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ÖNSÖZ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Lisans programına kayıtlı öğrenciler için
yazılan Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Safeviler adlı bu kitap, Anadolu coğrafyasında yer
alan Türkmen aşiretlerin birleşmesi ve desteğiyle kurulan Müslüman Türk Devletlerinden
Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Safevileri anlatmaktadır. Anadolu coğrafyasına gelerek
buraya yerleşen Türkmen aşiretlerin oluşturduğu Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti ve
Safevi Devleti bu coğrafyadaki tarihsel süreci anlamada önemli role sahiptirler. Her üç devletin
de kurucusu Türkmen aşiretlerdir. İlhanlı hâkimiyeti Anadolu’da zayıflamaya başlayınca
Türkmen reisler güçlerinin arttırarak bağımsız davranmaya ve zaman içinde de bağımsız
beylikler oluşturmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da Türkmen beylikler kendi aralarında
hâkimiyet ve yurtluk bulma mücadelelerine girmişlerdir.
İlk dört bölümde Akkoyunlu Devleti tarihi anlatılmaktadır. Akkoyunlu oymakları,
Akkoyunluların nesebi ve Akkoyunluların Anadolu’ya gelişi ve beylik haline gelmeleri ilk
bölümde anlatılmıştır. İkinci bölümde ise Akkoyunluların Beylikten Devlete geçiş süreci,
Akkoyunluların en önemlisi Uzun Hasan ve faaliyetleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Uzun
Hasan sonrası Duraklama Dönemi anlatılmıştır. Akkoyunluların yıkılışı ve Akkoyunlu
Devleti’nin yapısı dördüncü bölümde anlatılmıştır. Beşinci bölümde; Karakoyunlu oymakları,
Karakoyunluların nesebi ve Karakoyunluların Anadolu’ya gelişleri, altıncı bölümde;
Karakoyunlu Beyliği’nin ortaya çıkışı ve yedinci bölümde; Cihanşah Dönemi ve devletin
yıkılışı anlatılmıştır. Sekizinci bölümden itibaren Osmanlı Devleti’nin doğu sınırında olması
hasebiyle Osmanlı tarihinden aşina olunan Safevi Devleti anlatılmaya başlanmıştır. Sekizinci
bölümde, Safevilerin kökeni, Safeviyye tarikatı ve Kızılbaşlık anlayışının ortaya çıkması,
dokuzuncu bölümde, Safevi Devleti’ni kuran ve yükselten Şah İsmail dönemi anlatılmıştır.
Onuncu bölümde Safevi Devleti’nin diğer devletlerle ilişkileri, on birinci bölümde Safevi
Devleti’nin Osmanlı Devleti ile mücadelesi, on ikinci bölümde ise bu mücadelenin önemli
sonuçlarından biri olan Çaldıran Savaşı anlatılmıştır. On üçüncü bölümde ise Şah İsmail sonrası
Şahlar dönemi ve devletin yıkılması, en son bölümde Safevilerin devlet yapısını, iktisadi
hayatını ve ilim kültür hayatı anlatılmıştır. Özetle bu kitapta, Anadolu coğrafyasında
Türkmenler tarafından kurulan üç Müslüman devletin kurulmaları ve Anadolu’daki faaliyetleri
anlatılmıştır.
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YAZAR NOTU
Bu kitap Anadolu’da Türkmen aşiretler tarafından kurulan önemli üç devletin;
Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi Devletlerinin tarihi hakkında bilgi vermektedir. Bu
devletler sadece Türk - İslam tarihinin şekillenmesinde değil aynı zamanda Anadolu
coğrafyasının şekillenmesinde de önemli role sahiptirler. Bu eserin temel amacı, bu devletlerin
nasıl kurulduğu, Türkmen aşiretlerinin etkilerini, devletleşme süreçlerini, yıkılmalarını ve
sosyo-ekonomik hayat ile kültürleri hakkında sizlere bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
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1. AKKOYUNLULARIN ORTAYA ÇIKIŞI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Akkoyunluların Menşei
1.2. Akkoyunlu Oymakları
1.3. Akkoyunluların Anadolu’ya Gelişi
1.4. Akkoyunluların Emirlik Dönemi
1.4.1 Tur Ali Bey (1300-1360)
1.4.2 Fahreddin Hacı Kutlu Bey(1360-1389)
1.4.3 Ahmed Bey (1389-1403?)
1.5. Akkoyunlu Beyliği’nin Kuruluşu
1.5.1 Kara Yülük Osman Bey (1402-1435)
1.5.2 Ali Bey(1435-1438)
1.5.3 Hamza Bey(1438-1444)
1.5.4 Cihangir Mirza (1444-1453)

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akkoyunluları oluşturan Türkmen oymakları hangileridir?

2)

Akkoyunlular ne zaman Anadolu’ya geldiler?

3)

Akkoyunluların Anadolu coğrafyasındaki siyasi faaliyetleri nelerdir?

4)

Akkoyunlu Beyliği ne zaman kim tarafından kurulmuştur?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Akkoyunlu
Beyliği’nin menşei

Akkoyunlu
Beyliği’nin
menşei
ve
oymakları hakkında varolan
bilgileri tespit etmek

Okuma, araştırma

Akkoyunluların
Anadolu’ya gelişi

Akkoyunlu
oymaklarının
Anadolu’ya
nasıl geldiklerini öğrenmek

Okuma, araştırma

Akkoyunluların
emirlik Dönemi

Akkoyunluların
Emirlik dönemi ve bu
dönemde
Akkoyunluların
başında kimlerin olduğunu
öğrenmek

Okuma, araştırma

Akkoyunlu
Beyliği’nin ortaya çıkışı

Akkoyunluğu
Beyliği’nin
kuruluşunu
öğrenmek

Okuma, araştırma

4

Anahtar Kavramlar
Akkoyunluların menşei, Akkoyunluları meydana getiren oymaklar, Akkoyunluların
Emirlik Dönemi ve Akkoyunlu Beyliği’nin ortaya çıkışı

5

Giriş
Anadolu’ya gelen ve Türkmen aşiretlerden meydana gelen Akkoyunlular; Anadolu
coğrafyasında yer alan önemli beyliklerden birisidir. Bu bölümde bu beyliğin menşeini, onu
meydana getiren oymakları, Anadolu’ya gelişleri ve emirlik dönemleri ile beyliğin kuruluş
sürecini öğreneceğiz.
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1.1. Akkoyunluların Menşei
Akkoyunlu Hanedanı’nın Bayındır, Bayındırlı adı ile anılmaları Oğuzların Bayındır
boyunun bir oymağı olması ile alakalıdır. Akkoyunlu Hanedanı kendisini Bayındır boyuna ad
verdiği düşünülen ve Oğuz Han’ın torunu olduğuna inanılan Bayındır Han’ın nesli olarak
tanımlamıştır. Türk kaynaklarında Bayındır Han Oğlanları, İran kaynaklarında Bayındırıyye
denilmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından Dîvânü Lugati’t-Türk’te Bayundur şeklinde üçüncü
sırada zikredilerek damgasının şekli de verilmiştir. Reşidüddin, boyun adını Bayındır olarak
göstermiş ve manasını “daima nimetle dolu olan yer” şeklinde verilmiştir. Ayrıca
Reşidüddin’deki Bayındır damgası Yazıcızade Ali Efendi’nin eserinde verdiğinden farklıdır.
Bayundur kelimesi ve Akkoyun hakkında farklı rivayetler vardır. Akkoyun adının
Bozoklarda altın tavuk anlamına gelmesinin yanında ak koyunun da totem olduğu ve bu yüzden
bir totem inanışından geldiğine dair görüşler vardır. Fakat Türklerde koyunun totem olarak
kabul edildiğine dair bir belgenin bulunmaması bu yüzden de konar-göçer bir Türkmen
topluluğu olan Akkoyunluların besledikleri sürülerden dolayı bu adı almış olmaları daha yaygın
görüştür.

1.2. Akkoyunlu Oymakları
Akkoyunlu eli arasında doğrudan doğruya Akkoyunlu adını taşıyan bir oymak yoktur.
Sümer’e göre bu oymak çok önceleri parçalanıp hanedan mensuplarının maiyet kuvvetlerini
(nöker, yoldaş, arkadaş) teşkil etmişlerdir. Akkoyunlu ulusunu teşkil eden 39 oymak tespit
edilmiştir. Afşarlar, Ağaçeriler, Ağmalu, Ahmedlu, Alpagut, Emirlü, Arapkirlu, Baharlu,
Bayat, Bayramlu, Biçenlü, Buldukani, Bozdoğanlılar, Çekirlu, Çemişkezekli, Çepni, Çigani,
Döger, Duharlu, Dulkadir, Hacılu, Hamza Hacılu, Haydarlu, İnallu, İsfendiyari ve ya
Candaroğulları, İvaz, İzzeddin Hacılu, Harbendelu, Mamaşlu, Miranşahi, Musullu, Pazuki,
Pürnek, Karamani veya Karamanlı, Koca Hacılu, Rebi’a, Sa’dlu, Şamlu, Tabanlu, Yurtçı.
Bunlardan en kalabalık ve güçlü olan oymaklar Pürnek ve Musullu oymaklarıdır.
Pürnek oymağı adı ilk defa 1421 yılında Kara Yülük Osman Bey’in Kara Koyunlu İskender
Bey ile mücadelesinde Kuh Ahmed Pürnek’in adını duyurmasıyladır. Pürnekler, Akkoyunlu
tahtında yaşanan taht mücadelelerinde taht adaylarına verdikleri destek sonucunda güçlü
konumlarını daha da arttırmışlardır. Kara Yülük Osman Bey’in vefatından sonra ortaya çıkan
taht mücadelesinde Hamza Bey ve Şeyh Hasan’a destek verdikleri gibi daha sonraki zamanda
da Uzun Hasan’a taht mücadelesinde destek vermişlerdir. Akkoyunluların son dönemlerinde
Pürnekler, (1503) yılında Şah İsmail’e yenildikten sonra Bağdat’ta hükümdarlığını sürdürmeye
çalışan Sultan Murad b. Yakub’a destek verdiler.
Musullu oymağı Akkoyunluların sadece Diyarbakır ve çevresinde hâkim bulundukları
dönemlerde onlara katılmıştır. Bu aşirette Akkoyunlu taht mücadelelerinde etkin şekilde yer
almış ve önemli görevlerde bulunmuşlardır. Ömer Bey, Timurlu Ebû Said’in yenilgiye
uğratılmasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı divan reisliği ve başkumandanlığa getirilmiş
ardından kısa süreliğine Şiraz valiliğine atanmıştır.
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Adı geçen bu iki oymak Sümer’e göre Akkoyunlu Devleti’nin bel kemiğini teşkil eden
iki güçlü dayanağıdır. Hatta Safeviler devrinde de güçlerini sürdürmeleri onların kalabalık ve
aynı zamanda da köklü tecrübeli idareci ailelere sahip olmalarından ileri gelmektedir.
Akkoyunlular, siyasi başarılar kazandıkça Halep ve Suriye Türkmenlerinden ve
Dulkadir elinden Akkoyunlu eline katılmalar olmuştur. Uzun Hasan Karakoyunluları ortadan
kaldırıp topraklarını kendi idaresi altına alınca Akkoyunlu elinden(oymaklarından) önemli bir
kısmı İran’a gitti ve orada yer tuttu. Bu gidenler İran’da Türkmen veya kendi adlarını kullanarak
Safeviler devrinde ve hatta daha sonraki zamanlarda varlıklarını sürdürdüler.

1.3. Akkoyunluların Anadolu’ya Gelişi
Akkoyunlu ve Karakoyunlu’yu oluşturan Türkmenler, Oğuzlarla birlikte 11. yüzyılda
Anadolu’ya gelmişlerdir. Akkoyunlu adından önce Anadolu’da Bayındır ismine tesadüf
edilmesi Doğu Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Bayındırlılara ait 1109 tarihli
bir mezar taşında “Min Evladı Bayındır Han” yazan bir kitabenin bulunması Bayındırlıların
Selçuklu fetihlerinde yer almış olduğu tahminini güçlendirmektedir. Anadolu’ya ne zaman
geldikleri tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda bu konu hakkında farklı rivayetler bulunsa
da en fazla kabul gören rivayet Akkoyunluların Karakoyunlularla birlikte İlhan Argun
Han(1284-1291) zamanında Horasan’dan Azerbaycan’a gelerek on üçüncü asır sonlarında da
Anadolu’ya geldikleridir. Bu dönemde Azerbaycan, Horasan, Diyarbakır arasındaki coğrafyada
bulunmuşlardır. Bu rivayet Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde de yer almıştır.
Bazı İran kaynaklarında verilen bilgilerde ise onların Türkistan’daki Seyhun Irmağı
dolaylarındaki Kazgurd Dağları’ndan çıkıp Maveraünnehir’e geldikleri, Moğolların 1220’de
burasını istila etmeleri üzerine Azerbaycan ve Anadolu’ya göç ettikleri şeklindedir. Aslında
Moğol istilası üzerine birçok Türkmen aşiretin Anadolu’ya göçtüğü bilinmektedir ve bu
rivayetin doğru olması muhtemeldir fakat hakkında hala tartışmalar devam etmektedir.
Genel kabul gören fikir, Akkoyunlular tarih sahnesine XIV. yüzyılın ilk yarısından
sonra Moğolların Anadolu’da güçlerini kaybetmeleriyle çıkmışlardır. Anadolu coğrafyasındaki
ilk yerleşim yerleri Bayburd’un Sinur ve Pulur köyleridir. Akkoyunlu Devleti’nin kurucusu
olan Tur Ali Bey’in Sinur’da doğup doğmadığı bilinmemektedir, öldüğü yer Erzincan olarak
gösterilmektedir.
Selçuklular zamanında birçok Türkmen aşireti Anadolu’ya doğru göç etmeye başlamış,
bu göçler Moğol istilasıyla daha da artarak devam etmiştir. Bu göçler sonrasında Türkmenler
Batı Anadolu sahillerinden Azerbaycan ve Ceyhun’a kadar uzanan bölgeye yayılmışlardır.
İlhanlıların Anadolu’da Selçuklu hâkimiyetine son vermeleri ve 1335’ten itibaren hızla güç
kaybetmeleriyle birlikte Anadolu’da bulunan güçler siyasal boşluktan faydalanarak birçok
devlet kurmuşlardır. İşte bu kurulan devletlerden birisi de Akkoyunlular Beyliği’dir.
Akkoyunlular 1300’e doğru Amid (bugünki Diyarbakır) şehrini ele geçirmişlerdir. Şehir
daha önceleri Türkleşmiş Moğol beylerinin hâkimiyeti altındaydı. Akkoyunlular İlhanlılara,
Celayirlilere, Eretnalılara, Kadı Burhaneddin’e, Memluklere ve Timurlulara tabi olmuşlardır.
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1.4. Akkoyunluların Emirlik Dönemi
1.4.1. Tur Ali Bey (1300-1360)
Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkan Moğol hâkimiyetinin Anadolu’da zayıflaması
sonucunda Anadolu’da ortaya çıkan beyliklerden biri olan Akkoyunlu Beyliği’nin ilk önderi
olan şahsiyet Tur Ali Bey’dir. Hakkında yeterli miktarda bilgi yoktur. Babası Pehlivan Bey’den
sonra Akkoyunluların başına geçmiş ve 30000 hane ile İlhanlılara bağlı olarak Diyarbakır
merkez olmak üzere Irak ve Şam sınırlarında komutanlık yapmıştır. Gazan Han’ın Suriye
seferine katılmış ve bu savaşta gösterdiği başarılardan dolayı rütbesi yükseltilmiş yetkileri
arttırılmıştır.
Kaynaklarda ilk olarak 1340 yılında Akkoyunlular hakkında bilgiye
rastlanmaktadır. Tur Ali ve ona bağlı Türkmenler bahseden ilk kaynak Rum tarihçilerden
Panaretos’tur. Akkoyunluların 1340 tarihine Trabzon –Rum Devleti’ne karşı düzenledikleri
akın hakkında bu kaynakta bilgiler mevcuttur. 1340 yılında hayvanlarını otlatan Türkmenler,
Rum askerlerin saldırısına uğramış ve büyük kayıplar vermiştir. Bu saldırıya cevap olarak 1341
yılında bir ordu ile Trabzon önlerine gelen Türkmenler çok sayıda Rum askerini öldürmüşler
şehri yakmışlardır.
Trabzon-Rum Devleti’ne karşı 1343 yıllarında tekrar akınlar
düzenlenmiştir, fakat bu akınlar esnasında Akkoyunluların başında kimin olduğuna dair net bir
bilgi yoktur. Panaretos; Amidliler ya da Amid Türkleri olarak adlandırmıştır.
Moğolların güçleri azalırken Türkmen Beyleri, mahallî emirler daha serbest hareket
etmeye başlamışlardı. Akkoyunlu Tur Ali Bey, Bayburd Hâkimi Mahmûd Rikâbdar ve
Erzincan Hâkimi Gıyâseddin Ahi Ayna Bey 1348 yılında bir ittifak oluşturarak Trabzon-Rum
Devleti’ne saldırdılar. Trabzon muhasara altına alındıysa da muvaffakiyet olmadı. İmparator
III. Alexios bu ittifaktan korktu ve Türkmenlerin akınlarını önlemek için onlarla akrabalık
kurma siyasetine yöneldi. Kız kardeşi Maria’yı Tur Ali Bey’in oğlu Kutlu Bey’le evlendirerek
akrabalık meydana getirdi.
İmparator bu akrabalık bağı sayesinde Tur Ali Bey’in akınlarından korunacağını ümit
etmiştir. Siyasetinin başarılı olduğunu gören İmparator diğer kız kardeşini Ordu Bölgesinin
Hâkimi Bayram Bey’in oğlu Hacı Emir’e diğer kız kardeşini ise Niksar Bölgesi Hâkimi
Taceddin Bay’e verip akrabalık kurmuştur. Gerçekten de 1360 senesine kadar Trabzon-Rum
Devleti’ne karşı akın düzenlenmemiştir.
Tur Ali Bey’in kesin olarak hangi tarihte öldüğü bilinmemektedir, kaynaklar onun
762/1361 yılından önce öldüğünü söylemektedir. 762/1360 senesinde Rum İmparatoru III.
Alexios’un Kutlu Bey’i ziyaret etmek istemesi ve 1361 ya da 1362 yılında Erzincan Hâkimi
Ahi Ayna Bey’in Trabzon-Rum Beyliği’ni kuşatması onun bu tarihten önce vefat ettiğine delil
olarak gösterilmiştir. Çünkü Ahi Ayna Bey’in ölümü sebebiyle Tur Ali Bey’in muhalefeti ile
karşılaşmayacağı için Trabzon üzerine yürümüş olabileceği görüşü yaygındır.
Akkoyunlular önce Amid bölgesinde yaşamışlar daha sonra kuzeye çekilmişlerdir.
Onların Bayburt-Erzincan bölgesine ne zaman geldikleri bilinmemekle beraber Emir Timur
zamanına kadar burada kaldıkları tahmin edilir. Tur Ali Bey zamanında Akkoyunluların
ekonomik ve siyasi bakımdan hangi şartlarda olduğunu bilemiyoruz.
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1.4.2. Fahreddin Hacı Kutlu Bey (1360-1389)
Tur Ali Bey’den sonra başa geçen Kutlu Bey’in iktidar tarihleri kaynaklarda farklı farklı
verilmiştir. Bunun nedeni Tur Ali Bey’in ölüm tarihinin net olarak bilinmemesidir. Kaynaklar
iktidara geliş tarihini 1360-1363 tarihleri arasında verilmiştir. Benzer şekilde ölümü için de
1388 ve 1389 tarihleri verilmiştir. Kutlu Bey’in başa geldiği dönemde uğraştığı en büyük sorun
bölgede baş gösteren veba salgınıdır. Bu salgın Akkoyunlularda çok sayıda can kaybına sebep
olmuş, hatta kayınpederi İmparator III. Alexios 1363 yılında ailesi ile damadını ziyaret etmek
istemiş fakat salgından dolayı vazgeçmiştir. Bu yıllarda Trabzon-Rum İmparatorluğu ile olan
ilişkiler daha gelişmiş hatta III. Alexios, dördüncü kız kardeşini Kutlu Bey’in oğlu Kara Yülük
Osman Bey’e vermiştir.
Kutlu Bey bölgede kalıcı ve sağlam bir yer edinemediğinden boyunun geleceği güvenli
halde değildi. En yakın müttefiki Trabzon-Rum Devleti ona yardım edebilecek güçte değildi.
Akkoyunlular yurt edinme sürecinde 1402 Ankara Savaşı sonuna kadar konar-göçer olarak
Kuzey-Güney çizgisinde hareket etmişlerdir. Bu süreçte Anadolu’da yaşayan Rum, Ermeni ve
Türk Beyleri ile bazen müttefik bazen de çatışan olmuşlardır. Kutlu Bey Anadolu’da var olan
nüfuz mücadelesinde ücret, mükâfat ya da yağma karşılığında tarafların hizmetine giriyordu.
Akkoyunluların bu dönemde Doğu Anadolu’da meydana gelen mücadelelerde görülme
sebebinin bundan kaynaklanmaktadır.
Akkoyunlu-Mutahharten ve Akkoyunlu- Kadı Burhaneddin ittifakları Kutlu Bey
döneminin önemli siyasi gelişmelerindendir. Kutlu Bey döneminde Eretnalılar Sivas merkez
olmak üzere Tokat, Kayseri, Malatya ve Erzurum bölgelerine hâkimdiler ve giderek hâkimiyet
alanlarını genişletiyorlardı. Eretna Hükümdarı Aladdin Ali Bey 1380 yılında vefat edince
yerine 8 yaşındaki oğlu veliaht kaldı. Yönetim fiili olarak Oğuzların Salur boyundan olan vezir
Kadı Burhaneddin’e geçti. Doğu- Batı ticaret yolları üzerinde Erzincan ve havalisinde
hâkimiyet kuran Mutahharen Kadı Burhaneddin’in güçlenmesine karşı bir denge unsuru
olmaya çalışıyordu. Karakoyunlu Türkmenleri de Bayram Hoca önderliğinde Musul - Erzurum
arasında bir devlet kurmuşlardı. Ayrıca Erzincan Hükümdarı Ahi Ayna Bey ölmüş ve hâkimiyet
Şebinkarahisar hâkimi Pir Hüseyin Bey’e geçmişti. Kutlu Bey bu siyasi atmosferde bazen bu
güçlerle ittifak kurarak bazen de savaşarak kendine hâkimiyet alanı kurmaya çalışmıştır.

1.4.3. Ahmed Bey (1389-1403?)
Kutlu Bey’in ölümünden sonra oğulları Ahmed, Hüseyin, Kara Yülük Osman ve Pir Ali
arasında taht mücadelesi başlamıştır. Mücadelenin önde gelen isimleri Ahmed ve Hüseyin
Beylerdir. Kutlu Bey’in yaşlılık yıllarında Akkoyunlu faaliyetlerini babasının adına yürüten
Ahmed Bey, oğullar arasında çıkan taht mücadelesinden başarıyla çıkmıştır. Aslında Ahmed
Bey ve Hüseyin Bey arasındaki mücadelenin en büyük sebebi Ahmed Bey’in Kadı Burhaneddin
ile kurdukları ittifaktaki güvensiz tutumudur. 1403 yılında Palu’da ölen Ahmed Bey yaklaşık
on yıllık önderliği döneminde bağımsız bir beylik kurmayı başaramamış fakat atasının yaşayıp
öldüğü Pulur-Sünür-Bayburt üçgenini ilk ikta olarak almıştır. Ahmed dönemine, Mutahharten
ve Kadı Burhaneddin ile yaptığı ittifaklar damgasını vurmuştur.
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Akkoyunlıu-Mutahharten ittifakı
Şebinkarahisar hâkimi Pir Hüseyin Bey’in 1378 yılında ölümünden sonra Erzincan ve
Bayburt havalisi Mutahharten’e kalmıştı. Eretna hâkimi Alaaddin Bey bu durumu kendisi için
tehdit olarak gördüğünden Erzincan üzerine yürüdü. Mutahharten Akkoyunlulardan ve
Dulkadiroğulları’ndan yardım istedi. Kutlubey oğlu Ahmed Bey’i yardıma göndermişti. Ahmed
Bey’in, kendisine karşı Eretna Hâkimi Aladdin Ali Bey tarafından gönderilen Kayseri Valisi
Cüneyd Bey’i esir alması üzerine Aladdin Ali Bey, Erzincan kuşatmasını kaldırdı.
Eretna hâkimiyetine son vererek Sivas’ta kendi hâkimiyetini ilan eden Kadı
Burhaneddin, Mutahharten için tehlike arz ediyordu. Akkoyunlular ile yeni bir ittifak içine giren
Mutahharten, Ahmed Bey’i Sivas bölgesine hücuma yönlerdi. Ahmed Bey’in Kadı
Burhaneddin’in komutanı Yusuf Çelebi’yi yenince, Kadı Burhaneddin Kayseri kuşatmasını
kaldırarak Sivas’a yöneldi. Bunun üzerine Ahmed Bey, Sivas kuşatmasını kaldırdı. Kadı
Burhaneddin’in büyük bir sefer hazırlığında olduğunu öğrenen Akkoyunlular hediyelerle Kadı
Burhaneddin’in huzuruna çıkarak özür dilediler. Timur’un 1386 yılında Anadolu taraflarına
yönelmesi Anadolu’daki beyliklerin ittifakları ve düşmanlıkları durumunu değiştirdi.
Mutahharten ile ittifak halinde olan Akkoyunlular, Mutahharten’in Karakoyunluları
Erzurum’dan çıkartarak Erzincan’a yönelen Timur’a itaatini sunmasıyla Timur tehlikesinden
korundular.
Akkoyunlu- Kadı Burhaneddin İttifakı
Kadı Burhaneddin Anadolu’da güçlü nüfuza sahip olan Memlüklerle mücadeleye
girmiştir. Malatya’da Memlük Emiri olan Mintaş’ı kuşatmaya giderken Akkoyunlu Ahmed Bey
huzuruna çıkmış ve Kadı Burhaneddin’in affına sığınmıştı. İyi niyet göstergesi olarak küçük
kardeşi Kara Yülük Osman Bey’i de Kadı Burhaneddin’e rehin bırakmıştı. Bölgenin önemli
vurucu güçlerinden olan Akkoyunlu Türkmenleri, hâkimiyet alanını genişletmek isteyen ve
Memlüklerle nüfuz mücadelesi içine giren Kadı Burhaneddin için önemli bir katkıydı. Ayrıca
Daha önceki müttefikleri Mutahharten ile arası bozulan Ali Bey, Kadı Burhaneddin’e
sığınmıştı. Akkoyunlular ile Mutahharten itifakının bozulmasına sebep Kutlu Bey’in ölümü
üzerine Mutahharten’in Akkoyunlulara saldırması ve mallarını yağmalamasıdır. Akkoyunlular,
Mutahharten’i bozguna uğrattı. Akkoyunlular ile Mutahharten sürekli devam eden bir
mücadelenin içine girdiler. Bunun üzerine Karakoyunlular ile ittifak kuran Mutahharten
Akkoyunluları dar bir yerde sıkıştırmış ve Akkoyunlular canlarını zor kurtararak Kadı
Burhaneddin’e sığındılar.

1.5. Akkoyunlu Beyliği’nin Kuruluşu
1.5.1. Kara Yülük Osman Bey (1402-1435)
Ahmed Bey’den sonra Akkoyunluların başına Kara Yülük Osman Bey geçmiştir.1396
yılında emrinde bulunanlar ile beraber Kadı Burhaneddin’in hizmetine girmiştir. Kadı
Burhaneddin, Kara Yülük Osman Bey’in savaşlardaki ustalığından faydalanmıştır. Kadı
Burhaneddin; Şeyh Müeyyed’in hâkim olduğu Kayseri’yi kuşatarak almaya çalışsa da buna
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muvaffak olamadı. Araya Kara Yülük Osman Bey’i soktu. Şeyh Müeyyed’le konuşan Osman
Bey, Şeyh Müeyyed’in suçlarının bağışlanacağı ve can güvenliği vadiyle Kadı Burhaneddin’in
huzuruna çıkardı. Fakat Kadı Burhaneddin sözünü tutmayarak Şeyh Müeyyed’i öldürdü. Bunun
üzerine Osman Bey, Kadı Burhaneddin’in yanından ayrıldı. Kadı Burhaneddin Osman Bey’i
takip ederek ona Karabel mevkiinde yetişti. Yanında çok az kuvveti bulunan Osman Bey burada
Kadı Burhaneddin’i yenerek esir etti daha sonra da öldürdü.(1398)
Kara Yülük Osman Bey Sivas’ı kuşattı, fakat Sivaslılar Kadı Burhaneddin’in oğlu
Aladdin Bey’i tahta çıkartarak şehri teslim etmeyeceklerini bildirdiler, ayrıca Osmanlı
Beyliği’nden yardım istediler. O sırada beyliğin başında bulunan Yıldırım Bayezid,
oğullarından Süleyman Bey’i Sivas’a gönderdi. Bunun üzerine Osman Bey kuşatmayı kaldırıp
Erzincan’a gitti ve Mutahharten’e sığındı.
Mutahharten ile Kara Yülük Osman Bey Anadolu’ya yaklaşan Timur’un yanına giderek
ona tabiliklerini bildirdiler. Her ikisi de, Timur’un Yıldırım Bayezid ile giriştiği mücadelede
Timur’a yardım ettiler. Hatta Kara Yülük Osman Bey, Ankara Savaşı’nda Timur’un
kuvvetlerinin sağ cenahında yer alarak Osmanlı kuvvetlerinin bozguna uğramasında önemli rol
oynamıştır. Timur, Anadolu’yu terk ederken Kara Yülük Osman Bey’e emirlik menşuru
vermiştir. Daha sonra Diyarbakır’a gelen Kara Yülük Osman Bey burada beyliğini kurdu.
Timur’un Doğu Anadolu’dan ayrılmasıyla başlayan kargaşa ve herhangi siyasi birliğin
olmamasının verdiği avantajı kullanan kara Yülük Osman Bey Urfa, Kemah, Erzincan, Harput,
Erzurum ve Mardin’i ele geçirdi.
Kara Yülük Osman Bey, Şahruh’un Kara Koyunlulara karşı giriştiği 1421 ve 1429
yıllarındaki iki seferinde de Şahruh’un hizmetinde bulunmuştur. 1435 yılında Şahruh üçüncü
defa Kara Koyunlular üzerine yürüdüğünde Erzurum yakınlarında Karakoyunlu İskender
Bey’in yolunu kesmiş, yapılan mücadele yenilmiştir, yaralı halde Erzurum’a getirildikten sonra
burada hayatını kaybederek Erzurum’a gömülmüştür.(1435)

1.5.2. Ali Bey (1435-1438)
Kara Yülük Osman Bey’den sonra beyliğin başına oğlu Ali Bey geçmiştir. Erzurum
savaşında büyük başarılar gösteren Ali Bey’in tahta çıkışına kardeşleri Hamza ve Mehmed Bey
ile Yeğenleri Kılıç Aslan ve Kutlu gibi hanedan üyeleri itiraz etse de Timurluların desteğini
alarak tahta geçmeyi başardı. Ali Bey, Timurlular, Osmanlılar ve Memlüklüler ile iyi ilişkiler
içinde olmaya gayret göstermiştir. Onun asıl başarısızlığı hanedan içinde kendisinin iktidarına
karşı oluşturulan muhalefet karşısında yeterince başarılı olamamasıdır.
Kardeşi Hamza Bey, Diyar-ı Rabi’a’daki kışlaklardan Amid’in güneybatısındaki
Karacadağ eteklerindeki yaylalara uzanan bölgede yaşayan ve göç yollarını denetimi altında
bulunduran aşiretler tarafından destekleniyordu. Fakat Amid halkı Hamza Bey’den memnun
değildi. Amid halkı Ali Bey’e elçiler göndererek onu Amid’e davet etti, bunun üzerine Ali Bey
300 süvari ile Amid’e girdi ve şehrin yönetimini oğlu Cihangir Mirza’ya bıraktı.
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Memlüklüler bu gelişmelerden rahatsızlık duyarak Ali Bey üzerine bir sefer hazırlığına
başladılar. Ali Bey Memlüklüler ile uzlaşma çabasına girerek oğlu Hüseyin’i Sultan Eşref
Baybars ile görüşmek için Kahire’ye gönderdi. Sultan Baybars Hüseyin’i hapsettirdi ve
emrinde bulunan güçlere Amid üzerine yürüme emri verdi. Bu ordunun karşısına çıkan Ali
Bey’in oğlu Cihangir Mirza yenilerek esir düştü. Ali Bey’in iki oğlunu elinde tutan Sultan
Baybars daha güçlü konuma geçmişti.
Diğer taraftan Timurluların önünden kaçarak Osmanlı Beyliği’ne sığınan Karakoyunlu
hükümdarı İskender Bey 1436 yılında Akkoyunlu topraklarına saldırdı. Her ne kadar
Akkoyunlu hanedanı arasında yapılan aile şurasından hanedan içindeki mücadelelere son
vererek dıştaki düşmanlara karşı birlikte hareket etme kararı çıkmış olsa da bazı hanedan
mensupları iktidar mücadelesi için Karakoyunlularla bile ittifak içine girmişlerdi. Akkoyunlu
birliğini oluşturan aşiretler de şehzadeler arasında bölündü. Elinde az kuvvet kalan Ali Bey
Karakoyunlular karşısında durmayarak Amid’e geri çekildi. Bunun üzerine İskender Bey,
Erzurum başta olmak üzere bazı toprakları aldı bazılarını da yağmaladı. Ermeniyye’de Yakup,
Mardin’de Hamza giderek güçlü konuma gelirken, Erzurum’un da Karakoyunlu eline geçmesi
üzerine Ali Bey zorunlu olarak güneye yöneldi.
Güney topraklarını güvence altına almak ve oğullarını kurtarmak için Memlük Sultanı
Baybars ile anlaşmaya çalışan Ali Bey Harput’u geri vermek kaydıyla bu anlaşmaya mazhar
oldu. Diğer taraftan kardeşi Hamza Bey gücünü gün geçtikçe artırıyordu. Karakoyunlu İsfahan
Bey’in Diyarbakır’a saldıracağı haberini alınca Hamza Bey elindeki kuvvetlerle İsfahan Bey
ile mücadeleye girdi ve kazandı. Bu başarının üzerine şehri almak için Diyarbakır’a doğru
harekete geçti. Ali Bey de oğlu Uzun Hasan Bey’i Diyarbakır’a gönderdi, Uzun Hasan Bey’in
gelmesinden üç gün sonra Hamza Bey Diyarbakır önlerine geldi. Uzun süre şehrin kuşatmasına
dayanan Uzun Hasan Bey, Hristiyanların ihanet ederek şehir burçlarından birini Hamza Bey’e
bırakmasıyla Hamza Bey içeri girdi. Daha fazla dayanamayacağını anlayan Uzun Hasan Bey
şehri terk etti. Hamza Bey Diyarbakır’ı ele geçirdikten sonra birçok Akkoyunlu şehzadesi
tarafından Ulu Bey olarak tanınmıştır.
Yurtsuz kalan Ali Bey yardım için Kemah, Erzincan, Karahisar hâkimi olan abisi
Yakup’a başvurdu. Fakat Yakup Bey, Hamza Bey’in karşısına çıkmadı. Bunun üzerine
oğullarından üçünü Sultan Baybars’tan yardım almak amacıyla Kahire’ye gönderen Ali Bey,
Osmanlı Devletinin hükümdarı olan II. Murad’a sığınma talebinde bulunmuş ve II. Murad
tarafından hil’at gönderilerek kabul edilmişti. Oğullarından sadece Cihangir Mirza Sultan
Baybars’ın yanına gitti, diğerleri Adıyaman’da bekledi. Sultan Baybars bu esnada Cihanşah
tarafından kuşatılmış olan İskender’i kurtarmak için yola çıkıyordu. Cihangir Mirza, onunla
sefere katılmış ve orduyla birlikte Erzincan’a gelmişti. Erzincan’ı aldıktan sonra Sultan
Baybars’ın ölüm haberinin gelmesi üzerine Memlük ordusu geri döndü. Böylece Ali Bey’in
Memlüklülerden yardım alma girişimi de başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Memlüklüler
Erzincan’ı Yakup Bey’den alarak Cihangir Mirza’ya verdiler. Ali Bey Suriye’ye giderek
ölünceye kadar orada yaşadı.(1438)
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1.5.3. Hamza Bey (1438-1444)
Hamza Bey, Ali Bey’den sonra Akkoyunlu yönetimini ele almış fakat iktidarı boyunca
kardeşi Ali Bey’in oğulları Cihangir Mirza, Uzun Hasan, Üveys ve diğer kardeşi Yakup’un
oğlu Cafer’in muhalefetiyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Sultan Baybars’tan yardım amacıyla
Kahire’ye giden Cihangir Mirza Baybars’tan olumlu yanıt aldı. Aslında Erzincan Hâkimi
Yakup, Diyarbakır hâkimi Hamza ve Azerbaycan Hâkimi Karakoyunlu Cihanşah; Baybars’ın
bu sefere çıkarkenki üç hedefidir. Erzincan alındıktan sonra Diyarbakır üzerine harekete
geçmeden Sultan Baybars’ın ölüm haberinin gelmesi üzerine Memlük ordusu geri dönmüştür.
Bu sefer sonunda Cihangir Mirza’nın Erzincan yönetimini Memlükler adına yerine getirmesi
ve Yakup Bey’e de Kemah’ın idaresi verilmiştir. (1438) Hamza Bey gücünü arttırmak için
Erzincan ve Kemah üzerine sefere çıktı.
Cihangir Mirza, Uzun Hasan ve Hüseyin Erzincan’da bulunuyorlardı. Hamza Bey’in
yaklaşması üzerine Kemah’ta bulunan Cafer Bey’le anlaşmaya çalıştı. Fakat Hamza Bey’in
kuvvetlerinin çok oluşu Cafer ve Cihangir Mirza’nın kuvvetlerinin korkarak kaçmalarına sebep
oldu. Fakat Hamza Bey’in itaati altındaki bazı aşiret beylerini gücendirmesi bunların Cihangir
Mirza’ya meyletmesine sebep oldu. Gücü artan Cihangir Mirza ve kardeşleri Hamza Bey’i
yendiler, Hamza Bey Diyarbakır’a geri çekilmek zorunda kaldı.
Akkoyunlu hükümdarı olma düşüncesinde olan Cihangir Mirza kardeşi Uzun Hasan
Bey ile birlikte Memlük sultanına gitti. Ona maddi destek sağlayarak, hil’atler ve altın kılıçlı
kemerler veren Memlük Sultanı, Diyarbakır üzerine sefere çıkmayı düşünmediğini bu seferi
kendisinin yapması gerektiğini söyleyerek Cihangir Mirza’ya Urfa’yı verdi. Urfa’yı alan
Cihangir Mirza, Hamza Bey’e karşı hazırlıklara girişti. Bu esnada Hamza Bey de Urfa’yı kuşattı
fakat alamadı. Ertesi yıl daha güçlü şekilde tekrar kuşatma fikriyle geri döndü. Hamza Bey
Urfa’yı kuşatmak yerine Cihangir Mirza’ya bağlı Fahreddin adında biri tarafından yönetilen
Birecik’e saldırdı. Uzun Hasan Bey, oranın savunmasıyla görevlendirildi ve Hamza Bey’i
yenilgiye uğrattı. Hamza Bey’in Urfa’yı kuşatmak için harekete geçtiği haberini alan Uzun
Hasan Bey derhal Urfa’ya geldi. Uzun Hasan Bey tarafından yenilgiye uğrayan Hamza Bey
Mardin’e oradan da Erzincan’a gitti. Hamza Bey kısa sürede Yakup Bey’in elinden Erzincan’ı
aldı. Bunun üzerine Cihangir Mirza ve kardeşi Uzun Hasan Bey Mardin’i yağmaladılar. Urfa
kalesine döndükten kısa bir süre sonra Ergani’yi yağmaladılar. Hamza Bey, 1439 ile 1444
yılları arasında, tam beş yıl boyunca Cihangir Mirza ve Uzun Hasan Bey’le mücadele etmek
zorunda kalmıştır. Her halükarda Kemah ve Urfa şehir merkezleri dışında bütün Akkoyunlu
topraklarını ele geçiren Hamza Bey, göçebe ve yerleşik aşiretlerin desteğini alarak iktidar
mücadelesinde bulunmuştur.1444 yılında Amid’de vefat etmiş ve vasiyeti gereği Mardin’e
defnedilmiştir. Öldüğünde hiç erkek evladı olmayan Hamza Bey’in Şahsultan Hanım adında
bir kızı vardı.

1.5.4. Cihangir Mirza (1444-1453)
Cihangir Mirza başa geldiğinde sadece iktidar mücadelesi ile değil etrafındaki büyük
devletlerle de uğraşmak zorundaydı. Hamza Bey’in ölümü üzerine aşiretler iktidar
mücadelesinde ikiye bölündüler. Pürnek, Musullu ve Koca Hacılular Erzincan Hâkimi Hamza
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Bey’in kardeşi Hasan Bey’i, Mamaşlular ise Urfa Hâkimi Cihangir Mirza Bey’i
destekliyorlardı. Hamza Bey öldükten sonra hızla Diyarbakır’e hareket eden bu iki güçten önce
Cihangir Mirza geldi ve Akkoyunlu tahtına oturdu. Şeyh Hasan Erzincan’a geri dönmüştür.
Tahta otursa da muhalefetle karşılaşan Cihangir Mirza’nın en büyük sorunu Timurlu
hükümdarı Şahruh’un ölümünden sonra taht kavgasına düşen veliahtların batı tarafına karşı
ilgisini yitirmeleri oldu. Bu boşluktan faydalanan Osmanlı, Memlük ve Karakoyunlular
Akkoyunluların topraklarını kendi mücadele alanları haline getirdiler. 1444 senesinde II.
Mehmed Hamza Bey’e karşı Kılıç Aslan’a ittifak önermişti. Bu tarihten itibaren Memlüklüler
ile sınır çatışmaları sıklıkla yaşanmaktadır. Fakat en büyük mücadele ezeli düşmen
Karakoyunlular ile yapılmıştır. Karakoyunlu şehzadelerinden Elvend Bey Cihanşah’a isyan
etmiş yenilerek Amid’e sığınmıştır. Cihanşah bu şehzadenin teslimini istemiş fakat Cihangir
Mirza teslim etmeyi kabul etmemiştir. Bu reddetmeyle Akkoyunlular ile Karakoyunlular
arasında sürecek yirmi yıllık bir mücadele başlamıştır
Karakoyunlu Cihanşah’ın Ermeniyye bölgesine saldırması ve Cihangir Mirza’nın
amcası Mahmud’a yardım göndermemesi Cihangir ile Uzun Hasan Bey arasında ilk, fakat
etkileri uzun sürecek bir anlaşmazlığa sebep olmuştur. Cihangir’in yardıma gitmemesi
sonucunda Erzincan, Tercan ve Bayburt bölgelerinin de Karakoyunluların eline geçmesine
sebep olmuştur. Erzincan’ı alan Cihanşah buranın yönetimini Kara Osman Bey’in oğlu Şeyh
Hasan’a vermiştir. Cihanşah, Elvend Bey’in teslimini tekrar istemiş fakat Cihangir kabul
etmemiştir. Bunun üzerine Karakoyunlu komutanlarından Tarhan Bey’in yanına Şeyh Hasan’ı
da katarak Mardin Urfa üzerine göndermiştir. Cihangir Mirza’nın yönetimi altında olan
aşiretlerden bazıları Şeyh Hasan tarafına geçince gücünü kaybeden Cihangir, Memlük sınırına
sığınmıştır. Memlüklüler Cihangir Mirza’ya sığınma hakkı vermediler. Mardin’de
Karakoyunlular tarafından kuşatılan Cihangir Mirza’nın tek dayanağı Ergani-Çermik
bölgesinden topladığı ordusu ve kardeşi Uzun Hasan Bey’dir. Uzun Hasan Bey kuşatmayı
yararak Urfa’ya doğru yürüdü ve şehre girdi. Daha sonra kendisine destek veren aşiretler
yardımıyla Karakoyunlu Komutanı Rüstem’i yendi ve Amid’de sıkışmış durumda bulunan
Cihangir Mirza’yı kurtardı.
Uzun Hasan Bey Çermik bölgesini Karakoyunlulardan kurtarmak için mücadele
ederken, Cihangir Karakoyunlulara elçi göndererek Karakoyunlu hâkimiyetini tanıyarak
Mardin’e çekileceğine dair anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile yıllardır süregelen AkkoyunluKarakoyunlu mücadelesinde Akkoyunlular mağlup olduklarını kabullenmiş oluyorlardı. Bu
anlaşmadan sonra Uzun Hasan ile Cihangir arasındaki anlaşmazlık daha da arttı. Uzun Hasan
bu hâkimiyeti tanımadı ve Akkoyunlu’yu destekleyen aşiretlerden birçoğunun desteğini alarak
mücadeleye devam etti. Dokuz yıl hükümdarlık yapan Cihangir’in zamanı karışıklıklar ve
büyük tehlikelerle geçmiştir. Hükümdarlığı kaptırmayı bir türlü içine sindiremeyen Cihangir
Mirza bu uğurda Karakoyunlularla bile anlaşma imzalamış ve onların hâkimiyetlerini
tanımıştır. 1468 yılında vefat etmiştir. Mardin’de yaşayan Bayındırlıların bu kolu Tebriz’e
gitmeyip 1508’de devletin yıkılmasına kadar bölgede hâkim olmuşlardır.
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Uygulamalar
1)

Akkoyunlu oymaklarının Anadolu’da bulundukları coğrafyayı inceleyiniz

2)

Akkoyunluların hizmet ettikleri beyliklerin hâkimiyet alanlarını inceleyiniz

3)

Akkoyunluların Beylik haline gelmesini oluşturan sebepleri inceleyiniz
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Uygulama Soruları
Soru 1) Akkoyunlu Beyliği’ni oluşturan en güçlü oymaklar hangileridir?
Soru 2) Akkoyunluların Anadolu’ya gelişlerinde Bayburd’u yurtluk olarak tutma
sebepleri nedir?
Soru 3) Akkoyunluların emirlik dönemi hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
Soru 4) Akkoyunluların beylik haline gelmesindeki faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu’da kurulan beyliklerden önemli bir tanesi olan Akkoyunlu
Beyliği’nin menşeini, onu meydana getiren oymakları tespit ettik. Ayrıca zamanla gücünü
arttıran Akkoyunlu liderlerinin emirlik yapmaları bu süreçte başlarında bulunan liderleri ve
yaptıkları mücadeleyi gördük. Akkoyunlu emirlerinin Anadolu’daki siyasi olaylardan
yararlanarak güçlerini daha da arttırarak Akkoyunlu Emirliği’ni bağımsız beylik haline nasıl
getirdiklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Akkoyunlu oymakları arasında en etkin olan oymaklar aşağıdakilerden hangi
ikilidir?
a-Pürnek-Avşarlı
b-Pürnek-Çemişgezekli
c-Ağaçerili-Musullu
d-Musullu-Pürnek
e-Ağaçerilü-Avşarlı
2- Akkoyunluların Anadolu coğrafyasındaki ilk yerleşim yeri neresidir?
a-Diyarbakır
b-Bayburd
c-Erzurum
d-Konya
e-Muş
3- Akkoyunlu Beylerinden Trabzon Rum İmparatorluğa ilk ilişki içine giren
kimdir?
a-Tur Ali Bey
b-Kutlu Fahreddin Bey
c-Uzun Hasan Bey
d-Cihanşah Mirza
e-Hamza Bey
4- Bayburd- Pulur-Sinür bölgesini ilk defa ikta olarak alan Akkoyunlu Beyi
kimdir?
a-Tur Ali Bey
b-Ahmed Bey
c-Kutlu Fahreddin Bey
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d-Kara Yülük Osman Bey
e-Uzun Hasan Bey
5-Aşağıdaki ittifaklardan hangisi yanlıştır?
a-Akkoyunlu-Kadı Burhaneddin
b-Akkoyunlu- Mutahharten
c-Akkoyunlu-Timur
d-Timur-Mutahharten
e-Akkoyunlu-Osmanlı
6-Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da oluşan kargaşayı fırsat bilerek
Akkoyunlu Beyliği’ni kuran kimdir?
a-Uzun Hasan Bey
b-Kara Yülük Osman Bey
c-Ahmed Bey
d-Fahreddin Kutlu Bey
e-Tur Ali Bey
7-Akkoyunlu Bey’i Ali Bey’in Osmanlı Sultanı II. Murad’a sığınmasına sebep
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Timur’un güçlü bir orduyla Anadolu’ya gelmesi
b-Memlük Sultanı ile savaşmak istememesi
c-Kadı Burhaneddin’den korkması
d-Kardeşi Hamza Bey ile girdiği taht mücadelesinde yurtsuz kalması
e-Moğol istilası
8-Cihangir Mirza ile kardeşi Uzun Hasan Bey’in aralarının bozulmasına sebep
nedir?
a-Cihangir Mirza’nın Diyarbakır’a saldırması
b-Cihangir Mirza’nın Şahruh ile anlaşması
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c-Cihangir Mirza’nın Karakoyunlulara karşı amcası Mahmud Bey’e yardıma gitmemesi
d-Taht mücadelesine girişmeleri
e-Cihangir Mirza’nın Uzun Hasan’ı öldürmek istemesi
9-Karakoyunluların hâkimiyetini tanıyan bey kimdir?
a-Uzun Hasan Bey
b-Hamza Bey
c-Fahreddin Kutlu Bey
d-Yakup Bey
e-Cihangir Mirza
10-Şahruh’un ölümünden sonra Akkoyunlu toprakları üzerinde hâkimiyet
mücadelesi veren üç devlet hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-Osmanlı Devleti-Timur-Karakoyunlu
b-Osmanlı- Karakoyunlu- Memlük
c-Memlüklüler-Karakoyunlular Timur
d-Karakoyunlular-Kadı Burhaneddin- Memlük
e-Memlük-Kadı Burhaneddin- Timur

CEVAPLAR; 1-D, 2-B , 3-A, 4-B, 5-E, 6-B, 7-D, 8-C, 9-E, 10- B
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2. BEYLİKTEN DEVLETE GEÇİŞ VE ALTIN
ÇAĞ (1453-1473)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1

Uzun Hasan Dönemi (1453-14676)

2.2

Uzun Hasan- Fatih Sultan Mehmed Mücadelesi

2.3

Uzun Hasan- Karakoyunlu Mücadelesi

2.4

Uzun Hasan- Timur İlişkisi

2.5

Uzun Hasan- Memlük Devleti İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akoyunluların Uzun Hasan döneminde zirve dönemlerini yaşama sebepleri nedir?

2)

Uzun Hasan’ın Osmanlı Devleti ile süregelen rekabetinin sebepleri nelerdir?

