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Namık Kemal'in 
bazı hükümdarların 

hayat hikayelerini anlattığı 
tarihi muhtevalı eseri. 
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Namık Kemal'in. yazı hayatının henüz 
başlangıcı sayılan 1862'de istanbul ' un 
fethine dair yazdığı Barika-i Zafer'le 
1867'de telif ettiği Osmanlı Devleti'nin 
yükselme devrini işlediği Devr-i İstila ' 
dan sonra tarihi konuda kaleme aldığı 

üçüncü eseri olan Evrak-ı Perişan esa
sında Selahaddin-i Eyyübi. Fatih Sul
tan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim'le 
ilgili üç müstakil biyografiden meyda
na gelmektedir. Ancak eser baş tarafı
na Devr-i İstild da konularak neşredil
diği gibi daha sonra yazılan Tercüme-i 
Hdl-i Emir Nevruz da aynı seriden ya
yımlanmıştır. 

Namık Kemal eserin ilk cüzü olan Se
ldhaddin 'i. Michaut'nun Ehl- i Salib Ta
rihi adlı eserinin Türkçe'ye çevrileceğini 
duyduğu zaman Fransız yazarın Selahad
din-i EyyQbi hakkında öne sürdüğü asıl
sız iddialara karşı bu İslam kahramanını 
müdafaa için yazdığım ifade eder. Muh- , 
temelen aynı duygutarla Fatih Sultan 
Mehmed ve Yavuz Sultan Selim için de 
müstakil birer biyografı yazmaya karar 
veren Namık Kemal özellikle bu tarihi 
eserlerinde. İslam tarihi hakkında olum
suz fikirler taşıyan Batılılar'a karşı İs
lam ve Osmanlı tarihini müdafaa gayesi 
gütmektedir. Doğu ve Batı kaynakları

nın mukayesesiyle ortaya konulan Seld
haddfn, aynı zamanda Tanzimat nesri
nin lirizmde ulaştığı son merhale kabul 
edilmektedir. 

Türk- İslam tarihinden bu kahraman
ları seçişi tesadüfi olmayan Namık Ke
mal. aslında bunların şahsında kendi fi
kirlerini ortaya koyma fırsatı bulur. Bu 
kahramanlardan. Selahaddin-i . EyyQbi 
açmış olduğu cihad bayrağı ile Haçlı or-
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duları karşısında İslam birliğinin savu
nucusu olmuş, Fatih Sultan Mehmed fet
hedilen toprakları vatan haline getirmiş 
ve devleti bir cihan imparatorluğu yap
mış, Yavuz Sultan Selim de Mısır ve Ara
bistan'ı fethedip hilafeti saltanat mer
kezi İstanbul'a getirmekle büyük bir İs
lam kahramanı olduğunu göstermiştir. 
Emir Nevruz ise İslam dünyası için Do
ğu'da büyük bir tehlike oluşturan Mo
ğollar'ın müslüman olmasında büyük rol 
oynayan ve bu tehlikeyi ortadan kaldı
ran bir kahramandır. 

Namık Kemal Nevruz Bey mukaddi
mesinde. bazı büyük ahlaki meziyetle
rin insan ruhunda yerieşebilmesi için gü
zel örneklere ihtiyaç duyulduğunu, esa
sında tarihin bunu verdiğini, diğer bü
yük milletierin önemli tarihi olaylarıyla 
kahramanlarını edebiyatiarına aksettir
diklerini, İslam tarihinin ise büyük zen
ginliklerle dolu olmasına karşılık Türk 
edebiyatının henüz böyle bir yola girme
diğini ve bu kahramanların da unutu
lup gittiğini söyler. 
Namık Kemal'in eserlerinin kitap ha

