi. Etraf vilayette 

olan kafir beylerinin isyan etmesi üzerine onlara sefer düzenledi.  

Pravadı ve Mudurnu 814’te; Köprülü, Okcabolu 815’te fethedildi. 816’da 

Silivri Kalesi’ne gelip savaşırken veziri Kör Şah Melik, kaçıp İstanbul içine 

girdi. 

Koça Evrenos Bey, Selanik taraflarını fethedip onda olurdu. 816’da davet 

için adam gönderilince gelmeyip inat etti. Sultan Mehmed, Amasya’dayken 

Koça Evrenos Bey ve Kör Şah Melik, “Rumeli’ye gelip biz yardımlaşıp tahtı 

alıverelim” diye haberler gönderdiler. Bunun üzerine Sultan Mehmed, 

“Bursa’ya gelip Rumeli’ye Gelibolu’dan geçmek mümkün değildir. Zira Musa 

Çelebi, gemileri ve o yalıları zapt etmiştir. Ne tedarik edelim?” diye Bayezid 

Paşa ile tedbir etti. İstanbul tekfuruna adam gönderildi. Kör Şah Melik de ge-

lip buluşup tekfurla emân anlaşması yapıldı. Tekfur, gemiler tedarik edip Yo-

ros Kalesi önünden Rumeli’ye Sultan Mehmed’i askeriyle geçirdi. İncegiz’e 
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vardı. Evrenos Beyoğlu Ali Bey, Mihailoğlu Bahşi Bey ve bazı beyler de kar-

şıladılar. Musa Çelebi, Sultan Mehmed’in Rumeli’ne geçip beylerin onu kar-

şıladığını işitince zorunlu olarak Edirne’den göçüp Lâz vilayetine gitti. Sultan 

Mehmed, Edirne’ye girince bütün Rumeli askeri, beylerbeyi ve beyleri Musa 

Çelebi’den kaçarak geldiler. Musa Çelebi’nin yanında sadece akıncı taifesi 

kaldı. Sultan Mehmed, hızlı bir şekilde Samakov’da Musa Çelebi’ye erişti. 

Onu tutup Sultan Mehmed’e getirdiler ve işini tamam ettiler. Simavnaoğlu’na 

ayda bin akçe ulufe vererek İznik şehrine getirdiler. Oğlu ve kızıyla sürgün 

edildi. 

Yıldırım Bayezid Han Zamanında Olan Ulemâ Ve Meşâyih: 

Şeyh Hamid b. Musa Kayserî, keramet sahibi azizdir. Daima Hz. Hızır 

(a.s) ile sohbet edermiş. Aksaray’da medfûndur. 

Şeyh Şemseddin Muhammed el-Buhârî, Bursa’da Emîr Sultan ismiyle 

meşhur olmuştur. O, zâhit, âbid, dindar ve huşu sahibi, büyük cezbe sahibi 

ve keramet ehli bir azizdir. 833’te vefat etmiştir. 

Şeyh Hacı Bayram, alim ve fâzılın sultanıdır. Ankara’da müderrisken 

Şeyh Hamid’in yanına gitmiştir. O, keramet sahibi bir azizdir. Ankara’da 

medfûndur. 

Şeyh Abdurrahman Erzincanî, Amasya yakınlarında yaşardı. O, halkla 

bağını kesmiş dağlarda gezerdi. Velâyet ve kerameti zahir olmuş azizdi.  

Şeyh Taptuk Emre uzlet sahibi bir azizdi. Halkla bağını kesmiş olup irşat 

ve keramet sahibi olan ehlullahtandır. Sakarya Suyu yakınlarında bir köyde 

yaşardı. 

Şeyh Yunus Emre (k.s), Taptuk Emre’nin yol arkadaşlarından biridir. 

Vecd ve hal sahibi azizdir. Tevhid ilminde yüksek bir makama erişmiştir. 

Tükçe nazımda başkalarına benzemeyen nazmından cezbesi malumdur. 

Şeyh Şihabeddin Sivasî, Sivas’ta bir kimsenin kuluymuş. Zahir ilimleri bi-

tirip tefsir yazmıştır. Bu da Tefsîr-i Şeyh olarak meşhur ve muteber olmuştur. 
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Şeyh Zeyneddin Havâfî, hizmetine varıp tasavvuf ilmini özüyle birlikte 

tamamlamıştır. İhtiyaç sahipleri şerefli kabrini ziyaret ederler. Ayasluğ’da -

880 yılında- medfûndur. 

Şeyh Kutbeddin İznikî, alim ve fâzıl olup tasavvuf ilminde kâmildir. Ti-

mur gelince buluşup “Sen can katledip şeytan sıfatıyla iftihar edip emân ve-

rilen kimseleri rencide edersin. Hayır alameti değildir.” diye nasihat etmiştir. 

Mevlânâ Şemseddin Muhammed b. Muhammed el-Fenârî, Arapça ilim-

lerinde kâmil, me‘ânî ve beyân ilminde mükemmelmiş. Mısır’da faziletleri ta-

mamlayıp geldikten sonra Bursa kadısı olup sonrasında da vezir olmuştur. 

Sonra hacca vardı. Tefsir ve diğer Arapça ilimlerde telifleri vardır. 

Molla Hâfızüddin el-Kerderî; ona Bezzâzoğlu derler. Fetvalardan Bezzâz, 

onun telifidir. Fetvalarda gayet makbul ve meşhur olup faydalı bir kitaptır. 

Rum’a gelince 867’de Molla Fenârî ile bahsetmiştir. 

Mevlânâ Mecîdüddin Ebû Tahir Muhammed eş-Şîrâzî; lügatte Kitâbü 

Kâmûs onun teliflerindendir. Lügat kitaplarının tamamından daha iyidir. Tef-

sir ve Buhârî şerhine yönelik çok sayıda telifi vardır. Rum’a gelmiştir. Sonra 

Timur yanına alıp diyarına gitti. 

Mevlânâ Hasan Paşa, Molla Kara Ali’nin oğlu Molla Şemseddin Fenârî ile 

şerîk olmuşlardır. Merâh’a ve Misbâh’a şerh yazmıştır. 

Muhammed Şah, Şemseddin Fenârî’nin oğlu on sekiz yaşındayken 

Bursa’da Sultaniye Medresesi’nde müderris oldu. O, ders-i âm olup bütün 

soru soranlara cevap verdi. Sonra 839’da vefat etti. 

Molla Yusuf Bâlî, Şemseddin Fenârî’nin oğludur. Kardeşinden sonra Sul-

taniye’ye müderris olup Bursa’ya kadı iken 840’ta vefat etti. 

Molla İbrahim b. Muhammed el-Hanefî, alim ve fâzıldır. Zamanında müf-

tüydü. 

Molla Necmeddin el-Hanefî; alim, âmil ve fâzıl kimseydi. Fetvalarda ço-

ğunlukla ona müracaat ederlerdi. 
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Yar Ali Şîrâzî, usûl ve fürûda mahir olmakla birlikte müşkil meseleler 

olunca ona müracaat olunurdu. 

Yusuf Cezerî’nin oğlu Şeyh Muhammed, tesirli dualar beyanında Hısnu’l-

Hasîn isimli bir kitap telif etmiştir. Bu eser, hidayet nurlarının toplandığı yer, 

takdir erbabının sığınağıdır. Onun telifleri çoktur. Çok ilimle süslenmiş bü-

yük bir şeyhtir. Bursa’ya gelip yerleşmişken Timur, zor ile şeyhi Mâveraün-

nehr’e ve Semerkand’a alıp gitti. 

Molla İzzeddin Abdüllatif -ki ona İbn Melek derler- Meşârık ve Menâr’a 

şerh yazmıştır. Şerhu Mecma‘i’l-Bahreyn’i de yazmıştır. Aydın Bey’in oğluna 

muallim olup Tire’de müderristi. Ferişteoğlu demekle meşhur ve malumdur. 

Molla Ahmed Germiyanî; güzel bir molla ve latif bir şairdir. O, Sultan Ba-

yezd’in oğlu Emîr Süleyman’a yoldaş olup kasideleri ve şiirleri çoktur. İsken-

dernâme diye bir kitap telif etmiştir. Timurlenk geldiğinde Molla Ahmed’i ta-

lep edip getirterek onunla iyi dost oldu. Hatta bir gün Timur, hamama girip 

mollaya da girmesini teklif etti. Molla da girip bir halvette (hamamın en sıcak 

yerinde bulunan hücre) beraber oturup sohbet ederken Timur, mollaya der ki 

“Yüce Allah’ın hikmeti tektir. Bu kadar mal, sahip olunan şey, hizmetçiler ve 

maiyetimi taşrada koydum. Bir futadan (uzun üzüm varili) başka nesneye sa-

hip değilim. Halkın bana tabi olması gariptir. Şu halim ile satsalar ne paha 

ederim.” evvela dedi. Molla Ahmed, “Ancak seksen akçe edersin.” dedi. Ti-

mur, “Seksen akçe yalnız bu futa eder.” Molla, “İyi tahmin etmedik.” dedi. 

Molla Ahmed, “O halde benim tahminim futadır. Ve illa kendin bir pula değ-

mezsin.” dedi. Timur, bu latifeden hazzedip mollaya bol nimetler verdi ve 

ihsanlar etti. 

Beyit: 

 بدين رواق  زبرجد نوشته  اند بزر 

 كه جز نيكويى اهل  كرم نخواهد ماند

Beyit: 
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Sipihr-i saltanat-ı Sultan Mehmed 

Meh burc-i şeref şâh-ı müeyyed 

10.6. I. Mehmed 

777 yılında doğmuş olup 816’da padişahlık tahtına oturdu. Saltanat süresi 

sekiz yıl on aydır. Kırk sekiz yaşındayken 824’te vefat etti. Babasının vefatında 

yirmi yedi yaşındaydı. Ama kardeşler sebebiyle fetret olmasından dolayı on 

iki yıldan sonra otuz dokuz yaşında müstakil padişah oldu. İshal hastalığın-

dan vefat etti. Mezarı Bursa’dadır. Vezirleri kırk bir gün ölümünü sakladılar. 

Sultan Mehmed’in Evlatları: 

Sultan Murad 806 yılında doğmuştur. 

Sultan Mahmud 

Sultan Yusuf’un gözlerine mil çekilip 868’de taundan vefat etti. 

Mustafa Çelebi 

826’da küçük sultan Murad katletti. 

Sultan Ahmed 

Sultan Mehmed zamanında görev yapan vezirler ve emîrler: 

Hacı İvaz Paşa 

Bayezid Paşa 

İbrahim Paşa 

Hekim Molla Sinan Germiyanî -ki o Türkçe Hüsrev ve Şirin nazmetmiştir. 

Mahlası Şeyhî’dir. Padişahın doktoruydu.-  

Sultan Mehmed Han’ın gazveleri: Karamanoğlu Mehmed Bey’le 816 yı-

lında savaşmıştır. Karamanoğlu’nun Bursa’yı yakıp yıkarak yağmalaması 

üzerine Sultan Mehmed Rumeli’nden geldi. Konya’da şiddetli bir savaş oldu. 
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Savaşta Karamanoğulları mağlup edildi. Mehmed Bey ile oğlu Mustafa’yı ya-

kalayarak Sultan Mehmed’e getirdiler. Sonunda günahlarını affedip barış 

yaptılar. Geri memleketinin bir miktarını kendisine sadaka olarak verdi. 

Yergögi Kalesi, Tuna suyu kenarında olup 816’da yapılmıştır. Eflak Voy-

vodası, 817’de Yergögi Kalesi’nin yapıldığını işitince haraç gönderip oğlunu 

rehin verdi. 

Samsun Kalesi, İskilip Kalesi, Sivrihisar Kalesi, Kırşehir Kalesi, Niğde Ka-

lesi, Akşehir Kalesi, Beyşehir Kalesi, Seydişehir Kalesi, Avgadı Kalesi, Saideli 

Kalesi 817 yılında fethedildi. 

Kastamonu Kalesi 818’de fethedildi. 

Canik Kalesi’nin fethi ve Asakçı Kalesi’nin tamiri 819’da gerçekleşmiştir. 

Savran Kalesi 819’da fethedildi. 

Çankırı Kalesi, Çığa Kalesi, Tosya Kalesi ve Bakırküresi Kalesi 822’de fet-

hedildi.  

Börklüce Mustafa 822’de katledildi. Simavnaoğlu Bedreddin, İznik şeh-

rine sürülünce kendisinin müridi Börklüce isimli bozguncuyu Aydın ilinde 

Karaburun olarak bilinen mahalle halife olmak üzere göndermişti. Riyakarlık 

ile Aydın halkına ermişlik gösterdi. Birçok kimse ona tabi olduktan sonra haşa 

o melun peygamberlik davası etmesi üzerine asker gönderilip 3.000 miktar 

bozguncuyla katledildi. Simavnaoğlu Bedreddin kendisinin müridi olan 

Börklüce Mustafa’nın topluluk kurduğunu işitince onun da aklı bozguna ça-

lıştı. Semâ ve safâyı azdırıp halkı bir araya getirmek için bir takım meşru ol-

mayan ve vaziyetin hilafına sözler söyledi. Bunun üzerine memleketten sü-

rülmek buyurulup Samsun’a eylettikleri gibi kaçıp İsfendiyaroğlu’na vardı. 

Ondan Kefe’ye geçti. Oradan Eflak vilayetine vardı. Ondan sonra Silistre’ye 

çıktı. O taraflarda müritleri ve sûfîleri çoktu. Onları yanına toplayıp “O vila-

yetin padişahlığı bana kararlaştırılmıştır.” diye gaipten haber verince 

Hüdâvendigâr, üzerine adam gönderdi. Zağra’da tutup Siroz’da padişaha ge-

tirdiler. 825’te idam edildi. 
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Hereke Kalesi, Darıcılar Kalesi, Eski Gökbüze Kalesi 827’de fethedildi. 

Sultan Mehmed’in hayrât ve sadakaları 

Bursa’da Yeşil Cami-i Şerîf, imâret, türbe, medrese-i sultâniyye; Merzi-

fon’da iki cami ve iki hamam yaptırdı. 

Vakıfların mahsulünden her yıl Mekke fakirlerine ve Medine-i Münev-

vere’ye surre gönderirdi. 

Filibe yakınında Konuş isimli mahalde Minnetoğlu Mehmed Bey, adlı 

gazi bir imâret ve cami yapıp mamur etti. 

Sultan Mehmed zamanındaki alimler ve şeyhler: Molla Burhaneddin 

Haydar el-Herevî, Molla Sadeddin Taftazânî’den okumuştur. Şerh-i Keşşâf’a 

hâşiye yazmıştır. Îzâh’a da şerh yazmıştır. 830’da vefat etmiştir. 

Molla Fahreddin el-Acemî, Seyyid Şerîf Cürcânî’den okumuştur. Ho-

cazâde, Buhârî’nin kitabını ondan okumuştur. 

Molla Sarı Yakub Karamanî, haccın yerine getirilmesi için yapılması ge-

reken ibadetleri yazmıştır. Son derece ilim ehlidir. 

Molla Bayezid; sûfî, âkil ve fâzıl kimse olmakla birlikte Sultan Mehmed’e 

hoca oldu. 

Molla Muhammed Kâfiyeci, Bergamalı olup fıkıh, tefsir ve hadisle birlikte 

diğer Arapça ilimlerde nahiv, sarf, irap, meânî, beyân, mantık ve hey’ette çok 

kitaplar telif etmiştir. Hatta Şeyh Celaleddin Süyûtî Hazretleri’nin üstadı ol-

muştur. 

Şeyh Pîr İlyas, Amasyalıdır. Şeyh, irşad sahibi azizdir. Amasya’da med-

fûndur. 

Şeyh Abdüllatif el-Makdisî; Şeyh Zeyneddin el-Havâfî mürebbisidir. 

Gökyüzünün yıldızı olan keramet sahibi bir veliydi. Bursa’da mezarı ve zavi-

yesi vardır. 856’da vefat etmiştir. 
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Şeyh Abdürrahim Merzifonî, Şeyh Zeyneddin Havâfî’nin halifesidir. Ke-

rametleri zahir ve alemetleri açık bir azizdir. Merzifon’da medfûndur. Kabrini 

ihtiyaç sahiplerinin ziyaret edip ihtiyaçlarının anında kabul edildiği meşhur-

dur. 

Hüsameddin’in oğlu Şeyh Abdurrahman, Gümüş kasabasındandır. Gü-

müşlüoğlu olarak meşhurdur. Vecd ve hal sahibi, marifet ve kemal ehlidir. 

Amasya’da medfûndur. 

Şeyh Zekeriya Halvetî, cihat yapan bir azizdir. Büyük marifetlere sahiptir. 

Amasya’da medfûndur. 

Şeyh Lütfullah, İsfendiyar’ın neslindendir. Hacı Bayram Hazretleri ter-

biye edip yüce makamlara ve güzel hallere erişmiştir. Balıkesir’de meskun 

olup orada vefat etti. 

Şeyh Şücâeddin Karamanî 

Şeyh Muzaffereddin Larendeli 

Şeyh Bedreddin Dakîk 

Şeyh Kul Bedreddin 

Şeyh Baba Nehhâs Ankaravî 

Şeyh Salâhuddin Bolevî 

Şeyh Muslihuddin Halife 

Şeyh Ömer Dede, Bursalıdır. 

Bu azizler, Şeyh Hacı Bayram’ın halifeleridir. Kerametleri zahir olmuş ir-

şad sahibi azizlerdir. Allah onların rıza nidasını işitsin. Mağfiret örtüsünü on-

lara giydirsin. Amin. 

Beyit: 

Hüsrev Gazi Mu‘izzü’d-devle sâhib-i adl ü dâd 

Âfitâb-ı ûc burç-i saltanat Sultan Murâd 
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10.7. II. Murad 

807 yılında doğmuş olup 824’te tahta geçmiştir. On sekiz yaşında padişah 

oldu. Otuz bir sene hüküm sürmüş olup 855’te kırk dokuz yaşındayken baş 

ağrısından dolayı vefat etmiştir. On üç gün ölümünü kimseye ifşa etmeyip 

sakladılar. 

Sultan II. Murad’ın evlatları: Sultan Mehmed, 835’te doğdu. Sultan Ah-

med, Amasya’da vefat etti. Bursa’da Sultan Mehmed türbesinde medfûndur. 

Sultan Alâeddin, Amasya’da vefat etmiştir. Sultan Murad’ın yanında med-

fûndur. Sultan Hasan ve Sultan Orhan Edirne’de dâru’l-hadîs’te ikisi birlikte 

medfûndurlar. 

Şehzade Sultan Mehmed ve Sultan Alâeddin’in sünneti 842’de olmuştur. 

Sultan II. Murad’ın Vezirleri: 

İbrahim Paşa 

Hacı İvaz Paşa 

Ümûr Paşa 

Timurtaş’ın oğlu Saruca Paşa 

Oruç Paşa 

Mirmiran İshak Paşa, 

Yörükçü Bey, 

Sultan Murad’ın lalası Balaban Paşa, 

Mirmiran Halil Paşa -babası İbrahim Paşa vefat edince yerine vezir oldu- 

Bayezid Paşa 

Kasım Paşa 

Rumeli Mirmiranı 

Gazi Turhan Bey Mirliva 
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Sultan II. Murad’ın gazveleri: 825 yılında Düzmece Mustafa katledildi. 

Yıldırım Bayezid Han’ın Mustafa Çelebi isimli oğlu, gururlu Timur’a karşı 

yapılan savaşta kaybolmuştu. Selanik’te bir şahsın “Yıldırımoğlu Mustafa be-

nim.” demesi üzerine çok sayıda adam toplandı. Hatta Evrenos Bey’in oğul-

ları ona tabi olup yanına vardılar. Siroz’a geldi. Hisarı teslim ettiler. Oradan 

Edirne’ye geldi. Bütün Rumeli askerleri ona tabi oldular. Rumeli Beylerbeyi 

Bayezid Paşa’yı katletti. Anadolu’ya geçti. Sultan Murad da askeriyle Ulu-

bat’a gelip köprüyü kesti. İki yöne iki asker kondular. İslam askeri gece bas-

kını düzenledi. Düzmece Mustafa kaçıp Gelibolu’ya vardı. Yalılar, gemilerini 

karaya çekip durdu. Sultan Murad, Lapseki’ye bir-iki gemi bulup gece vakti 

buranın yanında yer alan Ece Ovası’na geçti. Düzmece Mustafa, bunu işitince 

duramayıp kaçtı. Kızılağaç Yenicesi’ne düştü. Ardından erişip tuttular. 

Edirne’ye getirdiler. Hisar Burcu’ndan aşağı boğazından astılar. 

Sultan Mehmed’in oğlu Küçük Mustafa’nın 826 yılındaki fethi: Hamideli 

Sancağı’nın beyi olan Küçük Mustafa Çelebi, Germiyanoğlu ve Karama-

noğlu’nu yanlış yola sevk edip kardeşi Sultan Murad’a serkeş ve asi olup 

Bursa’ya geldi. Bol mal alıp İznik’e vardı. Sultan Murad, atıyla doludizgin do-

kuz günde İznik’e erişti. Sultan Murad, Sultan Mustafa oğlancığı tutup gö-

türdü. İşini tamam etti. 

827 yılında Laz Beyi’nin kızını nikahına aldı. 

İsfendiyar Bey’le savaşı 828’de meydana gelmiştir. “İsfendiyar Bey, Ta-

raklıborlu’nun üzerine geldi.” diye feryatçı gelmesi üzerine Sultan Murad 

Han, askeriyle çıktı. Mezkûr İsfendiyar Bey’in oğlu Kasım, Murad Han’ın ya-

nında olurdu. Bolu’ya geldikleri gibi İsfendiyar’ın askeri beylerinin oğlu Ka-

sım Bey’e gelip Hüdâvendigâr’ın askerine karıştı. İsfendiyar, kaçıp Sinop Ka-

lesi’ne girdi. Küçük oğlu Murad Bey’i de Hüdâvendigâr’a gönderip “Günah-

larımı affeylesinler.” diye yalvardı. Aynı zamanda o, padişah hazretlerine kı-

zını vermeye söz verdi. Bunun üzerine suçu affolundu. Padişah da Bursa’ya 

geldi. 
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Eflak Voyvodası Voyvoda Drakula’nın hikâyesi sene 826: Sultan Murad 

Han, Bursa ve Kastamonu’da iken mezkûr Eflak Voyvodası’nın Silistre’den 

geçip çok sayıda yeri vurup kötü ve çirkin şeyler yaptığını işitince Firuz 

Bey’in 3.000 adam ile Eflak vilayetine akın etmesini emretti. Bunun üzerine 

Voyvoda Drakula hemen iki oğlu ile kendisi haraç getirip yüce dergâha teslim 

etti. Bundan sonra bozgunculuk yapmayacağına söz verdi. 

İzmir Kalesi, Cüneyt Bey’in elinden 827 yılında alınarak fethedildi. 

Aydın ili vilayeti, Saruhan vilayeti, Hamid vilayeti ve Menteşe Kalesi’nin 

tekrar fethi 827 yılında olmuştur. Bu dört vilayetin beyleri geçmişte itaatkâr 

iken sonra isyan çıkardıkları için vilayetleri ellerinden alındı. Kendileri kaçıp 

Karamanoğlu’nun yanına vardılar.  

Karamanoğlu Mehmed Bey’in vefatı 830 yılında olmuştur. Padişah 

gazâdayken Karamanoğlu, isyan edip Antalya Kalesi’nin üzerine düşüp sa-

vaşırken hisardan top atılıp kendisini parça parça etti. İbrahim Bey, İsa Bey 

ve Alâeddin Bey adlı üç oğlu vardı. Üçü de Hüdâvendigâr’ın kapısına geldi-

ler. İbrahim Bey’e Karaman’ın tamamını sadaka olarak verdi. İki kardeşine 

kapıda yüklü ulûfe tayin edildi. Bu olay 831’de meydana gelmiştir. 

Türkmenoğlu Kızıl Koca’nın evlatlarının fethi: Çorum’da oturup memle-

keti yağmalarlardı. Yörgüç Paşa, 831 yılında katliam yapıp çok kimseyi kılıç-

tan geçirdi. 

Osmancık nahiyesindeki Kocakayası Kalesi, 831’de fethedildi. 

831’de Germiyanoğlu Yakub Bey, gönüllü olarak vilayetini padişaha tes-

lim etti. 

Canik Kalesi, 831’de fethedildi. 

Atina Kalesi, Selanik Kalesi, Cartena Kalesi 831’de fethedildi. 

İsfendiyar’ın kızını 832’de nikahına aldı.  

836 yılında ay tam tutulmuş ve kuyruklu yıldız ortaya çıkmıştır. 
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Bir seferinde padişah gazâdayken Karamanoğlu Beyşehri’ni hisar etti. Sa-

vaş ile aldığını işitince padişah Anadolu’ya geçip İçel’in dışında Akşehir ve 

Konya’yı ve diğer Karaman vilayetini fethetti. Sonunda Molla Hamza denilen 

alim ve fâzıl azizi özür dilemek için kapıya elçi olarak gönderdi. “Bundan 

sonra akılsızca hareket etmem.” diye Allah üzerine yemin edip özür dilemesi 

üzerine günahı affolundu. Bu hadise 839 yılında meydana gelmiştir. Engürüs 

askerinin Güvercinlik Kalesi 839’da fethedildi. Engürüs kralı askerle gelip 

Güvercinlik Kalesi’ni almak isteyince Rumeli Beylerbeyi, askeriyle varıp sa-

vaştı. Bunun üzerine kral kaçtı. Gaziler bol mal aldılar. Bu hadise 839 yılında 

meydana gelmiştir. Hazret-i Padişah, Rumeli yönüne geçip Laz vilayetinin 

tamamını zapt etmek istedi. Asker toplaması üzerine Semendre hâkimi Vıl-

koğlu, bunu işitip korkusundan kızını çeyiziyle padişaha gönderip şer’î nikah 

ile evlendirdi. Bu hadise 839 yılında meydana gelmiştir. 

Engürüs vilayetindeki akın: Mihailoğlu Ali Bey’e, Engürüs vilayetine 

akın etmesi emredilince 839’da Timişvar vilayetine geçip bir ay miktarı Engü-

rüs vilayetine akın etti. Bol esir getirip akıncılar bol malla geldiler. Padişah da 

çok askerle Vidin’den geçip Engürüs vilayetine kırk beş gün akın edip yakıp 

yıktı. Ona kimse karşı gelmedi. Sudan geçip Belgrad Kalesi vilayetine varıp 

vurdu. Bol ganimet malı ve sınırsız esirler alıp esenlikle girip çıktılar. Bu ha-

dise 840 yılında meydana gelmiştir. 

Semendre Kalesi, 830 yılında fethedilmiştir. Semendre’de olan Vılkoğlu 

olarak meşhur olan bey, padişaha dosttu. O, kızını padişaha vermiş olan ita-

atkâr biriydi. Ama Engürüs kralı ve diğer kafir beyleriyle ittifak ettiği ma-

lumdu. Bu sebepten dolayı üzerine varılınca kendisi kaçıp Engürüs’e gitti. 

Kale ve kendisine tabi olan insanları Müslümanlar, 840’ta alıp zapt ettiler. 

Karamanoğlu’nun fetreti: Padişah, Rumeli’nde kafirle gazâdayken Kara-

manoğlu, Beypazarı’na gelip memleketi yağma etti. Yaylağa giden Müslü-

manları talan edip türlü çirkin işler ve bozgunculuk etti. Bundan dolayı üze-

rine asker gönderilerek Karaman vilayeti yağma edilip Konya’ya varılınca 

Karamanoğlu yine kaçıp Taşeli’ne gitti. Padişahın kız kardeşi olan hatununu 
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veziriyle yüce dergâha gönderip bundan sonra tevbe ve istiğfar ederek suçu-

nun affını rica etti. Bu sebepten padişah, kız kardeşinin hatırı için onu affetti. 

Bu hadise 843’te meydana gelmiştir. 

Mora Kalesi ve Mora Germesi 845’te fethedildi. Bir denizden bir denize 

germe duvar çekilip beş kale yapılmıştır. Bu kalelerin herhangi biri tarafından 

doğru düşman gelirse kalan kaleler, onu koruyup düşmanı defetmeye çare 

olsun diye tasavvur etmişlerdir. Lakin tedbirleri takdire muvafık olmamıştır. 

Saadetli padişah, varıp toplar kurulup savaşa başlandığında savunmaya me-

calleri kalmadı. Bu kalelerin tamamı fethedildi. 

845 yılındaki kış akını: Eflak akını emredilip kış olması üzerine gaziler 

vardılar. Lakin kiminin ayağı kiminin eli düştü. 

Novaberde Kalesi, 844 yılında fethedildi. 

844’te İsfendiyaroğlu Kaya Bey’i padişah damadı yaptı. 

Havâle Kalesi’ni Belgrad yakınında Şihabeddin Paşa, 846’da inşa etti. 

Sultan Murad’ın feragati: Kendi isteğiyle padişahlığını oğlu Sultan Meh-

med’e verdi. Kendisi 846’da Manisa’ya varıp emekliye ayrıldı. 

Halil Paşa, vezirliğe devam etti. 

Molla Hüsrev, kazasker oldu. 

Kral Yango denilen Engürüs kralının katli 847’de Varna’nın yanında mey-

dana gelmiştir. 

Padişah, tahtı oğlu Sultan Mehmed’e verince Karamanoğlu, Engürüs kra-

lına adam gönderip “Padişah yaşlandı. Tahtı küçük bir oğlana verdi. İttifakla 

yürüyelim. Türkü ortadan götürelim.” dedi. Kötü fiilli kralın da çok sayıda 

askerle Varna Dağı’na geldiğini Manisa’da Sultan Murad işitince gazâya gelip 

kafir askeriyle birleşip uğraştı. “Kral Yango’nun başını bir gazi kesip gön-

dere” dikip padişaha getirdi. Çok fazla kafir askerini kırdılar. 
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Sultan Mehmed, tahta otururken Yeniçeri, başkaldırıp Bıçaktepe’de bir 

araya gelip paşaların evlerini basarak birçok çirkin işler ve bozgunculuk yap-

tılar. Bunun üzerine Sultan Murad’ı yine Manisa’dan getirip yine padişah ol-

masını vezirler bir çözüm olarak görüp Edirne’ye geldiklerinde Sultan Meh-

med, babasına tahtı teklif etti. Sultan Murad da kabul edip tahta oturdu. Sul-

tan Mehmed de Manisa’ya gitti. 

Akçahisar Kalesi, Ballı Bâdire Kalesi, Arnavut’taki Kocacık Kalesi 850 yı-

lında fethedilmiştir. 

853 yılında Engürüs kralı ile Kosova’da savaş yapıldı. Engürüs vilayetine 

sonra kral olan Yango, bütün halkı savaşa sürdü. Birçok kafir beyleriyle Belg-

rad’dan geçip Müslümanların vilayetini yıkıp yaktı. Kosova’ya gelince İslam 

askeriyle Sultan Murad’ın oğlu Sultan Mehmed ile karşılaştı. Tabiri mümkün 

olmayan büyük bir savaş meydana geldi. Leh, Alaman ve Çeh bânı adlı bey-

leri tutulup katledildiler. Bu savaşta kafirlerin çok sayıda prens ve sancak beyi 

öldürüldüğü için bu gazâya gazâ-yı ekber denilmiştir. Bu savaş gibisini Rüs-

temler de görmemiştir. 

Engürüs Kralı Yango’nun Kosova’da 853 yılındaki isyanı: Lanetli Engü-

rüs Kralı Yango, üçüncü defa isyan edip Eflak voyvodası da ona tabi oldu. 

Bunun üzerine Niğbolu’dan geçip o taraflara varacak gaziler, hızlı bir şekilde 

gidip basarak çok kafir helak ettiler. Sonunda kafirlerin dağılarak helak oldu-

lar. Kral Yanko kaçıp kurtuldu.  

Sultan Murad, 853 yılında oğlu Sultan Mehmed’e Zülkadroğlu Süleyman 

Bey’in kızını nikahlayıp alıverdi. 

Sultan Mehmed’in oğlu Bayezid 586 yılında Manisa’da doğdu. 

Sultan II. Murad’ın hayır ve hasenâtı: Edirne’deki Eski Cami’nin binası 

834’te yapılmıştır. Musa Çelebi, Rumeli yönüne padişah olunca Eski Cami’nin 

binasına başladı. Binası yeryüzüne çıkınca vefat etti. Sonra Sultan Mehmed 
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padişah olunca bedesteni ve onun dairesinde olan dükkanları yaptırdı. Ta-

mam olmadan vefat etti. Sultan Murad, padişah olunca tamamlayıp vakıfla-

rını görüp beş vakit namaz ve cuma namazı kılındı. 

Üç Şerefeli Cami, 830 yılında yapılmıştır. Ergene Köprüsü’nün binası yüz 

yetmiş dört gözdür. Ve iki tarafı mamur olup bir tarafında kasaba vardır. Yük-

sek imâret ve cami yapıldı. 

Fethedilen şehirde birçok camiler, hangâhlar ve hamamlar yapılmıştır. 

Sâdâta/Büyük ve yüce kişilere1 her yıl 1.000 altın sikkeyi sadaka olarak ve-

rirdi. Ve Edirne’de iki medrese inşa etmiştir. Ve Kâbe’yi Muazzama, Medine-

i Münevvere ve Kudüs-i Şerîfe’ye her yıl 3.500 altın sikkeyi özel olarak sadaka 

belirlemiştir. Bursa’da bir büyük medrese ve imâret yaptırmıştır. Edirne’de 

de bir cami inşa ettirmiştir. Mevlevîhâne ismiyle meşhur ve herkes tarafından 

bilinir. Hayır ve hasenatının sonu yoktur.  

 فتوحه  الجنان اعلى في زاد و روحه و للا روح

Sultan II. Murad zamanındaki Alimler ve Evliyalar: 

Molla Mehmed b. Armağan ki Yegânoğlu olarak meşhurdur. Fâzıl ve zeki 

kimseydi. Molla Fenârî’den okumuştur. Kadı ve müftü olmuştur.  

Molla Mehmed Şah b. Mehmed b. Molla Yegân, alim ve fâzıl kimseydi. 

Bursa’ya kadı olmuştur. 

Molla Yusuf Bâlî b. Molla Yegân, Bursa’da müderristi. Telvîh’e hâşiye 

yazmıştır. Mevlânâ Bezzâzî’den okumuştur. 

 
1 Sâdât, Hz. Peygamber’in (s) soyundan gelenler anlamına gelen seyyid kelimesinin çoğuludur. 

Ancak dinî olarak Peygamberimizin soyundan gelenlerin sadaka alması câiz görülmemiştir. 
Bundan dolayı metindeki sâdât kelimesinin, “büyük ve yüce kişiler” anlamına geldiği söylene-
bilir. Bu konuyu okuyucuların ve araştırmacıların dikkatine sunuyoruz. 
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Molla Şerefeddin b. Kemal el-Kırîmî, Molla Kırımî olarak bilinir. Telifleri 

meşhurdur. Molla Seyyid Ahmed b. Abdullah el-Kırımî de Molla Kırımî ola-

rak bilinir. İstanbul’da müderris olup Sultan Mehmed ile sohbet ederdi. Şerh-

i Akâid ve Telvîh’e hâşiyesi vardır. Makbuldür. 