3)
Uzun Hasan- Fatih
İmparatorluğunun yeri nedir?
4)

Sultan

Mehmed

mücadelesinde

Trabzon

Rum

Uzun Hasan’ın Timur ile olan ilişkisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Uzun Hasan Dönemi

Uzun
Hasan’ın
Akkoyunlu Beyliği’ni büyük
bir devlete nasıl taşıdığını
öğrenmek

Okuma, araştırma

Otlukbeli savaşı

Uzun Hasan ile Fatih
Sultan Mehmed Mücadelesi
ve
Otlukbeli
savaşını
öğrenmek

Okuma, araştırma

Uzun Hasan’ın Timur
Uzun Hasan-Timur
Devleti ile ilişkisi ve bu
Devleti ilişkisi
ilişkinin
AkkoyunluOsmanlı
ilişkisine
yansımaları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuma, araştırma

Uzun
Hasan’ın
Uzun
Hasan
Memlük Devleti ile olan
Memlük Devleti ilişkisi
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuma, araştırma
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Anahtar Kavramlar
Otlukbeli Savaşı: Uzun Hasan’ın genişleme faaliyeti sonucunda Osmanlı Sultanı Fatih
Sultan Mehmed ile girdiği mücadelenin sonucunda meydana gelen savaş.
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Giriş
Uzun Hasan Akkoyunlu Beyliği’nin başına geçtikten kısa bir zaman sonra küçük bir
beylik olan Akkoyunlular büyük bir devlet oldular. Bu süreçte Uzun Hasan’ın aynı coğrafyada
girdiği siyasi ilişkileri inceleyerek devletin büyümesini, diğer devletlerle olan mücadele ve
ittifaklarını öğreneceğiz. Akkoyunlu Devleti’nin zirve dönemi olan Uzun Hasan Dönemi
incelenerek Akkoyunlu Devleti anlaşılmaya çalışılacaktır.
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2.1. Uzun Hasan Dönemi(1453-1478)
Hasan Bey, kardeşi Cihangir Mirza’nın Karakoyunlular ile anlaşma imzalamasıyla
kardeşinden yolunu ayırdığın da 28 yaşındaydı. Cihanşah’ın Çağataylar ile uğraşmasını fırsat
bilerek Erzincan’ı, büyük amcası Ahmed Bey’in oğlu Kılıç Aslan’ın elinden almaya çalıştı. Bu
esnada Van Gölü ve çevresini yağmalaması, Kılıç Aslan ve nökerlerini esir alması onun
şöhretini daha da arttırmıştır. Çemişgezek, Hasan Bey’i itaat altına almak için bu yörede
bulunduğu esnada kardeşi Cihangir’in Amid’den ayrılıp Karaca Dağ’a gittiğini öğrenince kırk
nökeri ile kılık değiştirerek şehre girdi. Şehirde emirlerden hiçbiri olmadığı için burayı
kolaylıkla ele geçirdi. (1452) Cihangir için Mardin’e gitmekten başka çare kalmamıştı. Uzun
Hasan Bey’in zaferleri ve ünü artmasının yanında Karakoyunlulara karşı mücadele etmesi diğer
Akkoyunlu aşiretlerini onun yanına çekti.
Hasan Bey’in ilk işi kardeşleri Cihangir Mirza ve Urfa hâkimi Üveys ile mücadele
etmek olmuştur. Urfa’yı Üveys’in elinden aldı fakat Mardin Kalesi’nin çok korunaklı
olmasından dolayı Mardin’i ele geçiremedi. Kardeşi Cihangir ile birçok mücadeleye girişti.
Hatta bu mücadeleye Cihanşah müdahil olmuştur. Hasan Bey, kardeşi ile görünürde barıştıktan
sonra Sürmelü Çukur tarafına giderek Ayinlu Arab Şah Bey’in ordusunu basmış ve onu Gence
taraflarına gitmeye zorlamıştır. Bu esnada Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah, Acem Irak’ını
Çağataylarından elinden almak için onlarla mücadele ediyordu. Uzun Hasan, bu durumu fırsat
bilerek Karakoyunluların idaresinde bulunan Erzurum ve Bayburt yörelerini yağmaladı. Bu
yağmalar onun hem maddi kuvvetini hem de ününü arttırmıştır. Hanedan üyelerinin birçoğu
onun hâkimiyetini tanımıştır. Fakat Cihangir Bey, Uzun Hasan Bey’in baskısından kurtulmak
için Cihanşah’tan yardım istedi. Cihanşah, Akkoyunlu elinin padişahlığını ve Erzincan’ın
idaresini ona verdi. Bu durumun da Uzun Hasan Bey’i engellememesi ve kardeşi Üveys ile
birlikte Cihangir’in tekrar Cihanşah’tan yardım istemesi üzerine Cihangir’in yanına
Azerbaycan askeri ile birlikte Rüstem komutasında iyi bir ordu verdi ve Uzun Hasan Bey’in
üzerine gönderdi. Hasan Bey, Rüstem Bey’i Amid yakınlarında az sayıda kuvvetiyle ağır bir
mağlubiyete uğrattı. (1457) Bu savaşta başta Rüstem Bey olmak üzere birçok Karakoyunlu
komutan öldürüldü ya da esir alındı. Cihangir Bey’in idaresinde olan askerlerin çoğu Uzun
Hasan Bey’in idaresi altına girince Cihangir Bey, Uzun Hasan’ın hâkimiyetini tanımak zorunda
kaldı ve ölümüne kadar sadakatle hizmet etti.(1469)
Amid Muharebesi’nde büyük bir zafer kazanan Uzun Hasan Bey; ününü, şanını ve
etrafındaki asker sayısını arttırmıştı. 1458 yılında Gürcistan tarafına sefer yapan Uzun Hasan
Bey, Memlük Sultanı’na gönderdiği mektupta bu seferde altı kale aldığını bildirmişti. 1461-62
yılında aynı ülkeye bir sefer daha düzenledi. Aslında dedesi Kara Yülük Osman Bey gibi
Komnenler Hanedanı’ndan bir kızla evlenen Uzun Hasan Bey, Osmanlı Devleti’nin hükümdarı
Fatih Sultan Mehmed Han’ın Trabzon Pontus Rum İmparatorluğunu yıkmasını
engelleyememişti. (1461) 1462 yılında Hısn Keyfa şehrini fethederek Eyyübi hâkimiyetine son
veren Uzun Hasan Bey, aynı yıl Cihanşah’ın tasdiki ile Bayburt şehrini topraklarına kattı.
Kendisine sığınmış olan Karamanoğlu İshak Bey’e (1464-1465)Karaman İli hükümdarlığını
temin etti. Aynı yıl Dulkadiroğulları’nın topraklarına giren Uzun Hasan Bey Melik Arslan’ı
Harput’u kendisine teslim etmeye mecbur bıraktı.(1465) Bu başarıları sayesinde Hasan Bey,
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İspir’den Urfa’ya, Şebinkarahisar’dan Siirt’e kadar uzanan bölgeyi Akkoyunlu ülkesi haline
getirdi.
Erzurum Uzun Hasan Bey’in hâkimiyet alanı dışında kalmıştı. Karakoyunlu Hükümdarı
Cihanşah bu esnada oğlu Bağdat Hâkimi Pir Budak’ın isyanını bastırmaya çalışıyordu.
Cihanşah’ın Pir Budak isyanını bastırdıktan sonra Akkoyunlu üzerine saldırması kuvvetle
muhtemel olduğu halde, Uzun Hasan Bey Pir Budak’la ittifak içine girmemiştir. Bunun sebebi
Uzun Hasan Bey her ikisi de Karakoyunlu olan bu iki idareciyi değişmez düşman olarak kabul
etmesidir. Gerçekten de Cihanşah, Oğlu Pir Budak’ın isyanını bastırdıktan sonra kalabalık bir
ordu ile Akkoyunluların üzerine doğru harekete geçti. Karakoyunlu Cihanşah’ın bu seferden
gayesi Uzun Hasan’a hâkimiyetini kabul ettirmekti. Bu yüzden Cihanşah sefer esnasında rahat
hareket etmiş konakladığı yerlerde zaman zaman eğlenceler tertip ettirmiştir.
Uzun Hasan’ın savaş taktiği vur kaç ile Karakoyunları yıpratma stratejisine
dayanmaktadır. Nitekim Ekim ayı geldiğinde Karakoyunlular için elle tutulur bir başarı
kazanılamadığı için beyler ve askerler ülkelerine dönmek istiyorlardı. Cihanşah; Mirza seferi
gelecek bahara bırakarak askerlerin beylerin birçoğuna dönemleri için izin verdi, kendisi,
oğulları, bazı beyleri, yakınları ve az sayıda asker ile arkadan yola çıktı. Bugünkü Bingöl
vilayetinin Sancak nahiyesinde çadırlar kurularak yerleşildi. Düşmanın gelmesi gibi bir ihtimal
dahi olmadığı düşünüldüğünden düşmanın ne yaptığını öğrenecek keşif birliği dahi
oluşturulmadı. Fakat Uzun Hasan Bey, Cihanşah’ı yakın takip ettiriyordu ve adı geçen mevkii
de eğlence ile meşgul olan Cihanşah’ın ordugâhını 6000 adamıyla baskına uğrattı. Cihanşah
Mirza öldürüldü, iki oğlu, beyleri ve inakları esir edildi.(1467) Cihanşah’ın yerine geçen oğlu
Hasan Ali, Uzun Hasan’a karşı yaptığı savaşta yenildi.(1468) Hasan Ali’nin kesin olarak
bertaraf edilmesi(nisan-Mayıs 1469), Kirman’ın fethi(aynı ay) ve Bağdat’ın ele geçirilmesi
(1470) ile Akkoyunlu Devleti İmparatorluğa dönüştü. İmparatorluğun hududu batıda Sivas’ın
Su Şehrinden başlayarak Kirmân’ın Narmasir şehrine kadar uzanıyordu.

2.2. Uzun Hasan- Fatih Sultan Mehmed İlişkisi
XV. yy ortalarında Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed ve Akkoyunlu
Hükümdarı Uzun Hasan arasında Anadolu’ya hâkim olmak için şiddetli bir mücadele başladı.
İstanbul’u fethederek imparatorluğun merkezini buraya taşıyan Fatih, Balkan coğrafyasını da
kendine göre düzenledikten sonra Anadolu’ya yönelerek Anadolu topraklarını kendi hâkimiyeti
altına almak için çalışmalara başlamıştı. Benzer şekilde Uzun Hasan’da Anadolu’nun doğu
bölgelerini ele geçirmiş, İran’ın batı parçalarını ve Azerbaycan’ı hükmü altına alıp büyük bir
devlet oluşturduktan sonra kendisini Timur’un mirasçısı olarak görmeye başlamıştır. Her iki
hükümdar da kendini Türk âleminin en büyük hükümdarı olarak görmekte ve bölge üzerinde
hâkimiyet hakkı iddia etmekteydiler.
Uzun Hasan-Fatih mücadelesinde Uzun Hasan’ın müttefik olduğu devletler de bu
mücadelenin anlaşılması açısından gereklidir. Uzun Hasan Trabzon-Rum Devleti, Venedik ve
Karamanlı Beyliği ile yakın ilişki içine girmiştir. Büyük dedesi Kutlu Bey’in Trabzon-Rum
prensesi ile evlenerek başlattığı yakın akrabalık ilişkisi yıllar içinde yeni akrabalıklar kurularak
devam etmekteydi. Akkoyunlu-Trabzon Rum İmparatorluğu ilişkileri iyi minval üzereydi. Fatih
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Sultan Mehmed’in Trabzon Rum İmparatorluğu üzerindeki baskısını arttırması Rum
İmparatorluğunu Uzun Hasan’a daha da yaklaştırıyordu. Fatih Konstantinopolis’i fethettikten
sonra Konstantinopolis’ten ayrılan birçok Rum; Trabzon-Rum İmparatorluğuna sığındı. Bu
durum Trabzon-Rum İmparatorluğunu Rumların yeni hamisi konumuna taşımaktaydı. Fatih
Sultan Mehmed hem Anadolu topraklarında kendi hâkimiyeti kurmak hem de bu hamiliği
ortadan kaldırmak amacındaydı.
1456 yılında Rafızi Türkmenleri etrafına toplamış olan Şeyh Cüneyd, Trabzon
İmparatorluğu topraklarına girerek Akçakale’yi almış ve bazı yerleri yağmalamıştı. Trabzon’u
kuşattı fakat şehri teslim alamadı. Bu esnada Rum Beylerbeyi Hızır Bey Şeyh Cüneyd’i
Komnenoslulara ait bölgelerden çıkarmak için Osmanlı kuvvetleriyle Trabzon’a doğru yola
çıktı. Bu sefer neticesinde İmparator Kalo İoannes; senede 2000 altın haraç vermeyi kabul
etmişti. Kardeşi David bir heyetle İstanbul’a gittiğinde ise miktar 3000 altına çıkartılmıştı.
Bunun sonucunda İmparator devletinin tehlikede olduğunu anlamış ve Osmanlı Devleti’ne
karşı müttefik arayışına girmiştir.
Uzun Hasan’la anlaşan Trabzon-Rum İmparatoru Kızı Katherina’yı Uzun Hasan’la
evlendirmiş ve çeyiz olarak da Kapadokia’yı vermiştir. Kurulan akrabalık sonucunda İmparator
David, Uzun Hasan’a elçi göndererek Osmanlı Devleti’ne ödemek zorundu olduğu haracın
kaldırılması için istekte bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Uzun Hasan 1459 yılında Osmanlı
Devleti’ne elçi göndererek Trabzon-Rum İmparatorluğunun verdiği haracın kaldırılmasını
ayrıca Osmanlı sultanlarının eskiden beri Akkoyunlu Hükümdarlarına veregeldikleri, fakat
Timur’un ölümünden sonra yerine getirmemiş oldukları yıllık bağışları toptan Diyarbakır’a
göndermesini istedi.
Uzun Hasan elçinin İstanbul’dan eli boş dönmesi üzerine oğlu Uğurlu Mehmed’i
Koyulhisar Kalesini zapt etmeye gönderdi. İstanbul’dan Tokat, Erzurum ve Trabzon’a ulaşan
anayol üzerinde bulunan ve ne Osmanlı ne de Akkoyunlulara ait olan bu mevkii ulaşımda kilit
noktalardandı. 2000 kişilik bir Osmanlı birliği Koyulhisar kalesine ulaştı ve orayı ele geçirdi.
Kışın bastırmasıyla geri çekilen Akkoyunlular ertesi yıl Uzun Hasan önderliğinde büyük bir
orduyla Koyulhisar önlerine geldiler. Uzun Hasan, Osmanlı üzerine yürümeyi düşünse de Fatih
Sultan Mehmed’in elçilerle gönderdiği barış teklifini kabul etti. Böylece iki devlet arasında
savaş önlenmiş oldu.(1460)
Fatih Sultan Mehmed bu esnada Mora despotluğu ile uğraşmaktaydı. Trabzon Rum ve
Uzun Hasan meselesini daha elverişli bir zamanda halletmeye karar vermişti. Nitekim Mora
Despotlarına etkisiz hale getirdikten ve Arnavutların başı İskender Bey ile barış anlaşması
imzaladıktan sonra Trabzon üzerine sefere çıktı. Önce Koyulhisar kalesini aldı ve Trabzon
üzerine yürümeye devam etti. Uzun Hasan sefere mani olmak için amcasının oğlu Hurşit Bey’i
Osmanlı ordusuna bozgun yapmakla görevlendirdi, fakat Gedik Ahmed Paşa Hurşit Bey’i
bozguna uğrattı. Karakoyunlular ve Timurların saldırı tehlikesi ve Uzun Hasan’ın ordusunun
Osmanlı ile savaşmaya henüz hazır olmaması dolayısıyla Uzun Hasan; Osmanlı ordusu
Erzincan taraflarındayken bir elçi heyeti gönderdi ve barış talep etti, anlaşmayı kabul eden Fatih
kısa bir süre içinde Trabzon-Rum İmparatorluğunu kuşattı ve şehri teslim aldı.(1461)
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Uzun Hasan Bey’in amacı Trabzon-Rum Devleti’ni korumak ve ihtiyacı olan Karadeniz
sahil bölgesinin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesini önlemekti. Trabzon Rum
İmparatorluğunun Uzun Hasan yanında Batı devletleri ve Karaman Beyliği ile ittifak kurma
çalışmaları görülmektedir. Uzun Hasan da müttefiklerdendir ve Trabzon Rum İmparatorluğu
yıkıldıktan sonra bile ittifaklar devam etmiştir. Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmed’i
yenebileceğini düşünmektedir. Venedik; Osmanlıyı yenebilecek olan bu devletle 1461 den
itibaren yakın ilişki içindedir. Osmanlı Devleti’ne ve Memlüklere karşı ittifak olan bu iki devlet
1463 de anlaşma imzalamışlardır. Uzun Hasan Rodos şövalyelerine ve Kıbrıs Kralı’na mektup
ve elçiler göndererek Osmanlı Devleti’ne karşı anlaşmak ve birlikte hareket etmeyi teklif etti.
Uzun Hasan, Haçlılardan silah, top, top dökecek ustalar istiyordu. Venedik senatosu Uzun
Hasan’ın isteklerini kabul etti ve dört kadırgayı Karaman sahillerine gönderdi. Uzun Hasan
bunları oradan teslim alacaktı fakat Osmanlılar Karaman sahillerini ele geçirince Uzun Hasan
bunları alamadı.
Uzun Hasan Osmanlıdan kaçarak kendine sığınan beyleri himaye etmekteydi.
İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey ve Karamanoğulları en başta gelen isimlerdir. Uzun Hasan
Osmanlıların güçlerini bölebilecek ve onları karada denizde meşgul edecek her türlü devletle
ittifak içerindeydi. Özellikle Osmanlı Beyliği’ni çok uğraştıran Karamanoğulları beylerine her
fırsatta destek çıkmaktaydı. 1464 de vefat eden Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümü ile ortaya
çıkan Karaman Veraseti meselesiyle yakından ilgilenmiştir. İshak Bey’in yardım ricasını kabul
ederek taht mücadelesinde onu destekleyerek tahta geçmesini sağlamıştır. Fakat Fatih’in
Halaoğlu Pir Ahmed Bey’e yardım etmesiyle yenilen İshak Bey Uzun Hasan’a sığınmıştır.
Daha sonra Fatih’e isyan eden Pir Ahmed de yine Uzun Hasan’a sığınmıştır.
Uzun Hasan Fatih’e Karamanoğlu’nun affedilmesi için bir elçi gönderirken aynı
zamanda 30000 kişilik bir orduyu Karaman topraklarına sevk etti.(1472) Karamanoğlu Kasım
ve Pir Ahmed Beyler de bu kuvvetlerle birlikteydi. Bu kuvvetler Erzincan’a geldiklerinde
Amasya’da bulunan Şehzade Bayezid’e “Dulkadiroğlu Kılıç Arslan’ı babasının yerine
oturtmaya gidiyoruz” şeklinde belirttikleri müsaade almaya yönelik bir mektup gönderdiler.
Fakat Tokat’ta oturan Rum Beylerbeyi Şarabdar Hamza Bey bu mektup Şehzade Bayezid’in
eline geçmeden izin verdi. Müdafaasız olarak sınır geçen kuvvetler Tokat’ı yağmalayıp, yakıp
yıktılar. Akkoyunlu kuvvetlerinin kumandanı olan Ömer Bey kendisi buradan Diyarbakır’a
döndü. Yusuf Mirza’yı on bin kişilik kuvvetle Karaman’a gönderdi, bu kuvvetler Kayseri’den
başlayarak Karaman ve Hamideli taraflarını elde ettiler. Karaman valisi Şehzade Mustafa,
Konya’yı terk ederek Afyonkarahisar’a çekildi.
Bu haber Fatih Sultan Mehmed’e ulaştığında, Sultan hemen sefer hazırlıklarını
başlatarak sefere çıkmaya niyetlense de kış ayları geldiği için sefer bahara ertelendi. Şehzade
Mustafa, Uzun Hasan’ın gönderdiği kuvvetlerle savaşmak için destek kuvvet istedi. Anadolu
Beylerbeyi Davud Paşa kuvvetleriyle Şehzade Mustafa’ya destek için gönderildi. Yusufça
Mirza ile Kıreli taraflarında karşılaşan Şehzade Mustafa, Akkoyunlu kuvvetlerini bozguna
uğrattı. Yusufça Mirza yakalandı, Pir Ahmed Bey ve Kızıl Ahmed Bey Uzun Hasan’ın yanına
sığındı.(1472)
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Uzun Hasan, Fatih’e Kapadokya ve Trabzon’un kendisine terkedilmesini isteyen bir
name gönderdi. Zaten gergin olan ilişkileri daha da geren bu nameden sonra Fatih açıkça
baharda savaş için geleceğini Uzun Hasan’a name ile bildirmişti. 1473 baharında 150.000
kişilik orduyla sefer çıkan Fatih uzun süre Uzun Hasan’ın yerini tespit edemedi. Uzun Hasan;
Fırat nehrinin karşısında Osmanlıların karşısına çıktı, hatta burada nehri geçen öncü
birliklerden Murat Paşa ve Mahmut Paşa’nın kuvvetlerini bozguna uğrattı. Fakat orada büyük
bir mücadele olmamıştır. Uzun Hasan 300.000 kişilik ordusuyla Fatih’i Erzincan dolaylarında
karşılama niyetindeydi. İki ordu 11 Ağustos Çarşamba Günü Otlukbeli mevkiinde karşılaştılar.
Yaklaşık sekiz saat süren savaştan Osmanlılar zaferle çıktılar. Uzun Hasan’ın top ve ateşli
silahlara sahip olmaması güvendiği müttefiki Venedik’in de Uzun Hasan’a gerekli teçhizatı ve
yardımı ulaştıramaması bu savaşta yenilmesinde önemli faktörlerdir. Oğullarından Zeynel
Mirza’yı bu savaşta kaybetmiştir. Osmanlılar Akkoyunluları takip etmediler, Akkoyunlular da
Koyulhisar, Karahisar ve Niksar dışında önemli bir toprak kaybetmemiştir. Uzun Hasan,
ölmeden önce oğullarına Osmanlı ile savaşmamalarını vasiyet etmiştir.
Otlukbeli Savaşı’ndan sonra Akkoyunlular içte ve dışta güç ve itibar kaybetmişlerdir.
Akkoyunlular; Anadolu Beylikleri ve Memlük için korkulu bir güç olmaktan çıkmışlar ve
batılılar için de müttefik olarak önemlerini kaybetmişlerdir. Otlukbeli Savaşı’ndan sonra
merkezi idare sarsılmış, aşiretlerden bazıları isyan etmiştir. Özellikle doğuyu Halep, Şam,
Beyrut ve Bursa gibi ticari merkezlere bağlayan yolları kontrolleri altında tutan Kürt aşiretler
isyanın başını çekmiştir. Savaşların ağır yükü ve ekonomik zenginliğin adaletsiz dağılımı halk
ve ayanlar arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Uzun Hasan; Otlukbeli savaşından sonra
içteki isyanları bastırma, iç güvenliği sağlamak ve ekonomik düzelmeyi sağlama çalışmalarına
ağırlık vermiştir.
Uzun Hasan’ın en büyük oğlu Uğurlu Muhammed babasına karşı isyan başlattı. Aslında
tahta en yakın aday olan Uğurlu Muhammed’in farklı anneden olma iki erkek kardeşi vardı bu
iki erkek kardeşin annesi olan Selçukşah Begüm kendi evlatlarına taht yolunu açmak için siyasi
kulisler gerçekleştiriyordu. 1474-1477 ortalarına kadar süren bir kriz başladı. Selçukşah Begüm
ve onu destekleyenler oğlu Halil’in tahta çıkmasını istiyor, başta Urfa Valisi amcası Üveys
olmak üzere taşradaki aşiret liderlerinin bazıları da Uğurlu Muhammed’i istiyordu. Muhammed
kardeşi Halil’in hâkimiyetinde olan Şiraz’ı ele geçirdi, fakat Uzun Hasan’ın Tebriz’den
gönderdiği kuvvetler karşısında tutunamadı. Bağdat Hâkimi kardeşi Maksut Mirza beklediği
desteği kendisine vermeyince Urfa’ya amcasının yanına geçti. Memlüklerle kurduğu ittifakı
Uzun Hasan bozguna uğratınca son çare Osmanlı Devletine sığındı. Fatih, kızı Gevherşah ile
Muhammed’i evlendirdi. Uzun Hasan üçüncü Gürcü seferini yaparken hastalandı.(1477) bu
durum taht kavgalarını tekrar hızlandırdı. Dönemin büyük komutanlarından Erzincan Valisi
Bayındırlı Emir Bey, Uzun Hasan’ın öldüğünü ve Uğurlu Muhammed’in tahta geçmesine
yardım edeceğini söyleyerek onu Erzincan’a davet etti ve burada öldürdü. Bunun üzerine Fatih;
kızı ve torunu Ahmed’i İstanbul’a geri çağırdı. İleride Göde Ahmed adıyla Akkoyunlu tahtına
oturacak olan Ahmed: Fatih’in torunudur.
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2.3. Uzun Hasan-Karakoyunlu Mücadelesi
Uzun Hasan Bey’in genişlemesi önündeki en büyük engel kadim hasımları olan
Karakoyunlulardı. Her ne kadar 1457’de Amid önlerinde aldıkları yenilgiden sonra
Karakoyunlular Uzun Hasan ile mücadeleye girmiyorlarsa da onu kendi itaatleri altında görmek
istiyorlardı. İçte ve dışta büyük sorunlarla uğraşan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah Mirza
1461’de bir Uzun Hasan’a bir elçi göndererek barış teklif etti. Bir yandan doğuda aleyhine
genişleyen Timurlulara karşı mücadele ederken, diğer yandan oğulları Pir Budak ve Pir Ali’nin
isyanıyla uğraşıyordu. 1467’de Pir Budak’ı bertaraf ettikten sonra barış anlaşmasını bozarak
1467’de Uzun Hasan’ın üzerine saldıran Cihanşah yenildi ve hayatını kaybetti. Böylece
Karakoyunlu tahtında başlayan kavgadan faydalan Uzun Hasan, Karakoyunlu topraklarını
kendi hâkimiyeti altına aldı. 1470 yılında Bağdat’ı da alarak geniş bir coğrafyaya sahip oldu.
Karakoyunluları ortadan kaldırdıktan sonra devletin merkezini Diyarbakır’dan Tebriz’e taşıdı.

2.4. Uzun Hasan-Timurlu İlişkisi
Timurlular ile Akkoyunlular her zaman iyi ilişkiler içinde olmuşlardır. Hatta Timur;
Anadolu’ya geldiğinde Osmanlıya karşı rehberlik yapan Akkoyunlu idarecilerine Amid’i
vermişti. Bu iyi ilişkiler Karakoyunluların yıkılmasıyla Akkoyunlu ve Timurlular arasında
hâkimiyet alanı mücadelesiyle bozuldu. Karakoyunluların yıkılmasının haber alan Timur
Hükümdarı Ebu Said, Akkoyunluların daha fazla büyümesine engel olmak için hemen bir ordu
hazırladı. Uzun Hasan’ın annesini göndererek barış imzalama teklifini geri çevirerek
Azerbaycan’a girdi. Ebu Said, Uzun Hasan’a mektup göndererek Kara Yülük Osman Bey’in ve
atalarının Timurlulara bağlılığını hatırlatarak Azerbaycan bölgesinden çekilmesini istedi fakat
Uzun Hasan bunu kabul etmedi. Uzun Hasan, Ebu Said’i Karabağ’da kuşattı ve erzak teminini
keserek onu zor durumda bıraktı. Askerleri isyan etmeye başlayan Ebu Said 1469’da Horasan’a
dönerken yolda baskına uğradı. Şehzade Sultan Halil ve Zeynel tarafından yakalandı.
Aralarında düşmanlık bulunan Yadigâr Muhammed Şahruh’a teslim edildi ve onun tarafından
idam edildi. Uzun Hasan, Timurlu topraklarında da hak iddia etmeye başladı. Önündeki en
büyük engel Yadigâr Muhammed b. Şahruh ve Hüseyin Baykara’ydı. 1469 yılında Uzun Hasan
Yadigâr Muhammed Şahruh’a karşı müttefik oldu ve Hüseyin Baykara; Uzun Hasan’ın
vasallığını kabul etti. Yadigâr Muhammed Şahruh’u iç muhalefetle bir gece darbesiyle
indirilerek yerine Hüseyin Baykara geçirildi ve Hüseyin Baykara Akkoyunlu vasallığını
tanıdı.(1471)

2.5. Uzun Hasan-Memlük Devleti İlişkisi
XIV. yüzyıldan itibaren ilişki içinde olan Memlükler ve Akkoyunlular kimi zaman dost
kimi zaman düşmanlık içinde olmuşlardır. Hatta bir dönem Ali Bey, Memlük vesayetini
tanımıştı. Bütün mücadeleler rağmen Akkoyunlular ile Memlükler arasında Fırat doğal sınır
olarak kalmıştı. Uzun Hasan Bey döneminde Memlüklerle ilişkiler gerginleşti. 1461 yılında
Hoşkadem zamanında Memlük valisi Canım el-Eşref isyan etti ve onunla iyi geçinen Uzun
Hasan’ın ona destek verildiği zannedildi. Hoşkadem Eşref’i ve suç ortaklarını ortadan
kaldırmak için ordu gönderdiğini öğrenen Uzun Hasan Eşref’i öldürttü ve sorun halloldu. 1464
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yılında Pazuki Kürtleri Halep-Erzincan yolunu kontrol eden ve Memlük hâkimiyetinde bulunan
Gerger şehrine saldırdılar. Şehri yağmalayan ve valiyi öldüren Pazuki Kürtleri şehrin anahtarını
Uzun Hasan’a getirdiler. Fakat Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölmesi o topraklarda hâkimiyet
mücadelesine girecekleri Osmanlılara karşı Memlük ve Akkoyunluları birbirine müttefik
kılmıştır. Uzun Hasan Gerger’i Hoşkadem’e geri vererek karşılığında Harput’u istedi.
Hoşkadem, Osmanlıların Dulkadirli topraklarına saldırması yüzünden Akkoyunlular ile
müttefik olmuş, Akkoyunlu’da Osmanlıya karşı yalnız kalmama siyasetini takip ediyordu.
1470 yılına gelindiğinde Uzun Hasan, kendisini bölgenin önemli güçlerinden sayıyordu,
bu Osmanlı ve Memlük ile mücadele etmek anlamına gelmekteydi. Memlüklerle asıl mücadele
sebebi Osmanlılara karşı müttefik olduğu Venedik’in göndereceği yardımları alabilmek için
Akdeniz’e açılan koridor ihtiyacındandı. Uzun Hasan Memlük valilerini tehdit ve taciz etmeye
başladı. Aynı zamanda Dulkadiroğulları’na mektup göndererek kendisine bağlanmasını
istiyordu. Uzun Hasan İslam’ın kutsal beldeleri Mekke ve Medine üzerinde hak iddia ederek
Mekke’de kendi adına “Hadimu’l-Haremeyn-i Şerifeyn” şeklinde hutbe okuttu. 1472 de
Memlük üzerine harekete geçti, fakat o esnada Osmanlı tehlikesinin baş göstermesi üzerine
komutayı oğlu Uğurlu Muhammed’e bıraktı. O da Memlük Komutanı Yaşbek karşısında
tutunamayarak Urfa’ya geri çekildi.
Uzun Hasan 1475 yılında oğlu Uğurlu Ahmed’in isyanını bastırmak için son kez
Memlük topraklarına girdi. Uğurlu Muhammed’in İstanbul’a gitmesiyle daha fazla ilerlemeden
ve siyasi krize sebep olmadan Memlük topraklarından ayrıldı.
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Uygulamalar
1) Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmed arasındaki mücadele hakkında Osmanlı
kaynaklarını okuyunuz
2) Uzun Hasan döneminde fethedilen toprakları harita üzerinde inceleyiniz
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Uygulama Soruları
Soru 1) Uzun Hasan’ın beylikten devlete geçiş sürecindeki etkisi nedir?
Soru 2) Uzun Hasan- Fatih Sultan Mehmed mücadelesinin sebepleri nedir?
Soru 3) Uzun Hasan’ın siyasi hamlelerinin Anadolu’daki yansımaları nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Uzun Hasan’ın Akkoyunlu Beyliği’nin başına geçtikten sonraki siyasi
adımlarını ve bu adımların sonucunda ortaya çıkan gücü azımsanmayacak olan Akkoyunlu
Devleti’nin ortaya çıkışı ve siyasi arenadaki etkilerini öğrendik. Uzun Hasan’ın etrafındaki
devletlerle kurduğu siyasi ilişkiler ve bu ilişkilerin yansımasını değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1Akkoyunlu aşiretlerinin Uzun Hasan Bey’in etrafında toplanma sebebi
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-

Karakoyunlular ile ittifak kurmayarak onlarla mücadele etmesi

b-

Girdiği mücadeleleri kazanarak kısa zamanda ganimet ve ün kazanması

c-

Arkasında Timurlu desteği olması

d-

Amid’i (Dıyarbakır)alması

e-

Parlak bir komutan ve iyi devlet adamı olması

2Uzun Hasan’ın, Karakoyunlu Sultanı Cihanşah’ın oğlu Pir Budak isyanına
destek vererek Karakoyunlu gücünü bölmeyi düşünmemesin nedeni nedir?
a-

Cihanşah’tan korkması

b-

Osmanlı Devleti’nden çekinmesi

c-

Memlüklülerin istememesi

d-

Karakoyunlular ile aralarındaki kadim düşmanlık

e-

Karakoyunluların toprak bütünlüğünü savunması

3-

Karakoyunlular Devleti’ni kim yıkmıştır?

a)

Pir Budak

b)

Cihangir Mirza

c)

Fatih Sultan Mehmed

d)

Hoşkadem

e)

Uzun Hasan

4Aşağıdakilerden hangisi
mücadelesinin sebeplerinden değildir?

Fatih

Sultan

Mehmed

ile

Uzun

Hasan

a)

Fatih Sultan Mehmed’in taht mücadelsinde Cihangir Mirza’yı desteklemesi

b)

Anadolu üzerindeki nüfuz mücadelesi

c)

Fatih’in Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırma düşüncesi
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d)

Birbirleri üzerinde üstünlük iddiası

e)
Uzun Hasan’ın Fatih Sultan Mehmed’e mektup yazarak Trabzon Rum haracını
kaldırması ve Osmanlının Timur’a ödediği verginin kendisine gönderilmesini istemesi
51460 yılında Fatih Sultan Mehmed, Uzun Hasan ile aralarında Koyulhisar
adlı mevkii yüzünden meydana gelen gerginleşmede elçi göndererek barış teklif etti. Bu
barışın sebebi nedir?
a)

Uzun Hasan’ın çok güçlü olması

b)

Osmanlı Devleti’nin Mora Despotluğu ile problem yaşaması

c)

Trabzon Rum İmparatorunun barış isteği

d)

Fatih’in korkması

e)

Uzun Hasan’ın taht mücadeleleriyle uğraşmak zorunda olması

6-

Uzun Hasan 1463 yılında Venediklilerle ne için anlaşma imzalamıştır?

a)

İpek ticareti

b)

Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden kurmak

c)

Ortak düşmanları Memlük ve Osmanlıya karşı ittifak kurmak

d)

Uzun Hasan’ın Venedik’e sığınmasına izin verilmesi

e)

Karakoyunlulara karşı ittifak oluşturmak

7Uzun Hasan’ın, Osmanlı Devleti’ne karşı Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs
Kralı’na ittifak önermekten maksadı nedir?
a)

Bu ülkelerden top ve ateşli silah desteği almak

b)

Bu ülkelerden asker almak

c)

Bu sayede ticari ilişkileri geliştirmek

d)

Onları hâkimiyetine almak

e)

Osmanlıların bunlarla ittifak kurmasını engellemek
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8Uzun Hasan, 1464 yılında Karaman Beyi İbrahim Bey’in ölümüyle Karaman
veraset meselesine dâhil olmuştur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Karaman Beyliği’ni kendi topraklarına katmak

b)

Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak

c)

Memlüklülerin müdahalesini engellemek

d)

Karaman şehzadelerinin taht kavgasını engellemek

e)

Kendi oğlunu Karaman beyi yapmak

9Aşağıdakilerden
sonuçlarından biri değildir?

hangisi

Akkoyunlular

için

Otlukbeli

Savaşı’nın

a)

Savaşta yenildikleri için güç ve itibar kaybetmeleri

b)

Osmanlı Devleti’ne karşı müttefik olduğu Venedik için önemini yitirmesi

c)

Memlüklüler için tehlike olmaktan çıkmaları

d)

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet alanının aleyhlerinde gelişmesi

e)

Büyük toprak kaybına uğramaları

10- Akkoyunlular ile kimi zaman dost kimi zamanda düşman olan
Memlüklülerin Osmanlılara karşı Uzun Hasan’la müttefik olma sebepleri
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Memlüklülerin Venediklilerle müttefik olması

b)

Memlüklülerin Uzun Hasan’dan korkmaları

c)

Birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı saldırmaları

d)

Osmanlı Devleti’nin Dulkadiroğulları topraklarına müdahalede bulunması

e)

Akrabalık bağları

Cevaplar; 1-C 2-D, 3- E, 4- A, 5- B, 6-C, 7- A, 8- B, 9-E, 10-D
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3. UZUN HASAN SONRASI VE
DURAKLAMA (1478-1497)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1

Sultan Halil Dönemi (1478)

3.2

Sultan Yakup Dönemi(1478-1490)

3.3

Baysungur Dönemi(1490-1492)

3.4

Rüstem Bey Dönemi (1492- 1497)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Akkoyunlu Devleti’nin Uzun Hasan’dan sonra etkinliğini kaybetme sebebleri
nelerdir?
2)
Uzun Hasan’dan sonra başa gelen devlet adamlarının birbirleriyle mücadele içine
girmelerinde dış etkenlerin rolü nedir?
3)
nasıldır?

Akkoyunlu Devleti’nin zayıflamasıyla Anadolu’da ortaya çıkan siyasi tablo
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sultan Halil Dönemi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Uzun
Hasan’ın
ölümünden sonra devletin
gücünü
devam
ettirme
mücadelesini anlamak

Okuma-araştırma

Sultan
Dönemi

Yakup

Uzun
Hasan’dan
sonra
taht
kavgalarının
oratay çıkışı ve bu kavgaların
devletin
gücünü
nasıl
zayıflattığını öğrenmek

Okuma-araştırma

Sultan
Dönemi

Baysungur

Sultan
Yakup
dönemine devletin kendini
toparlamaya
çabalarını
görmek

Okuma-araştırma

Rüstem Bey Dönemi

Akkoyunlu
Devleti’nin
gitgide
etkinliğini
ve
gücünü
kaybetmesinde
devlet
adamlarının rolünü görmek

Okuma-araştırma
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Anahtar Kavramlar
Şeyh Haydar: Siyasi oluşuma dönen Safeviyye tarikatının şeyhi ve Şah İsmail’in
babasıdır.
Ayba Sultan: Asıl adı İbrahim Bey olan Akkoyunlu taht mücadelesinde önemli etkiye
sahib olan güçlü emirlerdendir.
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Giriş
Uzun Hasan Akkoyunlu Beyliği’nin başına geçtikten kısa bir zaman sonra küçük bir
beylik olan Akkoyunlular büyük bir devlet oldular. Otlukbeli Savaşı’nı kaybeden Uzun Hasan
devletin gücünü korumayı başarmıştı. Onun ölümü ile birlikte şehzadeler arasında taht
kavgaları başlamış, belli konumları elde etmek isteyen devlet adamları bu kavgalarda taraf
olarak devletin zaman içerisinde gücünü kaybetmesine zemin hazırlamıştır. Bu bölümde
Akkoyunlu Devleti’nin zamanla gücünü kaybetmesi ve bu süreç içindeki olayları öğreneceğiz.
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3.1. Sultan Halil Dönemi (Ocak –Temmuz 1478)
Gürcistan seferi dönüşünde durumu iyice kötüleşen Uzun Hasan’ın vefatı üzerine Fars
Valisi Şehzade Halil sultan olarak tahta çıktı. Sultan Halil 1462’de Hısn-ı Keyfa ve 1469’da
Isfahan valiliği yaparak yönetim tecrübesi kazanmıştır. Sert mizacının yanında Uğurlu
Muhammed’in isyanı esnasında Tebriz’de hapsedilen 19 yaşındaki kardeşi Maksut’u
boğdurarak işe başlaması ve annesi Selçukşah Begüm’ü kardeşi Yakup’un yanına göndererek
gücendirmesi tepki çekti. Ayrıca valiliklere Fars valiliği yaparken etrafında olan ve güvendiği
kişileri önemli bürokratik görevlere getirmesi, kendi oğullarına önemli şehirlerin valiliğini
vermesiyle çok düşman kazandı. Ayrıca aile içinden de kendisine muhalefet baş gösterdi. Erkek
kardeşinin yanına gönderdiği annesi Selçukşah Begüm Yakup’la birlikte Diyarbakır’a gitti ve
burası kısa sürede muhalefet merkezi haline geldi. Diyarbakır’da toplanan muhalifler güçlü
komutanların desteğinin yanında devlet merkezinin Tebriz’e kaymasıyla sosyal, siyasal ve
ekonomik olarak bazı imkânlarını kaybeden Doğu Anadolu’daki aşiretler de destek verdiler.
Sultan Halil bu muhalif hareketi bitirmek için büyük bir ordu hazırlayarak sefere çıktı. 1478’de
Hoy Çayı Marand mevkiinde karşılaşan iki ordudan daha kalabalık ve daha güçlü olan Sultan
Halil’in ordusu kardeşi Yakup’un ordusu karşısında yenildi. Bu savaşta başı kesilerek öldürülen
Sultan Halil’in yerine kendisinden 19 yaş küçük kardeşi Şehzade Yakup geçti.

3.2. Sultan Yakup Dönemi (1478-1490)
Uzun Hasan’dan sonra tahtta en uzun süre kalan sultan ve Akkoyunluların en parlak
dönemlerini yaşadıkları dönem Sultan Yakup dönemidir. Sultan Yakup Tebriz’e gelip başa
geldikten sonra eski yönetimde bulunup siyasi mücadeleye karışmamış olan yöneticilerini
yerlerini bırakarak diğerlerini tasfiye etti. Toplumda birlik beraberliği sağlama adına Hoy
Savaşı’na katılanları affetti. Halkın birçoğunun desteğini almasına rağmen muhalefet olanlar
Sultan Halil’in oğulları Elvend ve Ali çevresinde toplanmaya başladılar. Ali ve adamları kısa
sürede Sultan Yakup’a intisap ettiler. Fars valisi olan Şehzade Elvend, Yakup Bey adına sikke
bastırmayı kabul ederek babası tarafından ona verilen Fars Valiliği görevinin amcası tarafından
da tekrar verilmesini istedi. Şehzade Elvend etrafında toplanan emirler de eğer bu isteği kabul
edilmez ve Sultan Yakup Şiraz’a girmeye kalkarsa onunla savaşacaklarını söylediler. Sultan
Yakup bu isteği kabul etti fakat kısa bir zaman sonra Şehzade Elvend bilinmeyen bir sebepten
öldü. Irak-ı Acem Valisi olan Köse Hacı muhalefeti de Bayındır Bey tarafından etkisiz hale
getirildi. Böylece Sultan Yakup tahtta yerini sağlamlaştırmış ve muhalefetlerden kurtulmuş
oldu.
Uzun Hasan’ın ölmesi ve Sultan Halil’in de öldürülmesi üzerine Karakoyunlular
Azerbaycan, Irak ve Fars hâkimiyetini atalarının mirası ilan ederek Kirman’a yöneldiler.
Cihanşah’ın torunu İbrahim’i de yanlarına alarak Kirman’a girdiler. Kolayca Kirman ve
Sircan’ı kolayca ele geçiren bu beyler Fars’a yöneldiler. Sultan bu olanları haber alınca
Kirman’a bir ordu gönderdi. Akkoyunlu ordusu Kirman ve Sircan’daki isyanı bastırarak geri
döndü.
Uzun Hasan’ın vefatından sonra Memlük emirlerinden Baş Bey olarak da bilinen
Devatdar Yaşbek Acem şehirlerini ele geçirmek maksadı ile Mısır, Şam ve Halep’in ordularını
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toplayarak harekete geçti. İlk önce Urfa’yı kuşattı, fakat kale kumandanı Emirzade Kudbed-din
Bektaş direnerek kaleyi teslim etmedi. Memlüklülerin kaleyi kuşattığı haberini alan Sultan
Yakup, hemen emirlerini o tarafa sevk etti. İki ordu arasında yapılan mücadelede kazanan taraf
Akkoyunlular oldu. Baş Bey, Halep ve Şam valileri esir alındı. Baş Bey idam edildi, Halep ve
Şam valileri affedilerek serbest bırakıldı. Memlük sultanı Kayıtbay ile Akkoyunlu Sultanı
Yakup Bey arasında gerginliğe sebep olan bu mücadelenin sona ermesine sebep Osmanlı
Şehzadesi Cem’in Kayıtbay’a sığınmasıyla Osmanlı-Memlük ilişkilerinin gerginleşmesi sebep
olmuştur. Memlüklüler Osmanlılar ile uğraştığından Akkoyunlular ile Memlüklülerin birbirine
yakınlaşmasını sağladı.
Sultan Yakup döneminin bir önemli olayı da Bayındır Bey’in isyan etmesidir. Sultan
Yaşbek karşısında gösterdiği başarının karşılığında geliri çok olan İsfahan valiliği ile Bayındır
Bey’i ödüllendirdi. Fakat Bayındır Bey, İsfahan valiliğini az bularak isyan etti. Aslında
Memlüklüler ve Timurlulara karşı yapılan akınlarda ve savaşlarda Bayındır Bey’in yıldızı
parlamış ve ismi çok ön plana çıkmıştı. Sultan Yakup onun tahta göz diktiğini düşünerek 1481
yılında Bayındır Bey’i ortadan kaldırarak iktidarını daha da kuvvetlendirmiştir.
Sultan Yakup güneyde Muşaşalar ve kuzeyde de Safeviler olmak üzere iki Şii temayülü
zümrenin isyanlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Uzun Hasan Bey’in iktidarının son yıllarında
ortaya çıkan Muşaşa hareketi 1488 yılına gelindiğinde Irak’ın yarısını almış durumdaydı.
Sultan Yakup bunların üzerine bir ordu gönderdi ve Muşaşa lideri Akkoyunlu hâkimiyetini
tanıyarak Sultan Yakup’a boyun eğdi.
Safeviler ile olan mücadele ise bu kadar kolay halledilememişti. Safeviyye Tarikatı
başlangıçta Sünni bir tarikat iken daha sonraları imamet anlayışını siyasal alanda kullanabilmek
için Hoca Ali tarafından şiiliğe kaydırılan önemli tarikatlardan birisidir. Hoca Ali’nin
vefatından sonra yerine Şeyh İbrahim, o öldükten sonra da yerine oğlu Şeyh Cüneyd geçmiştir.
Akkoyunlular ile ilişkiler bu dönemde başlamıştır. Karakoyunlular siyasi olarak da gücü
bulunan bu tarikatı kendi emelleri doğrultusunda kullanabilmek için Şeyh Cüneyd’in gençliğini
bahane ederek amcası Cafer’i tekkenin postuna oturttular. Bunun üzerine Şeyh Cüneyd oradan
ayrıldı. Bir dönem Anadolu içlerine kadar gelerek Sultan II. Murad’dan yurtluk istedi, bu isteği
tehlikeli görülerek verilemedi. Ardından, Karaman Beyliğine giden Şeyh Cüneyd, Şii
düşüncesiyle etrafına adam topladığı gerekçesiyle buradan sürülmüştür. Zaman içinde daha da
kuvvetlenen Şeyh Cüneyd Trabzon-Rum İmparatorluğunu kuşattı, fakat Fatih Sultan
Mehmed’in üzerine gönderdiği kuvvetlerden dolayı geri çekilmek zorunda kaldı. Akkoyunlular
ile Safevilerin ilişkileri işte bu noktada başladı. Uzun Hasan etrafına topladığı adamlarıyla belli
bir güç kazanan Şeyh Cüneyd ‘i Karakoyunlu Cihanşah’a karşı müttefik olarak düşünerek
Amid’e davet etti. Amid’de yaklaşık üç yıl kalan Şeyh Cüneyd, Uzun Hasan’ın kız kardeşi
Hatice Begüm ile evlendi. Gücünü gün geçtikçe arttıran Şeyh Cüneyd Çerkezler üzerine yaptığı
akınlarla maddi gücünü de arttırmaktaydı. Durumdan rahatsız olan Şirvan Hâkimi Halilullah
ile yaptığı savaşta yenilerek öldü.(1459)
Şeyh Cüneyd’in Hatice Begüm’den doğma oğlu Haydar dokuz yaşına kadar dayısı Uzun
Hasan’ın yanında kalmış ve büyüdüğünde de onu kendi Kızı Halime Begüm ile evlendirmiştir.
Uzun Hasan 1469’da Tebriz’i alınca Haydar’ı Erdebil postuna oturtturarak onu Safeviyye
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Tarikatı’nın şeyhi yapmıştı. Zaman içerisinde müritlerinin sayısını ve gücünü arttıran Şeyh
Haydar, Çerkezler üzerine akınlar yapmaya başladı. Sultan Yakup onu Tebriz’e çağırarak ihtar
etti. 1488’de Çerkezler üzerine sefere gitmek için Sultan Yakup’tan izin aldı. Asıl maksadı
babasını öldüren Şirvanşahlardan intikam almak olan Şeyh Haydar; Çerkez üzerine gitmek
yerine Şirvanşahlara saldırdı. Sultan Yakup’tan yardım isteyen Şirvanşahlara gönderilen
birlikler Şeyh Haydar’ı yendi ve kafasını keserek Tebriz’e gönderdiler.
Şeyh Haydar’ın üç oğlu kan bağı olduğu gerekçesiyle ve anneleri Alemşah Begüm’ün
ısrarı üzerine öldürülmeyerek Fars eyaletindeki Istahr Kalesi’ne hapsedildiler. Sultan Yakup bu
tehlikeyi de bertaraf etti. On iki yıllık iktidarı sakin ve huzurlu geçen Sultan Yakup çocuk
denecek yaşta çıktığı tahtan yirmi yaşında ölümüyle genç yaşta ayrıldı.

3.3. Baysungur Dönemi (1490-1492)
Yakup Bey öldüğünde geriye üç oğlu kalmıştı. Akkoyunlu Türkmenlerinin bir kısmı
Uzun Hasan Bey’in hayatta kalan son oğlu 22 yaşındaki Mesih’i kimisi de Sultan Yakup’un
oğlu Baysungur’u taht adayı olarak desteklediler. Mesih ile Baysungur arasında çıkan savaşı
Baysungur kazandı, Mesih’i öldürerek iktidara oturdu. Tahta çıktığında henüz çocuk olan
Baysungur’un yerine yönetim onu tahta çıkaran Sufi Halil’in elindeydi. Sufi Halil, Sultan
Yakup’un yardımcılarının hemen hemen hepsini öldürttü ya da mevkilerinden etti. Kendisine
muhalefet edebilecek ya da onu sorgulayabilecek kimseyi iktidara yakın yerde bırakmamıştı.
Onun bu kadar güçlenmesinden korkmaya başlayan Bayındır Beyleri ona karşı muhalefet
hareketi oluşturmaya başladılar. Uzun Hasan Bey’in oğlu Ugurlu Mehmed’in oğlu Mahmud
Bey amcası Mesih öldürüldüğü gün kaçmayı başarmıştı. Mahmud Bey kendisine bağlı emirler
ve askerlerin desteği ile sultanlığını ilan etti. Aldığı destek sayesinde Irak-ı Acem ve Irak-ı
Arab’ın birçok bölgesi onun kontrolü altına girdi. Sufi Halil onun Dergizen’e doğru ilerlediği
haberini alınca üzerine kuvvet gönderdi. İki ordunun yaptığı savaşta Mahmud Bey yenildi ve
yakalanarak idam edildi.
Sufi Halil, kendisine muhalefet edecek kuvvet olmadığını düşünerek emirlerin
üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Diyarbakır Valisi olan Süleyman Bey Biçen, Sufi Halil’in
Azerbaycan Valilerini öldürdüğünü duyunca Diyarbakır’ın diğer emirleri ile anlaşarak Sufi
Halil üzerine yürüdü. İki ordu Van sınırında toplandı. Savaş başlamadan Sufi Halil’in tarafında
olan emirler Süleyman Bey’in tarafına geçtiler ve Baysungur’u alarak Süleyman Biçen’in
yanına götürdüler. Sufi Halil bu savaşta yenildi ve öldürüldü. Süleyman Biçen Baysungur’u
tahta bıraktı böylece kendisi Sufi Halil’in yerine geçerek devleti yönetmeye başladı.
Uzun Hasan Bey’in torunlarından Rüstem Bey amcası Yakup Bey’in ölümünden sonra
Mesih Mirza’ya bağlılığını ilan etmişti, bu yüzden Sufi Halil onu Alıncak Kalesi’ne
hapsettirmişti. Sufi Halil’in ölümünden sonra Ayba Sultan, Azerbaycan ve Irak’ı kurtarmak, bu
bölgelerin ordularını elde etmek için Rüstem Bey’i sultan ilan etmek için daha iyi olacak diye
bir mesajı Alıncak Kalesi hâkimine gönderdi. Bunun üzerine Alıncak Kalesi Hâkimi Sidi Bey;
Rüstem’i serbest bıraktı. Emrine bir ordu vererek Baysungur’a karşı onunla birlikte yola çıktı.
Baysungur ile Rüstem’in orduları karşılaşmadan evvel, Baysungur’un kuvvetlerinin bir kısmı
Rüstem’in safına geçti. Baysungur ve Süleyman Bey ordularındaki çözülmeden dolayı
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yenildiler ve taht Rüstem’e geçti. Baysungur damadı olduğu Şirvanşah’a sığınmak için Şirvan’a
gitti.

3.4. Rüstem Bey Dönemi (1492-1497)
Baysungur’un ordusundaki çözülmeler sayesinde savaşı kazanan Rüstem Bey, Tebriz’e
gelerek Akkoyunlu tahtına oturduğunda hiçbir itirazla karşılaşmadı. Yenilgiden sonra
Baysungur Şirvan’a, Süleyman Bey de Diyarbakır’a dönmüştü. Rüstem Bey tahta oturduğunda
Luristan, Kirman, Fars ve Irak yöneticileri ona boyun eğdiler. Yaşı küçük ve iktidarda
tecrübesiz olduğundan aslında iktidar Ayba Sultan lakabı ile anılan İbrahim Bey’in elindeydi.
Şirvanşah Ferruh Yaser; damadı Baysungur’u Akkoyunlu tahtına yenden
oturtturabilmek için emrine 12.000 kişilik bir ordu vererek onu Azerbaycan’a gönderdi. Bunu
haber alan Rüstem; Şeyh Haydar’ın oğulları İbrahim, Ali ve İsmail’i serbest bıraktırdı. Onları
serbest bıraktıktan sonra onlara para ve hil’atler vererek onları Tebriz’e çağırdı. Rüstem Bey
onlardan Şirvan’a karşı mücadeleye girişmelerini istedi. Bu haber etrafa yayıldıktan sonra
Safeviyye Tarikatı taraftarları Ali’nin etrafında toplanmaya başladılar. Ali, Ayba Sultan’la
birlikte Baysungur’a karşı savaşmak için yola çıktı. Kura Nehri’nin orada karşılaşan iki grup
birbirine üstünlük sağlayamadı. Baysungur Şirvan’a, Ali ve Ayba Sultan da Tebriz’e geri
döndü. Bu esnada İsfahan Valisi Köse Hacı Bayındır, Rüstem Bey’e karşı isyan ederek
Baysungur adına hutbe okuttu. Bu haber üzerine Rüstem Bey; Ali ve Ayba Sultan’ı yeniden
Baysungur üzerine gönderdi. Ayrıca bir kuvveti de Köse Hacı Bey üzerine gönderdi. Ayba
Sultan Şirvan ordusu ile yapılan savaşı kazandı ve Baysungur bu savaşta öldü. Diğer tarafta
Köse Hacı Bey üzerine gönderdiği kuvvetler de Köse Hacı Bey’i öldürdüler. Böylece
Azerbaycan, Kirman, Fars ve Irak’ın tümünde muhalif ve düşmanlardan temizlendi.
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Uygulamalar
Akkoyunlu şehzadeler arasındaki taht kavgasının yaşandığı coğrafyayı harita üzerinde
inceleyiniz
Akkoyunluları’n Safeviyye Tarikatı’nı tehlikeli görme sebepleri hakkında bir makale
okuyunuz

51

Uygulama Soruları
Soru 1) Uzun Hasan’ın ölümünden sonra taht mücadelelerinin temel sebebi nedir?
Soru 2) Şehzadeler arasındaki mücadelede yöneticiler neden müdahil olmuşlardır?
Soru 3) Sultan Yakup dönemini diğer dönemlerden ayıran özellik nedir?
Soru 4) Safeviyye Tarikatı hangi dönemden itibaren Akkoyunlular için tehlike
olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Uzun Hasan’ın devlet haline getirdiği Akkoyunlu Beyliği’nin onun
ölümüyle güç kaybetmesi ve şehzadeler arasında baş gösteren taht kavgasını öğrendik.
Şehzadelerin taht kavgalarına müdahil olan önemli devlet adamlarının devlet yönetiminde daha
iyi konuma sahip olmak ya da konumlarını sağlamlaştırmak için devleti zayıflatan bu
kavgalarda taraf olduklarını gördük. Bununla birlikte küçük bir Sünni tarikat olan Safeviyye
Tarikatı’nın zamanla Şii temayülü ve tarikattan çıkıp siyasi oluşum haline dönüşerek
Akkoyunlu Devleti’nin yıkılışında önemli etken olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi Sultan Halil’e karşı muhalefet oluşmasına
sebeplerinden değildir?
a-

Önemli görevlere yakın çevresini ataması

b-

Oğullarına önemli yerlerin valiliklerini vermesi

c-

Kardeşi Maksut’u öldürmesi

d-

Sert mizacı

e-

Taht için babasını öldürmesi

2Sultan Halil’e karşı bazı aşiretlerin Sultan Yakup’u destekleme sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Sultan Yakup’un onların aşiretinden olması

b-

Başkentin Tebriz’e taşınmasıyla maddi ve manevi güç kaybetmiş olmaları

c-

Sultan Halil’in bu aşiretleri istememesi

d-

Bu aşiretlerin Memlük tarafından desteklenmesi

e-

Osmanlı Devletinin bu aşiretlere destek vererek taht kavgasını sürdürmek istemesi

3Sultan Yakup başa geldikten sonra kardeşi Sultan Halil ile aralarında
yaşanan Hoy Savaşına katılanları affetmesinin sebebi nedir?
a-

Daha sonra öldürmek

b-

Savaşa katılanların tekrar savaşmalarından korkması

c-

Toplumda birlik beraberliği tesis etmeye çalışması

d-

Sultan Halil’e söz vermesi

e-

Bunları esir ederek satmak

4Sultan Yakup döneminde Memlük Sultanı Kayıtbay ile bozulan ilişkiler
düzelmişti. İlişkinin düzelmesinden sonra bu iki taraf birbirleriyle müttefik oldu. Bu
duruma sebeb aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Akrabalık kurmaları

b-

Sultan Yakup’un taht mücadelesiyle uğraşması
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c-

Venediklilerin Memlüklere yardım etmesi

d-

Osmanlı şehzadesi Cem’in kaçarak Memlüklere sığınması

e-

Akkoyunluların Osmanlı ile müttefik olması

5-

Akkoyunlu Safeviyye tarikatı ilişkisi kiminle başlamıştır?

a-

Şeyh Cüneyd

b-

Şeyh Haydar

c-

Şah İsmail

d-

Şeyh İbrahim

e-

Şeyh Sadrettin

6-

Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Şeyh Cüneyd’i himaye etme sebebi nedir?

a-

Uzun Hasan’ın Şiiliğe meyilli olması

b-

Şeyh Cüneyd’i Sünniliğe döndürmeyi düşünmesi

cgetirmesi

Karakoyunlu Cihanşah’ın Şeyh Cüneyd’in amcası Şeyh Cafer’i tarikatın başına

d-

Şeyh Cüneyd’in Osmanlıdan kaçması

e-

Şiiliği korumak istemesi

7Baysungur tahta geçtikten sonra ona Bayındırlı Beylerin ona muhalefet etme
sebebi nedir?
a-

Baysungur’un taht için uygun aday olmaması

bBaysungur’un yanında bulunan Sufi Halil’in iktidara sahip olarak diğer beyler
üzerinde baskı kurması
c-

Baysungur’un yaşının küçük olması

d-

Beylerin kendi içlerinden birini iktidara getirmek istemeleri

e-

Baysungur’un Şirvanşah’ın damadı olması

8Rüstem Bey’in Şeyh Haydar’ın Istahr kalesine hapsedilen üç oğlunu serbest
bırakma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Rüstem Bey’in Şiiliğe temayülü
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b-

Şeyh Haydar’ın oğullarının zararsız olduklarını düşünmesi

c-

Halasının isteği

d-

Şii tebaanın isyan etmesi

e-

Kardeşi Baysungurla girdiği taht mücadelesinde onların desteğini kullanmak

9-

Şeyh Haydar’ın oğullarını Istahr Kalesi’ne hapsettiren kimdir?

a-

Sultan Halil

b-

Sultan Rüstem

c-

Uzun Hasan Bey

d-

Sultan Yakup

e-

Fatih Sultan Mehmed

10-

Rüstem Bey’in Baysungur’la savaşırken en büyük destekçisi kimdir?

a-

Ayba Sultan

b-

Şah İsmail

c-

Memlük Sultanı

d-

Sufi Halil

e-

Sultan Ali

CEVAPLAR; 1-E, 2-B, 3-C, 4-d, 5-A, 6-C, 7-B, 8-E, 9-D, 10-A
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4. AKKOYUNLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İktidara Dış Müdahaleler ve Taht Mücadeleleri
4.1.1 Göde Ahmed Bey Dönemi (1497-1498)
4.1.2 Murad, Elvend ve Muhammedi Mirzalar (1498-1508)
4.2. Devlet Yönetimi, Ekonomi ve Kültür
4.2.1 Devlet Yönetimi ve Teşkilat
4.2.1.1 Hükümdar, Yöneticiler ve Divân Teşkilâtı
4.2.1.2 Adli Görevliler ve Saray Görevlileri
4.2.2 Ekonomi ve Toprak Sistemi
4.2.3 Din
4.2.4 Fikir ve Sanat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akkoyunlu Devleti’nin başına gelen Göde Ahmed Bey’in Osmanlı ile bağı nedir?