linde neşrine dair en geniş araştırmayı 
yapan Ömer Faruk Akün 'ün konuyla il
gili makalesinden öğrenildiğine göre Na
mık Kemal başlangıçta belirli bir sıra gö
zetmeksizin. "Evrak-ı Perişan" adı altın
da 1862'den beri yazmış olduğu çeşitli 
makale, mektup, manzum ve mensur 
edebi eserleriyle tercümeleri de dahil 
olmak üzere bir nevi külliyatını yayımla
mak niyetindedir. Ancak daha sonraki 
siyasi mücadelesi ve sürgün hayatı onun 
bu seriden başka bir eser yayımlaması
na imkan vermez. 1873 yılı başlarında 
Yavuz'un neşrinden kısa bir süre .son
ra doğrudan doğruya Evrdk-ı Perişdn ' ın 
neşrine müdahale amacıyla hükümet ta
rafından yürürlüğe konulan Matbuat Ni
zamnamesi ve Nisan 1873'te Vatan ya 
hut Silistre'nin temsilinin ardından Ma
gosa'ya sürgüne gönderilmesiyle eser
lerini külliyat halinde yayımlama düşün
cesi böylece daha başlangıçta başarısız
lığa uğrar. 

Evrak-ı Perfşdn'ı meydana getiren ilk 
cüz Devr-i İstila'nın da yer aldığı Seld
haddin ı:;ylül 1872'de, Fdtih Aralık 1872'
de, Yavuz da Ocak 1873'te yayımlanmış, 
daha sonra 1884'te hepsi bir arada top
luca neşredilmiştir. Eserin Latin harfle
riyle sadeleştiriimiş bir baskısı yapıldığı 
gibi (Evrak· ı Perişa rı, haz. Raif Karadağ
ö . Faruk Harman. istanbul 1 973) Devr-i 
İstnd, Emir Nevruz ve Bdrika- i Zafer 
de ilave edilerek Ndmık Kemal'in Ta-

rihf Biyografileri adıyla (haz. İskender 

Pa la. Ankara ı 989) yeni bir neşri daha ya
pılmıştır. 
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Fas'ta bir Berberi kabilesi. _j 

Kuzey Afrika 'da İslam fetih leri sırasın
da en güçlü kabilelerden biri olup Ber
berTler' in iki büyük kabiie grubundan 
Beranis'e mensuptur. Çeşitli kolları bu
lunan Evrebe kabilesinin İslam fetihleri 
öncesindeki reisi olan Sefürdir b. Rumi 
uzun süre kabilenin başında bulundu. 
Onun ölümünden sonra meşhur Serberi 
lideri Küseyle b. Lemzem kabilenin reisi 
oldu. Ebü 'I-Muhacir Dinar kumandasın
daki İslam ordusu Tilimsan'a geldiğin
de Mağrib'de bulunan Küseyle liderliğin
deki BerberTler'le savaşarak onları mağ
IQp etti (55 / 675) Ebü'l-Muhacir savaş
tan sonra Küseyle'ye yakın ilgi göstere
rek kabile mensuplarıyla birlikte İslam'a 
girmesini sağladı. Fakat daha sonra Ye
zid b. Muaviye döneminde (680-683) ikin
ci defa Kuzey Afrika valiliğine getirilen 
U kbe b. Nafi'in. Ebü' I -Muhacir'in ikazı
na rağmen Küseyle'ye kötü davranması 
onu Bizans'la iş birliği yapmaya. Evrebe 
ve diğer Serberi kabilelerini toplayarak 
müslümanlara karşı savaşmaya sevket
tL Bir süre Mağrib'de hakimiyet kuran 
Küseyle, Abdülmelik b. Mervan devrin
de gönderilen Züheyr b. Kays tarafından 
öldürüldü (67 1 686-87) . Bunun ardından 
Evrebe bölgeyi fetheden İslam orduları
na mukavemet ederneyerek yöredeki ka
lelere sığınmak zorunda kaldı. Daha son
raki yıllarda tekrar ·güç kazanan kabile, 
Fas ile Meknes arasında bulunan dağlık 
ZerhQn bölgesi yakınındaki VelTla'yı isti
la ederek oraya yerleşti. Yöre halkı ken
dilerini. Küseyle 'nin ölümünden sonra 
Mağrib ' in merkezi bölgelerinden gelip 
buraya yerleşen Evre be' nin neslinden 
kabul ediyordu. 