Molla Seyyid Alâeddin Ali Semerkandî, Rum yurduna gelip Larende’de 

ikamet edip tefsir yazmıştır. Oldukça makbuldür. 

Mevlânâ Hızır Bey b. Celaleddin, Sivrihisarlıdır. Aklî ve naklî ilimlerde 

asrının eşsizi ve zamanının tekiydi. Sultan Mehmed zamanında gelmiştir. 

Onda övülmeye layık vasıfları zikredilir. 

Molla Şemseddin Güranî, fıkıh, usul, me‘ânî ve tefsir ilimlerinde mahir-

dir. Ve hadîs-i şerifte İbn Hacer merhumdan icazetlidir. Kendisine işaret edi-

len mollayla Rum’a geldiğinde onu Şehzade Sultan Mehmed’e hoca olarak 

tayin ettiler. 

Molla Hatibzâde Taceddin İbrahim, fâzıl ve kâmil bir kimsedir. Telifleri 

vardır. İznik’te müderris olup günlüğü yüz otuz akçe maaşla vazife yaptı. O 

zamana gelince hiç kimseye olmamıştır. 

Molla Hızır Şah, Menteşelidir. Alim ve fâzıl bir kimsedir. Bazı medrese-

lere müderris olmuştur. 

Molla b. Temcîd, Temcîdoğlu olarak şöhret bulmuştur. Sultan Mehmed’e 

muallim olmuştur. 

Molla Mehmed b. Kadı Ayasuluğ, alimler içinde Ayasluğlu Çelebi der-

lerdi. Ağras Medresesi’ne müderris iken Hocazâde ve Molla İyâs ondan oku-

muşlardır. Şerh-i Mecma‘, Molla’nın telifidir. 

Molla Ali Tûsî, Acemden gelmiştir. Aklî ve naklî ilimlerde zamanında 

olan alimlerden daha üstündü. Bursa’da Sultan Medresesi’ne müderris olup 

Sultan Mehmed zamanında küllî riayet olunmuştur. 

Molla Hamza-i Karamanî; şer’î ilimlerde, hadis ve tefsirde mahirdir. Te-

lifleri vardır. Zamanın müftüsü olmuştur. 
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Molla Mehmed b. Kadı Mînas’ın telifleri vardır. Tefsirci ve hadisçidir. Fı-

kıh, muska, tılsımlar ve neyrancât ilminde mahirdir. 

Molla Alâeddin Koçhisarî, müderristir. Şerh-i Miftâh’a hâşiye yazmıştır. 

Makbul kitaptır.  

Molla Mehmed b. Kutbeddin, İzniklidir. Şer’î ve aklî ilimlerle birlikte ta-

savvuf yolunda da kâmildir. Şeriatı, tarikatı ve hakikatı kendisinde toplamış-

tır. Miftâh’a ve Füsûs’a şerhler yazmıştır. 

Şeyh Akbıyık; cezbeli, keşf ve keramet sahibi kimsedir.  

Şeyh Mehmed, Gelibolu’da olur. Yazıcıoğlu derler. Muhammediyye kitabı 

onun telifidir. 

Şeyh Ahmed, Bîcân olarak tanınır. Yazıcıoğlu derler. Envârü’l-Âşıkîn 

isimli kitabı telif etmiştir. Şeyh Mehmed’in kardeşidir. 

Molla Şeyhî, Germiyanlıdır. Hüsrev ve Şirin’i nazım halinde kaleme al-

mıştır. Hacı Bayram isimli azizin hizmetinde bulunmuştur. O, şair olan aziz 

bir kimsedir. 

Şeyh Muslihuddin, Edirne’de debbağların imamı olarak tanınır. Zahir ve 

batın ilimde derin bilgi sahibi ve irşad ehli olan bir azizdir. 

Şeyh Pîrî Halife, Hamideli’ndendir. Zahir ve batın ilimde mahir olan irşad 

ehli bir azizdir. Allah mezarını nurlandırsın. 

Şeyh Tâcüddin Bahşâyiş, Manavgatlıdır. Mürşid ve kâmil bir azizdir. 

Şeyh Hoca Hasan, Karesilidir. İrşad ehli bir azizdir. 

Şeyh Veli Şemseddin, zahir ve batın ilimde, hadis-i şerifte ve tefsir-i 

münîfte (yüce) mahir olan takvalı bir azizdir. Tayyebe’l-lâhü bi-nesâyimi’r-

rûhi rûhahüm ve vâlâ min ganâimi’r-rahmeti fütûhahüm. Âmîn Yâ Mu‘în. 

Beyit: 

 خدا يكان ملوك  زمين محمد  خان 
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 كه اوست  فاتح  قسطنطنى  قوى بنيان

10.8. Fatih Sultan Mehmed 

835 yılında doğmuş olup 855’te tahta geçti. Otuz bir sene hüküm sürdük-

ten sonra elli bir yaşındayken vefat etti. Yirmi yaşında tahta geçti. Üsküdar 

yakınındaki Maltepe yanında 886 yılında vefat etti. 

Fatih’in Evlatları: 

Sultan Bayezid, 856 yılında doğdu. 

Sultan Mustafa, 854’te doğdu. 

Sultan Cem, 864’te doğmuş olup Frenkistan’da vefat etti. Bursa’da med-

fûndur. Tarih 899. 

Gazi Sultan Mehmed Zamanındaki Vezirler: 

Vezir Halil Paşa, İstanbul’da Yedikule’de hapsolunup sonra padişah ta-

rafından katledildi.  

Vezir Saruca Paşa 

Vezir Zağanos Paşa 

Vezir İshak Paşa 

Vezir Mahmud Paşa hem Rumeli beylerbeyi hem de kazasker olmuştur. 

Vezir Gedik Ahmed Paşa 

Vezir Ahmed Paşa b. Veliyüddin Paşa 

Vezir Şihabeddin Paşa 

Hadim Vezir Karaca Paşa, Belgrad Kalesi savaşında şehit oldu. 

Vezir Mustafa Paşa 

Vezir Mesih Paşa 

Vezir Rum Mehmed Paşa 
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Hekim Yakub Paşa 

Tâyî Karaca Paşa, Mirmiran-ı Rumeli 

Hadim Süleyman Paşa 

Vezir Davud Paşa, Mirmiran-ı Rumeli 

Vezir Sinan Paşa 

Hızır Bey’in oğlu Sinan Paşa 

İsfendiyar’ın oğlu İsmail Bey 

Yörgüç Paşa’nın oğlu Vezir Mehmed Paşa, 

Nişancı Mehmed Paşa, Molla Celaleddin Paşa’nın oğludur. Padişah vefat 

edince Yeniçeriler katletti. 

Malkoçoğlu Bâlî Bey 

Mihail oğlu Ali Bey 

Hasan Bey Oğlu İsa Bey 

İsfendiyar’ın oğlu Kızıl Ahmed, 

Mirliva-i Kastamonu Leysi Çelebi Defterdar 

Molla Siraceddin, Semâniyye’de müderrisken inşâd ilminde mahir olması 

sebebiyle nişancı oldu.  

Küpelioğlu Kazasker 

Molla Vildan Kazasker 

Ebû’l-Feth Gazi Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Askerî Sefer-

leri:  

Rumeli yönünde yer alan Boğazkesen denilen Yenihisar, 856 yılında inşa 

edilmiştir. 
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Allah, Kostantıniye’nin Müslüman çoğunluğunu her türlü belaya karşı 

himaye etsin. 

Kostantıniye Kalesi, 857 yılının Cemadiyelahir ayının yirmisinde çar-

şamba günü fethedildi. Sultan Mehmed Gazi, dört yüz pare gemi donatıp de-

niz tarafından; yetmiş pare gemiyi Galata üstünden yelken açıp korudan çek-

tirip Hazret-i Ebû Eyyûb civarında olan denize getirdi. Üzerinde köprü yap-

tırıp asker geçirerek elli gün savaştı. Elli birinci gün çarşamba günü kaleyi 

fethetti. İslam askeri ganimet malına boğuldular. 857 yılında Ayasofya-i 

Kebîr’de cuma namazı kılındı. 

Silivri Kalesi 857 yılında fethedildi. Kumburgaz Kalesi, Bigados Kalesi, 

Aytoz Kalesi, Misvel Kalesi, Sivrihisar Kalesi ve Novaberde Kalesi 857 yılında 

fethedildi. 

Belgrad Kalesi’ne 860 yılında gerçekleştirilen sefer: 

Engürüs kralı, savaşta yaralanarak öldü. Bazı şerli kimselerin memlekete 

zarar verdiğinin haberi gelmesi üzerine Belgrad Kalesi feth olunmayıp koyup 

gittiler. 

862 yılında Körfez vilayeti fethedilip yağmalandı. 

862’de Mahmud Paşa tarafından Güvercinlik Kalesi fethedildi.  

Bırancova Kalesi 863’te; Semendre Kalesi 864’te fethedildi. 

Anadolu’da Karadeniz kenarında yer alan Amasra Kalesi, 864’te fethe-

dildi. Kızıl Ahmed Bey, kaçıp Uzun Hasan’ın yanına gidince bu kaleler alınıp 

zapt olundu.  

Kastamonu Kalesi, Sinop Kalesi ve Trabzon Kalesi 865 yılında fethedildi. 

Gürcistan seferi 865’te yapıldı. 

İsmail Bey, Kızıl Ahmed’in kardeşidir. Onun da kaçma ihtimali vardır 

diye 865’te evlatları ve ailesiyle birlikte Filibe’ye sürülüp orada tımar verildi. 

Kopluhisar Kalesi ve Midilli Adası 865’te fethedildi. 
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Yayca Kalesi 866’da fethedildi. 

866 yılında meydana gelen Eflak Seferi: 

Eflak Voyvodası, Kazıklı Voyvoda’dır. Yüce makama davet edilip gelme-

diği için vilayeti yağmalandı. Sonra da voyvodalık mezkûr Kazıklı’nın küçük 

kardeşine 866’da sadaka olarak verildi. 

Hersek Vilayeti’nin kaleleri 867’de fethedildi. 

Drac Kalesi, İzvornik Kalesi ve Bosna Vilayeti 867 yılında fethedildi. 

Karamanoğlu İbrahim Bey, vefat ettiğinde altı oğlu kaldı. Büyük oğlu İs-

hak Bey, Karaman’a hâkim oldu. Diğer kardeşlerinin padişaha iltica etmesi 

üzerine Pir Ahmed isimli kardeşine padişah asker koştu. Ermenek’te iki kar-

deş buluşup büyük bir savaş oldu. İshak Bey, mağlup olup kaçıp Bayındır’ın 

oğlu Uzun Hasan’ın yanına gitti. Pir Ahmed Bey, 865’te Karaman’a tamamen 

hâkim oldu. 870’te İlbasan Kalesi bina edildi. 871’de Arnavut vilayetine sefer 

düzenlendi. 872’de Güzelhisar Kalesi fethedildi. 

872’de Karaman Vilayeti’nin fethi: 

Pir Ahmed Bey, Karaman’a padişah olmuştu. Bazı hususlarda Hüdâven-

digâr’a muhalefet etmesi üzerine padişahlığı alınıp 872’de Sultan Mustafa’ya 

Karaman beylerbeyliği verildi.  

Ereğli Kalesi, Aksaray Kalesi, Gülek Kalesi 872’de fethedildi. 

Gögez Kalesi 872’de fethedildi. 

Alâiyye Kalesi 872’de fethedildi. Alâiyye Beyi Kılıç Arslan Bey, kendi ter-

cihiyle vilayeti padişaha teslim etti. Gümülcine kendisine tımar verilip Ru-

meli’ne gönderildi.  

Euripo Kalesi 876’da fethedildi. 

Karahisar Şarkî Kalesi 876’da fethedildi. 
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Merhum Sultan Mehmed Han, Bayındır Bey’in oğlu Uzun Hasan ile Bay-

burt Kalesi’nin yanında savaştı. Uzun Hasan, hezimete uğrayıp oğlu Uğurlu 

Mehmed ile kaçtı. Ve Zeynel isimli bir oğlu 877’de savaşta düşüp vefat etti. 

Silifke Kalesi ve Ermenek Kalesi; Gedik Ahmed Paşa tarafından 879’da 

fethedildi. Gedik Ahmed Paşa, 880 yılında Kefe Kalesi ve Menkûb Kalesi’ni 

fethetti. 

880 yılında Karaboğdan vilayeti fethedildi. Boğdan voyvadası Stephan 

Voyvoda hezimete uğrayarak kaçtı. 

İskenderiye Kalesi’ni ele geçirmek için büyük bir savaş yapıldı. Sonunda 

sulh yapılarak 883 yılında kale fethedildi. 

Limos Adası 883 yılında fethedildi. 

Alâüddevle Bey’e Zülkadr vilayetini kardeşi Budak Bey’den almak için 

884’te askerler koşulup Zülkadr vilayetine hâkim oldu. 

Polye Adası, Gedik Ahmed Paşa tarafından 885’te fethedildi. 

Rodos Kalesi’nin fethine Mesih Paşa askeriyle varıp hayli savaştıktan 

sonra 885’te fetih müyesser oldu. 

Sultan Mehmed Han Gazi’nin vefatı 886 yılında Rebiülevvel ayının 

4’ünde Maltepe’de vaki oldu. 

Hazret-İ Ebû’l-Megâzî Sultan Mehmed Gazi’nin Hayır ve Hase-

natı: Yüce Allah’ın lütfuyla Kostantıniye şehri fetih ve zapt edilerek Osmanlı 

memleketlerine bağlandı. Güzel fıtratlı padişah haşmetle şehrin içine girdi. 

İstanbul’un hükümdarlığı hakkında Rasûl’ün “ne güzel emîr” şeklinde müjde 

olarak kabul edilen hadis-i şerifi vardır. Bu müjdeli işaret şüphe yok ki Padi-

şah Mehmed’edir. Bu hadis onun yüce şanına ve yüksek mekanına delil ve 

burhandır. Allah ona rahmet ve mağfiret eylesin. Ayasofya isimli kiliseyi 

gördü. Burası eski bir mabet ve büyük bir bina olup şimdiye kadar ona ben-

zeyen, süslü ve gönül açıcı bina yapılmış değildir. O makamı, hürmetli padi-

şah mübarek ve saf olan itikadının sıfatlarına ait parlayan nurları ve saadetli 



─ Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 114 ~ 

mütalaalarıyla aydınlatıp güzel kokulu yaptığında yüceltme biçimi olarak şü-

kür secdesi takdim kılındı. 

Hemen içinde bulunan putlar ve resim şeklindeki putlar giderilmiştir. 

Mihrabın süsleri, Müslümanların minberi, Kur’an hafızlarının kürsüsü ile 

süslenip güzelleştirilerek Müslümanlara mescit tayin olundu. 

Beyit: 

İbadet dilersen Ayasofya 

Beri gel yeridir Ayasofya 

Hayır vakıflarının akarını zapt edip toplamak ve mahsullerin haracı için 

emînler ve mütevelliler tayin olundu. Bi-hamdillâhi’l-mülki’l-mu‘în, mümin-

ler ve muvahhidler sabah ve geceleri art arda itaati devam ettirip namazları 

kılarlar. Teslimiyet ve huşuyla secde ve rüku edip farz-nafile namazları kılar-

lar. Vacipleri bırakmayıp acele ederler. O saygın makam yüceltilmesi gerekli 

olan beytü’l-haram gibi devamlı olarak Müslümanların tavaf yeri olup o mağ-

firetin hâmisi padişah için kıyamet kopuncaya dek dua, övgü ve metih sebebi 

olur. 

Beyit: 

Kâbe’ye varabilmeyen fukarâ 

Varmış olur eğer varırsa ona 

857 yılında Cemaziyelahir ayının 20’sinde Ayasofya’da ilk defa namaz kı-

lındı. 

İstanbul’daki eski saray 858’de bina edildi. 

İstanbul’daki yeni saray 867’de bina edildi.  

Yeni binanın tarihi Ahmed Paşa 

Beyit: 

Bünyâd-ı sarayı ki budur ahsen-i târîh 
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Kim ede mübârek topu ki hayy ü tüvâna 

Ayasofya’dan başka Kostantıniye şehri içinde bulunan kiliselerin çoğu 

cami ve mescit yapıldı. Kimi cami kimi mahalle halkına mescit tayin olundu. 

Yüce Allah’a hamdolsun ki nice mecûsî kiliseleri, putların mabetleri ilim med-

reseleri ve Müslümanların mescitleri oldu. 

Sultan Mehmed Camisi -Allah onun yapısını kuvvetlendirsin- 867 yılında 

bina edilmeye başlandı. Bu yüksek binanın imâretinin sonlanışı ve direkleri-

nin dikilmesi 875 yılında olmuştur. Latif ve yüce bir cami, şerefli ve eşsiz bir 

mescittir. Onun gibi harika bir bina göğün altında ve yerde görülmemiştir. 

Alemin mühendisleri onun gibi bir bina görmemişlerdir. Âdemoğullarının 

âriflerinin benzersiz idrak kulağı işitmemiştir. Müslümanlar; saygı, itaat va-

zifeleri ve ibadet merasimlerinin mülahazası için o cennete benzer mevki ve 

şerefli makamda bir araya gelip “Namazı kılın” mefhumunca yüce yaratıcının 

emrine irade ve uyma gösterirler. Beş vakit okunan Muhammedî neş’e sesi 

kubbenin tepesinden göğe eriştirilip huşu, yalvarma, teslimiyet ve tevazu ile 

namaz ve niyazla meşgul olurlar. 

 چون بت ن حاضر امدی بنماز

 سر بحضرت  فرست  و  دل بکداز 

Medâris-i semân firdevsnişân ve tetimmât ve mekteb ve bîmâristân 875 

yılında bina edildi. 

Hazret-i Padişah, dini ilimlere rağbet uyandırma ve şer’î emirler için o 

caminin etrafındaki avlusunda sekiz cennet semân medreseleri icat ve bina 

ettiler. Bu medreseler yedi iklimin güzelliklerinden ve altı yönün süslenmiş-

lerindendir. Dünyanın kara olan dörtte birlik bölümünde onun bir ikincisi 

yoktur. Ve ona benzer hoş bir bina bulunmaz ve zahir olmaz. O, sekiz cenne-

tin bir numunesidir. Bu pak binanın mayası cennet tabiatıdır. İlmin maksatla-

rının tâlibi ve fenlerin taleplerini kastedenin bilinmesi fazilet olan ilim ve edep 

talebesi, gündüz-gece hikmetin gizli anlamlarını karşılıklı olarak ders yapar-

lar. Ve onlar marifetin sırlarıyla sürekli meşgul olurlar. Fıkhî meseleleri ifade 
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ve kesin olarak bilinenlerin vesilelerini arası kesilmeksizin feyizlendirmekten 

hâlî değildir. 

Mesnevi: 

Gehî ilm-i netâyic ki vesâit 

Gehî fikr-i mürekkeb ki besâyit 

Okurlar ders ederler bahs-i ilmî 

Kalırlar kesb-i fadl ve kadr-i hilmî 

Kelâmı her birinin pürme‘ânî 

Ederler fenn-i hikmetten beyânı 

Deyip kâle’l-lâhü kâle’r-rasûlü 

Yazarlar geh fürûu geh usûlü 

Uyarıp her gece encam-ı çerâğın 

Eritirler gamile bağrı yağın 

Hazret-İ Eyyûb Kasabası’ndaki İmâret, Medrese Ve Cami Bina-

ları: Hazret-i Fahr-i Âlem’in (s) büyük ashâbından ve yardımcılarından ve 

ensârından Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî (Allah ona rahmet eylesin) hicretin 53. 

senesinde gazânın izzetini arttırmak niyetiyle Kostantıniye şehrine gelince 

Allah’ın dilemesiyle kaleden dışarıda vefat etmişti. Fetihten sonra mezarının 

yerini âriflerin kutbu merhum Şeyh Akşemseddin tayin etmiştir. Ahmed’in 

dininin yardımcısı merhum Sultan Mehmed, o hürmet gösterilmesi lazım ge-

len makamı ihya edip bir cami-i şerif, ilim tahsili için güzel bir medrese, tale-

beler ve diğer fakirlerin gereksinimleri için yüce bir imâret yaptırdı. Evliyanın 

örneği, takvalıların eşsizi Şeyh Ebû’l-Vefâ (k.s) için cami-i şerif, dervişler için 

ibadet ve inziva yerleri yaptı. Çifte hamamlar yapıp ondan elde edilen gelir 

cami ve dervişlerin yiyeceği için sarf edilir. Memleketlerin etrafında, tutulan 

yolların her tarafında nice ribat, hangâh ve sair hayrât çeşitleri çoktur. İnşallah 
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gayretleri ve hayırları Allah katında makbul olmuş ola. Allah en güzel kabulle 

kabul etsin. 

Sultan Mehmed Han Zamanındaki Alimler 

Molla Şemseddin Güranî, padişah çocukken onun hocasıydı. Vezirliği ka-

bul etmeyip kazasker ve de müftü oldu. Tefsir-i şerif yazmıştır. Buhârî’ye şerh 

yazmıştır. Makbul kitaptır. 

Molla Mecîdüddin, alim ve fâzıl bir kimsedir. Molla Güranî merhumdan 

sonra kazasker oldu. 

Molla Hızır Bey, Bursa’da Sultaniye Medresesi’nde müderrisken Ho-

cazâde ve Molla Hayâlî mu’îdleriydi. İstanbul, fethedildiğinde ilk defa kadı o 

oldu. 863 yılında vefat etti. 

Molla Ali Tûsî, Acem’den Rum’a gelince Bursa’da Sultan Medresesi gün-

lüğü 50 akçe ulûfe ile verildi. İstanbul fethedilip Semâniye yapılınca günlüğü 

100 akçeyle bir medrese verildi. Müderris Köyü denilen meşhur köy ona ar-

palık verildi. 

Molla Hüsrev; alim, fâzıl, âmil ve kâmildir. O zamanında asrın eşi olma-

yan kimsesiydi. İstanbul’a kadı olup Galata ve Üsküdar kadılıkları bile ve-

rildi. Ayrıca Ayasofya Medresesi de ilave olundu. 

Molla Mehmed Zeyrek, İstanbul fethedilince henüz Semâniye Medrese-

leri bina olunmadan Molla Zeyrek’e şimdi Zeyrek Camii demekle meşhur 

olan kilise, medrese tayin olundu. Günlüğü 50 akçe vazifeyle verildi. 

Molla Şemseddin Ahmed -Molla Hayâlî olarak bilinir.- İznik Medre-

sesi’ne günlüğü otuz akçe ile müderris oldu. Şerh-i Akâid’e hâşiye yazmıştır. 

Gayet makbul kitaptır. Otuz üç yaşında vefat etti. 

Molla Muslihuddin Kastallânî, faziletli bir kimsedir. Üç şehre kadı oldu. 

O kazasker bir idi. Bunlar da iki olup Molla, Rumeli’ne Hacı Hasanoğlu Ana-

dolu’ya kazasker oldular. 
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Mevlânâ Muslihuddin, Bursalıdır. Hocazâde olarak bilinen alim ve âmil-

dir. Padişah hazretlerine hoca oldu. Kazasker oldu. Sonra Bursa’da Sultaniye 

Medresesi’ne müderris oldu. Otuz üç yaşındayken bu mertebelere erişti. 

Tehâfüt adı verilen bir kitap yazmıştır. Molla Tûsî de yazmıştır. Bunun kitabı 

alimler içinde makbuldür. Molla Tûsî, terk-i diyar edip utançtan Acem’e gitti.  

Molla Muhyiddin, Hatîpzâde olarak bilinir. Semâniye’den birine o da ilk 

defa müderris olup çok telifleri vardır. 

Molla Alâüddin Ali, Molla Arap olarak bilinir. Semâniye’de müderris 

olup ondan sonra İstanbul’a müftü olmuştur. 

Molla Hasan Samsunî, âlim ve fâzıldır. Usûl ve fürûda, menkul ve 

ma‘kûlde mahirdir. Padişah hazretlerine hoca olup sonra kazasker oldu. On-

dan sonra Semâniye’de müderris oldu. Telifleri vardır. 

Molla Abdülkerim, kul cinsindendir. Alim ve fâzıldır. Semâniye’de mü-

derris olup kazasker de olup müftüyken vefat etti. 

Molla Mahmud, Hacı Hasanoğlu olarak bilinir. Edirne ve İstanbul’a kadı 

olup Anadolu kazaskeri de olmuştur. 

Molla Alâüddin, Şeyh Ali Fahreddin Râzî’nin evladındandır. Herât’tan 

gelmiştir. Musannifin olarak bilinir. Tefsir, hadis, usûl, füru ve tarihte çok sa-

yıda telifleri vardır. Rum’a gelince günlüğü 80 akçe ulûfe tayin olundu. 

Molla Alâüddin, Ali Kuşçu olarak bilinir. Mâverâünnehir’de Uluğ Bey 

Mirza’nın doğancısıymış. Alim ve fâzıl olmakla birlikte rasat çıkarıp Uluğ 

Bey’in yıldızların hareket cetvelini o tamamlamıştır. Uzun Hasan, mollayı pa-

dişaha elçilikle gönderince alıkonulmuştur. Tamamen riayet olunmuştur. 

Günlüğü 200 akçeyle Ayasofya Medresesi verildi. Arapça ilimlerine dair telif-

leri çoktur. Alimler içinde makbuldür. 

Molla Sirâcüddin Muhammed, Çelebizâde olarak bilinir. Timurlenk, Ha-

lep’i yağmaladığında mollayı Mâverâünnehir’e alıp gitti. Sonra Rum’a gelince 
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Sultan Mehmed, şehzadeyken muallim olup ondan sonra Edirne’de müderris 

oldu. O medrese Çelebi Medresesi olarak bilindi. Telifleri vardır. Makbuldür. 

Molla Ayâs, alim ve fâzıl bir kimsedir. Sultan Mehmed, küçükken hoca-

sıydı. Zahir ve batın ilimde kâmil ve mükemmel bir azizdi. 

Molla Hoca Hayreddin, Sultan Mehmed’e hoca olmuştur. Fen ilimlerinde 

alim bir kimseydi. İstanbul’da camii ve medresesi vardır. 

Molla Yakub Paşa, Hızır Bey’in oğludur. Alim, salih, muhakkik ve mü-

dakkik bir molladır. Sadru’ş-Şerî‘a’ya hâşiye ve Vikâye’ye şerh yazıp Bursa’ya 

kadı olmuştur. 

Molla Efdalüddinzâde Hamîdüddin el-Hüseynî; fazl, vera ve takvayla bi-

linen latif molladır. Semâniye’de müderris olup ondan sonra İstanbul’a kadı 

olmuştur. 

Molla Sinan Paşa, Hızır Bey b. Celaleddin’in oğludur. Dâru’l-hadîs mü-

derrisi iken Sultan Mehmed’e hoca oldu. Ondan sonra vezir oldu.  

Molla Ahmed Paşa, Molla Hızır Bey’in oğludur. Henüz yirmi yaşına gel-

meden Semâniye’de müderris olmuştur. Alim ve fâzıl sağlam nefse sahip bir 

kişiydi. 

Molla Alâüddin Ali b. Molla Şemseddin Fenârî, alim ve fennî ilimlere va-

kıf bir kişiydi. Bursa kadısı olmuştur. 

Molla Abdülkadir, Hamideli’ndendir. Alim ve faziletli bir kimse olmakla 

birlikte padişaha hoca oldu. 

Molla Hasan Çelebi b. Muhammedşah Fenârî; Mutavvel, Şerh-i Mevâkıf ve 

Telvîh’e hâşiyeler yazmıştır. Makbuldür. 80 akçe ulûfe ile Bursa’da emekli ol-

muştur. 

Molla Muslihuddin, Molla Hüsameddin’in oğludur. O, ilim ehlinin mari-

fetine sahipti. Bursa’ya müftü olmuştur. Telvîh ve Sadru’ş-Şerî‘a’ya hâşiyeler 

yazmıştır. 
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Molla Muhyiddin, Ahaveyn olarak bilinir. Semâniye’de müderris iken 

Şerh-i Tecrîd’e hâşiyeler yazmıştır. 

Molla Kasım, Kadızâde olarak bilinir. Semâniye’de müderris oldu. 

Bursa’ya kadı oldu.  

Molla Muhyiddin, Manisazâde ismiyle bilinir. Son derece meşgul ilim 

ehli, fâzıl, kâmil idi. İstanbul’a kadı oldu. Sonra kazasker olup ondan sonra 

da vezir oldu. Azledilince 200 akçeyle oturak verildi. 

Molla Hüsameddin b. Hamid Tebrizî, Ümmüveled olarak bilinir. Alim, 

salih ve takvalı bir ilim ehliydi. Ayasofya’ya müderris oldu. Teressül ve 

inşâda mahirdi. Onu nişancı yaptılar. 

Molla Muhyiddin, Kepelioğlu olarak bilinir. Kazasker olmuştur. 

Molla Ahmed Paşa b. Veliyüddin, son derece fâzıldır. Bursa’ya kadı olup 

sonra kazasker oldu. Ondan sonra padişaha hoca oldu. Sonra vezir oldu. Az-

lolunup Bursa sancağı beyi oldu. Bey iken vefat etti. 

Molla Vildan, âmil ve kâmildi. O, kazasker oldu. 

Molla Muslihuddin, Yârhisârîoğlu olarak bilinir. Alim ve salih bir kim-

seydi. İstanbul’a kadı iken vefat etti. 

Molla Yusuf, Kirmastızâde olarak bilinir. Fâzıl ve kâmil kimsedir. 

Bursa’ya ve İstanbul’a kadı olmuştur. Çok sayıda telifi vardır. Bu telifler alim-

ler arasında makbul kitaplardır. 

Molla Veliyüddin Karamanî, alim ve âmil bir azizdi. Nizâmî ismiyle bili-

nir. Oğlunun Türkçe selîs ve latîf şiirleri vardır. 

Molla Alâüddin Ali, son derece ilim ehlidir. Bursa’ya kadı ve Anadolu’ya 

kazasker oldu. Telifleri vardır. 

Molla Muslihuddin ibn Aydoğmuş Karamanî; alim, müdakkik, fâzıl ve 

muhakkiktir. Misbâh’a şerh yazmıştır. Kitâbü’d-Dav’ onun telifidir. 
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Sultan Gazi Mehmed Han Zamanındaki Şeyhler: 

Kutbü’l-âfâk şeyh bi’l-istihkâk Hazret-i Akşemseddin, Göynüklüdür. Al-

lah ona rahmet eylesin. Kostantıniye tayin ettiği gün onun duasının bereket-

leriyle alınmıştır.  

Mümtaz şahsiyetlerin örneği, evliyanın özü, safâ menbaının incisi, Şeyh 

Ebû’l-Vefâ ki Şeyh Muslihuddin Mustafa, Konyalıdır. Zahir ve batın ilimde 

mahirdir. Duası kabul edilen bir azizdir. 

Şeyh Hacı Halife’nin şerefli ismi Şeyh Abdullah’tır. Keramet sahibi bir 

azizdir. Alimler ve faziletlilerin ziyaretine varırlar. Kostantıniyelidir. 

Şeyh Kocalı Muslihuddin Halife, velayet ve keramet sahibi bir azizdir. 

Kocaeli’ndendir. 

Şeyh İpsalalı Muslihuddin Halife, âbid ve zahittir. Halkla bağını kesen 

aziz, duası kabul edilen bir kimsedir. 

Şeyh Kocalı Muhyiddin, zahir ve batın ilimleri tamamlamıştır. Veliliği za-

hir aziz bir kimsedir. 

Şeyh İlahî’nin şerefli ismi Şeyh Abdullah idi. Simavlıdır. Acem diyarında 

olan Allah’ın veli kulları ziyaretine varıp geldiğinde Rumeli’nde ve Vardar 

Yeniçesi’nde yerleşmiştir. O, burada 896 yılında vefat etmiştir. 

Şeyh Mesud; kerametleri zahir ve bereketleri açık olan cezbe sahibi bir 

azizdir. Edirne’de Sûfiler Tekkesi olarak adlandırılan camidedir. 

Çelebi Halife, Şeyh Muhammed el-Cemâlî Aksarayî’dir. Son derece ilim 

ehli ve meşhur bir azizdir. 

Şeyh Habib Karamanî, aziz bir kimsedir. Kâmil bir mürşitti. Amasya’da 

Muhammed Paşa imâretinde medfûndur. 

Şeyh Sinan, İstanbul yakınında bir köyde olur. Buraya Şeyh Sinan Köyü 

derler. Mürşit ve aziz bir kimsedir. 
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Dış vilayette bu padişah zamanında da Allah’ın velî kulları çoktur. Padi-

şahın lütfu onlara ve onların haberi bunlara gelirdi. Onlar Rum vilayetinde 

olması sebebiyle yazılmadı. Allah onların meskenini cennet kılsın. Onların 

ahiretini ve meskenini nurla doldursun. 

است  بديد دولت او كزروى شهى  

است  بايزيد سلطان خلق پناه  

10.9. I. Bayezid 

856 yılında doğdu. 886 yılının Rebiülevvel ayının 18’inde Pazar günü pa-

dişahlık tahtına oturdu. Otuz iki sene hüküm sürmüş olup 918’de altmış iki 

yaşındayken vefat etmiştir. Otuz yaşında padişah oldu. Şeyhlerin yoluna tam 

bir muhabbet ve riayet üzere oldu. Hatta Şeyh Yavsî Muhyiddin isimli aziz 

ile itikaf edip halvete girmiştir. Şeyh Yavsî, bilfiil zamanın müftüsü olan 

Ebû’s-Suud Efendi Hazretleri’nin babasıdır. 

Sultan Bayezid’in Evlatları: 

Sultan Şehinşah, 865 yılında doğmuştur. 

Sultan Ahmed, 870 yılında doğmuştur. 919 yılında Sultan Selim tarafın-

dan katledilmiştir. 

Sultan Korkut, 874 yılında doğmuştur. 920 yılında Sultan Selim tarafın-

dan katledilmiştir.  

Sultan Selim Han, 876 yılında doğmuş olup 926’da vefat etmiştir. 

Sultan Mahmud, 889’da doğmuş olup 910’da vefat etmiştir. 

Sultan Abdullah 888’de Karaman’da vefat etmiştir.  

Sultan Alemşah, 908’de vefat emiştir. 

Sultan Mehmed, Kefe’dev910’da vefat etmiştir. 
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Sultan Bayezid Han Zamanındaki Vezirler: 

İshak Paşa, Sultan Mehmed zamanında vezirdi. Bayezid zamanında 886 

yılında yeniden vezir oldu. 888 yılında ihtiyarlığı sebebiyle azledildi. 

Mustafa Paşa, Hamza Bey’in oğludur. Önceden vezirdi. 888’de padişah 

katletti. 

Ayâs Paşa, Cem Sultan’la Bursa’da savaşırken ok dokunup vefat etti. Altı 

ay miktarı vezir oldu. 

Gedik Ahmed Paşa, geçmişte Sultan Mehmed’in veziriyken donanma ko-

mutanı olup 885’te Polye yakasına geçerek burayı fethetmişti. Sonra padişa-

hın vefatını işitince Rum vilayetine gelip yeni padişah vezirliğini mukarrer 

etti. 887’de padişahın kahır kılıcıyla helak oldu. 

Kasım Paşa ibn Cezerî, ilk defa cülusta nişancı oldu. Sonra 887’de vezir 

oldu. Üç yıla yakın vezirlik edip 889’da vefat etti. 