2)
Murad, Elvend ve Muhammedi Mirzalar arasındaki taht mücadelesi esnasında
rahat hareket etme alanı bulan Safeviyye Tarikatı’nın gücünü nasıl arttırdığını tartışınız?
3)

Akkoyunlu Devlet yapısının diğer Türk devletleriyle benzerliği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İktidara
müdahaleler

dış

Gücü iyice zayıflayan
Akkoyunlu Devleti’ne Göde
Ahmed Bey’in sultan olması
ve
dolaylı
Osmanlı
Devleti’nin müdahalesi

Murad, Elvend ve
Taht kavgaları ve
Muhammedi
Mirzaların
yıkılma
kendi
aralarında
taht
mücadelesine girişmeleri ve
her birinin ardına başka
devletlerin desteğini alma
çabaları

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Okuma- araştırma

Okuma-tartışma

Akkoyunlu Devleti
Sünni
inanç
kaideleri
temeline
dayanan
bir
devlettir, siyasi ve dini
tehlike
olarak
görülen
Safeviyye ile mücadele

Okuma- araştırma

Akkoyunlu
Devlet
Devlet
yönetimi,
yapısı ve diğer Türk
Ekonomi ve Kültür
beylikleri ile benzerlikleri

Okuma- araştırma

Din
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Anahtar Kavramlar
Göde Ahmed Bey: Uzun Hasan ile Osmanlı Sultanı II. Bayezid’in torunudur.
Şah İsmail: Safevi Tarikatı’nın başına geçtikten kısa süre sonra siyasi başarılar
kazanarak Akkoyunlu Devleti’ni yıkan kişidir.
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Giriş
Uzun Hasan döneminde gücünün zirvesinde olan Akkoyunlu Beyliği’nin onun
ölümüyle başlayan taht kavgalarından dolayı sarsılmıştır. Daha sonra başa gelen Sultan
Yakup’un toparlama çabaları yetersiz kalmış onun ölümünden sonraki taht kavgaları devleti
yıkılma sürecine götürmüştür. Akkoyunluların kendi arasındaki mücadelesini fırsat bilen Safevi
Devleti’nin kurucusu Şah İsmail zaman içinde gücünü arttırarak Akkoyunlu Devleti’nin
yıkmıştır. Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerine siyasi açısından benzeyen Akkoyunluların
devlet teşkilatı ve yönetim mekanizması ele alınacaktır.
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4.1. İktidara Dış Müdahaleler ve Taht Mücadeleleri
4.1.1. Göde Ahmed Bey Dönemi (1497-1498)
Uğurlu Mehmed’in oğlu ve Fatih Sultan Mehmed’in kızından olma torunu olan Ahmed
Bey, Sultan II. Bayezid’in de damadı olmuştu. Ufak tefek olmasından dolayı Göde Ahmed
denilen bu bey Akkoyunlu ümerası tarafından yeni Akkoyunlu hükümdarı olarak
düşünülmüştü. Akkoyunlu Devleti’nde başlayan gerileme sürecinde Rüstem Bey taraftarları
ona itaat etmemeye ve ondan ayrılmaya başladılar. Akkoyunlu ümerasından gelenler Sultan II.
Bayezid’a Ahmed Bey’in Akkoyunlu tahtına oturması için izin vermesini talep ettiler. Sultan
Bayezid askeri bir birlik ile Ahmed Bey’in Akkoyunlu tahtına ilerlemesini desteklemişti.
Rüstem Bey, Ahmed Bey’in geldiği haberini alınca Ayba Sultan ile birlikte orduyla harekete
geçti. Rüstem Bey’in ordusundaki emirlerin ona ihanet etmesi sonucu Rüstem Bey yenildi ve
Göde Ahmed Bey Tebriz’e gelerek sultanlığını ilan etti.
Ahmed Bey iktidara geldiğinde Osmanlı yönetim sistemini Akkoyunlu yönetim
sistemine uygulamak istedi. Bunun için de birbiri ile mücadele halinde bulunan ve şehzade
isyanlarında başı çeken emirleri öldürmeye başladı. Durumu anlayan emirler Göde Ahmed
Bey’den daha hızlı hareket ederek Ahmed Bey’i öldürdüler. Bir sene tahtta kalan Ahmed
Bey’den sonra devlet daha da karmaşaya sürüklendi. Şehzadeler devletin farklı bölgelerinde
aynı anda hükümdarlık ilan ederek Akkoyunluı Devleti’nin merkezi birliğine son verdiler.

4.1.2. Murat-Elvend ve Muhammedi Mirzalar (1498-1508)
Ahmed Bey’in öldürülmesinde önemli role sahip olan Ayba Sultan Akkoyunlu
Devleti’nin en güçlü emiri konumuna geldi. Ayba Sultan; Rüstem Bey’de yaptığı gibi
şehzadelerden birini kukla hükümdar yaparak onun gölgesi ardında devleti yönetmeye
niyetlendi. Bu doğrultuda da Baysungur öldüğünde Şirvanşah’a sığınan oğullarından Murat
Bey’i Akkoyunlu hükümdarı yapmak için davet etti. Kum’da saltanat çadırı kurarak o gelene
kadar onun adına biatları kabul ederek onun adına para bastırıp, hutbe okuttu.
Askeri emirlerin büyük desteğini alan Ayba Sultan 1488 yılında Sultan Murad’ı
karşılamak için Tebriz’e yürüdü. Tebriz yolunda iken kendisine bağlı bazı emirlerin isyanını
bastırdı. Şirvan kuvvetleri ile gelen Murad Bey’in güçlerini dağıtarak onu Maraga
yakınlarındaki bir kaleye hapsetti. Konumunu daha da güçlendirmek isteyen Ayba Sultan;
Sultan Murad’ın annesi Gevher Sultan Hanım’ı kendisiyle evlenmeye zorladı. Ayba Sultan
desteğini Elvend Bey’in üzerine kaydırarak onu Tebriz’de saltanata geçirdi.
Ayba Sultan’ın bu faaliyetlerine karşı Nur Ali ve Eşref Beyller Elvend’in Kardeşi
Muhammedi’yi sultan ilan ettiler. Kuh Giluye hâkimi Afşar Mansur Bey’in yardımıyla Şiraz’ı
ele geçirdiler ve İsfahan’ı geçici başkent ilan ettiler. Aldığı destekle güçlenen Muhammedi
Azerbaycan üzerine yürüdü. Ayba Sultan da Elven ile birlikte onlara karşı orduyla yola çıktılar.
Taraflar 1499 yılında Maraga ile Miyane arasında bulunan Azizkendi mevkiinde savaşa
tutuştular. Bu savaşta Ayba Sultan yenildi ve öldürüldü. Elvend Bey ise Diyarbakır’a sığındı.
Akkoyunlu Devleti’ni tekrar merkezi bir otorite altında toplayabilecek son kişi olan Ayba
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Sultan’ın ölmesinden sonra taht kavgaları daha da arttı. Rakip şehzadeler tahta geçirilmeye
devam ederken Ayba Sultan’ın kardeşleri bu taht kavgalarını daha da alevlendirdiler. Azizkendi
Muharebesi; Akkoyunlu Devleti’ndeki çatışan taraflar arasında en felaketlisi olmuştur.
Diyarbakır’a sığınan Elvend Bey, tahtı ele geçirmek için tekrar Tebriz’e doğru hareket
edince Muhammedi Mirza onunla savaşamayacağını düşünerek Tebriz’i terk etti ve
Sultaniye’ye gitti. Muhammedi Bey ve ona katılan bazı Irak emirleri İsfahan’ı almak için
harekete geçtiler. Kuzeni Murad Bey bu haberi alınca Şiraz’dan İsfahan’a doğru hareket etti.
Karşılaşan iki ordudan yenilen taraf Muhammedi Mirza oldu. Böylece Ayba Sultanın sağ kalan
taraftarları Şiraz’ın Afşar valisini çıkartarak Akkoyunlu tahtına Murad’ı oturttular. Bu olaydan
sonra aşiret ve emirlerin birbiriyle olan mücadeleleri arttı. Sultaniye’ye geri dönen Muhammedi
Mirza’yı yakalayan Sultan Murad, Muhammediye destek vermiş olan Afşar, Kaşan, Kum ve
Save reislerini etkisiz hale getirdi. Atalarının topraklarını birleştirme ümidiyle Tebriz’e doğru
hareket etti.
Murad Bey’in Tebriz’e doğru hareket ettiğini öğrenen Elvend Bey de harekete geçti. İki
ordu arasında savaş olacağı esnada Hayrullah Baba adındaki bir dervişin gayretiyle barış
yapıldı. Buna göre Akkoyunlu Devleti, Kızıl Özen Irmağı boyunca ikiye taksim edildi.
Azerbaycan, Erran ve Diyarbakır Elvend Bey’e, Irak-ı Acem, Irak-ı Arab, Kirman ve Fars
Eyaletleri de Murad Bey’e verilerek devlet resmen ikiye bölündü.
Taht mücadeleleri devam ederken Şeyh Haydar’ın oğullarından Şah İsmail Gilan’dan
ayrılarak Erzurum’a gelmiş ve burada kendisine bağlı küçük bir kuvvet meydana getirmişti.
1501 yılında Şirvan’a gelen Şah İsmail emrindeki az kuvvetle Şirvanşah Ferruh Yaser’i ağır
yenilgiye uğrattı. Şirvan’a yerleşen Şah İsmail’ karşı harekete geçen Elvend Mirza; Nahcivan
bölgesinde Surur denilen yerde karşılaştığı Safevi ordusuna yenildi. Birçok Akkoyunlu beyi ve
askeri savaş meydanında kaldı. Surur Savaşı; İsmail’e Azerbaycan’ı kazandırdı. Tebriz’de tahta
oturan İsmail on iki imam adına hutbe okuttu, sikke kestirdi ve çeşitli tayinler yaparak Safevi
Devleti’ni resmen kurdu.(1501)
Şah İsmail’in Dulkadiroğulları Beyliği ile uğraştığı bir zamanda kısa süreliğine Tebriz’i
ele geçiren Elvend Bey geri çekilmek zorunda kaldı. Hızla ilerleyen Şah İsmail, 1503 yılında
Murat Bey ile girdiği savaştan da galibiyetle çıkarak, Akkoyunluların İran topraklarını aldı.
Sultan Murat Bağdat’a kaçtı, 1508 yılında Bağdat’a giren Şah İsmail onu oradan çıkardı.
Buradan ayrılan Sultan Murad önce Memlüklerden yardım almaya çalıştı fakat başaramadı.
Sonra Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle’ye sığınarak kızıyla evlendi. Osmanlı Tahtında bulunan
II. Bayezid’e başvurarak ondan yardım istediyse de Sultandan olumlu bir yanıt alamadı.
Osmanlı tahtına geçen Sultan Selim Sultan Murad’a yardım için emrine bir ordu vererek
onu Safevilerle mücadele için onu Doğu Anadolu’ya gönderdi. Ancak Murad 1514 yılında Urfa
yakınlarında Safevilerle yaptığı bir çatışmada hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra
Bayındırlıların devleti tekrar diriltme yönünde bir çabaya girmeyişi fiili olarak devletin bittiği
göstergesidir. Bayındırlar bu tarihten itibaren doğu Türk dünyasında Safeviler ve Timurluların,
Batı Türk Dünyasında ise Osmanlıların himayesinde iki kol halinde varlıklarını
sürdürmüşlerdir.
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4.2. Devlet Yönetimi- Ekonomi ve Kültür
4.2.1. Devlet Yönetimi ve Teşkilatlanma
4.2.1.1.

Hükümdar, Yöneticiler ve Divân Teşkilâtı

Akkoyunluların hâkimiyet anlayışları Türk Devlet geleneğindeki gibi hükümdarlık
Tanrı tarafından bağışlanan bir vergidir. Hükümdarlar hükümdar olmadan önce Tanrı
tarafından kutsanmış kişilerdi. Tanrının yeryüzünde gölgesi olduğu için yargılama ve
cezalandırma yetkisi hükümdara aitti. Hükümdarın asil bir soydan gelmesi gerekliliği vardır.
Bu nedenle Akkoyunlular da kendi neseplerini hanlar hanı Oğuz Han’a dayandırarak
iktidarlarını meşrulaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu yüzden Oğuz Han’ın soyundan gelen
Bayındır Hanedanı’na mensup her erkek Akkoyunlu tahtında hükümdar olma hakkına sahipti.
Hükümdar devleti yönetir, tayin ve azillere karar verir, savaşlarda orduya
başkumandanlık yapardı. Tahta geçen şehzade kendi adına hutbe okutup, üzerinde adının,
unvanının ve lakaplarının bulunduğu sikke bastırırdı. Akkoyunlularda şehzadelere mirza
denilmekteydi. Şehzadelerin bu şekilde adlandırılmasında Timur etkisi görülmektedir.
Hükümdar tahta geçtiğinde devletin önemli yerlerine oğullarını vali olarak atanırlardı. Bu
şekilde hem hükümdarın hâkimiyetinin teminatı olurlar hem de bulundukları yerde yönetim
tecrübesi kazanmış olurlardı. Hükümdar tarafından tahta veliaht olarak gösterilen şehzade,
hükümdarın ölümünden sonra ancak emirlerin onay ve desteği ile tahta geçebilirdi. Devlet
hanedanın ortak malı olduğu ve diğer şehzadelerde hükümdarlıkta hak sahibi oldukları için
şehzadeler veliaht şehzadeye karşı ayaklanabilirdi. Nitekim Akkoyunlu tarihinde taht savaşları
görülmektedir.
Diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Akkoyunlularda devlet yönetiminde
divanlar önemlidir. Divan devlet idaresindeki çeşitli mali ve askeri hizmetlerin yerine
getirilmesinde kullanılan defterlere, bunların ve devlet memurlarının bulunduğu yere verilen
isimdir.
Büyük Dîvân: Büyük Dîvân ya da Dîvân-ı Âlâ olarak adlandırılan bu toplantılarda
devletin en önemli kararları alınırdı. Eyaletlerin bütün gelirlerinin toplanması, gelirlerin
geliştirilmesi veya arttırılmasıyla ilgilenen bu divan görevlilerin vazifesini kötüye kullanıp
kullanmadığını denetlemekle de sorumluydu. Büyük vezirin uyarılarına rağmen görevini
kötüye kullanma devam ederse durum hükümdara bildirir ve onun emri dâhilinde ne gerekirse
yapılırdı.
Kengeş Meclisi: Eski Türk devletlerinde mevcut olan Kengeş Meclisi danışma ve
müzakere etmek için hükümdarın kardeşleri, oğulları, hanımları, aşiret reisleri ve askeri
komutanlarının devlet ile alakalı meseleleri ele almak için düzenledikleri meclistir.
İnşâ Dîvânı: Akkoyunlularda Büyük Divan’a bağlı olan bu divanda görev yapan münşi,
Divân Beyi tarafından gönderilen emirlerin yanında hükümdarın mektuplarını, suyurgallar ve
tiyullar ile ilgili fermanları yazardı.
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İstifâ Dîvânı: Büyük Dîvân’a bağlı bu divanda maliye bakanı bulunurdu ve mali işler
görüşülürdü.
Dîvân-ı Ârız: Dîvân-ı Arz denilen bu meclis bugünkü milli savunma bakanlığı vazifesini
ifa etmekteydi. Askerin maaş, levazımat ve ordunun sayısından sorumludur. Fakat bu divanın
ordu kumandanlığı ile alakası yoktur.
Dîvân-ı Mezâlim: Uzun Hasan döneminde sultan sabah namazını kıldıktan sonra
davullar çaldırarak Dîvân-ı Mezâlim’in toplanmasını emreder ve burada halktan şikâyeti
olanlar şikâyetlerini bildirirler davalar hemen sonuca bağlanır kararları yazılırdı.
Akkoyunlularda yönetimde bulunan vezirlerin içinde en yüksek salahiyete sahip olan
kişi büyük vezirdir. Hükümdarın Vekili sıfatı ile devletin bütün işlerini sevk ve idare
etmektedir. Büyük Vezirden başka vezirler de bulunmaktadır. Divan-ı Âlâ vezirlerinin
haricinde bunlardan daha düşük makamda eyalet valileri olan ve saray tarafından atanmış olan
vezirler bulunmaktadır. Akkoyunlu Devleti’nde askere kumanda etmek görevi yanında valilik
gibi önemli görevlerde bulunan emirler bulunmaktadır. Bunlar yetki ve nüfuz bakımından
hükümdar ve şehzadelerden sonra gelmektedirler. Akkoyunlu Devleti’nin yükselişinde bu
emirlerin faaliyetleri ve seferleri önemli yer tutmaktadır. Akkoyunlularda Şehzadelerin
eğitilmeleri için ergenlik yaşına gelmeden onlara lala tayin edilmesi geleneği vardır. Şehzadeye
bir Ikta tahsis edilir ve lalası onunla birlikte oraya giderek şehzadeyi yönetimde eğitmeye
çalışırdı. Lalalar şehzadelerin en yakın yardımcılarıdır bu yüzden de şehzadelerin üzerinde
büyük etkiye sahiptirler.
Timurlular ile yakın ilişki içinde olmalarından dolayı Timur devlet teşkilatından da
etkilenen Akkoyunlularda Timurlu Emiri Şahruh zamanında ortaya çıktığı düşünülen “Sadr”lık
vazifesi görülmektedir. Sadr kutsal kabirlerin, camilerin ve medreselerin hizmetlerini ve
asayişlerini sağlamakla görevli kişidir. Hafız, mütevelli, kadı, imam, şeyhülislam, müderris,
ulema ve seyyidler, yani dinle ilgili şahsiyetler ve görevlilerden sorumlu olan sadr, kadıların
atanması gibi yetkilere de sahipti. Daruga bir bölgenin idare ve askeri işlerine bakan görevlidir.
Darugalar bulundukları yerlerde adli işleri de yürütmüşler, talep edildiğinde bölgenin askeri ile
savaşa katılmışlar ve olağanüstü hallerde bir yerin vergisini toplamak üzere gönderilmişlerdir.
Memlüklerde Seyyid ve Şeriflere nezaret eden görevlilere Nakibüleşraf denilirdi. Seyyidlerin
ve Şeriflerin neseplerini takip eden ve aralarındaki ihtilafları durumları çözen nakiplik
Timurlularda ve Akkoyunlularda da mevcuttur.
4.2.1.2.

Adli Görevliler ve Saray Görevlileri

Kazaü’l-Kuzât: başkadılık vazifesi olan bu görev Akkoyunlularda en yüksek dini
makamdır. Başkadı hukuki işlere bakarak davaları dinleyerek davaları sonuçlandırıp adaleti
yerine getirmektir.
Kadılık: Akkoyunlularda adli ve dini işlere bakan görevlilerdir. Evlenmeler,
boşanmalar, şikâyetler ve vasiyetler gibi çeşitli davaları bakarlardı. Akkoyunlularda her şehirde
bir kadı bulunurdu.
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Müftülük: Kadının yardımcısı ve müşaviri konumundadırlar. Kadılar adli işlerle
meşgul olurken, müftüler de dini işlerle meşgul olurlardı.
Muhtesib: kendisinden önce kurulan Türk-İslam devletlerinden devraldıkları hisbe
teşkilatının başı olan muhtesib toplumda huzuru sağlamaya yönelik pek çok iş ile meşgul
olmuştur. Genel ahlak, asayiş, çarşı ve pazarları, ölçü aletlerini gıda maddelerinin kontrolleri
gibi konularla ilgilenmektedir.
Bu görevlilerin haricinde bulunan Akkoyunlularda saray görevlileri;
nak: hükümdarın musahipleri olup onunla yoldaşlık ederlerdi.
Yasavul: Sultanın buyruklarını uygulayan memurdur. Ayrıca sultanın güvenliğinden de
sorumludurlar.
Bukavul: Sultan için yiyecek içecek hizmetinde bulunan görevlilerdir. Bunlar sultanın
zehirlenmesini önlemek için sultana sunulan yemekleri tadarlardı.
Pervaneci: Hükümdarın ferman ve emirlerini yazan görevlilerdir.
Emir-i Ahur: Sarayın ve Hükümdarların hayvanlarına bakan görevlilerdir.
Eşik Ağası: Akkoyunlularda eşik ağası ve kapucu unvanını taşıyan iki görev vardır.
Eşik Ağası; kapucu başı demekdir. Kapucu ise Eşik Ağasının mahiyetinde olan görevlilerdir.
Saraya giriş çıkışları kontrol etmesinin yanında Eşik Ağası meclis toplantılarında ve sultanın
halk ile olan ilişkilerinde törenden protokolünden sorumlu görevlidir.
Kuşçu ve Parsçı: Av esnasında sultanın yanında bulunan bu görevliler avda kullanılan
köpek, kuş ve diğer hayvanların bakımı ile ilgilenirlerdi.
Ayakçı: Eğlenceler esnasında kadehleri doldurmakla görevlileridir.
Carci: Hükümdar bir beldeye girmeden önce orayı düzenleyen diyar halkının etrafta
uygunsuz olarak gezmemelerini ve hayvanlarını tarlalara bırakmamaları emrini veren
görevlidir.
Ferraşlar: Sarayda her türlü ayak hizmetini gören ve sarayı döşeyen görevlilerdir.
Saray Hekimleri: Sultanın ve saray halkının hastalıklarının tedavisiyle görevli
kişilerdir.
Müneccimler: Yıldızlara bakarak hayırlı ve hayırsız tarihleri, uğurlu uğursuz günleri
bildiren, bir işe başlanmasının en uygun vakitlerini bildiren görevlilerdir.
Mutribler: Eğlence meclislerinde hükümdarı ve davete katılanları eğlendiren
görevlilerdir.
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Rikabdar: Hükümdarın kısa gezintilerinde ona eşlik ederek, elbiseleri ile ilgilenen ve
kuşak, mendil gibi hükümdarın aniden ihtiyaç duyabileceği şeyleri yanında taşıyan
görevlilerdir.
Şıracı(Şarabdâr): Hükümdarın içkilerini ve şerbetlerini hazırlamakla görevlidir.
Kütüphane Görevlileri: Hükümdarın sarayında bulunan kütüphanedeki kitaplardan
sorumludurlar.

4.2.2. Ekonomi ve Toprak Sistemi
Akkoyunlularda toprak vakıf arazilerine tahsis olunan topraklar, Suyurgal, Tiyul, kışlak
ve yaylak olmak üzere dört çeşittir. Vakıf arazileri genel olarak cami medrese gibi dini
müesseselerin giderlerini karşılamak için kullanılan arazilerdir. Suyurgal olarak adlandırılan
araziler; hükümdarın hizmetinde bulunanlara ihsanı olarak verdiği topraklardır. Suyurgal sahibi
bütün vergilerden muaf tutularak daha önce devlet hazinesine ödenen vergileri toplama hakkını
kazanmıştır. Tiyul ise Akkoyunlu Devleti’nde vilayetlerdeki kuvvet sahipleri hükümdarın
talimatına göre belli miktarda asker hazırlamak ve emr olunduğu zaman onları göndermek
zorunda idi. Herkesin vermek zorunda olduğu kuvvet Tiyul’una yani tımarına göre belirlenirdi.
Tiyul zaman olarak hesaplanmıştır. Tiyulu elinde tutan kişi onu başkasına devredebilir ya da
tiyul dîvân vasıtasıyla hükümdar tarafından kendisine verilmiş ise onu ömür boyu elinde
tutabilirdi. Kışlak ve yaylak olan araziler göçebe olan Türkmenlerin hayvanlarını otlattıkları
yerlerdir.
Akkoyunlularda tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Arazinin yapısına
göre elverişli tarım ürünleri ekilip biçilirdi. Akkoyunlular ticarete de önem vermişler önemli
ticaret yollarını ellerinde bulundurdukları zamanlarda buraların güvenliğini sağlayarak ticaretin
gelişmesini sağlamışlardır.
Akkoyunluların para ölçüsü; değeri
Akkoyunlularda yedi çeşit vergi alınmaktadır.

kesin

olarak

bilinmeyen

Tümen’dir.

Tamga: ticaret ve sanayi vergisidir. Ticaret yapılırken ve üretilen zanaat malları
satılırken nakit olarak verilirdi. Bu vergi şehirde alınıp satılan her türlü mallardan, dokunan
kumaşlardan, kesilen hayvanlardan alınırdı.
Mevaşi: hayvan sahiplerinden ve genellikle göçebelerden alınan vergidir.
Alefe ve Ulefe: ordu emirleri, elçilerin bindikleri ve yük taşıdıkları hayvanlar için alınan
arpa, saman, ot gibi yemleri ifade etmektedir. Köylüler, bütün maiyetleri ile yolculuk eden
memurlara hizmet etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar.
İhrâcât: eyaletlerde bulunan askerler ve devlet kullukçularının ihtiyaçlarını karşılamak
için toplanılan vergidir. Bu vergi, askerler ve acil durumda devlet adına hizmet edenler adına
toplanırdı.
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Resm-i Yaylak: sahip olunan sürülerden alınan vergidir. Sürüleri beslemek için
yaylaklara çıkan köylülerden yaylak vergisi alınmaktadır.
Resm-i Kışlak: yaylak mevsimi sona erince kışlaklarına dönen hayvan sahiplerinden
alınan vergidir.
Bevvabi: şehir kapılarındaki muhafızlara ödenen vergidir. Şehir kapısı içinden geçen
malların birçoğundan vergi alınırdı. Eğer mallar şehir üzerinden geçiriliyorsa hem girişte hem
çıkışta iki defa vergi alınırdı.

4.2.3. Din
Akkoyunlu Devleti; Sünniliği benimsemiş bir devlettir. Her ne kadar Uzun Hasan
Safevileri koruyup kollamış olsa da Akkoyunlu hükümdarları Sünni kaidelere bağlı yaşadılar.
Osmanlılar ve Timurlular devletlerini sıkı Sünni temeller üzerine kurmaya çalışırken
Akkoyunlular bu konuda daha geniş davranmışlardır. Bunun sebebi göçebe olan Türkmen
kabilelere Şiiliğin daha yakın gelmesi ve bu coğrafyada bulunan Türkmen aşiretlerinin Şiiliğe
kayma olasılığıdır. Bu nedenle Şii olan Türkmen babaları ile iyi ilişkiler kurmuşlar ve onların
gönüllerini kazanmaya çalışmışlardır. Akkoyunlu Sultanları tasavvuf zümreleriyle iyi ilişkiler
kurmuşlar ve onlara iltifat göstermişlerdir. Hâkim oldukları topraklarda hükümleri altında
yaşayan Hristiyan halka iyi davranmışlardır. Uzun Hasan Kuran-ı Kerim’i Türkçeye tercüme
ettirmiş ve huzurunda okutmuştu, fakat o dönemin din uleması onun bu hareketini
desteklemediği için Türkçe Kuran-ı Kerim Cumhuriyet dönemine kadar Türkler arasında bir
daha görülmemiştir.

4.2.4. Fikir ve Sanat
Akkoyunlu sultanları fikir ve sanat hayatına önem vermişler alimlere teveccüh
göstererek onları kendi ülkelerine çekmeye çalışmışlardır. Özellikle Uzun Hasan, Herat’ı
İstanbul ve Kahire’den geri bırakmamak maksadıyla âlimlere bol bol hediyeler göndererek
onları sarayına davet etmiştir. Uluğ Bey’in öldürülmesi üzerine Semerkant’tan ayrılan Ali
Kuşçu; Uzun Hasan’ın isteği üzerine 1470-1472 yılları arasında Uzun Hasan’ın sarayında
bulunmuştur. Osmanlılar Uzun Hasan’la yaptıkları mücadelenin sonucunda Uzun Hasan’ın
yüzlerce cilt el yazması olan kütüphanesini el geçirmeleri Uzun Hasan’ın ilime ve âlime verdiği
kıymeti göstermektedir. Dini ulemanın yanında Akkoyunlu sultanları saraylarında tarihçiler
bulundurmuşlardır. Uzun Hasan döneminde Tahranlı Mevlana Ebu Bekir adında bir tarihçi
“Tarih-i Selatin-i Türkmen” isminde bir eser meydana getirmiş fakat bu eser günümüze
ulaşmamıştır.
Uzun Hasan’ın oğlu Sultan Halil’in isteği üzerine Cemaleddin Mehmed b. Esad
Devvani “Ahlak-ı Celali” adlı felsefe kitabını yazmıştır. Uzun Hasan’ın bir diğer oğlu Sultan
Yakup döneminin tarihçisi Fazlullah “Tarih-i Âlemârây-ı Eminî” adlı tarih kitabı yazmıştır.
Osmanlı hükümdarları hakkında Farsça eser kaleme alan İdris-i Bitlisi de aslında Sultan
Yakup’un sarayında görevli âlimlerdendi. Edipler ve şairler de Akkoyunlu sarayında iltifat
görmekteydi. Uzun Hasan Safeviler den gelen şairlerin şiirlerini ve onlara atıyye verirdi.
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Akkoyunlular döneminin önemli eserlerinden birisi de minyatür sanatında verilen Nizam-ı
Hamse adlı eserdir. Akkoyunlu döneminin en ünlü minyatür sanatçısı Abdülhay Neysaburi’dir.
Karakoyunlu Pir Budak’ın isteği üzerine başladığı Nizam-ı Hamse eserini Sultan Halil’in
desteğiyle 1478’de bitirmiştir. Osmanlı sarayında da sevilen eser bugün Topkapı Sarayı
Müzesi’nde bulunmaktadır. Hat sanatına önem veren Akkoyunluların en ünlü hattatları, üç
sultanın yanında çalışan ve Akkoyunlu Hattatı olarak tanınan Abdürrahim-i Harizmi’dir.
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Uygulamalar

Akkoyunlu Devlet teşkilatını Osmanlı ve Safevi Devleti teşkilatı ile karşılaştırarak
farklılıklarını tespit etmeye çalışınız

Şah İsmail’in kısa zamanda güçlenmesi ve Akkoyunluların bu duruma karşı
aldıkları tedbirler için Akkoyunlu-Safevi mücadelesi hakkında bir kitap okuyunuz
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Uygulama Soruları
Soru 1) Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasındaki temel etken nedir?
Soru 2) Şah İsmail ve Safeviyye Tarikatının Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasındaki
etkisi nedir?
Soru 3) Akkoyunlu devlet teşkilatının ve yönetim sisteminin diğer beyliklerle benzeyen
karakteristik özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde taht kavgalarıyla kısa zamanda güçsüz duruma düşen Akkoyunlu
Devleti’nin gücünü toparlayamayarak daha da güçsüzleşmesi ve arda kalan diğer şehzadeler
arasındaki mücadelelerle yıkılma sürecine girişini öğrendik. Dış müdahaleler, özellikle Safevi
Devleti’nin yoğun baskısından kurtulamayan Akkoyunlu Devleti bunalım sürecini
atlatamayarak yıkılmıştır. Bu bölümde yıkılma sürecinin yanında devletin temel karakteristik
özellikleri, devlet ve yönetim mekanizması, kültürü ve temel yapı taşları hakkında bilgi sahibi
olduk.
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Bölüm Soruları
1Aşağıdaki Akkoyunlu Sultanlarından hangisinin Osmanlı Sultanları ile kan
bağı vardır?
a-

Sultan Yakup

b-

Uzun Hasan

c-

Sultan Halil

d-

Göde Ahmed

e-

Baysungur

2Akkoyunlu mirzaların aralarındaki taht kavgasında etkin olan Ayba
Sultan’ın maksadı aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Kendi istediği şehzadeyi tahta çıkartarak devlet içindeki gücünü arttırmak

b-

Daha üst makama çıkmak

c-

Zengin olmak

d-

Diğer emirlerin güçlerini kırmak

e-

Kendisini tahta çıkarmak

3Taht kavgası esnasında Murad Mirza yerine Elvend Mirza’nın bir anda
güçlenmesine sebep nedir?
a-

Osmanlı desteğini arkasına almak

b-

Memlüklülerden yardım görmesi

c-

Dönemin önemli komutanı Ayba Sultan’ın desteğini Elvend Mirza’ya kaydırması

d-

Babasının onu varis göstermesi

e-

Yetenekli olması

4-

Azizkendi savaşının önemi nedir?

a-

Çok sayıda asker ölmüştür

b-

Akkoyunlu Devleti ortadan kaldırılmıştır

c-

Şah İsmail Safevi Devleti’ni kurmuştur
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dTaht mücadelesinde olan Elvend ve Murad Mirzalar birbirlerine güç
yetiremeyeceklerini anladılar ve daha sonra devleti ikiye böldüler
e-

Osmanlılar Akkoyunlu topraklarını ele geçirdiler

5-

Akkoyunlu Devleti’ndeki en büyük dîvân aşağıdakilerden hangisidir?

a-

Divân-ı Alâ

b-

İnşâ Dîvânı

c-

Dîvân-ı Arız

d-

Kengeş meclisi

e-

Dîvân-ı Mezâlim

6-

Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlu Devlet sistemine ait bir özellik değildir?

a-

Yönetici tanrı tarafından belirlenmiş kutsal kişidir

b-

Sultanın soyundan gelen herkes tahta hak sahibidir

c-

Hükümdar Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir

d-

Hükümdarlık kadınlara geçer

e-

Devlet Hanedanın ortak malıdır

7-

Saraya giriş çıkışları kontrol eden görevli hangisidir?

a-

Yasavul

b-

Eşik Ağası

c-

Bakavul

d-

Parsçı

e-

Müneccim

8-

Akkoyunluların para ölçüsü nedir?

a-

Dinar

b-

Sikke

c-

Tümen
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d-

Kuruş

e-

Akçe

9-

Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlularda alınan vergilerden birisi değildir?

a-

Mevaşi

b-

Ulufe

c-

Resmi yaylak

d-

Öşür

e-

Tamga

10- Hükümdarı hizmetinde çalışanlara hükümdarın ihsanı olarak verilen toprak
hangisidir?
a-

Vakıf

b-

Suyurgal

c-

Tiyul

d-

Yaylak

e-

Tımar

CEVAPLAR; 1-D,2-A, 3-C, 4-D, 5-A, 6-D, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B
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5. KARAKOYUNLULARIN KÖKENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Karakoyunluların Menşe

5.2.

Karakoyunlu Oymakları

5.3.

Karakoyunluların Anadolu’ya Gelişi

5.3.1 Bayram Hoca (Ö 1380)
5.3.2. Kara Mehmed Bey
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Karakoyunluların Anadolu’ya gelme sebepleri nedir?

2-

Karakoyunluların menşei nedir ve hangi oymaklardan müteşekkildir ?

3-

Karakoyunluların beylik olma sürecinde Kara Mehmed Bey’in rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Karakoyunluların
Menşei

Diğer Türk aşiretleri
ile birlikte Anadolu’ya gelen
Karakoyunluların menşeini
tesbit etmek

Okuma- araştırma

Karakoyunlu
Oymakları

Karakoyunlu
Devleti’nin
temelini
oluşturan
oymaklar
ve
bunların beylik sürecinde
katkıları

Okuma- tartışma

Karakoyunluların
Anadolu’ya gelişi

Bayram
Hoca
önderliğinde
Anadolu’da
yurtluk elde ederek yerleşme
çabalarında
olan
Karakoyunluları anlamak

Okuma- inceleme
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Anahtar Kavramlar
Baranlu: Karakoyunluları oluşturan en etkin oymaklardan bir tanesidir.
Sultaylar: Karakoyunluların Anadolu’ya geldiklerinde hizmetlerinde bulundukları
Moğol beyliği.
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Giriş
Karakoyunlular Anadolu’ya göçle gelen Türkmen boylarından birisidir. Anadolu
coğrafyasında kendine yurtluk bulmaya çalışan birçok oymağın katılımıyla gücüne güç katan
Karakoyunlular kısa zamanda Van-Erciş taraflarında yerleşerek zamanla güçlü bir devlet haline
gelmiştir. Yurtluk bulma ve yerleşme döneminde Bayram Hoca ve Kara Mehmed Bey önemli
isimlerdir.
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5.1. Karakoyunluların Menşei
Karakoyunlu oymağının adı totem inanışından geldiğine dair fikir öne sürülmüşse de
aslında bu iddianın gerçeklik payı yoktur. Öncelikle totem kabul edilen hayvanların eti
yenilmesi yasak olduğundan ve koyun Türklerde umumiyetle beslenilen ve tüketilen hayvan
olduğundan koyunun totem olması mümkün değildir. Oğuz boyunu meydana getiren 24
kabilenin totemleri (ungun) eti yenmeyen avcı kuşlardır. Bu sebeple bu adın onlara ait sürülerin
renklerinden ya da cinslerinden dolayı verilmiş olması daha muhtemeldir. Karakoyunluların
yirmi dört Oğuz boyundan hangisine mensup olduğu tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı
tarihçilerinden Şükrullah; Karakoyunlu Hanedanı’nın Deniz Han’dan geldiğini Karakoyunlu
Cihanşah’ın ağzından nakletmektedir. Deniz Han’ın oğulları olarak gösterilen İğdir, Büğdüz,
Yıva ve Kınık boylarından birine mensup olmaları gerekmektedir. Bu boylardan
Karakoyunlular ile kabilevi bir akrabalığın mevcut olabileceği boy Yıva boyudur.
Akkoyunlular kendilerinin Bayındır boyundan olduklarını söylemişler ve paralarına da
Bayındır damgasını basmışlardır. Buna karşın Karakoyunluların hangi boydan geldiğine dair
net bir bilgiye sahip değiliz.
Karakoyunlular veya Baraniler hakkındaki ihtilaflı olan bir diğer meselede Barani ya da
Baranlu adıyla ilgilidir. Barani ve Baranlu adı Karakoyunluların hanedan veya aile adı olduğu
kabul edilse de bu kelimenin kökeni, neye delâlet ettiği ve Hanedanın bu adı nasıl aldığı
hakkında tartışmalar vardır. Bazı tarihçiler bu adın Anadolu’da bulunan bir yer adı olabileceğini
(Muş’un Varto kazasında ve Bingöl’de Baran diye iki adet köy adı vardır) iddia ederken, bazı
tarihçiler Mardin civarında “Baran” sözünün koç manasında kullanılmasından yola çıkarak
Karakoyunlular için önemli bir hayvan olan koçun (mezar taşlarında dahi simge olarak
kullanmalarından) baranlu-koçlu manasında olabileceğini iddia etmektedir. Mesele henüz tam
olarak netleşmemiştir.

5.2. Karakoyunlu Oymakları
Karakoyunluları meydana getiren oymaklar kendisi dâhil on bir oymaktır. Etrafına
topladığı diğer oymakların içinde idareci konumda olmak suretiyle kendi aşiret mahiyetini
kaybetmiştir.
Sa’dlu: Karakoyunlu ulusunu oluşturan en büyük ve kuvvetli iki oymaktan biri olan
Sa’dlu aşireti Karakoyunluların siyasi başarılarında önemli rol oynamıştır. Karakoyunluların
yıkılmasından sonra Akkoyunluların ve Safevilerin hizmetine girmiş olan bu oymak eski
önemini kaybetmiştir.
Baharlu: Sa’dlu aşireti gibi Karakoyunlu devletinin temelini oluşturan bir diğer oymak
da Baharlu aşiretidir. Bu oymağın yurdu Hamedan bölgesidir. Karakoyunluların yıkılışından
sonra bu kabile Akkoyunlulara tabi olmak istememiş ve reisleri Ali Şeker Beyoğlu Pir Ali ve
kardeşleri Bayram ve Yar Ali Beyler önderliğinde Timurluların hizmetine girmiştir. Uzun
Hasan Cihanşah’ın torunu İbrahim ile akraba olan bu beylerin İbrahim’i alarak Timurlulara
sığınmasından endişe etmiştir. Hüseyin Baykara’dan iadelerini istemiş fakat olumlu bir yanıt
alamamıştır. Gerçekten de uzun Hasan’ın ölümünden faydalanarak Karakoyunlu devletini
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yeniden kurmak için 1479 yılında Akkoyunlu topraklarına girip Kirman’ı istila etmişlerdir.
Sultan Yakup’un mukavemetine karşı duramayarak Cürcan’a gitmişler orada Hüseyin Baykara
bunları yakalayarak idam etmiştir.
Bu olaydan sonra Baharlu oymağı Horasan’da kalmaya devam etmiş ve bir kısmı
Babür’ün Hindistan seferine katılmışlardır. Horasan’da kalan Baharlu oymağının kalan kısmı
zamanla Akkoyunlu ve Safeviler hizmetine girerek aşiret yapılarını bir müddet daha devam
ettirmişlerdir.
Duharlu: Erzurum-Bayburd havalisinde yerleşen bu aşiret başlangıçta
Karakoyunluların hizmetinde bulunmuş ve Karakoyunlu siyasi faaliyetlerinde önemli role
sahiptir. Bayburd civarına yerleşen bu aşiret Akkoyunluların hizmetinde bulunmuş, Uzun
Hasan’ın oğulları Sultan Halil ile Şehzade Yakup arasındaki savaşta Şehzade Yakup tarafını
tutmuşlardır. Erzurum yöresinde kalan Duharlu aşiretinin beyleri Osmanlı döneminde de
Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmiş ve Osmanlı Devleti tarafından kendilerine tımar
verilmiştir.
Karamanlu: bu oymak Kara-Yusuf ile çağdaş olan Gence ve Berda hâkimi olan Emir
Karaman’dan alan bu aşiret Karakoyunlulara hizmet etmiştir. Karakoyunluların yıkılmasından
sonra Akkoyunlulardan teveccüh görmemeleri üzerine Şeyh Cüneyd’in taraftarları arasına
katılmışlar ve Safevi Devleti’nin kurulmasında rol oynamışlardır.
Alpavut(Alpağut): Karakoyunluyu teşkil eden önemli aşiretler arasında olan bu aşiret
Cihanşah döneminde önemli vazifelerde bulunmuşlardır. Karakoyunlulardan sonra
Akkoyunlular ve Safevilerin hizmetine girmişlerdir.
Çekirlu(Câkirlu): Timur’un İran’ı fethetmesi üzerine onun tabiiyetine giren Emir
Cakir’in aşiretidir. Karakoyunlulardan Sonra Akkoyunlular ve Safevilerin hizmetine girmişler
fakat diğer Karakoyunlu teşekkülleri gibi ikinci üçüncü derecede görevlere sahip olmuşlardır.
Âyînlu, Hacılu, Ağaç-eri, Döğer, Bayramlu Karakoyunlu Devleti’ni oluşturan diğer
oymaklardır. Karakoyunların yıkılmasından sonra Akkoyunlular ve Safevilerin hizmetine
girmişleridir. Bu Türkmen aşiretlerinin haricinde Karakoyunlu ulusuna tabi Kürt teşekkülleri
de mevcuttur. Bunların başlıcaları; Süleymani, Zırki ve Mahmudî aşiretleridir.

5.3. Karakoyunluların Ortaya Çıkışları
Karakoyunluların Anadolu’ya nasıl geldikleri tam olarak bilinmemekle beraber
gelişleri hakkında iki rivayet vardır. Bu rivayetlerden birincisi; Akkoyunluların Argun Han
zamanında kardeşleri Karakoyunlularla beraber Türkistan’dan Azerbaycan’a geldikleri ve
sonra Akkoyunluların Diyarbakır bölgesinde yerleştikleri, Karakoyunluların ise Erzurum ve
Sivas bölgelerinde yurt tuttuklarıdır. Osmanlı tarihçileri tarafından rivayet edilen bu hikâye
doğru değildir. Tarih-i Türkmaniyye’de anlatılan ikinci rivayette ise otuz bin çadırdan oluşan
Karakoyunluların, Moğol istilasından kaçarak Reisleri Türe Beğ liderliğinde Türkistan’dan
Maveraünnehir’e geldikleri ve oradan geçerek Doğu Anadolu’ya göç ettikleri anlatılmıştır. Bu
rivayetin doğru olma olasılığı yüksektir.
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Karakoyunlular XIV. yüzyılda Moğollara tabi olarak kışın Musul bölgesinde kışlayıp,
yazın Van Gölü kıyısındaki Erciş’te yazlamaktadırlar. Ebu-Said Bahadır Han 1335 yılında
ölünce Moğol valiler kendi aralarında mücadeleye başladılar. Çobanlıların hâkimiyeti altında
Türkmenler vardı. Akkoyunlular 1340 yılından itibaren Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine
akınlar yapıyordu. Karakoyunlular bu dönemde Moğol olan Sultaylıların hizmetindeydi.
Sultaylıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki hâkimiyetleri zayıfladıktan sonra kısa sürede
yıkıldı. Moğol hâkimiyetinin bitimiyle Türkmen aşiretlerinin hâkimiyeti başlamış oldu.
Aşiretlerin birbirleri ile mücadelesinde Hüseyin Bey Pir Muhammed’i öldürerek emirliğini ilan
etti. Fakat bölgedeki Kürt beyleri onun hâkimiyetini tanımadılar ve Hısn-ı Keyfa hâkimi Melik
Adil, Kürt emirlerini toplayarak Hüseyin Bey’le savaşa tutuştu. Hüseyin Bey, Kürt beylerine
karşı zafer kazandı, Melik Adil esir alındı. Bu mücadelede Karakoyunlu Bayram Hoca, Hüseyin
Bey’in en yakın emirlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.

5.3.1. Bayram Hoca ( ö 1380)
1351 yılında beylerin birçoğu akına gittikleri esnada emirliği ele geçirmek gayesiyle
Bayram Bey, Hüseyin Bey’i öldürdü. Musul’u almak niyetinde olan Bayram Bey, Hüseyin
Bey’in yeğeni Ordu-Buğa’nın kendisinden önce davranarak şehri alması üzerine vazgeçti.
Bayram Bey daha sonra Musul’u alarak buranın yönetimini kardeşi Birdi Hoca’ya verdi ve
kendisi de beyliğin başına geçti. Böylece XIV. yüzyılın ikinci yarısında Van-Erciş bölgesi
merkez olmak üzere kuzeyde Erzurum’dan Güney’de Musul’a kadar uzanan Doğu Anadolu
bölgesinde beyliğini kurmuş oldu.
Etrafındaki mahalli güçlere boyun eğdiren Bayram Hoca, 1366 yılında Mardin’i kuşattı.
Bayram Hoca kaleden huruç hareketi yapan Mardin Hükümdarı Melik Mansur’u yendi. Melik
Mansur Celayir Hükümdarı Sultan Üveys’e elçi göndererek yardım istedi. Sultan Üveys
Musul’a doğru harekete geçerek Musul ele geçirdi, Bayram Hocanın kardeşi Birdi Hoca’yı esir
aldı. Bazı kaynaklarda kardeşinin son anda kaçarak esirlikten kurtulduğu söylenmektedir.
(1366) Sultan Üveys Bayram Hoca üzerine yürüyerek Muş’a geldi. Burada Bayram Hoca’yı
yendi. Musul Celayirlilerin eline geçtiği gibi Bayram Hoca’da Celayirli hâkimiyetini tanımak
zorunda kalmıştır. 1369 yılında Bayram Hoca Musul’u tekrar ele geçirmiş fakat kısa zaman
içinde kaybetmiştir. 1371 yılında Bayram Hoca Musul’u tekrar kuşattı, bu kuşatma hakkında
yeterli bilgi yoktur. Bu kuşatmanın önemli noktası Hısn-ı Keyfa askerleri ve birçok Kürt
emirleri bu kuşatmada Bayram Hoca tarafında yer almışlar ve ona yardım etmişlerdi. Bayram
Hoca’dan itibaren Hısn-ı Keyfa hükümdarları, Cezire, Bitlis hâkimleri, Süleymani, Zırkî ve
bazı Kürt aşiretleri yıkılana kadar Karakoyunlulara bağlı kalmışlardır.
Sultan Üveys’in 1374 yılında ölmesi üzerine tahta oğlu Hüseyin Celayir tahtına
geçmişti. Sultan Hüseyin zamanında Muzafferiler, Celayirlilere saldırdı. Bayram Hoca bu
durumdan faydalanarak Sultan Üveys’e ödemekte olduğu vergiyi kesti ve Musul’u tekrar
kuşattı. Musul’u ele geçirerek idaresini kardeşi Birdi Hoca’ya verdi. Bu tarihten itibaren
yıkılışına kadar Musul; Karakoyunlu Hanedanı’nın elinde kaldı (1375). Kısa zamanda
kaybettiği yerleri geri alarak doğu Anadolu’da hâkimiyetini yeniden sağladı. Bu durumdan
rahatsız olan Celayirliler 1377 yılında Bayram Hoca’nın yeğeninin savunduğu Erciş’i
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kuşattılar. Kara Mehmet Celayirlilere vergi vermeyi kabul etti, bunun üzerine Celayirliler
kuşatmayı kaldırdılar.
Moğolların birbiri ile mücadelelerinden faydalanarak Karakoyunluları tarih sahnesine
çıkaran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun uç bölgelerinde Türkmen hâkimiyetini kuran
Bayram Hoca’nın 1380 tarihinde öldüğü bildirilmektedir. Bayram Hoca’nın iki kardeşi vardı;
Birdi Hoca ve Mısır Hoca. Kendisi erkek çocuğuna sahip olmadığı için öldükten sonra yerine
yeğeni Mehmed Bey geçmiştir.

