
rememesine rağmen Jadunath N. Sar
kar'ın da belirttiği gibi hükümdarlığı za
manında Babürlüler en parlak devrini 
yaşamış, İngiliz hakimiyetine kadar Hin
distan tarihinde daha önce benzeri gö
rülmemiş büyük devlet vasfını kazan
mıştır. Evrengzfb devletin sınırlarını Ten
cür (Tencevür) ve Triçinapali'ye kadar ge
nişletmesine rağmen Sihler'in, Marata
lar'ın ve Zutlar'ın çıkardığı isyanlar, Rac
pOtlar'ın desteklerini çekmeleri, maaş
larını arazi gelirlerinden alan askerlerin 
köylüler üzerindeki baskısı ve diğer ba
zı meseleler Babürlüler'in XVIII. yüzyıl 

ortalarında zayıflamasına sebep oldu. Bir 
kısım tarihçiler, bazı zaaflarına rağmen 
Evrengzfb'in meziyetlerinin ve haneda
nın tarihindeki şerefli yerinin inkar edi
Iemeyeceğini kaydederler. Evrengzfb çok 
keskin bir zekaya ve güçlü bir hafızaya 
sahipti. Hükümdar olduktan sonra kırk 
üç yaşında iken Kur'an'ı ezberlemiştir. 

Aynı zamanda devrin sayılı alimlerinden
di. Sarayda görevli şarkıcı ve müzisyen
lerin, HindO astrolog ve astronomi bil
ginlerinin görevlerine son vermiştir. Re
sim ve sanatı himaye etmekten çok di
ni ilimiere değer vermiş, alimleri ve ta
rihçileri desteklemiştir. Evrengzfb dev
rinde yetişen meşhur tarihçiler arasın
da cAlemgfrndme yazarı Münşi Muham
med Kazım, Mir'dtü'l- cdlem yazarı Mu
hammed Bahtaver Han ve Me' dsir- i 
cAlemgfrf müellifi Muhammed Müstaid 
Han sayılabilir. 

Mimari ile fazla ilgilenmemesi yüzün
den Evrengzib döneminde önceki hü
kümdarların zamanına nisbetle çok da
ha az sayıda ve daha az değerde eser
ler ortaya çıkmıştır. Dönemin en önemli 
mimari eserlerinin başında, Tae Mahal 
planından ilham alınarak 1678'de Ev
rengabad'da yapılan, Evrengzib'in hanı
mı Rabia Devrani'nin Bfbf- ka Ravza diye 
meşhur türbesi gelir. 1659-1660'ta Del
hi'de inşa edilen Mothki Mescidi, 1674'
te Lahor'da yaptırılan Padişahf (BadşahT) 

Camii dönemin diğer iki büyük mimari 
eseridir. Ayrıca Benares'te Ganj ırmağı 
kıyısında bir cami ve Mutra'daki Mescid-i 
Cum'a da bu dönemde inşa edilmiştir. 
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Osmanlı Devleti'nin 
kuruluş döneminde 

özellikle Rumeli'nin fethinde 
büyük hizmetleri görülen 

bir akıncı ailesi. 
_j 

Ailenin adı. Karesi Beyliği emir lerin
den biri iken bu beyliğin Orhan Bey ta
rafından Osmanlı hakimiyeti altına alın
masından sonra 1 13481 diğer Karesi emir
leriyle beraber Osmanlılar'ın hizmetine 
giren Evren os Bey' e dayanır. Evren os 
Bey'in babası Prangı lakabı ile anılan isa 
Bey'dir. Bazı kaynaklara göre Bozoklu 
Han ' ın oğlu olan Isa Bey, Süleyman Pa
şa ile birlikte Rumeli fütuhatına katılmış 
ve Makedonya ' nın fethi sırasında Vrina
ya 'ya bağlı Prangı (Frankı veya Pranko) 
köyünde şehid düşerek orada gömül
müştür. Türbesi daha sonra oğlu Evre
nos Bey tarafından yaptırılmıştır. Osman
lı tarihlerinde Evrenoz (Evrenuz) şeklin
de de kaydedilen Evrenos Bey'i Batılı ta
rihçiler Bursa muhafızının oğlu olarak 
gösterirler ve Bursa'nın fethinden son
ra Türkler'in hizmetine girdiğini ileri sü
rerler. Ayrıca Evrenos Bey'in Akkoyunlu 
Türkleri' nden olduğu veya Kıpçaklar'ın 

Uran kabilesine mensup bulunduğu da 
söylenmektedir. 

