
gibi çok çeşitli iş lere kurduğu vakıflar

dan para ayırmıştır. 

Gazan Han yabancı ülkelerle diploma
tik münasebetler kurmuş, Bizans impa
ratoru ll . Andronikos, Fransa Kralı IV. 
Philip, İngiltere Kralı ı. Edward, Aragon 
Kralı ll. James, Papa VIII. Boniface'e el
çi göndermiş ve mektup teatisinde bu
lunmuştur. 

Moğol tarihini çok iyi bilen Gazan Mah
mud Han insanlara kabiliyetlerine göre 
iş verirdi. Kaynaklarda kısa boylu, zeki, 
cesur, sabırlı, bilgili, sözünde duran, sa
mimi, düşmaniarına karşı taviz verme
yen iyi bir kumandan ve adil bir devlet 
adamı olarak tanıtılmakta , ana dili Mo
ğolca yanında Türkçe, Arapça, Farsça, 
Çince, Tibetçe ve bir rivayete göre Fran
sızca (veya Latince) bildiği , tıp, astrono
mi, kimya ve tarihe karşı bü~ük ilgi duy
duğu, sarayında alim ve ediplerle seç
kin sirnaların büyük itibar gördüğü kay
dedilmektedir. Reşidüddin Fazlullah, Ga
zan Han ' ın isteği üzerine yazmaya baş
ladığı Camtu ' t- tevarf{ı adlı meşhur ese
rinin ı. cildini ona ithaf etmişti r. Bundan 
dolayı eserin ilk cildi Tarf{ı-i 'Ciazanf, Ta
rf{ı - i Mübarek- i Gazani veya Dastan -ı 
Gazan ljan olarak bilinir. 
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Ebu Tağlib Uddetüddevle Fazlullah 
Gazanfer b. Nasıriddevle 

el·Hasen el·Hamdanl 
(ö. 369 / 979) 

Hamda niler'in Musul emiri. 
L _j 

11 Zilkade 328'de (18 Ağustos 940) 
doğdu. Hamdani Emiri Nasırüddevle' nin 

en gayretli ve en hırslı oğlu olan Gazan
fer, Büveyhiler'den Muizzüddevle'nin ölü
mü (356/ 967) üzerine Irak'taki Büveyhi 
hakimiyetine son vermek istedi. Ancak 
babası Nasırüddevle kendisine engel ol
du ve durumu bir mektupla Büveyhi Emi
ri Bahtiyar'a bildirdi. Babasının bu ha
reketine içerleyen Gazanfer. akli denge
sini yitirdiğini ve ülkeyi idare edemeye
ceğini ileri sürerek onu Erdümeşt (Küva
şl) Kalesi'ne hapsetti ve Irak'ta idareyi 
ele geçirdi (356/ 967) Ebü'J-Muzaffer 
Hamdan dışında diğer kardeşleri ona ita
at arzettiler. Hamdan' ın , babasını der
hal serbest bırakmasını isteyerek ken
disini tehdit etmesine öfkelenen Gazan
fer kardeşi Ebü 'I-Berekat'ı onun üzeri
ne sevketti (358 / 969). Bu arada Nası

rüddevle hapiste vefat etti (Ocak 969) . 
Zor durumda kalan Hamdan, Büveyhi 
Emiri Bahtiyar'a yaklaştı. Bahtiyar, Harn
dani topraklarını ele geçirmek niyetin
de olduğundan ona yakın ilgi gösterdi 
ve değerli hediyeler verdi. Şerif er-Ra
di'nin babası Ebü Ahmed Hüseyin b. Mü
sa 'yı Gazanfer'e gönderip kardeşler ara
sında anlaşma sağladı. Gazanfer. bu ge
lişmelerden sonra Rahbe'ye giden Ham
dan'a haber gönderip kendisiyle görüş