Fas' ın kuzeyindeki birçok Serberi ka
bilesi gibi Mu'tezile doktrinini benimse
yen Evrebe de Hz. Ali ailesine karşı ya-



kınlık duyuyor. toplumda mutlaka bir 
imarnın bulunmasını zaruri görüyordu. 
Bundan dolayı Evrebe reisi EbO Leyla 
ishak b. Muhammed hiçbir güçlükle kar
şılaşmadan kendini imam ilan etti ( 172 / 
788-89) . Bir süre sonra Mekke yakının
da Hüseyin b. Ali b. Hasan'ın Abbasfler'e 
karşı isyanında öldürülmekten kurtulan 
ve Mısır yoluyla Mağrib'e kaçan idris b. 
Abdullah Veliiii'ya geldiğinde EbO Leyla 
onu himaye etti ve idris'in Hz. Peygam
ber'in soyundan faziletli bir insan oldu
ğunu söyleyerek bütün Serberi kabile
lerini ona biat etmeye çağırdı. Aynı yıl 

Velila merkez olmak üzere idrisfler Dev
leti kuruldu. Berberfler'in Harici olmala
rına rağmen Ali evladından birini des
teklemeleri dini olmaktan çok siyasi bir 
mahiyet arzetmektedir. Yöredeki bütün 
Berberfler I. idris'e biat ederek onun ci
had ve islamiaştırma faaliyetine katıldı
lar. Ancak ll. idris, babasına iyilik eden 
Evrebe kabilesi ve koliarına karşı iyi dav
ranmadı. ll. idris'in 213'te (828) ölümüy
le birlikte Fas onun oğulları arasında bir
birleriyle anlaşamayan emirliklere ayrıl
dı. Evrebe ve diğer Serberi kabileleri 221 
(836) yılında bunlarla ilgilerini keserek 
Fas Sultanı Ali b. Muhammed'e biat et
tiler. Bu sultanın on üç yıl süren bir sü
kOn devresinden sonra ölümü üzerine 
(849) yine karışıklıklar ortaya çıktı. Fas 
rakip zümreler arasında bölündü. Evre
be 251 'de (865) Ali b. Muhammed 'in ye
ğeni Ali b. Ömer' e tabi oldu. Bir ara NO
kOr Emirliği ile de irtibatı olan kabile, 
Ortaçağ'da Cezayir'de Nikavs ve BOne 
bölgelerinde varlığını devam ettirdi: Ev
rebe kabilesinin daha sonraki yıllarda 

da tamamen kaybolmayarak varlığını 

sürdürdüğü görülmektedir. Evrebeliler. 
Muvahhidler zamanında 559 ( 1164) yı
lında isyana teşebbüs ettilerse de 580'
de ( 1184) onlarla birlikte ci had için En
dülüs'e hareket ettiler. Bir kısmı bura
da yerleşip bazı yerlere kendi adlarını 

verdiler (Cebeliberanis gibi) . Kabile daha 
sonra Merinfler devrinde de ortaya çık
mıştır. Özellikle Endülüs'te cihad konu
sunu ele alan eserlerde onların hizmet
leri anılmaktadır. 707 ( 1307 -1308) yılın
da isyan eden bazı Evrebe emirlerinin 
Merinfler' den Sultan E bO Sabit'in em
riyle öldürüldükleri ve cesetlerinin Me
rakeş'te teşhir edildiği bilinmektedir. 

Günümüzde Evrebe'nin Mezyete, Le
caye ve Ragive gibi bazı eski kollarının 
kalıntıları ZerhOn'un kuzeyinde Vadiver
ga'da yaşamaktadır. 
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Padişah- ı Gazi Alemgir Ebü'I-Muzaffer 
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(ö. 1118/ 1707) 

Babürlü hükümdan 
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Hindistan tarihçilerince daha çok Alem
gir unvanıyla anılır. Şah Cihan ile Mümtaz 
Ma hal'in üçüncü oğlu olarak 1 S Zilkade 
1027'de (3 Kasım 1618) Malvii'da (Dhod) 
dünyaya geldi. Molla Abdüllatif Sultan
pOri. Mir Muhammed Haşim Gflani. Sey-

. yid Muhammed Kannevci, Şeyh Ahmed 
Molla Civen. Şeyh Abdülkavi BurhanpO
ri, Danişmend Han ve Sadullah Han gibi 
meşhur alimlerden ders alarak yetişti. 