Evrenos Bey, Osmanlı Devleti'nin hiz
metine girdikten sonra Rumeli'de baş
latılan fetih hareketlerinde önemli rol 
oynadı. Nitekim Orhan Bey'in oğlu Süley
man Paşa'ya bağlı kuwetlerle Rumeli'
ye geçti. Süleyman Paşa Evrenos Gazi'yi 
Bizans imparatoru Kantakuzenos'a yar
dım etmek üzere görevlendirdiği gibi 
1356'dan sonra Rumeli'de oluşturulan 
ilk uçlardan birinin yönetimini de bir 
akıncı beyi olarak ona verdi. Evrenos 
Bey Türk akınlarının Meriç boyuna ulaş
masından sonra Gelibolu yakınlarındaki 
Konurhisar'ı ve Burgaz'ı merkez edine
rek 1359 yılında Keşan ve Dimetoka ta
raflarında akınlarda bulundu. Bu başa
rılarından dolayı Orhan Bey ona kılıç ve 
kaftan gönderip vakıf için istediği yer
leri verdi (760 / I 359) 

Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra 
1 1359) Evrenos Bey Rumeli 'deki birlikle
rin başına gönderilen Şehzade Murad 
ile birlikte fetihlere devam etti. Kısa bir 
süre sonra Orhan Bey'in de ölümü üze
rine Şehzade Murad Rumeli'den ayrılmak 
zorunda kalınca bu bölgenin kontrolü 
Hacı İlbey ile birlikte Evrenos Bey'e bı
rakıldı. I. Murad Anadolu'da devlet işle-
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riyle uğraşırken Rumeli 'de fethedilen 
topraklar bu emirler tarafından korun
du. Sultan Murad'ın Rumeli'ye geçme
sinden sonra bir süre duraklamış olan 
fetihlere devam edildi. Bu sırada Evre
nos Gazi Keşan ' ı fethetti. Rumeli ' deki 
Osmanlı kuwetlerinin sol koluna kuman
da eden Evrenos Bey, Edirne'nin fethi 
için yapılan hazırlıklar sırasında Malka
ra ve ipsala'yı ele geçirdi (1 36 1). Edirne'
nin fethine de katıldı ve daha sonra İp
sala'ya yerleşip karargahını bu müstah
kem kaleye taşıdı . Sultan I. Murad'ın em
riyle Batı Trakya 'ya geçerek Dimetoka 
ve Gümülcine'yi Osmanlı topraklarına 

kattı ( 1363). Böylece Sırplar' ın Edirne 'yi 
kurtarma teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. 

Sırp Sındığı Zaferi' nden sonra (ı 364) 

Balkanlar'daki uç bölgelerini sağ , orta 
ve sol kanatlara ayıran Sultan Murad 
üç koldan fetih hareketlerini başlattı. 

Sol kanat yani batı bölgesi kumanda
nı olan Evrenos Bey Serez ve çevresini 
ele geçirdiyse de burası tekrar elden 
çıktı. 1372 Çirmen Savaşı'nın ardından 
Sırp prenslerinin idaresinde bulunan ve 
önemli ticaret yollarına sahip Makedon
ya'nın fethiyle görevlendirilen Evrenos 
Bey bu harekat sonunda Ferecik, İske
çe, Kavala, Karaferye, Drama ve Zihne'
yi Osmanlı topraklarına kattı. Emrinde
ki Osmanlı kuwetleriyle birlikte Serez'i 
ikinci defa fethederek kendisine mer
kez yaptıktan sonra Vezir Çandarlı Halil 
Paşa ile birlikte Makedonya'nın fethine 
başladı (ı 385) 