5.3.2. Kara Mehmed Bey
Bayram Hoca’dan sonra yerine yeğeni Kara Mehmed Bey geçmiştir. Kara Mehmed Bey
kendisine kalan coğrafyayı atak faaliyetleri sayesinde kendi döneminde Doğu Anadolu, İran,
El-Cezire ve Suriye’deki hadiselere karışmış ve Timur’un hücumuna karşı beyliğini başarıyla
müdafaa etmiştir.
Celayir Hükümdarı Üveys, kardeşi Ahmed tarafından 1382 yılında öldürülmüştü.
Ahmed’in Tebriz’de tahta oturduğunu öğrenen Sultan Hüseyin ve Ahmed’in kardeşi Şehzade
Şeyh Ali, kumandanı Pir Ali Bar Bey önderliğinde asker toplayarak Azerbaycan’a doğru yola
çıktılar. Sultan Ahmed de ordusunu alarak Tebriz’den hareket etti. İki ordu Tebriz
yakınlarındaki Heft-rûd’da karşılaştılar. Sultan Ahmed’in birliklerinden bazılarının kardeşi
tarafına geçmesi üzerine Sultan Ahmed savaşmadan gece Karakoyunlu Beyi Kara Mehmed
Bey’e sığındı. Ahmed Bey’in Kara Mehmed Bey’in damadı olduğu görüşü tarihçiler arasında
yaygın olarak kabul edilmiştir.
Şeyh Ali ve kumandanı Pir Sultan Sultan Ahmed’in kaçmasından sonra Tebriz’e geldi,
burada oyalanmadan Sultan Ahmed’i takip etmeye başladılar. Kara Mehmed bu haberi duyunca
emrindeki beş bin askerle yola çıkarak Şehzade Şeyh Ali’nin ordusunu karşıladı. Şehzade Şeyh
Ali kumandasında bulunan 15-20.000 kişilik orduyu büyük bozguna uğratan Kara Mehmed
Bey, Şehzade Şeyh Ali’yi, kumandanı Pir Ali’yi ve çok sayıda askerini öldürmüştü. Bu savaştan
sonra Kara Mehmed Bey’in kuvvet ve şöhretini arttırmanın yanı sıra eline büyük miktarda
ganimet geçmişti. Sultan Ahmed muharebeden sonra adamlarını alarak Tebriz’e gitmiş ve
Celayir tahtına tekrar oturmuştu.
Caber hâkimi Suriye Döğer’lerinin Beyi Salim Bey; Karakoyunlu Beyinin tebası olan
Musul hacılarının yollarını keserek mallarını yağmaladı.(1383) Kara Mehmed Bey bunun
üzerine harekete geçti. Müttefik olduğu Bozdoğan Beylerbeyi Ziyâ ul Mülk ile Salim’i yendiler.
Salim’in kaçması üzerine Kara Mehmed Bey onu takibe başladı. Salim Haleb Naibi Yelboğa’ya
sığındı.
Bu hadiseden bir yıl sonra Kara Mehmed Bey Mardin hâkimi Mecdud-din İsâ’ya elçi
göndererek kızını kendisine eş olarak istedi. Mardin Hâkimi bu isteği reddetti. Kara Mehmed
Bey Musul’dan hareketle Mardin üzerine yürüdü. Bunu haber alan Mardin Hâkimi Hısn-ı
Keyfa’dan yardın istedi. Fakat Kara Mehmed Bey bu ittifak güçlerini yenince İsa Bey kızını
vermeye razı oldu, iki ülke arasında barış yapıldı. (1384)
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Kara Mehmed ertesi yıl Akkoyunlular ile mücadeleye girmiştir. Erzincan hükümdarı
Mutahharten Akkoyunlulara yenilmiş ve Akkoyunlulara karşı Kara Mehmed Beyden yardım
istemişti. Eskiden beri Karakoyunlular ile Akkoyunlular arasında süregelen kadim
düşmanlıktan ötürü Kara Mehmed Bey Mutahharten’e yardım etmeyi kabul etmişti. Akkoyunlu
ile Karakoyunlu arasında eskiden beri süregelen düşmanlığın sebebi bilinmemekle beraber
aralarında arazi ihtilafı ya da üstünlük davası ile alakalıdır. Mutahharten ile birleşen
Karakoyunlular Akkoyunluları dar bir yerde sıkıştırarak bozguna uğrattılar. Hatta bu yenilgide
Akkoyunlular ağır kayıplar vererek Sivas Kayseri hükümdarı Kadı Burhaneddin’e
sığınmışlardı. Karakoyunlu Mehmed Bey’in uğraştığı bir diğer mesele Anadolu önlerinde
beliren Çağatay hanı Timur’dur.
1387 yılında sınırda beliren ve Doğu Anadolu’yu istilaya hazırlanan Timur kendisine
baş eğmeyen ve hâkimiyetini tanımayan Kara Mehmed Bey’i hac kafilelerine ve ticaret
kervanlarına saldırmakla itham etmişti. Timur ordusu ile birlikte Kara Mehmed Bey’in oğlu
Mısır Hoca’nın yöneticisi olduğu Avnik Kalesi önlerine gelmişti. Kalenin azametinden dolayı
burayı kuşatmadan Erzurum önlerine gelen Timur aynı gün Erzurum kalesini aldı. Ordusunun
bir kısmını Kara Mehmed Bey üzerine gönderdi. Timur’un üzerine geldiğini öğrenen Kara
Mehmed Bey süratle onun önünden çekilerek, Çapakçur çevresine gelmiştir. Buradaki sarp
boğazları ve geçitleri tutan Kara Mehmed Bey Timur’un üzerine gönderdiği kuvvetleri perişan
etmiştir. Dağlarda mevki almış olan Kara Mehmed Bey’i yakalayamayacağını anlayan Timur,
Muş’a gelerek buradaki aşiretleri yağmalayarak Ahlat’a geçmiştir. Ahlat’ı da yağmaladıktan
sonra Adilcevaz’ı almış ve daha sonra Van’ı da alarak İran’a dönmüştür.
Bayram Hoca’nın öldürdüğü Hüseyin Bey’in oğlu olan Pir Hasan Baysungur
bilenmeyen bir sebeple isyan etmiştir.(1389)Pir hasan ile savaşı esnasında Kara Mehmed Bey
öldürülmüştü. Pir Hasan Baysungur, Kara Mehmed yerine beyliğinin başına geçmek istedi fakat
Türkmenlerin çoğu onun liderliğini kabul etmeyerek Kara Mehmed Bey’in oğullarından Mısır
Hoca’nın etrafında toplandılar.
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Uygulamalar
Karakoyunlu oymakları hakkında bir kaynak okuyunuz
Karakoyunluların Anadolu’ya ilk geldiklerindeki yerleşim yerlerini harita üzerinde
tespit ediniz.
Bayram Hoca ve Kara Mehmed Bey dönemlerinde elde edilen toprakları harita da
inceleyerek genişlemenin boyutunu tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1)Karakoyunlu Devleti’ni oluşturan aşiretlerden en etkin olanlar hangileridir?
Soru 2) Karakoyunluların zamanla güçlenerek devlet olmalarında aşiretlerin rolü nedir?
Soru 3) Karakoyunluların Anadolu’da yurtluk olarak tutundukları ilk coğrafya
neresidir?
Soru 4) Bayram Hoca ve Kara Mehmed Bey’in en önemli siyasi başarıları nelerdir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu’ya gelen Karakoyunluların bünyelerinde barındırdığı oymaklar ve
bu oymaklardaki akıncılarla birlikte yurtluk tutma mücadelesini gördük. Hangi aşiretlerin
Karakoyunluları oluşturduğu ve bu aşiretlerin içindeki etkin olan aşiretleri öğrendik. Bayram
Hoca ve Kara Mehmed Bey’in faaliyetlerini inceledik.
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Bölüm Soruları
1Karakoyunluların en kuvvetli ve etkin iki oymağı hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a-

Sadlu-Baharlu

b-

Duharlı-Afşar

c-

Musullu- Sadlu

d-

Karamanlu-Alpavut

e-

Baharlu- Musullu

2-

Karakoyunlular XIV. yüzyılda kime tabiydiler?

a-

Osmanlılar

b-

Akkoyunlular

c-

Moğollar

d-

Safeviler

e-

Kadı Burhaneddin

3-

Karakoyunlu Beyliği’nin kuruluş bölgesi neresidir?

a-

Erzincan

b-

Harput

c-

Van-Erciş

d-

Diyarbakır

e-

Erzurum

4-

Karakoyunlu Beyliği’nin kurucusu kimdir?

a-

Kara Mehmed Bey

b-

Bayram Hoca

c-

Kara Yusuf Bey

d-

Cihanşah
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e-

Tur Ali Bey

5Karakoyunlu Beyliği’ni kuran Bayram Hoca’nın en fazla mücadele ettiği
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Akkoyunlar

b-

Muzafferiler

c-

Timurlular

d-

Memlüklüler

e-

Celayirliler

6-

Kara Mehmed Bey’in Mutahharten’e yardım etme sebebi nedir?

a-

Ganimet elde etmek istemesi

b-

Akkoyunlularla kadimden gelen düşmanlık

c-

Karşılığında Mutahharten’in toprak vermesi

d-

Mutahharten’in gücünden çekinmesi

e-

Mutahhrten’in Memlüklülerle ittifak kurmasını engellemek istemesi

7-

Caber Hâkimi Salim Bey ile Kara Mehmed Bey’in savaşma sebebi nedir?

a-

Caber Hâkiminin Musul hacılarının mallarını yağmalaması

b-

Caber hâkiminin Akkoyunlular ile işbirliği yapması

cKara Yusuf Bey’in Caber hâkimi Salim Bey’in kızını istemesi fakat Salim Bey’in
vermemesi
d-

Salim Bey’in Karakoyunlu taht mücadelelerine karışması

e-

Salim Bey’in Timurlularla müttefik olması

8-

Kara Mehmed Bey’in Mardin hâkimi ile savaşma sebebi nedir?

a-

Mardin hâkiminin Caber ile işbirliği yapması

b-

Mardin hâkiminin Akkoyunlu ile işbirliği yapması

c-

Mardin hâkiminin Ahlat’a saldırması

d-

Kara Mehmed Bey’in Mardin hâkiminin kızını istemesi ama olumsuz yanıt alması
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e-

Kara Mehmed Bey’in Mardin’i almak istemesi

9-

Aşağıdaki devletlerden hangisi Karakoyunluların düşmanı değildir?

a-

Akkoyunlular

b-

Celayirliler

c-

Timurlular

d-

Caber hâkimi

e-

Osmanlı Devleti

10- Aşağıdakilerden Timur ile Karakoyunlu Kara Mehmed arasındaki
sorunlardan birisi değildir?
a-

Mardin Hâkiminin kızıyla evlenmesi

b-

Timur’un hâkimiyetini tanımaması

c-

Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadelesi

d-

Karakoyunluların Osmanlının tarafını tutması

e-

Timur’un Kara Mehmed Bey’i hac kervanlarına saldırmakla itham etmesi

CEVAPLAR;1-A, 2-C, 3-C, 4- B, 5-E, 6-B, 7- A, 8- D, 9-E, 10-A
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6. GENİŞLEME DÖNEMİ VE
TİMURLULARLA MÜCADELE

94

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Kara Yusuf Dönemi (1389-1420)

6.2.

İskender Bey Dönemi (1420-1438)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Karakoyunluların Anadolu’da güçlerini arttırırken siyasi müttefikleri ve
düşmanları kimlerdir?
2-

Karakoyunlu Devletinin kurulmasında Memlük Devleti’nin etkisi nasıldır?

3-

Kara Yusuf Döneminin en belirgin özelliği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kara Yusuf Dönemi

Karakoyunluların
kısa
zamanda
güç
kazanmaları ve topraklarını
genişletme çabaları

Okuma-tartışma

Kara Yusuf Dönemi

Karakoyunlu
Devleti’nin Memlük Devleti
ve Osmanlı Devleti ile
ilişkileri

Okuma-anlama

İskender
Dönemi

Bey

Osmanlı Devleti ile
Timur arasında ortaya çıkan
mücadelede
Karakoyunlu
Devleti’nin tavrı

Okuma- inceleme

İskender
dönemi

Bey

Ankara
sonrasında
beyliklerin
canlanması
Karakoyunlu
faaliyetleri

Okuma- İnceleme

Savaşı
Anadolu’da
yeniden
esnasında
Beylerinin
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Anahtar Kavramlar
Ankara Savaşı: Osmanlı Sultanı ile Timur Hakanı arasında yapılan savaş, sonuçları
itibariyle Anadolu coğrafyasını ve beylikleri etkilemiştir.
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Giriş
Karakoyunlular Anadolu’ya geldikten sonra buyruğu altında bulunan oymakların
akıncıları sayesinde kısa zamanda güç toplamıştır. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile
Timurlu Hakanı Timur arasında var olan mücadele de Osmanlı Devleti tarafını tutan
Karakoyunluların Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da yeniden dirilen beylikler ile girdiği
mücadele ve faaliyetleri açıklanmıştır.
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6.1. Kara Yusuf Dönemi (1389-1420)
Pir Hasan’la mücadele için Mardin hükümdarı ve diğer komşulardan yardım isteyen
Mısır Hoca’nın yerine atak ve cevval tavırlarıyla dikkat çeken Kara Yusuf Karakoyunluların
başına geçti. Caber Hâkimi Döğer Salim Bey Karakoyunlu Beyleri arasında aracılık yaparak
onların uzlaşmasını sağladı ve mücadeleyi bitirdi (1380). Bir yıl sonra Pir Hasan Bey öldü
(1381). Kara Yusuf Bey, Celayir Sultanı Ahmed Bey’in dirayetsizliği yüzünden Celayir beyleri
arasında el değiştiren Tebriz’e geldi, aynı yıl içinde birkaç defa daha Tebriz’e gitti. Pir Hasan
Bey’in oğlu Hüseyin Bey ile Van Gölü civarında çatıştı. Bu esnada Dehl üzerine Hindistan
seferini tamamlayan Timur yeniden Anadolu’ya yöneldi. Timur tehlikesi yeniden ortaya çıktı.
1393 yılında Celayir Sultanı Ahmed Bey’in elinden Bağdat’ı alarak Tikrit’e doğru
devam etti. Timur etraftaki beylere Karakoyunlu ve Akkoyunlu beylerine de kendisine tabi
olmaları için elçi gönderdi. Timur Musul’a geldi, buradan Mardin’e doğru hareket etti.
Karakoyunlu Beylerinden Birdi Hoca oğlu Yar Ali ile Erbil Emiri Şeyh Ali hediyelerle
Timur’un huzuruna çıkarak mevkilerini korudular. Timur ordusunu hâkimiyetini tanımayan
Karakoyunlu oymakları üzerine salarak onların mallarını yağmalattırdı. Timur, Muş civarını
geçtikten sonra komutanlarından bazılarını Karakoyunlu Beyi Kara Yusuf’u yakalamakla
görevlendirdi (1394). Fakat komutanları Kara Yusuf’u yakalayamadılar. Bunun üzerine oradan
ayrılan Timur Kara Yusuf’un Kardeşi Mısır Hoca’nın savunduğu Avnik Kalesi’ni kuşattı. 43
gün süreyle kuşatmaya dayanan Mısır Hoca, kaleyi teslim etmek zorunda kaldı, esir alınarak
Timur tarafından Semerkant’a götürüldü ve orada öldürüldü (1394).
Kardeşinin intikamını almak isteyen Kara Yusuf Bey; Avnik Kalesine saldırarak
komutanı Atlamış’ı esir aldı (1395). Ani bir baskına yakalanmak istemeyen Kara Yusuf Musul
tarafına çekildi. Timur’un Sivas taraflarına doğru yürüdüğünü öğrenen Kara Yusuf, Celayir
Hâkimi Ahmed Bey ile birlikte Memlük emirine sığınma talep etti. Timur’dan korkan Memlük
Sultanı bu isteği kabul etmedi, bunun üzerine Kara Yusuf ve Ahmed Bey; Osmanlı Sultanı
Yıldırım Bayezid Han’a sığındılar.(1400)
Yıldırım Bayezid; Kara Yusuf ve Ahmed Bey’i Bursa’da misafir etmiş ve kendilerine
iltifat göstermişti. Timur, Yıldırım Bayezid’e elçi göndererek Kara Yususf’un kendisine
teslimini istedi. Yıldırım Bayezid bu isteğe olumsuz yanıt verdi hatta Kara Yusuf’a Aksaray’ı
dirlik olarak verdi. Yıldırım Bayezid, Sultan Ahmed ile Kara Yusuf Bey’i yanına alarak Timur
ile ilişkileri bozduğunu düşündüğü Mutahharten üzerine sefere çıktı. Mutahharten’i bozguna
uğratan Bayezid, Erzincan’ı ele geçirdi ve burayı Kara Yusuf Bey’e verdi. Fakat Yusuf Bey on
altı gün Erzincan hâkimliği yaptı ve sonra buranın hâkimliğinden kendisi vazgeçti.
Timur’un Osmanlı Devleti’ne savaş açmasında önemli bir etken olan Yusuf Bey, sekiz
dokuz ay kadar Osmanlı ülkesinde kalmıştır. Bu esnada Timur, Musul’u Pir Hasan Oğlu
Hüseyin Bey’e vermişti. Bursa’dan ayrılarak Hille’ye gelen Kara Yusuf Celayirli Sultan
Ahmed’in oğlu ile girdiği mücadelede Sultan Ahmed’e yardım etmişti. Daha sonra araları
açılan bu iki arkadaş mücadeleye tutuştular. Olanları yakından izleyen Timur, Hüseyin Bey’i
Kara Yusuf’un üzerine gitmesi için teşvik ediyordu. Kara Yusuf Bey, Bağdat’ı kuşatarak aldı,
Celayirli Sultan Ahmed çöle kaçtı. Timur torunlarından ikisinin emrine kuvvet vererek onlara
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Kara Yusuf’u yakalama görevi verdi. Bağdat’ta az bir kuvvetle sıkıştırılan Kara Yusuf’un
birliği yenildi. Kardeşi Yar Ali mücadele esnasında öldürüldü, karısı esir alındı, kendi ise çöle
kaçtı. Buradan büyük uğraşlar sonucunda Şam’a ulaştı.(1403)
Ankara Savaşı’ndan sonraki dönem Timur’a karşı Anadolu’da karşı durabilecek hiçbir
kuvvetin kalmadığı bir dönemdir. Bu yüzden Kara Yusuf’un sığınabileceği bir Osmanlı Devleti
de kendi iç karışıklıklarıyla uğraşmaktadır. Şam Naibi Şeyh Mahmudi tarafından iyi karşılanan
Kara Yusuf, Memlük Emiri’nin gönderdiği emir üzerine hapse atıldı. Timur’un gazabından
korkan Memlük Sultanı onların hapsedilmesini istedi. Kara Yusuf ve Celayirli Sultan Ahmed
burada aynı yere hapsedildiler. İki müttefik aralarındaki sorunları hallettiler. Timur, Memlük
Sultanı’na ikisinin de öldürülmesi yönünde baskı yaptı. Memlük Sultanı, Şam Naibi’ne ikisinin
de öldürülmesi emrini verdi. Fakat bu sırada Memlük Sultanı’na karşı isyan etmeye hazırlanan
Şam Naibi bu emre itaat etmeyerek onları asmadı, hatta serbest bıraktı.(1405)
Aynı hapishanede kaldıkları sürede anlaşan ve dostlukları pekişen Celayirli Sultan
Ahmed ile Kara Yusuf Bey serbest kaldıktan sonra ayrıldılar. Yusuf Bey ülkesine dönerken
yolda kendisine eklenen Türkmen kabileleriyle gücünü arttırmaya başladı. Bitlis’e gelen Kara
Yusuf Bey şehrin hâkimi tarafından çok iyi karşılanmış, kendisinin ve hizmetindekilerin
ihtiyacı karşılanmıştır. Buradan ayrılan Kara Yusuf Bey daha önce Timur’a boyun eğip
kendisine düşmanca davranan Van Hâkimi İzzeddin Şir üzerine yürüyerek ona hâkimiyetini
kabul ettirdi. Kısa zamanda güçlenen Kara Yusuf Bey, Avnik’i geri aldı. Timur Anadolu’dan
çekilirken itaat eden beyliklerin beylerine topraklarını kendi hâkimiyetini tanımaları
karşılığında bırakmış, bazı yerlere de kendi neslinden idareciler atamıştı. Kendi neslinden
atadığı idarecilerden biri olan, Azerbaycan ve iki Irak’ın(Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab) sahibi ve
etraftaki beylerin hâkimi konumunda olan Timur’un torunu Ebu Bekir Mirza’ya karşı
mücadeleye girişti. Ebubekir Mirza’nın Kara Yusuf’a karşı mücadeleye girişmesinde Van
hâkimi İzzeddin Şir’in Mirza’ya Kara Yülük Osman’ın etrafında çok sayıda Türkmen’in
toplandığı ve her geçen gün gücünü arttırdığını, bugün önü kesilmezse ilerde büyük bela
olacağını söylemesi etkilidir.
Kara Yusuf Bey Ebu Bekir Mirza ile iki defa karşılaştı. 1406 yılında gerçekleşen ilk
savaş Aras Nehri kenarında olmuştu. Birçok Türkmen Beyi Kara Yusuf Bey’in etrafında
toplanarak ona destek verdi. Burada Türkmen güçleri Çağataylıları büyük bozguna uğrattılar.
Askerlerinin birçoğunun kaçtığını ve bir kısmının da Türkmenlere esir olduğunu gören
Ebubekir Mirza, savaş alanından çekildi. Önce Merend daha sonra Tebriz’e gelen Mirza
buraları askerlerine yağmalattı. Kara Yusuf bu muharebede yüklü miktarda ganimet elde
ederek, hem ününü hem de gücünü arttırdı. 1408 yılında yapılan ikinci savaş ise Tebriz
yakınlarındaki Serdrud bölgesinde oldu. Bu savaş babasının kurduğu büyük imparatorluğu
yeniden diriltmek ve eski topraklarda hâkimiyet sürmek isteyen Şahruh’un bu emellerinin sona
ermesine neden olmuştur. Kara Yusuf, Ebubekir Mirza’ya karşı yaptığı savaşta kazandığı kesin
zafer sayesinde Karakoyunlu Devleti’ni yeniden kurmuştur. Bu olay sadece Karakoyunlu için
değil Osmanlı Devleti için de önemlidir. Şahruh, Karakoyunluları yıkamadığı için babası
Timur’un kurduğu büyük imparatorluğu diriltme çabaları sonuçsuz kaldı. Karakoyunlular
yıkılsaydı Timurlular, Osmanlı Devleti’ni siyasi baskı altında tutabilirler ve Osmanlı Beyliği
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de Timur’un bağımsızlıklarını verdiği Anadolu Beyliklerini kendi hâkimiyeti altında
toplayamayabilirdi. Bu zaferler sonrasında Kara Yusuf Bey’e Azerbaycan yolu açıldı.
Hızla ilerleyen Kara Yusuf Bey kumandanlarından Bistam Bey’i Irak-ı Acem
topraklarının fethiyle görevlendirdi. Bistam Bey Sultaniyye ve Kazvin’i ele geçirerek
Karakoyunlu hâkimiyetine kattı, Kara Yusuf Bey bu başarısından dolayı Irak-ı Acem valiliğini
Bistam Bey’e verdi. (1408) Ertesi yılın başında Alıncak Kalesi alındı. Celayirli Sultan Ahmed
Tebriz’e son gelişinde Kadı İmamüddin’i kalenin tamirine memur etmişti. Kaleyi tamir ederek
eski haline getiren Kadı İmamüddin, Sultan Ahmed Bağdat’a döndükten sonra buranın
yöneticisi olarak kalmıştı. Kara Yusuf Bey, Alıncak Kalesi’nin alınması zor olduğunu
bildiğinden İmameddin’e kale civarında bazı yerleri vererek anlaşmaya çalıştı. Aslen kendisi
Tacik olan Kadı İmameddin çevredeki Türkmen Beyleri kalenin savunmasında kullanmak
üzere çağırdı. .Kadı İmameddin onlara para ve hediyeler dağıtarak onları kendine bağlamaya
çalışsa da Kadı’nın en yakın adamlarının Tacik olması ve önemli görevlerin Taciklere
verilmesinden rahatsızlık duyan Türkmen emirler Kadı İmameddin’i adamlarıyla birlikte
ortadan kaldırdılar. Türkmen Beyleri Kara Yusuf Bey’in Kerkük’te bulunan oğlu İskender
Bey’i çağırarak kaleyi ona teslim ettiler. Kara Yusuf Bey’e kalenin alındığı haberini gönderen
İskender Bey’in kale üzerindeki hâkimiyeti Kara Yusuf Bey tarafından kabul edilmiştir.
Mardin Artuklu Hükümdarı Melik Salih, Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’in saldırısı
üzerine Kara Yusuf Bey’den yardım istedi. Yusuf Bey yardım için Amid’e giderek
Akkoyunluları burada bozguna uğrattı.(1409) Daha sonra Kara Yusuf Bey buradan Mardin’e
geçti. Artuklu Hükümdarı Melik Salih’in Mardin’i koruyamayacağını düşünerek onu Musul’a
yönetici tayin etti ve kızını onunla evlendirdi. Mardin’i alarak üç yüz yıldan fazla hüküm
sürmüş olan Artuklu Hanedanlığına son verdi ve Mardin’in yönetimine kendi emirlerinden
birini atadı. Yazı Aladağ’da dinlenerek geçiren Kara Yusuf Bey güz başında Tebriz’e dönmüş
ve Şeki Hâkimi Seyyidi Ahmed üzerine iki komutanını göndermişti. Fakat kumandanlar Şeki
hâkimi ile savaşmadan sadece yağma yaparak geri döndüler. Bu esnada Celayirli Sultan Ahmed
Kara Yusuf Bey’e elçi göndererek ondan Hamedan taraflarını vermesini istedi. Kara Yusuf Bey
bu isteği redderek elçiyi geri gönderdi. (1409)
1410 yılında Aladağ’a yazı geçirmek için giden Kara Yusuf Bey Aladağ’dan Avnik’e
geldi. Erzincan Hâkimi olan Mutahharten’in torunu Şeyh Hasan’dan birçok kişinin şikâyet
etmesi üzerine Erzincan Kalesi’ni kuşattı. Kırk beş günlük kuşatmanın ardından Kara Yusuf,
Şeyh Hasan’a Erzurum bölgesindeki kalelerden birini vererek onu Erzincan Kalesi’nden çıkardı
ve yerine komutanlarından Pir Ömer Bey’i vali tayin etti. Daha önce Hamedan’ı isteyen
Celayirli Sultan Ahmed, Kara Yusf Bey’in bu isteğini geri çevirmesine kızmıştı. Kara Yusuf
Bey’in Erzincan’ı kuşatmasını fırsat bilerek Bağdat’tan hareket ederek Tebriz üzerine yürüdü.
Hamedan dolayındaki Kürtleri kendi tarafına çekerek yola devam eden Sultan Ahmed, hiçbir
mukavemetle karşılaşmadan Tebriz’e girdi.(1410) Aslında Kara Yusuf Bey’in yerine vekil
bıraktığı büyük oğlu Şah Mehmed Sultan Ahmed’in Tebriz üzerine yola çıktığını haber almıştı.
Emrinde az sayıda kuvvet olan Şah Mehmed ona mukavemet etmeden Hoy’a çekildi. Kara
Yusuf Bey, Sultan Ahmed’in Tebriz’i aldığı haberi üzerine çevresindeki emirlerle istişare
ederek hemen Sultan Ahmed üzerine hareket etti. Kara Yusuf Bey, Sultan Ahmed’i Tebriz
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civarındaki Esed köyünde yendi.(1410) Sultan Ahmed yakalanarak idam edildi. Kara Yusuf
Bey; Azerbaycan’ı oğlu Pir Budak’, Irak-ı Arab-ı da diğer oğlu Şah Mehmed’e verdi.
Kara Yusuf Bey, Türkmen beylerini ve Azerbaycan emirlerini Tebriz’de toplayarak Pir
Budak’ı sultan kendisini de onun vekili ilan etti(1411) diğer oğlu Şah Medmed Bağdat’ı fethetti.
(1411) bölgede gitgide güçlenen ve büyüyen Karakoyunlular komşu devletler için tehdit arz
ediyordu. Gürcü Kralı Köstendil, Şirvanşah Şeyh İbrahim ve Şeki Hâkimi Ahmed
Karakoyunlulara karşı ittifak kurdular. Bunu haber alan Kara Yusuf Bey Tebriz’den
kuvvetlerini toplayarak Kür Irmağı kenarına geldi. Burada yapılan savaş Karakoyunlu zaferiyle
noktalandı. Şirvanşah Şeyh İbrahim, kardeşi Şeyh Behlül Beyler affedildi fakat Gürcü Kralı,
kardeşleri ve önemli beyleri idam edildi.
Kara Yusuf Bey’in önemli beylerinden olan ve Sultaniyye şehrini idare eden Bistami
Bey son dönemlerde bağımsız hareket ederek Kara Yusuf Bey’in emirlerine itaatsizlik
yapmaktaydı. Ayrıca Horasan da Maveraünnehir, Harizm, Mazendran, Siistan, Afganistan’ı
hâkimiyetine altına alan Timurlu Sultanı Şahruh’un hâkimiyeti altına girmişti. 1415 yılında
harekete geçen Kara Yusuf Bey, Sultaniye’yi aldı ve oranın yöneticiliğine oğullarından
Cihanşah’ı getirdi. Sultaniye’yi savunamayacağını anlayarak oradan ayrılan Çekirli Bistam Bey
Kum’a kaçmıştı. Aslında Kara Yusuf Bey bu seferi yapmadan önce Timurlu Sultanı Şahruh ile
anlaşmaya çalışarak onun tepkisini üzerine almamaya çalışmıştı. Şahruh’un Kara Yusuf Bey
üzerine gelmeme sebeplerinden birisi 1415 yılında ikinci defa Fars seferine çıkmasıdır. Şahruh
yeğenlerinden Ömer Şeyh oğlu Mirza Baykara’ya Luristan yöneticiliğini vermişti. İsyan eden
Mirza Baykara, Şahruh’un oğlu İbrahim’in idaresi altında olan Fars’a saldırdı. Asi Baykara’yı
esir alarak Fars’ta düzeni tekrar sağlayan Şahruh, büyük komutanlarından İlyas Hoca’ya Irak-ı
Acem’in idaresini vererek Kara Yusuf Bey’e karşı orada bir güç oluşturdu.
Bu esnada Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey de Erzincan’ı kuşattı. Erzincan Valisi
Pir Ömer Kara Yusuf Bey’den yardım istedi. Oğlu İskender Bey’i Erzincan’a yardıma gönderdi
fakat Kara Yülük Osman Bey, İskender Bey gelmeden kuşatmayı kaldırarak kaçtı (1416).
Akkoyunlular sık sık Karakoyunlular üzerine saldırı düzenliyorlardı. Kara Yusuf Bey,
Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’in üzerine sefere çıktı. İki ordu Mardin-Amid arasında bir
bölgede karşılaştı. Kara Yusuf Bey zafer kazandı (1417). İki taraf anlaşma imzaladı fakat bu
anlaşma bir yıl sonra Timurlu Sultanı Şahruh’un Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’i Kara
Yusuf Bey üzerine saldırmaya teşvik etmesiyle son buldu. Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman
Bey, Mardin’i kuşatarak etrafı yağmaladı. Karakoyunlu Yusuf Bey bunu haber alınca hızla
Mardin’e yürüdü. Kara Yülük Osman Bey kaçarak Amid taraflarına geldi. Kara Yusuf Bey,
Kara Yülük Osman’ı bozguna uğrattı. Akkoyunlu Bey’i Kara Yülük Osman Bey, Kara Yusuf
Bey’in takibinden kurtulmak için Memlük topraklarına sığındı. Mercidabık mevkiinde Kara
Yülük Osman Bey’i yakalayan Kara Yusuf Bey onu bir kere daha bozguna uğrattı. Kara Yülük
Osman Bey bin kadar askeriyle Halep’e kaçtı. Kara Yusuf’un, Kara Yülük Osman Bey’i takip
ettiği ve Halep’e gireceği haberleri halk arasında panik yarattı. Hatta halkın bir kısmı yerlerini
bırakarak başka taraflara gittiler. Fakat Kara Yusuf Bey Halep’e girmedi.
Bu savaştan sonra Kara Yusuf Bey’in oğlu Pir Budak; Ayntab üzerine yürüdü. Daha
önce Kara Yülük Osman Bey’e katılarak yağma yapmış olan İnallu, Afşar ve Bayat aşiretleri
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yurtlarını terk ettiler. Kara Yusuf Osman Bey’in izin almadan Memlük toprağına girmesi
üzerine Memlük ile ilişkiler gerildi. Hacca gitmek üzere olan Sultan, Hacdan vazgeçerek
naiplerine ferman göndererek Halep’e gitmeleri emrini verdi. Hatta Şeyhülislam, dört mezhep
kadıları ve Halifeden Kara Yusuf ile savaşmanın vacip olduğuna dair fetva alındı.
Kara Yülük Osman Bey hakkında bilgi toplamak için Halep sınırına gelen Karakoyunlu
müfrezesi Halep naibi Yaşbek tarafından esir alınmıştı. Kara Yusuf Bey Yaşbek’e mektup
göndererek Ayntab’a gelmiş olmasından dolayı özür dileyerek, Kara Yülük Osman Bey’i
cezalandırmaktan başka bir niyetinin olmadığını bildirmişti. Ayrıca mektubunda Suriye’ye
girmeyeceğinin teminatını da vermişti. Fakat Kara Yusuf Bey, Kara Yülük Osman Bey’in
Halep’ sığınmasına izin verilmesine kızdığı için Ayntab çarşı ve pazarlarını yakıp, şehri yağma
ettirmiş ve halktan yüz bin dirhem toplamıştı. Daha sonra Bire’ye doğru yola çıkan Kara Yusuf
Bey, Bire’yi alarak burayı da yağmalamış ve kendi ülkesine doğru yola çıkmıştı. Karakoyunlu
Sultanının kendi ülkesine döndüğü haberi Memlük sultanına ulaşınca Sultan sefer hazırlıklarını
iptal etti.(1418) Kara Yusuf Mardin’e yaklaştığında çok sevdiği oğlu Pir Budak’ın ani ölümüne
haber aldı. Oğlunun ölümüne üzülen Yusuf Bey günlerce Tebriz’de yas tuttu.
Kara Yusuf Bey ömrünün son dönemlerinde Timurlular ve Memlüklüler ile uğraşmıştı.
Rey’den itibaren Irak-ı Acem, Fars, Kirman, Yezd, Siistan, Mazendaran, Horasan, Harizm,
Maveraünnehr ve neredeyse bütün Afganistan’a sahip olan Timurlu hükümdarı Şahruh,
ailesinden kendisine muhalefet edecek kimseyi bırakmamış ve hâkimiyeti kendi eli altında
toplamıştı. Şahruh; babası Timur’un hâkim olduğu, bugün elden çıkmış olan topraklar üzerinde
yeniden hâkimiyet kurmak istiyordu. İktidara geldiği ilk andan itibaren bu emele sahip olan
Şahruh, iktidar mücadeleleri ve içerde uğraştığı isyanlardan dolayı bu emelini ertelemek
zorunda kalmıştı. İktidarda mutlakıyetini sağlamlayan Şahruh; Azerbaycan ve Irak-ı Arab’ı
Kara Yusuf’un elinden almak ya da onu kendisine bağlı hale getirmek için hareket geçti. Şahruh
Kara Yusuf Bey’e elçi göndererek onu kendisine bağlanmasını istedi. (1420) kara Yusuf Bey
bu isteği reddetti. Bunun üzerine Şahruh, Karakoyunlu toprakları üzerine harekete geçti.
Bu seferde etkili olan bir diğer sebep de Kara Yusuf Bey’in yakın zamanda ele geçirdiği
Sultaniye ve Kazvin gibi ticaret merkezleridir. Daha önce Kara Yusuf Bey; Sultaniye ve Kazvin
şehirlerinin kendi idaresine verilmesi karşılığında Şahruh’un hâkimiyetini kabul edeceğini
Şahruh’a bildirmişti, fakat Şahruh ona olumsuz yanıt vermişti. Şahruh’un Yusuf Bey’e olumsuz
yanıt vermesi buranın gelirlerinin ve ticaret merkezi olarak öneminin anlaşılmasında önemlidir.
Şahruh ordusu ile birlikte Kara Yusuf Bey’e karşı harekete geçti. Babası tarafından Sultaniye
Kalesi yöneticiliğine tayin edilen Cihanşah; Şahruh’un şehri kuşatma ihtimaline karşı
erzaklarını hazırlamış ve kaleyi güçlendirmişti. Şahruh’un ordusu Sultaniye’ye doğru yürürken
Kara Yusuf Bey’in öldüğü haberi Şahruh’a ulaştı. (14 Kasım 1420) Karakoyunlu Devleti’nin
kurucusu kabul edilen Kara Yusuf Bey, başa geldiğinde devlet Erciş civarında küçük bir
beylikti. Öldüğünde ise Karakoyunluların hâkimiyet sahası Erzincan’dan Kazvin’e, Gence’den
Bağdat’a kadar uzanıyordu. İyi cengâver, güçlü komutan ve dirayetli bir devlet başkanı olan
Kara Yusuf Bey fetihleri sayesine oğullarına büyük bir devlet bırakmıştı. Kara Yusuf Bey
öldüğünde Şah Mehmed Bağdat’ı, İskender Kerkük’ü, İspend Adilcevaz’ı, Cihanşah
Sultaniye’yi ve Ebu Said Erzincan’ı yönetiyordu.
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6.2. İskender Bey Dönemi (1420-1438)
Yusuf Bey’in Rey yakınlarında vefatından sonra askerlerinin birçoğu Kerkük’te
bulunan İskender Bey’in yanına gitti. İskender, Mardin’i kuşatmış olan Akkoyunlu Bey’i Kara
Yülük Osman Bey’in üzerine yürüdü. İskender Nusaybin yakınlarındaki Şeyh Kendi’de yapılan
savaşta Kara Yülük Osman Bey’i yendi. (1421)Bu zaferden sonra kendisine güveni artan
İskender; Şahruh üzerine yürümeye karar verdi. Kara Yusuf, Şahruh’la karşılaşmaya gitmeden
önce zahire ve değerli eşyaları Bayezid Kalesi’nde bırakmıştı. Şahruh bu kaleyi ele geçirerek
büyük bir ganimet kazandı. Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman Bey, Şahruh’a, Kara Yusuf
Bey’in oğullarının ortadan kaldırılarak Karakoyunluların kökünün kazınması gerektiğini telkin
ediyordu. Bazı tarihçiler Kara Yusuf Bey’in oğullarının Şahruh’a elçiler göndererek barış teklif
ettikleri, fakat Şahruh’un kabul etmediğini yazarlar.
Erzurum ile Ağrı arasında bulunan Eleşkirt Ovası’nda karşılaşan iki kuvvet üç gün
boyunca şiddetli çarpışmalar yaptılar.(30 Temmuz-1 Ağustos 1421) Hatta bir ara
Karakoyunlular muharebeyi kazanmak üzereydiler. Fakat onların dört katı olan Timur ordusu
karşısında İskender Bey ve onunla birlikte savaşan kardeşi İspend yenilgiye uğrayarak geri
çekilmek zorunda kaldı. Şahruh bu zaferden sonra Tebriz’e doğru yola çıktı. Yolda savaşta esir
aldığı Karakoyunlu beylerini, komutanlarını ve askerlerini serbest bıraktı. Tebriz’de birkaç gün
kaldıktan sonra hareket eden Şahruh; Herat’a gitmek üzere Sultaniye’ye doğru yola çıktı.
Muharebeden sonra İskender Kerkük’e dönmüş, İspend Doğu Anadolu’da kalmıştı.
İspend, Şahruh’un Azerbaycan’dan ayrıldığını öğrenince emrindeki birliklerle birlikte o tarafa
yöneldi. Kara Yülük Oğlu Tur Ali Bey ona karşı duramayacağını bildiği için Amid’e çekilmişti.
İspend Mirza, Alıncak Kalesi’ne hâkim olarak Tebriz’e oturdu. İskender Bey kardeşi üzerine
harekete geçti. İskender Bey önünde duramayan İspend Bey, Avnik Kalesi’ne çekildi. Buradan
ayrılan İspend Bey Bağdat tarafına yöneldi. Abisi Şah Mehmed Bey’in hâkimiyetinde olan
yerleri ele geçirmeye başlamıştı. İktidarını tesis etmeye çalışan İskender Bey ilk önceleri
Şahruh karşısında kendisine yardıma gelmeyen ve Şahruh’un hâkimiyetini tanıyan Bitlis ve
Hakkâri Beyleri ile mücadele etti. Kara Yusuf, Mısır’dan döndüğünde Bitlis Hâkimi ona çok
iyi davranmış, onun ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılamıştı. Kara Yusuf Bey de onu kızıyla
evlendirerek kendine damat yapmıştı. İskender Bey, Şahruh ile yaptığı savaşta Bitlis hâkimi
eniştesi Şemdeddin’in ona yardım etmemesine kızmıştı. İskender Bey Bitlis, Ahlat ve çevresini
kuşatarak kısa zamanda ele geçirdi.(1425)benzer şekilde Şahruh’a tabiiyetini bildirerek
yardıma gelmeyen Hakkari Van Hâkimi İzzeddin Şir üzerine de akınlar yaptı ve Van’ı zapt
etti.(1427) Ardından Maku Kalesi’ni Ermenilerden aldı.
Güçlenen İskender Bey, Şirvan’a bir akın düzenleyerek Sultaniye Kalesi’ni kuşattı.
Şahruh’a bağlı olan Sultaniye valisini yenerek Sultaniye, Zencan ve Kazvin’i idaresi altına
aldı.(1428) Bu olay üzerine harekete geçen Şahruh ordusu ile birlikte Selmas mevkiine geldi.
Şahruh’un ordusu İskender Bey’in ordusundan sayıca üstündü. İlk gün yapılan muharebede iki
tarafta birbiri üzerinde üstünlük sağlayamadı. İkinci gün sabah erkenden savaşa başlayan iki
taraftan üstün olan İskender Bey idi. Şahruh’un ordusu kalabalıktı ve kullanmadığı yedek
birlikleri savaşa soktuğunda iki gündür savaşan ve hiçbir takviye almamış olan İskender Bey’in
ordusu yenildi.(1429) İskender Bey, Van taraflarına doğru kaçtı. Şahruh; oğullarından
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Muhammed Cuki Mirza’yı İskender Beyi takip etmekle görevlendirdi. İskender Bey önce
Van’a geldi, arkasından gelen düşman birliklerini görünce Erciş’e gitti. Erciş kapılarını
İskender Beye kapattığı için İskender Bey bu kaleyi muhasara etti. Muhammed Cuki Mirza
yaklaşınca bin kadar askerle onunla mücadeleye girerek onu geri püskürttü. Muhammed Cuki
Mirza’nın kendisini takip etmeyi bırakmasını fırsat bilerek Erzurum taraflarına yöneldi.
İskender Bey ile kardeşleri arasında ilişkiler iyi değildi. Babalarının ölümünden sonra
en büyükleri ailesi ile olan ilişkilerini koparan Şah Mehmed Bağdat’ta hüküm sürüyordu. Onun
rahat yaşantısından faydalanan İspend Bey Bağdat’a giderek abisinin topraklarını ele
geçirmişti. Cihanşah, babalarının ölümünden sonra Sultaniye’den Erciş’e oradan da Bağdat’a
abisi Şah Mehmed’in yanına gelmişti. Celayirliler Şah Mehmed’e saldırdıklarında abisine
yardım ederek çeşitli yararlılıklar göstermişti. Fakat beklediği karşılığı alamayınca abisi
İskender’in yanına geldi. İskender Cihanşah’a Van Gölü çevresinde bazı kaleler verdi. İstediği
bazı yerlerin kendisine verilmemesine kızan Cihanşah, İskender Beyin emirlerini dinlememeye
başladı. Bunun üzerine İskender Bey Cihanşah’ı bulunduğu bir kalede kuşattı. Kaçan Cihanşah,
İskender Bey kuvvetlerince yakalandı. İskender Bey kardeşini affetti fakat Cihanşah ile
aralarındaki mücadele sona ermemişti.
İskender Bey’in diğer kardeşi Ebu Said hakkında çok bilgiye sahip değiliz. Muhtemelen
o da abisi İskender Beyin hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra Şahruh’un
yanına giderek ona bağlılığını sundu.(1430) Karakoyunluları her ne kadar savaşta yense de
kendi için tehlike olmaya devam edeceklerini düşünen Şahruh kardeşler arasındaki
mücadeleden faydalanmak için Ebu Said’e Azerbaycan hâkimliğini verdi.
İskender Bey, Şahruh’un yanından dönen kardeşi Ebu Said’i öldürerek Azerbaycan’a
hâkim oldu. Van şehri ve çevresini oğullarından Yar Ali yönetimine veren İskender Bey
buradaki halkın oğlundan şikâyetçi olması üzerine oğlunu yanına çağırdı. Babasının
korkusundan yanına gelmeyen Yar Ali Şirvanlılara sığındı.(1431-32) Onlarda Yar Ali’yi
Şahruh’a gönderdiler. Bir müddet burada esir olan Yar Ali kaleye hapsedildi. 1448 yılında
hapsedildiği kaleden kaçarak yanına kuvvet toplayan yar Ali Herat’ı ele geçirdi. Kısa zaman
sonra da Babür Mirza tarafından yakalanarak öldürüldü.(1449)
İskender Bey kendisine sığınan oğlu Yar Aliyi kendisi yerine Şahruh’a gönderen
Şirvanşahı Halillullah’a kızarak Şirvan üzerine saldırdı. Şirvan’ı yağmaladı. Halilullah buradan
Mahmudabad Kalesi’ne sığınarak Şahruh’tan ve Akkoyunlıu Beyi Kara Yülük Osman Bey’den
yardım istedi. Kara Yülük Osman emrindeki kuvvetlerle Diyarbakır’dan gelerek Erzurum’u
kuşattı ve ele geçirdi. Şirvanşahı Halilullah’ın yardım ricası, İskender Bey’in faaliyetleri ve
Akkoyunluların Erzurum’u alması üzerine Şahruh üçüncü defa Azerbaycan tarafına sefer
yapmasına sebep oldu.
Şahruh, Rey’e geldiğinde bazı Karakoyunlu beyleri yanına giderek ona itaatlerini
bildirdiler. İskender ile mücadelesinde kardeş arasındaki mücadeleden faydalanmayı düşünen
Şahruh; Van’da bulunan Cihanşah’ı yanına davet etti. Şahruh, Cihanşah’ı Karakoyunlu
Devleti’nin başı ilan etti. Ona itaatlerini bildiren Karakoyunlu Beylerini Cihanşah’in yanına
verdi. Ayrıca oğlu Muhammed Cuki Mirza ve Şirvanşah Halillullah’ı da yanına katarak
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İskender Bey’in üzerine gönderdi. İskender Bey bu güçler karşısında duramayacağını
düşünerek Erzurum tarafına gitti. Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey; İskender Bey ve
emrindekileri çok güç durumda yakalamıştı. İskender Bey geçmek için Akkoyunlu beyinden
izin istedi fakat aralarındaki kadim düşmanlık sebebiyle güçlü konumda olan Kara Yülük
Osman Bey izin vermedi. İki taraf büyük bir mücadeleye giriştiler. İskender Bey az bir kuvvetle
olmasına rağmen Akkoyunluları yendi ve birçok değerli beyi öldürdü. Bu savaş esnasında Kara
Yülük Osman Bey ağır yaralanarak vefat etmişti. İskender Bey Akkoyunluların Kara Yülük
Osman’ın ölümü üzerine Erzurum’dan ayrıldıklarını haber alınca Erzurum’a geldi. Fakat
Muhammed Cuki’nin yaklaştığı haberleri üzerine askerleri ile birlikte Osmanlılara sığınmak
için Erzurum’dan ayrıldı. Şahruh, Osmanlıya sığınmak üzere II. Murad’a başvuran İskender
Bey’i talep etti. Diğer taraftan da Cihangir Mirza’yı İskender Bey’in ailesinin olduğu kaleyi
zapt etmekle görevlendirdi. Şahruh, Cihanşah’a Azerbaycan’ı vererek onu Karakoyunlu
Hükümdarı yaptı ve Horasan’a doğru yola çıktı.
Osmanlı Karakoyunlu arasında oluşan dostluğun temeli; Timur Anadolu topraklarına
geldiğinde Kara Yusuf ‘un Yıldırım Bayezid’i desteklemesiyle başlamıştı. İskender Bey ile II.
Murad arasında da var olan dostluğa binaen İskender Bey Şahruh’un önünden kaçarak Osmanlı
topraklarına geldi. II. Murad’dan kışı Tokat’ta geçirmek için izin alan İskender Bey’e II. Murad
hediyeler göndermişti. Burada konaklayan İskender Bey, yazın gelmesiyle bölgedeki
Ermenilere saldırarak mallarını yağma, kendilerini esir etmişti. Durum II. Murad’a
bildirildiğinde Osmanlı Sultanı; İskender Bey’den topraklarını terk etmesini istedi. Osmanlı
topraklarından çıkan İskender Bey birliklerini yanına alarak Malatya taraflarına gitti. Daha
sonra Harput’u kuşattı fakat alamadı. 1438 yılı baharında İskender yanında askerleri ile birlikte
Tebriz’e yöneldi. Cihanşah da kuvvetleriyle birlikte Tebriz tarafına yöneldi. İskender Bey,
Cihanşah ile Tebriz yakınlarında savaşmaya niyetlendi fakat emrinde olan kuvvetlerden
bazılarının Cihanşah hizmetine girmesi üzerine İskender Bey kaçtı.
İskender Bey, yanındaki az miktarda kuvvetle ailesinin ve hazinesinin bulunduğu
Alıncak Kalesi’ne sığındı. Cihanşah, Alıncak Kalesi’ni muhasara altına aldı. Memlük Sultanı
Barsbay, Şahruh’un Akkoyunluları desteklemesi, Dulkadiroğlu Mehmed Bey’i koruması ve en
önemli rakibi Can Bey Sufi’ye destek vermesinden dolayı Karakoyunlu İskender Bey’i
destekliyordu. Buna güvenen İskender Bey, Memlük Sultanı Barsbay’dan yardım istedi.
İskender’i kurtarmak için Emir Silah Korkmaz komutasında bir ordu gönderdi. Bu ordu
Erzincan yakınlarına geldiğinde Memlük emirinin ölüm haberi ulaştı ve Emir Korkmaz
askerleriyle geri döndü. Son kurtulma ümidi de yok olan İskender Bey, Cihanşah’a karşı
direnmeye çalışırken bir aile meselesi yüzünden oğlu Şah Kubâd tarafından öldürüldü (1438).
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Uygulamalar
Ankara Savaşı hakkında bir kaynak okuyunuz ve savaşın Anadolu’ coğrafyası üzerinde
etkisini bulunuz
Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’nun siyasi durumunu gösteren harita üzerinde
inceleme yapınız
Harita üzerinde Karakoyunluların savaştan önceki ve sonraki coğrafyalarını
karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
Soru 1)Karakoyunluların Ankara Savaşı sonrasındaki siyasi durumu nedir?
Soru 2) Karakoyunluların Akkoyunlu Devleti ile mücadele sebepleri nelerdir?
Soru 3) Osmanlı Devleti ile Karakoyunluların müttefik olmalarındaki en önemli etken
nedir ?
Soru 4) Karakoyunlu Devleti’nin Kara Yusuf Bey döneminde sahip olduğu coğrafya
neresidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu’ya gelen Karakoyunluların güçlerini arttırarak Anadolu
coğrafyasında var olan ve siyasi atmosferde önemli aktör olan beyliklerden biri haline gelme
sürecini gördük. Anadolu coğrafyasını ve tarihini etkilemiş olan Timur’un Anadolu’ya gelişi
ve Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’da var olan Osmanlı Devleti hâkimiyetini sona
erdirdikten sonra Osmanlı Devleti ile Müttefik olan Karakoyunlu Sultanı’nın devleti ayakta
tutma faaliyetlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1Timur’un Karakoyunlu oymaklarını yağmalatma sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

Akkoyunlu Karakoyunlu ittifakını engellemek istemesi

b-

Karakoyunlu Kara Yusuf Bey’in kendisine tabi olmaması

c-

Askerlerini beslemek istemesi

d-

Mutahharten ile Karakoyunlu ittifakını bozmak istemesi

e-

Karakoyunlu oymaklarının Timur askerlerine saldırması

2Karakoyunlu Kara Yusuf Bey’in Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’e
sığınma sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
absaldırması

Yıldırım Bayezid’in Timurla olan düşmanlığı
Timur’un yeniden Anadolu’ya gelmesi ve Karakoyunlu KaraYusuf bey’in üzerine

c-

Yıldırım Bayezid’le akraba olması

d-

Memlük Sultanının Timur’dan korkarak Kara Yusuf’a sığınma hakkı vermemsi

e-

Yıldırım Bayezid’in Timur’un önünde durabilecek tek güç olduğunu düşünmesi

3Şam Naibi Şeyh Mahmudi tarafından Memlük Sultanının emri
doğrultusunda hapse atılan Kara Yusuf Bey ve Celayirli Sultan Ahmed, Memlük
Sultanının öldürülmeleri emrini vermelerine rağmen Şam Naibi tarafından serbest
bırakılmışlardı. Bunun sebebi nedir?
a-

Şam Naibinin onlarla eskiye dayanan dostluğu olması

b-

Memlük Sultanının emrini değiştirmesi

c-

Timur’un kendisinin öldürmek istemesi

d-

Kara Yusuf ve Celayirli Sultan Ahmed’in Şam naibini kandırması

e-

Şam Naibinin Memlük sultanına karşı isyan etmeye hazırlanması

111

4Aşağıdakilerden hangisi Karakoyunlu ile Timurlular arasında Serdrud
bölgesinde yapılan savaşın sonuçlarından biri değildir?
a-

Şahruh’un babası Timur’un sahip olduğu coğrafyaya sahip olma ümidi bitti

b-

Karakoyunlular güçlendiler

cTimurlu tehlikesinin Anadolu’da yeniden görünmemesi Osmanlı Devleti’nin
Anadolu’yu hâkimiyeti altına almasını kolaylaştırdı.
d-

Türkmenler Kara Koyunlu Yusuf Bey’in etrafına toplandı

e-

Şahruh, bir daha Anadolu’ya sefer yapmadı.