Evrengzib'in aktif siyasi hayatı. 1635 '
te Cüchar Singh Bundela'ya karşı gerçek
leştirilen başarılı bir seferle başladı. Er
tesi yıl 1644'e kadar yürüttüğü Dekken 
valiliğine tayin edildi. Ardından Gucerat 
valiliğine getirildi. Valilikte iki yıl kaldık
tan sonra 1646'da Belh'e gönderildi. Ev
rengzib Belh'te başarılı olamadı ve yeri
ni Nazar Muhammed Han 'a bırakmak 
zorunda kaldı. 1646-1647 yıllarında Öz
bekler ve Safevfler'e karşı düzenlenen 
seferlerde orduya başarılı bir şekilde ku
manda etti. 1648 ·de Mültan valiliğine 

getirildi. Bu sırada Şah Cihan ondan Kan
dehar'a sefer yapmasını ve şehri iranlı-

Evrengzib'i 
tasvir eden 
bir resim 
(ML. IV. 459) 
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Evrengzib'e ait bir altın sikke (istanbul Arkeoloji Müzesi, t eşhir 

nr. 2569) 

lar'ın elinden geri almasını istedi. Ancak 
Evrengzib buna iki defa teşebbüs ettiyse 
de başaramadı. 1652 ·de tekrar Dekken 
valiliğine tayin edilen Evrengzib 1655'
te Golkanda'yı kuşattı ve Şah Cihan'ın 
isteği üzerine vergi vermeleri şartıyla 

onlarla barış yaptı. 16S7'de Sicapor top
raklarına hücum etti. Bider ve Kelyani'
yi ele geçirmek üzere iken yine Şah Ci
han· ın emriyle antlaşma yaptı. Muhte
melen saraydaki bazı çevreler Evreng
zib'in bu harekatlarda başarılı olup iti
bar kazanmasını istemiyordu. 

6 Eylül 16S7'de Şah Cihan ciddi bir 
hastalığa yakalanınca dört oğlu arasın
da taht kavgası başladı. Evrengzib'in li
derlik kabiliyeti ve idari tecrübesi onun 
başarı şansını arttırıyordu. Tahtın birin
ci adayı veliaht Dara Şüküh (Şiküh) bu 
özelliklerden mahrum olduğu gibi Şah 
Cihan'a olan yakınlığı da kendisini gev
şekliğe sevketmişti. Bu arada Şah Ci
han'ın Bengal valisi olan ikinci oğlu Şü
ca' ve en küçük oğlu Murad hükümdar
lıklarını ilan ettiler. Şüca· başşehre doğ
ru harekete geçtiyse de BahadırpOr'da 
yenilerek Müngir'e kaçtı (14 Şubat ı 658) . 
Evri:mgzib ve Murad Ücceyn'de kuwetle
rini birleştirerek Dara ŞükOh'un kuman
danı Cesvent Singh 'i Dermet'te yendiler 
(15 Nisan 1658) Daha sonra Evrengzib 
Dara ŞükOh ' u Agra civarındaki SamO
garh'ta mağiOp etti (29 May ıs 1658) ve 
babası Şah Cihan'ı Agra Kalesi'nde gö
zaltına aldı. Bu arada Murad'ı da Gval
yor (Gwalior) Hapishanesi'ne gönderdi: 
Murad 1661 'de burada idam edildi. Böy
lece Delhi'de tahtı ele geçiren (31 Tem
muz 1658) Evrengzib, Dara ŞükOh'u da 
Ecmir yakınlarında üç gün süren savaş
ta bozguna uğrattı (23 Mart 1659). Dara 
Şüküh kaçarken Melik Civen tarafından 
yakalanıp Delhi'ye götürüldü ve bir süre 
sonra öldürüldü. Şüca' ise Arakan'da öl
dü. Kardeşlerini bu şekilde bertaraf eden 
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