mek istediğini bildirdi. Ancak Hamdan 
Gazanfer'e güvenınediği için görüşmeyi 
kabul etmedi. Bunun üzerine Gazanfer 
diğer kardeşi Ebü'l -Berekat' ı Rahbe'ye 
gönderdi. Karkisiya'da buluşan iki kar
deş anlaşma şartlarını müzakere ettiler
se de bir sonuç alamadılar. Ebü'I-Bere
kat durumu Gazanfer'e arzetmek üzere 
ayrılacağı sırada Hamdan'ın ani saldırısı

na maruz kaldı (3 Ramazan 359 / 10 Tem
muz 970) Ebü' I -Berekat'ın ölümüyle so
nuçlanan bu olaydan sonra kardeşler ara
sındaki mücadele daha da şiddetlendi. 
Gazanfer'in, kardeşlerinden Ebü'I-Feva
ris Muhammed'i hile ile yakalatıp Cizre'
de bir kalede hapsetmesine isyan eden 
diğer kardeşleri Hamdan'ın saflarına ka
tıldılar. Gazanfer ile başa çıkamayacağını 
anlayan Hamdan ise Bahtiyar'a sığındı 
(Safer 361 1 Aralık 971) Gazanfer bu itti-
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fakı bozmak için Bahtiyar ile akrabalık 
kurmaya karar verdi ve 1.000.000 dinar 
değerinde çeyiz vererek kızına talip oldu. 

Bizanslılar, 361 (971 -72) yılından beri 
Anadolu'da müslümanların elindeki şe

hirleri tahrip ve yağma ediyor, Gazan
fer kardeşleriyle mücadele ettiği için bu 
saldırılar karşısında bir şey yapamıyor
du. Domestikos Melias ' ın 362 'de (972-
73) büyük bir ordu ile Meyyafarik.in'e sal
dırması ve Amid'i tehdit etmesi üzerine 
Ebü'I-Heyca Abdullah b. Hamdan' ın gu
lamı Hezarmerd Gazanfer'den acil yar
dım istedi. Gazanfer de kardeşi Ebü'I
Kasım Hibetullah idaresindeki bir ordu
yu Melias'a karşı sevketti. Yapılan sa
vaşta Melias yenilerek esir düştü (30 Ra
mazan 362 / 4 Temmuz 973). Bu zafer Ga
zanfer'e büyük bir itibar kazandırdı. 

Hamdan'ın tahrikleri sonunda Gazan
fer'i cezalandırmak üzere Musul'a hare
ket eden Büveyhi Emiri Bahtiyar, 19 Re
biülewel 363 ( 18 Aralık 973) tarihinde 
Musul'a ulaştı ve şehrin dışında Deyrüla'
la'da konakladı. Gazanfer onun yaklaş
ması üzerine Sincar'a çekildi. Bahtiyar 
Musul 'a girip halka çok kötü davrandı. 
Bağdat'ta az sayıda askerin kalmasını 
fırsat bilen Gazanfer şehri ele geçirme
ye teşebbüs ettiyse de gizlice anlaştığı 
Bahtiyar'ın yakın adamlarından Emir Se
bük Tegin'in kararsızlığı sebebiyle ba
şarılı olamadı. Musul'a dönüp Bahtiyar 
ile savaşa girmek üzere iken anlaşma 
sağlandı (Receb 363 / Nisan 974). Bunun 
ardından Bahtiyar ile Gazanfer arasın
daki ilişkiler giderek gelişti. Bahtiyar. 
Abbasi Ha lifesi Muti'- Lillah'ı ona "Udde
tüddevle" lakabını vermeye ikna etti. 
Gazanfer daha sonra Bahtiyar'a, Ham
dan'ı teslim ettiği takdirde Büveyhi Hü
kümdarı Adudüddevle'ye karşı kendisi
ni destekleyeceğini ve Bağdat' ı ele ge
çirmesine yardımcı olacağını söyledi. Bu 
şekilde t eslim aldığı Hamdan'ı öldürte
rek ciddi bir rakibinden kurtulmuş oldu. 
Bunun üzerine Hamdan ' ın oğlu Ebü's 
Seraya Bağdat'a gidip Adudüddevle'den 
yardım istedi. Kuwetlerini birleştirerek 
Adudüddevle üzerine yürüyen Gazanfer 
ve Bahtiyar, Samerra yakınlarındaki Kas
rülcis'te meydana gelen savaşta Adu
düddevle tarafından büyük bir bozguna 
uğratıldı ( 12 Şewal 3671 23 Mayıs 978) 
Esir düşen Bahtiyar Adudüddevle 'nin 
emriyle öldürüldü. Büveyhi ordusu da
ha sonra Musul üzerine yürüyünce Ga
zanfer şehri terketti. Nusaybin, Meyya
farikin, Erzen ve irminiye'yi dolaştıktan 
sonra, o sırada birlikleri tarafından Bi-
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zans imparatoru ilan edilen Domestikos 
Bardas Skleros'un imparator ll. Basile
ios'a karşı karargah olarak kullandığı 