5-

Kara Yusuf Bey aşağıdaki hangi devletle mücadele etmemiştir?

a-

Celayirlililer

b-

Memlüklüler

c-

Osmanlılar

d-

Timurlular

e-

Akkoyunlular

6-

Şahruh ile İskender Bey arasındaki savaşın temel sebebi nedir?

a-

Aynı coğrafya üzerinde hâkimiyet iddiasında olmaları

b-

Akkoyunluların kışkırtmaları

c-

Memlük- Karakoyunlu İttifakı

d-

Şahruh’un Memlüklülerle müttefik olması

e-

Timurlu-Osmanlı itilafı

7-

İskender Bey’in Bitlis hâkimi üzerine gitme sebebi nedir?

a-

Akkoyunlularla işbirliği yapması

b-

Şahruh’la olan mücadelesinde İskender Bey’e destek vermemesi

c-

Bitlis civarına akınlar düzenlemesi

d-

Bitlis hâkiminin vermesi gereken vergiyi vermemesi

e-

Bitlis hâkiminin isyan etmesi
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8Şahruh’un Anadolu’ya üç defa sefer düzenlemesine sebep aşağıdakilerden
hangisidir?
aKarakoyunluların güçlenmesi karşısında Akkoyunluların Şahruh’u Anadolu’ya
yönlendirmeleri
b-

Osmanlı Devleti’nin vergi vermemesi

c-

Memlüklülerin İsyan etmesi

d-

Anadolu Beylerinin arasındaki hâkimiyet mücadelelerinin artması

e-

Anadolu’da devlet tesis etmek istemesi

9-

İskender Bey’in Osmanlı Devletine sığınma sebebi nedir?

a-

Osmanlı Devleti’nden ordu talep etmek

b-

Karakoyunlu şehzadeleri arasındaki taht kavgası

c-

Memlüklülerin sığınmasına izin vermemeleri

d-

Şahruh’un karşısında durmayacağını anlaması

e-

Balkanlara geçiş yapmak

10- Cihanşah’ın İskender Bey’i bertaraf ederek tahta çıkmasındaki en büyük
etken nedir?
a-

Zeki olması

b-

Türkmenlerin onu daha fazla sevmesi

c-

Şahruh’a itaat ederek onun desteğini alması

d-

Akkoyunlular ile anlaşması

e-

Osmanlı Devleti’nin ona destek vermesi

CEVAPLAR; 1-B, 2-C, 3-E, 4-E, 5- C, 6-A, 7- B, 8-A, 9- D, 10-C
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7. CİHANŞAH DÖNEMİ VE
KARAKOYUNLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Cihanşah Dönemi

7.1.1 Cihanşah’ın Oğullarıyla Mücadelesi
7.1.2 Cihanşah’ın Uzun Hasan ile Mücadelesi
7.2.
Yıkılışı

Cihanşah’ın Ölümünden Sonra İç Karışıklıklar ve Karakoyunlu Devleti’nin

7.2.1 Cihanşah’tan Sonra Hasan Ali’nin Faaliyetleri (1467-1469)
7.3. Devlet Teşkilâtı ve Kültürel Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Karakoyunluların Cihanşah Döneminde gücünün zirvesine ulşamasını sağlayan
etkenler nelerdir?
2)

Cihanşah’ın oğullarıyla mücadeleye girmesine sebep nedir?

3)
Cihanşah oğullarıyla mücadele ederken Uzun Hasan’ın ezeli düşmanı Cihanşah’a
karşı Cihanşah’ın oğlunun ittifak teklifini kabul etmeme sebepleri nelerdir ?
4)
Karakoyunlu Devleti’nin en güçlü olduğu dönemde kendisinden çok daha az
güçlü Akkoyunlular tarafından yokedilme sebepleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Cihanşah Dönemi

Karakoyunluların en
güçlü oldukları Cihanşah
zamanının anlaşılması

Okuma –inceleme

Cihanşah Dönemi

Cihanşah’ın oğulları
ile girdiği mücadelenin
öğrenilmesi

Okuma- araştırma

Cihanşah’ın
Uzun
Cihanşah
Döneminden
sonra
iç Hasan üzerine çıktığı sefer ve
karışıklıklar
ve bu seferin Karakoyunlu
Devletinin sonu olmasının
Karakoyunluların yıkılışı
sebeplerinin ve sonuçlarının
öğrenilmesi

Okuma- tartışma

Karakoyunlu devlet
teşkilâtı ve yapısı hakkında
bilgi sahibi olarak, diğer
Türk
devletleri
ile
benzerliklerini anlamak

Okuma- inceleme

Karakoyunlu Devlet
yapısı
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Anahtar Kavramlar
Pir Budak: Cihanşah’ın kendisine isyan eden oğludur.
Uzun Hasan: Akkoyunlu Devleti’nin hükümdarıdır ve Karakoyunlu Devleti ile
mücadele etmektedir.
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Giriş
Karakoyunlu Devleti Cihanşah Döneminde gücünün zirvesinde idi. Akkoyunlu
Devleti’nin başına geçen Uzun Hasan Karakoyunlu Devleti için bir tehlike arz etmekle birlikte
Karakoyunlu Devleti’nden zayıftı. Cihanşah’ın Uzun Hasan’a gözdağı vermek için çıktığı sefer
ve bu seferdeki tedbirsizlik gücünün zirvesinde olan Karakoyunlu Devleti’nin yıkılmasına ve
Akkoyunlu Devleti’nin güçlü hale gelmesine zemin hazırlamıştır.
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7.1. Cihanşah Dönemi
İskender Bey’in oğlu Şah Kubad babasını öldürdükten sonra, kaledekiler tarafından
babasının halefi ilan edildi. Şah Kubad amcası Cihanşah’a bu durumu ve ona itaat ettiğini
bildiren haber gönderdi. Cihanşah kalenin teslim edilmesi konusunda ısrar etti, daha sonra amca
yeğen arasında anlaşma oldu. Bu anlaşmaya göre Şah Kubad, Avnik Kalesi ile Pasin yöresine
hâkim olacak ve babasının hazinesinin yarısını da alacaktı. Şah Kubad bu anlaşmanın ardından
Avnik’e gitti, fakat kısa bir süre sonra Cihanşah, onu babasını öldürmekle suçlayıp yakalayıp
öldürdü. Başka hiçbir engelle karşılaşmayan Cihanşah, Irak hariç bütün Karakoyunlu ülkesinin
hâkimi oldu.
1440 yılında Gürcüler üzerine yürüdü, Tiflis ve civarını yağmaladı. Ertesi yıl
Tebriz’deki Hurufileri imha etti. 1444 yılında Gürcüler üzerine tekrar sefer yaptı. 1445 yılında
Bağdat hâkimi kardeşi Kara Koyunlu İspend Bey vefat etti. İspend Bey’in tek oğlu olan Fulad
küçük yaştaydı. İspend Bey ölmeden önce bu durumu düşünerek yerine veliaht olarak kardeşi
İskender Bey’in oğlu Elvend Bey’i bıraktı. Bu vasiyete uyulmaması üzerine Elvend Bey
Bağdat’a saldırdı fakat başarılı olamadı. Elvend Bey’in ordusundaki beylerden bazıları
Cihanşah’a giderek Bağdat’ı alması konusunda onu teşvik ettiler. Bağdat üzerine yürüyen
Cihanşah yedi ay süren kuşatmadan sonra Bağdat’ı aldı ve bütün Karakoyunlu ülkesine sahip
oldu.(1446)
1447 yılında Şahruh’un ölmesi üzerine Mirzalar arasında taht mücadelesi başladı.
Cihanşah; Mirzaların kendi aralarında yaptığı bu mücadeleden faydalanarak Hamedan, Kazvin
ve Dergüzin’i ele geçirdi. Mirzalardan Şah Muhammed, Cihanşah’a haber göndererek işgal
ettiği yerlerden çıkmasını ve Şahruh’un ona verdiği coğrafyada kalmasını söyledi. Gönderilen
elçiler vasıtasıyla iki taraf anlaştı. Buna göre Cihanşah kızlarından birini Sultan Muhammed’e
verecek buna karşılık süt hakkı olarak da Sultaniye, Kazvin ve Hamedan’ı alacaktı. Anlaşmadan
sonra Cihanşah Azerbaycan’a, Sultan Muhammed ise Fars’a döndü.
Yeğeni Elvend Mirza düşmanları Akkoyunlulara sığınmıştı. Cihanşah, Akkoyunlu Beyi
Cihangir’e karşı mücadele başlattı. Fakat bu mücadele uzun, yıpratıcı ve sonucu olmayan bir
mücadeleye dönüştü. Cihanşah’ın askeri gücünü oyalayan ve yıpratan Akkoyunlular ile yaptığı
mücadeleyi bitirmesinin bir diğer sebebi Timurlu Mirzalar arasındaki taht mücadelesinin daha
da artmış olmasıdır. Güçlerinin iyice bölündüğünü anlayan Cihanşah harekete geçerek Rey,
İsfahan, Fars vilayetleri ve Kirman’ı idaresi altına aldı.(1452-1453)
Cihanşah Muşa’şa’ların Irak bölgesine yaptığı akınları engellemeye çalıştı. Bu esnada
Akkoyunlu Beyliği’nde Cihangir Mirza ile kardeşi uzun Hasan Bey arasında taht kavgası
başlamıştı. Uzun Hasan Bey’e karşı güç yetiremeyen Cihangir Bey, Cihanşah’tan yardım istedi.
Akkoyunluların gücünü kırmak ve onları bölmek için iyi bir fırsat yakalayan Cihanşah, Tarhan
Oğlu Rüstem Bey komutasında büyük bir orduyu Cihangir Bey’in yanına vererek onu Uzun
Hasan’a karşı gönderdi. Uzun Hasan Bey gönderilen bu kuvveti yendi.(1457) Bu yenilgiden
sonra Cihanşah karışıklık içinde olan Horasan üzerine yürüdü. Burayı kolaylıkla alacağını
düşünen Cihanşah, emeline nail olamadıysa da onun Esterabad bölgesi, Irak-ı Acem, Fars ve
Kirman üzerindeki hâkimiyeti tanınmış oldu.
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7.1.1. Cihanşah’ın Oğullarıyla Mücadelesi
Cihanşah’ın Fars ve Bağdat Valisi olan oğlu Pir Budak, babasının kendisinden küçük
olan kardeşi Muhammedi Mirza’yı yanından ayırmamasını, törenlerde onu kendisinden üstün
tutmasını babasının kendisi yerine kardeşini veliaht bırakma niyetinde olduğunun göstergesi
olduğu kanaatindeydi. Devletin bu kadar büyümesinde ve imparatorluk haline gelmesinde,
kazanılan zaferlerde kendisinin önemli katkıları olmasına rağmen babasının bunları görmezden
gelerek ona hakkını vermediğini düşünüyordu. Horasan seferinden döndükten sonra bağımsız
hareket etmeye başlayan Pir Budak, babasının Bağdat’dan ayrılıp Şiraz ile yetinmesi isteğini
de reddetti. Yavaş yavaş babasına karşı askeri hazırlıklar yapmaya başlayan Pir Budak babası
Cihanşah’a karşı isyan etti.
Cihangir Şah ordusunu hazırlayarak Pir Budak’ın üzerine yürüdü. Kasr-ı Zerd denilen
bölgede Cihanşah’ın ve Pir Budak’ın kuvvetlerinin bir kısmı karşılaştılar. Pir Budak’ın
kuvvetleri yenildi. Pir Budak Bey’in yakın adamlarından bazılarının Cihanşah’ın tarafına
geçmesi üzerine Pir Budak’ın kuvvetleri arasında huzursuzluk başladı. Gücünü kaybeden Pir
Budak, babası ile anlaştı. Bu anlaşmaya göre Pir Budak babasının şerefini korumak adına
Şiraz’ı babasına teslim ederek Şuşter’e gidecek, olaylar küllendikten sonra tekrar Şiraz’a
dönecekti.(1463) Şiraz’a giren Cihanşah’a şehrin ileri gelenleri iltifat edip, ona çeşitli hediyeler
sunmuşlardı. Cihanşah burada yönetim merkezlerini oğulları arasında yeniden taksim yaptı.
Bundan böyle Şiraz merkez olmak üzere Fars bölgesini Kirman valisi olan oğlu Yusuf
Mirza’ya, onun yerini Bevvenat’ı ekleyerek küçük oğlu ebu’l Kasım Mirza’ya, Irak Acem valisi
olan Muhammedi Mirza’ya bu topraklarına ek olarak Kazerun, Çıhar Danek Serdsil bölgelerini
vermiştir.
Pir Budak babasının sözünü dinleyerek Şuşter tarafına gitti, fakat Cihanşah sözünde
durmadı onu tekrar Şiraz’a yollamak yerine Bağdat’a yolladı. Cihanşah’ın isyan eden bir diğer
oğlu Hasan Ali, Bağdat’a kardeşinin yanına gelmiş ve onun tarafından hüsnü kabul görmüştü.
İki isyankâr kardeşin bir araya gelmesi ve Bağdat halkının kendilerinden fazla vergi toplayan
Pir Budak hakkında şikâyette bulunmaları üzerine Cihanşah harekete geçti. 1464 yılında oğlu
Muhammedi Mirza’nın ordusu ile birleşerek Pir Budak’ın üzerine Bağdat’a doğru harekete
geçince, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Bey’e elçi göndererek, ırmağın öbür yakasını
tutması, yardım gelmesini önlemesi ve Pir Budak’ın kaçmasını engellemesi karşılığında Musul,
Erbil ve Sincan’ı kendisine vereceğini bildirdi. Kadim düşmanı Akkoyunlulara bu teklifi
götürmesi Pir Budak isyanının boyutunu göstermesi açısından önemlidir.
Cihanşah 1465 yılında Bağdat’ı kuşattı. Uzun süren kuşatma sonucunda şehirde kıtlık
ve huzursuzluk başladı. Pir Budak’ın adamlarından ve beylerinden bazıları Cihanşah’a
kaçmaya başladı. Zor durumda kalan Pir Budak, Kardeşi ve ileri gelenlerle görüşerek aman
istedi. Görüşmeler sonucunda şehri teslim etmesi karşılığında Pir Budak ve yüz adamının
şehirden ayrılmasına izin verilmişti. Şehri, hazinesini ve değerli eşyalarını babasına gönderen
Pir Budak, Dulkadiroğulları’ndan Şehsuvar beyin yanına gitmek için hazırlığa başladı. Pir
Budak’ın yanından kaçarak Cihanşah’a gelen Tarhan’ın amcaoğlu Dündar Bey, Pir Budak’ın
sözünde durmayarak yeniden savunma hazırlıklarına başladığını söylemesi üzerine,
Cihanşah’ın askerleri şehre girerek yağma ve katliama başladı. Pir Budak, Cihanşah’ın öldürme
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emrini verdiği şehzade Muhammedi Mirza ve Pir Muhammedi tavacı tarafından
öldürüldü.(1466) Bağdat hâkimliğini Pir Muhammed Tavacı’ya veren Cihanşah, Irak-ı Arab
valiliğini de Irak-ı Acem ve Fars bölgelerine ek olarak oğlu Muhammedi Mirza’ya vermişti.
Oğlu Hasan Ali’yı alarak Tebriz’e dönen Cihanşah, Hasan Ali’yı Makü Kalesi’ne
hapsettirmişti. Bağdat seferinden ve babası öldükten sonra kendisine bağlılığını göstermeyen
Şirvanşahı Halilullah’ın oğlu Ferruh üzerine sefer düzenledi (1467).

7.1.2. Cihanşah’ın Uzun Hasan İle Mücadelesi
Horasan hariç bütün İran’a hâkim olan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah İslam
dünyasının en kudretli hükümdarlarından biri haline gelmişti. Kadimden düşman olan iki
Türkmen aşireti Karakoyunlular ile Akkoyunlular arasındaki mücadele her dönemde devam
etmişti. Genelde Karakoyunlular bu mücadeleden galip ayrılan taraftı. Akkoyunluların başına
geçen Uzun Hasan Bey atik, çevik ve iyi bir komutandı. Uzun Hasan Bey’in kardeşi Cihangir,
Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah’tan Uzun Hasan’a karşı yardım istemişti. Uzun Hasan,
Kardeşi Cihangir Bey’in aksine Karakoyunlularla ittifak yapmayı ya da onlardan gelecek
yardımı kabul etmeyi düşünmeyecek kadar Karakoyunlulara kin beslemekteydi. Uzun Hasan,
Cihanşah’ın oğlu Pir Budak ile olan mücadelesinde Pir Budak’a destek vererek Cihanşah’ı zor
durumda düşürmeyi düşünmemiş, hatta Pir Budak öldüğünde düşmanın iki iken bir oldu
demiştir. Şimdiye kadar Karakoyunluların üstünlük sağladığı Akkoyunlu-Karakoyunlu
mücadelesinde, Akkoyunluların başına uzun Hasan Bey’in geçmesiyle yeni bir dönem başladı.
Uzun Hasan kardeşleri ile girdiği uzun mücadelelerden zaferle çıkmayı başarmıştı.
Gürcüler üzerine çok defa başarılı akınlar düzenledi ve Eyyubileri tarih sahnesinden sildi.
Karaman şehzadelerinden İshak Beye yardım ederek ona beyliği sağlayan Uzun Hasan iyice
güçlenerek büyük devletlerle mücadele edebilecek hale gelmişti. Sınırında giderek güçlenen
kadim düşman Akkoyunluların güçlenmesi Cihanşah tarafından dikkatlice izleniyordu.
Akkoyunluların bu kadar güçlenmesi ve giderek de gücünü arttırması Karakoyunlular için
tehdit unsuruydu. Bunun yanında daha önce Akkoyunlu hükümdarı Uzun hasan tarafından
Rüstem Tarhan ve Arabşah’ın oğulları da Cihanşah’ı Uzun Hasan üzerine gitmesi için teşvik
ediyordu.
Cihanşah, 15 Mayıs 1467 tarihinde Tebriz’den Diyarbakır’a doğru yola çıktı. Uzun
Hasan’ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini düşündüğünden sefer esnasında eğlenceler
düzenletiyordu. Hoy yakınlarında eğlence ile vakit geçirirken, Uzun Hasan Bey’in on iki bin
kişiyle Diyarbakır’dan ayrıldığı haberi geldi. Bu haberi alan Cihanşah, Uzun Hasan’ın yolunu
kesmek üzere hareke geçti. Uzun Hasan Bey’e elçi göndererek onun kendisine bağlılığını
göstermesi için kendisinin gelmesini ya da oğullarından birini kendisine göndermesini istedi.
Eğer yapmaz ise oğullarından Muhammedi Mirza ya da Ebu Yusuf Mirza’yı emrinde otuz bin
kuvvetle Akkoyunlu yurtlarına göndereceğini söyledi. Uzun Hasan Bey elçiye kendisinin
gitmeyeceğini, oğullarından birini de göndermeyeceğini söyledi. Hatta Cihanşah’ın emrinde
yüz elli bin asker olduğunu söyleyen elçiye, muhalefet ederek Karakoyunlu askerlerinin
sayısının otuz bini geçmediğini ve Cihanşah’ın kudretinin azaldığını, kendisinin kuvvet ve
kudretinin arttığını bildirdi.
122

Daha sonra Uzun Hasan, hediyeler ile birlikte Kadı Alaaddin’i elçi olarak Karakoyunlu
Hükümdarı Cihanşah’a gönderdi. Fakat kendi elçisinin Uzun Hasan’dan getirdiği haberlerden
dolayı elçiyi geri çevirerek, hediyeleri de kabul etmedi. Barışın sağlanmasının tek şartının Uzun
Hasan’ın kendisinin ya da oğullarından birini Cihanşah’a gelmesi ile olabileceğini bildirdi.
Beylerden bazıları savaşa gerek olmadığını söyledilerse de Cihanşah, Uzun Hasan’ın elçi
göndermesini onun zayıflığına yorumladı ve Uzun Hasan meselesinin hallinin gerektiğine karar
verdi.
Cihanşah ve Uzun Hasan kuvvetlerini topladılar. Uzun Hasan Bey, Cihanşah’ın
ordusunun öncü birliklerine saldırarak yenmişti. Uzun Hasan Bey vur kaç taktiği ile
Cihanşah’ın ordusunu yıpratmaya çalışıyordu. Öncü kuvvetlerden birinin yenildiği haberinin
gelmesi üzerine Cihanşah, ne yapılması gerektiğine karar vermek için istişare meclisini topladı.
Karakoyunlu emirleri, kışın karın çokluğu, havanın soğukluğundan dolayı kışı Azerbaycan’da
geçirerek bahar başında Uzun Hasan’ın üzerine sefere çıkılmasını tavsiye ettiler. Bu kararı
uygun bulan Cihanşah beylerinin Adilcevaz ve Erciş’te kışlamalarına izin verdi. Kendisi de
kuzeye doğru yöneldi. Bu esnada Uzun Hasan kuvvetlerinin onları takip edeceği
düşünülmediğinden etrafa öncü birlik ya da haberciler gönderilmemişti. Erzurum’da kışlamayı
düşünen Cihanşah ağırlıklarını önceden göndermişti. Çadırını Bingöl ile Kiğı arasındaki Sancak
mevkiine kurdurmuş olan Cihanşah’ın yanında sadece hassa ordusu, beyleri, boy nökerleri ve
oğulları bulunuyordu. Karakoyunluları takip ettiren Uzun Hasan Bey yanına aldığı altı bin
kişilik bir kuvvet ile Cihanşah’ın ordugâhına aniden baskın yaptı.(11 Kasım 1467) Uzun Hasan
öncesinde Cihanşah ve yanındakilerin kaçabileceği bütün yerleri askerlerine tutturmuştu.
Karakoyunlular, Akkoyunluların kendilerini kuşattıklarını fark ettiklerinde artık çok geçti.
İçkiden sızmış olan Cihanşah’ı oğlu Muhammedi Mirza bir ata bindirerek kaçırmayı başarmıştı.
Karakoyunlu beyleri, nökerler ve iki Karakoyunlu şehzadesi Akkoyunlu birlikleriyle mücadele
ettiler fakat muvaffak olamadılar. Muhammedi Mirza ile Yusuf Mirza esir alındı. Cihanşah’ın
ordugâhtan kaçtığı anlaşılınca onu aramak için birlik gönderildi. Hasan Bey’in adamlarından
biri Cihanşah’ı yakalayarak, öldürdü. (1467)
Uzun Hasan Bey Cihanşah’ın otağına gelip oturdu ve Kara Koyunlu Beylerinin ileri
gelenlerinin öldürülmesini emretti. Ayrıca Şehzade Muhammedi Mirza da öldürüldü, diğer
şehzade Ebu Yusuf Mirza’nın gözlerine mil çektirdi. Uzun Hasan, kesilen başları dokuzar
dokuzar çeşitli ülkelere, Cihanşah’ın başını Timurlu Ebu Said’e, oğlu Muhammedi Mirza ile
Tavacı Rüstem Bey ve Pirzâd Bey’in başlarını Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed’e
göndertti.

7.2. Cihanşah’ın Ölümünden Sonra İç Karışıklıklar ve Karakoyunlu
Devleti’nin Yıkılışı
7.2.1. Cihanşah’tan Sonra Hasan Ali’nin Faaliyetleri (1467-1469)
Uzun Hasan, Cihanşah’ı öldürdükten sonra Karakoyunlu beylerine haber göndererek
hâkimiyetini kabul etmelerini istedi. Sincar, Musul, Erbil hâkimleri ile Karakoyunluların
Bağdat Hâkimi Alpavut Pir Mehmed, Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’e bağlılıklarını bildirdiler.
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Cihanşah’ın ölüm haberi duyulunca, Karakoyunlu Devleti’nde karışıklıklar başladı. Tebriz’de
İskender evladı, Cihanşah’ın oğlu Hasan Ali, Sultaniye’de Şah Mansur-i Şehsuvar, Tarûm’da
Gilân ümerasının desteklediği Zeynelâbidin-i Şeyh Hacı-i Irakî, Kazvin’de Sultan Muhammedi Lâhicî ümerâsı, Rey ve Hvar’da Rüstemdâr ve Celâviyan ümerası, Kum’da şehrin darugası
Şah Veli Koz kendi idarelerini ilan ettiler. Timurlu hükümdarı Ebu Said durumdan
faydalanarak, Irak ve Azerbaycan taraflarına hareket etti. Cihanşah’ın oğlu Kirmân hâkimi
Ebu’l Kasım Mirza Azerbaycan’a doğru yöneldi.
Cihanşah’ın ölümü üzerine bazı Karakoyunlu Beyleri Hasan Ali’yi hapisten çıkartarak
tahta çıkardılar. (1467-1469) Aynı zamanda Tebriz’de İskender Bey’in kızları Arayiş Begüm
ile Şah Saray Begüm dağılmış olan askerleri toplayarak, inzivaya çekilmiş halde yaşayan
kardeşleri Hüseyin Ali’nin hükümdarlığını ilan ettiler. Cihanşah’ın karısı Hatun Can Begüm ve
kızları; Meraga tarafına giderek şahsi hazinelerinin saklandığı Alıncak Kalesi yakınındaki
Cuşin Kalesi’ne geldiler. Hatun Can Begüm, kardeşi Kasım Bey’i göndererek hükümdarlığını
ilan eden Hüseyin Ali’yi öldürttü ve İskender Bey’in kızları Arayiş Begüm ile Şah Saray
Begüm’ü hapsettirdi. Şehri ve hazineleri şehre gelen Hasan Ali’ye teslim etti. Fakat Hasan Ali
tahtı kendisine teslim eden ve daha önce hayatını kurtaran üvey annesi Hatun Can Begüm ile
kardeşlerini öldürttü.
Hasan Ali tahta geçince Uzun Hasan üzerine sefer yapmak için hazırlıklara başladı.1468
yılında Uzun Hasan ile karşılaşan Hasan Ali yenilerek Berdea ve Gence yöresinde oturan
Karamanlı kabilesine sığındı. Horasan ve Maveraünnehr hükümdarı Ebu Said Mirza Hasan
Ali’ye destek veriyordu. Müttefiki olduğu Ebu Said Mirza’nın Azerbaycan sınırında olduğu
haberi üzerine onun yanına gitti. Uzun Hasan Bey, Ebu Said Mirza ile yaptığı savaşta Ebu Said
Mirza’yı yendi ve onu esir etti. Bunun üzerine Hasan Ali Bey Hamedan üzerine gitti.
Hamedan’ı almak için şehri kuşatan Hasan Ali Bey’in karşısına Uzun Hasan Bey’in oğlu
Uğurlu Mehmed Bey çıktı. Henüz şehri alamamış olan Hasan Ali Bey, Uğurlu Mehmed Bey
ile yaptığı mücadelede esir düştü. Daha sonra Uğurlu Mehmed Bey, Hasan Ali Bey’i öldürttü.
(1469)
Cihanşah öldürüldükten sonra Uzun Hasan onun oğullarından Muhammedi Mirza’yı
öldürtmüş, diğer oğlu Ebu Yusuf Mirzanın gözlerine mil çektirmişti. Ebu Said öldürüldüğü
sırada, Ali Şeker Bey’in oğlu Ali Bey tarafından tahta oturtulan Ebu Yusuf Mirza, Baharlu
aşiretinden aldığı destekle bir müddet İsfahan, Hamedan ve Şiraz taraflarında tutunmaya
çalışmıştı. Buralarda tutunamayarak Kirman’a geçen Ebu Yusuf Mirza; Uzun Hasan’ın oğlu
Uğurlu Mehmed Bey tarafından yakalanarak öldürüldü.
Büyük bir devlet olan Karakoyunlu Devleti böylece Akkoyunlular tarafından ortadan
kaldırıldı. Onların hükmettikleri yerler Akkoyunlu hâkimiyetine girdi. Karakoyunluların
hizmetinde olan ve onların siyasi faaliyetlerinde önemli yer tutan Baharlu aşireti Akkoyunlulara
güvenmedikleri için onların hizmetlerine girmediler. Baharlu aşireti Timurluların hizmetlerine
girmişlerdir. Ali Şeker Bey’in oğlu Pir Ali Bey ve bazı Karakoyunlu beyleri Hüseyin
Baykara’ya sığındıklarında, Uzun Hasan Bey bunların faaliyetlerinden endişe ederek onların
teslimini istemişti. Fakat Hüseyin Baykara onları teslim etmemişti. Ali Şeker Bey’in oğulları
mirzalar arasındaki taht mücadelelerinde zaman zaman yer aldılar. Uzun Hasan Bey’in
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ölümünden sonra, Cihanşah’ın torunu ve Muhammedi Mirza’nın oğlu İbrahim Bey ile
Karakoyunlu Devletini yeniden kurmaya çalıştılar fakat başarılı olmadılar.(1479)

7.3. Devlet Teşkilâtı ve Kültürel Hayat
Karakoyunlular devlet teşkilatı Celayirliler ve İlhanlıların devlet teşkilatına
benzemektedir. Her ne kadar Tebriz başkent olsa da orada saraylarının varlığına dair bir bilgi
yoktur. Genelde yaylak ve kışlak şeklinde yaşayan Karakoyunluların kışlık yurtları, MusulKerkük yazlık yerleri ise Van Gölü yakınındaki Aladağ ve Erzurum bölgesidir. Devletin
yöneticisi hükümdar, aşiret beyleri tarafından seçilirdi ve bağlı bulunduğu ulusun idaresi ona
verilirdi. Hükümdarlık genelde babadan oğula geçmiştir. Karakoyunlularda hükümdarlara
Eşrefî âlâ veya sultan denilmekteydi.
Saraylarında mühürdar, Yasavul(teşrifatçı), sagavul(mihmandar), Mirâhur, Rikâbdar,
yamçı(ulak), kuşçu, sofracı, şiracı(şerbetçibaşı), kitâbdar(kütüphaneci), ve diğer görevliler
vardı. Bu görevlilerin her birinin sayısı birden fazlaydı. Hükümdarların “İnak” adı verilen
yakınları, beyleri ve çavuşları bulunurdu.
Diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Karakoyunlu Devleti yönetiminde de
Dîvânlar önemlidir. Dîvânlar devlet işlerinin görüşüldüğü yerdi.
Dîvân-ı Emâret askeri işler ile meşgul olan dîvândı. Emîr-i dîvân olarak bilinen dîvânın
başı bir kişiden fazlası olabilirdi. Cihanşah’ın son dönemlerin de dört emîr-i dîvân vardı. Dîvân
emirleri en büyük beylerdir. Yarlıklarda imzaları vardır ve tuğ-nekkare sahibidirler.
Dîvân-ı Vezâret’te ise bütün mülki işler görüşülürdü. Bu dîvânın başı ise vezirdir.
Dîvân-ı Emâret-i Tuvacıyân savaş zamanında devletin bütün askerlerini toplamakla görevliydi.
Devletin sahip olduğu askerin defteri bu dîvânda tutulurdu.
Dîvân-ı Pervâne de hüküm, nişân ve yarlıkların yazıldığı dîvândı. Bu dîvânın başında
bulunan kişiye Pervâneci denilirdi.
Vilâyetler beyler ve şehzadeler tarafından yönetilirdi. Taşradaki görevli olan bu
şehzadelerin ve beylerin de dîvânları vardı, fakat merkezdekine oranla daha küçük nispetteydi.
Bey unvanını taşıyan ve memuriyet genelde babadan oğula geçen askeri valiler, kendilerine ikta
edilen yerlerin gelirleriyle geçinirlerdi. Şehirlerde mali ve idari işlere bakanların amirlerine
“daruga” denilirdi, bunlar bazı siyasi yetkilere de sahiplerdi.
Hükümdarın kendisine bağlı, devlet merkezinde oturan birliklerine Leşker-i hâssa
denilirdi. Aynı şekilde şehzade ve beylerin de kendilerine ait askerleri vardı ve bunlara nöker
denilirdi. Hükümdarların, şehzadelerin ve beylerin askerleri eğitimli ve maaşlı askerlerdi.
Vergiler Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi şer’i ve örfi olmak üzere iki kısımdı. Fakat bu
yüzyıllarda örfi vergiler dikkat çekecek derece de fazladır. Vergi tahsilatı yapan memurlara
“muhassıl” ve “tahvildar” denilmektedir.
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Adli ve dini işlere bakmakla görevli olan kişiler ise kadılardı. Adli işlere bakan bir dîvân
mevcuttu. Askeri işler göçebe aşiretlerin reisleri tarafından yürütülürken, Doğu Anadolu ve
İran’ın şehirli halkı daha çok dinsel kurumların idaresindeydiler. Bunun bir uzantısı olarak
saray ve orduda Türkçe konuşulurken, devlet işleri ve yazışmalarda resmi dil olan Farsça
kullanılıyordu.
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Uygulamalar
Cihanşah’ın Uzun Hasan’a yenilmesinin temel sebeplerini tartışınız
Uzun Hasan’ın Cihanşah’ı yenerek Karakoyunlu Devleti’ni yıkması hakkında bir
makale okuyarak bu durumu değerlendiriniz
Karakoyunlu Devlet teşkilatını Akkoyunlu Devlet teşkilatı ile karşulaştırarak
farklılıkları tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1)Karakoyunlu Devleti’nin yıkılmasındaki temel faktör nedir?
Soru 2) Cihanşah’ın oğullarıyla mücadele etmesindeki temel sebep nedir?
Soru 3) Karakoyunlu Devlet teşkilâtının diğer Türk Beyliklerinin teşkilât yapısıyla
benzerlikleri nasıldır?
Soru 4) Karakoyunlu Devleti’nin ani şekilde yıkılmasının Anadolu coğrafyasına ve
beyliklerin siyasi faaliyetlerine etkisi nasıl olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde güçlü bir devlet haline gelen Karakoyunlu Devleti’nin Cihanşah
Dönemi’nde gücünün zirvesinde olduğunu ve Cihanşah’ın oğullarıyla taht için mücadele
ettiğini öğrendik. Cihanşah’ın Uzun Hasan üzerine düzenlediği seferde rakibini küçümseyerek
gerekli tedbirleri almaması sonucunda küçümsediği Uzun Hasan tarafından Cihanşah’ın
öldürülerek Karakoyunlu Devleti varlığına son verildiğini gördük.
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Bölüm Soruları
1değildir?

Aşağıdakilerden hangisi İskender Bey öldükten sonra olan olaylardan biri

a-

Oğlu Kubad’ın kaledekiler tarafından Karakoyunlu ilan edilmesi

b-

Oğlu Kubad’ın adına hutbe okutturup para bastırması

c-

Cihanşah ile Kubad arasında anlaşma yapılması

d-

Cihanşah’ın Kubad’ı öldürmesi

e-

Cihanşah’ın iktidarı tek elde toplaması

2-

Cihanşah’ın Timurlu topraklarına girme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a-

Şahruh’un kendisine savaş ilan etmesi

b-

Elvend Mirza’nın Bağdat’ı almaya çalışması

c-

Osmanlı Sultanının isteği üzerine Timurlulara karşı sefere çıkması

d-

Şahruh’un ölmesiyle mirzaların taht kavgasına girmeleri

e-

Oranın halkının Cihanşah’a tabiliklerini bildirmesi

3Aşağıdakilerden
problemlerden biri değildir?

Cihanşah

ile

Akkoyunlu

Cihangir

arasındaki

a-

Kadimden gelen düşmanlık

b-

Elvend Mirzanın Cihangir’e sığınması

c-

Cihangir’in Cihanşah’a karşı Elvend Mirzayı koruması

d-

Aynı coğrafya üzerinde hâkimiyet iddiası

e-

Timurlu şehzadelerinin arasındaki taht kavgaları

4-

Cihanşah,’ın Akkoyunlu Cihangir ile arasındaki mücadeleyi bitirme sebebi

a-

O esnada Timurlu şehzadelerinin arasındaki taht kavgalarının daha da artması

b-

Memlük sultanının araya girerek iki tarafı anlaştırması

c-

Cihanşah’ın Akkoyunlulardan korkması

nedir?
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d-

Cihangir’in Cihanşah’ı yenmesi

e-

Cihanşah’a bağlı olan beylerin barış için baskı yapması

5Aşağıdakilerden hangisi Cihanşah’ın oğlu Pir Budak’ın isyan etme
sebeplerinden biri değildir?
a-

Cihanşah’ın Muhammedi Mirza’yı ön plana çıkarması

b-

Pir Budak’ın başarılarına rağmen onu görmezden gelmesi

c-

Akkoyunlu Cihangir ile anlaşması

d-

Tahtı Muhammedi Mirza’ya bırakacağına dair sinyaller vermesi

e-

Törenlerde Muhammedi Mirza’yı kendisinden üstün tutması

6Aşağıdakilerden hangisi Cihanşah’ın oğlu Pir Budak üzerine sefer
düzenleme sebeplerinden biri değildir?
a-

Pir Budak’ın söz dinlemez hale gelmesi

b-

Daha önce isyan etmiş olan kardeşini himaye etmesi

c-

Halkın Pir Budak’ı Cihanşah’a şikâyet etmesi

d-

Pir Budak’ın Bağdat’tan fazlasını istemesi

e-

Pir Budak’ın Uzun Hasan ile anlaşması

7Aşağıdakilerden Cihan Şah’ın Pir Budak ile yaptığı mücadelenin mahiyetini
göstermesi bakımından önemlidir?
a-

Cihanşah’ın kadim düşmanı Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’e anlaşma teklif etmesi

b-

Cihanşah’ın Timurlulardan yardım istemesi

c-

Ordunun Pir Budak karşısında bozguna uğraması

d-

Memlüklülerden aracı olmalarını istemesi

e-

Pir Budak’a istediği yerleri vermesi

8Aşağıdakilerden hangisi Uzun Hasan ile Cihanşah arasında çıkan savaşın
sebeplerinden biri değildir?
a-

Uzun Hasan Bey’in gücünü arttırması

b-

Kadimden gelen düşmanlık
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cgirmeleri
d-

Her ikisinin de güçlü konuma gelerek aynı coğrafyada hâkimiyet mücadelesine
Osmanlı Devleti’nin iki ülke arasında kargaşa çıkarması

eHorasan hariç bütün İran’a hâkim olan Cihanşah’ın Akkoyunluları kendisine tabii
hale getirmek istemesi
9Karakoyunlu
devlet
teşkilatlanmasından etkilenmiştir?

teşkilatı

aşağıdaki

hangi

iki

devletin

a-

Osmanlı-Timurlu

b-

Memlük-Osmanlı

c-

Celayirli- İlhanlı

d-

Akkoyunlu-Osmanlı

e-

Akkoyunlu-Memlüklü

10-

Hükümdarın kendisine bağlı, devlet merkezinde bulunan birliklerine ne

a-

Daruga

b-

Leşker-i Hassa

c-

Tımarlı Sipahi

d-

Yeniçeri

e-

Nöker

denir?

CEVAPLAR; 1-B, 2-D, 3- E, 4-A, 5-C, 6-E, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B
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8. SAFEVİLERİN KÖKENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Safevileri Oluşturan Türkmen Aşiretler
8.2 Safevilerin Nesebi
8.3 Safeviyye Tarikatının Ortaya Çıkışı
8.3.1 Şeyh Cüneyd
8.3.2 Şeyh Haydar
8.3.3 Kızılbaşlık Anlayışının Ortaya çıkması
8.4 Safeviyye Tarikatının Siyasi Bir Güç Olarak Ortaya Çıkması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Safevileri oluşturan aşiretlerin kökeni nedir?

2-

Safeviyye Tarikatı’nın ortaya çıkışı ve gelişimi nasıldır?

3-

Sünni bir tarikat olan Safeviyye’nin Şiiliğe temayülü ne zaman gerçekleşmiştir?

4Safeviyye Tarikatı’nın dini kimlikten çıkarak siyasi güç olarak çıkmasındaki
etkenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Safevi
Devleti’ni
Safevileri oluşturan
oluşturan
Safevilerin
Türkmen aşiretler
kökenlerinin öğrenilmesi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Okuma- araştırma

Safeviyye
Tarikatı’nın
şiiliğe
geçmesinde önemli olan
şeyhlerin
menşeinin
öğrenilmesi

Okuma- inceleme

Şiiliğin
temsilcisi
olan Safevilerin siyasi bir güç
olarak ortaya çıkmasını
sağlayan
etkilerin
öğrenilmesi

Okuma- tartışma

Safeviyye
Safevi
tarikatının
Tarikatı’nın
ortaya attığı
siyasi bir güç olarak ortaya
Kızılbaşlık anlayışının ne
çıkması
olduğu ve nasıl ortaya
çıktığının tespit edilmesi

Okuma- tartışma

Safevilerin nesebi

Safevi
ortaya çıkışı

tarikatının
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Anahtar Kavramlar
Safeviyye Tarikatı: İlk başarda Sünni akideler üzere ortaya çıkan, zaman içerisinde
Şiiliğe temayül eden tarikattır.
Şeyh Cüneyd: Safeviyye Tarikatı’nın siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlayan
şeyhtir.
Kızılbaşlık: Eskiden beri kullanılan kızılbaşlık, Şeyh Haydar döneminde kendine
inananları tanımlamak ve kimliklendirmek için kullanılan tabirdir.
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Giriş
Anadolu ve İran coğrafyasında önemli bir devlet haline gelen Safevi Devleti’nin
temelini oluşturan Safevilerin menşeini ve Safeviyye Tarikatı’nın tarih sahnesini çıkışını
göreceğiz. Sünni temayül üzereyken zamanla Şiiliğe dönen Safeviyye Tarikatı’nın geçirdiği
değişim ve tarikatın siyasi bir güç olarak ortaya çıkması bu bölümde ele alınacaktır.
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8.1. Safevileri Oluşturan Türkmen Aşiretler
Safevi Devleti’ni kuran ve Kızılbaş olarak anılanlar Anadolu Türkmenleridir.
Anadolu’dan İran’a giden Türkmenler Şiiliği Anadolu’dan İran’a taşımışlardır. Devletin
kuruluşunda rol oynayan en büyük oymaklardan birisi Rumlu aşiretidir. Sivas-Amasya- Tokat
civarında bulunan Türkmen aşiretidir. Devletin kurulmasında önemi role sahiplerdir. Nur Ali
Halife, Piri Bey ve Div Sultan aşiretin en tanınmış beyleridir. Diğer önemli aşiretlerden birisi
Ustacalu aşiretidir. Sivas-Tokat-Amasya civarında yaşayan bazı oymakları Kırşehir’e kadar
uzanan “Ulu Yörük” adlı büyük bir topluluğa bağlıydılar. Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar’ın
müritlerinin önemli bir kısmını Ustacalular oluşturuyordu. Tekelü aşireti ise Antalya
taraflarında yer tutmuş olan Türkmenlerdir. Devletin kurulmasında önemli role sahip
olmalarının yanı sıra, 1510-11 yıllarında ortaya çıkan Şahkulu Baba isyanıyla 15.000 kişiyle
İran’a gelmeleriyle Safevileri daha da güçlendirdiler. Şamlu Türkmenleri ise yazın Sivas’ın
güneyindeki Uzun Yayla’da kışın ise Ayntab-Halep taraflarında yaşadıkları için Osmanlılar
döneminde Halep Türkmenleri denilen aşirettir. Şeyh Cüneyd’den beri Erdebil şeyhlerinin en
eski müritleridir. Dulkadir, Varsak, Çepni, Turgudlu, Arapgirlü, Bozcalı, Acırlu, Hınıslı,
Çemişgezeklü, Safevilerin hizmetinde bulunan devletin kurulmasında hizmet etmiş olan
Türkmen aşiretleridir.

8.2. Safevilerin Nesebi
Safeviyye Tarikatı onun devamı niteliğindeki siyasi görünümlü Safevi Devleti kendi
ismini tarikatın kurucusu olan Safiyyüddin Erdebilî’den almıştır.(Ö. 1334)Ailenin tarih
sahnesine çıkışı, Safiyüddin Erdebilî’nin atalarından olan Firûz Şah ile başlar. Firûz Şah’ın
soyunun yedinci İmam Musa el Kâzım’a dayandığı, dolayısıyla da Saiyüddin’in de seyyid
olduğu iddiası daha sonraki Safevi kaynaklarında da zikredilmektedir. Aslen Safiyüddin’in
etnik kökeni belirsizdir.
Firuz Şah, Safevilerden ilk defa Erdebil’de ikamet eden kişidir. İbrahim Edhem’in
torunlarından Sultan Ahmed, Sencar taraflarından çıkıp Muğan ve Arran’ı fethetmeye giderken,
Firûz Şah’ı da yanında götürmüştü. Bu şekilde Erdebil’e gelen Firûz Şah on iki yıl burada
yaşamıştır. Dindâr, Abid ve münzevi olan Firûz Şah etrafına çok sayıda insan toplamıştır. Firûz
Şah ölünce yerine oğlu İvadü’l Hass geçmiş, onun ölmesiyle Muhammed Hafız, ondan sonra
oğlu Selâhüddin Reşîd, onun oğlu Kutbiddin Ahmed, onun oğlu Şeyh Sâlih, onun oğlu
Eminüddîn Cibrâil aile reisliğine geçmiştir.

8.3. Safevi Tarikatının Ortaya Çıkışı
Safiyüddin Erdebilî’nin babası Cibrâil, annesi ise Devletî hanımdır. Doğum tarihi tam
olarak bilinmemekle beraber muhtemel tarih 1252’dir. Küçük yaşta babasını kaybeden
Safiyüddin, dini konulara temayül etti. Erdebil uleması arasında kendi temayülüne uygun bir
şeyh bulamadığını düşünerek yirmi yaşında Erdebil’den ayrıldı. Yirmi dört yaşında Hazar
Denizi kıyılarına yakın Hilyâ Kirân’da yaşayan Şeyh Zahîd Gilanî’ye tabi oldu. Şeyh Zahid
Gilanî’nin kızıyla evlenen Safiyüddin, hocasının ölümü üzerine tarikatın başına geçti.
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Zahidiyye tarikatının temelleri üzerine kendi tarikatı olan Safeviyye Tarikatı’nı tesis etti ve
Erdebil’e dönerek burayı tarikatın merkezi yaptı.
Safiyüddin’in intisap ettiği Zahidiyye Tarikatı Sünni ananelerine bağlıdır. Yani Sünni
bir tarikattır. Başlangıçta ona intisap etmesi ve bu tarikatın üzerine kendi tarikatını kurmasından
dolayı, Safeviyye Tarikatı’nın başlangıçta Sünni bir tarikat olduğu düşünülmektedir. Erdebil’e
döndükten sonra Şeyh Safiyüddin’in müritleri her geçen gün arttı. Müritleri arasında İlhanlı
Hanı Olcaytu ve Gazan Han’ın veziri Reşidüddin, Moğollardan Emir Çoban gibi güçlü devlet
adamları vardı. Hatta Moğol emiri Emir Çoban’dan halkın üzerindeki Moğol baskısını
hafifletmesini istemesi üzerine, Moğolların halk üzerindeki baskısını hafifletmesiyle halk bu
Erdebil Şeyhine daha fazla teveccüh gösterdi. 1334 yılında hac dönüşü rahatsızlanarak vefat
eden Safiyüddin, Erdebil’deki dergâhına gömüldü.
Safiyüddin vefat ettikten sonra yerine oğlu Sadrüddin Musa geçti. Sadrüddin tarikat
postuna geçtikten sonra, Safeviyye tarikatının vilayetlerdeki zaviye başlarının bazılarının kendi
tarikatlarını kurma eğilimlerinden dolayı çatışmalar yaşadı. Ayrıca Moğol Meliki Eşref
Sadrüddin’in artan nüfuzunu kendi hâkimiyeti için tehlike gördü. Bu yüzden Sadrüddin’i
yakalayıp esir etti. Serbest bıraktıktan sonra bir kere daha yakalamak için harekete geçti.
Moğollara karşı koyamayacağını düşünen Sadrüddin Kıpcak Cani Bey’e sığındı. Melik ile
yapılan mücadeleden galibiyetle ayrılan Cani Bey, Sadrüddin’e tüm Safeviyye mülklerini
kullanması için tahsis etti. 1392’de hac dönüşü Erdebil’de vefat etti.
Sadrüddin’in vefatı üzerine tarikatın başına Hâce Ali geçti. Seleflerine nispeten daha
şanslı bir dönemde başa geçen Hace Ali’ye dönemin devlet adamları saygı göstermiş ve onun
manevi desteğini almaya çalıştılar. Hace Ali, Osmanlı üzerine sefer yapan Timur ile görüştü.
Bu görüşme ile alakalı farklı rivayetler vardır. Yaygın kabule göre, Emir Timur, Hoca Ali’yi
zehirlemeye kalkmış mucize eseri Hoca Ali zehirlememiştir. Bunun üzerine Emir Timur, Hoca
Ali’ye saygı göstermiş ve köyleri ile birlikte Erdebil şehrini vakıf olarak Safeviyye Tarikatı’na
bağışlamıştır. Ayrıca Hoca Ali’nin isteği üzerine Anadolu’dan aldığı esirleri serbest bırakmıştı.
Bu serbest kalan Türkmenlerin bir kısmı Hoca Ali’ye intisab ederek Erdebil’de yaşamaya
başlamışlar ve Şiilik’in yayılmasında etkin olmuşlardır. Timur kaynaklarının hiç birinde böyle
bir görüşme olduğuna dair bilgi yoktur.
Safiyüddin’in vefatından sonra Safevi ailesinin Hz Ali soyundan olduğu fikri ortaya
atılmış ve genel kabul görmüştür. Hace Ali döneminde de Hz Ali sevgisi ön plana çıkartıldı.
Fakat Hâce Ali döneminde de tarikat Sünni ekoldü. Hâce Ali öldüğünde tarikatın başına oğlu
Şeyh İbrahim geçti.

8.3.1. Şeyh Cüneyd (1447-1460)
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Safeviyye şeyhlerinin askeri faaliyetlere
başladıkları görülmektedir. Çerkesler üzerine düzenledikleri seferler sayesinde tarikata katılan
mürit sayısı arttı. Bu seferler sayesinde tarikatın nüfuz alanı ve gücü artmıştır. Safevi ailesinin
şeyhlikten şahlığa geçiş sürecini başlatan kişi Şeyh Cüneyd’dir. Babası öldükten sonra tarikatın
postuna geçmesi beklenen Cüneyd, yaşının küçük olduğunu öne süren amcası Cafer’in posta
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oturmasıyla kendini bir mücadelenin içinde buldu. Dönemin en büyük güçlerinden olan
Karakoyunlu Cihanşah, Şeyh Cüneyd’i kendisine rakip olarak görmüştü. Bu yüzden de Şeyh
Cüneyd yerine amcasının tarikatın başına geçmesini desteklemişti. Cihanşah, Şeyh Cüneyd’in
siyasi ve askeri faaliyetler yürütmesi, şahsi nüfuzunu kullanarak tarikat devleti tesis etme
çabasına girmesi ve bir tarikat şeyhinden çok sultanlar gibi zengin bir hayat yaşamasından
dolayı onu tehlikeli olarak gördü. Gerçekten de Şeyh Cüneyd, tesis etmeye çalıştığı tarikat
devletinin başkentini Erdebil yapma çabasındaydı.
Amcası Cafer ile Şeyh Cüneyd arasındaki en büyük farklardan birisi, amcası Cafer’in
tarikatı Sünni inanç esasları üzerine devam ettirmek istemesine karşın, Şeyh Cüneyd’in tarikatı
Şiilik temayülüne kaydırmasıydı. Şeyh Cüneyd Şiilik çizgisine yaklaştıkça müritlerinin
sayısında artış olduğunu fark etmiş, bu nedenle çizgisini Şiilik esaslarına daha yaklaştırmıştı.
Amcasının baskılarına dayanamayan Şeyh Cüneyd, tarikatın şeyhliğini amcasına bırakarak
Erdebil’den ayrıldı.(1448)
Erdebil’den ayrılarak Anadolu’ya gelen Şeyh Cüneyd, Sultan II. Murad’dan kendisine
bölge tahsis etmesini istedi. Fakat II. Murad, paşaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Şeyh
Cüneyd’i bu topraklardan göndermenin daha iyi olacağı fikrine binaen ona biraz atiyye verip,
onun isteğini reddedetti. Buradan Karaman topraklarına hareket eden Şeyh Cüneyd, bir müddet
Konya’da Sadreddin Konevi dergâhında kalır. Burada da iltifat görmeyen Şeyh Cüneyd,
Toroslarda bulunan Varsak Türkmenlerinin içine gitti. Buradaki Türkmenlerin bir kısmı
kendisine tabi oldu. Buradan hareket ederek Canik taraflarına gitti. Buradaki Çepni
Türkmenlerinin bir kısmını da kendisine bağlayan Şeyh Cüneyd, etrafında toplanan Türkmen
aşiretlerinin gücüne güvenerek Trabzon-Rum üzerine sefere çıktı. Şeyh Cüneyd’in Trabzon’u
kuşattığı haberini alan Osmanlı birlikleri Trabzon üzerine doğru harekete geçince, Şeyh Cüneyd
kuşatmayı kaldırdı. Akkoyunlu Bey’inin yanına, Diyarbakır’a giderek Uzun Hasan’a sığındı.
Uzun Hasan’ın yanındayken çevre aşiretlerle temas kurarak kendine daha fazla mürit
bulan Şeyh Cüneyd, Uzun Hasan’ın kız kardeşi hatice Begüm ile evlendi. Bu evlilikle itibarı
daha da artan Şeyh Cüneyd, müritleri ile birlikte Erdebil’e gitti. Müritleri ile birlikte cihad
amacıyla Kafkaslardaki Gürcülerin üzerine sefer düzenleyerek bolca ganimetle geri
döndü.(1459) Amcası Cafer, onun Erdebil’e dönmesinden rahatsız oldu ve onu Erdebil’den
çıkardı. Ertesi yıl tekrar Gürcülerin üzerine yürümek istedi ise de Şirvanşahların muhalefeti ile
karşılarştı. Şeyh Cüneyd’in Gürcülere saldırması için Şirvanşahların bölgesinden geçmesi
gerekiyordu. Şirvanşah Halil, Şeyh Cüneyd’in gücünden rahatsız olmuş ve ona Gürcüler
üzerine geçmek için izin vermemişti. İki taraf arasında çıkan çatışmada Şeyh Cüneyd
öldürüldü.(1460)

8.3.2. Şeyh Haydar
Şeyh Cüneyd’in oğlu Haydar bu esnada daha küçük bir bebekti. Dayısı, Sünni akidelere
son derece bağlı olan, Uzun Hasan tarafından yetiştirilen Haydar’ın, Şiilik inancını nasıl
benimsediği bilinmemektedir. Uzun Hasan yetiştirdiği yeğeni Haydar’ı, kızı Alemşah Begüm
ile evlendirdi. Şeyh Haydar’ın bu evlilikten, Ali, İbrahim ve İsmail adlarında üç oğlu oldu.
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Uzun Hasan, yeğeni ve damadı Şeyh Cüneyd’in oğlu Haydar’ı Erdebil’e göndererek
tarikatın başına geçirdi. Aslında Şeyh Cüneyd öldüğünde ona bağlı olan ve Şeyh Haydar’ı şeyh
olarak kabul etmiş olan Safevi müritleri, tarikatın başına Şeyh Haydar’ın gelmesinden memnun
oldular. Şeyh Haydar; tarikatın ruhani liderliği, gazi sufilerden oluşan bir ordu ve Akkoyunlu
yöneticilerin sağladığı destek gibi üç mühim güce sahipti. Şeyh Haydar, Akkoyunluların ile
olan ilişkilerini daima iyi tutarak, zaman zaman Akkoyunluların askeri seferlerine müritleriyle
katılmıştır.
Şeyh Haydar döneminde tarikatın tamamen siyasileşip askeri bir birliğe döndüğü
görülmektedir. Şeyh Haydar’ın tekkenin başına geçtikten sonra, ok ve mızrak ucu kılıç ve zırh
yapmakla uğraştığını belirten devrin kaynakları, onun Anadolu’dan gelen birlikleri savaşa
hazırladığını yazmaktadır. Şeyh Haydar’da babası gibi Gürcüler üzerine sefer düzenlemiş ve
bol ganimetlerle geri dönmüştür. Onun bu faaliyetleri Akkoyunlu Sultanı Yakup’un tedirgin
olmasına sebep olmuştur. Sultan Yakup, Şeyh Haydar’ın Gürcüler üzerine gitmesini
yasaklayarak gücünü sınırlandırmak istemişti. Tebriz’e giderek Sultan Yakup’a bağlılığını
bildiren Şeyh Haydar, aradan birkaç yıl geçtikten sonra Akkoyunlu Sultanı Yakup’tan izin
alarak Gürcüler üzerine yeni bir sefer düzenledi.
Şeyh Haydar’a izin veren Sultan Yakup, kayınpederi Şirvanşah Ferruh Yesar’a haberci
göndererek yeğeni Şeyh Haydar’ın Gürcüler üzerine yağacağı seferde ona yardımcı olmasını
istedi. Gürcüler üzerine giden Şeyh Haydar, istikamet değiştireek babasının öcünü almak için
Şirvanşahlara saldırdı. Şirvanşah hâkimi Ferruh Yesar, Akkoyunlu Sultanı Yakup’tan yardım
istedi. Erdebil’i alarak hızla Şeyh Haydar üzerine yürüyen Sultan Yakup, Şirvanşah
kuvvetleriyle birleşti. Temmuz 1488’de Şeyh Haydar’ın kuvvetleriyle Elburz Dağı
yakınlarındaki Tabersaran’da karşılaşan müttefik kuvvetler arasında vukuu bulan savaşta Şeyh
Haydar öldürüldü.