I. Kosova Savaşı öncesinde Sultan Mu
rad'dan izin alarak hacca giden Evrenos 
Bey'in savaş başlamadan önce Rumeli'
ye dönmesi Osmanlı ordusunun morali
ni düzeltti. Tecrübeli bir savaşçı olan Ev
renos Bey, bölgeyi iyi tanıdığı için Paşa 
Yiğit ile birlikte öncü olarak yer aldığı 
bu savaşın kazanılmasında önemli rol 
oynadı. Savaştan sonra Vodena ve Çitroz 
(Kitros) kasabalarını da fethetti; Yıldırım 
Bayezid 'in ilk saltanat yıllarında Arna
vutluk sınırlarına akınlar yaptı. Yıldırım 
Bayezid'in Balkanlar'daki hakimiyeti sür
dürmek için akıncı teşkilatını yeniden 
canlandırması, Evrenos Bey, Paşa Yiğit 
Bey ve Firuz Bey gibi kumandanların baş
ta Bosna olmak üzere Eflak veTuna'nın 
kuzey taraflarına kadar akınlar düzen
lemesine vesile oldu. Bu arada Bayezid'in 
seferlerine de katılan Evrenos Bey, Ef
lak ve Niğbolu savaşlarında padişaha tec
rübesiyle yardımcı oldu. Bayezid'in Niğ-
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bolu Savaşı ' ndan sonra ağırlık verdiği is
tanbul muhasarası esnasında istanbul'a 
batıdan gelecek bir yardımı önlemek için 
Yakub Paşa ile birlikte Mora ve çevre
sinde akınlarda bulundu. Bu akınlar sı
rasında Tesalya ovasındaki bazı yerle
şim yerlerini aldı ( 1392). Hatta Mora ' nın 

iç kesimlerine kadar akınlar düzenleye
rek Venedikliler'e ait Koron ve Modon 
gibi kolonileri baskı altında tuttu. An
kara Savaşı'nda da Amasya sancak beyi 
Çelebi Mehmed'in yanında yer aldı. 

Evrenos Bey, Yıldırım Bayezid'in ölü
münden sonra oğulları arasında çıkan 

taht kavgalarında önce Edirne'ye hakim 
olan Süleyman Çelebi 'yi desteklemesine 
rağmen onun Bizans imparatoru Manuel 
Palaiologos ile yaptığı Gelibolu Antiaş
ması (1403) sonunda bazı yerleri Bizans
lılar' a terketmesine karşı çıktı. Süleyman 
Çelebi 'nin ölümünden sonra ( ı 41 O) MO
sa Çelebi'nin yaptığı çağrıyı hastalığını 

ve yaşlılığını ileri sürerek kabul etme
di. Daha sonra Mehmed Çelebi'ye yar
dım ederek tahtı ele geçirmesinde etki
li oldu. 

Orhan Bey, I. Murad, I. Bayezid ve Fet
ret devrinde Osmanlı Devleti'ne büyük 
hizmetlerde bulunan Evrenos Bey, Şev
va! 820'de (Kasım 1417) Yenice-i Vardar'
da vefat etti ve burada yaptırmış oldu
ğu türbeye defnedildi. Türbe kitabesine 
göre "Melikü'I-guzat ve 'l-mücahidin" la
kabını taşımaktaydı. Öldüğü zaman 100 
yaşını aşmış bulunuyordu. Yenice-i Var
dar'da cami, mescid, imaret ve medre
se gibi tesisler yaptırmıştı . Bundan baş
ka diğer Rumeli şehirlerinde de vakıfla
rı vardı. 

Evrenos Bey'in oğullarından Ali ve Isa 
beyler, babalarından sonra Osmanlılar'ın 
Rumeli 'deki akıncı beyleri olarak hizmet 
ettiler. Yıldırım Bayezid, Ali Bey'e Rume
li 'deki başarıları karşılığında Ergiri san
cağını vermiş ve Arnavut-ili uç beyliğini 
kendisine bırakmıştı. Ankara Savaşı'n

dan sonra babasının isteği üzerine MO
sa Çelebi'nin hizmetine giren Ali Bey, yi
ne babasının tavsiyesi doğrultusunda 

Mehmed Çelebi ile de irtibata geçmiş 
ve onun hükümdar olmasında etkili ol
muştu. Evrenosoğlu Ali Bey, ll. Murad 
devrinde de Arnavutluk'taki faaliyetleri
ne devam etti. Düzmece Mustafa isya
nında önce Mustafa'yı desteklediyse de 
daha sonra ll. Murad tarafına geçti. Se
lanik'in fethinde ( 1430) büyük yararlık 
gösterdiği gibi 1432' den sonra Maca
ristan ve Erde! üzerine düzenlediği akın
larla ününü daha da arttırdı. 1441 'de 
Belgrad Kalesi 'ni ilk defa kuşattı. Altı 

ay kadar süren bu kuşatma , Macaristan 
içlerine sevkedilen akıncı kollarının ye
nilgiye uğraması üzerine kaldırıldı. 1444 
yılında Arnavutluk'ta isyan eden İsken
der Bey üzerine gönderilen Ali Bey'in son 
olarak Fatih devrinde 1462 Eflak sefe
rine katılmış olduğu bilinmektedir. Bu 
tarihten sonra vefat etmiş olan Ali Bey'in 
türbesi de Yenice-i Vardar' dadır. 