Davud Paşa, geçmişte vezirdi. Cülus sırasında vezir bulunması sebebiyle 

görevde kalmasına karar verildi. Ondan sonra Dimetoka’da 906 yılında 

emekli oldu. İstanbul’da bir cami, medrese, imâret ve mektep bina etmiştir. 

Ferecik’te içme suyunu yaptırdı. Paşanın çok malı mülkü vardı. Hatta vefa-

tından sonra parası varisleri arasında taksim olunurken bölüştürme rüsumu 

için kazaskere sulh yoluyla 500.000 akçe teslim olunduğunda kazasker güç-

lükle almıştır. “Bize hak üzere resm-i kısmetin dörtte biri değildir. Mülkler ve 

elbiseler hesaba dahil olmamıştır.” derler. 

Mesih Paşa, vezirken padişahın şerefli izni ile hacca varıp gelince vezir-i 

azam oldu. Ondan sonra 907 yılında Galata Tophanesi’ne yıldırım inip yanar-

ken ateşi söndürmek için oraya varınca duvardan bir taş düşüp ayağını yara-

ladı. İki gün sonra da vefat etti. 

Mehmed Paşa, Hızır Paşa’nın oğludur. Sonra Şehzade Sultan Ahmed’e 

lala oldu. 904’te Amasya’da vefat etti. 889’da Amasya’da güzel bir medrese 

ve hangâh yapmıştır. Sonra 890’da azlolundu. 
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Ahmed Paşa Fenârî, Mevlânâ Şemseddin Fenârî’nin evladındandır. İlk 

defa 888 yılında nişancı oldu. 890’da vezir oldu. 893’te azledildi. Bursa’da 

emekliyken vefat etti. 

Hâdim Ali Paşa, 912’de vezir-i azam oldu. Ondan sonra 914’te Mora San-

cağı verildi. İstanbul’da cami-i şerif, medrese ve imâret yaptırmıştır. İki camii 

de vardır. Tekrar vezir-i azam olup 916’da Şeytankulu Savaşı’nda şehit oldu. 

İbrahim Paşa, Molla Halil Çandarlı’nın evladından Halil Paşa’nın oğlu-

dur. O, kazasker iken 891’de vezir oldu. 905’te İnebahtı’da vefat etti. İstan-

bul’da camii şerif ve medresesi vardır. 

İskender Paşa, 894’te vezir oldu. 904’te Bosna beyi oldu. 912’de vefat etti. 

Ahmed Paşa, Hersek’in oğludur. 902’de vezir oldu. 

Yakub Paşa, 903 yılında dört buçuk yıldan sonra eklemlerinde ağrıya 

mübtelâ oldu. Selanik’te emekli oldu. 

II. Davud Paşa, 893 yılında nişancı oldu. 908’de vezir oldu. 911’de vefat 

etti. 

Yahya Paşa, Damat Paşa’dır. Üsküp’te cami, imâret, ve ribat yaptırmıştır. 

Mustafa Paşa, 907’de tellak suretinde Cem Sultan için Frenkistan’a gön-

derilmişti. Ondan sonra vezir-i azam iken 919’da Sultan Selim, Bursa’da kat-

letti. 908’de İstanbul’da cami, medrese ve hangâh yaptırmıştır. 

Padişahın âsitâne-i saadetine (İstanbul’a) bir defa altı büyükelçi gelip top-

landılar. Biri Hint padişahından, biri Mısır sultanından, biri Frenk’ten, biri 

Engürüs kralından, biri Leh kralından, biri Eflak voyvodasındandı. 

Sultan Bayezid Han Zamanındaki Kazaskerler: 

Mevlânâ Muslihuddin Gümüşlü, Rumeli’nin kazaskeriydi. 890’da azle-

dildi. 901’de emekliyken vefat etti. 

Mevlânâ Muhammed Samsunî, Anadolu kazaskeriydi. 919’da vefat etti. 
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Molla Vildan, 891’de Rumeli kazaskeri oldu. 

İbrahim Paşa b. Halil Paşa, Rumeli kazaskeriyken vezir-i azam oldu.  

Mevlânâ Alâüddin Fenârî, Rumeli ve Anadolu kazaskeri oldu. 887’de ve-

fat etti. 

Hacı Hasanzâde, 882’de Rumeli kazaskeri oldu. 

İmam Ali, 897’de Anadolu kazaskeri oldu. 907’de azledildi. 

Mevlânâ Kadı Mahmud, Bursa’da kadıyken kazasker oldu. Mevlânâ Ab-

durrahman Müeyyedzâde, Anadolu ve Rumeli’ye birçok defa kazasker oldu. 

Sultan Bayezid Han Zamanındaki Defterdarlar: 

Muhyiddin eş-Şehîr Leyszâde müderrisken 886’da Rumeli defterdarı 

oldu. 887’de azledildi. 

Ahmed Çelebi, Zağnos Paşa’nın oğludur. 905’te defterdar oldu. 907’de 

azledildi. 

Ahmed Halebî b. Feylesof, 891’de azledildi. 900’de vefat etti.  

Ahmed Çelebi ibn Çandarlı, 891’de Rumeli defterdarı oldu. 900’de azle-

dildi. 

Leyszâde, 908’de tekrar defterdar oldu. İki yıl sonra azledilip Bursa’da 

medrese verildi. 

Kasım Çelebi, önce Anadolu defterdarı sonra da Rumeli defterdarı oldu. 

Pir Mehmed Çelebi, Cemaleddin Karamanî’nin oğludur. Anadolu defter-

darı olup sonra vezir oldu. 

Sultan Bayezid Han Zamanındaki Nişancılar: 

Kasım Paşa ibn Hüsrev, ilk defa cülusta nişancı oldu. Sonra vezir oldu. 

Ahmed Paşa, Fenârî’nin oğludur. Hint’ten geldiğinde nişancı oldu. Sonra 

vezir oldu. 
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Sinan Çelebi, Ahmed Paşa’dan sonra nişancı oldu. 

Ahmed Çelebi nişancı oldu. 

İsa Paşa, İbrahim Paşa’nın oğlu olup o nişancı oldu. 

II. Davud Paşa, nişancı oldu. Sonra donanma komutanı oldu. Ondan 

sonra da 904’te vezir oldu. 

Tâcîzâde Cafer Çelebi, Mahmud Paşa Medresesi’nde müderrisken mari-

fet sahibi ve iyi katip olması sebebiyle nişancı oldu. 

Sultan Bayezid Han’ın Askerî Seferleri: 

Cem Sultan, Karaman’dayken kardeşi Sultan Bayezid’in padişah oldu-

ğunu işitince asker toplayıp Bursa’ya gelerek halka küllî mal saldı. Padişah 

da İstanbul’dan kapı halkıyla Sultanönü ve Yenişehir Suyu üzerinde savaş 

oldu. Cem Sultan, yenilip kaçarak Mısır’a vardı. Ondan sonra 886’da hac 

yaptı. Cem Sulan hacdan gelip Varsak tâifesi, Turgutlu beyleri ve bazı boy 

beyleriyle asker toplayarak geri padişaha geldi. Askerle vuruşup savaştı. So-

nunda yenilerek denizden 887’de Frenkistan’a kaçtı.  

Melevân Kalesi, Tarsus Kalesi, en-Nakşe Kalesi ve Külek Kalesi 888 yı-

lında fethedildi. 

Geli Kalesi, 889 yılında fethedildi. Kuştemurlu, Kasunlu, Kara İsalı beyleri 

889’da Karagöz Paşa’ya itaat ettiler. 

889’da Akkirman Kalesi fethedildi. 

890’da Kraboğdan vilayetine akın yapıldı. 

Anadolu beylerbeyi Hersekoğlu Ahmed Paşa, Mısır askeri ile Adana’da 

savaştılar. Hersekoğlu 891’de savaşta tutularak Mısır’a götürüldü.  

Varsak Kalesi, 891’de fethedildi.  

Adana Kalesi, 891’de fethedildi. 

Kemal Reis, 889’da denizde Frenk gemilerini aldı. 
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Uğurluoğlu Sultan Ahmed Mirza’ya 894’te Hazret-i padişah kızını nikah 

edip verdi. 

Cihanın sığındığı padişah, 894’te bir kızını da Davud Paşa’nın oğluna ni-

kah edip verdi. 

Bir kızını da 894’te Nasuh Bey’e nikah edip verdi.  

Yakub Paşa, Bosna Banı olan Necilbân üzerine askerî sefer düzenledi. 

894’te onu yakalayıp hapsederek kapıya gönderdi. 

897 yılında Tepedelen Kalesi ve Arnavut vilayeti fethedildi. 

Uğurluoğlu Sultan Ahmed Mirza, bir sandal içine girip kaçtı. Önden 

yolda atlar besletip ulakla Erzincan’a çıktı. Oradan Tebriz tahtına varıp 902’de 

padişah oldu. 

Kış akını ki Leh yönüne Malkoçoğlu Bâli Bey, 903 yılında gittiği vakit çok 

sayıdaki gazisi soğuktan helak oldu. 

Rus vilayetine akın; Nasuh Bey, 903 yılında çıkıp geldi. 

İnebahtı Kalesi 905’te fethedildi. 

Moton Kalesi, 906’da fethedildi. 

Koron Kalesi 906’da fethedildi. 

Karamanoğlu adına Mustafa isimli kimse, Varsak içine girdi. Çok kimse 

ona tabi oldu. 906 yılında Larende’yi alıp yıkıp yakıp bu taraftan asker vardı-

ğında hezimete uğradı. 

906 yılında Navarin Kalesi fethedildi.  

Dirâc Kalesi ve Yayıca Kalesi 907 yılında fethedildi. 

Midilli Kalesi’ne üç yüz kıta ve Frenk gemileri gelip savaşırken bu taraf-

tan gemiler erişti. Bunun üzerine mağlup olup 907 yılında kaçtılar. 
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Kızılbaş ayak takımının ortaya çıkışının başlangıcı: Şeyh Haydaroğlu İs-

mail huruç etti. 908 yılında Acem beylerinin bir kısmını katledip Tebriz şeh-

rini alıp adını şah koydular. 

914 yılında İstanbul’da büyük bir deprem oldu. Anadolu’da Şeytankulu 

ismiyle bilinen Kızılbaş isyan etti. Çok fesat üretti. Vezir-i azam Ali Paşa, as-

kerle varıp büyük bir savaş yapınca mezkûr Ali Paşa, 916’da şehit oldu. 

Sultan Selim askeri ile padişahın üzerine geldi. Çorlu’da muharebe 

olunca yenilip kaçarak Varna’dan gemiye binip 917’de Kefe’ye gitti. 

Sultan Bayezid’in İstanbul’daki Hayır Ve Hasenatı: Şadırvanlı bir 

cami ve medrese yaptırmıştır. Kur’an öğretimi için sıbyan mektebi yaptırmış-

tır. Misafirlere ve fakirlere dârüzziyâfede günde iki defa yemek verilir. Bun-

ların binasına 903 yılında ilk defa başlanmıştır. Mezkûr binalar 911’de tamam-

lanmıştır. Hazret-i Emîr Buhârî (rha) için mescit ve hangâh yapıldı. Sultan Se-

lim Han merhum, bir lüle su ihsan ve lütfetti. 

Edirne’de yapılan eserler: 913 yılında camii şerif, latif bir medrese, has-

talar için dâruşşifâ, ribat, misafirler için dâruzziyâfe, zâviye, hamam, Tunca 

nehri üzerinde yüksek bir köprü yapılmıştır. 

Amasya’da yapılan eserler: Cami, medrese, mektep, imâret, ribat, dâruz-

ziyâfe, tekke-i aramgâh, Allah’ın veli kulları için bir hangâh yapıldı. 

Osmancık kasabasında Kızılırmak üzerinde on dokuz kemerli taş köprü, 

Geyve isimli kasabada Sakarya Suyu üzerinde on dokuz göz taş köprü mer-

hum Sultan Bayezid’in hayrâtındandır. Her yıl alimler ve salihlere ücret tayin 

etmişti. Mesela zamanın müftüsüne ve sair ulu ilim adamlarına yılda onar bin 

akçe; Semâniye Medresesi’nde olan müderrislere yedişer bin akçe; Miftâh pa-

yesinde olan müderrislere dörder bin akçe; Hâşiye-i Tecrîd müderrislerine iki-

şer bin akçe maaş her yılbaşında ihsan edilirdi. Meşâyihe durumlarına göre 

bazısına beşer bin, kimine üçer bin ve ikişer bin akçe ihsan ederlerdi. 
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Sultan Bayezid Zamanında Makamı Değişen Eski Alimler:  

Molla Şemseddin Güranî; alim, fâzıl, müfessir, muhaddis ve tecvidi iyi 

bilen kimselerin reisidir. Sultan Murad zamanında Rum’a gelip Sultan Meh-

med’e hoca olmuştur. Bu padişah zamanında azizlerin yoluna girmiş; yetmiş 

yıl miktarı Rum’da kalmıştır. Merhumun cenazesine padişah hazretleri hazır 

olup namazını bile kıldı. Vefat tarihi 893’tür. 

Hocazâde’ye Bursa fetvası yüz akçeyle verildi. 

Molla Abdülkerim geçmişte kazasker iken müftü oldu. 

Hacı Hasanoğlu Molla Mahmud, Anadolu kazaskeri iken Rumeli kazas-

keri olup vefat etti.  

Molla Sinan Paşa, Hızır Bey’in oğludur. Sultan Mehmed’in hocasıdır. Ve-

zirken azledilip bu zamanda padişah hazretleri Dâru’l-Hadîs Medresesi’ni 

yüz akçe ile verdi. Telifleri vardır. Türkçe münacat yazmıştır. Gayet de mak-

bul kitaptır. 

Molla Efdalzâde, müftü olmuştur. Zamanında asrın eşsiziydi. 

Ahmed Paşa, Hızır Bey’in oğludur. O, alim ve kâmil olmakla birlikte 

Bursa’ya müftü oldu. 

Molla Muhyiddin, Manisaoğlu ismiyle bilinir. Geçmişte vezirken azledil-

miştir. Sonra kazasker olarak atadılar. 

Molla Muhyiddin, Yaralıca ismiyle bilinir. Padişah hazretlerine hoca olup 

sonra yüz akçe oturak verildi. 

Molla Marifzâde, fazilet ehli olmakla birlikte padişaha hoca oldu. 

Molla Kasım, Kadızâde ismiyle bilinir. Bursa’ya iki kere kadı oldu. 

Molla Bahâüddin ibn Şeyh Lütfullah; alim ve âmildi. Padişah hazretleri 

onu Edirne’de yaptırdığı yeni medreseye müderris yaptı. 
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Molla Alâüddin Ali, Molla Şemseddin Fenârî’nin oğludur. Rumeli kazas-

keri oldu. 

Molla Salâhuddin, alim ve kâmil bir kimsedir. Padişah şehzadeyken ho-

cası olmuştur. 

Bu isimler dışında daha birçok alim vardır. Bu kadarı yeterli görüldü. 

Sultan Bayezid Han Zamanındaki Alimler: 

Molla Muhyiddin Niksarî, tefsir ilminde mahirdir. Kâh Ayasofya’da kâh 

padişah camiinde cuma günü vaaz etmesi için her bir gününe elli akçe yev-

miye tayin edilmişti. Hatta çok defa Ayasofya’daki vaazında padişah hazır 

olmuştur. 

Molla Yusuf Tokatî, alim ve fâzıl bir kimsedir. Semâniye’de müderris 

olup günlüğü seksen akçe karşılığında bu göreve tayin edildi. Son derece ilim 

ehlidir. Telifleri vardır. 

Molla Hatip Kasım, Amasyalıdır. Padişah, Amasya’dayken hocası olmuş-

tur. Ondan sonra oğlu Sultan Ahmed’e hoca tayin edildi. Tefsir ve hadis il-

minde, usûlde, ve fürûda mahirdi. 

Molla Uslu Şücâ‘; sağlam akıllı ve dosdoğru tabiatlı bir alimdir. 

Semâniye’de müderris oldu. 

Molla Yegân Ali, alim ve âmil bir kimseydi. Semâniye’de müderris olup 

sonra Bursa’ya müftü oldu. 

Molla Lutfi, Tokatlıdır. Padişah eski zamanında kendi kütüphanesine 

emîn olarak tayin etmiştir. Bu padişah zamanında Semâniye’ye müderris 

olup sonra Bursa’da Muradiye’de altmış akçe ile müderris olmuştur. Dinden 

çıkmaya sebep olacak inançlara sahip olması (ilhâdı) ve zındıklık suçu isnad 

edilmesi sebebiyle 900 yılında katlettiler.  

‘Uzârî Kasım, alim ve zeki bir kimsedir. Semâniye’de müderris olup Şerh-

i Mevâkıf’a hâşiye yazmıştır. Farsça ve Türkçe güzel ve akıcı şiirleri de vardır. 
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Hüsrev ve Şirin kitabını Türkçe nazmeden Mevlânâ Şeyhî’nin akrabasından-

dır. 

Molla Kasım b. Muhammed el-Cemalî, Semâniye’de müderrisken İstan-

bul kadısı oldu. 

Molla Muhammed b. Samsunî, Semâniye’de müderrisken seksen akçeyle 

oturak verildi. 

Molla Ali Sûfî Cemalî, salih, dindar, alim ve fâzıl biridir. İstanbul’da müf-

tüydü. Sultan Bayezid, kendi yaptırdığı medresesinin tedris görevini de ona 

verdi. O, yüz elli akçeyle müftü ve müderris oldu. 

Molla Kara Seydî, Hamidlidir. Alim ve fâzıldır. İstanbul kadısıyken vefat 

etti. 

Molla Müeyyedzâde Abdurrahman, Amasyalıdır. Tefsir ve hadis ilminde 

maharetlidir. Belâgat ve beyân ilimlerinde eşsizdi. Acem diyarına varıp Molla 

Celaleddin Devvânî’den okuyup çok ilimler tahsil etmiştir. Molla Celaleddin 

de ona icazetname yazıp tam bir fazilete sahip olduğuna şahitlik etmiştir. 

Anadolu ve Rumeli kazaskeri olmuştur. Ondan sonra oturak olup yüz elli 

akçe tayin edildi. 

Molla Seydi Çelebi, Karamanlıdır. Dikkat sahibi olan fâzıl bir kimseydi. 

Bursa’da ve Kostantıniye’de kadı olup Anadolu’ya ve Rumeli’ne kazasker 

oldu. 

Molla Nureddin, Karesilidir. Ona Sarı Gürz derler. İstanbul’a kadı olup 

ondan sonra Anadolu’ya kazasker oldu. 

Molla Karabâlî, Aydınlıdır. Alim ve fâzıl bir kimsedir. Bursa’ya kadı oldu. 

Molla Bey Çelebi, Molla Arab’ın evladındandır. Hayli fâzıl kimsedir. İs-

tanbul’a kadı olmuştur. 
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Molla Seydi Muhammed, Kocaeli’ndendir. Çok medreseye müderris 

oldu. Semâniye’de de müderris olduktan sonra seksen akçe emeklilik ulûfesi 

verildi. 

Molla Salâhuddin Musa ibn Efdalzâde, ilim ve vera ehli fâzıl bir kimsedir. 

Semâniye’de müderris olup ondan sonra altmış akçe emeklilik ulûfesi tayin 

olundu. 

Molla Acem Muhyiddin, alim ve fâzıl kimsedir. Şerh-i Ferâiz’e hâşiye yaz-

mıştır. Edirne kadısıyken vefat etti. 

Molla Sinan Acemî, Berda‘î-zâde ismiyle bilinir. Amasya Medresesi’nde 

müderris ve Amasya müftüsü oldu. Şerh-i Mevâkıf’a ve Şerh-i Tecrîd’e hâşiye 

yazmıştır. 

Molla Seyyid İbrahim, Emîr Efendi ismiyle bilinir. Acem’in büyük Allah 

dostlarından biridir. Rum’a gelip Amasya’ya yerleşmiştir. Evliyanın büyük-

lerinden olup keramet ve velayet sahibi bir azizdir. Amasya fetvası medrese-

sine ek olarak verildi. Sonra yüz akçeyle Hazret-i Eyyûb’da emekli oldu. 

Molla İmam Ali, Çorumludur. Padişah, Amasya’dayken imamlık ya-

pardı. Padişah tahta geçince bazı medreselere müderris olup sonra Bursa’ya 

kadı oldu. Sultan, Mısır’a Hersekoğlu’nu hapisten kurtarmak için onu elçi ola-

rak gönderdi. Gelince Anadolu kazaskeri olup ondan sonra yüz akçe ile otu-

rak oldu. 

Molla Kadı Mahmud ibn Şeyh Muhammed, padişahın imamıyken 

Bursa’ya kadı olup sonra Anadolu kazaskeri oldu. Ondan sonra yüz akçe 

emeklilik ulûfesi tayin olundu. 

Molla Zeyrekzâde Molla Rükneddin, büyük alimlere erişmiştir. Edirne’ye 

ve İstanbul’a kadı olup Anadolu’ya ve Rumeli’ne kazasker oldu. 

Kadı Bağdâdî ismiyle meşhur Molla Şirâzî’dir. Semâniye’de müderris 

olup bir tefsirle birlikte Şerh-i Tecrîd’e hâşiye yazmıştır. Makbul kitaptır. 
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Molla İdris, Bitlis’tendir. Acem sultanlarının nişancısıydı. Rum’a gelince 

emekli ulûfesi tayin olunup Târîh-i Âl-i Osmân’ı yazmıştır. Gerçekten benzeri 

olmayan iyi bir inşâdır. Geçmişte hazine defterdarı olan Ebû’l-Fadl Efendi’nin 

babasıdır. Ebû’l-Fadl da babası İdris gibi faziletli bir kimse olup merhum Sul-

tan Selimşah b. Bayezid Han’ın menkıbelerini beyan edip babasının Heşt Be-

hiş isimli Tevârîh-i Âl-i Osmân’ına zeyl yapmış ve tamamlamıştır. Benzersiz 

inşâ ile Selimnâme isimli benzeri olmayan bir kitap eklemiştir. Babasıyla ara-

larında câri olan antlaşma yerine getirilmiştir. Gerçekten benzersiz bir saadet 

sahibiydi. 

Molla Yakub Bey, Seydi Alioğlu olarak bilinir. Âmil ve kâmil bir kimsedir. 

Edirne’ye kadı olup yüz akçe emeklilik ulûfesi tayin olundu. Şir‘atü’l-İslâm 

kitabına şerh yazmıştır. Ve faydası çok şamil olan makbul bir kitaptır. Gülis-

tan’a da Arapça şerh yazmıştır. 

Molla Şücâ‘uddin, İlyas Kösec olarak lakaplandırılır. Semâniye’ye mü-

derrisken Edirne’ye ve Bursa’ya kadı oldu. Ondan sonra vazifeden emekli ol-

ması üzerine yüz akçe verildi. Hâşiye-i Tecrîd’e ve Hâşiye-i Azd’a hâşiye yaz-

mıştır. Alimler arasında makbul kitaptır. 

Çelebizâde Molla Abdurrahman, merhum Sultan Mehmed Han’ın hizme-

tine erişip hayli sâhib-i tab‘ kimseydi. Padişahla sohbet arkadaşı olup ondan 

sonra reddedilip kasaba kadısı oldu. Hâşiye-i Mütâlaa’ya bazı itirazlarını yaz-

mıştır. Meşhur ve makbul bir kitaptır. 

Molla Sadi Çelebi, Tâcîzâde olarak bilinir. Semâniye’ye müderris olup on-

dan sonra emekli olması üzerine seksen akçe tayin olundu. Alim ve fâzıl ve 

bütün ilimlerde mahir bir kimseydi. Şerh-i Miftâh’a hâşiye yazmıştır. Arapça 

ve Farsça nazımda eşsiz bir kimsedir. 

Molla Kutbeddin Mehmed, Kadızâde-i Rûmî evladındandır. Bursa’da 

Manastır’da müderristi. Bazı risaleler telif etmiştir. 

Molla Mîrim Çelebi; Arapça ilimlerinde, tarihlerde, Arapça kasidelerde 

ve Farsçada mahirdi. Manastır’da müderrisken padişaha hoca oldu. Riyazî 
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ilimleri (matematik, geometri vb.) öğretti. Uluğ Bey’in yıldızların hareket cet-

velini Farsça yazmıştır. Bazı telifleri vardır. Sonra Anadolu’ya kazasker oldu. 

Molla Paşa Çelebi, Şeyh Akşemseddin’in evladındandır. Alim ve fâzıl bir 

kimsedir. Her fenne sualleri vardır. Semâniye’de müderris olup sonra 

Amasya’da müftü oldu. 

Molla Hekim Şah Mehmet, Kazvinlidir. Tıp ilminde mahir bir hekim ve 

ustadır. Diğer ilimlerde de yüksek seviyededir. Yüz yirmi akçe ulûfeyle padi-

şaha tabip oldu. Tefsir yazmıştır. Hocazâde’nin Tehâfüt’üne hâşiye yazmıştır. 

Telifleri çoktur. Molla Tabılbâz Muhyiddin, alim ve fâzıldır. Semâniye’de mü-

derris oldu. Şerh-i Tavâli‘’i yazmıştır. 

Mevlânâ Muzafferüddin Şîrâzî, astronomi, hendese ve hesap ilimlerinde 

sair ilimlerde ve fenlerde büyük bir maharete sahipti. Semâniye’de müderris 

oldu. 

Molla Seyyid Mahmud, nakîbüleşrâftır. Padişahın hocasının oğludur. 

Dinî ilimleri tamamlamış ve müsbet ilimleri tahsil etmiştir. 

Molla Kara Kemal, Karamanlıdır. Alim ve fâzıldır. Çok tasnifi vardır. Keş-

şâf, Tefsîr-i Kâdî, Sadru’ş-Şerî‘a, Hayâlî ve Mevâkıf’a hâşiye yazmıştır. Edirne’de 

müderrisken altmış akçe ile oturak oldu. 

Molla Bedreddin, fâzıl, kâmil, tek ve eşsizdir. Hazret-i padişaha hoca 

oldu. 903 yılında vefat etti. 

Mevlânâ Atâullah el-Kirmânî, usûl, fürû ve yıldızlarda eşsiz bir kimseydi. 

905 yılında vefat etti. 

Ümmü Veledoğlu Molla Abdülevvel; fıkıh, hadis ve kıraat ilimlerinde 

mahirdi. Lakin kasaba kadısıyken hasta olması üzerine oturak verildi. 

Molla Mâşî Şemseddin, usûl ve fürû ilminde mahirdi. Amasya’da müder-

ris ve müftü olmuştur. 
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Molla Hevâî Muhyiddin, bazı medreselere müderris olup sonra elli ak-

çeyle emeklilik ulûfesi tayin olundu. 

Molla Zamîrî, padişahın kullarındandır. Semâniye’de müderris oldu. 

Zeki kimseydi. Telifleri vardır. Meşhurdur. 

Mevlânâ Kestelli, oldukça meşhurdur. 

Mevlânâ Efdalüddin, makbul ve yaygın olan telifleri vardır. 

Mevlânâ Kutbeddin Ahmed b. Hekim Mevlânâ Nefîs Kirmânî, tıp il-

minde emsali yoktur. Padişah ile daima aynı mecliste sohbet etme şerefine 

naildi. Allah onlara rahmet eylesin. 

Mevlânâ Abdurrahman el-Câmî, 898 yılında vefat etti. 

Mu‘înüddin Herevî, Me‘âricü’n-Nübüvve’nin müellifidir. O, 907 yılında 

vefat etti.  

Mesud Şirvânî, 905 yılında vefat etti.  

Mir Hüseyin Mi‘marî, 904 yılında vefat etti. 

Sultan Bayezid Han Zamanındaki Büyük Şeyhler: 

Şeyh Muhyiddin Yavsî, İskiliplidir. İrşad sahibi tarikat yolcusu bir aziz-

dir. Kostantıniye’de tekke inşa edilip vezirler ve kazaskerler meclisine varır-

lardı. Zamanın müftüsü olan Mevlânâ Ebu’s-Suûd Efendi’nin babasıdır. 

Şeyh Muslihuddin Halife, alim ve kâmil olan irşad sahibi bir azizdir. Çok 

kimse onun irşadından faydalanmıştır. 

Şeyh Seyyid, veliliği sahih olup nesep olarak da seyyiddir. Kerameti zahir 

olmuş bir azizdir. Sultan Selim Han’a “Saltanat sana olur. Lakin ancak sekiz 

yıl miktarı padişah olursun.” diyerek tayin etmiştir. 

Şeyh Vefa Hazretleri, bu padişah zamanında vefat etti. Ve padişah 896 

yılında onun namazında hazır olmuştur. 
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Şeyh Ali Dede, Hazret-i Şeyh Vefa’nın halifesidir. O, mübarek bir kişi ve 

tarikatta makbul addedilen bir azizdir. 

Şeyh Meymûn Magribîoğlu Şeyh Ali, Endülüs şehrindendir. Bursa’ya 

yerleşmiştir. Velayet ve keramet sahibidir. Çok menkıbeleri vardır. 

Şeyh Baba Nimetullah, Rabbanî ilim ve irfana mahir, ilahî sırların deni-

zine dalmış bir azizdir. Yüce Kur’an’ı tefsir etmiştir. Velayet sahibidir. Belâgat 

ve fesahatte oldukça yetkindir. Akşehir’de yaşamış olup orada medfûndur. 

Şeyh Kara Ali, tarikat yolcusu ve irşad sahibi bir azizdir. 

Uzun Muslihuddin Halife, Kürelidir. Alim ve fâzıl bir azizdir. Tasavvuf 

yolunda kemal mertebesine erişmiştir. Halkla bağını kesmişti. 

Şeyh Seyyid Ahmed Buhârî Nakşibendî, Hoca Ubeydullah Semerkandî 

ile aynı mecliste sohbet etmiştir. Şeyh İlâhî ile Rum’a gelip Şeyh Vefa ile bir 

araya gelmiştir. Meclisinde dünyevî kelimeler kullanılmayıp vakar ve sükûn 

üzere susardı. Bidatları terk ve azîmetler ile amel etmek adetleriydi. Şeyh 

Alâüddin Halife, sipahiyken feragat edip azizlerin hizmetine erişti. Hayli ke-

rameti zahir olmuştur. Okmeydanı yakınında tekkesi ve mescidi vardır. Mü-

ritlere irşad eder. Halvetî tarikatındandır. 

Şeyh Muhammed Irakî, Çerkez Bey’in oğludur. Alim, zâhit ve takva ehli 

bir azizdir. 

Şeyh Süleyman Halife, merhum Sultan Mehmed’in kullarındandır. İlâhî 

cezbeye erişmiş meşgul bir azizdi. Okmeydanı yakınında tekke ve mescit ya-

pıp müritlerini terbiye ederdi. 

Şeyh Sevindik, Koğacı Dede olarak bilinir. Büyük bir cezbeye sahipti. Çok 

kerametleri zahir olmuş bir azizdir. İstanbul içinde tekkesi vardır. 

Şeyh Bayezid Halife’nin Edirne’de zaviyesi vardır. Âbid, zâhit ve mücahit 

olan aziz bir kimseydi. 
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Şeyh Sünbül Sinan Halife; ilim sahibi ve fâzıl bir azizdir. Daima riyazet 

ve mücahede üzereydi. Meclisinde vaaz ve Yüce Kur’an’ın tefsirini ederdi. 

Yedikule’de Mustafa Paşa Tekkesi’nde olurdu. 

Şeyh Cemal Halife, Karamanlıdır. Riyazet ve büyük mücahede sahibi bir 

azizdi. Vecd ve halden hâlî olmayıp irşad sahibiydi. Vezir Pirî Paşa, İstan-

bul’da tekkesi vardı. Her cuma günü vaaz ve nasihat ederdi. 

Şeyh Kasım Çelebi, irşad ehli bir azizdir. Dikilitaş yakınında olurdu. Ve-

zir Ali Paşa Camii yanında bir zaviye yaptı. Şeyh müritleriyle orada olurdu. 

Şeyh Ramazan Halife, irşad sahibi bir azizdi. Edirne’de yerleşmişti. 

Şeyh Baba Yusuf, Seferihisarlıdır. Hayli keramet sahibi bir azizdi. Sultan 

Bayezid Han, İstanbul şehrinde bina ettiği camide ilk defa namaz kılındığı 

cuma, şeyh vaaz etmiş padişah da dinlemiştir. Sonra meclis arkadaşı olmuş-

lardı. 

Şeyh Abdurrahman Sûfî, Semâniye’de müderrisken ilâhî cezbeye erişip 

tasavvuf yoluna başlayıp tekmîl-i tarik etmiş azizlerdendi. -Tayyebe’l-lâhü 

türbetehüm ve rafe‘a fî ‘âlemi’l-kudsi rütbetehüm- 

İskender-i zamana ve Keyhüsrev-i cihân 

Şâh-ı sipihr-i mertebe Sultân Selîm Hân 

10.10. Yavuz Sultan Selim 

Amasya’da 872 yılında dünyaya geldi. 918 yılında hükümdarlık tahtına 

geçti. Saltanat süresi sekiz yıl dokuz ay olup 962’de elli dört yaşındayken vefat 

etti. Kırk altı yaşında padişah oldu. İstanbul’dan çıkıp Edirne’ye yönelip 

Çorlu yakınına vardığında bardak gibi zayıf mizacı kırılıp âkile hastalığından 

vefat etti. Önde gelen vezirleri on gün miktarı ölüyü açığa çıkarmayarak di-

vanlar düzenleyip sancaklar verdiler. Hazret-i Sultan Süleyman Han, Ma-

nisa’dan İstanbul’a geldiği gibi ölüyü İstanbul’a götürdü. 
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Sultan Selim Han’ın evlatları: Hazret-i Sultan Süleyman Han, 900 yı-

lında doğmuştur. 

Sultan Selim Han’ın vezirleri: 

Lala Mustafa Paşa, vezir-i azam olup Bursa’da 918 yılında katledildi. 

Hersekoğlu Ahmed Paşa 

Hâdim Sinan Paşa, vezir-i azam olup Mısır’da savaş olurken şehit oldu. 

Zeynel Paşa, Halep’te şehit oldu. 

Ahmed Paşa, vezir-i azam olup Dukâkinzâde, Amasya’da 921’de katle-

dildi. İskender Paşa, bostancı başıydı. Vezir olup 921’de katledildi. 

Hüsam Paşa, defterdarken vezir oldu. Mısır’a giderken katledildi. 

Hocaoğlu Muhammed Paşa, Edirne’de Çifte Medrese’de müderrisken ni-

şancı olup ondan sonra vezir oldu. 

Hemdem Paşa, Karaman beylerbeyiydi. 920’de katledildi. 

Pirî Paşa Karamanî, vezir-i azam oldu. 

Yunus Paşa, Mısır yolunda katledildi. 

Seydi Çelebi, kazasker oldu. 

Tâcizâde Cafer Çelebi, nişancıyken Anadolu kazaskeri oldu. Sonra 920 yı-

lında katledildi. 

Zeyrekzâde, 920 yılında Rumeli kazaskeri oldu.  

Mîrim Çelebi, merhum Sultan Bayezid’e hocayken 920’de Anadolu kazas-

keri oldu. 

Müftiyü’s-Sekaleyn Kemal Paşazâde, 924’te Anadolu kazaskeri oldu. 

Şah Çelebi Fenârîzâde, 924’te Arap ve Acem kazaskeri oldu. 