Hısnıziyad ' a (Harput) geldi ve ondan yar
dım istedi. Ancak Bardas Skleros taht 
kavgası yüzünden Gazanfer'e yardım 

edemedi. Gazanfer buradan kız kardeşi 
Cemile ile birlikte Rahbe'ye döndü. Da
ha sonra Amid'e gitti. Bu sırada Adu
düddevle'ye başvurup barış talebinde 
bulunduysa da cevap alamadı. Adudüd
devle Meyyafarikln'i. el-Cezire'yi ve Ham
daniler'e ait diğer bazı yerleri ele geçir
di ; Amid ve Rahbe'yi de topraklarına kat
tıktan sonra Bağdat 'a döndü (Zilkade 
368/ Haziran 979). 

Gazanfer Fatımiler 'den yardım sağla

mayı umarak Dımaşk'a hareket etti. Fa
kat şehre hakim olan Türk Emiri Afte
gin'in adamlarından Kassam el-Ayyar 
onu Dımaşk'a sokmadı. Şehir dışında bir 
yerde konaklayan Gazanfer, Fatımf Ha
lifesi Aziz- Billah'a haber gönderip Suri
ye'nin idaresini kendisine bırakmasını 

istedi. Halife onu bir süre oyaladıktan 
sonra Mısır' a çağ ırdı. Ancak Gazanfer 
Mısır'a gitmeyip bir müddet Dımaşk ön
lerinde bekledi ve Benf Ukayl ile birlikte 
Remle'ye hareket etti. Remle Hakimi Mü
ferric b. Dağfel b. Cerrah et-Taf ile Rem
le yakınlarında cereyan eden savaşta Ga
zanfer ve müttefiki Benf Ukayl bozguna 
uğratıldı. Yakalanan Gazanfer 2 Safer 
369 'da (29 Ağustos 979) öldürüldü. 

İbn Havkal, Gazanfer'in o devrin en 
zengin iki hükümdanndan biri (diğeri En
dülüs Emevf Hükümdan lll. Abdurrahman) ol
duğunu söyler (Saretü'l ·ari, s. ı ı 3) Onun 
ölümüyle ei-Cezfre ve Musul'da Hamda
nı hakimiyeti sona ermiş, hanedan men
suplarının bir kısmı Büveyhfler'e, bir kıs

mı da Fatımfler'e t abi olmuştur. Adudüd
devle, Ebü Tahir İbrahim ile Ebü Abdul
lah Hüseyin'in Musul'da Büveyhfler'e ta
bi olarak hüküm sürmelerine izin ver-

Gazanfer Ağa Kü ıııvesi ve p l an ı - Saraçhane 1 Istanbul 

432 

miş, ancak çok geçmeden Nusaybin ve 
Bel ed 'i ele geçiren Ukaylf Em iri Ebü' z
Zewad Muhammed b. Müseyyib, Ebü 
Tahir İbrahim'i öldürüp Musul'a hakim 
olmuştur (380/ 990) 
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GAZANFER AGA KÜLLİYESİ 