Ali Bey'in oğullarından Şemseddin Ah
med Bey, babası ve kardeşi Evrenos Bey 
ile birlikteakıncı beyi olarak 1462'de ya
pılan Eflak seferine katılmış, daha son
raki yıllarda Arnavutluk taraflarına dü
zenlenen akıniara iştirak etmiştir. 1466 
yılında Tırhala sancağının tahririnde gö
revlendirildiği anlaşılan Ahmed Bey Ye-
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nice-i Vardar'da cami, medrese ve ima
ret yaptırmış, bunlar için 1498'de bir 
vakfıye hazırlatmıştır. Bundan bir yıl son
ra da vefat etmiş ve kendi yaptırdığı ca
mi haziresine defnedilmiştir. Oğulları isa 
ve Süleyman beyler Osmanlı ordusunda 
çeşitli hizmetlerde bulunmuşlar ve 1488'
de yapılan Osmanlı- Memlük savaşında 
şehid düşmüşlerdir. 

Ali Bey'in diğer oğlu Evrenos Bey de 
1462 Eflak seferine katıldıktan sonra 
Bağdan sınırlarında aklncı olarak savaş
mıştır. Bundan sonraki faaliyetleri ve 
ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Evrenos Gazi'nin oğullarından isa Bey 
ise sancak beyi olarak 1434-1438 yılla
rı arasında Arnavutluk üzerine yapılan 
akıniara ve 1443 yılındaki Morava Sava
şı'na katılmış, Fatih Sultan Mehmed dev
rinde Arnavutluk'ta meydana gelen olay
larda önemli rol oynamıştır. Fatih'in Sır
bistan seferini fırsat bilen Arnavutluk 
Beyi İskender Bey, Napali kuwetleriyle 
birlikte Be rat şehri ni kuşatınca ( 14 5 5) 
Fatih Evrenosoğlu isa Bey'i 40.000 kişi
lik bir kuwetle derhal İskender Bey üze
rine gönderdi. Yapılan savaşta İskender 
Bey'in kuwetleri büyük bir yenilgiye uğ
ratıldı (26 Te mmuz 1456) İsa Bey kardeşi 
Ali Bey'den sonra vefat etmiş olup onun 
da türbesi Yenice-i Vardar'dadır. Ayrıca 
bu şehirde cami ve imareti de vardır. isa 
Bey' in Mehmed Bey adındaki oğlunun 
1501 yılında İlbasan sancak beyi oldu
ğu ve Draç·ı fethettiği bilinmektedir. 

Rumeli'nin fethinde ve Türkleşmesinde 
büyük yararlıklar gösteren Evrenosoğul
ları, özellikle Yenice-i Vardar'da yerleşe
rek burayı kendilerine merkez yapmış
lardır. Selanik yakınlarında bu küçük ka
sabanın merkezi olduğu bölgeye Osman
lı fethinden sonra 1430'1arda kalabalık 
Türkmen grupları iskan edilmiş ve burası 
önemli bir askeri ve kültürel gelişmeye 
sahne olmuştur. Ayrıca Selanik ile Ye
nice arasındaki bu bölgede Evrenoso
ğuilan birçok vakıf da kurmuşlardır. 

Evrenosoğulları Osmanlılar'ın Rumeli'de 
ilk vakıf kurucuları arasında yer almak
tadır. 

1668 yılı baharında Yenice'yi ziyaret 
eden Evliya Çelebi, burasının Evrenoso
ğuilan sayesinde oldukça zengin ve ge
lişmiş bir yer haline geldiğini belirtmek
tedir. "Evrenos Bey yöresi " olarak anı
lan Yenice -i Vardar'da Gazi Evrenos ve 
Gazi Ahmed beylerin türbeleri, Büyük 
Cami, Asker Camii, Evrenos Hamarnı ve 
saat kulesi günümüze kadar gelmiştir. 

Bu saat kulesinin, Evrenos Bey'in tarunu 

Ahmed Bey'in türbesinin yanına 1753'te 
ailenin başka bir ferdi tarafından inşa 
ertirildiği bilinmektedir. Bunların dışın
da 1912 yılına kadar burada yaşayan 
ailenin Yenice'yi terketmeden önceki son 
üyesinin yaptırdığı bir de büyük saray 
vardır. 

