
rı merkezdeki parti ve güç odaklarından 
birinin temsilcisiydi veya onların desteği
ne sahipti. Meşrutiyet'ten sonra meyda
na gelen olaylar, sadiketin siyasi bir mü
essese olarak gelişimini olumsuz yönde 
etkilemiş ve sekteye uğratmıştır. 

Milli Mücadele'nin Anadolu'da örgütlen
mesi sonucu 23 Nisan 1920'de Büyük Mil
let Meclisi'nin Ankara'da toplanmasın
dan ve başkanlığına Mustafa Kemal Pa
şa'nın seçilmesinden sonra ülkede aynı 
anda iki hükümet fiilen görev yapmaya 
başlamıştır. Meclis kuruluşunun hemen 
ardından aldığı bir kararla. üyeleri kendi 
içinden seçilecek ve vekil olarak görevlen
dirilecek bir kurulun hükümet işlevini yü
rütmesi ve meclis başkanının aynı zaman
da bu kurulun da başkanlığını üstlenme
si esasını benimsedi. Bu durum, halife
padişahin içinde bulunduğu zor durum
dan kurtulmasından sonra yeniden de
ğerlendirilecek ve düzenlenecekti. Yasa
ma ve yürütme güçlerini elinde toplayan 
olağan üstü yetkilerle donatılmış meclis, 
25 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa'
nın başkanlığında yedi kişilik icra Vekil
Ieri Heyeti'ni seçti ve böylece hükümeti 
kurdu; 2 Mayıs 1920'de de icra vekilieri
nin seçilmesine dair 3 numaralı kanunu 
kabul etti. Ülkedeki bu iki hükümetli yö
netim, Osmanlı Devleti'nin son sadraza
mı olan Ahmed Tevfik Paşa'nın 1 Kasım 
1922' de saltanatın kaldırılmasının hemen 
ardından istifa edip idareyi Ankara hükü
metinin temsilcisi Refet Paşa'ya teslim 
etmesiyle son bulmuştur. 
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İlhanlı Devleti'nin kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(1256-1265). 
_j 

Babası Cengiz Han'ın en küçük oğlu To
luy Han, annesi Kerayit Hükümdan Ong 
Han'ın yeğeni Sorgaktani Hatun'dur. To
luy'un 1232 yılında henüz kırk yaşında 
iken ölmesi üzerine Büyük Han Ögedey 
kardeşine ait yerlerin idaresini Sorgakta
ni'ye verdi. Bir hıristiyan olan Sorgaktani 
Hatun, dönemin kaynaklarındaki bilgilere 
göre oğullarının eğitimini Budist Uygur 
Türkleri'nden Sevinç Tuğrul (Toğril) , Bulad 
Kaya, Mungsuz ve Töre Kaya gibi Cengiz 
Han'ın yakın adamlarına bırakmıştır. 

Hülagfı'nun çocukluk ve gençlik yılla
rına ait bilgiler sınırlı olup sadece dedesi 
Cengiz Han'ın batı seferisırasında onun
la ilgili bir kayıt vardır. Buna göre Cengiz 
Han, torunlarından on bir yaşındaki Ku
bilay ile dokuz yaşındaki Hülagfı'yu imi! 
nehri kıyılarında ilk aviarı dolayısıyla mü
kafatlandırmıştır. Bundan başka gençlik 
yıllarında Karakorum'davergi ve para iş
leriyle meşgul olduğuna dair bazı bilgiler 
daha bulunmaktaysa da bunları ihtiyatla 
karşılamak gerekir; çünkü Moğol gelene
ğine göre şehzadelere bu görevin veril
mesi uzak bir ihtimaldir. 

Cengiz Han döneminde batıda ele ge
çirilen topraklar merkezden gönderilen 
sivil ve askeri valilerce idare ediliyordu. 
Ancakyörenin başşehir Karakorum'a olan 
uzaklığı ve diğer bazı sebeplerden dolayı 
batı yönünde beklenen ilerleme gerçek
leşmediği gibi mevcut topraklar da teh
dit altında kalmıştı. Bu yüzden Mengü 
Han, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve 
doğuda da batıda da sınırları genişlete
bilmek için kardeşlerinden Kubilay'ı Çin'e, 
Hülagfı'yu Yakındoğu'ya göndermiştir. 

Alınan kurultay kararınca her iki şehza
deye de Moğol ordusunun onda ikisi veri
lecek, bunun yanında diğer hanedan üye
leri de güçleri oranında bu seferlere ka
tılacaktı. Mengü Han'ın ölmesi ve deği
şen bazı şartlar sebebiyle Hülagfı ve Ku
bilay kendilerine verilen görevi tamamla
dıktan sonra Karakorum'a dönmemişler 
ve idareleri altındaki topraklar üzerinde 
merkeze bağlı iki ayrı Moğol devleti kur
muşlardır. Böylece Hülagi'ı, Karakorum'da 
oturan büyük hanın nüfuzu altında kal
mak şartıyla batıda zaptettiği toprakları 
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idare etmeye başladı. ilhanlı hükümdar
larının merkeze olan bağımlılıkları 1294 
yılına kadar sürmüştür. 