Abdülvehhab Çelebi, Abdülkerim’in oğludur. Kasabada kadıyken hazine 

defterdarı oldu. 
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Şehzadelerin katli: Sultan Ahmed’in vefatı: Hazret-i Padişah’ın kardeşi 

Sultan Ahmed, askerle gelip Yenişehir nahiyesinde savaş olduğunda Sultan 

Ahmed tutulup 919 yılı 9 Safer’de Hakk’ın rahmetine gitti. 

Sultan Korkut’un vefatı: Kardeşi Sultan Korkut, Manisa yakınlarında tu-

tulup 919’da Hakk’ın rahmetine gitti. 

Sultan Mehmed, Sultan Şehinşah’ın oğludur. 

Sultan Osman, Alem Şah’ın oğludur. 

Sultan Süleyman 

Sultan Musa 

Sultan Orhan ve Sultan Süleyman; Sultan Mahmud’un oğludur. Bu yedi 

sultan da 919 yılı 7 Şevval’de gece vakti Bursa’da Hakk’ın rahmetine gönde-

rildiler. 

 شاه ملك اراى  تخت  سلطنت  سلطان سليم 

 كشته دارا  و  سكند راز غالمان قديم

Yavuz Sultan Selim’in askerî seferleri: Padişahın İran ve Turan diyarla-

rına gitme niyeti vardı. Bu yüzden İstanbul’dan çıkıp Üsküdar’da konaklandı. 

Hemen ardından Acem kralının yardımcısını kendi tarafına çekti. O, aydınlık 

gönlünün arkadaşıydı. Her gün ve gece durmadan uygun yerlerde konakla-

ması sebebiyle beldeleri art arda geçip 920 yılında varmak istediği yere yö-

neldi. Şah İsmail’in elçi göndermesi üzerine Yassıçimen adlı konakta orduya 

kavuştuğunda evvela uğursuzlar hapsedildi. İşkenceden sonra 920 yılında 

Cemadiyelevvel’in 25’inde katledildi. 

Mısır sultanının elçisi gelince ona ziyafet verildi. Üçüncü gün -920 yılının 

28 Cemadiyelevvel’inde- padişah tarafından sultanlarına iletmeleri için bir 

mektup verilerek gönderildi. 

Şah İsmail, Acem vilayeti olan Çaldıran’da 920 yılında hezimete uğradı. 

Acem diyarının perişan valisi haline gelen doğru yoldan saptıran (pür-tadlîl) 
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Şah İsmail, mülhidlerden olan yiğitleriyle Çaldıran Ovası’nda İslam askerinin 

zaferiyle son bulan bir savaşa girdi. 

Beyit: 

 هر انچه  نمودند كه  كارزار 

 نه رستم نمودو نه اسفنديار 

İşin sonunda o talihsiz kızıl baş hüsrana uğramış, mağlup olmuş ve fela-

kete maruz kalmıştır. Savaş meydanından kıra kaçıp gitmiştir. Yavuz Sultan 

Selim, İran şahının tahtının yer aldığı Tebriz şehrine girip konakladı. Zafer 

askeri dinlendikten sonra kış mevsimi geldi. Ayrıca o diyarda yiyecekler çok 

pahalı olup belki hiç bulunmuyordu. Büyük bir darlık olması üzerine o sırada 

mevsimin daha iyi olduğu Rum tarafına dönüldü. 920 yılında Amasya’da kış-

landı. 

Horasan padişahı Hüseyin Baykaraoğlu Bediüzzaman Mirza, 920 yılında 

İstanbul’a sürgün edildi. 

921 yılında Kemah Kalesi ve Bayburt Kalesi fethedildi. Zûlkadiroğulları 

vilayetine hâkim olan Alâüddevle Bey, 921 yılında hezimete uğradı. 

Şehsüvaroğlu isimli Ali Bey’i Zülkadroğulları vilayetinde hâkim ettiler. 

O, 921 yılında burada ilk defa padişah adına hutbe okutup sikke bastırmıştır. 

Hazret-i Padişah 921 yılında İstanbul’da konakladı. 

Acem diyarına tekrar niyetlenip 7 Rebiülevvel 922’de İstanbul’dan Üskü-

dar’a geçti. 

Mısır Sultanı Kansu Gavrî’ye Molla Zeyrekzâde Karaça Paşa, elçi gönde-

rildi. Fesad kaynağını engellemek, zındıkları ve mülhidleri defetmek için 

Acem diyarına tekrar yönlendirilmiştir. İslam askerinin nihaî zafere ulaşması 

için hayır dua olunsun diye 960 yılında hümâyunnâme gönderildi. İstacalı 

Mehmed Han, Çaldıran Savaşı’nda öldürülmüştü. Kardeşi Diyarbakır’ı fet-
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hetmek niyetiyle askeriyle geldiğinde Beylerbeyi Bıyıklı Mehmed Paşa ile kar-

şılaşarak savaşmıştır. O, azgınların çavuşuydu. 922 yılında kılıçla başı kesilip 

devletine gönderildi. 

Kürdistan vilayeti beylerinden Bıyıklı Mehmed Paşa’nın kendilerine hoş-

görülü davranması sebebiyle padişaha itaat edenlerin bunlardır: 

Şah Ali Bey, Cezîre hâkimidir. 

Melik Halil, Keyf Kalesi’nin hâkimidir. 

Pîr Mehmed Bey, Çemişkezek’in hâkimidir. 

Kasım Bey, Egil Kalesi’nin hâkimidir. 

İmâdiye, Soran, Bahtî, Ceyafcur, Palu, Atâk, Zirikî, Sason, Hîzan ve nice 

Kürt beyleri de gelip tabi oldular. 

Yavuz, Acem seferine giderken Mısır sultanı padişah hazretlerinin yoluna 

yan taraftan geldi. 

Beyit 

Cem‘ olup bir yere sultan ile kul 

Birbirlerine dediler ki aş-ı tekavvül 

Mısır Sultanı Kansu Gavrî’nin zulüm devrinin sonuna yetişmek mukad-

dermiş ki Memlükler, Halep’e savaşmak için geldiler. Halep diyarında Mer-

cidâbık isimli mahalde 922 yılında büyük bir savaş olup Kansu Gavrî, o sa-

vaşta helak toprağına düştü. 

Beyit: 

Çü vakt ere hücum şâh-ı Rum’a 

Ne kadar ola sipâh Şam-ı şûma 

Malatya Kalesi, Divriği Kalesi, Darende Kalesi, Behesni Kalesi, Gerger Ka-

lesi, Pirecik Kalesi, Kahta Kalesi, ‘Ayntâb Kalesi 922 yılında fethedildi. 
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Bu kalelerin zabitleri cesur padişahın ezici kuvvetinin ününden korkarak 

kaleleri boş bıraktılar. Bunun üzerine buralar zapt olundu. 

Mesnevi: 

 نكه زوجق  تكرد لطف دريغ 

 اقليم مى كند بى تبغ

 چون بدودا  حق  جهان بانى

 مى ستاند جهان باسانى 

Halep Kalesi, Antakya Kalesi, Hama Kalesi, Humus Kalesi 922 yılında fet-

hedildi. 

Halep şehrine yerleşenler, belki bütün Arap diyarına yerleşen büyük zat-

lar, İslam alimlerinin azizleri ve ihtişam sahibi kadılar, imamlar ve hatipler 

padişahın huzuruna gelip yalvararak emân ve güvence ile başı yüce oldular. 

Selam yurdu olan Şam, 922 yılında fethedildi. 

Karalar Kalesi 922 yılında fethedildi. 

922 yılında Arap kabileleri ve İbn Harfûş, İbn Haneş, İbn Said ve diğer 

aşiret grupları, Tıraya ve Nablus Dağı’nın şeyhleri, Benî İbrahim, Benî 

Sevâlim, Benî ‘Atâv, Benî ‘Atıyye, Safed, Remle, Kudüs ve Gazze şeyhleri ve 

bunlardan başka nice şeyhler de bütün Rum ve Acem milletlerinin mercii olan 

padişaha gelerek itaat ve bağlılıklarını sundular. 

Mısır’ın Kahire şehrine fetih seferi: Emîr Toman Pay, cesaret ve yiğitli-

ğiyle meşhur ve mezkûrdur. Emîrliğin en altından saltanatın zirvesine erişti. 

Mısır Kahire’ye sultan oldu. Uğursuz Çerkezlerin yanında toplandı. Firavunî 

yardımlarının uğursuzluğunun eserleri ve ahmaklığı görünür oldu. İtaat ve 

boyun eğmekten döndü. Kardeşlerinin gurur ipine gayretle sarılarak devlet 

rütbesinden talihsizlik çukuruna düşmeyi mülahaza etmeyip hüsran yeninin 

eli, cüretten dönmeyerek istikamet caddesinden çıktı. Mukavemet niyetinde 
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olduğu işitildi. Bunun üzerine Şam’dan kalkılıp Mısır tarafına doğru yola çı-

kıldı. 

Safed Kalesi, Taberiyye Gölü, Han Lecün, Kakün, Celcüliyye, Gazze ka-

sabası, Remle kasabası 922 yılında fethedilmiştir. 922 yılında Mescid-i Aksa, 

hacer-i muallak, bütün büyük peygamberlerin makamları, mekanları ve ulu 

evliyalar padişah tarafından tek başına ziyaret edildi. 

Padişahın konaklama yerleri: 

Gazze, Hân-ı Yunus, Ümmü’l-Hasan, Beyr-i Abd, Bâdiye-i Katıyye, Beyr-

i Devâdâr, Ümmü Hasan, Sâlihiyye, Hatâra, Belbeys, Hâneki, Mısır yakının-

daki Ridâniye 

Hükümdara ait alayların yaklaştığını işitince düşmanın içini büyük bir 

dehşet ve korku kapladı. Ridâniye konağında Toman Pay; firavun iblislerinin 

bozgunculuğu ve Nemrut tabiatıyla Çerkez askerleriyle birlikte hazır ve 

âmâde oldu. Alaylar bağlanıp durup Hazret-i padişah güneş gibi zuhur 

edince gözlerine gündüz aydınlığı gibi görünerek dünya yurdu başlarına dar 

oldu. 

Beyit: 

 همچو فرعون بنيرنك خيالى چه كند

 چون كليم از  پى اعجاز عصابر  كيرد

Toman Pay’ın hezimeti 923 yılında olmuştur. 

Vezir-i Azam Sinan Paşa, savaşta 923 yılında şehit oldu. Mısır Kahire’si 

923 yılının Muharrem ayında fethedildi. 

Toman Bay, 11 Rebiülevvel 923’te Züveyle Kapısı’nda asıldı. 

785 yılında Çerkez Memlükleri kuruldu. Devletlerinin yıkılışı 923 yılında 

bu fetihte nasip oldu. Çerkezler taifesinin başlangıcından sonuna kadarki sal-

tanat süresi 138 senedir. 

Hayr Bey, ilk defa itaat etmesi üzerine 923 yılında Mısır hâkimi yapıldı. 
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Padişah gemiyle varıp İskenderiye’yi seyretti. 7 Cemadiyelevvel 923’te İs-

kenderiye Kalesi fethedildi. 

İslam padişahı 24 Şaban 923’te Perşembe günü selam yurdu olan Şam’a 

yöneldi.  

Selam yurdu olan Şam, 21 Ramazan 923’te fethedildi. 

Padişahın hocası Halemî 20 Şevval 923’te vefat etti. 

4 Safer 924’te Şam diyarından göçülüp Halep’e gelirken yollarda Acem 

şahından elçi geldi. Arabistan ve Mısır vilayetinin ele geçirilmesini tebrik etti. 

924 yılında saltanat merkezi olan İstanbul’a varıldı. 

Sultan Selim Han’ın hayır ve hasenatı: 2 Şevval 923’te selam yurdu olan 

Şam’da merhum Şeyh Muhyiddin Arabî’nin şerefli mezarını tamir edip yakı-

nında güzel bir cami ve imâret yaptırdı. Ebedî istirahatgâhı olan Hazret-i 

Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin mezarının yanına su getirtip bir büyük şadır-

van yaptırdı. 

Sultan Selim Han Zamanındaki Alimler ve Salihler: 

Mevlânâ Sûfî Ali Cemalî, müftüydü. Padişah günlük elli akçe vazifesine 

eklemede bulundu. Günlük iki yüz akçe oldu. 

Mevlânâ Müeyyedzâde Molla Abdurrahman, Rumeli kazaskeri olup 

Acem seferine gidip geldiğinde son derece yaşlıydı. İki yüz akçeyle oturak 

tayin edildi. 922 yılında vefat etti. 

Kemal Paşazâde Molla Şemseddin Ahmed, önceden Anadolu kazaskeriy-

ken Edirne’de Sultan Bayezid Medresesi verildi. Çok telifleri vardır. Tamamı 

makbuldür. 

Molla Halemî Çelebi, Kastamonu’dandır. Birçok hünerleri ve övülmeye 

layık ahlakıyla vasfolunmuştur. Tatlı sohbeti ve güzel muhabbeti vardır. Pa-

dişahın şerefli arkadaşlığıyla müşerref olarak hocası oldu. 
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Molla Mehmed, Samsunluzâde olarak bilinir. Önceden emekliyken 

Edirne kadısı olup vefat etti. 

Molla Nureddin, Karesi’dendir. Geçmişte kazaskerken padişah tahta geç-

tikten sonra Semâniye’de müderris oldu. 

Molla Seydi Mehmed, Kocaeli’ndendir. Emeklilik ulûfesi varken bu za-

manda İstanbul’a kadı oldu. 

Molla Kara Bâli, Aydınlıdır. Alim ve fâzıl bir kimsedir. Bu zamanda tekrar 

Bursa’ya kadı oldu. Sonra yüz akçe ile oturak verildi. 

Zeyrekzâde Molla Rüknüddin, Rumeli kazaskeriyken Mısır sultanına elçi 

olarak gönderildi. Ondan sonra yüz otuz akçe ile emeklilik verildi. 

Molla Muzafferüddin Ali Şirâzî, ilimlerde yüce bir kimseydi. 

Semâniye’de müderrisken kör olup altmış akçe ile oturak verildi. 

Şah Çelebi ki Fenârîoğullarındandır. Bursa ve İstanbul’a kadı oldu. Sonra 

Arap vilayetine müstakil kazasker oldu. 

Molla Muhyiddin Çelebi, Fenârîzâde’dir. Semâniye’de müderris olup 

sonra Edirne’ye ve Kostantıniye’ye kadı ve Rumeli’ne kazasker oldu. 

Molla Çelebi, Müftü Ali Çelebi’nin oğludur. Semâniye’de müderris olup 

sonra Edirne kadısı oldu. Ondan sonra Semâniye’de müderris olup seksen 

akçe emeklilik ulûfesi verildi.  

Molla Mehmed Şah, Hacı Hasan’ın oğludur. Ona Dâye Çelebi derler. 

Arapça, aklî ve şer‘î ilimlerde kâmil ve fâzıldı. Semâniye’de müderris olup 

seksen akçeyle oturak verildi.  

Taşköprüzâde Molla Muslihuddin, Semâniye’de müderristi. Ondan 

sonra Halep’e kadı olup seksen akçeyle oturak tayin olundu.  

Molla Abdülvâsi‘, Dimetokalıdır. İlim tahsili için Horasan’a varıp Molla 

Sadeddin’den okumuştur. Semâniye’de müderristi. Bursa’ya kadı oldu.  
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Molla Pir Ahmed-i A‘rac, alim ve fâzıldır. Semâniye’de müderristi. Bütün 

vaktini ilme ve ibadete sarf ederdi.  

Molla Kara Davud, Kocaeli’ndendir. Bursa’ya kadı olup ondan sonra yüz 

akçeyle oturak verildi. 

Hatip Kasımoğlu Molla Muhyiddin, Amasyalıdır. Sultan Ahmed’e mual-

lim olmuştur. Ayasofya’ya ve Semâniye’ye müderris olup vaaz ve tefsirde 

mahir, vefk ve cifir ilminde, tarihte ve musikide kâmildi. Seksen akçeyle otu-

rak verildi. 

Molla Küçük Bedreddin, Semâniye ve Ayasofya’da müderris olup yüz 

akçe emeklilik ulûfesi verildi. 

Molla Üçbaş Bedreddin, alim ve fâzıl bir kimsedir. Amasya fetvasıyla bir-

likte müderrisliği de verildi.  

Berda‘îzâde Molla Muhyiddin, fâzıl bir kimsedir. Hâşiye-i Tecrîd’e ve 

Telvîh’in hâşiyelerine hâşiye yazmıştır. Has haremde hizmet gören gençlere 

hoca olmuştur. 

Sultan Selim Han Zamanındaki Büyük Şeyhler: 

Şeyh ‘Ulvân, Hamalıdır. Zahirî ve batınî ilimde kâmildir. Hama fethedi-

lince padişah şeyhi ziyaret edip birlikte hayli sohbet etmişlerdir. 

Şeyh Nasuh, Tosyalıdır. İrşad sahibi bir kimseydi. 

Şeyh Mehmed Bedahşî, keramet ehli olan bir azizdir. Şam fethedildiğinde 

iki defa padişah varıp şeyhi ziyaret etmiştir.  

Şeyh İmam Muslihuddin, edip, heybetli ve vakar sahibi bir azizdi. 

Şeyh Muhyiddin Ebî Şame, tarikat yolcusu ve ilim sahibi bir kimseydi. 

Şeyh Hacı Çelebi, Müeyyedzâde’dir. Kerameti zahir olmuş alim, âbid ve 

irşad sahibi bir kimseydi.  
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Şeyh Bahâüddinzâde Şeyh Muhyiddin; alim, âbid, zâhit, vera ve takva 

sahibi bir azizdir. Semâniye’de müderris olup sonra uzlet ve halveti seçerek 

duası kabul edilen biri olmuştu. 

Şeyh Muallimzâde Muslihuddin Halife, irşad ehli bir azizdi. 

Şeyh Nebî Halife, takva sahibi ve edepli bir azizdi. 

Şeyh Kara Muhyiddin; salih, müttaki bir alim ve azizdi. 

Şeyh Cafer Çelebi, Ahmed Paşa’nın oğludur. Şeriat ve tarikat adabında 

kâmil ve mükemmel olan azşz bir kimseydi. 

Şeyh Lâmi‘î, şeyhlerin yolunda manevî yolculuk yapmış bir kimsedir. 

Nazım ve inşâda benzeri yoktu. Yirmiden fazla telifi vardır. Tamamı makbul-

dür. 

Şeyh Abdüllatif, Hazret-i Şeyh Vefâ’nın halifesidir. Cezbe ehli bir azizdi.  

Şeyh Hacı Ramazan, Kastamonuludur. Zahit ve ihlaslıdır. Mütevazı ve 

huşu sahibi olup geceleri ibadetle geçiren gündüzleriyse oruçlu olan bir 

azizdi. 

Şeyh Sohta Sinan, salih, dindar ve geceleri ibadetle geçiren halkla irtiba-

tını kesmiş bir kimseydi. Allah onları cennetlerin en yücesinde ağırlasın ve 

bağışlasın. 

Dîbâce-i şehnâme-i osmâniyân menâkıb-ı 

Hazret-i sâhib kıran-ı zamân 

Kıta: 

 حضرت  سلطان  سلينان بن سليم خان كزشرف 

 خاك پابش  ساخت كردون تاج  فرق  فرقدان 

 ان شه  عادل  كه  ازدرياى  جودش  كوهريست 

 جرم اين  خورشيد  تابان برفراز آسمان

 احمدى اخالق و  يوسف  صورت  و   يعقوب حلم 



─ Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 148 ~ 

 عيسىى انفاس ويحيى  سيرت  و  موسى بيان

 انكه باراى منيرش مى  نويسد آفتاب 

 كمترين بندكان ازهست  شاه اختران

 وانكه ازفرط عنايت ازازل  همراه اوست 

 بخت  و نصرت هم  ركاب  و  فتح دولت همعنان

 وان جهان دارا كه باشد  روز  رزم   كاه و بزم 

 همچو رستم  سرفشان  و همچو  حاتم زرفشان

 كرهماى همت اوسايه  بر بازافكند 

 نسرطا يررادر ارد  بازازين سبز  اشيان

 اللهم ايد و  ايده و  في  مسند الخالفة  خلده 

 فكن في  الملك يا  خير البرايا سليمانا و كن  في  العمر نوحا 

Beyit: 

Zıll-i Yezdân dâver-i devrân Süleymân-ı zamân 

Hüsrev-i İrân ve tûrân mâlik-i mülk-i cihân 

Menâkıb-ı sâhib kıran-ı zemîn 

Ve zamân-ı hazret-i sultân süleymân hân 

Beyit: 

În çe şâhîst der serîr-i hüdâ 

Halleda’l-lâhü zıllehü ebedâ 

Bir padişah ki Müslümanlar arasında onun bir ikincisi bulunmaz. Bütün 

halk alemi ona ikinci olur. 

Şiir: 

 ثانى خورشيد  زروى زمين 

 ثالث سعد  ين زچرخ برين
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Bir devranın kahramanıdır ki yiğitlik meydanında ikinci gökkuşağı ata 

binmiş üçüncü Rüstem İsfendiyar olmuştur. Dünyada ona benzeyen bir cesur 

yiğit ne görülmüş ne de işitilmiştir. O, yeryüzünde ululukta cevherdir. Gök-

yüzü burcundaysa saadet yıldızıdır.  

Beyit: 

 زهى خان  جهان آرا  و  خاقان  جهان  دولت 

 كريم و كامياب  وكامكار  و كامران  دولت 

Beyit: 

 ظلت   ظليل بادكه  عالم بدولتت 

 درسايه مظله امن امان تست 

900 yılında doğdu. Tahta 18 Şevval 926’da oturdu. 

Beyit: 

 شهر يار  جهان سليمان شاه 

 كه بجنبش  فلك  شده  بنده

 كشت تاريخ پادشاهى او 

 ابدا دولت  تو پاينده

10.11. Kanunî Sultan Süleyman 

Beyit: 

 سخن بذكر  شه  ارا  ستن بنزد خرد 

 به از  تكلف تجن يس  و  صنعت  ترصيع

Hazret-i Padişah, zamanın sultanlarının en adili, hakanların en kâmilidir. 

O, gazi ve harp menkıbelerine sahip olan şahların şahıdır. Engürüs memle-

ketlerinin yıkıcısı, Rodos adasını fethedenidir. Belgrad Kalesi’ni söken ve Bağ-

dat şehrinin fatihidir. Boğdan KaKânamanı’nı kahreden Frenk azgınlarını ke-

sen odur. 
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Beyit: 

Muzaffer dâimâ Sultân Süleymân Hân âdil dil 

Vücûd-i pâkla hak rahmetidir ‘âleme nâzil 

Özellikle kerem, ihsan, vücud, adalet ve cömertliğin kemali onda mevcut-

tur. Onun lütuf ve ihsanı yaşlı-genç herkese açık ve yayılmıştır. Yeryüzünde 

adaleti sağlayan kişi olmuştur. 

Beyit: 

 اى ممالك  خاتم حكم  ترا زير  نكين 

 حفظ  اطراف  جهان  را عدل تو  حصن حصين 

Adalet dağıtma ve ihsan insan amellerinin seçkinidir. Bunlar sultanın gü-

zel sıfatları içinde eşsiz bir mertebededir. Yeryüzünde böyle bir kişi hiçbir za-

man görülmemiştir. 

Beyit:  

 چون توبى نيست در  زمانه  ما

 هر كه كويد كه  هست كو  بنما

Onun bütün şemailinin güzelliklerinin niteliği ve güzel hasletlerinin ni-

celiği sayılamayacak derecede çoktur. İhsan ettiği lütufları herkese ulaşmıştır. 

Beyit: 

 لوح دلش  بارقم عدل  و داد 

 لوح  خداي يست  كه  محفوظ باد 

Padişah hazretlerinin marifet, latife, güzellik, hayır, kötülüklerin kaldırıl-

ması, nehy edilen şeylerin engellenmesi, cihat caddesinin yolunda gayret ve 

çalışmaları, Rabbânî fetihlerin çeşitleri, Allah’ın yardımının görünmesinin ya-

kınlığı gibi hususiyetleri ve övülecek eserleri kıyamete kadar zaman sayfala-

rında yazılı olacaktır. Bütün zaman evrelerinde baki ve mezkûr olacaktır. 

Beyit: 
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 هست  و  صفش  برون زحد ادا 

 بسط للا   ظله  ابدا 

Evvela Şiirler: Hazret-İ Hüdâvendigâr’ın Şiirlerinin Belâgatı: 

Şeh-i iklim-i sahn-ı vâli-i mülk-i güftâr 

Eremez fazlı nişânına hadenin-i efkâr 

Hazret-i padişah insanî faziletlerde vaktinin eşsizi ve ikincisi olmayanı-

dır. Tabiatının lütfuyla fikir sahibi, dikkatli ve ince görüşlüdür. Zatının sıfat-

larından bazen güzel kokulu gönül tecrübesini, bâtın ve zâhirinin asayişi için 

nazım ve nesir yoluna yönelmiş ve rağbet etmiştir. Şiir inşâsına ülfet buyur-

muşlardır. 

Beyit: 

 قصدش نه  ازين سخن  سراييست 

 مقصود  طبيعت آز  ما بيست 

Onun oldukça güzel gazelleri ve beyitleri “şüphesiz beyânda sihir vardır” 

sözünün manası gibidir. 

Fasîhu’l-makâl ve melîhu’l-cemâl 

Kerîmü’l-hisâl ve ‘adîmü’l-misâl 

Onun basılmış olan beyitleri, beyt-i mamur gibi mutluluk gerektiren cum-

hurun fikirlerinin kesitleri, dünyanın dörtte birinde yaygın ve meşhur 

rubâîleri farklı kıtalarda okunmaktadır. Onun gösterişli şiirinin sesi ve şair-

lere kurduğu süslü nazımlar süreyyaya erişmiştir. Özellikle Rasûlullah’a (s) 

yazdığı naat-ı şerif ve güzel özelliklerini konu alan şiirleri benzersiz ve son 

derece makbul olmuştur. 

Beyit: 

Oldu hakkında senin nâzil çü Tâhâ ve Yâsîn 

Hâk-i rûb âsitânın şehper rûhu’l-emîn 
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Bu Farsça gazelin yerini hiçbir şey tutmayıp hazretin cevabı imkansız şi-

irlerindendir. 

Beyit: 

 بازز آتش دل  ديده پرآبست  مرا 

 كار اين چشمه  زسر  چشمه  خرا  بست مرا 

Sonuç olarak beyan konusunda îcâzlı dili, nefis bir üslup üzere hoş ve 

akıcı bir güzel edayla nazmettiği gösterişli gazelini tarife gerek yoktur. Onun 

şiir ve inşalarını sıfatlandırma konusunda kalemler de aciz kalır. Divit edeva-

tının hayret parmağı her zaman ağzından gitmez olmuştur. Onun nazmettiği 

muhteşem şiirleri evliyanın kalplerinde kabul görmüş; padişah ve askerin 

gönlünde muhabbetle yer etmiştir. 

Beyit:  

 چه  ساحريست  كه  دارى  تودر  سخن رانى

 حالل باد  ترا سحر  چون  سخن  دانى 

Onun sözleri erbabınca makbul görülmüştür. 

Beyit: 

Hây-i hûdan fâriğ ol ‘âlemde sultanlık budur 

Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymanlık budur 

Onun şiirlerinin divanı akıl sahiplerinin bakışlarında genç bir dilber gibi 

güzeldir. Harfler ve noktalar bu dilberin yanağındaki bene benzer. 

Beyit: 

Oldu çün ol matla‘-ı hüsn ü cemâl 

Onda hurûfiyle nukat-ı hat ü hâl 

Yüce Allah’ın lütuf ve kereminden incilerle süslü kelime gerdanlığını 

Hüdâvendigâr ile tezyin etmesi niyaz edilir. Velhasıl şiir sanatında birçok mü-

kemmel divanları, hoşa giden kelimeleri ve nazik beyanları olmuştur. İlhamlı 
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kelamı kemâl seviyesine erişmiştir. Daima onun sıralanmış nazmı alemle-

rinde düzenli şiiriyse dillerindedir. 

Beyit: 

Gelin medâyihin kime kim destgîr ola 

Mülk-i kelâma Hüsrev sâhib-i serîr ola 

Bir dahî yok senin gibi sâhib-i serîr kem 

Allâme-i serâyir levh-i zamîr ola 

Adaletin, sevginin izhârı; fazilet ve doğruluk şiirleri: 

Beyit: 

 از سران  ملك راشمشير تومالك  رقاب 

 باغ عدل ازجويبار تيغ تيزن خورده  آب 

Beyit: 

 رعيت نواز  و مروت  شعار 

 شهى حق كذار  و عدالت دثار 

Onun güzel ve makbul sıfatlarından birisi de adalete büyük önem verme-

sidir. O halk ve ordunun durumunu göz önünde bulundururdu. Onların 

hikâye ve şikâyetlerini bizzat kendisi dinler ve cevaplarını verirdi. Onların 

isteklerini geri çevirmez ve işleri yapılırdı. 

Beyit: 

 رقم زد  چنان بر  صفحه   عدل  وداد 

 که برحرفش انکشت نتوان نهاد 

Yüce Allah’a hamdolsun ki hükümdarlık saltanatında ve hilafet zama-

nında adalet her yere yayılmıştır. Halkın önemli işleri merhametle yerine ge-

tirilmiştir. Sonuç olarak o, Osmanlı memleketlerinde daima adaletle dolu bir 

ömür sürmüştür. İman sahipleri haşmet ve kuvvet bulmuşlardır. 



─ Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 154 ~ 

Beyit: 

Adliyle cihângîr ve ‘atâyile cihân bahş 

Tîgıyle revângîr ve emâniyle revân bahş 

Sonuç olarak zalim fırkanın siyaset eliyle gücü kırılmış bütün haşmeti git-

miştir. İşkence pençesiyle çoğu boğazından asılmıştır. 

Beyit:  

 عدلت زفتنه خلق  جهان  را پناه باد 

 ذات تودر  حمايت لطف  اله باد 

Bu hususta insanların çoğu ona hayır dua ederler. İnşallah duaları kabul 

edilir. Amin. 

Beyit:  

 شاهان اساس  ملك بتواستو  ارباد 

 عمر توهمچو دور  فلك بى  شمار  باد

Şarap İçmenin ve Sazlı Çalgıların Yasaklanması: 

Beyit: 

 اى كار  ساز  مردم آثار  لطف  عامت 

 رونق كرفته  عالم ازحسن اهتمامت 

Dindar olan ve sakınan Hazret-i Hüdâvendigâr’ın -Allah onun ömrünü 

karar gününe kadar uzatsın- övülmüş hasletler ve huylarından biri de avam 

ve havastan olan Müslümanlara dünya ve ahiret saadetlerini kazanmaları için 

kitap ve sünnete uygun olmayan kötü ve yasaklanmış fiilleri menetmesidir. 

Ümmetin icmâsına muhalif olan halleri kaldırdı. Mesela şarap içmek ve doğru 

olmayan işler, vesvese veren şeytanın amelleri hüsran ve cehennem azabını 

gerektirir. Osmanlı’nın himayesinde ve yönetiminde olan bütün memleket-

lerdeki Müslümanlara gereği gibi bundan sonra yasak olan şarabı alıp satma-

maları ve helal malı haram yere sarf etmemeleri sıkıca tenbih, tekit ve tehdit 
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edildi. Zira gönlünü çeken şarabı yudum yudum içmeye devam edenlerin 

akıbeti pişmanlık, sonuysa kınanmayla parça parça olmaktır.  

Beyit: 

Ey lezzet alan ‘iyş-i cihândan hazer eyle 

Nûşendedir nîşi ve bâlinde belâsı 

Öyleyse memlekette bundan sonra temiz şeriata aykırı hukuksuz fiil zu-

hur etmesin. Vilayette kanuna aykırı güzel olmayan düzenleme sudur etme-

sin. Bu iki emir tehditle tembih ve tekit edildi. 

Beyit: 

 كسى كه  ازجانب ميخانه  رفتى

 سر او  در  پيمانه رفتى 

 زمى انها كه  بودندى  لباب 

 همه چون خم  تهى كردند  قالب 

Sultanı işitip itaat eden herkes şarap içerek harap olmaktan kurtulup ve 

çirkin işleri için Allah’tan bağışlanma ve af diledi. Estağfirullah el-azîm dille-

rinin virdi ve canlarının sığınağı oldu. Genel olarak hadsiz yasakların ihlalin-

den sakındılar. Bu dönemde suya kanmış laleye benzeyen içki kadehleri taşa 

çalındı. Şarap ne satıldı ne alındı. Çalgıcıların işleri sona erdi. Sazendelerin 

ayıklıkları arttı. Her biri çalgılarını gam köşesinde icra etti. Büyük hayret etti-

ler. Ümitsiz kalemlerinin ucuyla tamamen kin dolu sineleri çizilmiş oldu. Ba-

ğıranların boyunları vuruldu. Kopuzların kulakları buruldu. Neyzenlerin ne-

fesleri tutulup sineleri delindi. Deşeştâların bağrı delindi. Kemençeciler 

okunu atıp yayını gevşetti. Sonuç olarak vaktini meyhanede geçirenlerin hali 

harap olup ağızlarına sinek toplandı. Şimdi hiçbir kudretli fert telli sazı sö-

züne almaz oldu. Belki dehrî dairesi bir pula saymaz oldu. 

Beyit: 

Hemân bunların sazını alasın 
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Sevâba girip başına çalasın 

Yüce Allah’a hamdolsun ki dünyada boş gezenlerin mekanı olan meyha-

neler kalmayıp fısk ve fesat harap ve yıkık oldu. (Men talebe’l-emâne mine’l-

âfâti fe‘aleyhi ikâmetü’s-salât ve idâmetü’d-de‘avât) diye bütün halk hakka 

ve şeriata tabi oldu. Her yeri iyi duygular doldurdu. Toplum açık ve gizli kö-

tülükleri terk edip itaat etti. Himmet ayağını şeriat caddesine, azimet ayağını 

tarikat seccadesine koyup farz ve vacipleri yerine getirdi. Kötü ve haram kılı-

nanları da terk etti. İlahî emir ve yasaklara itaat edip Rasûlullah’ın (s) sünne-

tine tabi oldu. Etkili çabalarını esirgememiştir. Bu vaziyet üzere gündüz ve 

gece şerefli müminlerin meclislerinde, büyüklerin ve eşrafın toplantı yerle-

rinde övgüyle anılmıştır. 

Beyit: 

 غلغل تسبيح و  خروش  درود 

 اهل دالن برده  نوازي ن درود 

Yanan mutluluk kandili ve ferahlıkla Müslümanların çoğunluğu aydın-

landı. Hazret-i padişahın ömür ve devletinin artması, şeref ve saadetlerinin 

kuvvetlenmesi için zikrolunan münacatların çalgıcıları, sevinç nişanesi nağ-

melerinin devirleri olan dualarını ve selamlarının işaretlerinin güzelliği olan 

nağmelerini duydular. Mülk zümresini toplayıp gökyüzündeki yıldıza erişti-

rir oldular. 