8.3.3. Kızılbaşlık Anlayışının Ortaya Çıkması
Kızıl başlık giymek aslında eskiden beri var ola gelmiş bir durumdur. Fakat belli bir
topluluğu kimliklendirmek adına kullanılmasına ilk olarak Safeviyye Tarikatı’nın devletleşme
sürecinde görmekteyiz. Daha sonraki devirlerde Safevilerin atası olarak gösterilen Firûz Şah
“Zerrîn Külah” lakabıyla anılmaktadır. Farsçada Zerrîn “Kızıl”, Külâh ise “Börk”
manasındadır. Daha önceki dönemlerde kızıl başlık kullanan insanların olduğunu söylemiştik.
Bunlardan farklı olarak kızılbaşlık kullanmayı , “kızılbaş” adını , “kızılbaş” giyim kuşamını
Safeviler arasına sokan ve bunu üniforma gibi kullanan ilk kişi Şeyh Haydar’dır. Kızılbaşlık
kullanımı Şeyh Haydar’ın Şirvan üzerine çıktığı seferde görülür. Rivayete göre; gece rüyasında
Hz. Ali’yi gören Şeyh Haydar’a, Hz. Ali; Safeviyye Tarikatı’nın bağlı tüm müritlerin kırmızı
külah giymesini söylemiştir. Bunun üzerine tüm müritler kırmızı börk, başlık, külah giymişler
ve o tarihten sonra da Safeviyye Tarikatı’nın olanlar “kızılbaş”olarak adlandırılmıştır.
Kızılbaşlığın ilk alametleri giyim ve kuşamları üzerinde olmuştur. Safeviyye müritleri,
Şiiliğin on iki imamına nispet eden on iki püsküllü kırmızı bir külah giyip, sakallarını kesip,
bıyıklarını uzatıyorlardı.
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8.4. Safeviyye Tarikatının Siyasi Güç Haline Dönüşmesi
Sultan Haydar öldürüldükten sonra tekkenin başına Şeyh Hoca Ali geçtiği haberleri
üzerine Sultan Yakup, Erdebil’e adamlar göndererek Şeyh Haydar’ın oğulları Sultan İbrahim,
Sultan Hoca Ali ve İsmail ve anneleri Alemşah Begüm’ü İstahr Kalesi’ne hapsettirdi.
1491 yılında Sultan Yakup ölünce, Akkoyunlu şehzadeleri arasında taht kavgası başladı.
Oğullarından Rüstem Bey ile Baysungur arasında süren mücadele de Baysungur ordusunu
güçlendirmek için Şirvanşahlardan destek aldı. Bunun üzerine Şirvanşahların düşmanı olan
kızılbaş Türkmenlerden faydalanmak isteyen Rüstem Bey, Şeyh Haydar’ın çocuklarını serbest
bıraktı.(1493) dört buçuk yıl aradan sonra Erdebil’e dönen Şeyh Haydar’ın çocukları
Türkmenler tarafından büyük iltifat gördüler. Rüstem Bey, Baysungur’a karşı düzenlediği
sefere Sultan Ali’yi davet etti. O da kendisine intisab eden Türkmenlerle bu sefere katıldı. İki
ordu arasında yapılan mücadelede Baysungur öldü.
Sultan Ali, Akkoyunlu sultanının iltifatına mazhar olmuş bir şeyh olarak Erdebil’e geldi.
Hatta Akkoyunlu Sultanı Rüstem, Sultan Ali’nin şerefine Tebriz’de kutlamalar yaptı. Zafere
karşılık onun tarikat reisliğini resmen tanıyan Sultan Rüstem, Sultan Ali’ye Erdebil’in idaresini
de vermiştir. Her gün yüzlerce mürit Sultan Ali’yi görmek için Erdebil’e geliyor, ona
bağlılıklarını ve hediyelerini sunuyorlardı. Kısa zamanda Erdebil’de bulunan Sultan Ali, hem
maddi olarak hem de etrafında oluşan ve her gün daha da artan mürit sayısıyla daha da
güçleniyordu. Sultan Ali’nin gücünden korkan Akkoyunlu Sultanı Rüstem, onu Tebriz’e
çağırarak Erdebil’de olan müritleriyle bağını koparmak istedi.
Sultan Ali, Tebriz’de iyi karşılanmış, ona hürmet edilmişti. Fakat onun müritleriyle
görüşmesi planlı bir şekilde önlenmiş ve her hali takip edilmekteydi. Tüm önlemlere rağmen
Sultan Ali, tarikat şeyhleri ve müritleri bir şekilde iletişim kuruyordu. Akkoyunlu Sultanı
Rüstem, Sultan Ali’nin öldürülmesi emrini verdi. Sufilerden birisi bu emri Sultan Ali’ye
bildirdi. Bunun üzerine Sultan Ali, başındaki tacı kardeşi İsmail’in başına koyup, kendisinden
sonra kızılbaşların lideri olarak onu göstererek kardeşi İbrahim ile İsmail’i gizlice Erdebil’e
gönderdi. Kardeşleri kaçarken Sultan Ali, Aybe Sultan ve Hüseyin Bey-i Ali Hanî tarafından
öldürüldü. (1493) cenazesi Erdebil’de atalarının yanına gömüldü.
İktidar yolunda üçüncü defa liderlerini kaybeden Kızılbaşlar, sanılanın aksine
dağılmayarak yeni liderleri Şah İsmail’in etrafında toplandılar. Ehl-i Beyt’ten gelen imametin
Safevi şeyhlerinin çocuklarından çıkacağı inancının yansıması olarak, daha önce Şeyh Cüneyd,
Şeyh Haydar, Sultan Ali’de olduğu gibi onun vücudunu da kutsal kabul ettiler.
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Uygulamalar
1)

Sünnilik ile Şiilik arasındaki farklılıkları belirleyiniz

2)

Türkmenlerin neden Şiiliği benimsedikleri hakkında bir makale okuyunuz

3)

Şiiliğin yayıldığı coğrafyayı harita üzerinde tespit ediniz
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Uygulama Soruları
Soru 1) Sünni olan Safeviyye tarikatının Şiiliğe dönüşmesine sebep nedir?
Soru 2) Şeyh Haydar’ın Safevi Devleti’nin ortaya çıkmasındaki rolü nedir?
Soru 3) Türkmen aşiretlerinin Safeviyye Tarikatı’nın intisab etmelerindeki etkenler
nelerdir?
Soru 4) Dini bir tarikat olan Safeviyye’nin siyasi bir faktör olak ortaya çıkmasındaki
unsurlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birçok Türkmen aşiretin intisab ettiği Safeviyye Tarikatı’nın Sünni
temayüldeyken Şiiliğe dönüşmesi ve zaman içerisinde de Şiilik faktörünün de yardımıyla siyasi
bir güç haline nasıl geldiğini öğrendik. Ayrıca Şeyh Haydar ve Şeyh Cüneyd’in bu
dönüşümdeki rollerini ve Kızılbaşlık anlayışının nasıl ortaya çıktığını anladık.
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Bölüm Soruları
1-

Safevilerle alakalı aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır?

a-

Safeviler Türkmen aşiretlerden oluşur

b-

Safeviler Safaviyye tarikatından gelmektedirler

c-

Ustacalu ve Rumlu aşiretleri Safevi içinde önemli aşiretlerdir

d-

Şiiliği İran coğrafyasında kurulduktan sonra İranlıların etkisiyle kabul ettiler

e-

Şiiliği İran’a taşıyan Anadolu Türkmenleridir

2-

Safeviyye Tarikatı’ndanilk Erdebil’e yerleşen kimdir?

a-

Şeyh Safiyüddin

b-

Şeyh Sadrüddin

c-

Şeyh Haydar

d-

Firuzşah

e-

Şeyh Cüneyd

3Tarikatın Sünni kimliğini koruduğu fakat Hz. Ali sevgisinin ön plana
çıkarıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Hace Ali

b-

Şeyh Haydar

c-

Safiyüddin

d-

Şeyh Cüneyd

e-

Şah İsmail

4-

Safevi ailesinin Şeyhlikten Şahlığa geçiş sürecini başlatan kimdir?

a-

Şah İsmail

b-

Hace Ali

c-

Şeyh Sadreddin

d-

Şeyh Haydar
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e-

Şeyh Cüneyd

5Aşağıdakilerden hangisi Karakoyunlu Cihanşah’ın Şeyh Cafer’i Safeviyye
Tarikatı’nın başına getirme sebeplerinden biri değildir?
a-

Şeyh Cüneyd’in faaliyetlerinden korkması

b-

Şiiliği kabul etmiş olması

c-

Şeyh Cüneyd’in bir şeyhten çok sultan gibi davranması

d-

Şeyh Cüneyd’in askeri faaliyetleri

e-

Şeyh Cüneyd’in tarikat devleti tesis etmeye çalışması

6Şeyh Cüneyd, Erdebil’den çıktıktan sonra Osmanlı topraklarına gelmiş ve
II. Murad’dan yerleşmek için toprak istemiştir. Fakat Osmanlı sultanı bu isteği
reddetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?
a-

Şeyh Cüneyd’in çok toprak istemesi

b-

Karakoyunlu ile iş birliği yapması

c-

Etrafına çok sayıda mürit-asker toplayarak zararlı faaliyetler içinde olması

d-

Şeyh Cüneyd’in âlim olduğuna inanmaması

e-

Timurlu ajanı olarak Anadolu’ya geldiği düşünülmesi

7-

Şeyh Cüneyd’in tarikatı Şiilik temayülüne kaydırmasının sebebi nedir?

a-

Karakoyunluların Şiiliği tercih etmesi

b-

Osmanlı Devleti’ne karşı Şii temayül oluşturmak

c-

Şii temayülüne kaydıkça Mürit sayısının artması

d-

Timurlulardan destek görmesi

e-

Amcası Cafer’in de Şiilik temayülünde olması

8kimdir?

Kızıl başlığı Safevilerin arasına sokan ve bunu üniforma gibi kullanan

a-

Şeyh Cüneyd

b-

Şeyh Haydar

c-

Şah İsmail
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d-

Hace Ali

e-

Uzun Hasan

9Şeyh Haydar’ın üç oğlu Ali, İbrahim ve İsmail’i Isthar Kalesi’ne hapsettirme
sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-

Sultan Yakup’un Şeyh Haydar’a biat etmesi

b-

Şeyh Haydar’ın siyasi gücünü giderek arttırması

c-

Şeyh Haydar’ın Şirvanşahlara saldrıması

d-

Safevi müritlerinin giderek güçlenmesi

e-

Akrabalık bağı olduğu için öldürmeyip hapsettirmesi

10- Şeyh Haydar’ın üç oğlunun Isthar kalesinden salıverilme sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Halkın yoğun baskı kurması

b-

Sultan Yakup’un Şiiliğe intisap etmesi

c-

Müritlerin onları kaçırmaya çalışması

dŞehzadeler arası taht mücadelesinde Baysungur’un onların nüfuzundan
faydalanmak istemesi
eŞehzadeler arası taht mücadelesinde Rüstem Mirza’nın onların nüfuzundan
faydalanmak istemesi

CEVAPLAR; 1-D, 2- D, 3- A, 4-E, 5-B, 6- C, 7-C, 8-B, 9-A, 10-E
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9. ŞAH İSMAİL VE SAFEVİ DEVLETİ’NİN
KURULMASI

150

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1 Şah İsmail’in Kişiliği
9.2 Safevi Devleti’nin Ortaya Çıkışı
9.3 Şirvanşahların Yıkılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Şah İsmail’in Safeviyye Tarikatı ve Safevi Devleti için önemi nedir?

2-

Şah İsmail’in Safevi Devleti’ni kurarken yaptığı faaliyetler nelerdir?

3-

Şah İsmail Safevi Devleti’ni neden İran coğrafyası üzerinde kurmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Şah
Kişiliği

İsmail’in

Şah İsmail’in ortaya
çıkarak
Safeviyye
Tarikatı’na intisab eden
müritleri etrafında nasıl
toplandığı öğrenilmesi

Okuma- inceleme

Şah
Kişiliği

İsmail’in

Kızılbaşlık
anlayışıyla Müritlerin asker
olarak Safevi Devleti’nin
kuruluşunda ne kadar etkin
olduklarının tesbiti

Okuma –tartışma

Devleti’nin

Şiiliğin
Safevi
Devleti’nin
kurulmasında
çok önemli bir bütünleştirici
olduğunun farkına varılması

Okuma- inceleme

Şah İsmail’in kısa
zamanda Safevi Devleti’ni
kurmasının
ve
Şiilik
sayesinde gücünü her geçen
gün
arttırmasının
öğrenilmesi

Okuma- anlama

Safevi
kurulması

Şirvanşahların
Yıkılması
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Anahtar Kavramlar
Şeyh-Mürit İlişkisi: Safeviyye Tarikatı’nın müritleri Şeyhleri Şah İsmail’e kayıtsız ve
şartsız teslim olmuşlardı.
Mürit askerler: Safeviyye Tarikatı’nın müritleri aynı zamanda tarikatın askerleridir.
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Giriş
Anadolu ve İran coğrafyasında önemli bir devlet haline gelen Safevi Devleti’nin
temelini oluşturan Safeviyye Tarikatı’nın başına geçen Şah İsmail; tarikatın müritleri olan
askerler sayesinde kısa zamanda güçlü hale gelerek Şirvanşahları yıktı ve Safevi Devleti’ni
kurdu. Aynı zamanda devletin askeri gücü olan müritlerinin sayısının her geçen gün artması
sayesinde gücünü her geçen gün arttırdı. Çok küçük yaşta tarikatın başına geçen Şah İsmail’in
kısa zamanda büyük işler yapması ve müritleri üzerindeki tartışmasız hâkimiyeti Safevi
Devleti’nin en büyük güç kaynağını oluşturmuştur.
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9.1. Şah İsmail’in Kişiliği
Abisi Sultan Ali öldürülmeden kısa bir süre önce kardeşi Şah İsmail’i Safeviyye Tarikatı
şeyhliğine tayin etmişti. Bu sırada Şah İsmail henüz sekiz yaşındaydı. Hem yaşının küçük
olması hem de Akkoyunluların onu öldürmek istemesinden kaynaklı olarak Safeviyye müritleri
Şah İsmail’i saklayarak onu büyütmüşlerdi. Akkoyunlular, Sultan Hasan’ı öldürdükten sonra
İbrahim ve İsmail kardeşleri yakalamak için Erdebil’e geldiler. Erdebil’de her yerde bu iki
kardeşi aradılar, fakat tarikatın müritleri onların yerlerini sürekli değiştirdiler. Fakat Akkoyunlu
takibi sıkı bir şekilde devam ettiği için İbrahim ve kardeşi İsmail için daha da tehlikeli hale
geldiğinden, iki kardeşi Reşt’e götürülmesine karar verilmişti. Reşt’e giden kafilede iki
kardeşin yanında Rüstem Bey Karamanlu, Ahmed Bey ve seksen kadar kızılbaş Türkmen vardı.
Reşt’e gidebilmek için Tulnov Hâkimi Emir Muzaffer’in topraklarından geçmeleri
gerekiyordu. Emir Tulnov, bu kafileyi dostça karşıladı, fakat iki şehzadeyi amansızca takip
eden Aybe Sultan bu yolcuktan haberdar olur olmaz Emir Muzaffer’e mektup yazarak iki
kardeşin teslimini istedi. Her ne kadar Emir Muzaffer bu isteği geri çevirmiş olsa da, iki
kardeşin burada da güvende olmadıkları belliydi. Buradan Gilan’a geçen kafile, üç gün
dinlendikten sonra Reşt’e gitti. Fakat Reşt’inde iki kardeş için güvenli olmadığını
düşündüklerinden Gilân Hâkimi Mirza Ali’nin daveti üzerine Gilân’a bağlı Lahicân bölgesine
gittiler. Daha sonra İbrahim gizlice Erdebil’ dönüp annesi Alemşah Begüm’ün yanında
saklanmaya devam etti. Şah İsmail’in burada gizlendiği haberi Akkoyunlu Sultanı Rüstem’e
ulaştı. Sultan Rüstem, iki kardeşin teslimi için Gilân Hâkimi’ne baskı yapmaya başladı. Gilân
Hâkimi’nin gelen elçilere, İsmail’in kendi topraklarında olmadığını söylemesi üzerine Rüstem
Bey, Gilân üzerine yürümeye karar verdi. Bu esnada Akkoyunlu tahtında çıkan karışıklıklar iki
kardeş üzerindeki tehlikeyi ortadan kalmış oldu.
Uzun Hasan Bey’in torunu Göde Ahmed Bey, Akkoyunlu Sultanı Rüstem Bey’e karşı
taht mücadelesine girdi. Aybe Sultan’ın Rüstem Bey’e ihanet etmesi sonucunda Rüstem Bey
savaşta öldü. Yeni Akkoyunlu Sultanı Göde Ahmed Bey zamanında da taht mücadeleleri devam
etmiş, Akkoyunlular kendi iç meseleleriyle uğraştıkları için Safiviyye Tarikatı ve iki kardeş
meselesini göz ardı etmişlerdir.
Ahmed Bey’den sonra Uzun Hasan’ın torunlarından Elvend Mirza ve Murat Mirza
arasında süren taht kavgasında bulunan çözüm; devleti ikiye bölmek şeklinde olmuştu. Fakat
her iki şehzade de kendi bölgelerindeki karışıkları çözmeye çalışmışlardı. On üç yaşında olan
Şah İsmail, Akkoyunlu tahtında olan bu karışıklıkları takip etmekteydi. Seleflerinden farklı
olarak Şah İsmail’in başkaldırması ve siyasi sahnede yer alması için meşru zemini vardı. Hz.Ali
silsilesiyle Hz. Peygamber soyundan gelmesinin yanında, anne taraftan dedesi Uzun Hasan’ın
tahtına varislik hakkı da vardı.
Aslında Şah İsmail, Akkoyunluların içinde bulunduğu karışıklıklardan faydalanmak
için harekete geçmek istiyordu. Fakat onun yaşının küçük olması ve ondan sonra Safeviyye
Tarikatı’na şeyhlik edebilecek bir varisin olmamasını düşünen Gilân Hâkimi ve İsmail’in
Gilân’daki hamisi konumunda olan Karkiya Mirza onu engellemekteydi. Şah İsmail’in
karşısında bulunan üç rakip aslında onun bu endişesinde haksız olmadığını göstermektedir.
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Şirvanşah’ı Ferruh Yesar, Tebriz’de Elvend Mirza ve Fars’ta Murad Mirza; Şah İsmail
karşısında tehlikeli rakiplerdi.
Şah İsmail, Karkiya Mirza’nın muhalefetine rağmen hareket geçmişti. İlk olarak
Deylem yolu ile Tarom’a giderek orada kendisine tabi olan müritlerini güçlerinin arasına
katmak oldu.(1499) Erdebil’de atalarının mezarını ziyaret edip, oradaki müritlerini güçlerini
kattıktan sonra şehrin valisi Sultan Ali Bey Çakurlu’nun ikazı üzerine Erdebil’i terk etti.
Erdebil’den ayrılarak kışı Ercivan’da geçiren Şah İsmail, Karakoyunlu Cihanşah’ın
torunu olduğunu iddia eden Hüseyin Barani’nin daveti üzerine onun yanına gitti.
Akkoyunluların taht kavgalarından faydalanarak Karakoyunlular Devleti’ni yeniden kurmaya
çalışan Hüseyin Barani’nin yanında fazla durmadan buradan ayrıldı. Kağızman, Erzurum ve
Tercan yolunu takip ederek Anadolu’ya gelen Şah İsmail, buradan Erzincan üzerine geçmiştir.
Şah İsmail’in Anadolu’ya gelişine sevinen müritleri Erzincan’da toplanmaya başlamışlardı.
Ustacalu, Rumlu, Şamlu, Tekelü, Dulkadırlu, Afşar gibi Türkmen aşiretleri onun etrafında
toplandılar. Osmanlı Devleti’nin batı seferleri ile uğraşması, Şah İsmail ve müritlerinin
Anadolu’da rahat hareket etmelerini ve bu sayede Safeviyye müritlerininin sayısının artmasını
sağlamıştır. Anadolu’dan topladığı müritleri ile Şirvan taraflarına yönelen Şah İsmail’in
yanında yedi bin kadar müriti vardı.

9.2. Şirvanşahların Yıkılması
Şah İsmail, olası Elvend Mirza, Murad Mirza ve Şirvanşah ittifakını engellemek için üç
düşmanından en güçsüzü olan Şirvanşah’ın üzerine yürüme kararı aldı. XV. yüzyılda
Safevilerin Çerkezler üzerine yaptıkları seferler esnasında, Şirvanşahlar ile Dedesi Şeyh
Cüneyd ve Babası Şeyh Haydar mücadeleye girişmişler ve bu mücadelede ölmüşlerdi.
Şirvanşahlar üzerine doğru hareket edilmesinde intikam duygusunun da etkin olduğu
söylenilebilir. Şirvanşah Ferruh Yaser başkent Şemahi’yi terk ederek Kabele’ye kaçtı. Aslında
onun niyeti Şah İsmail’e karşı Gülistan Kalesi’ne çekilerek savunma yapmaktı. Fakat Şah
İsmail’in askerleri erken davranarak Gülistan Kalesi’ne giden yolu kapattılar. Cebâni
mevkiinde zorunlu olarak savaşan Ferruh Yesar, Şah İsmail güçlerine karşı yenildi. Şirvanşah
Ferruh Yaser’in ölmesiyle Şirvan’da Şah İsmail’e karşı çıkabilecek güç kalmadı. Ferruh
Yaser’in oğlu babasından arda kalan kuvvetleri toplayarak mücadele etmeyi düşünmüşse de
sonrasında bu fikrinden vazgeçmişti.
Şah İsmail, Ferruh Yesar’ı ortadan kaldırdıktan sonra Şirvanşahlara ait olan şehirlere
hâkim olmaya çalıştı. Şirvan ahalisi Safevilere karşı direniş gösterdi. Özellikle Bakü Şehri, hem
Şirvanşahların hazinesinin bulunduğu yer olması hem de ticaret yolları üzerinde olan önemli
bir şehir olması sebebiyle Şah İsmail’in ele geçirmek istediği şehirlerden biriydi. Şah İsmail üç
gün süreyle kuşattığı Bakü Şehri’ni teslim aldı. Şehrin ileri gelenlerinin ricası ve Bakü
ahalisinin ona bin tümen ödemesi karşılığında şehri yağma ettirmedi. Şehre giren Safevi
birlikleri, Şirvanşahların hazinesini ele geçirdi. Ayrıca Şeyh Cüneyd’in ölümüne sebep olan
Şirvanşah Halilullah’ın mezarından kemikleri çıkartılarak yakıldı. Bakü’nün haricinde
Gülistan, Baykurd ve Sohrab kaleleri de Şah İsmail’e karşı direniyordu. Şah İsmail bir süre
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Gülistan Kalesi’ni muhasara etti, fakat kale alınması zor bir kale olduğundan burada vakit
kaybetmeyerek Azerbaycan’a yönelmenin daha iyi olacağı fikriyle kuşatmayı kaldırdı.

9.3. Safevi Devleti’nin Kurulması
Şirvanşahları yenerek onların önemli kalelerini ele geçiren Şah İsmail ve müritleri
Akkoyunlu Elvend Mirza ile mücadeleye başladılar. Aslında Gülistan Kalesi’ni muhasara eden
Şah İsmail, rüya gördüğünü ve Azerbaycan üzerine gidilmesinin daha iyi olacağını söyledi.
Bunda Elvend Mirza’nın durumunu öğrenmek için gönderdiği casusların, Elvend Mirza’nın
kalabalık bir orduyu Gence’ye gönderdiği bilgisinin de etkisi olabilir. Şah İsmail ile Elvend
Mirza arasında savaş olmadan mektuplar gidip geldi. Elvend Mirza; Şah İsmail’e Şirvan
taraflarına dönüp oradaki topraklarla yetinmesini söylerken, Şah İsmail de Elvend Mirza’ya
Şiiliği kabul etmesini, eğer Şiiliği kabul ederse onun hâkimiyetini kabul edeceğini bildirmişti.
Her iki tarafın da kabul etmeyeceği belli olan bu anlaşma şartları barış için çözüm olmadı.
Şah İsmail taraftarlarıyla Elvend Mirza askerleri Şerur Çölü’ne yakın bir yerde savaşa
başladılar. Elvend Mirza’nın asker sayısı çok olmasına rağmen kazanan taraf Şah İsmail oldu.
Şerur Savaşı’ndan sonra güçlükle kaçabilen Elvend Mirza, Erzincan’a giderek burada asker
toplamaya çalıştı. Önünde hiçbir engel kalmayan Şah İsmail Tebriz’e girerek Akkoyunlu
Hanedanlığı’na son verdi ve Safevi Hanedanlığı’nı kurdu.(1501)
1501 yılında yapılan Şerur Savaşı sonrasında kurulan Safevi Devleti, Sünni inanışa
sahip devletlerarasında kalmıştı. Kuzeybatıda Osmanlılar, Doğuda Şeybaniler ve Batı’da
Memlüklüler bu yeni devletin komşularıydı. Şirvan seferi ve Akkoyunlu Elvend Mirza üzerinde
gösterdiği başarılardan sonra devleti genişletmek ve güçlendirmeye çalışan Şah İsmail, Fars ve
Irak-ı Arap bölgelerinin hâkimi olan Murad Mirza üzerine gitmeye karar verdi. 1503 yılında
Şah İsmail, Murad Mirza’ya mektup yazarak Şiiliği kabul ederse, Irak-ı Arap topraklarını ona
vereceğini bildirdi. Bu teklifi kabul etmeyen Murad Mirza savaş hazırlıklarına başladı. 1503
yılında Şah İsmail, Tebriz’den çıkarak Murad Mirza üzerine yürüdü. Haberi alan Murad Mirza
yetmiş bin kişilik ordusuyla Hamedan yakınlarında Şah İsmail’i karşıladı. Yapılan savaşı
kazanan taraf Şah İsmail oldu. Murad Mirza’nın birçok komutanı öldürüldü. On bine yakın
askeri savaşta telef oldu. Murad Mirza, Şiraz’a kaçtı.
Murad Mirza’nın Şiraz’a kaçtığını öğrenen Şah İsmail akabinde Şiraz’a girdi. Bunun
üzerine tekrar kaçan Murad Mirza, Yezd civarına kaçtı. Safevi ordusunun Yezd civarında
görüldüğü haberleri üzerine, Memlüklülere sığındı. Safevilere karşı Memlüklülerden yardım
talep eden Murad Mirza, istediği yardımı almayınca Dulkadiroğulları Beyliği’ne gitti. Burada
Alaüddevle ile konuşan ve onun teveccühünü kazanan Murad Mirza, Alaüddevle’nin kızıyla
evlendi. Akrabalık bağı sayesinde Dulkadirlioğullarının desteğini alarak kaybedilen Akkoyunlu
tahtını geri alma planları yapmaya başladı. Fakat Şah İsmail’in Dulkadirliler üzerine yaptığı
seferden dolayı bu fikrini ertelemek zorunda kaldı.
Şah İsmail, siyasi iktidarsızlığın ve kargaşanın olduğu bu coğrafyada hâkimiyet sahasını
kolayca genişletti. Şah İsmail’in kısa sürede devleti kurma ve savaşları kazanma başarısının
temelinde manevi bağlılık önemli yere sahipti. Geniş coğrafyaya yayılan çok sayıda mürit ile
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Şah İsmail arasındaki en önemli ve güçlü bağ “şeyh-mürit” ilişkisidir. Bu ilişki sayesinde
hâkimiyeti altında olan ya da olmayan coğrafyada yaşayan müritler, kontrol altında tutularak
Şah İsmail’in istediği hedeflere yönlendiriliyorlardı. Tarikata bağlı olan müritler, aynı zamanda
tarikatın silahlı gücüydüler.
Şah İsmail’in hâkimiyeti altında olan topraklarda yaşayan halkın ekserisi Sünniydi. Her
ne kadar bu coğrafya da yer alan Büveyhoğulları ve İlhanlı Olcaytu Han’ın Şii olmalarına
rağmen, Şii nüfus azınlık durumundadır. Kazvin, Şiraz, İsfahan, Azerbaycan, Horasan, Tebriz
gibi şehirlerde ahalinin büyük kısmı Sünni idi. Mazendâran, Gilân, Kum, Kaşan ve Rey
bölgelerinde Şii nüfus ağırlıklıydı. Şah İsmail döneminde bu yapılanma tamamen
değiştirilmiştir. Şah İsmail; Şiiliği resmi devlet mezhebi olarak kabul ettirmek amacıyla halk
üzerinde büyük baskı kurmuştur. Bu baskı ve dayatmalar birçok yerde isyana sebep olmuştu.
Özellikle İsfahan, Şiraz, Kazerun’da Şiiliğe direnerek isyan eden Sünniler katledilmişti. Halkın
yanında Sünni ulema ve tarikatlar da bu kıyımdan nasiplerini aldılar. Sünni ulemanın çoğu,
Şiiliğe karşı çıktıkları, üç halifeye küfretmedikleri için zulme uğramış bu yüzden de Sünni
mezhep üzere idare edilen ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bu dönemde bölgede bulunan
etkin tarikatlardan Nurbahşiyye, Zehebiyye, Nimetullahiyye, Kevâkibzâdeler, Halvetiyye ve
Kübreviyye gibi tarikatlar tasfiye edilmiştir. Bu tarikatların şeyhleri Şiiliği kabule zorlanmış,
kabul etmeyenler ülkeden sürülmüştü. Sonuçta bu coğrafya üzerinde kendisine muhalefet
edecek güç bulunmadığından, Şah İsmail kısa sürede Şiiliği resmi mezhep haline getirerek,
halkı Şiileştirmiştir. Şah İsmail döneminde, camilerde okunan hutbelerde üç halifeye
küfredilmeye başlanmış, ezana “Eşhedü enne Aliyyen Veliyullâh” lafzı eklenmiştir.
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Uygulamalar
1)

Şah İsmail’in kişiliği hakkında bir eser okuyunuz.

2)

Safevi Devleti’nin kurulma aşamasını inceleyiniz.

3)

Şirvanşahların hâkimiyet alanını harita üzerinde tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1) Şah İsmail’in kişiliğinin Safevi Devleti’nin kurulmasındaki etkisi nasıldır?
Soru 2) Şah İsmail ile müritleri arasındaki şeyh-mürit ilişkisi nasıldır?
Soru 3) Şah İsmail’in öncelikli olarak Şirvanşahların üzerine yürüme sebepleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birçok Türkmen aşireti etrafında toplayan Şah İsmail’in mürit askerler
sayesinde gücünü arttırarak Şirvanşahlar üzerine giderek onları nasıl yıktığını ve zaferler
sayesinde etrafına daha fazla mürit toplayarak gücünü arttıran Şah İsmail’in küçük yaşta Safevi
Devleti’ni nasıl kurduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

Safevi Devleti’nin kurucusu kimdir?

a-

Şeyh Cüneyd

b-

Şeyh Haydar

c-

Sultan Ali

d-

Şah İsmail

e-

Şeyh Safiyüddin

2Akkoyunlular ile iyi ilişkilere sahip olan Safeviyye Tarikatı’nın arasının
bozulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Safeviyye Tarikatı’nın giderek siyasi bir güç haline gelmesi

b-

Şah İsmail’in faaliyetleri

c-

Şeyh Cüneyd’in öldürülmesi

d-

Hoca Ali’nin Şah İsmail’i yeni şeyh ataması

e-

Akkoyunluların Şiiliğe meyletmeleri

3Akkoyunlu Rüstem; Gilân Hâkimi tarafından himaye edilen Şah İsmail’i
ondan talep etmiş ve vermezse askeri sefer düzenleyeceğini bildirmişti. Daha sonra bu
kararından vazgeçmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Sultan Rüstem’in Şiiliği tercih etmesi

b-

Gilân hâkiminden korkması

c-

Göde Ahmed’in saltanatı ele geçirmek için harekete geçmesi

d-

Şiilerin baskı kurması

e-

Timurluların müdahale etmesi

4-

Şah İsmail’in Gilân hâkiminin yanından ayrılma sebebi nedir?

a-

Gilân hâkiminin Akkoyunlulardan korkarak onu teslim etmek istemesi

b-

Artık savaşmak için uygun ortamın olduğunu düşünmesi

c-

Müritlerinin onu çağırması
163

d-

Akkoyunlular ile anlaşması

e-

Şirvanşahların onu korumak için davet etmeleri

5Şah İsmail’in Anadolu’da
aşağıdakilerden hangisi değildir?

rahatça

mürit

toplamasının

sebepleri

a-

Osmanlıların batı seferleri ile uğraşmaları

b-

Doğu’da uygun boşluğun bulunması

c-

Ustacalu ve Rumlu gibi güçlü Türkmen aşiretlerinin onun etrafında toplanması

d-

Türkmenlerin Şiiliğe meyilli olmaları

e-

Akkoyunluların baskıları

6Şah İsmail gücünü topladıktan sonra ilk önce Şirvanşahların üzerine yürüdü,
aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında değildir?
a-

Şirvanşahların kendisine karşı Elvend Mirza ile ittifak kurma ihtimali

b-

Şirvanşahların kendisine karşı Murad Mirza ile ittifak kurma ihtimalleri

c-

Şirvanşahların daha önce dedesini ve babasını öldürmelerinden kaynaklı intikam

d-

Şirvanşahların güçsüz durumda olması

e-

Timurluların Şirvanşahları desteklemesi

isteği

7Aşağıdakilerden hangisi
sağlamıştır?

şah İsmail’in

Safevi

Devleti’ni

kurmasını

a-

Şirvanşahlardan aldığı destek

b-

Akkoyunluların taht mücadelesinde olmaları

c-

Osmanlıların destek vermesi

d-

Gilân Hâkimi’nin desteklemesi

e-

Karakoyunluların Akkoyunluların gücünü zayıflatması

8-

Safevi Devleti’nin kurulmasını sağlayan Şerur Savaşı kiminle yapılmıştır?

a-

Elvend Mirza

b-

Murad Mirza
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c-

Göde Ahmed

d-

Şirvanşah Ferruh Yesar

e-

Yavuz Sultan Selim

9Şah İsmail’in kısa zamanda birçok askeri zafer kazanmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-

Şah İsmail’in müritleri ile arasında olan Şeyh-mürit ilişkisi

b-

Tarikat müritlerinin aynı zamanda devletin askeri olması

c-

Müritlerin Şah İsmail’e bağlı olması

d-

Çevresindeki Sünni devletlere karşı diğer Şii devletlerden yardım alması

e-

Etrafında çok güçlü bir devletin olmaması

10- Akkoyunlu Murad
aşağıdakilerden hangisi değildir?

Mirza’nın

Dulkadiroğulları’na

a-

Memlüklülerin kabul etmesi

b-

Şah İsmail’e yenilmesi

c-

Osmanlı Devleti’nin kabul etmemesi

d-

Şah İsmail’in karşısına çıkabilecek askeri gücünün kalmaması

e-

Şah İsmail’in onu takip etmesi

sığınma

sebebi

CEVAPLAR; 1-D, 2-A, 3- C, 4-B, 5-E, 6-E, 7-B, 8-A, 9-D, 10-A
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10. SAFEVİ DEVLETİ’NİN GENİŞLEMESİ VE
DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Şah İsmail’in Faaliyetleri
10.2. Safevi-Akkoyunlu İlişkileri
10.3. Safevi- Memlük İlişkileri
10.4. Safevi- Dulkadiroğulları İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Safevi Devleti’nin ortaya çıktığı coğrafyadaki mücadele nasıldır?

2-

Şii Safevilerin çevresinde bulunan Sünni devletlerle arasındaki ilişki nasıldır?

3-

Şah İsmail’in genişleme faaliyetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Şah
İsmail’in
genişleme faaliyetleri ve bu
doğrultudaki politikalarını
öğrenmek

Okuma- tartışma

Safevi-Akkoyunlu
İlişkileri

Safevi
Akkoyunlu
arasındaki
öğrenmek

Devleti ile
Devleti
mücadeleyi

Okuma- inceleme

Safevi-Memlük
İlişkileri

Safevi Devleti ile
Memlük Devleti arasındaki
ilişkiyi öğrenmek

Okuma-İnceleme

SafeviDulkadiroğulları İlişkileri

Safevi Devleti ile
Dulkadiroğulları arasındaki
ilişkiyi öğrenmek

Okuma- İnceleme

Şah
Faaliyetleri

İsmail’in

169

Anahtar Kavramlar
Irak-ı Arap: Tebriz-Şam yolunu takip eden ticaret kervanlarının rotası olan bu bölge,
hem ticari hem de iktisadi yönden önemlidir.
Kerbela: Irak-ı Arap bölgesinde bulunan ticari yönden önemli olmasının yanısıra Hz.
Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in şehit edildiği yerdir. Bu bölge Şiiler için önemli bir
merkezdir.
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Giriş
Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail’in etrafında Sünni devletler vardır. Şah İsmail,
genişleme politikası gütmektedir. Bu genişleme çabası içinde Memlük Devleti,
Dulkadiroğulları ve Akkoyunlu Devleti ile zaman zaman ittifak kurmuş, zaman zaman ise
savaşmıştır.
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10.1. Şah İsmail’in Faaliyetleri
Şah İsmail Akkoyunlu şehzadesi Elvend Mirza’yı yenerek Tebriz’i aldı ve devleti
kurdu. Daha sonra Akkoyunlu Murad Mirza ile mücadele içine girerek onun hâkimiyetindeki
toprakları kendi idaresi altına aldı. Uzun Hasan ile olan akrabalığından dolayı, Akkoyunlu
tahtında ve topraklarında hak iddia eden Şah İsmail, bir zamanlar Akkoyunlu hâkimiyetinde
olup şimdi başkalarının hükmettiği topraklara gözünü dikti. Bunu yapmadan evvel hükmettiği
topraklardaki Sünni tebaaya baskı yoluyla Şiiliği kabul ettirdi. Daha sonra Dulkadiroğulları
Beyliği üzerine yürüyen Şah İsmail, Diyarbakır ve çevresini ele geçirerek Alaüddevle’nin
Diyarbakır üzerindeki hâkimiyet iddiasını sonlandırdı. 1504-1509 yılları arasında Şah İsmail,
Irak-ı Arap taraflarına yönelerek burayı ele geçirmeye çalıştı. Burası Tebriz-Şam rotasını takip
eden ticaret kervanlarının rotasıydı. Hem ticari hem de iktisadi yönden önemli olan bu bölgenin
bir başka özelliği de Kerbela şehriydi. Şia geleneğinde önemli yere sahip olan ve bu topraklar
içinde olan ve Hz Hüseyin’in şehit edildiği Kerbela şehrinde Şia imamlarından birkaç tanesinin
de mezarı vardı.
Şah İsmail burada ona karşı duracak her hangi bir güç kalmadığını bildiğinden askerleri
ile bu bölge üzerine sefere çıktı. Irak-ı Arap coğrafyasında Akkoyunlulardan kalma birkaç
emirden başka güç yoktu. Kısa zamanda bunları saf dışı eden Şah İsmail, Irak-ı Arap bölgesini
idaresini altına aldı. 1508 yılında Bağdat önlerine gelen Şah İsmail, şehrin hâkimi Barik
Bey’den kendisine itaat etmesini istedi. Başlangıçta itaat eden Barik Bey sonra Şah İsmail’e
karşı direnmeyi düşündü fakat onun gücü karşısında duramayacağını anladığı için Bağdat
şehrini Şah İsmail’e teslim etti. 16 Kasım 1508’de Bağdat’a giren Şah İsmail, halk tarafından
büyük teveccühle karşılanmıştır. Bağdat’ta bulunan Ebu Hanife’nin mezarını tahrip ettirdikten
sonra Bağdat’tan ayrılarak Necef, Kerbela ve Kazımeyn şehirlerindeki imamların kabirlerini
ziyaret etti.
Şah İsmail, girdiği her savaştan zaferle çıkarak devletin sınırlarını Horasan’a kadar
genişletti. Bu dönemde ticari yollar üzerinde bulunan ve önemli bir bölge olan Horasan, Şah
İsmail’in yeni hedefi haline geldi. Burayı fethetmeden önce burada Şii propagandası yapılarak
bazı önemli kişilerin Şiiliğe intisabı sağlandı. Buradaki Şii müritlerin sayısı arttırılmaya
çalışıldı. Horasan üzerine hareket etmeyi düşünen bir diğer kuvvet ise Şeybaniler Devleti’nin
başında bulunan Şeybani Han’dı. Orta Asya’ya hükmeden Özbek Şeybanilerin başında bulunan
Şeybek Han (1500-1510) Timur soyundan gelen Babür Mirza’yı yenerek Buhara ve Semerkant
şehirlerini ele geçirmişti. Horasan bölgesine hükmeden Timurlu şehzadelerinin üzerine
gelmeye başladı. Daha önce Hüseyin Baykara, Şeybek Han’dan kurtulmak için Şah İsmail’e
elçi göndermişti. Fakat Hüseyin Baykara öldükten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler sekteye
uğradı.
Daha sonraki zamanlarda genişleme çabaları çerçevesinde Şeybek Han, Hüseyin
Baykara’nın torunlarını tehdit etmeye başlamış, bunlardan Bediüzzaman Mirza, Şah İsmail’e
sığınmak zorunda kalmıştı. Şeybek Han; Horasan’da istila faaliyetleri ile uğraşırken, Şah İsmail
Irak-ı Arap ve Şirvan fethiyle uğraştığı için müdahale edemedi. Şeybek Han’a elçi gönderen
Şah İsmail, ona Horasan üzerindeki faaliyetlerden vazgeçmesini söyledi. Karşılığında Şeybek
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Han, tehdit ve hakaret içeren bir mektubu Şah İsmail’e göndererek, onun adına hutbe
okutmasını ve ona bağlılığını bildirmesini istedi. İki evlat arasına elçiler gidip geldi.
Şah İsmail ülkenin batısındaki duruma hâkim olduktan sonra, Şah İsmail; Horasan
hududuna asker gönderdi. Kendisine katılacak kuvvetleri beklemek ve savunma yapmak için
Merv’e çekilen Şeybek Han, Şah İsmail tarafından kuşatıldı. Bir hafta boyunca şehri muhasara
eden Safevi kuvvetleri, şehri alamadı. Bunun üzerine hileye başvuran Şah İsmail, geri
çekiliyormuş gibi muhasarayı kaldırarak ordusuyla hareket etti. Safevi ordusunun geri çekildiği
zannederek kaleden çıkıp onları takibe çıkan Şeybek Han, Mahmudi Nehri kıyısında yapılan
savaşta yenildi ve kaçarken yakalanarak öldürüldü.(1510) Şeybek Han’ın ölmesi üzerine
harekete geçen Safevi ordusu, kısa zamanda Belh, Herat, Merv, Bedehşan ve Kandehar
şehirlerini ele geçirdi.
Özbek şehzadeler ile Amu Derya Nehri sınır kabul edilerek anlaşma yapılsa da zaman
zaman sınır yüzünden Özbek şehzadelerle sorun yaşayan Şah İsmail, Timur soyundan gelen
Babür Mirza ile ittifaklara girmiştir. Özbekler ile Babür arasında olan mücadelede Şah İsmail,
Babür Mirza’ya askeri ve lojistik destek sağlamıştı.

10.2. Safevi - Akkoyunlu İlişkileri
Başlangıçta Sünni esaslar üzerine kurulan daha sonra Şiiliğe meyleden ve Şeyh Haydar
döneminde Şii kimlik kazanan Safeviyye Tarikatı ile Sünnilik esası üzerine giden Akkoyunlular
arasında zaman zaman dostane ilişkiler olsa da genel itibariyle ilişkileri hasmanedir.
Akkoyunlular ile ilişkiler Şeyh Cüneyd döneminde başlamıştır. Hoca Ali’nin vefatını müteakip
yerine oğlu Şeyh İbrahim geçmiş, onun ölümünü müteakip Şeyh Cüneyd tarikatın başına geçti.
Amcası Cafer, Şeyh Cüneyd’in yaşının küçük olduğu bahanesiyle onu tarikat şeyhliğinden
uzaklaştırıp, kendisi tarikatın başına geçti. Erdebil’i terk eden Şeyh Cüneyd bir süre Anadolu’da
dolaşarak kendisine kalabilecek mekân aradı. Bu esnada Osmanlılar ve Karaman Beyliği
tarafından tehlikeli görülen Şeyh Cüneyd daveti üzerine Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan Bey’in
yanına gitti.(1455) Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında kadimden gelen düşmanlık ve
aynı topraklar üzerinde hâkimiyet kurma isteği yüzünden devamlı mücadele yaşanıyordu. Şeyh
Cüneyd’in amcası Cafer, Karakoyunlu Sultanı Cihanşah tarafından destekleniyordu. Şeyh
Cüneyd, Uzun Hasan Bey’e Karakoyunlular ile yapılan mücadele de destek verdi. Uzun Hasan
Bey kız kardeşi Hatice Begüm ile Şeyh Cüneyd’i evlendirdi. Bu evlilikten doğan Haydar isimli
çocuk, Uzun Hasan’ın himayesinde büyüdü ve Uzun Hasan tarafından Erdebil Şeyhliğine
oturtuldu. Kendi kızı ile Haydar’ı evlendirdi.
Uzun Hasan’dan sonra yerine geçen Sultan Yakup döneminde, Şeyh Haydar müritleri
ile Gürcüler üzerine sefere yıktı. Şirvanşahlara saldırması üzerine Şeyh Haydar, Sultan Yakup
tarafından tehlikeli görülmeye başlandı. Akkoyunlular ile Şirvanşahlar Şeyh Haydar’ın üzerine
giderek ve Şeyh Haydar’ı öldürdüler. Şeyh Haydar’ın üç oğlu Istahr Kalesi’ne hapsedildiler.
Sultan Yakup ölünce Şehzade Rüstem Bey ile Şehzade Baysungur arasındaki taht
mücadelesinde, Şehzade Rüstem üç kardeşi serbest bıraktırarak onların desteğini aldı. Şehzade
Rüstem, Sultan olduktan sonra Şeyh Haydar’ın büyük oğlu ve tarikatın şeyhi olan Sultan Ali
ve kardeşlerinin etrafında toplanan müritlerin sayısının her geçen gün artması üzerine kardeşleri
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kontrol altına almaya çalıştı. Safeviyye müritleri ve şeyhleri arasındaki irtibatı kesemeyen ve
Sultan Ali’nin müritlerinin sayısını azaltamayan Sultan Rüstem, Sultan Ali’yi öldürttü. Diğer
iki kardeşi de öldürtmek istedi fakat Safeviyye müritleri diğer iki kardeşi saklayarak
öldürülmelerini engellediler. Sultan Rüstem ile Akkoyunlu Şehzadelerinden Göde Ahmed
arasında taht kavgası başlayınca, Sultan Rüstem iki kardeşin peşini bıraktı. Göde Ahmed,
Sultan Rüstem’i yenerek yerine sultan oldu. Fakat taht kavgaları bitmedi. Bu esnada abisi
Sultan Ali tarafından öldürülmeden önce tarikatın yeni şeyhi ilan edilen Şah İsmail, Gilân
Hâkimi’nin yanında büyüdü. Akkoyunlu Devleti’nin iyice zayıfladığı Şehzade Elvend Mirza
ve Şehzade Murad Mirza arasındaki taht mücadelesi esnasında ortaya çıkarak şahlık davasına
girişti. Anne tarafından Uzun Hasan’ın soyundan geldiği için Akkoyunlu topraklarında hak
iddia eden Şah İsmail, 1498 yılında Akkoyunlu şehzadelerini bertaraf ederek Safevi
Hanedanlığı’nı kurdu.

10.3. Safevi - Memlük İlişkileri
Şah İsmail Memlükler için tehlikeliydi. Kahire’deki Sünnilerin halifesine karşı Şiilik
temayülüyle etrafında binlerce mürit toplayan Şah İsmail kendi toprakları üzerinde olan
Sünnilere yaşam hakkı bile tanımamıştı. Memlük limanlarına saldıran Portekizlilerle iş birliğine
girmiş ve Portekizlileri Memlükler aleyhine kışkırtmıştır. Hatta Portekizlilere; “siz denizden
saldırın, ben de karadan Memlüklere saldırayım” diyerek onlarla anlaşmaya çalışmıştır. Şah
İsmail, Memlükülerin Avrupa ile ticaretini sağlayan ve Safevilere denizlerin yolunu açabilecek
olan liman kentlerini ele geçirmek istiyordu. Osmanlılar, Safeviler üzerine sefere çıkarken
Memlüklülerle anlaşmak istedi. Fakat Safeviler ile Osmanlılar arasında kalan Memlüklüler
tarafsız kalmayı tercih etti. Fakat Memlüklüler bu mücadelede Osmanlılara daha yakındılar.
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir donanması vardı. Memlüklüler, Portekizlilerin Cidde Limanı’na
geldiklerinde Osmanlılar Memlüklülere yardım etti. Ayrıca Osmanlı Sultanı II. Bayezid,
Memlüklülere yardım olarak gemi, top, gemi yapımında kullanabilecek malzeme temin etti.

10.4. Safevi - Dulkadiroğulları İlişkileri
Safevilerin Irâk ve Anadolu coğrafyasına doğru genişlemeye çalıştıkları dönemde,
Oğuzların Bozok koluna mensup olan Dulkadiroğulları Elbistan-Maraş merkez olmak üzere
doğuda Harput’tan batıda Kırşehir’e, Kuzeyde Yozgat ile Sivas’ın güneyinde Gemerek ve
Gürün’den Hatay’a bağlı Hassa’ya kadar yayılan bölge üzerinde hüküm sürmekteydiler.
Safeviler ile Dulkadiroğulları Beyliği arasındaki ilişki Safevilerin ilk kuruluşunda başlamıştır.
Hâkimiyeti altında olan Türkmenlerin Şah İsmail tarafına göç etmeleri ve onun hâkimiyetine
girmeleri, başlangıçta Dulkadiroğulları Beyi Alaüdddevle’yi (1480-1515) rahatsız etmedi. Bu
yüzden ilk başta göç eden Türkmenlere hiçbir tepki göstermemiş, ancak sayıları artıp göç
dalgaları tehlikeli hale gelince göçleri engellemeye çalışmıştır.
Şah İsmail için taze kuvvet ve daha fazla asker anlamına gelen göçler, onun hâkimiyet
alanını genişletme çabasında çok önemliydi. Bu yüzden göçün engellenmesi emellerine sekte
vurmaktaydı. Şah İsmail, Alaüddevle’nin desteğini almak ve göçü engellemesini durdurmak
için iki ülke arasında dostluk kurmak istedi. Bu minvalde Alaüddevle’nin kızı Benlü Hatun’a
evlenmek için talip oldu. Başlangıçta Alaüddevle kızını vereceğini söylemesine rağmen,
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sonradan Şah İsmail’in Şii olmasını bahane göstererek kızını vermedi. Şah İsmail, Akkoyunlu
Elvend Bey üzerine yaptığı Tercan Seferi sırasında Alaüddevle Bey, onun üzerine bir ordu
gönderdi. Fakat Elvend Mirza’nın Tebriz üzerine gittiğini duyunca gönderdiği orduyu geri
çağırmıştı.
Alaüddevle 1504 yılında, Elvend Mirza’nın ölmesi üzerine Akkoyunlu Devleti’nin
güneydoğudaki topraklarını ele geçirmek için kuvvetlerinden bir kısmını Diyarbakır’a
gönderdi. Gönderdiği kuvvetler, Diyarbakır, Mardin ve Urfa şehirlerini ele geçirdi. Fakat
Akkoyunlu Elvend Mirza’nın eski komutanlarından Emir Bey, Dulkadiroğulları güçleriyle
mücadeleye girmiş, başarılı olamayacağını anlayınca da Şah İsmail’e giderek bağlılığını
bildirmişti.
Akkoyunlu toprakları üzerinde hak iddia eden ve eski Akkoyunlu hâkimiyetindeki
toprakları yeniden hükmü altına almaya çalışan Şah İsmail, bu gelişmelerden sonra
Dulkadiroğulları üzerine sefer yapma kararı aldı. Ayrıca Şah İsmail’in baskısından kaçan
Akkoyunlu Murad Mirza, Alaüddevle’ye sığındı. Alaüddevle onu kızı Benlü Hatun’la
evlendirerek Şah İsmail’in tepkisini daha çok üzerine çekti. Tebriz tahtı için pusuya yatmış
tehlike olan Akkoyunlu Şehzade Murad Mirza ve Şah İsmail ile aynı coğrafyaya hükmetmek
isteyen Alaüddevle’nin problem olarak ortadan kalması için Dulkadirli üzerine sefere çıkan Şah
İsmail, 1507 yılında Elbistan’a yürüdü. Dulkadirli Alaüddevle, Şah İsmail’e karşı ittifak
kurmak için Osmanlı Sultanı II. Bayezid’e başvurdu. Osmanlı Sultanı bu isteğe rağbet
göstermedi. Sadece kendi coğrafyasına herhangi bir saldırı olmaması için doğu sınırını
emniyete aldı. Bunun üzerine Alaüddevle, Memlüklere başvurdu. Şah İsmail ile arasını bozmak
istemeyen Memlük Sultanı da Alaüddevle’ye olumsuz yanıt verdi.
Erzincan Suşehri yolu ile Osmanlı sınırından Dulkadiroğulları Beyliği’ne geçmek
niyetinde olan Şah İsmail, Osmanlı sınırında bir müddet mola vererek Osmanlı toprakları içinde
olan müritlerinin kendisini katılmasını bekledi. Bu esnada Osmanlı Devleti ile sorun
yaşamamak için II. Bayezid’e mektup göndererek Alaüddevle’nin üzerine giderken Osmanlı
topraklarından geçeceğini bildirdi ve hiçbir yağma ya da tahribat yapmadan geçti. Şah İsmail
benzer şekilde Memlük Sultanı’na mektup yazarak dönüş güzergâhında da Memlüklere bağlı
Ramazanoğulları Beyliğinin toprakları üzerinden geçeceğini bildirdi. Alaüddevle ile savaşa
giderken bölgedeki iki güçle arasını bozarak iki düşman arasında kalmamaya çalışan Şah
İsmail, bu amacında başarılı oldu.
Safeviler ile Dulkadiroğulları arasındaki ilk karşılaşma öncü kuvvetler arasında oldu.
Öncü kuvvetlerin çarpışmasında Dulkadirli öncü kuvvetler Safevi öncülerini bozguna
uğrattılar. Fakat Alaüddevle asıl Safevi ordusu karşısında duramayacağını düşünerek, Turna
Dağı’na çekildi. Ordugâhını buraya kuran Şah İsmail, Alaüddevle’nin savaşması için onu
bekledi. Alaüddevle’nin savaşmak için inmemesi, kışın yaklaşmakta olmasından dolayı Şah
İsmail buradan ayrıldı. Giderken Muhammed Han Ustacalu’yu Diyarbakır valisi tayin etti.
Ayrıca Elbistan ve Maraş’ı yağmaladı. Dönüş yolu üzerindeki Harput’u ele geçirdi.
Şah İsmail’in uzaklaşması üzerine Safevi kuvvetlerine direnmeye çalışan Diyarbakır,
Urfa taraflarındaki kuvvetlerine yardım gönderdi. Fakat Safevilerin Diyarbakır valisi Ustacalu
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tarafından gönderilen kuvvetler iki kez yenilgiye uğratıldı.(1509-1510) Alaüddevle, bu
mücadele esnasında iki önemli komutanını esir ederek öldüren Ustacalu’nun üzerine iki oğlu
Kör Şahruh ve Ahmed komutasına ordu gönderdi. Ustacalu Muhammed bu kuvvetleri de
yenilgiye uğratarak Alaüddevle’nin iki oğlunu öldürdü. Oğulları ve değerli komutanlarını
kaybeden Alaüddevle, Diyarbakır’a sahip olamayacağını anladı ve Safevilerle barış yapmak
için elçi gönderdi. Sonraki yıllarda Safevi-Dulkadiroğulları saldırmazlık esası üzerine dayanan
anlaşma imzalanmıştır. Hatta Osmanlı Devleti Sultanı I. Selim, Safevi’ye karşı
Dulkadiroğulları Beyliği ile işbirliği yapmak istemiş fakat Alaüddevle Şah İsmail’in tarafını
tutarak Osmanlı askerine zorluklar çıkarmıştı.
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Uygulamalar
1)
Safevi Devleti ile Akkoyunlu Devleti’nin sahip oldukları coğrafyayı harita
üzerinde tespit ediniz.
2)

Şah İsmail’in fetih faaliyetleri sonucunda elde ettiği Akkoyunlu topraklarını tespit

3)

Şii hilafet ile Sünni Hilafet farklılıklarını tespit etmeye çalışınız.

ediniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1) Şah İsmail’in Akkoyunlu şehzadeleri ile mücadelesi hakkında bir kaynak
okuyunuz?
Soru 2) Şii Safevi Devleti’nin Sünni hilafetin temsilcisi Memlük Devleti ile ilişkisinin
dini ve siyasi boyutu nasıldır ?
Soru 3) Şah İsmail Akkoyunlu coğrafyasının ne kadarını ele geçirmiştir?