Akıncıltğın yavaş yavaş önemini kay
betmesi üzerine Evrenosoğulları·nın da 
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren nüfuz 
ve şöhretleri giderek azaldı. Ancak XVIII. 
yüzyılın başlarında bu aile fertlerinden 
bazıları "evlad-ı fatihan " da denilen Ru
meli yörük teşkilatında idarecilik yapmış
lardır . XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 
siyasi ve idari görevler alan bu aile men
supları çeşitli kollar halinde günümüze 
kadar gelmiştir. 
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M edin e' de ensarı teşkil eden 
Kahtani asıllı 
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Kabilenin Kahtan'a kadar uzanan ne
sebi şöyledir: Evs b. Harise b. Sa'lebe b. 
Amr Müzeykıya b. Amir Maüssema' b. 
Harise b. İmruülkays b. Sa'lebe b. Mazin 

EVS 

b. Ezd b. Gavs b. Nebt b. Malik b. Zeyd 
b. Kehlan b. Sebe' b. Yeşcüb b. Ya'rub 
b. Kahtan. 

Evs ile Hazrec Harise b. Sa'lebe'nin iki 
oğlu olup anneleri Kayle bint Cefne'den 
dolayı Araplar arasında Beni Kayle adıy
la da meşhurdurlar. Anayurtları Yemen 
olup seylü'l-arim*den sonra Tihame'
ye, oradan da kuzeye göç ettiler. Sa'le
be b. Amr Müzeykıya ve oğulları da Yes
rib'e (Medine) gittiler (yaklaşık 492) . Bu
rada bir süre yahudilere tabi olarak ya
şadılar; onların ekonomik ve siyasi bas
kılarına maruz kaldılar. Rivayete göre 
Gassaniler'in destek ve yardımıyla yahu
dilere karşı bağımsızlıklarını kazandılar. 
Evs'in soyu oğlu Malik' in Amr (Nebft), 

Avf, İmruülkays, Cüşem ve Mürre adlı 
beş çocuğundan çeşitli koliara ayrılarak 
çoğalmıştır. Daha önce Yesrib dışında 

yaşayan Evs ve Hazrec kabileleri bağım
sızlıklarını kazandıktan sonra şehrin içi
ne yerleşmişler, fakat ardından yahudi
ler bu iki kardeş kabile arasındaki ezeli 
rekabeti tahrik ederek onları birbirine 
düşürmeye çalışmışlardır. 

Cahiliye devrinde Evs ile Hazrec ara
sında çeşitli savaşlar olmuştur. Bunla
rın en şiddetlisi , Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicretinden önce beş yıl devam 
etmiş olan Buas Savaşı'dır. Evs kabilesi, 
her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği bu 
savaşta muhtemelen müttefikleri olan 
Nadir ve Kurayzalılar'ın yardımı ile galip 
gelmiştir. 

Evs kabilesi Cahiliye devrinde Menat 
adlı puta tapıyordu. Nübüwetin 11. yılı
na (620) rastlayan hac mevsiminde Aka
be'de Hz. Peygamber ile görüşen altı 

Yesribli Hazrec kabilesine mensuptu. 
Hazrecliler Buas Savaşı'nda zayıf düş

tükleri için Kureyş'ten destek sağlamak 
istiyorlardı. Fakat Resul-i Ekrem'in da
veti üzerine müslüman oldular. Hz. Pey
gamber onlardan kendisini Medine'de 
himaye etmelerini ve İslamiyet'in yayıl
ması için çalışmalarını istedi. Hazreeli
ler de Evs kabilesiyle aralarında devam 
eden savaşların bu yeni din sayesinde 
ortadan kalkacağını umduklarını ifade 
ettiler. Birinci Akabe Biatı'na ( 62 ı) katı
lan on iki kişilik Yesrib heyetinde Evs 
kabilesinden de iki kişi bulunuyordu. Bil
hassa Hz. Peygamber'in Yesrib'e gönder
diği Mus'ab b. Umeyr'in çalışmaları so
nucunda Evsliler arasında İslamiyet hız
la yayılmaya başladı. Evs'in ileri gelen
lerinden Üseyd b. Hudayr ve Sa'd b. Muaz 
da müslüman oldular. 
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