Beyit: 

Bende olma nefsine iki cihâna şâh iken 

Hayftır buthâne kılmak kalbi beytullâh iken 

Râfızî Dervişler Tâifesinin Engellenmesi: 

Hazret-i padişahın herkes tarafından makbul görülen işlerinden biri de 

Müslümanların yaşadığı diyarda bulunan kendilerinden razı olunmayan 

Râfızîlerden 
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Ehl-i tecrîd ola gör tâc ne baş ağrısıdır 

Baş açık pâdişah ol var yürü abdâl ola gör 

diyerek alemi baştan başa perişan bir şekilde gezer. Bazı cahil ve şaşkınlar 

ki 

Beyit: 

Çehresinde göreli lem‘a-i nûr-i nebevî 

Bir yalın yüzlü ışık şevkine olduk alevî 

diyerek Haydarî sikkesi, kalenderî hırkası üzere imâmî tavırlılar; 

câmîler’in kaidesi gibi makbul olmayan bükülmüş tüyle kimi tiryaki ve esrar-

keş kimi kalleşler ki adetin terki saadet delilidir. 

Beyit: 

Baş açık abdalım gelsin tıraş etsin beni 

Âsitânında eğer lâyık görürse hizmete 

diyerek gönüllüler o günde Kalenderî bir ayin ve Haydarî bir süslenmek 

için kirpik ve kaşlarını kökünden tıraş ediyorlardı. Sonra da bu kalenderler 

serseriler olup hemen fani cihanda bir post ve bir dost yeter baki olan hevâ ve 

hevestir. 

Ferd olup ‘âlem-i tecrîde güzâr eyleyelim 

Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim 

diyerek aç, çıplak, yalın ayak sahra ve bozkırda yürüyüp tarlada gönül 

kıran hizmette mâbeynci olup 

Beyit: 

Benim bir lâle rah dürdiyle kim sinemde dâğım var 

Demâdem hangâh-ı dilde yaz bir çerâgım var 
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diyerek lanet gerdanlığı gibi ahmaklık halkasını boyunlarına taktılar. Ku-

lağına zincirler ve bukağı gibi halhal seslerini sine ve omzuna takıp 

Beyit: 

Takar boynuna halka-i lanet 

Yeder ol kılâdiyle nefsi etin 

Elinden figânlar eder zilleri 

Dolaşmış meyânın selâsilleri 

Teranesiyle raks ve devrana girerler. O akılsız tâife, kulağı halkalı köle 

oldu. Dünyayı terk gönlümüzde berk olmuş bir alay, hal ehli ve ahvali perişan  

Dervişler ve zibelâzede mübtelâlarız 

Dünyada bir muhabbete kalmış gedâlarız 

diyerek manasız bir dava ederler. Bunlar eşkıyalığı huy edinmiş bir 

zümre ve düşünceleri pis bir fırkadır. Onların akılları kısa, nefisleriyse hüs-

rana uğramıştır. Görünüm olarak muvahhid, karakter olarak ise mülhidler-

dir. Rafızîlik alametleri, açık bir şekilde her şeyi mübah saymaktır. Onlar mül-

hidliklerini ve dalaleti de açıktan yaparlar. İtikatları gevşek, akideleri karışık 

ve nadirdir. Şeriata itaat etmektense tabiatlarının hevâsına tabi olmayı tercih 

ederler ve bunu açıkça beyan ederler. 

Der bezm-i kalenderân-ı kallâş 

Bînişin ü şerâb nûş u hûş bâş 

Der câm-i cihân nemâ nazarken 

Sirr-ı dû cihân velî-yi mekn-i fâş 

Bu uygunsuz kelimelerinden başka gece ve gündüz namaz kılmak ve 

oruç tutmaktan uzak olup şeriata itaat ve sünnetten berî oldular. Bundan do-

layı bazı sahabîler hakkında haşa uygun olmayan alçakça sözler dillerinden 

çıkar. Bu sözlerin küfür olduğunu alimler bildirip tashih ederler. 
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Bunun gibi şeytanî zatların recm ve zorlanması gereklidir. Mülhidlerin 

fesadını açık bir şekilde yapan bu zındık taifesinin Hz. Ebûbekr ve Hz. Ömer’e 

açıktan buğz ve düşmanlık ettikleri tespit edilmiştir. Bu sebepten “Bundan 

sonra Osmanlı diyarında durmasınlar.” diye buyurulmuştur. Zaviyelerde ve 

hangâhlarda bulunan mülhidleri sürüp çıkardılar. İklim erenlerine başlı başı 

kayusı oldu. Her biri bir tarafa gitti. Allah’a hamdolsun ki Hazret-i Padişah, 

devlet ve saltanat zamanında ehl-i sünnet ve’l-cemaate muhalif olup 

Mihr ü meh iki ışıktır tekye-i eflâkte 

Tekye kurbânıdır geşt eyleyenler hâkta 

Bu dinsiz zındıklar tamamen kahredilmiş ve defedilmiş olarak hakir ve 

değersiz oldular. 

Beyit: 

Kalender-i müşevveş aşık hod-i harâb 

Uğursuz yüzün görmemektir sevâb 

Bu büyük bir sevap ve doğrudur. Dünyada güzeli zikretmeyi elde etme, 

ukbâda büyük ecir tahsile vesile olur. 

10.11.1. Padişahın Evlatları 

Sultan Selim, 929 yılında doğdu. 

Sultan Mustafa, 921 yılında doğdu. 960’ta Ereğli kasabasında vefat etti. 

Bursa’da medfûndur. 

Sultan Mehmed Han, 868 yılında doğdu. 950’de Manisa’da vefat etti. İs-

tanbul’da cami-i şerifi yakınında medfûndur. 

Sultan Bayezid, 933 yılında doğdu. 968’de Kazvin’de vefat etti. Sivas’ta 

medfûndur. 
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Sultan Cihangir, 937 yılında doğdu. 960’ta Halep’te vefat etti. İstanbul’da 

merhum Şehzade Sultan Mehmed Cami-i Şerifi’nin yakınında olan türbede 

medfûndur. 

Sultan Mahmud, 968 yılında vefat etti. 

Sultan Abdullah, 932 yılında vefat etti. Bunlar masum olarak gitmiştir. 

İstanbul’da Sultan Selim Türbesi yakınında medfûndur.  

Sultan Mustafa, Sultan Mehmed ve Sultan Selim’in sünnet merasimi 932 

yılında Kostantıniye’de yapılmıştır. 

Hazret-i Padişah’ın validesi 940 yılında vefat etti. 

Şehzadelerin validesi Haseki Sultan 965 yılında vefat etti. Süleymaniye 

Camii’nin kıble yönünde haremin içerisinde medfûndur. Ayrı bir türbesi var-

dır. 

10.11.2. Zamanındaki Vezirler 

Vezir-i Azam Pîr Mehmed Paşa, Karamanlıdır. Molla Cemaleddin’in nes-

lindendir. Nesebi Hz. Ebû Bekr’e (r.a) uzanır. Merhum Sultan Selim zama-

nında vezir oldu. Sonra yeniden vezir olması kararlaştırıldı. Ondan sonra 969 

yılında azledildi.  

Mustafa Paşa, Gökbuze’de medfûndur. Merhum Sultan Selim, zama-

nında oldu. Sonra yeniden vezir olması kararlaştırıldı. 935 yılında vefat etti. 

Ferhat Paşa, merhum Hüdâvendigâr zamanında vezir oldu. Sonra yeni-

den vezir olması kararlaştırıldı. Ondan sonra azledilip Semendre sancağı beyi 

oldu. 931 yılında Edirne’de katledildi. 

Koca Kasım Paşa, Hazret-i Padişah şehzadeyken onun defterdarı oldu. 

Ondan sonra tahta oturunca 926 yılında vezir oldu. 

Ahmed Paşa, önceden Rumeli beylerbeyiyken sonra vezir oldu. Mısır mu-

hafazasına gönderilince hıyaneti açığa çıkınca 930 yılında katledildi. 
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Vezir-i Azam İbrahim Paşa, padişaha ait has hareminde odabaşıyken içe-

riden dışarı çıktı. Pîr Mehmed Paşa Karamanî, azledildikten sonra yerine ve-

zir oldu. Sonra 942 yılında katledildi. 

Vezir-i Azam Ayâs Paşa, vezirken İbrahim Paşa yerine 942 yılında vezir-

i azam oldu. 

Güzelce Kasım Paşa, azledildi. 

Süleyman Paşa ve Yalak Mustafa Paşa’ya vezirlik verilip Budin muhafa-

zasına konuldu. Vezir-i Azam Lütfi Paşa, Ayâs Paşa’nın yerine 944 yılında 

vezir oldu. Ondan sonra oturak dirlik verilip vefat etti. 

Hacı Mehmed Paşa, vezirlikten azledilip Budin muhafazasına konuldu. 

Orada vefat etti. 

Vezir-i Azam Süleyman Paşa, 947 yılında Lütfi Paşa’nın yerine vezir oldu. 

Sonra azledilip vefat etti. 

Vezir-i Azam Rüstem Paşa, Süleyman Paşa’nın yerine 951 yılında vezir 

oldu. Vefat ettiğinde Şehzade Sultan Mehmed Türbesi yakınına defnedildi. 

968 yılında onun için müstakil türbe yapılmıştır. 

Hüsrev Paşa, azledilmiş olup vefat etti. 

İbrahim Paşa Hadım, sonra oturak verilip İstanbul’da vefat etti. 

Ahmed Paşa, vezir-i azam olup katledildi. 

Haydar Paşa, has haremden vezirlikle çıktı. Sonra Rumeli’nde sancak 

beyi olup vefat etti. 

Vezir-i Azamlık görevini yapanlar: 

Vezir-i azam Ali Paşa, Mehmed Paşa, Pertev Paşa, Ferhat Paşa ve Mustafa 

Paşa; İsfendiyar’ın oğullarındandır. Mahlası Şemsî olan Ahmed Paşa, Rumeli 

beylerbeyiyken oturak verildi.  

Piyale Paşa. 
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Kapudan Hasan Paşa, Rumeli beylerbeyiyken vefat etti. 

Beyit: 

 او جهانكير جهان  بخش  كه  ازحكم ازل 

 سلطنت  تابه ابد برتو  مقر رشده  است 

 روشن است  اين كه  خورشيد ازان  روى  جهان 

 شرق  تا غرب  بتيغ تو مسخر  شده است 

Yeryüzündeki sultanların sultanı: Hazret-i Padişah’ın şerefli sünneti eda 

etme niyeti vardı. Bundan dolayı kafirlerin, azgınların, şerli isyankarların 

memleketlerde ve yollarda olan alınması gereken kalelerini ve topraklarını 

fethedip İslam himayesinde olan memleketlere eklenmesi konusunda yüksek 

himmetlerini sarf etmiş ve yöneltmiştir. Hükümdarlık günlerinde meydana 

gelen kutlu fetihlerin tarihi beyan olunur. 

Beyit: 

 هر كرا كوشش  از  براى  خداست 

 همه كارش  زاي زد  ايد راست 

Canberdi isimli Şam emîri bazı aşağı Çerkezler ile azgınlık yaptı ve haddi 

aştı. Ferhat Paşa’ya zafer askeri rehber koşulup Şam’da savaş yapıldı. 7 Safer 

967’de kendisinin başı kesildi. Tabileri de mızrağın ve okun hedefi oldu. 

Beyit: 

كشيد او كى بند سراز كه هر  

نديد  دولت رخ ش ميدا چشم  

آستان  اين چاكر نشد وانكه  

جان  افزاى  غم حبس ناش شديد  

سفرش  عزيمت همايون باد كه شهى  

دكرش  شدن برون در و  ظفر امدن در  
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10.11.3. Düzenlediği Askerî Seferler 

Birinci Sefer: Padişah hazretlerinin cihat farizasını yerine getirmek temel 

isteklerinden biriydi. İlk defa askerî sefere yöneldikleri yer uğursuz Engürüs 

bölgesidir. Meleklerin ordularının heyetleriyle Kostantıniye’den haşmet ve 

büyüklükle çıkarak Halkalıpınar isimli konağa 11 Cemadiyelahir 927’de 

kondu. 

Beyit: 

وعرض طول در  كه زد كهى خر ززر  

ارض  و بود سما از فزون فراوان  

Böğürdelen Kalesi, Zemin Kalesi, Aslânkaman Kalesi, KopenikKalesi, În 

Kalesi, İrşova Kalesi ve bazı kaleler de 927 yılında fethedildi. 

Akıncı taifesi, Engürüs vilayetine gecikip Hırvat diyarına varınca ırak ve 

yakın akın edip o genç diyarda gençler bulunup huri ve peri yüzlü ve ay 

yüzlü esirler çıkarıp sağlam bir şekilde ve ganimet almış olarak hükümdarın 

ordusuna kavuştular. 

Beyit: 

نواز بنده قران صاحب خسرو  سپاه  

باز آمد باغنيمت رود كه كجا بهر  

26 Ramazan 927’de Belgrad Kalesi taştan inşa edildi. Zâtü’l-Burûc Kalesi, 

çok yüksektir. Buranın merdivenleri samanyoluna kadar uzanmıştır. Şimdiye 

değin fetih kemendi böyle büyük bir binanın üstüne atılmamıştır. Zafer askeri 

kalede boş yer koymadı. Boyundaki gerdanlık gibi mezkûr hisarın etrafı çev-

rildi. Yer yer toplar kurulup ateşler verildi. O kavim tamamen dalalet içeri-

sindeyken yükselen barut kokusu ve kıvılcımı kıyamet zelzelesini kopardı.  

Beyit: 

Zelzeletü’s-sâ‘ati şey’ün ‘azîm 

Sırrını fehm eyledi akl-ı selîm 
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Meydana gelen büyük savaştan sonra Yüce Allah’a hamdolsun ki fetih 

müyesser oldu. 

Beyit: 

 آمد اين فال عجب  تاريخ او

 باد فتح باب ملك انكروس 

928 yılında Yemen vilayetine İskender isimli müfsid müstevli oldu. Ya-

nında olan adamları kendisini katledip saadet kapısına geldi. Yüce Allah’a 

hamdolsun ki Yemen, himaye edilen devletler arasına katılmıştır. 927 yılında 

hutbe padişah adına okunmaya başlandı. Sikke hükümdarın resmi ve müh-

rüyle basıldı. 

Şehzade Sultan Murad’ın vefat haberi 927 yılında geldi. 

Şehzade Sultan Mahmud’un da vefat haberi 927 yılında geldi. 

Padişah hazretleri, 927 yılının Zilkade ayında seferden dönüp payitaht 

olan İstanbul’a geldi.  

İkinci sefer: Frenkistan’a tabi adalarda olan kalelerin fethi için Hüdâven-

digâr, 20 Receb 928’de İstanbul’dan göçüp Üsküdar’a kondu.  

Beyit: 

ربانى كردد زان لزح  قدرش كه در بيش به  

تحتانى ديد اوثالق خودر سابع طاق كه  

928 yılında Ramazan ayının ilk on günü içerisinde Rodos Adası’na devlet 

ve ikbal ile teşrif edildi. 

Şehzade Sultan Mehmed’in doğum haberi 928 yılında yolda geldi.  

6 Safer 929’da Rodos Kalesi fethedildi. 

Beyit: 

روزكار  دور تا كه شكسنه سدى  



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 165 ~ 

طنين  ازين بماند چرخ طاس كوش در  

Denizde bulunan adada uçsuz bucaksız yeşillik içerisinde demirden ya-

pılmış bir duvardır. Burayı ele geçirmek çok zordur. Herkes buraya hayran-

dır. Bu sağlam kale din düşmanlarının oturdukları mekandı. Önceki sultanlar 

burayı ele geçirmeye çalışmışlar ama muvaffak olamamışlardı. 

Hazret-i Padişah, düşman askerlerinin gönül deryasının gevşekliğiyle za-

fer gemilerine binip bizzat adaya geldi. Savaş ve mücadele aletleri hazırlandı. 

Ardından kaleleri döven toplar atıldı. Top ve tüfek düşmanın başına yağmur 

gibi yağdırıldı. Yüce Allah’a hamdolsun ki fetih, başarı ve zafer müyesser 

oldu. Kale içine girilip zapt edildi.  

Beyit: 

خان سليمان جهان پادشاه  

آله  عون شدست شن قري  هك  

دين  شه كردان چو ردوس فتح  

تباه  كرد جمله كفار كار  

تاريخ ان براى هاتف كفت  

بنصرهللا المومنون يفرح  

İstanköy Kalesi, Bodrum Kalesi, Lindos Kalesi, Tahtalı Kalesi, Sünbak Ka-

lesi 929 yılında fethedildi. 

Şehsuvaroğlu Ali Bey, Zülkadr’in beylerbeyiydi O, itaat ediyormuş gibi 

görünse de aslında gizli bir ihanet içindeydi. Bunun üzerine Ferhat Paşa, 929 

yılında askeriyle varıp Artukabad’da katledip başını devlete gönderdi. 

Hazret-i Padişah, hilafet merkezine geri döndü. 929 yılının Rebiülahir ayı-

nın sonlarında İstanbul’a girip sarayda konakladı. 

Mısır diyarında doğu kâşifi Canım isimli Çerkez ve deniz kaşifi İnal isimli 

uğursuz; Çerkez taifesi iblisleriyle ittifak edip Mısır’a hâkim olmak için baş-

kaldırdılar. Mısır muhafızı olan Mustafa Paşa, orada olan padişahın kullarını 
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gönderince büyük bir savaş oldu. 929 yılında düşmanı katlettikleri haberi 

geldi. 

Ahmed Paşa, Mısır muhafazasına gönderilince asi olup hıyanet etmesi 

üzerine 930 yılında başı kesilip devlete gönderildi. 

Şah İsmail elçisiyle mektup göndererek saltanat mübarek olsun diye kut-

ladı. Bu mektup devlete 930 yılında ulaştı. 

İbrahim Paşa, Mısır muhafazasına gönderildi. 6 Zilhicce 930’da gemilerle 

İstanbul’dan çıkıp Mısır’a yöneldi. 

Şah İsmail adlı mülhid vefat etti. 930 yılında oğlu Tahmasb’ın yerine pa-

dişah olduğuna yönelik haber uç beylerinden geldi. 

Üçüncü sefer: Padişah yine Engürüs vilayetine yöneldi. Devlet, ikbal, 

azamet ve iclâl ile İstanbul’dan çıkıp 11 Receb 932’de Halkalıpınar isimli 

yerde konakladı. 

932 yılında Reis Selman, yirmi kıta kadırgayla Mısır’dan çıkıp Yemen ve 

Aden vilayetine gönderildi. 

932 yılında İstanbul’da olan divanhâne ve hizâne-i âmire yenilenip ve 

süslenmesi buyuruldu. 

Öynek Kalesi, 932 yılında itaat altına alındı. 

Petrivaradin Kalesi, 8 Şevval 932’de fethedildi. Burası son derece geniş ve 

yüksek bir kaledir. Büyük bir savaşla fethedildi. 

Ayluk Kalesi, 19 Şevval 932’de fethedildi. Burası Tuna Nehri’nin kena-

rında yer alan oldukça yüksek bir hisardır. Burası savaşla alındı. 

Ösek Kalesi 932 yılında fethedildi. Burası ele geçirilmesi oldukça zor ve 

sağlam bir hisardı. Savaşla alındı. 

Save Nehri üzerinde gemilerle köprü yapılması üzerine Budin yönüne 21 

Zilkade 932’de askerle geçildi. 
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Raçe Kalesi, Gragoriçe Kalesi ve Berkas Kalesi 932 yılında fethedildi. 

Dimitrifece Kalesi, 932 yılında fethedildi. Nogay Kalesi, Sotin Kalesi, Val-

kovar Kalesi, Vardar Kalesi 932 yılında fethedildi. 932 yılında bunlardan 

başka çok sayıda kale de fethedildi. 

20 Zilkade 932’de düşkün haldeki kralla savaş ve mücadele oldu. 

Beyit: 

شرق  شودز پيدا چو آفتاب آنوار  

سها  رونق بود چند انكه پيداست  

Askerler bölükler halinde Mohaç’ta fitneci düşman askerleriyle bulu-

şunca çok büyük bir savaş ve karışıklık meydana geldi. Öyle bir savaş ve mü-

cadele oldu ki Rüstem’in destanı unutulmuş kaldı. Vadi ve tepeler ölü ve ya-

ralılarla doldu. Kral, savaş meydanının ortasında yaralanmış bir şekilde çıka-

rılmış olup kaçıp giderken attan düşmüş; bir bataklıkta boğularak cehenneme 

gitmiştir. 

Beyit: 

كرد  پنچه بازو باپوالد كه هر  

كرد  رنجه را خود سمپين ساعد  

Uğursuz Engürüs’ün taht merkezi olan Budin Kalesi, 6 Zilhicce 932’de 

fethedildi. Engürüs sultanlarının taht merkezi olan Budin’e benzer bir yer ne 

görülmüş ne de işitilmiştir. Eski zamanlardan bu zamana kadar savaşçıların 

ayakları etrafı böyle surlarla çevrili mamur bir yere basmamıştır. Savaşçıların 

elleri de böyle bir yere değmemiştir. Bütün tılsımlı yapısı kilit açıcısını bulma-

mıştır. Belki buranın ele geçirilmesinin tasviri Hüsrevlerin hikâyelerinde bile 

yer almamaktadır. Bu sağlam hisar kuşatıldığında kalenin içerisinde yer alan 

kefere askerler ve tüfekçiler cihad askerlerinin hücumuna güç yetiremeyip 

kaçtı. Geriye kalan tüccar ve mal sahipleri düşkün bir şekilde “el-emân el-
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emân” diyerek inleyerek nara attılar. Kalenin anahtarlarını getirip teslim et-

meleri üzerine kendilerine emân verildi. Böylece emellerine kavuştular. Kale-

deki hizmetçiler ele geçirildi. 

Budin Kalesi’nin karşısında yer alan Pişte Kalesi, 3 Zilhicce 932’de fethe-

dildi. Segedin Kalesi, 21 Zilhicce 932’de fethedildi. Baçka Kalesi, 29 Zilhicce 

932’de fethedildi. Titil Kalesi, 932 yılında fethedildi. Bâc Kalesi, 932’de fethe-

dildi. 

Yesr Kalesi, Sina Kalesi, Panka Kalesi, Biberlik Kalesi, Kamini Kalesi, Fe-

lik Has Kalesi ve çok sayıda kaleler de 932 yılı Zilhicce ayının sonlarında fet-

hedildi.  

Hazret-i Padişah, Budin’den Peşte’ye geçip 932 yılında İstanbul’a yöneldi. 

Zülkadroğlundan Süklünoğlu ve Atmaca isimli bozguncular isyan edip 

Kızılbaşa kaçıp giderken beylerbeyleri onlara erişti. Topluluklarını dağıtıp ta-

bilerini katlettikleri haberi yolda geldi. 932 yılının Zilhicce ayının ortalarında 

katledilmiştir. 

Şehzade Sultan Abdullah’ın vefat ettiği haberi 932 yılında yolda geldi. 

Hazret-i Padişah, 933 yılında saltanat merkezi olan Kostantıniye’ye geldi. 

Zünnûnoğlu’nun isyanı: Zülkadrli’den bazı azgınları toplayıp memle-

kette hayli fesat çıkardı. Pasin Ovası’nda Rumeli beylerbeyi Yakub Paşa, 933 

yılında erişip katletti. 

Hacı Bektaşoğlu Kalenderşah, isimli soyuna çekmemiş hayırsızın isyan 

etmesi üzerine İbrahim Paşa, 933 yılında kapı halkıyla erişip başını kesti. 

Dördüncü sefer: Yine Engürüs vilayetine niyet edildi. Alaman ve Nemçe 

kralı Feranduş isimli sersem, Budin Kalesi’ni boş bulup gelip zapt etti. Bunun 

üzerine tekrar o vilayete sefer lazım oldu. Hazret-i Padişah, askeriyle birlikte 

İstanbul’dan çıkıp Halkalıpınar’da 2 Ramazan 935’te konakladı. Sirem 

Ovası’na 935 yılında Zilkade’nin ortalarında otak kuruldu. 
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Erdel Bânı Yanoş Kral, Mohaç Ovası’nda padişahın yüce dergâhına gelip 

saçak öpme şerefiyle mesut olunca o diyarda olan kafirlerin Müslümanlar ile 

aralarında ünsiyet olmadığı hissedildi. Bunun üzerine Engürüs Krallığı’na, 

935 yılının Zilhicce ayının ortalarında haraç göndermek şartıyla mezkûr kişi 

tayin olundu. 

4 Muharrem 936’da büyük bir savaş sonucunda Budin Kalesi fethedildi.  

Batak Hisarı Kalesi 936 yılında fethedildi. 

Kralının tahtının yer aldığı Beç Kalesi, 22 Muharrem 936’da padişahın ve 

ordunun çadırlarını kurdukları yer oldu. Nemçe Kralı, tahtı olan Beç Ka-

lesi’nden kaçıp gitti. On beş gün miktarı gece gündüz sürekli kale halkıyla 

savaşıldı. Sonunda kafirler, toz toprak içerisinde kalarak kırılmış bir halde el-

emân figanları gökyüzüne çıktı. Bunun üzerine onlara emân ihsan edildi. 

Nemçe vilayetiyle İslam memleketlerinin arasındaki mesafe uzaktır. Bun-

dan dolayı kale zapt edilmedi. O memleketin hepsi yağmalanıp mal, mülk, 

çocuklar ve tamamen dalalette olan dalkavuk adamlardan oluşan kafirlerin 

zevceleri mecalsiz kaldıktan sonra kış soğuğunun şiddetlenmesi üzerine za-

ruri olarak Hazret-i Padişah, saltanat merkezi olan Kostantıniye’ye gitti. 936 

yılında Rebiülevvel ayının başlarında şehre ulaştı. 

Şehzade Sultan Mustafa, Sultan Mehmed ve Sultan Selim’in sünnet me-

rasimi 936 yılında yapıldı.  

937 yılında Şehzade Sultan Cihangir dünyaya geldi.  

937 yılında Ulama Paşa, Kızılbaştan kaçıp İstanbul’a gelip saçak öpme şe-

refine nail oldu. 

Beşinci sefer: 

Beyit: 

اوهعنان باد ظفرش و نصرت و تأييد  

كاب ر در پاى كند كه دوشب بامدا هر  
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Alaman ve Nemçe vilayetine askerî sefer düzenleme kastıyla Hazret-i Pa-

dişah, İstanbul’dan çıkıp 20 Ramazan 938’de Halkalıpınar’da konakladı. 

938 yılının Şaban ayının başlarında Kapudan Ahmed Bey, seksen kıta ka-

dırgayla denizi korumak için gönderildi. Bitlis hâkimi olan Şeref Bey, açıktan 

isyan etmiş ayak takımından olan Kızılbaşla ittifak etti. Bunun üzerine Ulama 

Paşa’ya 938 yılında Bitlis beylerbeyliği sadaka olarak verildi. 

Kösek Hendeği’ni askerler odunla doldurdular. 939 yılında Muharrem 

aynın başlarında emân ile alındı. 

Kaponi Kalesi, Bayruce ( بابروجه) Kalesi, Sülvar Kalesi, Brezniçe Kalesi, Dı-

rakat Kalesi, Beleşker Kalesi, Kamandvar Kalesi, Şuril Kalesi, Boyundak Ka-

lesi ve daha birçok kalelerin halkı 939 yılında itaat etti. 

Gazaya istekli ulu yiğitlerden oluşan bin gazi, Alaman vilayeti, Nemçe ve 

Hırvat’ta olan şehirlerin çoğunu, kasabaları ve köyleri yıkıp ve yakıp harap 

ettiler. Bunun sonucunda çok fazla sayıda cariyelere, hazinelere ve definelere 

sahip oldular. Ganimet olarak aldıkları bu mal ve hazinelerle birlikte hüküm-

darın ordusuna geldiler. Nemçe ve Alaman krallarından yollarda elçiler gelip 

üç yıla değin sulh olması için çeşitli zelillikler ve yalvarmalarda bulunmaları 

üzerine bu teklif kabul edildi. 

Bu mübarek seferden ve bereketli gazâdan devlet ve ikbal ile dönülüp 939 

yılında Rebiülahir ayının sonlarında İstanbul’a varıldı. 

Koron Kalesi’nin fethi: Frenk taifesi gemilerle Mora’ya çıkıp Koron Ka-

lesi’ni alıp zapt ettiğinin işitilmesi üzerine karadan ve denizden asker gönde-

rilerek 940 yılında fethedildi. 

Kızılbaş’a kaçan Şeref Bey, Beylerbeyi Ulama Paşa’nın üzerine çok sayıda 

Kızılbaşla geldi. Büyük bir savaş oldu. Şeref Bey ile ona tabi olanların başları 

kesilip yüce dergâha gönderildi. 

Altıncı sefer: 

Beyit: 
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روزكار  جهاندار بحر  و بر سلطان  

جان و  انس سليمان غرب و شرق داراى  

Padişah, İran’ı ele geçirmek ve buradaki lanetli mülhidler gürûhunu yok 

etmek için Acem diyarına bir sefer düzenledi. O, haşmet ve azamet içerisinde 

İstanbul’dan çıkıp 29 Zilhicce 940’ta Üsküdar’da konakladı. 

Beyit: 

شاه  تافت عجم ملك سوى عنان  

راه بيپموده كشايى بكشور  

كرد نواساز ايران باهنك  

كرد  خودباز برروى فتح در  

Acem diyarının fitne, fesat, zındık ve mülhidlerin merkezi olduğuna yö-

nelik aktarımlar tevatür derecesine ulaştı. Hanefî olan milletin düşmanlığının 

da bu kısmetsiz ve kötü Şiîlere yönelmesi üzerine onların zararlı eserlerini de-

fetmek için Vezir-i Azam İbrahim Paşa görevlendirildi. Ona zafer askerlerinin 

bir kısmıyla önceden İstanbul’dan çıkarak Halep şehrinde kışlaması buyu-

ruldu. 2 Rebiülevvel 940. 

Reis Hayreddin Bey, Mağrib diyarında Cezayir olarak bilinen vilayetin 

hâkimiydi. Payitahta yirmi pare gemiyle gelip padişaha kul olması üzerine 

Cezayir beylerbeyliği görevi 940 yılında ona verildi. 

Hazret-i Padişah’ın validesi 4 Ramazan 940’ta vefat etti. 

Müslümanların müftüsü alim Kemal Paşazâde 940 yılında vefat etti. 

İbrahim Paşa, Halep’ten göçüp Tebriz’e varınca Kızılbaşa tabi kalelerden 

Ahlat Kalesi, Adil Cevâz Kalesi, Ahdamar Kalesi, Vastan Kalesi, Erciş Kalesi, 

Öynek Kalesi halkı 940 yılında İbrahim Paşa’ya kalelerinin anahtarlarını geti-

rip teslim ettiler. 

Hayreddin Paşa, 940 yılında yüz kıta gemiyle denizi korumaya gönde-

rildi. 
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İbrahim Paşa, Ucan Yaylağı’na varınca Gilan’ın sahibi Muzaffer Han, beş 

bin Gilan askeriyle padişah hazretlerine itaat için 940 yılında paşayla buluş-

tular. 

Beyit: 

زمان  سليمان سلطان سلطنت آفتاب  

قران  صاحب  خسرو عزمت برج ماهتاب  

Yani Ucan Yaylağı, Hazret-i Padişah’ın çadırlarını kurdukları yer olmuş-

tur. 27 Rebiülevvel 941’de İbrahim Paşa’yla olan zafer askerleri yüzlerini sal-

tanat üzengisine sürdüler. 

Şah Tahmasb’ın Horasan’dan ivedi bir şekilde Sultâniye şehrine geldiği 

işitilince Hazret-i Padişah, 2 Rebiülahir 941’de üzerine yürüdü. Padişah, Sul-

taniye şehrine ve Ebher kasabasına varınca Kızılbaşın ulu hanlarından Zül-

kadroğlu Mehmed Han, 16 Rebiülahir 941’de bin adamla Kızılbaştan kaçıp 

padişahın huzuruna gelerek saçak öpme şerefine nail oldu. 

Şah, canından endişe edip azgın taifesiyle birlikte dağdan dağa kaçıp şan 

ve şöhreti kalmadı. 

Beyit: 

Mümkün müdür ki pençe vura şîr ile şegâl 

Kâbil midir mukâbil ola bebrle gazâl 

Lakin kış günlerinin ve soğuğunun erişmesi üzerine 941 yılında Rebiüla-

hir’in ortalarında Bağdat semtine dönüldü. Karagan isimli geçilmesi zor dar 

geçidi geçildi. Önce Dergüzin’e sonra da Hemedan şehrine varıldı. 22 Rebiü-

lahir 941. Hemedan’dan göçülüp Dinever, Pilever’e ve Kürdistan dağlarına, 

Kasr-ı Şirin’e, Dokuz Geçit isimli büyük ırmağın kenarına, oradan Arap 

Irak’ının sınırına varıldı. Bağdat hâkimi Han Mehmed, kahramana ait karşı 

konulmaz güce takat getiremeyip kendisine tabi olanlarla kaçıp gitti. İçinde 

kalanlar kalenin anahtarını getirdiler. 941 yılında Bağdat Kalesi’nin taşrasına 

konuldu. 
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Hazret-i Hüdâvendigâr -Allah onun gölgesini daim kılsın- çadırına git-

meden önce Hazret-i İmam-ı Azam’ın (k.s) mezarını ziyaret edip ruh-i pür 

fütûhundan istimdâd-ı himmet ve istid‘â-yı kerâmet ettiler. 28 Cemadiyelev-

vel 941. 

Bağdat diyarının sınırı, soylu yüce halifelerin adalet ve sevgi merkezi ol-

muştur. Sonra bazı adaletsiz ve soysuzun eline düştü. Vaki olan fesat ve ilhadı 

saymak kâbil olmadı. Yöneliş bu tarafa olunca Yüce Allah’a hamdolsun ki 

Dârusselâm olan Irak; çekişme, hilaf, kan dökme ve savaş olmadan Rum ül-

kesinin rüsumuna eklenmiş olup zapt olundu. 

Beyit: 

 شكر خدا را كه بعون ازل 

 شد بصفا جنك و خصومت بدل 

Şehribân Kalesi, Haruniye Kalesi, Dakok Kalesi, Kerkük Kalesi, Hille şeh-

rinin kalesi 941 yılında fethedildi. 

Beyit: 

 نشست خسرو روى  زمين با ستحقاق 

 فراز تخت سالطين بدار ملك عراق 

Ondan sonra bazı masum imamların ve evliyanın mübarek mezarlarını 

ve bereketli mevkileri özellikle de Necef’te en şerefli kabir olan Hz. İmam Hü-

seyin’in (ra) ve İmam Musa Kazım’ın şerefli mezarlarını ziyaret etti. Onların 

ruhları için o kadar çok sadaka verdiler ki bu ihsanlarla alem ve alemler zen-

gin oldular. 2 Ramazan 941. 

8-9 Ramazan 941’de Bağdat Kalesi’nden göçülüp Azerbaycan’a doğru 

yola çıkıldı. 

Horasan vekili olan Gazi Han, Kızılbaştan kaçıp 941 yılında devlete gele-

rek padişaha bağlılığını bildirdi. 
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Loristan ve Kelhuristan vilayeti, Müşa‘şa‘ vilayeti ve Cezayir diyarı ve 

Cezîre-i Vâsıt 491 yılında ele geçirildi. 

Hazret-i Padişah, Bağdat’ta kışladıktan sonra Kızılbaş da varıp Tebriz’de 

kışladı. Van Kalesi içinde olan Ulama Bey’i muhasara ettiklerinin işitilmesi 

üzerine o tarafa doğru yola çıkıldı. 