178

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Şah İsmail’in Devleti kurduktan sonra genişleme faaliyetleri adına
nasıl hareket ettiği ve çevresinde bulunan Sünni devletlerle nasıl ilişki içinde olduğunu
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi Şah İsmail’in Irak-ı Arap topraklarını ele geçirmek
istemesinin nedenlerinden biri değildir?
a-

Buranın ticari ve iktisadi açıdan önemli olması

b-

Kerbela şehrinin burada olması

c-

Bazı Şia imamlarının mezarlarının burada olması

d-

Osmanlı Devleti’nin de aynı coğrafyaya sahip olmak istemesi

e-

Tebriz-Şam rotasını takip eden ticari rotanın buradan geçmesi

2Aşağıdakilerden hangisi Şah İsmail ile Şeybek Han arasındaki mücadelenin
sebeplerinden biri değildir?
a-

Şeybek Han’ın Timurlu Mirzaların üzerine gitmesi

b-

Horasan bölgesini hâkimiyeti altına almaya çalışması

c-

Memlük ile Şeybek Han’ın ittifak kurması

d-

Bediüzzaman Mirza Şah’ın Şah İsmail’e sığınması

e-

İkisinin de aynı coğrafyaya hükmetmek istemesi

3Akkoyunlu Sultanı Rüstem’in Sultan Ali’yi öldürme sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

Sultan Ali’nin gücünden çekinmesi

b-

Sultan Ali’nin Memlükler ile işbirliği yapması

c-

Sultan Ali’nin Şeybaniler ile ittifak içine girmesi

d-

Sultan Ali’nin sultanlığını ilan etmesi

e-

Sultan Ali taraftarlarının Sultan Rüstem’e suikast düzenlemeleri

4Şah İsmail Safevi Devleti’ni kurduktan sonra Akkoyunlu topraklarında
hâkimiyet iddiasında bulunmuştur, aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
a-

Kendisinin Akkoyunlulardan daha güçlü olması

b-

Babasının Uzun Hasan’ın yeğeni olması

c-

Akkoyunluların Şii olması
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d-

Şahruh’un bu toprakların idaresini Şah İsmail’e vermesi

e-

Uzun Hasan’ın bu toprakları ona vermesi

5Aşağıdakilerden hangisi Memlüklüler ile Safeviler arasındaki sorunlardan
biri değildir?
a-

Safevilerin Memlük Liman kentlerine göz koyması

b-

Memlüklerin Sünni hilafete sahip olmaları

c-

Memlüklüler ile Osmanlılar arasında anlaşma olması

d-

Safevilerin Şii olması

e-

Safevilerin memlüklüere düşman olan Portekizliler ile anlaşmaya çalışması

6Dulkadiroğlu Alaüddevle, Safevilere göç eden Türkmenleri engellemeye
çalışmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Alaüddevle’nin Osmanlı Devleti’nden çekinmesi

b-

Alaüddevle’nin Memlükler ile anlaşması

c-

Şah İsmail’in daha fazla göç istememesi

d-

Alaüddevle’nin Şiiliği kabul etmesi

e-

Safevilerin daha fazla güçlenmesini önlemek istemesi

7Aşağıdakilerden hangisi Şah İsmail’in Alaüddevle ile dostluk kurmak
istemesinin nedenidir?
a-

Alaüddevle Bey’in kızıyla evlenmek istemesi

b-

Özbeklere karşı Alaüddevle’den yardım almak istemesi

c-

Alaüddevle’nin Şiiliğe temayülü olması

d-

Dulkadiroğlu toprakların gelen göçü engellemesi ve Alaüddevl’nin desteğini

e-

Osmanlılar ile arabuluculuk yapmasını istemek

almak
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8Aşağıdakilerden hangisi Alaüddevle ile Şah İsmail arasındaki problemlerden
biri değildir?
abistemesi

Şah İsmail’in Memlüklülerle ittifak yapması
Şah İsmail ile Alaüddevle’nin Akkoyunlu toprakları üzerinde hâkimiyet kurmak

c-

Alaüddevle’nin Diyarbakır’ı kuşatması

d-

Alaüddevle’nin Murad Mirza’ya sahip çıkması ve onu kızıyla evlendirmesi

e-

Şah İsmail’in Şii olması

9Alaüddevle’nin Şah İsmail ile savaşmayarak Turna dağına çıkma sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Muhammed Ustacalu’nun Diyarbakır valisi olması

b-

Ustacalu’nun Alaüddevle’nin iki komutanını yenmesi

c-

Ustacalu’nun Alaüddevle’nin iki oğlunu öldürmesi

d-

Öncü birliklerin savaşında Alaüddevle’nin yenilmesi

e-

Şah İsmail’in ordusunun karşısında duramayacağını düşünmesi

10- Şah İsmail Alaüddevle ile savaşmaya giderken Osmanlı ve Memlük
Sultanlarına mektup yazarak Dulkadiroğulları üzerine gideceğini bildirmişti. Bundan
maksadı nedir?
aDulkadiroğulları Beyliği üzerine gittiğini her iki devlete bildirerek onların gözünü
korkutmak
b-

Alaüddevle’nin onlarla ittifak kurmasını engellemek

c-

İki sultanın fikrini almak

d-

İki devletin savaşa katılmasını sağlamak

e-

Alaüddevle ile savaşırken diğer iki devletten birini karşısına almamak

CEVAPLAR; 1-D, 2-C, 3-A, 4-B, 5-C, 6-E, 7-D, 8-A, 9-E, 10-E
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11. SAFEVİ- OSMANLI MÜCADELESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1 Anadolu’da Safevi Propagandası ve İsyanlar
11.2 Şah İsmail- Yavuz Sultan Selim Arasındaki Mücadele
11.3 Çaldıran Savaşı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Şah İsmail’in Osmanlı Devleti’ne karşı uyguladığı propaganda nasıldır?

2-

Şah İsmail’in Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı mücadelenin ana sebebi nedir?

3-

Çaldıran Savaşı’nın sebep ve sonucu nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Anadolu’da
Propagandası

Safevi

Şah
Anadolu
üzerindeki
öğrenmek

İsmail’in
türkmenleri
propagandasını

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Okuma- araştırma

Safevi
Devleti’nin
Safevi Devleti’nin
müttefik olduğu devletleri
müttefik olduğu devletler
öğrenmek

Okuma- tartışma

Şah İsmail- Yavuz
Şah İsmail- Yavuz
Sultan Selim arasındaki Sultan Selim arasındaki
mücadelenin nedenlerini ve
mücadeleyi öğrenmek
sonuçlarını öğrenmek

Okuma- Tartışma

Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı’nın
Sebepleri, savaşın gelişimi
ve savaşta Safevi ve Osmanlı
Devleti’nin
kullandığı
stratejiyi öğrenmek

Okuma- analiz etme

186

Anahtar Kavramlar
Kızılbaş Türkmenler: Safevi Devleti’nin askeri gücünü oluşturan Türkmen
aşiretlerdir.
Şahkulu Baba Tekeli: Şahkulu denilen isyanı çıkarak kişi Hasan Halife isminde birinin
oğludur. Şeyh Haydar’ın müritlerinden olan Hasan Halife, onun emri üzerine kendi memleketi
olan Tekeili’ne gelerek burada propaganda yaparak halkı Şeyh Haydar’a bağlamaya çalışmıştır.
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Giriş
Şah İsmail girdiği dört savaştan zaferle çıkmıştır. Kızılbaş müritleri için yenilmezlik
kerametini gösteren Şah, Sünni Osmanlı Devletini de yenebilecek güçteydi. Şah İsmail’in
Anadolu içindeki Türkmenlerin üzerinde uyguladığı propaganda Yavuz Sultan Selim’i harekete
geçirmiştir. Aynı coğrafya içinde hâkimiyet kurmak isteyen iki devlet, Çaldıran Şavaşı’nda
karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşmışlardır.
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11.1. Anadolu’da Safevi Propagandası Ve İsyanlar
Safeviyye Tarikatı Şeyhlerinden Şeyh Cüneyd, amcası Cafer’in tarikatın başına geçmesi
ve onu Erdebil’den kovmasıyla Anadolu tarafına geldi. Sultan II. Murad’dan yer isteyen Şeyh
Cüneyd’e bir miktar atıyye göndererek isteği reddedildi. Bunun üzerine Karaman Beyliği’ne
giden orada da tutunamayan Şeyh Cüneyd, Varsak aşiretinden kendine müritler edinmiş ve
daveti üzerine Uzun Hasan Bey’in yanına gitti. Daha sonra onun torunu Şah İsmail, kısa sürede
etrafına müritler toplayarak Akkoyunlu toprakları üzerinde nüfuz mücadelesine başladı. Azim
ve gayreti ile kısa zamanda devleti büyük bir imparatorluk haline getirdi.
Şah İsmail ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk ilişki, Şah İsmail’in Irak taraflarını
aldıktan sonra Sultan II. Bayezid’e elçi ve hediyeler göndermesiyle oldu.(1504) sultan II.
Bayezid kendisine fetih haberini bildirilmesi üzerine tebriklerini iletti. Daha sonra Şah İsmail,
Dulkadiroğlu Beyliği üzerine sefer giderken Osmanlı Sultanı II. Bayezid’e haber göndererek
Dulkadirli topraklarına gitmek için Osmanlı topraklarından geçeceğini bildirmiş, yanlış
anlaşılma dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin düşmanlığına sebebiyet vermemeye çalıştı.
İran, Azerbaycan ve Irak’ı hâkimiyeti altına alan Şah İsmail’in gücü ve cür’eti günden
güne arttı. Anadolu içinde bulunan ve Erdebil tarikatıyla sıkı ilişkilere sahip olan Aleviler
üzerine propaganda yaparak, Osmanlı Devleti aleyhine geniş bir isyan başlatmaya çalışıyordu.
Müritlerine-askerlerine kızıl börk giydiren Şah İsmail’in müritleri kızılbaş olarak anılıyordu.
Anadolu’daki Alevileri kendi tarafına çekmeye uğraşan şah İsmail, Osmanlı Devletin’nin
içinde bulunduğu durumdan yararlanıyordu. Sultan II. Bayezid sulh yanlısı bir sultandı, oğulları
arasında baş gösteren saltanat mücadelesi ve vezirlerin bu işlerle uğraşması yönetimde zafiyete
sebep oldu. Ayrıca göçebe olan Türkmenlerin, vergiye bağlanarak yerleşik hayata geçirilmeye
çalışılması göçebe Türkmenlerin Şah İsmail yanına kaymasına sebep oldu.
Şehzadelerin kendi aralarındaki taht kavgasını fırsat bilen Şah İsmail’in Anadolu’ya
yolladığı, Rumiyeli Nur Ali Halife, Koyluhisar taraflarında civardaki alevilerden üç dört bin
civarındaki Alevi bu kişinin etrafında birleşti. Etrafına toplanan kuvvetlerle Rumiyeli Nur Ali,
üzerine gelen Faik Paşa kumandasındaki üç dört bin kişilik Osmanlı kuvvetini bozguna uğrattı.
Daha sonra Rumiyeli Nur Ali; Tokat’ı zapt ederek Şah İsmail adına hutbe okuttu. Buradaki,
Avşar, Varsak, Karamanlı, Turgutlu, Bozoklu, Tekeli ve Hamideli aşiretlerinden önemli
miktarda kuvvet toplayıp faaliyete başladılar. Şehzade Ahmed, elindeki kuvvetlerle üzerlerine
yürüdü ama mağlup oldu.
Anadolu’da en etkili Kızılbaş isyanı Şahkulu Baba Tekeli diye bilinen isyandır. Kısaca
Şahkulu denilen isyanı çıkaran kişi Hasan Halife isminde birinin oğludur. Şeyh Haydar’ın
müritlerinden olan Hasan Halife, onun emri üzerine kendi memleketi olan Tekeili’ne gelerek
burada propaganda yaparak halkı Şeyh Haydar’a bağlamaya çalışmıştır.
Hasan Halife ve Şahkulu Antalya taraflarında bir mağaraya yerleşerek ibadetle meşgul
olmaya başladılar. Zaman içerisinde mağarada ibadet ile meşgul olan iki tane derviş halk
tarafından teveccüh gördü. Hatta bu dönemde sultan II. Bayezid bu dervişlerin dualarını almak
için beş altı bin atıyye gönderdi. Zaman içerisinde daha da güçlenen Şahkulu etrafında Kızılbaş
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müritleri topladı. Şah İsmail, Şahkulu vasıtasıyla Batı Anadolu ve Rumeli’de Serez, Selanik,
Yenice-i Zagra, Filibe ve Sofya ve diğer kazalarda halifeler vasıtasıyla halkı Şah İsmail’e biat
etmeye çağırıyordu. Bu dönemde şehzadeler arasındaki mücadele ve otorite boşluğundan
faydalanarak etrafına on bin kişi topladı.
Antalya’dan Manisa’ya dönmekte olan Şehzade Korkud’un hazinesini ele geçirdi.
Antalya’ya girerek kadıyı öldürdü. Sonra civardaki köylere giderek kadıları ve halkı öldürdü.
Kütahya önlerine kadar gelen Şahkulu’nun niyeti Karaman taraflarını ele geçirmekti. Bu durum
üzerine Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa, Şahkulu üzerine gönderildi. Ahmed Paşa
Şahkulu karşısında başarısız oldu. Şahkulu, Kütahya önüne gelerek şehri kuşattı ve Ahmed
Paşa’yı burada öldürdü. (1511) Cesareti iyice artan Şahkulu’nun Bursa üzerine yürüdü, Bursa
Kadısı; eğer merkez duruma el atmazsa sonucun tehlikeli olacağını İstanbul’a bildirdi. Osmanlı
merkezine bu haberin iletilmesi üzerine Hadım Ali Paşa, Manisa Valisi Şehzade Ahmed’le
birlikte Şahkulu’nu durdurması için görevlendirdiler. Şahkulu kuvvetleri Karaman Valisi’ni
öldürdü. Hadım Ali Paşa ile Şehzade Ahmed kuvvetleri arasında yaşanan karışıklıktan
kaynaklanan anlaşmazlıktan faydalanan Şahkulu kuvvetleri kaçtı. Arkadan takibe geçen Hadım
Ali Paşa, Şahkulu kuvvetlerini Çubukova mevkiinde yakaladı. Şehzade Ahmed, Hadım Ali
Paşa’nın kuvvetleri destek vermedi. Hadım Ali Paşa Osmanlı askerinin bozguna uğramasını
engellemeye çalıştı. Bu esnada Şahkulu, öldürüldü. Kızılbaşlar arasında çıkan kargaşalıktan
faydalanmak isteyen Hadım Ali Paşa, kızılbaşlar tarafından öldürüldü (1511). Hadım Ali Paşa
öldürüldükten sonra Osmanlı kuvvetleri dağıldı, Şahkulu’nun ölmesinden sonra dağılan
Kızılbaşlar; İran tarafına gittiler.
II. Bayezid, Şah İsmail’e müsamahakâr olarak davranmıştır. Hatta onun bu davranışı
yüzünden Şiiliğe temayülü olduğu söylense de bu doğru değildir. II. Bayezid ile ilişkileri iyi
tutan Şah İsmail’in Trabzon Valisi Selim ile ilişkileri gergindi. Şah İsmail ve müritlerinin
Anadolu içinde yaptıkları Kızılbaşlık propagandasının tehlikeli olduğunu düşünen Şehzade
Selim, Şah İsmail’e karşı önlem alınması gerektiğini düşünüyordu. Hatta bir iki defa Şah
İsmail’in kuvvetleri üzerine giden Şehzade Selim, onları geri püskürtmüştür. Bu minvalde
birbirlerine gönderdikleri mektuplarla hakaret ederek, karşılıklı aşağılama politikası ile
düşmanlıkları gitgide artan iki taraf arasındaki düşmanlık Şehzade Selim’in Osmanlı tahtına
geçmesi ile daha da arttı.

11.2. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim Mücadelesi
Yavuz Sultan Selim(1512-1520) Osmanlı tahtına geçtikten sonra öncelikle kardeşleri
ile arasındaki taht mücadelesini bitirdi. Şehzadeliğinden beri takip ettiği Şah İsmail’le mücadele
için öncelikle tahtını sağlamlaştırdı. Daha sonra Osmanlı idaresinde olan Kızılbaşların nasıl
isyan ederek devleti zor durumda bırakacağını gördüğünden Anadolu içindeki kızılbaşları
araştırmaya başladı. Safeviler üzerine yaptığı sefer esnasında Anadolu’da bulunan Kızılbaşlar
isyan başlatarak, Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakabilirdi. Bu yüzden beylerbeylerine ve
sancakbeylerine emirler vererek Anadolu’da Şah İsmail’e destek vererek isyan çıkartan
kızılbaşların tespitini istedi. Şah İsmail tarafından halife namıyla Anadolu’ya gönderip hem
casusluk yapan hem de halkı Şah İsmail’e biat etmeye çağıranları bulup yakalattı. İçerideki
kızılbaşları yola getiren Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’e mektuplar göndererek ordusuyla
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hareket ettiğini onlara bildirdi. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında mektuplar gelip gitti
ve Yavuz ordusu ile İstanbul’dan hareket etti.
Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim’in ordusunun harekete çıktığını haber alınca
birliklerinden bazılarını Osmanlı ordusunun geçeceği mevziler üzerine göndererek buraları
tahrip etmesini emretti. Şah İsmail’in batı hududu komutanı Ustacaluoğlu Mehmed Han,
Osmanlı ordusunun geçeceği yerleri tahrip ederek çöle çevirdi ve İran tarafına çekildi. Osmanlı
ordusu tahrip edilmiş bu arazilerden geçerken Osmanlı ordusunda zahire kıtlığı başladı. Fakat
Yavuz Sultan Selim, daha önce gemilerle Trabzon Limanı’na erzak göndertmişti. Develer ve
katırlarla erzaklar orduya taşınarak erzak sıkıntısı hafifletildi. Erzak sıkıntısının haricinde Şah
İsmail’in askerlerinin Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaması ordu içinde farklı seslerin
çıkmasına sebep oldu. Erzincan’a gelindiğinde düşmanın hala karşılarına çıkmamış olmasından
ötürü daha ileri gidilmeyerek geri dönülmesini istediler. Fakat Yavuz, Tebriz’e doğru
gidilmesini emretti. Bunun üzerine paşalar Yavuz Sultan Selim’i kararından vazgeçirmek için
çok sevdiği ve değer verdiği Karaman Valisi Hemdem Paşa’yı Padişahın yanına gönderdiler.
Fakat Yavuz, Hemdem Paşa’nın öldürülmesini emrederek ileri gidişte ne kadar kararlı
olduğunu askerler ve komutanlara gösterdi. Bu vaka üzerine ordu içindeki farklı sesler sustu.
Osmanlı ordusunda bir kez daha düşmanın ortaya çıkmamasından ve erzak sıkıntısından
kaynaklı isyan baş gösterdi. Trabzon Limanı’ndan taşınan erzaklar kifayet etmiyordu. Şah
İsmail’in ordusunun da hala karşılarına çıkmaması ordunun şevkini kırıyordu. Eleşkirt
Ovası’nda yeniçerilerden bazıları kendi çadırlarını yıkarak, korumakla görevli oldukları
Yavuz’un çadırına ok attılar. Seferde olduğu için buna ses çıkarmayan Yavuz, daha sonra bunu
yapanları cezalandırdı. Yavuz, Şah İsmail’in savaş meydanına çıkması için ona kışkırtıcı
mektuplar gönderiyordu. Hatta gönderdiği son mektubunda padişahların ülkelerinin onların
nikâhlı karıları olduğunu, kendisinin onun ülkesinde gezdiğini ama onun kendi karşısına
çıkamadığını, yiğit olanın böyle bir duruma izin vermeyerek savaşacağını, ordusundaki
askerlerden kırk binini Kayseri Sivas arasında bırakarak Şah İsmail’in korkusunu azalttığını ve
artık karşısına çıkması gerektiğini yazan mektup gönderdi.
Yavuz Sultan Selim’in İran üzerine yürüdüğü haberini İsfahan’da iken alan Şah İsmail
hemen Tebriz’e geldi. Yavuz Sultan Selim’in savaş çağıran üçüncü mektubu ona Hamedan’da
iken ulaştı. Osmanlı ordusunu psikolojik olarak yıpratma taktiği uygulayan Şah İsmail
gönderilen mektuplara daha yumuşak üslupla cevap vererek savaş meydanına çıkmak için acele
etmiyordu. Son mektuptan sonra Safevi birlikleri Hoy mevkiine geldiler. Şah İsmail,
Osmanlılarla nasıl savaşmak gerektiğine dair şurasını topladı. Bu şurada Muhammed han
Ustacalu ve Rumlu Nur Ali, Osmanlı ordusunun çok güçlü olduğunu, direk orduyla meydan
muharebesi yapılmayıp onlara dönüş yolunda ya da gece saldırmaları gerektiği fikrini ortaya
koydular. Fakat Şamlu Emiri Durmuş Han bu teklife şiddetle karşı çıkarak Osmanlı ordusunu
meydan savaşında yenebilecekleri görüşünü ortaya attı. Hatta bu iki emiri korkaklıkla suçladı.
Müzakerenin sonucunda Durmuş Han’ın teklifi kabul edilerek Çaldıran Ovası’nda Osmanlı
ordusunun karşısına çıkılmasına karar verildi. Benzer şekilde Osmanlı ordusunda da savaş için
toplanan kurulda Piri Paşa, Osmanlıların bir an önce savaşa girmelerini, ordunun içinde bulunan
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kızılbaşlığa meyilli askerlerin saflarda bozgunculuk çıkarabileceklerini söyledi. Bu fikir Sultan
tarafından kabul gördü.

11.3. Çaldıran Savaşı
Çaldıran Ovası’nda karşı karşıya gelen Osmanlı ve Safevi birlikleri 23 Ağustos 1514
tarihinde savaştılar. Safevi ordusunun savaş düzeni; sağ kanatta Durmuş Han, Dulkadirli Halil
Sultan, Lala Hüseyin Bey, Rumlu Nur Halife, sol kanatta ise Muhammed Ustacalu ve Çayan
Sultan komutanlığında Diyarbakır askeri birlikleri durdu. Merkezde ise Vezir Nizameddin
Abdülbaki, Emir Muhammed Kemune ve Emir Seyyid Şerif komutanlığında Kızılbaş birlikleri
yerleşti. Osmanlı ordusunun sağ kanadında Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa, sol kanadına
Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa komutanlık yapıyordu. Merkezde ise Sultan ve önünde on iki
bin yeniçeri bulunuyordu.
Osmanlı ordusu bu savaşta toplarına güvenmekteydi. Savaş taktiği olarak Safevi
birliklerini top mesafesine çekerek savaşta topların etkili şekilde kullanılması planlanmıştı.
Savaş, Safevi askerlerinin saldırısıyla başladı. Safevi öncü birliği Osmanlı öncü birliğine
saldırdı, Osmanlı öncüleri bu saldırıyı bertaraf etti. Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusu taktik gereği geri çekilerek, Safevi askerlerini top mesafesine
çekti. Yakın mesafeden atılan toplar, Muhammed Han Ustacalu ve birliklerini bozguna uğrattı.
Safevi sol kanadı ağır yara aldı, Muhammed Han Ustacalu savaş meydanında öldü. Sağ kanatta
ise Osmanlı birlikleri taktik gereği geri çekilmekte geç kalınca, bu kanada yerleştirilen Osmanlı
topları kullanılamadı.
Safevi ordusunun sağ kolu Osmanlı ordusunun sağ kolunu yıpratmıştı. Bu esnada sol
koldan yardıma gelen Osmanlı askerleri Safevilerin sağ kanadına yüklendi. Safevi ordusu
bozguna uğradı. Şah İsmail kolundan yaralandı. Bir Osmanlı askeri Şah İsmail’in üzerine
giderken, şahın hizmetinde olup kıyafetleri ona çok benzeyen Mirza Sultan Ali; ‘‘Şah benim’’
diyerek süvarinin kendisini yakalamasını sağladı. Böylece Şah İsmail kaçabildi. Şah İsmail,
savaş meydanından zorlukla kaçabildiği için, bütün eşyası ve eşi Taçlı Hanım Osmanlı birlikleri
tarafından esir alındı. Savaş kesin Osmanlı zaferi ile sona erdi. Şah İsmail Tebriz’de
tutunamayacağını ve Osmanlı ordusuna karşı duramayacağını düşünerek Dergüzin’e sığındı.
Osmanlı kuvvetleri Tebriz’e girdiler. Yavuz Sultan Selim on gün kadar Tebriz’de kalarak kışı
geçirmek için Amasya’ya doğru hareket etti.
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Uygulamalar
1)

Çaldıran Savaşı hakkında yazılan Osmanlı kaynaklarını tespit ediniz.

2)
Çaldıran Savaşı’nda kullanılan Osmanlı Topları ve Osmanlı savaş stratejisini
anlamak için Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından yazılan Yavuz isimli kitabı okuyunuz
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Uygulama Soruları
Soru 1)Çaldıran Savaşı hakkında o dönem tarihçileri tarafından yazılan eserler nelerdir?
Soru 2) Şah İsmil’in bu savaşı kaybetmesinde Osmanlı Devleti’nin kullandığı topların
rolü nedir?
Soru 3) Şah İsmail - Yavuz Sultan Selim mücadelesi ile alakalı bir roman okuyunuz(Şah
Sultan).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Şah İsmail’in genişleme faaliyetleri sonucunda Osmanlı Sultanı Yavuz
Sultan Selim ile nasıl karşı karşıya geldiğini anladık. İki hükümdarın nüfuz mücadelesi
sonrasında Çaldıran Meydanı’nda karşılaşmalarını, savaşlarını ve savaşın nasıl sonuçlandığını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

Şah İsmail’in Anadolu’da propaganda yapmasının sebebi nedir?

a-

Kendisine katılabilecek Türkmen potansiyelinin olması

b-

Anadolu Türkmenlerinin tamamının Şii olması

c-

Yavuz Sultan Selim’in izin vermesi

d-

II. Bayezid’in Şiiliğe meyilli olması

e-

Anadolu’da bulunan Rumların Şiiliğe temayülü olması

2-

Şah İsmail ile Yavuz arasındaki mücadelenin sebebi nedir?

a-

Yavuz Sultan Selim’in halife olması

b-

Şah İsmail’in Yavuz’un hilafetini kabul etmemesi

c-

Şah İsmail’in Anadolu içlerine dervişler göndererek Anadolu’da Şiiliği yayması

d-

II. Bayezid’in Yavuz’u tahta çıkarmaması

e-

Şah İsmail’in Şehzade Ahmed ile ittifak kurması

3-

Şah İsmail ile Yavuz arasındaki savaşın adı nedir?

a-

Mercidabık

b-

Ridaniye

c-

Otlukbeli

d-

Çaldıran

e-

Karıştıran

4-

Şahkulu diye bilinen kişi kimdir?

a-

Şah İsmail’in kardeşlerinden birisidir

b-

Şeyh Haydar’ın müritlerin olan Hacı Halife’nin oğludur

c-

Osmanlı sipahilerinden birisidir

d-

Şia imamlarından biridir

e-

Antalya kadısıdır
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5Aşağıdakilerden Şahkulu İsyanı’nın kısa sürede başarılı olma sbebplerinden
birisi değildir?
a-

Şehzadelerin kendi aralarında taht mücadelesi içinde olmaları

b-

Sultan II. Bayezid’in Kızılbaş tehlikesinin farkında olmaması

c-

Şahkulu’nun Şah İsmail adına etrafında kısa zamanda çok adam toplaması

detmemesi
e-

Şehzade Ahmed’in Şahkulu ile mücadele eden Hadım Ali Paşa’ya yardım
Şehzade Korkud’un Şahkulu’na destek vermesi

6Yavuz Sultan Selim’in askerler arasında taraftar bulmasına ve padişahlık
yolunun kendisine açılma sebebleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi doğru
değildir?
a-

Şehzade Ahmed’in Hadım Ali Paşa’ya yardım etmemesi

b-

Şehzade Selim’in II. Bayezid tarafından desteklenmesi

c-

Şehzade Selim’in kızılbaşlara karşı seferler düzenlemesi ve başarılar kazanması

d-

Şehzade Korkud’un kızılbaşlardan kaçması

e-

Şehzade Selim’in atak ve iyi bir komutan olması

7-

Aşağıdakilerden hangisi Çaldıran Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

a-

Yavuz Sultan Selim’in halife olması

b-

Şah İsmail’in yenilmezlik inanışının bitmesi

c-

Yavuz Sultan Selim’in otoritesinin artması

d-

Anadolu içindeki huzursuzluğun azalması

e-

Safeviler- Venedik ve Portekiz ittifakının sonuçsuz kalması

8-

Çaldıran zaferinin kazanılmasındaki büyük rol nedir?

a-

Osmanlıların daha çok sayıda askere sahip olması

b-

Şah İsmail birliklerinin dağılması

c-

Şah İsmail’e ihanet eden bazı Türkmenlerin Osmanlı tarafına geçmesi

d-

Osmanlı kumandanlarının daha zeki olması
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e-

Osmanlıların ateşli silahlara ve toplara sahip olması

9Çaldıran Savaşı’nın Şiilik tarihi açısından önemli sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

Yenilmez olduğu kabul edilen Şah’ın yenilmesi

b-

Şiiliğin Anadolu içlerine ilerlemesinin engellenmesi

c-

Şah İsmail yerine Şah Tahmasb’ın geçmesi

d-

Birçok Şii’nin Sünniliği benimsemesi

e-

Osmanlı Devleti’nin halifeliği alması

10- Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i tamamen bitirmek
Aşağıdakilerden hangisi onun bu isteğini gösteren emarelerden biri değildir?
a-

Şah İsmail’e mektuplar yazarak savaşa çıkmasını sağlamak

b-

Hemdem Ali Paşa’yı idam ettirmek

istemişti.

cOrdusunu kışlamak için Amasya’ya göndererek seneye tekrar Şah İsmail’in
üzerine gitmeye niyetlenmesi
d-

Geri dönmek isteyen askeri cezalandırması

e-

Memlükler üzerine gitmek

CEVAPLAR; 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 5-E, 6-B, 7-A, 8-E, 9-B, 10-E
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12. ÇALDIRAN SAVAŞI SONRASI SAFEVİ
DEVLETİ VE ŞAH İSMAİL’İN VEFATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Çaldıran Savaşı’ndan Sonra Osmanlı - Safevi İlişkileri
12.2 Çaldıran Savaşı’ndan Sonra Safevilerin Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Şah İsmail’in yenilmezlik kerametinin ortadan kalkması şeyh-mürit ilişkisine
nasıl yansıdığına dair makale okuyunuz?
2Çaldıran Savaşı’ndan sonra Safevi - Osmanlı Devleti’nin durumunu anlamak için
Feridun Emecen’in Yavuz Sultan Selim isimli kitabını okuyunuz
3Çaldıran Savaşı’nın sonucunda Şiiliğin yayılması durmuştur, bunun Anadolu
coğrafyasındaki etkisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Çaldıran Savaşı’nın
Çaldıran
Osmanlı-Safevi
ilişkileri
Savaşı’ından
sonra
üzerindeki etkisini öğrenmek
Osmanlı- Safevi İlişkileri

Okuma- inceleme

Safevi
Devleti’nin
Çaldıran
Savaşı’ndan
sonra yenilmesinden sonra Şah
İsmail’in politikaları ve
Safevilerin durumu
durumunu öğrenmek

Okuma- inceleme
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Anahtar Kavramlar
Halil Sultan: Şah İsmail’e bağlı komutanlardandır, kendisini yakalaması için Şah İsmail
tarafından gönderilen kişiye direnmeden teslim olması müritlerinin Şah İsmail’e bağlılığını
göstermede iyi bir örnektir.
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Giriş
Şah İsmail, Çaldıran Savaşı’nda aldığı yenilgiden sonra Osmanlı Devleti ile barış
yapmaya çalışmış, Yavuz Sultan Selim ise Safevi Devleti’ni tamamen ortadan kaldırarak Şiilik
tehlikesini Osmanlı coğrafyasından bertaraf etmek niyetindedir. Çaldıran Savaşı’ndan sonra
Şah İsmail, pasif politikaya dönmüş ve bir daha büyük bir savaşa girmemiştir. Önemli kızılbaş
reisler sayesinde devlette büyük çaplı kopma yaşanmamıştır.
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12.1. Çaldıran Savaşı’ndan Sonra Osmanlı - Safevi İlişkileri
Çaldıran Savaşı’nda ordusu yenilen Şah İsmail savaş meydanından kaçmak zorunda
kalmıştı. Osmanlı Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nın takip eden günlerde Safevilerin
başkenti olan Tebriz’e girdi. Şah İsmail, Osmanlı askerine karşı Tebriz’i savunamayacağı için,
Tebriz’i bırakarak ülkesinin daha içeri taraflarına çekildi. Tebriz’e giren Yavuz Sultan Selim
burada kendi adına hutbe okutup ve para bastırdı. Osmanlı askerinin uzunca zamandır seferde
olmasından kaynaklanan asker içindeki homurtular ve rahatsızlıklardan dolayı Yavuz, Şah
İsmail’in üzerine daha fazla gidemeden Tebriz’den ayrılıp Amasya’ya geldi.(1514) Yavuz
Sultan Selim, Tebriz’den ayrılırken şair, nakışçı, yazar, altın işlemeci, halıcı, çitçi ve ipek
böceği yetiştiricisi olan yüz kadar mütehassısı Tebriz’den İstanbul’a gönderdi.
Yavuz Sultan Selim’in Acem seferi ve Çaldıran Savaşı, Şiilik mezhebini ve Şah İsmail’i
ortadan kaldıramadı, fakat Şah İsmail’in yükselişine ciddi bir darbe vurdu. O güne kadar
müritleri tarafından yenilmez olarak görülen ve her girdiği savaştan zaferle ayrılan Şah
İsmail’in yenilmezlik kerameti ortadan kalktı. Safevilerin en büyük gücü şeyh-mürit ilişkisi
sayesinde artan savaşçı sayısıydı. Yenilmezlik kerametinin ortadan kalkması, müritlerin
şeyhlerine duydukları güveni zedelemişti. Şeyh-mürit ilişkisinin sekteye uğraması, her geçen
gün şeyhlerine katılan asker mürit sayısının azalması anlamına geliyordu. Bu da Safevilerin en
büyük güçlerini kaybetmeleri demekti. Çaldıran Savaşı’na kadar yenilmeyen Şah İsmail,
devamlı surette topraklarına yeni topraklar ekliyor ve ganimet kazanıyordu. Savaşta yenilmesi
itibarının yanında ilk defa toprak ve ganimet kaybetmesine sebep oldu. Ayrıca bu savaşta pek
çok askerin ölmesinin yanında Safevilerin ileri gelen ordu komutanları ve devlet adamları da
kaybedildi. Çaldıran Savaşı’ndan sonra Şah İsmail Osmanlı Devleti’ne karşı savunma stratejisi
kullandı.
Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, Tebriz’den ayrılarak Amasya’ya geçti ve burada
ordunun büyük kısmını terhis etti. Yavuz’un niyeti kışı burada geçirip yazın Şah İsmail üzerine
bir daha yürüyerek meseleyi kökünden çözmekti. Şah İsmail, Amasya’da bulunan Yavuz’a elçi
göndererek barış teklifinde bulundu. Değerli hediyelerle gelen elçiler, barış isteğinin yanında
Şah İsmail’in savaş alnında esir alınan eşinin teslimini de istediler. Yavuz Sultan Selim, bu
isteği reddederek gelen elçileri hapsettirdi. Şah İsmail, tekrar elçiler göndererek barış teklifinde
bulundu ve bir önceki elçilerin serbest bırakılmasını istedi. Fakat Yavuz, Şah İsmail’in zaman
kazanmak ve gücünü yeniden toplamak için barış istediğini öne sürerek kabul etmedi.
Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’den ayrılması üzerine Şah İsmail Tebriz’e geldi.
Çaldıran’dan önceki dört büyük savaşı kazanan Şah İsmail bu savaşta yenilince emri
altındakilerden bazıları itaatsizlik göstermeye başladı. Bu esnada Şah İsmail, Şiraz hâkimi
Dulkadirli Halil Sultan ile Çaldıran Savaşı esnasında yaşadığı bir sorundan dolayı onu öldürttü.
Olayın ilginç yanı Halil Sultan emrinde bir sürü asker olmasına rağmen başını almak için Şah
İsmail tarafından gönderilen kişiye hiçbir mukavemet göstermeden kendisini teslim etmesidir.
Bu durum Şah İsmail’in kendisine inanmaya devam eden müritleri üzerindeki etkisini
göstermesi açısından önemlidir. Dulkadirli Sultan Halil yerine Şiraz’a Dulkadirlilerin Çiçekli
aşiretinden Ali Bey’i tayin etti. Şah İsmail, Çaldıran Savaşı’nda kayıplarını telafi etmek için
ölmüş komutanlarının ve yöneticilerinin yerine yeni tayinler yaptı.
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Bu esnada Yavuz, ekonomik ambargo uygulayarak Safevileri sıkıntıya düşürdü.
Avrupa’da çok rağbet gören İran ham ipeği Tebriz-Bursa arası ticaret yoluyla taşınıyordu.
Yavuz, İpek ticaretini yasaklamış, kurala uymayan İran tüccarlarının malları müsadere
edilmişti. İran’dan her türlü ipek ithalatını yasaklayan yavuz, ipek ticaretinin önemli gelir
kaynağı olan Safevileri ekonomik olarak zora sokmuştu.
Uygulanan ekonomik ambargo Safevileri zor duruma düşürdü. Şah İsmail bir yandan
Yavuz Sultan Selim’le anlaşmaya çalışırken diğer taraftan Osmanlı Devleti’ne karşı müttefik
arayışına girdi. Memlük Sultanı Kansu Gavri’den Osmanlı - Safevi barışı için aracı olmasını
rica etti. Memlük Sultanı Osmanlıların kazandığı zaferle güçlerini arttırmalarından dolayı
rahatsızdı. Memlük Sultanı Kansu Gavri, Yavuz Sultan Selim’e mektup göndererek iki ülke
arasını bulmak için gereken ne ise yapabileceğini bildirdi. Fakat Yavuz, Memlük Sultanı’na bu
durumun kendisi ile Şah İsmail arasında olduğunu ve karışmamasını söyledi. Memlüklüler ile
Osmanlılar arasında tampon bölge olarak Dulkadiroğulları Beyliği vardı. Her iki devlet de
hâkimiyet alanlarına burayı katma çabasındaydı. Bundan dolayı Osmanlının Çaldıran’dan
zaferle çıkması Memlük Sultan’ını endişelendirdi. Daha sonraki günlerde Memlük - Safevi
arasında ittifak çalışmaları başladı. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim bunu öğrenince hedef
değiştirerek Şah İsmail yerine Kansu Gavri’nin üzerine yürüdü. Memlük Hanedanlığı’na son
vererek topraklarını Osmanlı Devleti’nin topraklarına katan Yavuz, ordusu ile Şam’da kışladı.
Osmanlıya karşı müttefikinden olan ve Yavuz’un kendi üzerine geleceğini anlayan Şah İsmail,
Yavuz’a elçi gönderip bir kere daha barış teklifinde bulundu. Şiiliği tamamen ortadan
kaldırmayı tasarlayan Yavuz, Şah İsmail’in bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Asker içinde
yeniden homurdanmalar başlayınca Yavuz, Safeviler üzerine gidemeden seferi erteleyerek
ordusuyla birlikte İstanbul’a döndü.(1518)
Yavuz Sultan Selim İstanbul’a döndükten sonra Şah İsmail üzerine yeniden sefere
çıkmayı planlıyordu. Bu esnada Anadolu’da Celal adlı bir kişi Tokat civarında isyan etti.
Mehdilik iddiasıyla etrafına yirmi bin kişiyi topladığı haberi merkeze gelince, Vezir Ferhat Paşa
asiler üzerine gönderildi. Celal ve taraftarları yok edilmişti. (1520) aynı tarihlerde Şah İsmail’in
teşvikiyle Şam vilayetinde isyan çıktı. Osmalı Şam valisi Canberdi Gazali isyan etti. Bazı
tarihçiler Canberdi Gazali’nin Şah İsmail ile bağlantı kurarak Mısır ve Şam bölgelerinin fethi
için Şah İsmail’den yardım istediğini iddia etmişlerdir. Yavuz, onun isyan teşebbüsünü
sonuçsuz bırakmış ve onu affetmişti. Fakat Yavuz’un ölüm haberinin ardından isyan eden
Canberdi Gazali, Sultan Süleyman’ın tahta çıkıp üzerine kuvvet göndermesiyle bertaraf edildi.
Yavuz Sultan Selim ölünce yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti. Osmanlı - Safevi
ilişkileri, Kanuni’nin ilk yıllarında gerginliğini korudu. Bunun sebepleri arasında Yavuz’un
devam ettirilen Safevi siyaseti ve Şah İsmail’in Canberdi Gazali’yi desteklemesi sebep olarak
söylenebilir. Fakat daha sonraki yıllarda Osmanlının Safevi politikası yumuşamaya başladı.
Safevilere uygulanan ekonomik ambargo kaldırılarak hapiste olan Acem tüccarlar serbest
bırakıldı. Şah İsmail Kanuni Sultan Süleyman’a elçi heyeti göndererek, onun cülusunu, Rodos
fethini tebrik etmiş ve babasının ölümünden dolayı taziye dilemiştir.
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12.2. Çaldıran Savaşı’ndan Sonra Safevilerin Durumu
Osmanlıların fetihleriyle batı sınırı hızla değişen Safeviler, doğu sınırında da problem
yaşamaya başladılar. Şah İsmail’in yenilmesinden cesaret alan Özbekler, 1515 yılında
Horasan’a saldırdılar. Bu saldırıyı bertaraf eden Kayın Hâkimi Musullu Emir Han ve Belh
Hâkimi Rumlu Div Sultan Tebriz’e gelerek Horasan’ın sahipsiz kaldığını söylediler. Bunun
üzerine Şah İsmail, Horasan bölgesinin idaresini bir yaşındaki oğlu Tahmasb’a verdi. Musullu
Emir Han ve Lala Gıyaseddin Muhammed’i de Horasan’a vezir atadı.(1516) Özbek Hanı Ubeyd
Han, 1521 yılında Şah Tahmasb idaresinde olan Herat’ı kuşattı. İki haftalık kuşatmadan sonra
kuşatmayı kaldıran Ubeyd Han Buhara’ya döndü.
Kuzey sınırında ise 1518 yılında ülkenin pek çok yerinde ortaya çıkan karışıklıklardan
faydalanmak isteyen Mazendaran Aka Muhammed, bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Şah
İsmail, onun üzerine kuvvet göndererek itaati altına aldı. Bunun üzerine Sari, Rüstemdar ve
Hezarcerib hâkimleri Şah İsmail’in gönderdiği orduya gelerek ordunun komutanlarına Şah
İsmail’e olan bağlılıklarını bildirdiler. Aka Muhammed 1521 yılında yeniden isyan etti fakat
onun bu isyan Tekelü Çühe Sultan tarafından bastırıldı.
1518 yılında Reşt Hâkimi Emir Dibac ile Lacihan Hâkimi Karkiya Sultan Ahmed ve
Şirvan Hâkimi Şeyh Şah Tebriz’e gelerek Şah İsmail’e bağlılıklarını bildirdiler. 1516 yılında
Gürcistan beylerinden Karkara ile Menuçehr arasında çatışma çıktı. Karkara Tebriz’e sığındı.
Şah İsmail onun yanına birlikler vererek Gürcistan’a gönderdi. Bunun üzerine Menuçehr,
Osmanlı Devleti’ne sığındı. Şah İsmail, orduyu Rumlu Div Sultan, Tekelü Çirkin Hasan, Kaçar
Narin Bey ve Rumlu Kazak Bey komutanlığında Gürcistan üzerine göndermişti. Bu sefer
esnasında Kızılbaş reisleri arasında çıkan anlaşmazlıkta Div Sultan, Tekelü Çirkin hanı öldürdü.
Bu olay Şah İsmail’in vefatından sonra ortaya çıkan oymakçılık fikrinin ve aşiretler arası
kavganın fitilini ateşlemiş oldu.
Çaldıran yenilgisinden sonra Şah İsmail, Uzun Hasan gibi devlet işlerinden elini çekti.
Ülke batıdan doğuya saldırılara uğrayıp toprak kayıpları olmasına rağmen ordunun başına
geçerek sefer çıkma ya da kaybettiği toprakları geri alma gayesine düşmedi. Problem olan
yerlere komutanlarını gönderdi. Bu süreçte Durmuş Han, Zeynel Han, Çayan Sultan, İbrahim
Han, Emir Han, Div Sultan gibi sadık kızılbaşlar sayesinde büyük bir çözülme yaşanmadı.
Çaldıran Savaşı’ndan sonra eğlence ve av partileriyle hayatını devam ettiren Şah İsmail’in bu
halleri kızılbaşlar arasında kırılma meydana getirdi. Mürşid-i kâmil olarak vasıflandırdıkları
şahlarının normal insanlar gibi eğlenceye dalması bağlılıklarını zedeledi. Kızılbaş komutanlar
ve yöneticiler makam ve mansıp için birbirleriyle yarışmaya başladılar. 1524 yılında avlanmak
için gittiği Şeki’de hastalanan Şah İsmail otuz sekiz yaşındayken burada hayatını kaybetti. (23
Mayıs 1524) Naaşı, Erdebil’e atalarının yanına gömüldü.
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Uygulamalar
1)
okuyunuz.

Çaldıran Savaşı’ndan sonra Şah İsmail’in yaşadığı inziva hayatı hakkında bir kitap

2)
Çaldıran Savaşı’ndan önce ve sonra Osmanlı ve Safevi topraklarını harita üzerinde
inceleyiniz, Osmanlı Devleti’nin toprak kazançlarını belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1) Çaldıran Savaşı’ndan sonra Şah İsmail’in faaliyetleri nasıldır?
Soru 2) Yavuz Sultan Selim’in Safevi Devleti’ni yok etmek için faaliyetlerini okuyuz?
Soru 3) Çaldıran Savaşı’nın sonucunda Şiiliğin yayılması durmuştur, bunun Anadolu
coğrafyasındaki etkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Çaldıran Savaşı’nda yenildikten sonra Şah İsmail’in Osmanlı Devleti’ne
karşı değişen siyasetini öğrendik. Şah İsmail devlet işlerinden elini çekerek kendisini av ve
eğlenceye yöneltti, Çaldıran’a kadar süregelen batıya doğru genişleme politikasının sona ererek
Osmanlı Devleti ile dostane ilişkinin kurulmaya çalışılmasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

Şah İsmail yenildikten sonra Osmanlı Devleti’ne karşı politikası nasıldır?

a-

Anadolu’nun içine ajanlar göndererek ayaklanma çıkarmak

b-

Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa’dan müttefikler bulmak

c-

Osmanlı Devleti’ne karşı savunma stratejisini uygulamak

d-

Tebriz’e dönerek büyük bir ordu hazırlamaya başlamak

e-

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini tanımak

2Şah İsmail Çaldıran Savaşı’ndan mağlubiyetle döndüğünde karşılaştığı ilk
sorun nedir?
a-

Oğlu Tahmasb’ın ona karşı isyan etmesi

b-

Emri altındakilerin itaatsizliğe başlaması

c-

Türkmenlerin Osmanlı Devleti’ne sığınması

d-

Öldürülen komutanların ailelerinin isyan etmesi

e-

Kaybettiği hazineden dolayı para sıkıntısı çekmesi

3Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail’in barış teklifie olumlu cevap vermeme
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Şah İsmail’e güvenmemesi

b-

Daha fazla ganimet elde etmek istemesi

c-

Ordunun geri dönmek istememesi

d-

Yazın bir kere daha Şah İsmail üzerine giderek meseleyi kökten çözmek istemesi

e-

Memlükler üzerine sefere çıkmak istemesi

4Aşağıdaki politikalardan hangisi Yavuz Sultan Selim’in Safevileri yıpratmak
için uyguladığı politikalardan birisidir?
a-

İpek ticaretine ambargo koyması

b-

Avrupalı devletlerle ticaret anlaşması imzalamasını engellemesi

c-

Memlüklülerle ticaret yapmasını engellemesi
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d-

Gelen İranlı tüccarlardan çok yüksek vergi alması

e-

İran Tüccarlarının kervanlarını yağmalatması

5Memlük
Sultanı’nın
Osmanlı
Devleti’nin
kazandığı
Çaldıran
Muharebesi’nden endişe duymasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Şah İsmail’in güç kaybetmesi

b-

Osmanlı Devleti’nin daha güçlü hale gelmesi

c-

Yavuz’un halifeliği elinden alacağını düşünmesi

d-

Dulkadiroğulları toprakları üzerinde Osmanlı-Memlük mücadelesinin artacağı

e-

Osmanlı Devleti’nin Venediklilerle ittifak kurması

6Çaldıran Savaşı’ndan sonra Yavuz Sultan Selim’in tekrar Safeviler üzerine
gitmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Memlüklülerin üzerine gitmesi

b-

Şah İsmail ile anlaşma imzalaması

c-

Memlüklülerin aracı olup Yavuz Sultan Selim’i seferden vazgeçirmesi

d-

Anadolu içindeki kızılbaşların isyan etmesi

e-

Yavuz’un batı seferine karar vermesi

7Memlük seferinden sonra Şah İsmail’in üzerine yürümek isteyen Yavuz’un
seferden vazgeçme sebebi nedir?
a-

Memlüklülerin isyan etmesi

b-

Şah İsmail’in barış istemesi

c-

Ordunun sefere gitmek istememesi

d-

Anadolu içinde isyan çıkması

e-

Canberdi Gazali’nin isyan etmesi

8İlerde Safeviler arasında aşiretler arasında kavgaların çıkmasına sebep
olacak olan olayın başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Şah İsmail’in Ustacalu aşiretini tutması

b-

Aşiretlerin arasında kız alıp vermelerin kesilmesi
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c-

Kızılbaş reislerinin ganimet paylaşamaması

d-

Şah İsmail’in yerine kimin geçeceği hususunda tartışmaları

e-

Rumlu Div Sultan’ın tekelü Çirkin Sultan’ı öldürmesidir

9Aşağıdakilerden hangisi Çaldıran Savaşı’ndan sonra müritlerin Şah
İsmail’den kopma sebeplerinden değildir?
a-

Mürşid-i Kamil olan Şah İsmail’in eğlenceye dalması

b-

Aşiret reislerinin kendi aralarında mücadeleye girmeleri

c-

Şah İsmail’in yenilmezlik kerametinin bitmesi

d-

Şah İsmail’in savaş ve devlet işlerini bırakarak avcılık ve eğlenceye düşmesi

e-

Şah İsmail’in normal insan olduğunu düşünmeye başlamaları

10Şah İsmail Çaldıran yenilgisinden sonra kaybettiği toprakları almak
gayesine düşmedi. Buna rağmen Safevilerde bir çözülme yaşanmadı. Aşağıdakilerden
hangisi bunun nedenidir?
a-

Osmanlı Devleti’nin Safevi topraklarına saldırmaması

b-

Özbek Mirzaların taht kavgasına tutuşmaları

c-

Bazı kızılbaş reislerinin faaliyetleri

d-

Memlüklülerin yardımı

e-

Şah İsmail’in kerameti

CEVAPLAR; 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-E, 9-B, 10-C
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13. ŞAH İSMAİL SONRASI ŞAHLAR VE
DEVLETİN YIKILIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 Şah I. Tahmasb
13.2 Şah II. İsmail
13.3 Şah Sultan Muhammed
13.4 Şah I. Abbas
13.5 Şah Safi
13.6 Şah II. Abbas
13.7 Şah II. Safi (Şah Süleyman)
13.8 Şah II. Tahmasb
13.9 Şah III. Abbas ve Yıkılış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Şah İsmail’den sonra başa gelen Şahların, Şii müritlerle ilişkileri nasıldır?