İstanbul Fatih'te 
XVI. yüzyıl sonlarında 

yapılan külliye. 
_j 

Medrese. türbe ve sebilden ibaret olup 
eski Kırkçeşme mahallesinde Bozdoğan 
su kemerinin Haliç tarafında bulunmak
tadır. Banisi, 23 Receb 1011 'de (6 Ocak 

1603) idam edilen, lll. Mehmed'in kapı 
akağalarından Macar asıllı Gazanfer Ağa'
dır. Davud Ağa 'nın Hassa başmimarı ol
duğu yıllarda inşa edildiğinden onun ta
rafından yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin tesbitlerine 
göre, Ankara'da Vakıflar Genel Müdür
lüğü kuyud-ı kadimesinde 571 sayılı İs
tanbul Sdni Vakfiye Defteri' nin 11 ve 
12. sayfalarında , Kapıağası ve Odabaşı 
Gazanfer Ağa b. Abdurrahman'ın "eva
hir-i cemaziyel Ola 1 004" (Ocak 1596) ta
rihli vakfiye sOreti bulunmaktadır. Bu
rada, " Kırkçeşme denmekle maruf bir 
mahall-i latffte dört yol ağzında on yedi 
adet hücreyi ve dershaneyi müştemil ... 
bir medrese-i şerffe bina ettiler" denil
dikten sonra medreseye bitişik olarak, 
"Dört yol ağzında makbOl-i cumhur ve 
matbO-i ehl-i şuur bir sebfl-i bi-adil bi
na ettiler" cümleleriyle sebilin de külli
yeye eklendiği bildirilir. Vakfiyeden ay
rıca , Gazanfer Ağa'nın Gediz'de cami ve 
sıbyan mektebiyle Üsküdar'da çeşmeler 
vakfettiği, kendisi için külliyesi yanında 
bir de türbe yaptırdığı öğrenilmektedir. 
Ayasofya Camii yanında ve Alemdar Ya
kuşu kenarındaki Cafer Ağa (Soğuk Ku
yu) Medresesi Mimar Sinan tarafından 
yapılırken banisinin 964 Zilhiccesinde 
(Ekim 1557) ölümü üzerine yapı Gazan
fer Ağa adlı bir kişi tarafından 967'de 
( 1559-60) tamamlatılmıştır. Bunun Kırk

çeşme'deki külliyenin banisiyle aynı kişi 
olduğu kabul edilirse de iki yapının in
şası arasındaki otuz yılı aşkın süre bu 
hususta şüphe uyandırmaktadır. Halbuki 
istanbul'un Anadolu yakasında Haydar
paşa çayırı yakınında eski Bağdat yolu 
kenarındaki Ayrılık Çeşmesi ve Namaz
gahı'nın da ilk kurucusunun bu külliye
nin banisi Gazanfer Ağa olduğunda şüp
he yoktur. Ayrıca bu zat Otakçılar Mes
cidi 'ni ihya ettirerek yanında bir kuyu 
ve sebil vakfetmiştir. 

Haliç kıyılarından başlayıp Marmara'
ya doğru uzanan büyük yangınlarda zarar 
gören külliye 1782 yangınında harap ol
muş, fakat derhal tamir edilmiştir. 13 
Rebfülahir 1286 (23 Temmuz 1869) tarihli 
istanbul medreseleri listesine göre için
de yirmi beş kişi barındıran bu medre
se, 20 Ağustos 1330'da (2 Eylül 1914) 
yazılan bir raporda, "Otuz kişi ikamet 
edebilir" kaydıyla zikredilmiştir. Aynı ya
zıda medresenin durumu oldukça ayrın
tılı biçimde verilmiştir: "Zemine mutta
sıl ve yenice tamir olunmuş on dört odası 
olup arka pencereleri olmakla cereyan-ı 
havaya müsaitçe ise de tarz-ı inşasından 