Beyit: 

 شه ملك بخش و فر وزنده بخت 

 طرازاندۀ كشور تاج و تخت 

 بتأييد ايزد ممالك كشاد

 فر و بست ابواب جور و فساد 

İzzeddin Şir, Soran’ın hâkimiydi. Şaha mektup gönderip açıktan isyan et-

mesi üzerine yüce divanda 941 yılında katledildi. 

Şah Makhûr ve Taclıhan tarafından elçiler Sarıkamış isimli konakta 941 

yılında geldiler. 

Padişah, 942 yılının Muharrem ayında Tebriz şehrinde konakladı. Tah-

masb, padişahın o tarafa yöneldiğini işitince korkarak dağdan dağa firar ede-

rek bir yerde karar etmedi. Onlara kin güden nice namlı bahadırlar dört nala 

artlarına düştülerse de ele geçiremediler. Bu sebepten dolayı taç, taht ve diyarı 

tarumar edilip padişahın yanına geri dönmek için 946 yılında Sadabat’a ge-

lindiğinde melun Tahmasb’dan tekrar elçi gelip sulh rica etti. 

Mesnevi: 

 بدولت روان شد سوى تخت روم 

 رها كرد ايران ويران ب ي وم

 اراضئ ايران بايرانيان 

 سپرد و ببرداز درون نقش آن 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 175 ~ 

Yedinci sefer: Frenk diyarına gazâ etmek için Avlonya’nın karşısında, de-

nizlerin kenarında ve denizde yer alan adalarda olan kaleler ve şehirlerin yağ-

malanıp hasar verilmesi niyetiyle 7 Zilhicce 943’te İstanbul’dan çıkılıp Av-

lonya’ya doğru gidildi. 

Vezir Lütfi Paşa’yla Hayreddin Paşa, binlerce askerle İspanya kralına tabi 

Polye Adası vilayetine gazâ etmek için denizden donanmalar ile 943 yılında 

gönderildi. 

944 yılında padişahın otağı Avlonya’ya kuruldu. Avlonya Dağı, daima 

haddi aşanların durağı ve azgınların yatağı oldu. Orada olan inatçı Arnavut 

taifesinin memleket halkına saldırıları oldu. Bu nedenle 944 yılında üzerlerine 

asker gönderilip haklarından gelindi. Mezkûr Lütfi Paşa ve Hayreddin Paşa 

gemilerle Polye Adası’na çıkıp otuz dört pare kalelerini fethetti. Lakin o kale-

ler deniz içinde olup zaptı zordu. Bundan dolayı yıkıp yakıp kalelerin etraf 

ve çevresinde olan köyler ve şehirlerin halkının bazıları maktul ve perişan 

oldu. Bazılarıysa zincirler ve prangalar ile esir oldular. Gaziler bol hazine elde 

edip sağ bir şekilde ve ganimetle 944 yılının Rebiülevvel ayının başlarında 

geri döndüler. 

Eskiden bu yana lanetli olan Venedik, İslam padişahına sadakat ve il-

tiyâm üzereyken bu defa donanmaya zarar vermeye kastettiği öğrenilince 

adada olan Korfuz isimli kalenin etrafı sarıldı. Donanma halkı savaşıp varoşu 

alınıp duvarları yıkıldı. Zagnete ve Kefolenye isimli adasında olan kaleleri ve 

üç yüz pare köyleri esir alınıp yağmalanmıştır. Böylece 23 Rebiülahir 944’te 

bol ganimet ellerine girdi. Muzaffer padişah 944 yılında seferden dönüp İs-

tanbul’a girdi. 

Sekizinci sefer: Lanetli Karaboğdan, haraç verirken etrafta olan Frenk ve 

Alaman kralları -Allah onları cehennemle cezalandırsın- ile ittifak ve ittihat 

edip İslam memleketlerine zarar vermeye kastettiği ortaya çıktı. Bunun üze-

rine onun tedibi için 12 Rebiülahir 945’te sefere çıkıldı. 
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Sücav Kalesi, Boğdan kralının yurdudur. Burası 945 yılında zapt edildi. 

Şeytanın yolunda giden küffar askeri meleklerin yardım ettiği askerlere takat 

getiremedi. Onların beyleri kaçıp ortadan kayboldu. Vilayetin beyzadeleri çe-

şitli zelillikler ve düşüklükler gösterip kendilerine yeni bir hâkim tayin edil-

mesini rica ettiler. Bunun üzerine kendi cinslerinden beyzade voyvoda tayin 

edildi. Her yıl haraçlarını göndermeye mültezim oldular. 21 Rebiülahir 945. 

Padişah hazretleri 945 yılında seferden dönüp İstanbul’a girdi. 

Süleyman Paşa, Hint vilayetine gönderildi. 945 yılında Mısır’dan donan-

malarla Uman Denizi’ne girip gitti. 

Hayreddin Paşa, donanmalarla denize çıkıp Andrea Dorya isimli Frenk 

kapudanıyla 945 yılında buluşup büyük bir savaş meydana geldi. Savaş so-

nunda çok sayıda gemi alındı. Mezkûr Andrea, Doria gemilerle kaçıp gider-

ken Neve Kalesi’ni alıp içine silah ve savaşçı kafirlerden çok kimse koydu-

ğunu Hayreddin Paşa işitince seher yeli gibi zafer askeriyle birlikte erişip ka-

leyi fethetti. 946 yılında kalenin içinde olan savaşta kafirleri kılıçtan geçirdi. 

Şehzade Sultan Bayezid ve Sultan Cihangir 946 yılında sünnet oldular. 

Dokuzuncu sefer: Evvelce Engürüs fethedildiğinde krallığı Erdel Bânı 

Yanoş krala sadaka alındı. Kral öldüğünde krallığı oğlu Stefan voyvodaya ve-

rilmişti. 

O sırada Nemçe kralı akılsız Frandüş’ün yine Budin Kalesi’ni almak ni-

yetiyle bol asker gönderip toplar kurarak savaştığının işitilmesi üzerine 948 

yılında yine o yöne kutlu bir sefer düzenlendi. 

Budin yakınlarında yer alan İstabur’un 948 yılındaki fethi: Vezir Mehmed 

Paşa, askeriyle önceden vardı. Perişan kafirler, kale savaşından el çekip aske-

rinin etrafına hendekler kazıp arabalarını önüne dizerek birbirine zincirlerle 

bağladılar. Kefere içinde buna istabur derlermiş. Birkaç gün İstabur içinde 

Müslümanlar ile savaştılar. Sonunda da fethedilip tabir edilemez sayıda kafir 

kırıldı. 29 Rebiülahir 948. 
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Düşve Kalesi, 948 yılında fethedildi. Bu seferden padişah dönüp 948 yı-

lında İstanbul’a geldi. 

Onuncu sefer: Bec kralına tabi yol üzerinde olan bazı kaleleri fethetmek 

için 950 yılında İstanbul’dan çıkıp sefere yöneldiler. 

Beyit: 

 فريدون حشمتى چمشيد جاهى 

 سكندر شوكتى دارا سپاهى 

Valpovo Kalesi, 950 yılında fethedildi. 

Şıklavoş Kalesi 950 yılının Rebiülevvel ayında fethedildi. Bu sağlam kale-

nin kulesinin tepesinden dumanlar tütmüş böylece burası ateş ocağına dönüş-

müştür.  

Beçvi Kalesi, 950 yılının Rebiülevvel ayının başlarında fethedildi. Havası 

mutedil ferah bir yer olup etraf ve çevresi bağ-bahçedir. 

Estergon Kalesi, öyle bir kaledir ki yeryüzünde ona benzer bir kale bu-

lunmaz. Onun burçları çok yüksek hendekleriyse çok derindir. Allah’a ham-

dolsun ki doğru niyet ve güzel akidenin anahtarlarıyla fetihlerin kapısı açıldı. 

Mezkûr kale, tabileriyle birlikte zapt edildi. Muhafazası için içine Yeniçeri ve 

kale muhafızı (dizdar) tayin edildi. Sancak beyi ve kadı tayin edildi. Bu hadi-

seler 950 yılında meydana gelmiştir. Sazvar Kalesi, Bân Kalesi ve Tata Kalesi 

950 yılında fethedildi.  

İstolni Belgrad Kalesi, taştan yapılmıştır. Burası Şeddâd’ın sarayı ve Âd 

kavminin yüksek burcuna benzer. Buraya benzer bir yer yoktur. Cehennemin 

dibi gibi havası ağır olması sebebiyle evvelki milletler ve farklı milletlerden 

lanetli kafir sultanların -Onlar için lanet ve cehennemin en dibi vardır- ru-

hunu ecel meleği almıştır. Şah ve hayat tahtı vefat tabutu ve ölüme dönüş-

müştür. Yani din düşmanlarının ruhları bu nimet dolu dünyadan kendileri 

için ateşle dolu olan ukbâya gittiğinde kokmuş cesetlerine defin yeri ve mes-

ken olmak için burası belirlenmiştir. Düşman gönlü gibi sıkıntı çıkaran dar, 
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karanlık ve bozuk yol kafirlerin imar ettiği iplik gibi incedir. Bundan dolayı 

şimdiye değin korunaklı bir yer olarak kalmıştır. Burası Allah’ın inayeti ve 

desteğiyle kolayca fethedildi. 950 yılında kale muhafazası için Yeniçeri ve si-

lah konuldu. Etraf nahiyelerde olan köyler tamamen zapt edildi. Buraya san-

cak beyi, kadı ve kale muhafızı (dizdar) ve sair mühimmat tayin edildi. 

Beyit: 

 ازثبغ او بجاى صلي ب و  كليسيا

 دردار كفر مسجد و محراب و منبرست 

 انجا كه بود نعره و فرياد مشركان 

 اكنون خروش  نعرۀ هللا اكبرست 

950 yılında Şehzade Sultan Mehmed, Manisa’da vefat edip cenazesi İstan-

bul’a getirilip ruhu için cami yapıldı. 

Beyit: 

İlâhî onun ruhuna rahmet et 

Mezârın serâ perde-i cennet et 

Teni yerde yattıkça leyl ü nehâr 

Sağ olsun şeh âdil-i namdâr 

Hazret-i Padişah, İstanbul’a gelip saltanat ve hilafet tahtına oturdu. 

953 yılında Basra ve Cezâir-i Vâsıt fethedildi. 

Bağdat beylerbeyinin askerle Basra’ya varıp burayı fethettiği haberi 953 

yılında geldi. 

Şah İsmail’in oğlu Elkas Mirza, bilfiil Acem valisi olan Tahmasb Şah’ın 

kardeşidir. O hidayete ererek Kızılbaştan kaçıp Sünnî Müslüman oldu. De-

mirkapı’dan Çerkez ve Tatar diyarlarından Kefe Kalesi’ne çıkıp oradan 954 

yılında gemiyle İstanbul’a gelerek Hazret-i Padişah’a kul oldu. 
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On birinci sefer: Hazret-i Padişah, haşmet ve ululukla Acem diyarına git-

meye niyet etti. Elkas Mirza da bu sefere katıldı. İskeleden karşıya geçilerek 

18 Safer 955’te Üsküdar’da konaklandı. Hazret-i Padişah, şer‘î kaideleri ikmâl 

etmek ve Râfızî ve mülhidlerin ayinini engellemek ve çirkin huylu olan 

Şia’nın kanunlarını ezip buyruğu altına almak için 955 yılında uğurlu asker-

leriyle Tebriz şehrine devlet ve ikballe teşrif etti. 

Şah; askerin hızlı saldırısından, cesaret ve yiğitliğinden haberdar oldu. 

Zorunlu olarak firarı seçti. Korkaklık ve meşakkat içerisinde münzevî bir ha-

yat sürerek artık açıktan harekete edemedi. 

Beyit: 

Zerrenin haddi değil hurşîd-i rahşâniyle bahs 

Katrenın ne kudreti var ki ede ummâniyle bahs 

Acem halkı birçok defa katırların ayaklarının altında yaymal oldukları 

için Tebriz’de birkaç gün asayiş içerisinde ikamet edildi. Sonra 955 yılında 

Rum diyarı meymenet-i rüsûma müracaat edildi.  

Van kalesinin fethi: Zikrolunan Van Kalesi, evvelce fethedilmişken içine 

konulan hisar erenleri kaleyi bırakıp gidince burası boş kaldı. Bunun üzerine 

yine serseri Kızılbaşın eline düşmüştü. O büyük kale hakikaten Acem diyarı-

nın fetih kilididir. Bundan dolayı üzerine varılıp toplar kuruldu. Darp ve 

harbe hızlı bir şekilde girişilince hisarın surunda mahsur kalan şahıslar kor-

kularından el-emân diye inleyip ağladılar. 

Beyit: 

ارند  شاه در روبر بركف و شمشير  

ارند كناه يرعذر خون سرشك ديده وز  

İnayetli padişahtan onlara emân ihsan olundu. Tamamı kaleden çıkıp 

gitti. Bu defa kaleye yarar kale muhafızı (dizdar), hisar erenleri ve askeriyle 
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beylerbeyi tayin edildi. 955 yılında mezkûr kale ve etrafında olan kaleler, ka-

sabalar ve karyeler zapt edildi. Böylece buralara uçan kuş dahi ziyaretçi ola-

maz oldu. 

Elkas Mirza’ya asker koşulup Bağdat’ta kışlamak emredildi. Vaktinde ve 

fırsatında kardeşi olan dalalet şahının vilayetini yağmalamak, evlatlarını, ai-

lesini, malını yağma ve talan etmek ısmarlandı. Bunun üzerine Elkas Mirza, 

Bağdat’a varınca Dergüzin ve Hemedan’dan geçip Azerbaycan’ın çoğunu ve 

şehirlerini yakıp yıktı. Hatta 955 yılında kendi kardeşi Sâm Mirza’nın evine 

erişti. Esbabını yağmaladı. Ailesini tahkir etti. 

Hazret-i Hüdâvendigâr, birkaç gün kalenin yakınında konakladıktan 

sonra kış soğuğunun gelmesi üzerine seferden dönülüp 955 yılında Halep 

şehrinde olan meskenlerde kışlandı. 

Bahar mevsimi geldiğinde Hazret-i Hüdâvendigâr, bütün haşmetiyle 

Acem vilayeti semtine yönelip Diyarbakır’a vardığında kötü huylu bir hasta-

lığa dair bilgi alınmıştır. Bunun üzerine güzel ahlaklı Hazret-i Padişah’ın 

otağı Diyarbakır’da Elmalı isimli yaylağa kuruldu. Çünkü burası mutedil bir 

iklime sahip havadar bir yerdi. 

Beyit: 

 هواش با دم انفاس عيسوى دم زد 

 زالل صافي ش آب حيات برهم زد 

Devlet ve ikbal ile burada konaklandı. Asker sayısı o kadar fazlaydı ki ( و 

رحبت بما االرض ضاقت  ) mesabesindedir. Bundan dolayı 956 yılında bu geniş mem-

lekette konaklandı. 

Beyit: 

 كرفته سراسر خيام سپاه 

 همه كوه و صحرا در ات عرصه  كاه
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Hazret-i Padişah’ın hizmetinde olan çok sayıda Yeniçeri ve kapı halkı se-

çilerek İkinci Vezir Ahmed Paşa’ya koşuldu. Sınır vilayette olan küfür ve da-

laletten olan Gürcü kafirlerle gazâ etmek için gönderildi. Ahmed Paşa, o di-

yara varıp çok sayıda kaleler fethedip içine yarar adamlar koydu. Asker hal-

kına o nahiyelerde olan köyleri yağmalattı. Onlara kimse karşı koymadı. Bol 

miktarda ganimet ve esirlerle 956 yılında padişahın ordusuna geldi.  

Hazret-i Padişah, 956 yılında Kostantin yönüne dönüp saadet ve selamet 

ile adalet tahtında oturmayı seçti. 

Temeşvar Kalesi ve Parkan, Ahmed Paşa tarafından fethedildi. İslam di-

yarı olan Osmanlı memleketinin civarında Temeşvar isimli yüksek bir hisar 

vardı. Burası zararlı insan ve cinlere karşı her zamanda emniyet ve emân için-

deymiş. Burası Loşance isimli lanetli dinsizin Kaf Kulesi kalesidir. O kalenin 

ve ona tabi olan mevzilerin fethi için Vezir Ahmed Paşa’ya kapı halkından 

binlerce kahraman asker ve Rumeli beyleri sipahi bahadırları koşuldu. Acele 

bir şekilde o yerlerin fethi için padişahın emrinin çıkması üzerine mezkûr 

paşa acele bir şekilde o yere varıp erişti. Kalenin etrafını sarıp toplar kurarak 

savaştığında askerler ile bela bulutundan kaza tufanını şerli kafirlerin üstüne 

yağmur gibi yağdırmışlardır. Yüce Allah’ın inayeti, enbiya ve evliyanın him-

metleriyle mezkûr kale ve Parkan isimli zor ve müşkül kale ve dokuz kale de 

bütün tabileriyle ve köyleriyle fethedildi. İçine bir beylerbeyi, birçok sancak 

beyleri, kadılar, kale muhafızları ve hisar erenleri tayin edildi. Böylece burası 

zapt edilerek İslam memleketlerine bağlandı. 

On ikinci sefer: Hazret-i Padişah, şark diyarında olan mülhidleri sonuna 

kadar defedip ortadan kaldırmak için 960 yılında iskeleden geçerek Üskü-

dar’da konakladı. 

Sultan Mustafa vakası: Hazret-i Padişah, hizmetçileri ve maiyetiyle bir-

likte yürüyüp Karaman vilayetinde Ereğli kasabasında konakladığında Şeh-

zade Sultan Mustafa’nın nefsanî maksatları heyecan verici cismani kuvvetleri 
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olup bol sayıda askerle Amasya’dan gelip güya padişah hazretlerini karşıla-

yacaktı. Ancak gerçek niyetinin aklî ve naklî delilleri malum olunca 26 Şevval 

960’ta katledildi. 

Beyit: 

 پادشاهان از پى يك 

 مصلحت صد خون كند

Ereğli’de vefat etti. Bursa’da defnolundu. 

Beyit: 

 هر كه در كوى هوايش مى نهد باى  هوس 

 روز اول ترك سر باخود مقرر ميكند

Hazret-i Padişah, o kış Halep şehrinde kışladı. 20 Zilkade 960. 

Şehzade Sultan Cihangir, Halep’te vefat etti. Cenazesi İstanbul’a gönde-

rildi. 20 Zilhicce 960. 

Hazret-i Padişah, bahar olunca Acem diyarı yönüne niyet edince hemen 

hareket edildi. Sonra Nahçıvan isimli yerde çadır kuruldu. O tilki gibi hilekâr 

fitne taifesi, aslanlar gibi olan askerlerin gücünü işitince korkup kaçtılar. Kış 

günleri son derece sert olup hava soğuktu. Bunun üzerine seferden feragat 

edilip Rum’a dönüldüğünde şeytanların şahının askerlerinin bir köşeden bazı 

şerli ve eşkıyası ile hareketi dergâhın ve makamın hizmetçileri tarafından du-

yuldu. Bundan dolayı Vezir Ahmed Paşa, bazı kapı halkına ve Yeniçerilere 

kumandan tayin olundu. Binlerce yiğit asker hazırlayarak üzerine gönderildi. 

Fakat o, yine mukabeleye takat getiremeyerek kaçıp gitti. 

Serseri Kızılbaş Şah, fil ashabı gibi Erdebil kabileleriyle hile ve oyunla bü-

tün yönlere at salarken üzerine hücum edilmesi üzerine mat oldu. 

Mısra: 

Nîçe kez nat‘-i zemînde etti şâhı pîl mât 
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Ahmed Paşa, asker halkıyla orduyla buluşunca 961 yılında Amasya’da 

kışlandı. 

Hazret-i Padişah’ın zafer askerleriyle birlikte Amasya’da kışladıklarını 

şah işitti. O baharda savaş olur ve bu diyara gidilirse kendisinin asla karşı 

koymaya takati ve kudreti yoktu. Bundan dolayı elçi göndererek zelillik ve 

düşüklük ile özür ve bağışlanma dileyerek barış istedi. Onun gönderdiği elçi-

ler Amasya’ya gelip 

Beyit: 

Ayâ şehr-i yâr-ı sa‘âdet-i me’âb 

Senindir mehâbet Süleymân-ı cenâb 

Niye emredersin imâret senin 

İtaat bizimdir işaret senin 

deyip ululayarak saçak öptükten sonra istekleri kabul edildi. Bu hadise 

961 yılında meydana geldi. Bundan sonra hilafet merkezine doğru yola çı-

kıldı. 961 yılında Kostantıniye’ye varıldı. 

Beyit: 

 كامكار اقصر قدرت تا ابد معمور باد

 وزجمال  عز وجاهت ديدۀ بد دور باد

 نعل سم ادهم و كرد سمندت دائما

 حلقۀ كوش جم و تاج سر فغفورباد

Sultan Bayezid Vakası: Şehzade Sultan Bayezid, gençlik gururu ve asha-

bının ayartması sebebiyle hidayet yolundan çıkarak dalalete girdi. Askerini 

toplayarak kardeşi Sultan Selim üzerine geldi. Konya sahrasında çok sert bir 

savaş olduğunda yanında olanlar hezimete uğradılar. Belki çoğu yok olup 

kendisi mağlup ve bedbaht olarak kaçmayı tercih etti. 22 Şaban 922. 

Beyit: 
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 كس نتواند كرفت دا من دولت بزور 

 كوشش بى فائده است  و سمه برابروى كور 

On üçüncü sefer: Sultan Bayezid’in cehalet ve dalaletten dolayı ortaya 

çıkan bereketsiz hareketi Hazret-i Padişah’a arz olunduğunda bütün kapı hal-

kıyla ve Yeniçerilerle duraksamadan sefer düzenlemek niyetiyle 28Şaban 

966’da Üsküdar’da konakladı. 

Hazret-i Padişah maiyetiyle birlikte Sultan Bayezid’in terk-i diyar ettiğini 

işitince seferden feragat edip 967 yılında saltanat merkezi olan İstanbul’a 

girdi. 

Mezkûr Sultan Bayezid, padişahtan korktuğu için Horasan yönüne kaçıp 

Kazvin isimli mahalde Kızılbaşla bir araya geldiğinde daha önceden ismi ge-

çen Şah Tahmasb; onun cürüm, isyan, dalalet ve hızlanının affedilmesi için 

rica etti. 967 yılında bu konuda yalvarmak ve şefaat istemek için Hazret-i Pa-

dişah’a elçiler gönderdi. 

Sultan Bayezid oğullarıyla birlikte Kazvin’de vefat etti. Beş oğlunun da 

ölüsü 969 yılında Rum diyarına götürülüp Sivas’ta defnedildiler. 

Yüce Allah’a hamdolsun ki İslam memleketlerinin ve yollarının etrafında 

olan Arap ve Acem diyarı, kaleler ve Müslümanların toprakları güven ve 

emândadır. Halkı refah ve emniyette olup kötü görüşlü düşmanlar ise tama-

men zelil, hakir ve itibarsız olmuşlardır. Doğudan batıya Rum, Acem ve Arap 

sultanlarından hiçbir fert ne sultanın rızasına aykırı bir iş yapabilir ne de em-

rine muhalefet edebilir. 

Beyit: 

 ايام بكام و اختران فرمان بر

 افالك نهاده بر خط طاعت سر 

O sebepten genel olarak reâyâ ve berâyânın kalbi sıkıntısız ve halleri mü-

reffehtir. Devletin günlerinin devamı ve padişah için hayır dualar ederler. Her 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 185 ~ 

biri asayiş, huzur ve mutluluk içerisindedir. Çünkü yüce padişah, dünya sal-

tanatına hiç değer vermiyordu. Ona göre iktidar ve dünyanın itibarı zerreden 

daha azdı. Bundan dolayı uzun süre sıhhat ve selamet içerisinde adalet tah-

tında kaldı. O daima Yüce Allah’a itaat ve ibadet ederdi. Farzlar ve vacipleri 

yapar; nehy edilen şeyleri terk eder; arzulananları da yerine getirirdi. Halkın 

maslahatları ve önemli işlerini adaletle ve şeriat yoluyla görürdü.  

Padişah, ava da çıkardı. 

Beyit: 

El üstünde tutulsa takmıdır bâz 

Şikârın elimde olmuştu şahbâz 

 

Beyit 

 شهباز لطف  شاه چو پرواز ميكند 

 چشم عنايتى بهمه باز ميكند 

Bazen av sevincine göğsünün genişlemesi ve ferahlaması eşlik eder. Belki 

ava olan meyli büyük peygamberler, evliya ve hayırlı kimselerin bir kısmının 

haberleriyle ilgilidir. Bazı mutluluk anlarında avın kaydına yönelmeyi buyu-

rur.  

Beyit: 

Ne sultandır ki akl-ı tîz şehper 

Açamaz medhinin pervâzına per 

Yüce Allah’a hamdolsun ki nice geniş memleketler ve iklimler ki cihan 

sultanları insanın yaratılışından beri ele geçirememişti. Padişahımızın saadet 

günlerinde birçok yer İslam memleketlerine eklendi. Etrafın çekişme ve hilaf-

sız bir şekilde ele geçirilmesi nasip oldu. Saadetli padişah zamanında olan fe-
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tihler tarihte Rum kayserleri, Acem kisrâları, Çin hakanları tarafından yapıl-

mamıştır. Arap kaylları, Büveyhîler, Sasanî kralları ve Selçuklu sultanların-

dan bir ferde nasip olmamıştır. 

Beyit: 

 شه صاحب  قران سلطان سليمان 

 كه بروى ختم صاحب قرانى

 بيك لحظه ستاند كشورى را 

 همين باشد حد كشور ستانى

Yüce Allah’tan Padişah Hazretleri’nin ömür ve devletlerini, izzet ve haş-

metlerini mevcut durumunda payidar kılması niyaz edilir. 

Nazım: 

 بدين دعا سزداز س اكنان حضرت قدس 

 كنند بهر صالح جهانيان آمين 

Padişah zamanında hayır ve sadaka olarak inşa edilen binalar: Hazret-

i Padişah’ın saltanat ve hilafet günlerinde İslam ülkesinde yapılan camiler, 

ibadethaneler, toplanma yerleri, medreseler, mescitler ve imâretler şunlardır: 

Mesnevi: 

Çü şâh-ı bahr ve ber Sultân Süleymân 

Ziyâde eylesin ömrünü Yezdân 

Rızâ-yı hak için bir ulu câmi‘ 

Binâ etti ki yok mislini sâni‘ 

Yücelmiş kubbesi ‘ayyûka ermiş 

Varıp çeşm-i mah hurşîde girmiş 

Yaşına vaz‘ olan iklîl-i garrâ 

Zer hûrşîdden olmuş mutallâ 
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Anâsır-ı nerdübândır kapısında 

Zuhal bir kara taştır yapısında 

Cami-i şerif, imâret. 

 لم يقع في البالد ثانيها 

 خلد هللا ملك بانيها

Binanın başlangıcı 956 yılı bitişiyse 964 yılıdır. 

 هر ان كس بيند اين طاق رفيع القدر  رعنا را

 ي كويد صد هزاران آفرين آستاد بنارا

Çokça hayır yapan Hazret-i Padişah -Allah onu afetlerden korusun-, Kos-

tantıniye şehrinde Allah’ın rızasını kazanmak için nurla parlayan bir cami 

yaptırmıştır. Bu caminin kubbesi, dört duvarı ve haremiyle birlikte Allah’ın 

saygın kıldığı mübarek yeri olmuştur. 

Hâsılı ol binâ ferh-i fâl 

Buldu ol denli zîb-i hüsn ü cemâl 

Ki görenler sanır idi ânı 

Gökten indi bu resme nûrânî 

İkinci Kâbe ve cennetler tahtının kubbesi olan bu caminin içinde parlayan 

nur ve çeşitli güzellikler vardır. 

Mesnevi: 

Sertâk ve revâkı hep münakkaş 

Der ü dîvârı zîbâ sahnı dilkeş 

Güneş ve şemseler sakfinde vâfir 

Bakılsa her birine göz kamaşır 

Mülevven köşe köşe şişelerden 
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Hatây-ı rûmî yaprak câm-ı revzen 

Misâl-i ‘ârız ve zülf-i semensâ 

Dilârâ nakışlar olmuş hüveydâ 

Velhasıl, bunun gibi süslü ve büyük binayı göz görmemiş; kulak işitme-

miştir. 

Beyit: 

Çâr dîvâr ve köşeler hem vâr 

Hûb u mevzûn çû kâmet-i dildâr 

Kubbeler zernigâr u sîm endûd 

Le‘alle kıymet-i ruhâm cümle ‘amûd 

Mermerlerinin özellikleri: İç ve dışı kırmızı renkli düzgün ve işlenmiş 

sütunlarla dolu olup döşemelerinde olan her taş canlı renklerle nakışlıdır. 

Nazım: 

O direklerle çok şeref bulmuş 

Göğe nûru direk-i derk olmuş 

Bağlayıp intizâm sertâser 

Sanki saf saf namaza durmuşlar 

Güzel görünüşlü her direk kıyamda, her kavisli kemer de rükuda dur-

maktadır.  

Her ‘amûdu ki ser ve kâmettir 

İşi ol mescid içre kâmettir 

Kâmet edip ‘amûdlar dâim 

Gelin olun namaza deyu kâim 
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Mihrap ve Minberinin Özellikleri: 

Ser mihrâb bir tâk-ı mukavves 

İçi taşı küre kârı mukarnas 

Şebîh etmiş kemâne peykerini 

Sipihre atmaya ta‘n oklarını 

Yemininde onun bir hûb minber 

İçi taşı yonulmuş ak mermer 

Kurulmuş arşa güyâ süllem-i nûr 

Göğe ağmak için a‘mâl-i mebrûr 

Beyit: 

نشان  قناديلش شوق دهد مى  

آسمان  اختران فروغ  از  

Mihrap ve minberi tahiyyata oturmuş hamd eden kimse, kürsüsü ise te-

şehhüdde oturmuş bir kimse gibi görünür. Süslü döşemeleri ise yüce arşa 

karşı secde eden kimseye benzer. 

Nazım: 

Her kemer kim ona atılmıştır 

Eğilip hoş rükû kılmıştır 

Deyr-i kemerler ki kılmış idi rükû 

Böyle olur rükû içince huşû 

Pây-i ber pây muttasıl kemere 

Sûret-i secde öğretir beşere 

Yüksek minareleri ve şerefli müezzinleri: 

Menâr-ı çârı oldu hûb mevzûn 
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Sütûn-i sakf-i mînâ fâm-ı gerdûn 

Çü eskimiş bu sakf-i pürsitâre 

Ona sengîn sütûn olmuş minâre 

Cami-i şerifin dört duvarında cennetteki Tuba Ağacı gibi dikili dört ayrı 

minare yapılmıştır. Ezan vakti geldiğinde hoş nağmeli ve güzel sesli müez-

zinler müminleri itaate çağıran “hayye ‘ale’s-salâ” ve “hayye ‘ale’l-felâh”ı yü-

kek ses ile bildirirler.  

Beyit: 

Vakt-i sabâh aşk-ı sînedem ‘aceb sadâ 

Kad ezzene’l-müezzin hayyû ‘ale’l-fenâ 

Cemiyet ve cemaatin özellikleri: Sabah ve akşam beş vakit namazda ehl-

i sünnet ve’l-cemaat namaz, niyaz ve itaat için orada bir araya gelip güçleri 

yettiğince itaat ederler. Onlar Allah’a yalvararak ve huşuyla farz olan namaz-

ları, nafileleri ve vacipleri yerine getirirler. Sonra tespih ve tekbir seslerini 

göğe eriştirirler. 

Rubaî: 

جود  معدن وجودوى ده فيض اى  

قعود و است ركوع ميل را همه تو از  

قيام  سوى نيامدى قد تو جود بى  

بسجود  رفتى سرته توهيج لطف بى  

Bu çok ulu bir camidir. Her köşesinde fikir sahibi hem mücahit hem de 

zâhit olan kişiler oturur. Her yönünde de sûfîler saf bir gönülle birbiri ardınca 

kurulan zikir halkalarına katılır. Kimi hal diliyle Yüce Allah’ı birler kimi de 

diliyle “lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh” sözünü zikrederler. 

Rubâî: 

اكاهست  خدا سر از كه دل هر  
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كوتاهست  او دامن خرداز دست  

عشقش  بمشام بوى رسيد جانكه وان  

است  هللا اال اله ال همه ذكرش  

Şadırvan ve akan suyunun özellikleri: 

Beyit: 

كياه مهر دميده مهرت چشمه بكرد  

هللا عون عليك حياتې آب توعين  

Cami-i şerifin avlusunda olan kevser havuzunun numunesi olan şadırvan 

ve âb-ı hayatla birlikte akan suyu 

Nazım: 

Akar ortada şâdırvân-ı garrâ 

Kenar bir ki ve havz-ı musaffâ 

Suyu bir hoş zülâl-i pâk cânbahş 

Neşât engîz cülâb-ı revân bahş 

Susayan insanlar buradan su içerler. Buradaki su her zaman akmaya de-

vam eder. 

Beyit: 

Cereyân üzere havz ve şâd-ı revân 

Sûre-i kevser okur idi hemân 

Yapılan medreselerin özellikleri: 

Nazım: 

Binâ oldu nice âlî medâris 

Ki her birinde bir olur müderris 

Eder talebelere ilmi ifâde 
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Kalır dûn-i gün kavâbil-i istifâde 

Hazret-i Padişah, ilim kapılarını açmak için işten anlayan kimselere beş 

medrese yapmalarını buyurdu. Böylece onlarda talebeler, her ilimden ve fa-

ziletten istifade etsinler. Bu medreselerde dinî ilim talebeleri ve yakînî fen-

lerde maharetli olanlar daima kullanımda olan kitapları ortaya çıkarmak için 

çalışıp ve aralarında müzakere yapsınlar. İlim talep edilen bu medreselerde 

talebeler, birbirleriyle ünsiyet kurup ilmî sohbet etsinler. Buralarda sürekli 

olarak fenler anlaşılıp karşılıklı konuşulup müzakere edilsin. Daima meşgu-

liyet mumunu yaksınlar. 

Mesnevi: 

Müderrisler kamu fazlıyla ma‘rûf 

Cemî‘îsi kemâlâtıyla mevsûf 

Mu‘îdi müsta‘idi cümle fâzıl 

Müfîdi müstefidi hep efâzıl 

Kılın ol hücreler içre sükûnu 

Değil ala ki ‘âlem zû fünûnu 

İlim talebeleri ve amelî maksatlara niyet edenler geceleri yıldızlar gibi 

gözlerini yumamayıp ta sehere kadar muteber kitaplara bakarlar. 

Beyit: 

Çerâğı subha dek her gece nevvâr 

Gözü encüm sıfat tâ subh-i bîdâr 

İrfan talep eden iç dünyaları ve gönülleri hidayet ve inayet ile aydınlık 

olsun. 

Beyit: 

 چون بكسب علوم  ذارى ميل 
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 از دكر لذتى فر وچين ذيل 

 تن بد ود چراغ و بيخوابى 

 ننهادى كچا هز يابى 

Yapılan imâretin özellikleri: 

Yapıldı bir imâret hûb u hurrem 

Ki onda harç olur mahsul-i ‘âlem 

Onun bir gün peşin havânına hakkâ 

Nemek olsa yetişmez yedi deryâ 

Sanasın dâr-ı dünyadır kim onda 

Nihâyet sözdür âyende revende 

Yüce Allah’ın lütfuyla Hazret-i Padişah, ulu bir imâret yaptı ki burada her 

sabah ve akşam güçlü zayıf ayırt edilmeksizin herkese yemek verilir. Böylece 

aç ve muhtaç kimse kalmaz.  