2-

Şahların iktidar mücadelelerinde Kızılbaş reislerin etkileri nasıldır?

3-

Safevi Devleti’nin yıkılmasındaki en büyük etken nedir?

4-

Şah I. Abbas’ın iyileştirme faliyetlerinin devletin devam etmesindeki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Şah
sonra Şah
Dönemi

Şah İsmail’den sonra
İsmail’den
I. Tahmasb merkezi otoriteyi sağlayarak
doğuya
doğru
yaptığı
fetihleri öğrenmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Okuma- inceleme

Safevi
Devleti’ni
Şah II. İsmail ve Şah
sünni
esaslar
üzerine
I. Abbas Dönemi
oturtmaya çalışan Şah II.
İsmailin
faaliyetleri
ile
devleti
modernleştirmeye
çalışan Şah I. Abbas
dönemini anlamak

Okuma- analiz etme

Safevi
Devleti’ni
Şah Safi, Şah II.
yıkılışa
götüren
şahlar
Abbas, Şah II Tahmasb
dönemini öğrenmek
Dönemi

Okuma- tartışma

Şah
III.
Abbas
dönemi ve Safevi Devleti’nin
yıkılışını öğrenmek

Okuma - tartışma

Şah III.
Dönemi ve Yıkılış

Abbas
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Anahtar Kavramlar
Şah II. İsmail: Sünniliği benimseyerek Safevi sarayında Sünnilik esaslarını oturtmaya
çalışan Safevi sultanıdır.
Şahseven: Şah I. Abbas tarafından Kızılbaş emirlerin gücünü kırmak ve kendisine bağlı
bir kuvvet oluşturmak için kurulan askeri birliklerdir.
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Giriş
Şah İsmail’den sonra başa geçen şahlar dönemini ve Safevi Devleti’ni yıkılma sürecine
giden süreç öğrenilecektir. Bu dönemde Şah II. İsmail’in devleti Sünni esaslar üzerine oturtma
çabası, Şah I. Abbas’ın devleti modernleştirmeye çalışması hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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13.1. Şah Tahmasb (1524-1586)
1514 yılında İsfahan yakınlarında doğan ve Şah İsmail’in büyük oğlu olan şah Tahmasb,
çok küçükken lalası önderliğinde Herat’a idareci olarak gönderilmişti. 1521 yılında Herat’tan
geri çağrılan Şah Tahmasb, 1524 yılında babası vefat edene kadar onun yanından ayrılmadı.
1524 yılında Şah İsmail vefat edince de yerine geçti. Tahta geçtiğinde henüz on yaşında çocuk
olan Şah Tahmasb, ilk yıllarını güçlü kabilelerin iktidar mücadeleleriyle uğraşmakla geçti. Şah
İsmail döneminin en önemli beylerinden olan Div Sultan Rumlu iktidarda etkin bir isimdi.
Emirülümeralık makamında olan Rumlu Div Sultan’ın iktidarı tamamıyla kendi elinde tutması
diğer kızılbaş kabileleri arasında huzursuzluğa sebep oldu. Bu duruma isyan eden Ustacalu
kabilesinden Köpek Sultan’ın isyanı esnasında Özbekler de Herat’a saldırmıştı. Div Sultan,
Tekelü, Şamlu, Dulkadırlı, Varsak gibi kabilelerin de yardımını alarak Özbekler üzerine sefere
çıkma bahanesiyle Köpek Sultan’ın üzerine yürüdü. Bu sefere Şah Tahmasb da katılmıştı.
Ustacalu Köpek Sultan ve ordusu ağır yenilgiye uğradı.(1526) Bu zaferle hem Div Sultan’ın
hem de Tekelü kabilesinin gücü ziyadesiyle arttı. Ertesi yıl Div Sultan’ın öldürülmesiyle yerine
Tekelü aşiretinden Çuha Sultan geçti. 1530 yılında Şah Tahmasb, Şamlular aşiretini destekledi,
Şamlular ile mücadeleye giren Tekelü Çuha Bey öldürüldü. Böylece Tekelülerin iktidardaki
güçleri kırıldı ve emirülümerealık makamı şamlu Hüseyin Han’ın eline geçti. Çuha Sultan’ın
ölüm haberini alan Tekelülere karşı Şah Tahmasb’ın teşvikiyle birleşen Ustacalu, Dulkadir,
Afşar ve Rumlu kabileleri ile mücadeleye giren Tekelüler yenildiler. Bunlar Çuha Bey
tarafından himaye edilerek Bağdat valiliğine yükseltilen Bağdat Hâkimi Muhammed Han’ın
yanına sığındılar. Muhammed Han bunların ileri gelenlerini öldürttü. Sultan’ın sadık
adamlarından Azerbaycan beylerbeyi olan Tekelü Ulama Han, Tekelülere reva görülen bu
muameleye kızarak Tebriz’i yağmaladı. Şah Tahmasb tarafından gönderilen kuvvetlere karşı
duramayacağını bildiğinden, Osmanlı Devleti’ne sığındı. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan
Süleyman’ın Irakeyn seferlerini düzenlemesinde etkili olan Ulama Han, 1534’de Sadrazam
Makbul İbrahim Paşa’yla Tebriz’e girdi ve Osmanlılar tarafından Azerbaycan beylerbeyiliğine
tayin oldu.
Küçük yaşta başa geçen ve kabilelerin iktidar mücadelesini gören Şah Tahmasb dönem
dönem farklı aşiretleri destekleyerek aşiretlerin gücünü birbirlerine kırdırdı. Yavaş yavaş
idareyi ele almaya başlayan Şah Tahmasb, 1533 yılında Şamlu Hüseyin Han’ın öldürülmesiyle
idareyi tam olarak ele almayı başardı. Bu aşiretler kavgası esnasında Özbek Sultanlar Safevi
Devleti’nin topraklarına saldırıda bulunuyorlardı. Özbek hükümdarı Ubeydullah Han 1524’de
Herat’ı kuşatmış fakat alamamıştı. Aşiretler arasındaki kavganın en hızlı olduğu 1526 yılında
Ubeydullah Han, Horasan’a yürüdü. Merv ve meşhedi aldıktan sonra Esterabad üzerine
ilerleyen Ubeydullah, Rey’i de ele geçirmişti. 1528 yılında büyük bir orduyla harekete geçen
Şah Tahmasb, Özbek Hanı Ubeydullah ile Rudicam’da karşılaştı ve onu yendi. Bu zaferden
sonra Horasan üzerine yürüyen Şah Tasmahb, Herat’ı alarak buranın idaresini kardeşi Behram
Mirza’ya verdi.(1529)Safevilerin buradan ayrılmasının ardından Ubeydullah tekrar Herat
üzerine yürüdü fakat Şah Tasmahb’ın geldiği haberi üzerine geri döndü. (1533)
Bu esnada Osmanlı Devleti Safevilere saldırdı, bu haberi alan Şah Tahmasb
Maveraünnehr bölgesinin idaresini kardeşi Sam Mirza’ya bırakarak batıya yöneldi. Tekelülerin
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iktidardan uzaklaştırılmasından sonra Osmanlılara sığınan Ulama Han’ın teşvikiyle sefere
çıkan Kanuni’nin veziri İbrahim Paşa; Tebriz’e girdiğinde Şah Tahmasb, Özbeklerle
savaşmaktan geri dönüyordu. Seferden dönen şahın askerleri yorgunluktan dağılmış
durumdaydı. Tahmasb, kardeşleri Elkas ve Sam Mirzaları Şamlu Hüseyin Han ile beraber
Tebriz’e yolladı. Burada Safevileri ümitsizliğe düşürecek olan iki olay meydana geldi.
Bunlardan birincisi Dulkadıroğlu Mehmed Bey ve Hüseyin Han Tekelü bazı Türkmen
kızılbaşlar ile birlikte Osmanlıların tarafına geçti. Daha sonrasında Gazi Han Tekelü de
Osmanlıların tarafına geçti. Her ne kadar soğuk hava, kar ve ağır kış şartları bastırıp Osmanlı
askerini zor duruma düşürse de, Kanuni Sultan Süleyman’ın kendisi Musul’a çekilip, Ulama
Sultan ve Dulkadırlı Mehmed Bey’i Tebriz üzerine gönderdi. Bağdat Hâkimi Şerefeddinoğlu
Muhammed Han’a haber gönderen Şah Tahmasb geri çekilmesini söyledi. Bunun üzerine
Şerefeddinoğlu şehri yağma ederek Bağdat’ı teslim etti.(1534)
Şah Tahmasb’ın Tebriz’e girdiği haberleri üzerine Osmanlı ordusu Tebriz’e doğru
harekete geçti Şah Tahmasb Tebriz’i terketti. Osmanlı ordusu bir müddet Şah Tahmasb’ı takip
etti fakat Şah, Osmanlı ordusunun karşısına çıkmadı. Kanuni Sultan Süleyman döndükten sonra
Şah Tahmasb Tebriz’e yeniden hâkim oldu.
Şah İsmail zamanında ele geçirilen Şirvan bölgesi eski hâkimlerinin idaresine
bırakılmıştı. Hatta Şirvanşah II. Halil ile Şah Tahmasb’ın kızı evlenmişti. 1535’te II. Halil’in
ölümüyle Şirvanşahlar itaatten çıktılar. Bunun üzerine Şah Tahmasb bölgeyi bütünüyle kontrol
altına alarak buranın yönetimini kardeşi Elkas Mirza’ya bıraktı (1538). Burada bağımsız
hareket etmeye başlayan Elkas Mirza, Şah Tahmasb’ın Gürcistan seferine çıkmasını fırsat
bilerek isyan edip kendi adına para bastırdı.(1546) Tahmasb, Şirvan’a ordu gönderince buradan
kaçarak Osmanlılara sığındı. Şirvan topraklarının idaresi İsmail Mirza’ya verildi. Elkas Mirza
olası bir İran seferinde halkın ve ordunun kendisine destek vereceğini söyleyerek Kanuni Sultan
Süleyman’ı yeni bir sefere ikna etti. Osmanlı Sultanı Kanuni, İran üzerine yeniden sefer başlattı.
(1546)
Osmanlı gücüne karşı koyamayacağını düşünen Şah, Osmanlı ordusunun geçeceği yol
güzergâhındaki bütün yerleri yaktırdı. Su kaynaklarını kuruttu ve kendisi Merend’e çekildi.
Kanuni Sultan Süleyman Tebriz’e girdi burada kırk gün civarında kaldı. Ulama’yı Van’a, Elkas
Mirza’yı Merend’e gönderen Kanuni, Tebriz’i aldıktan sonra Kars’a yöneldi. Ordu Muş’a
çekilince İsmail Mirza, Kars’a saldırarak Osmanlılara zarar verdi. Şah Tahmasb da Muş, Hınıs,
Adilcevaz, Ahlat bölgelerinden Erzincan’a kadar geldi. Adı geçen bütün bölgeleri yağmaladı.
Bu yağma hareketinin üzerine Kanuni, Elkas Mirza’yı Irak-ı Acem’e yolladı. Kum, Kaşan ve
Isfahan’a kadar uzanan Elkas Mirza; Safevi kuvvetlerince yakalanarak öldürüldü. (1550)
Erzurum Valisi İskender Paşa’nın etkisiyle İran üzerine üçüncüye sefere çıkan Osmanlı
ordusu bu seferde de Şah Tahmasb’ın ordusuyla karşılaşmadı. Küçük çatışmalar ve bir iki yerin
el değiştirmesi haricinde çok önemli bir olay olmayan bu seferden sonra Osmanlıların tekrar
Azerbaycan’a saldıracağı bilgisi Şah Tahmasb’a gelince, Amasya’da bulunan Kanuni’ye
mektup gönderen Şah Tahmasb barışı sağladı. (1555 Amasya Anlaşması) bundan sonra
Osmanlılar ile sakin bir döneme girildi. 1559 yılında Şehzade Bayezid’in oğullarıyla birlikte
Şah Tahmasb’a sığınması, Tahmasb’ın onları Kanuni’ye teslim etmesiyle bir sorun olmadan
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çözüldü. II. Selim ve III. Murad dönemlerinde de İran ile Osmanlı arasında mücadele
yaşanmadı.
Şah Tahmasb’ın Kafkasya politikası doğrudan Osmanlının batı politikasına bağlıdır.
Osmanlı ile uğraşmak istemeyen Şah, Osmanlı Sultanının batı fetihleri ile meşgul olduğu
zamanda 1540 yılında Tiflis’i ele geçirdi. 1546’da Kaheti Valisi Levend Hanı itaat altına aldı.
Daha sonra Şeki bölgesini alarak Gürcüler üzerindeki baskısını arttırdı. Osmanlı Devleti ile
anlaşarak batı sınırını sağlama alan Gürcistan üzerine sefere çıkarak bolca esir ve ganimet elde
etmeye başladı. Gürcistan bölgesi Osmanlı - Safevi münasebetleri neticesinde aralarında
paylaşıldı.
Şah Tahmasb’ın uğraşmak zorunda kaldığı bir diğer mesele, Gilan bölgesi idarecilerinin
itaatten çıkmasıydı. Kanuni’nin İran seferi esnasında Osmanlı sultanına bağlılığını bildiren
Gilân hâkimlerinden Muzaffer Sultan 1536 yılında Şah Tahmasb tarafından Tebriz’de
öldürüldü. Küçük yaştaki oğlu Han Ahmed yerine Behram Mirza’yı idareci olarak gönderen
Şah Tahmasb, onun başarısız olması üzerine Han Ahmed Bey’i oranın hâkimi olarak tanıdı.
Fakat Han Ahmed’in itaatsizliği ve halkın şikâyetleri yüzünden Gilan’a ordu göndererek
Gilan’ı zapt eden Şah Tahmasb, oranın idaresini İmamkulu Mirza’ya bıraktı.
Şah Tahmasb Avrupalı devletlerden gelen ittifak tekliflerine sıcak bakmayarak Osmanlı
Devleti ile ilişkilerini iyi tutma yoluna gitmiştir. 1571 yılında Osmanlıların İnebahtı’da
yenilmeleri üzerine Papa Pius, Tahmasb’a elçiler göndererek karadan ve denizden Osmanlılara
karşı hareket edeceklerini, onun da Suriye ve Irak’a saldırarak kaybettiği toprakları geri
alabileceğini iddia ettiği teklifi kabul etmemiştir. Şah Tahmasb, 1574 yılında hastalandı,
şehzadeler ve Kızılbaş Türkmenler arasında iktidar mücadelesi yeniden başladı. Bu
mücadeleler esnasında (14 Mayıs 1574) da zehirlenerek öldürüldü. Yerine Ustacaluların
desteğiyle oğlu Haydar Mirza geçti. Avşar, Rumlu aşiretlerinin ve Türkmen beylerinin
itirazlarıyla tahtan indirilen Haydar Mirza’nın yerine II. İsmail geçti.(1574)

13.2. Şah İsmail II (1576-1577)
Şah Tahmasb’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta kimin geçeceğine dair aşiretler
arasında rekabet yeniden başladı. Ustacaluların desteğiyle tahta oturan Haydar Mirza, Afşar,
Rumlu ve diğer Türkmen beylerinin muhalefetiyle tahtan indirildi. Onun yerine bu aşiretlerin
desteğini alan İsmail; Mirza Şah II. İsmail olarak tahta oturdu. Şah II. İsmail’in saltanatı kısa
süreli oldu. Kardeşlerinin kendi tahtını tehlikeye düşürebileceğini düşünen Şah II. İsmail
kardeşlerini öldürterek, saltanatta kendisine rakip olacak kimse bırakmadı. Yalnızca altı
yaşında olan Herat Hâkimi Abbas Mirza’yı öldürmesi için gönderdiği Ali Kulu Han-ı Şamlu,
onu öldürmeyince hayatta kalan tek kardeşi o kaldı.
Şah II. İsmail, Şafiilik mezhebini benimsediği için etrafında bulunan Şiilerin birçoğunu
öldürttü. Sarayda bulunan Şii ulema yerine Sünni ulemayı yerleştirdi. Önemli mevkilerde
bulunan kızılbaş reislerin kendisine itaat etmeyeceklerini düşündüğü için onları azlederek
yerlerine kendisine tabi ama tecrübesiz olan kimseleri getirdi. Onun bu davranışları kısa sürede
ona karşı muhalefetin oluşmasına sebep oldu. Şah II. İsmail; Sünni olmasına rağmen
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Anadolu’da bulunan kızılbaşları kışkırtması ve Doğu Anadolu’da bazı emirleri kendi tarafına
çekmesi yüzünden Osmanlı ile ilişkileri bozuldu. Kısa süre sonra Şah II. İsmail’in ölüm haberi
geldi. Ölümü hakkında kesin sebep bilinmemekle beraber zehirlenerek öldürüldüğü fikri
yaygındır.

13.3. Sultan Muhammed Devri (1577-1586)
Şah II. İsmail’in ölümü üzerine kızılbaş reisleri uzun müzakerelerden sonra Şah
Tahmasb’ın büyük oğlu Muhammed Hüdabende’yi tahta çıkardılar. Muhammed
Hüdabende’nin gözleri kör olduğu için, karısı devlet yönetimini ele geçirdi. Bu esnada oğlu on
bir yaşındaki Hamza Mirza veliaht olarak seçilmişti ama onun adına annesi devlet işlerini
yönetiyordu. Hamza Mirza’nın annesinin önemli memuriyetlere yakınlarını getirmesi kızılbaş
reisleri içinde memnuniyetsizliğe sebep oldu.
Buna ilaveten Şah II. İsmail döneminde Osmanlı - Safevi ilişkileri bozulmuştu. Şah II.
İsmail ölümü üzerine İran - Osmanlı sınır boylarında yaşayan Kürt aşiretlerin kışkırtmaları ve
Şirvan şahının mektup göndererek Sünniliğe geçtiğini ve Şii olan Safevilere karşı kendisine
yardım edilmesini istemesi üzerine Sultan III. Murad İran üzerine sefer kararı aldı. Vezir Lala
Kara Mustafa Paşa kumandasındaki orduya Gürcistan, Şirvan ve Azerbaycan topraklarını
fethetme görevi verildi. Ferhad Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa emrindeki kuvvetler
Azerbaycan topraklarına girince, Hamza Mirza zayıf bir ordu ile karşı koymaya çalıştı. Osmanlı
ordusu Tebriz’i aldı.(1585) daha sonra da Tiflis ve Şirvan bölgesi Osmanlıların hâkimiyetine
geçti. Tebriz’i geri alamayan Hamza Mirza, Osmanlı ordusuna yenildi ve öldü. (1586)

13.4. Şah Abbas Devri (1588-1628)
Hamza Mirza’nın ölümü üzerine Türkmen reisleri arasında tahta kimin geçeceği
hususunda mücadele yaşandı. Ustacalu Mürşi Han Kulu desteğiyle Abbas Mirza; Safevi tahtına
oturdu. Bu esnada Muhammed Hüdabende tahtını yeniden ele geçirmek için bazı teşebbüslerde
bulunduysa da başarısız oldu ve Kazvin’de öldü.(1596)
Şah Abbas Safevi tahtına oturduğunda Doğu’dan Özbekler, batıdan Osmanlılar Safevi
topraklarına saldırıyordu. Ayrıca içte de bir sürü karışıklık vardı. Bazı emirler söz dinlemeyerek
kendi başlarına buyruk hareket etmeye başlamıştı. Şah Abbas, içteki isyanları bastırmak için
Osmanlılar ile anlaşma yoluna gitti. Osmanlı sarayına elçi gönderen Şah Abbas, Osmanlı
Sultanıyla barış yapmak istediğini iletti. Hatta kardeşi Hamza Mirza’nın oğlu Haydar Mirza’yı
rehin olarak Osmanlı Sultanına gönderdi (1590). Bu esnada uzun süren savaşlardan dolayı
Osmanlı maliyesi de zor duruma düşmüştü. Yapılan görüşmelerden sonra; İran’da peygamberin
ashabına ve üç halifeye, Hz Aişe’ye küfredilmesinden vazgeçilmesi, Sünnilere karşı kötü
davranılmaması bu tarihe kadar iki tarafında aldığı yerlerin aynen muhafaza edilmesi gibi
maddelerle barış anlaşması imzalandı.(1590)
Osmanlılar ile barış imzalayan Şah Abbas içerideki istikrarsızlığı ve isyanları ortadan
kaldırmak için harekete geçti. Öncelikle Osmanlı tehlikesinden uzaklaşmak için devletin
merkezini Kazvin’den İsfahan’a nakletti. Kızılbaş reislerin güçleri malumdu. Onların gücünü
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kırmak için Şah Abbas, Şahseven adıyla yeni bir askeri birlik meydana getirdi. Bu yeni ordu
şaha sadakatinden şüphe duyulmayan Kızılbaşlar, Gürcüler, Çerkezlerden oluşacaktı. Ayrıca
Ermeni ve diğer Kafkas halklarından küçük yaşta İran’a gelen gulamlarla, savaşlarda esir
alındıktan sonra Müslümanlığı seçenlerden müteşekkildi. Bunların başına daha önce İslam’ı
seçmiş olan Ermeni asıllı Allahverdi Han getirildi. Ayrıca ordunun gücünü arttırmak için
tüfekciyan ve topcuyan adı altında bunları kullanabilen birlikler oluşturuldu. Şah Abbas
tophane kurdurdu.
Şah Abbas’ın yeni kurduğu ordu düzeninin dışında kalan ve ateşli silah kullanamak
istemeyen Kızılbaş Türkmenler hızla güçlerini kaybettiler. Siyasi ve ekonomik güçlerini
kaybedince de iktidarda olan etkinliklerini yitirdiler. Şah I. Abbas Osmanlı ile anlaşma
imzalayarak batısını güvence altına alınca doğu sınırındaki Özbekler üzerine yürüdü. 1598
yılında Herat, Nişabur, Meşhed’i geri aldı. Böylece hâkimiyet alanını Belh, Merv ve
Esterabad’a kadar genişletti. Ancak iki yıl sonra Özbekler Belh’i geri aldı. Safevi ordusu ağır
kayıplar vererek Merv, Herat, Nesa, Ferah ve Sebzevar şehirlerini topraklarına kattı. Özbeklerle
anlaşarak doğu sınırını güvence altına aldı.
İçerideki aşiretlerin gücünü kıran, merkezi otoriteyi sağlamlaştıran ve Özbekleri dize
getiren Şah Abbas, Azerbaycan, Nahcivan ve Revan’ı geri aldı. Karşısına çıkan Ciğalizade
Sinan Paşa’yı Tebriz’de yenilgiye uğrattı. Osmanlılar ile yaptığı anlaşmayı bozan Şah Abbas,
Kerkük, Şehrizor, Kerbela, Necef ve Bağdat’ı ele geçirdi.(1624) Bu esnada Osmanlı tahtında
bulunan ve çocuk denilecek yaşta tahta çıkan Sultan IV. Murad vardı. Ayrıca Portekizlilerin
elinde bulunan Basra Körfezi’ndeki adaları onlardan geri aldı. İran’ı en geniş sınırlarına
ulaştıran Şah I. Abbas 1629 yılında vefat etti. Şah Abbas Avrupalı tüccarların başkentte
temsilcilik yapmalarına izin vererek ticareti geliştirdi.

13.5. Şah I. Safi Devri (1628-1642)
Şah I. Abbas vefat ettiğinde yerine geçecek oğlu ya da kardeşi yoktu. Taht iddiasında
bulunma ihtimaline karşı bir kısmı öldürülmüş bir kısmı da kör edilmişti. Bu nedenle torunu
Safi Mirza’nın oğlu olan Sam Mirza, Şah Safi adıyla tahta oturdu. Zalim bir mizaca sahip olan
Şah Safi, birçok devlet adamına ve şehzadeye acımasızca davranıp bir kısmını öldürmüştü. Şah
Safi, döneminde Osmanlılar ve Özbekler ile uğraşmıştır. Van üzerine Safevilerin tecavüzde
bulunması üzerine Osmanlı kuvvetleri Revan’a saldırarak burayı aldılar. Fakat Safeviler kısa
süre sonra Revan’ı geri aldılar. (1635) Şah Safi Osmanlılara barış teklifinde bulundu, fakat İran
üzerine sefere çıkmayı planlayan Osmanlı Sultanı IV. Murad bu teklifi reddetmişti. Çocuk yaşta
başa geçen ve bir süre otoritesini kuramayan Sultan IV. Murad, otoriteyi eline aldıktan sonra
meselelerin halline başlamıştı. 1638 yılında ordunun başına geçerek Bağdat seferine çıkan
Sultan IV. Murad Bağdat’ı aldı. Bundan sonra Osmanlılar ile Safeviler arasında barış anlaşması
imzalandı. (Kasrışirin anlaşması 1639) bu anlaşma ile Osmanlı - Safevi sınırı tespit edilmiş oldu
ve iki ülke arasında uzun süreli barış dönemi başladı. Şah Safi 1642 yılında otuz bir yaşındayken
aniden öldü.
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13.6. Şah IIAbbas Dönemi (1642-1666)
Şah Safi’nin aniden ölümü üzerine on yaşında olan oğlu Muhammed Mirza II: Abbas
adıyla tahta çıktı. Kendi döneminde fazla bir faaliyeti olmayan Şah II. Abbas Afganistan’a ordu
göndererek Kandehar ve etrafındaki kaleleri hâkimiyetine aldı.(1648) Buna karşılık Babürler
1653 yılına kadar Safevilere saldırdılar fakat bu mücadeleden bir şey elde edemediler. Şah
Abbas döneminde Basra Körfezi’nde etkinliğini arttırmaya çalışan Hollandalılar yeni
imtiyazlara sahip oldular. Ölümüne yakın Fransızlar da bazı imtiyazlara sahip oldular. Bu
dönem Safevilerin güç kaybetmeye başladıkları dönemdir. 1666 yılında vefat ettikten sonra
yerine oğlu geçti.

13.7. Şah II. Safi (Şah Süleyman) (1666-1694)
Şah II. Abbas vefat edince yerine oğlu Safi Mirza; Şah Süleyman adıyla tahta geçti.
Tahta geçtikten sonra tahttan indirilme korkusu yaşayan Şah Süleyman kendinden önceki
şahların yaptığı gibi sert önlemler aldı. Önde gelen beylerin bazılarını öldürttü. Safevileri savaşa
sokmayan Şah Süleyman, barışçı bir politika izledi. Bu dönemde Hollandalılar Kişm Adası’nı
işgal ederek Benderabbas’ı topa tuttular. Şah Süleyman, Hollandalılarla müzakere ederek
anlaşma yolunu tercih etti. Şah II. Abbas döneminde başlayan gerileme süreci bu dönemde daha
da hızlandı. Herhangi bir siyasi başarısı olmayan Şah II. Süleyman 1694 yılında vefat etti.

13.8. Şah Hüseyin Mirza
Şah Süleyman’ın 1694 yılında vefat etmesi üzerine yerine oğlu Hüseyin Mirza şah oldu.
Hüseyin Mirza iktidara geldikten sonra işret ve eğlence âlemlerinde vakit geçirmeye başladı.
Bu işret ve eğlence âlemlerinin sayısı o kadar arttı ki sarayın masraflarının ciddi şekilde
artmasına sebep oldu. 1698 yılında ülkenin doğusunda bulunan Beluciler ayaklandılar. Kendi
başına bu ayaklanmayı bastıramayan Hüseyin Mirza, Gürcü Prensi II. Giorgi’nin yardımını
istedi. Gürcü Prensi sayesinde ayaklanmayı bastıran Hüseyin Mirza bundan sonra da Gürcü
Prensle işbirliği içinde olmaya devam etti. Sarayda Gürcü nüfuzu daha arttı. Daha sonra Şah
Hüseyin Mirza, Kum ve Meşhed’i ziyaret etmek maksadıyla başkentten ayrıılınca kardeşi
Abbas Mirza iktidarı ele geçirmek için isyan ettiğinde de Gürcü beylerinden Keyhüsrev’in
yardımıyla isyan bastırıldı. (1706) 1709 yılında Galzay Afganlıları, Kandehar’ı işgal ettiler.
Kandehar geri alınamadı. Gürcülerin Safevi sarayında etkisinin giderek artması Kızılbaş beyleri
ve askerleri rahatsız ediyordu. Ordunun içindeki bu Gürcü- Kızılbaş çekişmesi yüzünden
Kandehar bir daha geri alınamadı.
1715 yılında Adali Afganlar, Herat’ta isyan çıkartarak Meşhed’i kuşattılar. Şah bunlara
karşı üç defa kuvvet gönderdi fakat başarılı olamadı. Şah Hüseyin Mirza, 1718 yılında yeni bir
ordu hazırlamak için Kazvin’e geçti. Galzay Afganlıları, Meşhed’i kuşatan Abdali Afganlıları
yendiler. Bunun üzerine Şah Hüseyin Mirza, Galzay Afganlıları’nın başı olan Mir Mahmud’u
Şah Hüseyin Kulı ünvanı ile Kandehar Valisi tayin etti. Fakat Mir Mahmud isyan ederek
Kirman ve Meşhed’i aldı. 1722 yılında karşısına çıkan Safevi ordusunu bozguna uğratan
Afganlılar, başkenti kuşattı. Şah Hüseyin Mirza teslim oldu.(10 Kasım 1722)
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13.9. Şah II. Tahmasb (1722-1731)
Afganlıların başkente girerek Hüseyin Mirza’yı teslim almaları üzerine Safevi devlet
adamlarından bazıları Şah Hüseyin’in oğlu Şehzade Tahmasb’ı Kazvin taraflarına kaçırdı.
Afganlar, İran’daki şehirleri ele geçirememişlerdi. Tebriz, Kazvin, Yezd gibi şehirler Afganlara
karşı direniyorlardı. Bu esnada Şah II. Tahmasb hükümdarlığını ilan etti. 1725 yılında Mir
Mahmud Han yeğeni Eşref tarafından devrildi. Osmanlı Devleti İran’daki gelişmeleri dikkatlice
izliyordu. Safevi iktidarının sallantıda olduğunu gören Osmanlı Devleti doğu sınırında asayişi
sağlamak ve bazı şehirleri Şiilerin zulmünden kurtarmak için harekete geçti. Rusya; Şah
Tahmasb’ın şahlığını tanıdığını ilan etti. Gilân, Esterabad ve Mazendaran bölgelerinin
Rusya’ya verilmesi halinde Şah için Afganlılarla mücadele edeceğini bildirmişti. Hareket eden
Osmanlı ordusu Tiflis’i ele geçirerek İran içlerine doğru devam etti. İki aylık bir kuşatmadan
sonra Hoy’u da aldı. Osmanlılar ile Ruslar, İran topraklarında hâkimiyet mücadelesinde karşı
karşıya geldiler. 24 Haziran 1724 yılında İstanbul’da Rusya ile Osmanlı, İran Devleti’nin
topraklarını aralarında taksim eden bir anlaşma imzaladı. II. Tahmasb bu anlaşmayı kabul
ederse Rusya ile Osmanlı, Afganları İran’dan çıkarma sözü verdiler. Fransa bu anlaşmaya
müdahale ederek anlaşmayı geçersiz kıldı. Bunun üzerine Osmanlı ordusu anlaşma maddesinde
istediği toprakları zorla almak için harekete geçti. Osmanlılar Hamedan ve Nihavend’i aldılar.
Tebriz’i kuşatan Osmanlılar 1725’te burayı ele geçirdiler.
Şah Tahmasb’ın şahlığı 1731 yılına kadar devam etti. Onun döneminde idareyi daha çok
Avşarlu aşiretinden Nadir Şah ele almıştı. 1731 yılında Şah Tahmasb’ı idareden uzaklaştırarak
onun küçük yaştaki oğlunu III. Abbas olarak tahta çıkardı. Şah Tahmasb döneminde başına
buyruk eden ve devleti idare eden Nadir Şah, tahta oturan III. Abbas döneminde tüm idareyi ele
aldı. III. Abbas’ın 1736 yılında ölmesiyle iki yüz yıldan fazladır var olan Safevi Hanedanı
yıkılmış oldu.
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Uygulamalar
1)
oyunuz.

Safevi Devleti’nin Şah İsmail’den sonraki şahlar dönemi hakkında bir kaynak

2)
Şah I. Abbas’ın modernleşme çabaları hakkında Cihat Aydoğmuşoğlu tarafından
yazılan Şah Abbas ve zamanı adlı eseri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Soru 1) Şah II. İsmail’in Sünnileştirme çalışmaları nelerdir?
Soru 2)Şah I. Abbas’ın modernleşme faaliyetleri hakkında bir makale okuyarak Osmanlı
Modernleşmesi ile karşılaştırnız?
Soru 3) Safevi Devleti’nin yıkılmasında Kızılbaş reislerin etkinliği nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Şah İsmail’den sonra başa geçen şahların isimlerini ve faaliyetlerinin
öğrendik. Şah I. Tahmasb’ın Doğuya doğru genişleme politikaları, Şah II. İsmail’in devleti
Sünnileştirme çabaları, Şah I. Abbas’ın devleti modernleştirmesini öğrendik. Tüm bunlara
rağmen devletin girdiği yıkılma sürecinden kurtulamayarak devletin yıkılışını gördük.
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Bölüm Soruları
1değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Şah Tahmasb döneminin özelliklerinden biri

a-

Rumlu Div Sultan’ın gücünü çok arttırması

b-

Kızılbaş aşiret reisleri arasında mücadele yaşanması

cŞah Tahmasb’ın Kızılbaş reislerinin birbiriyle olan mücadelelerini kullanarak
onların gücünü kırması
d-

Osmanlı Devleti ile şavaş

e-

Aşiretlerin gücünü kırmak için Şahseven birlikleri kuruldu

2-

Şah II. İsmail’i diğer Safevi şahlarından ayıran özelliği nedir?

a-

Şiilik yerine Sünnliği benimsemiştir

b-

Büyük zaferler kazanmıştır

c-

Osmanlı Devleti ile barış imzalamıştır

d-

Özbek Hanlığı’nı yıkmıştır

e-

Kızılbaş aşiretlerin gücünü kırmıştır.

3Şah Abbas’ın devlet merkezini Kazvin’den İsfahan’a taşıma sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a-

İsfahan’ın daha havadar olması

b-

Osmanlı Devleti’nden daha uzağa taşıyarak kendini güvene almak

c-

Kazvin’in Özbek hanlarca fethedilmesi

d-

Kızılbaş aşiret resilerinin istemesi

e-

Kardeşinin Kazvin’de isyan başlatması

4Aşağıdakilerden hangisi Şah Abbas ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan
barış anlaşmasının sebebi değildir?
a-

Şah Abbas’ın Kızılbaş emirlerle uğraşmak zorunda olması

b-

Osmanlı maliyesinin uzun savaştan dolayı yıpranması

c-

Doğuda Özbek tehlikesinin belirmesi
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d-

Venedikliler ile anlaşma yapmak istemeleri

e-

Otoriteyi sağlamak için dışarıdaki problemleri bitirmek istemesi

5Aşağıdakilerden hangisi Şah Abbas “Şahseven” birliklerini kurmakta
niyetlerinden biri değildir?
a-

Kızılbaş aşiret liderlerinin gücünü kırmak

b-

Sadakatle kendine bağlı bir birlik oluşturmak

c-

Ateşli silahları kullanabilen modern bir ordu kurmak

d-

Devletin askeri gücünü arttırmak

e-

Kızılbaş Türkmenleri ateşli silahlara alıştırmak

6Şah Abbas; Şahseven birliklerini kurunca kızılbaş reislerinin gücünü kırdı.
Bunu sağlayan en büyük etken nedir?
a-

Kızılbaş askerlerin başka ülkelere gitmesi

bKızılbaş askerlerin ateşli silah kullanmak istememeleri zamanla askeri gücün
içindeki yerlerini kaybetmeleri
c-

Şah Abbas’ın bu askerleri işe almaması

d-

Kızılbaş reislerin isyan etmeleri

e-

Şahseven birliklerinin kızılbaşlar üzerine gitmeleri

7-

Şah Safi döneminin en önemli gelişmesi nedir?

a-

Özbeklerle mücadele

b-

Taht kavgaları

c-

Şahseven Birlikleri’nin kurulması

d-

Osmanlı ile uzun sürecek Kasr-ı Şirin Anlaşması’nın imzalanması

e-

İpek ticaretinin arttırılmaya çalışılması

8Hollandalılar ve Fransızlara yeni imtiyazlar tanıyan Şah aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

Şah Safi

b-

Şah II. Safi
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c-

Şah Abbas

d-

Şah İsmail

e-

Şah II. Abbas

9Osmanlı
dayanmaktadır?

Devleti

ile

Rusya

arasındaki

anlaşmanın

temeli

a-

Safevileri Afganlıların saldırılarından kurtarmak

b-

Safevilere yardım etmek

c-

Safevi topraklarını kendi aralarında paylaşmak

d-

Şiiliğin kendi topraklarında yayılmasını önlemek için birlikte önlem almak

e-

Şah II. Tahmasb’dan Ticari imtiyaz almak

10-

Safevi Devleti’ni ortadan kaldıran kimdir?

a-

Osmanlı Devleti

b-

Rusya

c-

Nadir Şah

d-

Fransa

e-

Özbek Mirzalar

neye

CEVAPLAR; 1-E, 2-A, 3-B, 4-D, 5-E, 6-B, 7-D, 8-E, 9-C, 10-C
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14. SAFEVİ DEVLETİ’NİN YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 İdare ve Teşkilat
14.1.1 İdare
14.1.2 Toprak Sistemi
14.2 İktisadi Hayat
14.3 İlim ve Kültür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Safevi Devlet yapısı hangi devletlerin teşkilatlanmasından etkilenmiştir?

2-

Safevi Devleti’nin kültür hayatı nasıldır?

3-

Safevi Devleti’nin minyatür, tezhip ve hat sanatındaki gelişimi nasıldır ?

4-

Safevi Devleti’nin dini temayülü olan Şiiliğin devletin yapısındaki etkisi nasıldır?

5-

Sünni devletlerden farklılığı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Devletin
idari
Safevi Devleti’nin
mekanizmasını
öğrenmek
İdari Teşkilatı

Okuma- inceleme

Safevi
Devleti’nin
Safevi Devleti’nin
İktisadi hayatını ve gelir
iktisadi hayatı
kaynaklarını,
yönetimini
öğrenmek

Okuma- inceleme

Safevi
Devleti’nin
Safevi Devleti’nin
Okuma- incelemeİlim ve Kültür hayatını ilim ve kültür hayatına görsel kaynakları tespit
katkısı, ünlü İran Minyatür, etme
öğrenmek
hat ve tezhip eserlerinin
ortaya çıkışını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
addır.

Minyatür: İnce işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen

Tezhip: Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, ferman, berat ve Kur’an ayetleri gibi
değerli evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek amacıyla gelişen bir sanat
dalıdır
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Giriş
Bu bölümde Safevi Devleti’nin idari yapısı ve teşkilatlanması yanında devletin iktisadi
hayatını öğreneceğiz. Ayrıca İran sanatının geçmişi olan Safevi minyatür, hat ve tezhip
sanatlarının ortay çıkışı gelişimi, etkilendiği ve etkilediği devletleri öğreneceğiz.
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14.1. İdare ve Teşkilat
14.1.1. İdare
Safevilerde devlet başkanı “şah” idi. Şah devletin mutlak hâkimi olup sınırsız salahiyet
sahibidir. Önemli kararları alma yetkisine sahip olan Şah, savaş kararı alabiliyordu. Aslında
şaha karşı olan bu sınırsız itaat ve kararların sorgulanmaması Şah İsmail döneminde geçerli
olan bir durumdu. Onun etrafında toplanan müritleri ona kayıtsız şartsız tabiydiler. Şah
memleketin hem dini hem de dünyevi idarecisidir. “Zillullah fi’l arz”, “naib-i imam mehdi”
gibi sıfatlar onların bu görevlerinin yansımasını göstermektedirler. Safeviler devlet teşkilatında
İlhanlılar ve Akkoyunlu geleneğini devam ettirmiştir.
Şah İsmail döneminde devletin kurulmasıyla oluşturulan devlet teşkilatında Kızılbaş
reislerinin arasından seçilen ve şahın vekilliğini yerine getiren kişiye “vekîl-i nefes-i Nefîs-i
Hümâyun” denilirdi. Bunlar Mürşid-i Kamil’den(Şah) sonra ikinci kişi sayılmaktaydı. Ayrıca
müessesenin hemen her bölgede halife isimli temsilcileri vardı. Onların verdikleri emirler şah
adına geçmekte ve bu emirlere kayıtsız şartsız itaatle uyulmak zorundaydı. Safevilerin ilk
dönemlerinde şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmaları için Kızılbaş bir liderin lalalığında
eyaletlere gönderilirdi. Şah İsmail’in vefatından sonra Kızılbaşlar reislerin birbirleri ile arasında
idi mücadelelerden ve şehzadeler üzerinde etkili olmalarından dolayı Şah I. Abbas döneminde
bu uygulama kaldırıldı.
Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Safevilerde de divanlar bulunurdu. Günlük işlerin
yürütüldüğü divanın başkanlığını veziriazam yapardı. Bu divanda çok sayıda vezirin yanı sıra,
şahın münşisi bulunurdu. Bu münşi aynı zamanda vakanüvislik görevini de yerine getirirdi.
Divan’da veziriazamdan sonra Korcu Başı, Eşik Ağası ve Kullar Ağası gelirdi.
Mali işler “müstevfî-i memalik” unvanı adı altında bir vezirin yönetimindeydi. Saray
işlerinin yönetilmesinde ise “nâzır-ı büyûtât” veya “büyûtât-ı hassa-ı şerife” unvanlı kişiye
aitti. Safevilerin ilk dönemlerinde, dini kurumların ve adaletin başında bulunan kişi sadr’dı.
Daha ileriki zamanlarda bu iki görev birbirinden ayrılarak adalet işleri divan beylerine verildi.
Divan Beyi en yüksek mahkeme görevini yürüten kişidir. Bu göreve çoğunlukla Türkler tahsis
edilirdi.
Her ne kadar bürokrasinin içinde Türkmenler bulunsa da ağırlıklı olarak Tacik olarak
adlandırılan Fars kökenliler bürokrasiyi idare ediyorlardı. Askeri sınıfı meydana getiren
Kızılbaşlar, hem merkez hemde taşradaki üst düzey yönetici görevlerini ellerinde
bulunduruyorlardı. Kızılbaş reisler “emirü’l ümera” veya beylerbeyi ünvanı ile eyaletlerde
yönetici olarak görevlendiriliyorlardı. Bunlar bu eyaletlere giderken, maiyetlerinde bulunan
kızılbaşlarla yani aşiretleri ile birlikte oraya gidiyorlardı. Böylece kendi kabilesinin erkekleri o
beylerbeyinin askeri gücünü oluşturuyordu. Herhangi bir savaş anında emrindeki gücünü
toplayarak şavaşa iştirak ediyordu. Bu hizmetlerinin karşılığı olarak da bulunduğu eyaletin
gelirlerini topluyordu.
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Ülke yönetimini eyaletlere bölerek yapan Safeviler, eyaletlerin başına Türkmen kökenli
aşiret reislerini gönderiyordu. Bunlara Bey, Han ya da Sultan deniliyordu. Bununla birlikte bazı
eyaletler şehzadelere tayin edilirdi. Devletin kurulduğu ilk dönemlerde, eyaletlerin idaresini
elinde bulunduranlara “hâkim” denilirdi. Daha sonraları ise bu değişerek “beylerbeyi” tabiri
kullanılmaya başlandı.

14.1.2. Toprak Sistemi
Safevilerde, fethedilen ve devletin toprakları arasına giren bütün topraklar şahın malıdır.
Bu topraklar hanedan üyeleri, saray ileri gelenlerine gelirlerini tahsis etmek üzere toprak
verilirdi. Selçuklularda uygulanan “ikta” sisteminin burada da uygulandığı görülmektedir.
İdarecilere ve askeri sınıfa “tuyul” adı verilen topraklar tahsis edilerek onların geçimi temin
edilirdi. Tuyul adı verilen bu topraklar daimi ya da bir yıllık süre için verilirdi. Kendisine tuyul
tahsis edilen askeri sınıftan olan idareci, sipahi olduğu müddetçe ömür boyu toprağı
tasarrufunda tutabilirdi. Hatta bu toprağı erkek evladına devredebilirdi. Yıllık olarak tahsis
edilen tuyullar ise her yılın sonunda yenilenir veya bir başkasına verilirdi. Bunun yanında bir
başka toprak türü vakıf arazileriydi. Bazen dini amaçlarla bazen de malların müsadere edilmesi
tehlikesine karşı kişiler mallarını vakıflara devrediyorlardı. Şii ulema vakıflara devredilen bu
araziler ve mülkler sayesinde nüfuz kazanmıştı.

14.2. İktisadi Hayat
Safevilerde hâkim ve yöneetici unsur Türklerdi. Özellikle Türkmen aşiretleri yönetimde
etkindiler. Şah İsmail’in vefatından sonra Şah Tahmasb döneminde bunların etkinliklerinin ne
kadar çok olduğu ortaya çıkmıştı. Şah Abbas döneminde onların bu etkinliğini kırmak için
Türkmen kabile ve boyları merkezileştirmeye çalışıldı. Merkezi otoritenin güçlü olması
sayesinde bu siyasette başarı sağlanmıştır. Safevilerde orta tabakayı tacirler, esnaf, işçi ve
çiftçiler oluşturmaktadır.
Safevilerde ilk parayı bastıran Şah İsmail’dir. Tümen adı verilen sikke, yaklaşık on bin
gümüş dinar değerindeydi. İlk altın sikke ise Mısır Memlüklülerinde görülen eşrefinin
taklididir. Paraların bir yüzünde sultanın adı diğer yüzünde ise Şiiliğin göstergesi olan “lâ ilâhe
illallah Muhammedûn resûllullah Alî Veliyullah” ibaresi bulunurdu.
Safevilerin de geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. Fakat tarım ağırlıklı olarak
yerleşik hayatta olan Farslıların elindedir. Her ne kadar Selçukluların burayı fethetmesinden
sonra Türkmenlerin bir kısmı yerleşik hayata geçmiş olsa da, yerleşik hayatta bulunan ve
tarımla uğraşanların çoğu Farslardır. Hayvancılık ise Türkmen aşiretlerinin elindedir.
Konargöçer kabileler olan Türkmenler genelde koyun besliyorlardı.
Ticari hayat daha çok Ermeniler, Yahudiler ve Hintli tüccarların elindeydi. İran’ın en
çok talep edilen malı şüphesiz ki ham İran ipeğiydi. Avrupa’da büyük ilgi gören İran ipeği,
Ermeniler vasıtasıyla Avrupa’ya taşınıyordu. Şah Abbas; Ermeni tüccarların Avrupa ile olan
ilişkilerini kullanarak ticareti arttırmak için İsfahan’da Ermenilere Culfa adında yerleşim yeri
oluşturdu. Hatta bir ara İngilizler buradaki ipek ticaretine el atmak istemişler, bu minvalde önce
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Rusya taraflarından ipeği getirmeye çalışmışlar, olmayınca Osmanlı ile anlaşma yapmaya
çalışmışlardı. Safevilerin ilk devirlerinde ticari yolların güvenli olmaması, yollarda yeterince
han ve kervansaraların bulunmaması ticareti baltalıyordu. Özellikle Şah Abbas döneminde
yapılan yatırımarla yollar daha güvenli hale getirilerek ticaretin önü açılmıştır.
İpek üretimi genel olarak devletin tekelindeydi. XVII. yüzyılda Büyûtât-ı Hassâ-ı şerîfe
ye bağlı otuzdan fazla imalathanede beş bin zanaatkâr çalışıyordu. İran İpeği, Tebriz üzerinden
Bursa’ya oradan da İstanbul’a buradan da Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya ulaşıyordu. Ayrıca
Akdeniz limanlarına ulaşımda kullanılan Tebriz - Halep yolu da önemliydi.
İpek ticaretinin yanı sıra Avrupa’nın İran’dan talep ettiği ikinci değerli mal İran
halılarıydı. İran halılarına rakip olan tek halı Osmanlı halılarıydı. İran halılarından daha ucuz
ve daha gösterişli olan Osmanlı halıları Avrupa’da kolayca müşteri buluyordu. Osmanlı halıları
deniz yoluyla Hollanda ve İngiltere’ye gönderilirken nadiren İran halıları da gönderiliyordu.

14.3. İlim ve Kültür
İlhanlı ve Timurlular döneminde ilmi merkezlere sahip olan İran, Safeviler döneminde
bu niteliğini kaybetmişti. Bu durumun oluşmasında Şiilik inancını kabul ettirmek için Sünni
olan ilim adamlarına baskı uygulanması, onlardan bir kısmının sürgün edilmesi, bir kısmının
kendi isteği ile gitmesi ve bir kısmının da öldürülmesi etkilidir. Sünni ilim adamları başka
yerlere göç ederken, Şii ulemaya gösterilen iltifattan dolayı başka coğrafyalarda bulunan Şii
ulemanın buraya teveccühü artmıştı. Çaldıran Savaşı’nda topların gücünü gören Şah İsmail, top
yapımına ve top dökümüne ilgi duymaya başlamıştı. Bu nedenle Osmanlı tarzı top döken
Ermeni topçular getirtti. Fakat ilk tophane Şah Abbas tarafından kuruldu.
Astroloji ve ilmi nücuma olan ilgi Safeviler döneminde de devam etmiştir. Şah İsmail
Meraga rasathanesinin yeniden canlandırılması için çaba sarf ettiyse de başaramadı. Oğlu Şah
Tahmasb döneminde de astroloji çalışmaları desteklenmiştir. Ayrıca tıp alanında eğitim görmüş
önemli şahsiyetler Safevi sarayında bulunmaktaydı. İran edebiyatı Safeviler döneminde de
ehemmiyetini korumuştur. Şah İsmail; Hatai mahlasıyla Türkçe şiirler kaleme almıştır. Ayrıca
bu dönemde tarihçiliğe de önem verilerek önemli tarihçilerin yetişmesi sağlanmıştır.
Safevi hükümdarları sanatçılara destek vererek sanatın gelişmesine katkı da
bulunmuştur. Özellikle minyatür, tezhip ve hat sanatları bu dönemde eşşiz güzelliğe
kavuşmuştur. Minyatür sanatında verilen eserler İran sanatının en eşşiz eserleridir. Safevilerde
gelişen minyatür sanatı Timurlu ve Akkoyunlu etkisinin altında kalarak farklı ama bir o kadar
da güzel formata dönüşmüştür. Şah İsmail dönemi Safevi sanatı için fakir addedilebilecek bir
dönemdir. Ondan sonra gelen Şah Abbas I dönemi sanatın zirve dönemidir. Benzer şekilde
mimari eserlerde de günümüze kalan pek çok tarihi Şah Abbas döneminde yapılan eşşiz
eserlerdir.
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Uygulamalar
1)
Safevi Devleti’nin devlet yapısını Timurlu ve Akkoyunlu devlet teşkilatı ile
karşılaştırınız
2)
Safevi sanatlarından minyatür, hat ve tezhip sanatları hakkında inceleme yapınız,
önemli minyatür sanatçılarını tespit ediniz.
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Uygulama Soruları

Soru 1)Safevi Devlet yapısı hangi devlet sisteminden etkilenmiştir?
Soru 2) İran minyatürlerinin özellikleri nedir ve önemli mintayür sanatçıları kimlerdir ?
Soru 3) Safevi kültür hayatı hangi devletlerden etkilenmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Safevi devlet teşkilatını, yönetim şeklini, iktisadi hayatını ve dini hayatını
öğrendik. Ayrıca Safevi kültürel yaşantısı ve Safevi sanatları hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1Safevilerde Kızılbaş reislerinin arasından seçilen ve şahın vekilliğini yerine
getiren kişiye ne denir?
a-

Vekîl-i nefes-i Nefîs-i Hümâyun

b-

Daruga

c-

Han

d-

Mürşid-i Mutlak

e-

Naib-i imam mehdi

2-

Müstevfi Memalik aşağıdaki görevlerin hangisinden sorumludur?

a-

Adalet

b-

Maliye

c-

Toprak sistemi

d-

Eğitim

e-

Ordu

3-

En yüksek mahkeme görevini yürüten kişi kimdir?

a-

Vezir

b-

Şeyhülislam

c-

Divan beyi

d-

Beylerbeyi

e-

Naib

4-

İdareci ve askeri sınıfa tahsis edilen topraklar ne denir?

a-

Tuyul

b-

Vakıf

c-

İkta

d-

Tımar
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e-

Yaylak

5-

Safevilerin para birimi nedir?

a-

Dinar

b-

Tümen

c-

Akçe

d-

Kuruş

e-

Eşrefi

6kuruldu?

İsfahan’da ipek ticaretini arttırmak için kurulan Culfa Şehri kimler için

a-

İngiliz

b-

Hollanda

c-

Osmanlılar

d-

Portekizliler

e-

Ermeniler

7-

İlk tophane kimin tarafından kurulmuştur?

a-

Şah İsmail

b-

Şah Tahmasb

c-

Şah Abbas

d-

Şah Safi

e-

Sah II. İsmail

8-

Büyûtât-ı Hassâ-ı şerîfe nedir?

a-

İpek imalathanelerinin bağlı olduğu kurum

b-

Ticaretle uğraşan zümre

c-

Top dökümhanesi

d-

Ordu birliklerinden birinin adı
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e-

Sultanı korumakla görevli özel birlik

9-

Safevi sanatının en zirve dönemi kimin zamanıdır?

a-

Şah İsmail

b-

Şah Abbas

c-

Şah Tahmasb

d-

Şah II. İsmail

e-

Şah Safi

10-

Aşağıdakilerden hangisi Safevilerin geçim kaynaklarından değildir?

a-

İpek ticareti

b-

Halı ticareti

c-

Tarım

d-

Hayvancılık

e-

Ahşap oymacılığı

CEVAPLAR; 1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-E, 7-C, 8-A, 9-B, 10-E
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