Beyit: 

 اى كشيده بجهان خوان كرم 

 حاضر خوان توالو ان نعم 

Bütün aç olan garip ve fakire ziyafet verilir ve gözetilirler. Bütün halk ni-

metlere şükredip padişahın ve devletin ömrünün artması ve padişahın sıhhat 

ve selameti için daima hayır dualar eder. İnşallah hem duaları hem de övgü-

leri kabul olur. 

Beyit: 

 زمانه نديده باحسان وجود 

 بكيتى كريمى چو اودر وجود 

 چود سنش باحسان بر آموده بود 

 جهانى زا انعامش آسوده بود 
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Dâruşşifânın Özellikleri: 

“Allah indirdiği her bir hastalık için bir de şifa indirmiştir. ( داء  من هللا  انزل  ما  

دوائه انزل و اال )” Bu sözün gereği olarak hastalık alametlerine mübtelâ olan her 

aziz, zelil, zayıf ve hastaya tedavi için güzel bir dâruşşifâ yapılmıştır. Usta 

doktorlar ve şefkatli hekimler daima burada toplanıp hastalıkları teşhis eder-

ler. Daha sonra bal ve şeker kamışından yapılmış şekerle beslenmiş çeşitli içe-

cekler ve ilaçlardan birçok hayat bahşeden lezzetli şerbet ve ferahlatıp kuvvet 

veren macun terkibi hazırlarlar. Eğilmiş bir halde olan ilaç alması gereken 

dertlilere faydalı ilaç tedarik etmekte bir dakika bile gecikmezler. İtibar gözü 

aldanma seliyle perdeli olmayan kişi bu bîmâristânda ecelden başka bütün 

hastalıklara derman bulunduğunu görür. 

Nazım: 

Yapıldı onda bir bîmârhâne 

Bulmaz kimse ona hiç bahâne 

Onun macunları her rence dârû 

Bulur sıhhat içine girse sayrû 

Cemî‘-i şerbeti kâfi ve sâfî 

Leb-i dilber gibi her derde şâfî 

Etıbbâ hizmet eyler bî nihâyet 

Kamu fenninde kesb etmiş mahâret 

Tutup nabzı olur ma‘lûm a‘râz 

Hem ol a‘râzla teşhîs-i emrâz 

Nice sayrûlara sıhhat verirler 

Mizâcına göre şerbet verirler 
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Kurulan Mekteplerin Özellikleri: 

Beyit: 

 زهى بوقت تالوت دمت مسيح آسا 

 كرامتيست وجود تو خلق رزخدا 

Hazret-i Padişah’ın bolca yaptığı hayır ve hasenatından birisi de çocuk-

lara Kur’an öğretilmesi için yapılan ve rağbet gören güzel bir mektep kurma-

sıdır. Ki burada her an müminlerin çocukları mushaftan Kur’an’ı tecvidiyle 

birlikte tilavet edip gayretle çalışırlar. 

Beyit: 

 مراد خويش ز قرأن طلب چنانچه توانى

 كزو حصول پ ذيرد مقاصد دو جهانى

Velhasıl bu süslü bina son derece hoş ve güzel olmuştur. 

Kostantıniye şehrindeki çeşmeler: Bütün hayır ve hasenattan biri de Al-

lah’tan ecir elde etmek için su akıtmaktır. Ki hala Kostantıniye beldesinde su 

getirmek için uzak mesafeden büyük hazineler sarf edilip yüksek binalar, 

benzersiz yüksek kemerler yapılıp çeşmeler ve havuzlar yapılır. Böylece Nil 

Nehri gibi Kostantıniye şehri içinde sular akar. 

Dâimâ havzı dopdolu mâdır 

Sanki âyine-i musaffadır 

Susuz çöl ve susamış sonsuz hayat vadilerinin arzu kadehleri suyla dol-

muştur. Emellerinin fidanı cennet misali olmuştur. 

Beyit: 

آبرا  قدر دانند تشنكان  

تابرا و سوز دارند كزعطش  

Yüce Allah’tan zamanın padişahının dünya döndükçe zamanın belasına 

karşı güven içerisinde olması niyaz edilir. 
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Merhum Sultan Selim Han için türbesinin yakınında cami, imâret, tabak-

haneler, Kur’an’ı okumak için mektep yapılmıştır. Bina 927 yılında başladı 933 

yılında bitti. 

Merhum Sultan Selim için Yenibahçe’de bir medrese de yapıldı. 

Şehzade Sultan Mehmed’in ruhu için 951 yılında Yeniçeri odalarında bir 

cami, bir medrese, imâret, tabakhane ve Kur’an öğretmek için sıbyan mektebi 

yapıldı. 

Bağdat Kalesi yakınlarında Hz. İmam-ı Azam’ın mezarını tamir edip 

Râfızîlerin saldırısından korunması için etrafına yüksek kale şeklinde kuleler 

yapıldı. Ayrıca imâret ve cami yapıldı. Böylece Hanefî mezhebine mensup 

olan iyi niyetli ümmet daima namaz kılıp itaat edip Hazret-i Padişah’a dualar 

ederler. 

Badat’ta medfûn olan Hz. Abdülkadir Geylanî’in mezarı tamir edilip ya-

kınında olan cami yenilendi. 

Merhum Şehzade Sultan Cihangir’in ruhu için Galata’nın dışında bir tepe 

üzerine yüksek bir cami yapılmıştır. 

Konya şehrinde manevi sultan olan Mesnevî’nin sahibi Hz. Mevlânâ için 

957 yılında mezarı yakınında yüksek bir cami ve erişilmez bir mescit yapıldı. 

Hanefî olup şeriata tabi olan saf meşrepli sûfîler ve sahih mezheplerden mu-

hakkik kimseler uyanış külahını bir baş elbisesi yapıp müttaki olanlar beş va-

kit toplanırlar. Farz namazlar, sünnetler ve nafileler kılarlar. Hâl ve kâl diliyle 

gece gündüz sürekli Yüce Allah’ı birlemekle meşgul olurlar. 

Kefe’de bir kilise cami olup eski bir bina olması sebebiyle çoğu duvarları 

yıkılıp harap olduğunda 932 yılında yenilenerek yeniden geniş bir cami ya-

pıldı. Bir çifte hamam da yapıldı. 

İznik’te olan Kilise Camii’ne ateş düşüp yandığında 959 yılında yenilenip 

yeniden bir cami yapıldı. 
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959 yılında Kudüs-i Şerif’te ilk kıble olan mübarek kayanın kubbesinin içi 

ve dışı çiniyle kaplanarak güzelleştirilip süslenmiştir. 

Şam’da Gök Meydan’da Ablak Kasrı olarak bilinen mahalde 962 yılında 

bir cami, imâret ve misafirlerin ve hacıların konaklaması için tabakhaneler ve 

hanlar yapıldı. Sabah akşam bol yemek pişip paylaştırırlar. 

Şehzadelerin validesi merhume Haseki Sultan için 933 yılında Dikilitaş 

yakınında güzel bir cami, medrese, bol nimet bulunan imâret, hastalar için 

güzel bir darüşşifa yapıldı. 

Merhume Haseki Sultan için Kâbe-i Muazzama’da çok nimet bulunan bir 

imâret; Medine-i Münevvere’de de faydalı büyük bir imâret yapıldı. Her gün 

Mekke ve Medine fakirlerine ziyafet verilir. 

Edirne şehrinde de çok sayıda çeşme olup sular gece gündüz durmadan 

akar. 

Meriç Nehri üzerinde olan Mustafa Paşa Köprüsü’nün başında cami, 

imâret ve hanlar kurulmuştur. 

10.11.4. Hazret-i Sultan’ın Hayrâtı 

انداز عمارتى دنيا خرابۀ درين  

دراز  بعمر تو ز بماند خير ذكر كه  

Hayır sahibi olan Hazret-i Padişah, 950 yılında Üsküdar’da halis bir ni-

yetle ibadet ve itaat yeri olarak süslü bir cami yaptırdı. Ayrıca bir medrese, 

herkesin nimetlerinden faydalanacağı bir imâret, Kur’an tilavetini ve tecvi-

dini öğrenmek isteyen çocuklar için bir mektep yaptırdı. Mektebe Kur’an ha-

fızları tayin edilir. Sabah akşam çeşitli ziyafetler ve bol nimetler verilerek mi-

safirler gözetilir. 

Merhum Rüstem Paşa’nın ruhu için sultan hazretlerinin hasenatı: 

Yaptı bir câmi‘i ki nûrânî 

Ki görenler sanırdı nûrânî 
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İstanbul’da Tahtakale yakınında sultan hazretleri cennete benzeyen bir 

cami ve mescit yaptırdı. Yer ve gökte şimdiye değin onun gibi süslü ve güzel 

bir bina ne tamir ve mamur olmuş ne de tertip edilmiş ve bina edilmiştir. Mih-

rabın kemerinin alemde benzeri yoktur. Mahfilin revak kemeri de oldukça 

nadirdir. 

Beyit: 

Kıble-i âfitâbdır bâbı 

Secdegâh hilâl-i mihrâbı 

İçi dışı tamamen çiniyle kaplı olup kubbesi çok yüksektir. Yüksek derece-

lerle daire şeklindeki kubbesi yüksek çatıda meydana gelecek zorlukları orta-

dan kaldırmıştır. Sabah ve akşam beş vakit namaz eda edilir. Diğer bereketli 

vakitlerde itaatkâr kimseler dualar eder. Münacat edenler Allah’a yalvarır. 

Dualarının kabul edilmesi niyaz edilir. 

Mesnevi: 

آله  فيض جامع او مسجد  

بماه اوتا خطبۀ زمزمۀ  

درون يكنيد تسبيح غلغل  

برون  واال كنبد زنه رفت  

Kâbe-i Şerife’ye su getirildi. Böylece o yüce ve itibarlı diyarda su görül-

müş oldu. Burası ( االنهار تحتها من عدن جنات ) oldu. 

Mesnevi: 

Çeşme-i mihrdir o şadırvan 

Reşehât-ı eşi‘a-i rahşân 

Kimdir diyen ona âb-ı fırât 

‘Ayn-ı kevserdir ol ne âb-ı hayât 
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Yüce Allah’tan Hazret-i Padişah’ın hilafet ve saltanatını daima hayır ve 

ihsanlar ile süsleyip güzelleştirmesi niyaz olunur. Yüce Allah, İslam medre-

selerinin rükünlerini ve Rasulullah’ın (s) milletinin kaidelerini her zaman şef-

kat ve iyilikle yayarak muntazam ve sağlam etsin. Amin ey alemlerin Rabbi 

ve yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ım. 

10.11.5. Zamanındaki Alimler ve Faziletli Kimseler 

Padişah hazretlerinin eskiden beri hocası olan Mevlânâ Hayreddin 

Efendi, Kastamonu’dandır. Alim, fâzıl, fünun sahibi, muhakkik, müdakkik ve 

kâmil bir kimseydi. Bazen padişahla bir araya gelme şerefine nail olurdu. 950 

yılında vefat etti. 

Müftü Ali Çelebi, alimlerin övüncü ve salihlerin hayırlısıdır. 

Mevlânâ Sûfî Ali Çelebi el-Cemâlî; alim, âmil, fâzıl ve kâmil bir azizdi. 

Haram ve yasaklardan kaçınıp kendini tutan takvalı bir kişiydi. İstanbul’a 

müftü ve merhum Sultan Bayezid’in medresesinde müderris oldu. Ölünceye 

kadar alimler arasında saygın ve yüce bir konuma sahip olmuştu. 

Kemal Paşazâde (rha) devirlerin alimlerinin en faziletlisi ve en kâmiliydi. 

O, bütün ilimleri bilen büyük ve ulu bir mollaydı. Onun adı Mevlânâ Şem-

seddin Ahmed’dir. Ancak Kemal Paşazâde olarak isimlendirilmiştir. Onun 

sayfaları, kaleme aldıkları ve risaleleri oldukça iyidir. Kelamının güzelliği ve 

fesahati; faziletli ve büyük kimselerin fikirlerini kaleme aldığı eserlerin mu-

kaddimesidir. Bütün ilimlerde derinleştiği ve bütün fenlerde üstün olduğu 

teliflerinden ve tasniflerinden malumdur. Hiçbir fen yoktur ki onda buluş 

yapmış olmasın. Sonuç olarak nice zamandır onun gibi seçkin molla zuhur 

etmiş değildir. Hazret-i Padişah’ın saadetli ismine telif ettiği kitapların sonu 

yoktur. Ömrünün sonuna kadar zamanın müftüsü oldu. 940 yılında vefat etti. 

Müftü Sadi Çelebi (r.a), Kemal Paşazâde’den sonra asrın meşhur alimle-

rinin en seçkinidir. Zamanın alimi Mevlânâ Ali Çelebi’nin sağlam görüşü ince 

fikirlerin işaretlerinin lambası, açık fikri hakikat hazinelerinin anahtarıydı. İs-

tanbul kadısıyken müftü oldu. 945 yılında vefat etti. 
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Müftü Muhyiddin Çelebi, Fenârî’nin oğludur. Mahir ve kâmil bir zat olan 

Muhyiddin Çelebi, Fenârîzâde olarak isimlendirilir. O büyük bir fazilete sa-

hip olması sebebiyle Anadolu’ya ve Rumeli’ne kazasker olduktan sonra za-

manın müftüsü oldu. 954 yılında vefat etti. 

Büyük bir alim ve fâzıl olan Müftü Kadri Çelebi, hakikat incilerinin mek-

tuplarını manzume şekilde yazan ve nakledilen ince meselelerin sırrını neşre-

dendi. Anadolu’ya kazasker olup ondan sonra zamanın müftüsü oldu. 959 

yılında vefat etti. 

Müftü Molla Çivizâde olarak meşhur olan Mevlânâ Şeyh Mehmed, ilimde 

zirve bir isimdir. O, Kur’an’ı iyi bir şekilde bilen, müşkül meseleleri çözen bir 

alimdi. Anadolu’ya ve Rumeli’ne kazasker olup sonra zamanın müftüsü oldu. 

Müftü Şeyh Abdülkerim, fakih, müfessir ve muhaddis olan bir azizdi. Ke-

rameti zahir olmuş bir mürşitti. Küçük Ayasofya’da her cuma günü vaaz ve 

nasihat ederken yüz akçe vazife tayin edildi. O, müftü de olmuştur. 

Müftü Hoca Çelebi (rha), doğu ve batıdaki alimlerin en iyisidir. Tüm mez-

heplerde içtihat etmeye layıktır. O, ilimde gökteki hilal gibidir. Ebû’s-Suud, 

Müslümanların şeyhülislamı Mevlânâ Ebû’s-Suud, Hoca Çelebi ismiyle meş-

hur olmuştur. Zamanında manaların denizi ve ikinci Numan’dır. Hazret-i Pa-

dişah’ın adaletli ve saadetli günlerinde Kur’an’ın bir tefsirini yazmıştır. Böy-

lece inen ayetlerin sırları ve tevilin nurlarıyla yaptığı açıklama ve doğruyu 

yanlıştan ayırması Muhammed (s) ümmetinin çoğunun istifadesine sebep ol-

muştur. Hiçbir padişah zamanında bunun gibi bir tefsir yazılmış değildir. Bü-

tün alimler, ulu kimseler ve saygın faziletli kimseler tarafından kabul görmüş-

tür. 

Sultan Süleyman zamanındaki kazaskerler: 

Molla Abdülvâsi‘ Çelebi, Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu. Ondan 

sonra Kâbe’de emekli olmayı tercih etti. 

Molla Muhyiddin Çelebi, Molla Fenârî’nin oğullarındandır. Anadolu ve 

Rumeli’ye kazasker oldu. Sonra müftü olup emekli oldu. 954 yılında vefat etti. 
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Molla Kadri Çelebi, Anadolu’ya kazasker oldu. Sonra müftü olup emekli 

oldu. 955 yılında vefat etti. 

Hoca Çelebi ismiyle meşhur olan Molla Ebû’s-Suud, İstanbul kazasından 

Rumeli kazaskeri oldu. 

Molla Muhyiddin, Mehmed Kutbüddinzâde ismiyle meşhurdur. Ana-

dolu kazaskeri olup sonra emekli oldu. 957 yılında vefat etti. 

Molla Şeyh Mehmed, Çivizâde ismiyle meşhur ve malumdur. Ana-

dolu’da kazaskeriyken ondan sonra müftü olup sonra Rumeli kazaskeri oldu. 

954 yılında vefat etti. 

Molla Ma‘lûl Emîr Efendi, Anadolu kazaskeriyken emekli oldu. 963 yı-

lında vefat etti. 

Molla Sinan Çelebi, Anadolu kazaskeri olup ondan sonra padişahın yeni 

yaptırdığı Dâru’l-Hadîs Medresesi’nde iki yüz on akçeyle müderrisken 

emekli oldu. 

Molla Bostan Çelebi, Rumeli kazaskeriyken emekli oldu. 977 yılında vefat 

etti. 

Molla Abdurrahman Çelebi, Rumeli kazaskeri olup ondan sonra Mısır’da 

kadı oldu. Sonra emekli oldu. 

Molla Cafer Çelebi, Anadolu kazaskeriyken emekli oldu. 978 yılında vefat 

etti. Molla Hamid Çelebi, bilfiil Rumeli kazaskeridir. Sonra emekli oldu. 

Abdülkerimzâde Molla Muhyiddin, Anadolu kazaskeriyken emekli oldu. 

Molla Perviz Efendi, bilfiil Anadolu kazaskeridir. Sonra emekli oldu. 

Padişah Zamanındaki Alimler: 

Molla Hafızuddin Mehmed, Hafız-ı Acem ismiyle meşhurdur. Alim, mu-

hakkik, fâzıl ve müdakkiktir. Birçok ilmî konuda risaleler yazmıştır. 

Semâniye’de müderrisken emekli oldu. Ondan sonra vefat etti. 
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Molla Abdüllatif, Kastamonu’dandır. Edirne’de Sultan Bayezid Medre-

sesi’ne müderrisken Edirne kadılığı ihsan edildi. Ondan sonra emekli olup 

seksen akçe tayin edildi. 

Molla Şeyh Muhammed el-Endelüsî, Şeyh Magûş ismiyle bilinen azizdir. 

Tefsir ve hadis ilminde mahir ve sair Arapça ilimlerin türlerini hazırlayan bir 

kimseydi. Asrının nadir bulunan bir fâzıl ve kâmiliydi. Çok zamandır onun 

gibi naklî ve aklî ilimleri kendisinde toplamış bir şahıs ne görülmüş ne de işi-

tilmiştir. Hep saygı duyulup emeklilik vazifesi tayin edildi. Rum’un kışının 

şiddetine dayanamayıp Mısır’a gitti. Burada da vefat etti. 

Molla Nakîzî Bayezid, salih ve zâhit bir kimseydi. Semâniye’de müderris-

ken Amasya müftüsü ve müderrisi olup ondan sonra emekli oldu. 943 yılında 

vefat etti. 

Molla İshak Çelebi, Üsküplüdür. Alim, fâzıl, şair ve mahirdir. Muhâdara 

ilminde nadir, inşaya da kadirdir. Semâniye’de müderrisken Şam’a kadı ol-

duğunda bu tarihi kendisi düşmüştür. 

Şehr-i zî’l-hiccede azmim sefer-i Şâm oldu 

İstedim yazmaya tarihini akşam oldu 

Sene 942. Şam’da da vefat etti. Nurlu kabri Bilal Habeşî civarındadır. 

Molla Deli, Birader ismiyle bilinen bir alim ve kâmildir. Birçok medreseye 

müderris olup emekli olduğunda otuz akçe vazife tayin edildi. Güzel ve akıcı 

şiirleriyle birlikte latifeleri vardır. Karşılıklı konuşmada benzeri yoktu. 

Molla Cafer Nihâlî, Bursalı Cafer Çelebi ismiyle meşhurdur. Nazik, zarif 

ve latif tabiatlı bir kimseydi. Müderrisken otuz akçe emeklilik akçesini seçti. 

Şiirleri ve latifeleri vardır. 

Molla Hekimşah Muhammed, Kazvinlidir. Yüz yirmi akçe vazifeyle tabip 

iken tefsire ve Hocazâde’nin Tehâfüt’üne hâşiye yazmıştır. Bu zamanda vefat 

etti. 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 203 ~ 

Şah Kasım b. eş-Şeyh el-Mecdûbî, Acem’den sürgün gelmiştir. İlimde ve 

inşada mahirdir. Günlüğü elli akçe oturak vazifesi vardı. Osmanoğulları’nın 

tarihini yazmıştır. Fakat tamamlamadan vefat etmiştir. 

Kadızâde Acem’e Molla Zahîruddin Erdebilî derler. Acem’den sürgün 

gelmiştir. Şiire kadir, inşada mahirdir. Hüsn-i hattı da olan mükemmel bir 

kimsedir. İbn Hallikân’ın tarihini tercüme etmiştir. Seksen akçe oturak ulufesi 

tayin edildi. 

Şeyh Şebüsterî, Acemdir. Zihni güçlü bir kimseydi. Padişah hazretlerine 

Farsça kaside söylemiştir. Bir mısrada tahta cülus tarihi bir mısrada da Ro-

dos’un fetih tarihi zahir olur. Hâşiye-i Tecrîd’e hâşiye yazmıştır. 

Mimarzâde Molla Muhyiddin, ilim ehliydi. İki defa Halep’e kadı olmuş-

tur. 

Molla Bedreddin, Vezir Hadim Ali Paşa’nın kuludur. Köle Bedreddin, is-

miyle bilinir. Halep’e ve Edirne’ye kadı olmuştur. 

Molla Uşak Kasım, zeki tabiatlı, kelamı makbul ve hoş sohbetli bir kimse-

dir. Çok latifeleri vardır. Edirne’de birkaç gün müderris olup sonra ayda bin 

akçe emeklilik ulufesi tayin edilmiştir. 

İsrafilzâde Molla Fahreddin; zeki, ince görüşlü ve kelamı kabul gören bir 

kimsedir. Aklî ilimlerde makbul olan bir mollaydı. 

Mevlânâ Saçlı Emîr Efendi, Tebrizlidir. Halep, Şam ve Kostantıniye’ye 

kadı olup ondan sonra yüz akçeyle oturak oldu. Arapça ve şer‘î ilimlerde 

kâmil, özellikle inşa zanaatinde mahirdir. Nice zamandır mollalar arasında 

onun gibi inşada usta bir yazar gelmemiştir. 

Köprücükoğlu Molla Sinan, Amasya’da müftü ve müderris oldu. İlim ehli 

ve salih bir kimseydi. 

Molla Mehmed Bey, Sultan Bayezid’in kuludur. İlimde mahir ve fâzıl bir 

kimseydi. Şam’a kadı oldu. Sonra Mısır kadılığı verilip giderken yolda vefat 

etti. 
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Molla Manastırlı Çelebi, alim ve fâzıl bir kimsedir. Edirne’de Çelebi Med-

resesi’nde müderris olup sonra uzleti tercih etmişti. 

Sultan Süleyman Han Zamanındaki Ulu Şeyhler: 

Müftü Şeyh’e Abdülkerim el-Kâdirî derlerdi. Fakih, müfessir ve muhad-

dis olan bir azizdi. Sûfîlere irşat ederdi. Her cuma, Küçük Ayasofya’da vaaz 

u nasihat ederdi. Son derece etkili sözleri vardır. Yüz akçe vazifeyle fetva ver-

mesi emredildi. Kerameti zahir olmuş bir azizdi. 

Şeyh Mahmud Çelebi, Hz. Emîr Buhârî’nin halifesidir. Edepli ve vakarlı 

alim ve âbid olan bir azizdi. 

Şeyh Pîrî Halife, Hamidlidir. Seyyid Buhârî ile sohbet etmiştir. İrşat ehli 

bir azizdir. Alim, âbid ve zâhit olup insanlardan ilişkisini kesmişti. 

Şeyh Hacı Halife, Menteşelidir. Nefsi mübarek, yürüyüşü mütevazı olan 

irşat sahibi bir azizdir. 

Şeyh Bekr Halife, ilim ehli olup ondan sonra keramet ehli oldu. Edip, zeki, 

vakur, sabırlı, yumuşak huylu ve kerem sahibi bir kimseydi. 

Gündüzlü Şeyh Muslihuddin Halife, Zeynî tarikatında âbid, zâhit, nefsi 

mübarek, irşat ehli, aziz ve kerameti zahir olmuş kimseydi. 

Şeyh Muhyiddin, İzniklidir. Sultan Selim Camii’nde imamdı. Şeriata 

uyan, âbid, zâhit, nefsi mübarek aziz ve kerameti zahir olmuş kimseydi. 

Şeyh İskender Dede; ermiş olan bir azizdi. Her ne kadar ümmi olsa da 

tasavvuf sebebiyle maarif-i zevkıyyeye malik olup irşat ederdi. 

Şeyh Sinan Erdebilî, âbid ve riyazete çekilmiş bir azizdi. İrşatla meşgul 

olan hâl ehli kimseydi. Rüya tabirinde de müsellemdi. 

Şeyh Muhyiddin, İştiblidir. Salih, verâlı, riyazet ve mücahede ehli bir 

azizdi. 

Şeyh İsmail Mücerred, Şirvanlıdır. Keramet sahibi ve ilim ehli bir azizdi. 

Mekke-i Mükerreme’ye mücavir oldu. Orada 940 yılında vefat etti. 
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Şeyh Ramazan Halife, zâhit bir azizdi. Ali Paşa Tekkesi’nde olur. Arif ve 

âbid kimse olup güzel rüya tabircisiydi. 

Şeyh Bâli Halife; alim, âmil ve fakir sâliklerin mürşidi olup Sofya’da ika-

met etti. 

Şeyh Merkez Muslihuddin, ilim ehli olup tarikatın adabına riayet ederdi. 

O, tefsiri olan bir azizdi. 

Şeyh Sinan Halife, ümmî bir kimse olsa da büyük bir cezbeye sahip olan 

bir azizdi. 

Şeyh Ali Kazvânî, kalplerde olanı keşfeden ve zihinden geçenlere vakıf 

olan bir azizdi. 

Şeyh Uveys, züht ve takvada benzersizdi. Şam’da ikamet etti. Çok mari-

fetlere sahipti. 

Şeyh Davud, ilim ehli olan âbid bir kimseydi. 

Şeyh Baba Haydar Semerkandî, Hoca Abdullah’la arkadaşlık etmiş mü-

tevazı ve huşu sahibi olan bir azizdi. 

Şeyh Safiyüddin; alim, âbid ve halvet ehli olan bir azizdir. Rüya tabirinde 

kâmil olup Amasya’da yaşardı. 

Şeyh Muhyiddin, Amasya yakınında yer alan Kefala köyündendir. Daima 

ibadet ve mücahede eden bir azizdir. O, hal ehli olan meşhur bir kimsedir. 

Şeyh Sinan, Merhum Filibe’de yaşardı. Büyük şeyhlere ve ulu alimlere 

yetişmiş hal ve kemal sahibi bir kimseydi. 

Şeyh Karalı, Merhum Şeyh Sinan hazretlerinin oğludur. Velayet ehli ve 

keramet sahibi bir azizdi. 

Hekim İshak, evvelce Hristiyan bir doktordu. Ondan sonra Müslüman 

olup tasavvufa başladı. Bazı kitaplar telif etmiştir. O, ilim ehlidir. 
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Şeyh Abdülgaffar Medenî, ilim ehli, keramet sahibi ve yüksek makama 

sahip olan bir azizdi. 

Şeyh Analıca Muhyiddin, Kalenderhane Camii’nde imam ve hatipti. 

Şeyh Mübarek, ehl-i sünnet ve’l-cemaat üzere sahih akideli olan aziz bir 

pirdi. 

Şeyhzâde Mevlânâ Abdi Çelebi, Merzifonludur. İlim ve faziletiyle meş-

hurdur. Vaaz konusunda kâmil olan bir azizdi. 

Şeyh Mahmud Dede, Konya’da Molla Hünkar Türbesi’nde olur. O, uzlet 

ehli bir aziz ve halktan ilgisini kesmiş olan duaları kabul edilen keramet sahibi 

bir kimseydi. Padişah hazretleriyle karşılaşması nasip olmuş ve hayır duala-

rına mazhar olmuştur.  

Şeyh Abdullah Dede, Akşehir yakınında bir köyde ikamet eder. Keramet 

sahibi, duası kabul gören bir azizdi. Her gece misafirlerini ziyaret ederdi. Ha-

yır ve nimeti çok kimsedir. Mescitler ve köprüler yaptırmış olup hayrât ve 

sadakalarının sonu yoktur. Kendi çiftiyle dirilir derviş kişiydi. 

Şeyh Hekim Çelebi Nakşibendî, Zahir ve batın ilimlerde kâmil bir kimse-

dir. 

Şeyh Abdüllatif Nakşibendî, 971 yılında Kâbe-i Mükerreme’de vefat etti. 

Vaiz Erlizâde, hal ehli bir azizdir. Zahir ve batın ilimlerde benzersiz bir 

azizdir. 

Şeyh Ali Çelebi, merhum Ayasofya’da ikamet ederdi. O, oldukça müşa-

hede ve mücahede ehli olan bir azizdi. 

Bunlardan başka Hazret-i Padişah’ın adaletle hüküm sürdüğü saltanatı 

zamanında faziletli kimseler, alimler, şeyhler ve marifet ehli olan salihler o 

kadar çoktur ki kalem ve mürekkep yetmez. Özellikle üç beldede kadı olmuş 

birçok faziletli kimse, meşhur alimler ve medresede bilfiil ders vermekle meş-
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gul üstün müderrisler ve kabiliyetli kimseler sayılamayacak ve aktarılamaya-

cak kadar çoktur. Bunları açıklamak ve toplu bir şekilde ele almak mümkün 

olmadığından dolayı bu başlıkta sözü uzatmaktan kaçınıldı. Yüce Allah’tan 

niyaz edilir ki kitabın mukaddimesinden sonuna gelince bu Belâgatlı eserde 

ismi, menkıbeleri ve mertebeleri kağıda geçirilen şeriat alimleri ve her biri gü-

zel amel sahibi ve devletlerin dinini mamur kılan şeyhler 

Beyit: 

رود  و دريا ابرو نم از فزون  

درود  ايشان جان بر باد زما  

Onların yüce himmetleri ile ruhaniyetlerinin bir araya gelmesiyle cihan 

sultanlarının sultanı insan türünün hülasası Osmanoğulları’nın tacının halesi 

Hazret-i Sultan 

Beyit: 

پايه وچمشيد دولت سليمان  

سايه  خورشيد بر افكنده زچتر  

Padişahın hükümdarlık sarayı direktir. Sonsuz çivilerle güçlendirilmiştir. 

Ve padişahın eteklerinin şefkati saygı ile süslü ve aziz kılınmıştır. Zafer san-

cakları ve zaferin şiarları geçmiş devirlerin sayfalarında kayıtlıdır. Bihurmeti 

seyyidi’l-enbiyâ ve âlihi’l-müctebâ. Âmîn yâ muʻîn! 

Beyit: 

Ey şehinşâh dehr u ʻâlî câh 

Mahz-ı lütf hüdâ-yı zılli ilâh 

Sâyen ayırmasın hüdâ bizden 

Ola zatın cihâna sâye-i figen 

Nîk-i hâh-ı cihânyân oldun 

Cümle-i halka mihribân oldun 
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Şol Süleymânsınki hâtemle 

Kâr fermâ-yı ins ü cân oldun 

Dedi halk eyleyip duâ ve senâ 

Halleda’l-lâhü mülkehu ebedâ 

Hazret-i padişahımız sebebiyle Allah’a hamdolsun. 

Beyit: 

Gevher-i efser Süleymândır 

Vâris-i mülk-i Âl-i Osmândır 

Cömertlik madeni olan padişahın hayır ve uğurda dünyada bir benzeri 

yoktur. O, çok fazla şefkatli ve ihsan sahibi olup infakta da bulunurdu. 

Beyit: 

 سخا و عدل تواندر جهان بروز و بشب 

 چنان رود كه بروز آفتاب وشب ومهتاب

Padişahın sayısız nimetleri gece ve gündüz herkese aralıksız olarak ulaşır. 

Onun ihsanı için bir parça bahane gerek. Bahanesiz nimetlendirmesine ne 

büyü ne de efsane gerekir. Mesela değersiz kuluna ihsanı ülkenin haracıdır. 

Kaftanının eteği felek atlasının süsüdür. Cömertlik, kerem, hediye ve nimet-

lerde benzeri yoktur. Ancak o, altına pul kadar itibar etmemiştir. Basiret sa-

hibi, müteyakkız ve ibret alan kimseler için şu sözün anlamı açıktır: 

 انه لحب الخير لشديد 

Hayır yolunu ve hasenat caddesini yol edinmenin Allah’a yaklaşmak ve 

mağfiretini kazanmak için gerekli olduğuna yeterli bir delil ve şifa veren bir 

yoldur. Şeriatın sahibinin beyanının acziyette bırakan lisanı kainat ve mevcu-

datın aslî ve fer‘î özetidir. Rasûlullah’tan (s) şu söz zuhur etmiştir: 

 الصدقة ترد البالء و تزيد العمرو ال يزيد العمر اال بالبر و ال يرد القضاء  اال بالدعاء
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İmarı güçlendirmeye ve arttırmaya büyük önem verdiğine açık bir delil 

ve güçlü bir kavildir. Özellikle din alimleri ve kesin bilgi sahibi şeyhlerden 

bazı kalp erbabına her birine gayp örtüsü açıktır. Belki güçlüklerin perdesini 

yırtan ve aydınlığa kavuşturan, gizli şeylere vakıf ve güzel eserleri bilen kim-

seler olmuşlardır. Halvete girmeyi seçen bu kimseler tenhadaki zaviyelerde 

mukaddes aleme teveccüh etmek ve insanın girmesi yasak olan yere mahrem 

olmak için uzlete çekilmişlerdir. Onlar hayal levhasında ve kalplerinin levhası 

boş olan gecelerde bazı güzel ve mübarek rüyaları müşahede etmişlerdir. Şu 

sözün gereğince: 

 قد صدقت الرؤيا

Onun gibi müjdelenmiş rüya padişah hazretlerinin şerefli ömrünün uzun 

olmasına delildir. Kemal nisabından yani yüz yıldan fazladır. Gerçi padişah 

hazretleri fazilet ilminin küresi, cömertlik ve harcama dairesinin noktasıdır. 

Güzel ahlakıyla oldukça meşhur olalı haksızın kanıyla perhiz yapıp halkın 

katlinden uzak durduğu için Yüce Allah, ona uzun ömür vermiştir. Ümit edi-

lir ki şerefli zat ve latif unsuru: 

Beyit: 

 تا قبۀ مقرنس فيروزۀ فلك 

 بركرد اين سراچۀ غبرا كند 

Saltanat ve hilafette payidar ve karar üzerine olsun. 

Kıt’a: 

Ey şehriyâr-i âdil vey mahzen-i hasâil 

Ey menba‘-ı ma‘ânî vey mecma‘-ı fezâil 

Çemşîd gibi hükmün insiyle cinne nâfiz 

Hurşîd gibi feyzin bahriyle berre şâmil 

Fazl ü şerefte şâha burhân sana ne hâcet 

Hurşîd husn içinde lazım değil delâil 



─ Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 210 ~ 

Sen şehriyâr vasfın etmekte fikr âciz 

Sen şehsüvâr medhin etmekte akıl zâil 

Çün zâtı vasfa sığmaz ey dil sözü uzatma 

Ki ola sadâ‘-i bâ‘is hatm eyleyip duâ kıl 

İzzet başında efser-i devlet kapında çâker 

Matlûb ola müyesser maksûd cümle hâsıl 
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11. ÖNCEKİ ŞAH VE KRALLARIN TARİHİ 

11.1. Sultanların Lakapları 

Bidâye ve Nihâye adlı kitapta şu bilgiler yer alır: Yemen diyarına ve Had-

ramevt vilayetine her kim malik olursa onların padişahlarına Tübba -çoğulu 

Tebâbia- derler. Şam vilayeti ve Cezîre’ye malik olan padişahlara Kayser -ço-

ğulu Kayâsire- derler. Fars diyarı padişahlarına Kisrâ -çoğulu Ekâsire- derler. 

Mısır diyarında Kıptî’den yani kafirden padişah olsa Firavun -çoğulu Ferâine- 

derler. Habeş vilayetine malik olan padişahlara Necâşî derler. Hind vilayetine 

padişah olana Batlamyus derler. Deylem kavmine malik olan padişahlara 

Keyâniyân derler. Yani isimlerinin başına “key” lafzını eklerler. Keykubad, 

Keyhüsrev derler. Ki key demek padişah demek olur. Nebât kavmine malik 

olan padişahlara Nemrut -çoğulu Nemâride- derler.  

Bazı tarih kitaplarında sultanların lakapları şöyle yazılmıştır: Acem Kis-

raları, Rum Kayserleri, Çin Fağfuru, Türk Hakanları, Arap Kaylları, Yemen 

Tübbaları, Hint Râyânı, Sasanî kralları, Büveyh ailesi, Selçuklu Sultanları, Ha-

varezm Kaanı, Yunan Batlamyusu -çoğulu Batâlise- 



─ Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 212 ~ 

11.2. Kralların Tabakaları  

Yetmiş bir kişi dört bin yüz seksen bir sene hüküm sürdü. Tarih kitapla-

rında, hikâye ve Siyer risalelerinde rivayet bu üslup üzere yazılıdır ki: 

11.2.1. Birinci Tabaka 

Bunlara Pîşdâdiyân derler. On üç kişidirler. Yani adaletin çoğu demek 

olur. Müddetleri iki bin beş yüz altmış sekiz senedir. 

11.2.1.1. Acem Krallarının İlki Milletlerin Eceli Keyumers Şah’tır 

Tarihçiler onun hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazısı Mihlâil’in oğulları ol-

duklarını söylemiştir. Yani Mihlâil’in oğlunun oğludur. Ama İmam Hüc-

cetü’l-İslâm Muhammed Gazâlî (rha) Nasîhatü’l-Mülûk adlı kitabında Hz. Şît 

(as) peygamberin kardeşi olduğunu buyurmuşlardır. Kadı Beydâvî (rha) 

Nizâmü’t-Tevârîh adlı kitabında “Hz. Nûh (as) peygamberin evladındandır. 

Mesela Keyumers, Nûh’un oğlu Sâm’ın soyundan gelmektedir.” demiştir. İlk 

defa padişaha ait kanun, nizam ve padişahların padişahının kanunlarını o dü-

zenlemiştir.  

Beyit: 

نهاد عالم تاريخ مويخكه  

كردياد  چنين موبد كفتار ز  

كشود  كشور يكه خديو نخستين  

بود  كيومرث سرنامداران  

تاج بنهاد و تخت بر بنشست  چو  

خراج  ددهقان ازمر بينداخت  

Bazı tarihlerde bin sene yaşayıp beş yüz altmış sene hüküm sürdüğü ri-

vayet edilir. Ama Şehnâme’de saltanat süresi otuz senedir. 

Beyit: 

بود  شاه سى سال درون يكبتى  
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بود بركاه خورشيد چو بى بخور  

Dünyada binayı ilk defa o yaptı. Belh, İstahr ve Demavend şehirlerini 

onun yaptırdığını söylerler. İbrişim, yün ve kıldan elbiseleri, kaftanı ve kilimi 

ilk defa o icat etmiştir. Kuyu kazıp su çıkarmak, lağımlar ve çeşmeler yapmak, 

meyve ağacı dikmek, mancınık ve sapanla taş atmak onun icadıdır. Kendisine 

işaret edilen Keyumers, dünyayı dini için bir fenalık olarak müşahede etmesi 

üzerine terk edip ibadethaneye girerek varlığı zorunlu olan Yüce Allah’a ma-

ğara köşesinde gece ve gündüz yalvararak ibadet ve itaat ile meşgul olup oğlu 

Siyâmük’e tahtı verdi. Mezkûr kişiyi devler katletti. Onun saltanat zamanı az 

olup yerine oğlu Hûşeng padişah oldu. 

Siyâmük’ün oğlu Hûşeng’in saltanat süresi kırk yıldır. Şehnâme’de ömür 

süresi beş yüz senedir. 

Beyit: 

وداد  راى با هوشنك جهاندار  

نها برسر تاج نيا بجاى  

Son derece adil ve doğru olması sebebiyle Pîşdâdiyân diye lakap koydu-

lar. Onun zamanında çok şehirler ve imâretler yapıldı. Sûs şehri, Şeşder şehri, 

İsfehân şehri, Babil şehri ve Kûfe şehrini onun inşa ettirdiğini söylerler. Ma-

denlerden altın ve gümüş çıkarmak ve ağaçları kesip tahta yapmak, arklar 

kesip su getirmek onun icadıdır. Samur, sincap, kakum, vaşak ve tilki derile-

rini kürk edip giymek onun icadıdır. Av almayı köpeklere öğretmek ve taştan 

ateş çıkarmak yani çakmak onun işidir. Vasıta ve silah düzmek onun kârıdır. 

11.2.1.2. Tahmûres Devbend -Saltanat Süresi Otuz Sene- 

Âkıbet-i Tahmûres oldu şehriyâr 

Tuttu otuz yıl memlekette karâr 

Etti burhân ile tevhîdi beyân 

Haşr ve neşrin hüccetin kıldı ‘ayân 
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Âhir ol dahî gidip oldu nihân 

Durdu onun dahî menşurun cihân 

Anucihân b. Mertekend b. Hûşeng’in oğludur. Onun oğlu kalmaması 

üzerine oğlunun oğlu mezkûr Tahmûres, padişah oldu. Hz. İdris peygamber 

(as) zamanıydı. Ona Devbend derler. Son derece kutlu ve ferasetli idi. Halka 

zarar kasteden devleri ve ifritleri tutup küpe koyarak hapsetti. Bazısını hedef 

alan ok helak eder ve yıkardı. Ok ve yay onları rezil eder ve hasar verirdi. 

Atlara eğer vurup binmek ve develere yük vurmak, kısraklara eşek çekip katır 

etmek onun işidir. Kılıç, gürz, bozdoğan ve bıçak düzmek onun işidir. Pars 

avlatmak, çakır, atmaca ve doğana av aldırmayı o başlatmıştır. Taberistan, 

Merv, Faris ve Âmed’i o inşa ettirmiştir. 

11.2.1.3. Tahmûres’in Kardeşi Anûcihân’ın Oğlu Cemşîd 

Saltanat süresi yedi yüz altı senedir. 

Beyit:  

Çü Tahmûres cihândan bağladı raht 

Oturdu tahta Cemşîd-i civân baht 

Tulû‘ etti ufuktan cürm-i hurşîd 

Donattı âlemi âyin-i cemşîd 

Mezkûr Tahmûres’in oğlu kalmaması üzerine kardeşi Cemşîd tahta geçti. 

Ne kadar süre hayatta kaldığı bilinmez. Yunanlı Pisagoras, musiki ve gönül 

okşayan nağmeleri ve çoğu söz ve sazı ve üzümden şarap yapmayı icat etti. 

Misk, ud, gâliye ve güzel kokuları düzmek ondan kaldı. Yıldız ilmi, onun za-

manında oldu. Kireç, üstübeç ve hamam yapmak ve çadır düzüp kurmak 

onun icadıdır. Denizden dalgıçlıkla inci çıkartmak onun icadıdır. Nevruz diye 

bir gün tayin etmek onun itibarıdır. Ömründe asla hasta olmamakla birlikte 

lanetli şeytanın saptırmasıyla halkı kendisine ibadet etmeye davet ederek 
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ilahlık davasında bulundu. Bütün diyarlardaki halkına kendi suretinde putlar 

yaptırarak gönderdi. O kötü davranışlı kibri tercih etti. 

Hz. Nûh (as) zamanıydı. Şeddâd b. Âd, onun katli için Dahhâk b. ‘Alvân’ı 

gönderdi. Vardığında tutup bıçkı ile iki parça eyledi. 

11.2.1.4. Şeddâd b. Âd 

Şeddâd b. Âd: Hz. Nûh’un (as) Hâm isimli oğlunun oğlunun oğlu ‘İmlâk 

isimli kimsenin Âd adlı bir oğlu vardı. Onun da Şeddâd ve Şedîd isimli iki 

oğlu vardı. Mezkûr Şeddâd, iki yüz altmış yıl padişah oldu. Şedîd de üç yüz 

yıl ömür sürdü. 

Hz. Hûd (as) zamanındaydılar. Dine davet olunduğunda kabul etmeyip 

şiddetli bir rüzgâr ile helak oldu. Tefsir kitaplarında mezkûrdur. Şeddâd, Şam 

vilayetinde cennet diye bir şehir inşa ettirdi. Hikayesi yaygın şekilde bilinir. 

İçine girmedi; bütün askeriyle helak olup pınarlarla dolu cennet insanlardan 

kayboldu. Kelâm-ı kadimde (Kur’an-ı Kerîm) mezkûr olan ( اَلَّ۪تي  اْلِعَماِد   ذَاتِ  اَِرمَ   

اْلباَِلِد   فِي ِمثْلَُها يُْخلَقْ  لَمْ  ) ona işarettir. 

11.2.1.5. Dahhâk Mârî 

شهريار  شد برتخت ضحاك چو  

هزار  شد انجمن ساليان و بر  

Asıl adı Bîvârseb’dir. Cadılık bilirdi. Bin sene yaşamıştır. Bazı tarihçiler 

Dahhâk için “Nemrut budur” derler. Hz. İbrahim Halîlullah’ın (as) bu za-

manda vücuda geldiğini söylerler. Cemşîd’i helak ettiğinde yerine padişah 

oldu. Zulüm, düşmanlık, küfür ve tuğyan ile bin yıl padişahlık etti. Sırtının 

iki tarafında iki yılan şeklinde iki et bitmişti. Ağrısını teskin için her gün iki 

adam katledip beyinlerini merhem olarak kullanıp ilaç yapardı. Kırbaçla 

adam dövdürmek ve adam asmak ondan kalmıştır. Hâm b. Nûh’un neslin-

dendir. Bazı Acem tarihçileri üç atadan Hz. Âdem’e (as) eriştiğini söylerler. 

Hz. Nûh (as) dine davet ettiğinde kabul etmedi. Putperestti. Küfür üzere 

kaldı. Sonunda Feridun’un elinde helak oldu. 
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11.2.1.6. Feridun-i Ferruh 

Saltanat süresi beş yüz yıldır. 

Mübârek sâat ve ferhunde demde 

Hümâyun-ı mukaddem ve meymûn-ı kademde 

Geçip Dahhâk tahtına Ferîdûn 

Urundu başına tâc-ı hümâyûn 

Cemşîd’in oğlunun oğludur. Müslüman olmuştur. Adil bir padişahtı. Çok 

sayıda memleket zapt etmiştir. Üç oğlu vardı. Rum ve Mağrib vilayetini Silm 

isimli oğluna verdi. Adını Kayser koydu. Türkistan ve Çin vilayetlerini Tûr 

isimli oğluna verdi. Adını Fağfûr koydu. Faris, Irak, Hicaz ve Horasan diya-

rını İrec isimli oğluna verdi. Adını Şam koydu. Tiryâk onun icadıdır. 

Fili emri altına alıp zapt etti. Şehirlere kale yapmak onun işidir. Saltanat 

süresi yüz yirmi yıldır. 

11.2.1.7. Menûçehr 

Beyit: 

شاه  منوچهر دولت و باعز چو  

كاله  كيانى آن برنهاد بسر  

بست  بافسون ييها جادو همه  

شست  دو شد انجمن ساليان برو  

İrc’in kızının oğludur. Feridun’un Silm ve Tûr isimli oğulları kendi kar-

deşleri İrc’i katlettiler. Menûçehr, İrc’in kızının oğludur. Büyük bir yiğit ol-

mamakla birlikte Feridun’un yardımı ile Menûçehr, dedesinin kanını onlar-

dan alıp vefat ettiğinde yerine padişah oldu. Arklar ve hendekler yapıp Fırat 

nehrini Irak diyarına akıttı. 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 217 ~ 

Hz. Şuayb (as) bu zamanda gönderilmiştir. Hz. Musa (as) ve Hz. Harun 

(as) onun zamanında vücuda geldiler. O vakit Mısır’da firavun, Âd’ın evla-

dından Velîd isimli alçaktı. Sâm, Neriman ve Zâl onun zamanında vücuda 

geldiler. Hisarlara hendek kazmak ondan kaldı. 

11.2.1.8. Menûçehr’in Oğlu Nevzer 

Saltanat süresi üç yıldır. 

Beyit: 

بداشت  نوذر پدرشاه خوى چو  

فراشست  بر كى كاله زكيوان  

 

Her ne kadar padişah olduysa da memleket zaptında aciz ve kusurluydu. 

Bundan dolayı İran memleketlerinden Afrasyâb gelip memleketi elinden alıp 

kendisini helak etti. Hz. Yuşa (as) zamanındaydı. 

11.2.1.9. Afrasyâb 

Dört yüz sene hayatta kalmış olup saltanat süresi yüz yirmi yıldır. 

آفتاب بلند تاشد تيره شبى  

سياب  افرا شد نوذر برتخت  

Mezkûr Afrasyâb, önceden zikrolunan Feridun’un oğlu Tûr’un oğlunun 

oğullarındandır. Menûçehr ve oğlu Nevzer, vefatından sonra Fars diyarına ve 

başka memleketlere padişah oldu. Son derece zalimdi. Zulümle İran vilaye-

tini viran eyledi. 

11.2.1.10. Padişah Zev 

Saltanat süresi otuz yıldır. Bazıları adına Zâb derler. 

Beyit: 

زو يك نزد بردند مژده يكى  
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نو  بتوكشت فريدون تاج كه  

Taberî’nin Târîh’inde o, Zev b. Tahmâseb b. Menûçehr olarak geçer. Af-

rasyab’ın zulüm ve haddi aşmasını işitince isyan edip yanına halkı toplayarak 

Afrasyab’ı memleketinden sürüp çıkardı. Bağdat şehri sıradan bir köydü. O 

burayı mamur edip adını Bağdat koydu. Sonra kendi tercihiyle padişahlığı 

amcasının oğlu Kerşâseb b. Keştâseb’e verdi. 

11.2.1.11. Kerşâseb b. Keştâseb 

Saltanat süresi yirmi iki yıldır. Onun validesinin Hz. Yakub’un (as) oğlu 

Bünyamin’in evladından olduğunu söylerler. Rüstem-i Destân onun neslin-

dendir. O da saltanatı Keykubad’a teslim etti.  

11.2.2. İkinci Tabaka: Keyânî Kralları 

Dokuz kişidirler. Dokuz yüz otuz sekiz sene hüküm sürdüler. Keyân’ın 

krallarının ilki güzel tabiatlı Keykubad’dır. 

11.2.2.1. Keykubâd 

Beyit: 

Şâh-ı âdil kahramân Keykubâd 

Etti bu dahî dünyâda dâd 

Nevzer b. Menûçehr’in evladındandır. Hazret-i Hızır, Elyasa, İlyas, 

İşmûyil, Herkîl (a.s) bu zamanda gönderilmişlerdir. Mezkûr Keykubad, pey-

gamberlerin getirdiği dini, emirleri ve nehiyleri tamamen kabul edip şer’î ve 

ahkâma dair işlerde çok gayret gösterirdi. Rüstem-i Zevâlî ve Mihâb-ı Kâbilî, 

Kârûn ve Keşvâd baş askerlerdi. 

11.2.2.2. Keykâvus Pesir-Zâde-i Keykubâd 

Saltanat süresi yüz elli yıldır.  

پدر  جاى بكرفت كاوس چو  

بسر  شدسر بنده جهان مرورا  
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Kendisinin oğlu Siyâvuş’a zina töhmeti isnad edilmesi üzerine katletti. 

Hazret-i Süleyman (a.s) zamanıydı. 

11.2.2.3. Keyhüsrev b. Siyâvuş 

Altmış sene yaşamıştır. Afrâsyâb ile büyük bir savaş oldu. Sonunda Af-

rasyâb’ı katletti. 

11.2.2.4. Keykâvus’un Kardeşinin Oğlu Lehrâseb 

Saltanat süresi yüz yirmi yıldır. 

Olacak Lehrâseb mülke şehriyâr 

Oldu hükmünde onun şehr ü diyâr 

Hayır sahipleri ve ibret alanların söz sayfalarında Hazret-i Aziz ve Dan-

yal (a.s) peygamberin bu zamanda yaşadıkları yazılıdır. Lehrâseb, peygam-

berlerin davetine itaat etmiştir. Buhtunnasr onun âmiliydi. 

11.2.2.5. Küştâseb b. Lehrâseb 

Saltanat süresi yüz yirmi yıldı. 

نشست  ايران تخت بر كشتاسب چو  

بيست  اوريرا وداد عدل در  

Uğursuz Zerdüşt, Mecûsî kitabının sahibidir. Bu zamanda zuhur etmiştir. 

Önceden Hazret-i Ermiyâ yani Hızır (a.s) peygamberin şakirtlerinden bir kim-

seye şakirt oldu. Hikmet ilmini tahsil ettikten sonra gayp ve gizli ilimlerde 

yetkin olarak peygamberlik davasında bulundu. Kitâb-ı Zend diye bir kitap 

icat etti. Kitapta batıl ve saçma şeyler yazması sebebiyle Küştâseb’in kavminin 

tamamı Mecûsî ve ateşperest oldu. Onun hükümlerine itaat etmekle küfür 

girdabına, cehalet, kibir ve dalalete boğuldular. Şiraz’da Beyzâ isimli bir şehir 

bina etmiştir ki Hazret-i Kadı Beydâvî, o şehirdendir. Şeyh Ebû İshâk 

Fîrûzâbâdî de oralıdır. Hekim Sokrat ve Hekim Câmâsep onun zamanın-

daydı. 
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11.2.2.6. Küştâseb Oğlu İsfendiyâr Oğlu Erdeşîr Behmen 

Saltanat süresi yüz on iki senedir. 

Mezkûr Küştâseb’in oğlu İsfendiyâr, savaşta Rüstem Zâl’ın elinde helak 

olduğunda Küştâseb tahtı oğlunun oğlu Behmen’e kendi isteğiyle verdi. Buh-

tunnasr, Kudüs-i Şerîf’i harap ettikten sonra o tamir etti. Bukrât ve Demokra-

tes adlı filozoflar bu zamanda yaşamıştır. 

11.2.2.7. Dârâb b. Behmen 

Saltanat süresi on üç yıldır.  

برنشست  كى تخت بر چوداراب  

دست  بكشاد و بست برميان كمر  

Behmen Erdeşîr, saltanatı kendi isteğiyle Dârâb’a verdi. Eflâtun, Sokrat’ın 

öğrencisidir. Lakin İşrâkîler ve Meşşâîlerin üstadıdır. O, bu zamanda yaşa-

mıştır. Rüstem-i Zâl, bu zamanda vefat etti. 

11.2.2.8. Dârâ b. Dârâb 

Saltanat süresi on dört yıldır. O, saltanat koltuğuna cülûs etti. Ancak kötü 

şahsiyet ve sert tabiatı sebebiyle ondan nefret ettiler. Birkaç kimse gece vakti 

çadırının içinde onu tepeledi. İskender b. Feylesof’u tahta davet etti. 

11.2.2.9. Yunanlıların İkincisi: İskender Zû’l-Karneyn 

Beyit: 

برفت  كاهى تخت بر كه سكندر  

هفت  بردو شده  اومى سرسال   

Fieylofos’un kızından Dârâb’ın oğludur. Feylofos’un yanında büyümesi 

sebebiyle ona Feylofosoğlu dediler. Doğuya ve batıya hükmetti. Yecüc ve Me-

cüc’e set yaptı. Âb-ı hayat talebiyle karanlıklara varsa da bulamadan geri 

döndü. Bazıları otuz altı yıl bazıları da on dört yıl padişahlık yaptığını söyler. 
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Bazı tarih kitaplarında Dârâb’ı katledenin İskender olduğu söylenir. Ama İs-

kender ömrünün sonlarında fethettiği Acem memleketlerinin beylerinin oğul-

larını hapiste tutuyordu. Onları çıkarıp babalarının memleketini her birine 

sancak yoluyla verdi. İskender’in vefatından sonra her biri müstakil beyler 

oldular. Mülûk-i tavâif onlardır. İskender’in Yunan diyarında Filozof Aristo-

teles’in yanında Tûs isimli bir oğlu hikmet ilmini tahsil etmekle meşguldü. 

İskender’in vefatından sonra bu oğlu padişahlığı kabul etmedi. Yunan, Mısır, 

Şam, Yemen, Mağrib ve Irak’a Sûs isimli kimse Batlamyus oldu. Yani padişah 

oldu. Bundan sonra padişah olana Batâlise derler. 

11.2.3. Üçüncü Tabaka Eşkâniyân’dır; Mülûk-i Tavâif Bunlardır 

Eşkân b. Dârâ’nın saltanat süresi otuz yıldır. 

Şâpûr b. Eşkân’ın saltanat süresi altmış yıldır. Hazret-i İsa (a.s) onun za-

manında vücuda geldi.  

Behrâm b. Şâpûr’un saltanat süresi on beş yıldır.  

Belâş b. Behrâm’ın saltanat süresi on bir yıldır.  

Hürmüz b. Belâş’ın saltanat süresi on dokuz yıldır.  

Tersî b. Belâş’ın saltanat süresi kırk yıldır.  

Fîrûz b. Hürmüz’ün saltanat süresi on yedi yıldır.  

Belâş b. Fîrûz’un saltanat süresi on altı yıldır.  

Fîrûz’un amcası Hüsrev b. Belâş’ın saltanat süresi kırk yıldır.  

Belâşân b. Belâş b. Fîrûz’un saltanat süresi yirmi dört yıldır.  

Erduvân b. Belâşân’ın saltanat süresi on üç yıldır.  

Erduvân b. Eşkân’ın saltanat süresi yirmi üç yıldır.  

Hüsrev b. Eşkân’ın saltanat süresi on bir yıldır.  

Belâş b. Eşkân’ın saltanat süresi on iki yıldır.  
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Cüdrez b. Eşkân’ın saltanat süresi yirmi yıldır. Cüdrez Hazret-i 

Yahya’nın (a.s) kanı için cühudları öldürdü. Ondan sonra İsrailoğulları zelil 

oldu.  

Serî b. Cüdrez’in saltanat süresi yirmi yıldır.  

Cüdrez b. Serî’nin saltanat süresi on bir yıldır.  

Erduvân, Eşkâniyân’ın sonuncusudur. Erdeşir onu helak etti. Saltanat sü-

resi otuz bir yıldır. 

11.2.4. Dördüncü Tabaka’ya Sâsânîler Derler; Kisralar Bunlardır 

Otuz bir kişi tahta geçmiştir. Onların saltanat süreleri dört yüz otuz bir 

yıldır. 

Erdeşîr b. Bâbek, Sâsân b. Behmen’in evladındandır. Saltanat süresi on 

dört yıldır.  

Şâpûr b. Erdeşîr’in zamanında Mani isimli zındık isyan etmiştir. Şâpûr’un 

saltanat süresi otuz bir yıldır. 

Hürmüz b. Şâpûr’un saltanat süresi iki yıldır. 

Behrâm b. Hürmüz, Zındık Mani’yi katletti. Saltanat süresi yedi yıldır.  

Behrâm b. Behrâm’ın saltanat süresi on yedi yıldır. 

Behrâm b. Behrâm b. Behrâm’ın saltanat süresi on üç yıldır.  

Nersî b. Behrâm, kardeşinin tahtına oturdu. Saltanat süresi yedi yıldır.  

Hürmüz b. Nersî’nin saltanat süresi yedi yıldır. 

Şâpûr b. Hürmüz: Mezkûr Hürmüz, mert olup hatunu hamileydi. Bir oğ-

lan vücuda geldi. Adını Şâpûr Zû’l-Eknâf koydular. Kostantıniye’den haraç 

aldı. Medâin şehrini bina etti. Arap memleketleri ve Yemâme’yi zapt etti. Bu-

raları tekrar Arap beylerine geri verdi. Saltanat süresi yetmiş iki yıldır. 

Şâpûr b. Şâpûr Zû’l-Eknâf’ın saltanat süresi beş yıldır. 
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Behrâm b. Şâpûr Zû’l-Eknâf’a Kirmân Şah derler. Saltanat süresi on bir 

yıldır. 

Yezdicerd b. Behrâm’ın saltanat süresi yirmi bir yıldır. 

Behrâm Cevr b. Yezdicerd’in saltanat süresi yirmi üç yıldır.  

Yezdicerd b. Behrâm’ın saltanat süresi on altı yıldır. 

Hürmüz b. Yezdicerd’in saltanat süresi on beş yıldır.  

Fîrûz b. Yezdicerd’in zamanında çok kıtlık olması sebebiyle haraç ve te-

rekeden mahsul olmadı. Saltanat süresi yirmi yıldır. 

Belâş b. Fîrûz’un saltanat süresi dört yıldır. 

Kubâd b. Fîrûz: Onun zamanında Mazdek isimli zındık peygamberlik da-

vasında bulundu. Hatta “Birbirinin avreti ve malı helaldir” dedi. Mezkûr 

Kubâd’ın ona tabi olması üzerine halk onu padişahlıktan çıkardı. Kardeşinin 

oğlu Câmâseb’i padişah yaptılar. Câmâseb’in saltanat süresi on dört yıldır. 

Sonra Kubâd yeniden padişah oldu. Saltanat süresi kırk üç yıldır. 

Ânûşirvân Kisrâ b. Kubâd: İsmi geçen Mazdek isimli lanetliyi katletti. Son 

derece adil bir padişahtı. Kayser, ona itaat etti. Hz. Rasûl (s) onun saltanatının 

sonlarında dünyaya geldi. Saltanat süresi kırk yedi yıldır. İskender tarihinin 

888 yılında Nûşirvân vefat etti.  

Hürmüz b. Ânûşirvân’ın saltanat süresi on iki yıldır.  

Hüsrev Pervîz b. Hürmüz: Bu melun Hz. Rasûl’ün (s) davetini kabul et-

meyip Müslüman olmadı. Şirin isimli kafir kızını alıp Kasr-ı Şirin adlı bir sa-

ray bina etti. Hüsrev ve Şirin kıssası ona aittir. Saltanat süresi otuz sekiz yıldır.  

Şirveye b. Pervîz, babasını katletti. Sekiz ay padişahlık yaptı.  

Erdeşîr b. Şîrveye, Sipâhsâlâr’ın oğludur. Saltanat süresi bir yıl sekiz ay-

dır. 

Kisrâ Arslan Bey, padişah oldu.  
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Kisrâ b. Kubâd b. Hürmüz padişah oldu.  

Pervîz’in kızı Turan Daht, altı ay padişahlık yaptı. 

Pervîz b. Behrâm, padişah oldu. 

Pervîz’in kızı Âzermî Daht, dört ay padişahlık yaptı. 

Ferruh Zâd b. Pervîz, bir ay padişahlık yaptı. 

Yezdicerd b. Şehriyâr, Hz. Ömer (r.a) zamanında katledildi. Acem diya-

rını Müslümanlar zapt etti. Bu hadise hicretten otuz bir yıl sonra meydana 

geldi. Saltanat süresi yirmi yıldır. 

11.2.5. Yunan Krallarının Devleti 

Bunlar da mülûk-i tavâiftendir. Merhum İbnü’ş-Şıhne isimli tarihçi 

Ravdu’l-Menâzır fî ‘Ulûmi’l-Evâil ve’l-Evâhir isimli kitabında İskender b. Feyle-

fos vefat ettikten sonra Yunan memleketinin Betâlise’de baki olduğunu ifade 

eder. Batlamyus, padişah demektir. 

Betâlise kralları on üç kişidir. Toplam saltanat süreleri iki yüz yetmiş beş 

senedir. Birinci Batlamyus’un adı Şeşos b. Lagoş el-Mantıkî’dir. Krallığının 

süresi yirmi yıldır.  

İkincisinin adı Filod Kosder’dir. Tevratı İbrani dilinden Yunanca diline 

nakletti. Krallık süresi otuz sekiz senedir. 

Üçüncü Batlamyus’un Orahtıs’dır. Krallık süresi yirmi beş yıldır. 

Dördüncü Batlamyus’un Feylontol’dür. Krallık süresi on yedi yıldır. 

Beşinci Batlamyus’un adı Afiftos’tur. Krallık süresi yirmi dört yıldır. 

Altıncı Batlamyus’un adı Feylomantol’dür. Krallık süresi otuz beş yıldır. 

Yedinci Batlamyus’un adı Orahtıs’dır. Krallık süresi yirmi dokuz yıldır.  

Sekizinci Batlamyus’un adı Sevtıra’dır. Krallık süresi on altı yıldır. 
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Dokuzuncu Batlamyus’un adı Sidirnatis’tir. Krallık süresi otuz dokuz yıl-

dır. 

Onuncu Batlamyus’un adı İskenderos’tur. Krallık süresi otuz üç yıldır. 

On birinci Batlamyus’un adı Filodkos’tur. Krallık süresi otuz sekiz yıldır. 

On ikinci Batlamyus’un adı Sevisnos’tur. Krallık süresi otuz yirmi dokuz 

yıldır. 

On üçüncü Batlamyus’un adı Filontora isimli hatundur. Krallık süresi 

yirmi iki yıldır. 

11.2.6. Rum Kralları 

Rum halkının galip gelmesi üzerine mezkûr Filontora isimli Batlamyus 

olan avrat, kendi kendisini öldürdü. Yunanlılar, yıkıldı. Memlekete Rum 

tâifesi sahip oldu. Galyos Bolos Agustis Kayser diye ona lakap koydular. Tı-

baryos, Taberiyye şehrini bina etti. 

Asos, Flornos, Baron, Sasalos. 

Tabtos, Kudüs-i Şerîf’i tekrar harap etti. 

Dermatyanos, Baravas, Trananos. 

Azdeyanos: Mecasti’nin sahibi onun günlerinde oldu. 

Antoş, Markoş, Karmodomoş,  

Calinos, onun zamanındaydı. Hristiyanlık dinini izhar eyledi. 

Kutanhos, Sivaros, Antinsos, İskenderos, Mekmeshasos, Avrodyanos. 

Dikyanos: Ashâb-ı Kehf onun zamanında kaçtı. Mağaraya girdi.  

Alinos, Avreyanos, Felevdanos, Ferevkos, Karoş, Mantol,  

Miltyanos: Putlara tapanın sonuncusu odur. Sonra Hristiyan oldu. 

Erdeflinos: Yıldırımdan helak oldu. 
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Muzaffer Kostantin, Rum bölgesinden gelip Berbetıyye şehrini alarak ma-

mur hale getirdi. Hisar yaptı. Adını Kostantıniye koydu. Hristiyanlık şeriatını 

izhar eyledi. Onun anası Helena isimli avrat Kudüs’e varıp kendi hâcının 

cevâhirini çıkardı. Kamâme adlı kiliseyi o akçeyle bina etti. Humus ve 

Ruha’da da birer kilise yaptı. Onun üç evladı tahta sahip oldu.  

Leksalos, Bunyanos, Ralitanos, Tutyanos. 

Hırtınanos: Ona Şapur derler.  

Büyük Bardusos, Arkaryos, Avnoryos, Mersanos. 

Navdosos: Ashâb-ı Kehf, onun zamanında uykudan uyandı. Kıssası ma-

lumdur. 

Valentles, Laven, Zeytun. 

Astinos: Hama Kalesi’ni o bina etti.  

Kastisos, İkinci Kostantiniyos, Birinci Taberîyos, İkinci Taberîyos, Merko-

kokas 

Herkül, adı Rumca Ofleys’tir. Onda Rumların devleti tamam olup İslam 

ortaya çıktı. 

Rasûlullah’ın (s) zuhuru sebebiyle vaki olmuştur. İslam dini üzerine Al-

lah’a hamdolsun ki Hazret-i Fahr-i Âlem’in (s) apaçık mucizelerinin doğması 

ve parlamasıyla birlikte dinin mücahitleri fetihlere girişmiştir. Böylece zulüm, 

dalalet, küfür ve cehaletin eserleri ufuklardan ve benliklerden kaldırılmıştır. 

Geçmişin farklı milletleri ve dinlerinin hükümleri kaldırılmış ve kökünden 

sökülüp kaldırılmıştır. 

Özellikle Hazret-i Padişah, gece ve gündüz durmadan şehirden şehre yol-

culuk yapıp gazâ kılıcının parlaklığıyla doğu ve batıya ışık vermiştir. İslam 

memleketlerinin genişlemesi için yaptığı zaferle sonuçlanan seferleri kafirle-

rin üzerine yöneldi. Çok sayıda dinsiz ve kötü ibadetli sultanın taç ve tahtı 

alınarak ülkeleri fethedilip İslam memleketlerine eklenmiştir. Genel olarak 



─ Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa ─ 

 
 

~ 227 ~ 

kafirlerin yüreklerindeki yağları mum gibi eritmişlerdir. Ateş ve cehennemde 

hışmına mazhar olan soyu kesilmiş kavmin şirk çirkinliğini alemden arıtmış-

lardır. 

Bütün devlet ve saltanat günlerinde Vedd ve Süvâ‘’nın kulları sürekli aciz 

oldular. Gözlerinden kanlı gözyaşı akıtıp kiliselerini yıktılar. Çanlarına od tık-

tılar. Ateşperestlere ait kiliselerin çanının silsilesi kesildi. Yerine ezanın Al-

lahu Ekber Allahu Ekber olarak dalga dalga yayılan sesi asıldı. Bütün put ma-

betleri tevhit ve iman ehlinin mescidi oldu. Minnet ancak Allah’adır. Yeryü-

zünün tüm sakinlerinin ve mülkünün Hazret-i Padişah’a boyun eğmesi nasip 

olmuştur. Bu Allah’ın öyle bir sonsuz ihsanıdır ki önceki sultanlardan hiçbir 

ferde nasip olmamıştır. Yeryüzündeki hakanlardan kimse buna erişememiş-

tir. 

Nazm: 

شدى  زمان عهد سرور كه خدا شكر  

شدى  كامران خوش چه مراد ملكت در  

شدى  جهان سرخلق بر آله ظل  

خدا  از كردى طلب هرچه كه خدا شكر  

شدى  كامران خود همت منتهاى بر  

الملك  له و الحمود ربنا و الكتاب تم  

الجود  و العلى و  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