Hülagfı'nun Ketboğa (Kitbuğa) Noyan 
idaresindeki öncü birlikleri 24 Ağustos 
1252'de, kendisi ise 24 Nisan 1253 tari
hinde Karakorum'dan hareket etmiştir. 
Kurultay kararına göre ordunun iaşesi ba
tıdaki Moğol tabileri tarafından karşıla
nacak. ayrıca güzergah üzerindeki yollar 
ve köprüler onarılacak, sulara ve çayırlık
lara el konulacaktı. Hülagfı'ya ismaililer'in 
ortadan kaldırılması. Abbasi halifeliğinin 
itaat altına alınması ve Mısır ile Suriye'nin 
zaptı görevleri verilmişti. Öncü birlikler 
Mayıs 1253'te ismaililer'e karşı harekete 
geçerek daha Hülagfı gelmeden birçok 
kaleyi teslim aldı. ismaililer Moğollar kar
şısında tutunamadılar; merkezleri Ala
mut'ta oturan reisieri Rükneddin Hfırşah 
19 Kasım 1256 tarihinde Hülagfı'ya tes
lim oldu. Hülagfı kaleyi yerle bir edip hal
kını kılıçtan geçirmesine rağmen Rükned
din'e iyi davrandı ve onu bir Moğol pren
sesiyle evlendirdikten sonra Büyük Han 
Mengü'ye gönderdi. Ancak Mengü Han, 
kıymetli hediyelerle Karakorum'a gelen 
Rükneddin'i kabul etmeyerek onu henüz 
Moğollar'ın eline geçmemiş ismaili ka
Ielerinin tesliminden sonra gelmesi için 
Hülagfı'ya geri gönderdi; ardından fikrini 
değiştirip dönüş yolculuğu sırasında öl
dürülmesini emretti. Hülagfı, çoğu Suri
ye'de bulunan ismaili kalelerinin zaptı işi
ni Otçiğin Noyan'a verdi. Kısa zamanda 
kalelerin tamamı alındı; böylece yıllardan 
beri bütün Yakındoğu'yu tehdit eden is
maili varlığı dağıtılmış oldu. 

Rivayete göre Hülagfı Alamut Kalesi'ne 
saidırmadan önce 653'te (1255) Abbas! 
Halifesi Müsta'sım-Billah'tan bu harekat 
için asker göndermesini istedi; ancak ha
life, bunun Bağdat'ın müdafaasını zayıf
Iatmak amacına yönelik bir taktik oldu
ğunu düşünerek elçiye olumlu cevap ver
medi. Alamut'un zaptından sonra Hüla
gfı halifeye ikinci bir mektup daha yolla
yıp şehrin surlarını yıkmasını, hendekleri 
doldurmasını ve idareyi oğluna bırakıp 
bizzat huzuruna gelmesini istedi. Halife
nin bu teklifi de reddetmesi üzerine Hü
lagfı, üçüncü bir mektupla Tanrı'nın dün
yayı idare etme görevini Cengiz Han'a ve 
onun soyuna tevdi ettiğini bildirerek ha
lifeyi şiddetle azarladı. Halife ise mektu
bunda Mengü Han'la ve kendisiyle dost 
olduğunu, elçilerin getirdiği haberlere 
inanmadığını ve eğer Bağdat'a karşı ha
rekete geçecek olursa başına büyük fela
ketler geleceğini bildirdi. Bu cevap üzeri-
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Hülagü Han·ı tahtında tasvir eden bir minyatür (Sührever
di, Cami'u's-siyer, TSMK, Hazine, nr. 1230, vr. 87') 

ne HülagQ 9 Rebiülevvel 655'te (27 Mart 
1257) Hemedan'dan Bağdat'a hareketet
ti ve sağ kanat, sol kanat, merkez olmak 
üzere üçe ayırdığı ordusuyla şehri çepe
çevre kuşattı. Daha önce yakınlarını, aile
sini ve hazinesini yanına alıp bir gemiyle 
Basra'ya kaçması teklifini nasıl olsa ken
disine doku n u lmayacağını düşünerek red
deden Halife Müsta'sım 4 Safer 656'da 
( 1 O Şubat 1258) kayıtsız şartsız teslim ol
du; fakat bir süre üç oğluyla birlikte Ba
bülkelvaza'da hapsedildikten sonra işken
ceyle öldürüldü. Moğollar. çeşitli rivayet
lere göre şehri 7, 30, 34 veya 40 gün sü
reyle yağma ve tahrip ederken halkı da 
kılıçtan geçirdiler. Yanan eserler arasında 
Halife Camii. Musa Kazım'ın türbesi ve 
Rusafe'deki halife mezarları da vardı. Ha
lifeden hazinelerini sakladığı yeri işken
ceyle öğrenen Hülagfı bunları ele geçire
rek U rm iye gölünün ortasındaki Şah! (Şa
h u) adasına yaptırdığı kaleye göndermiş. 
şehirden ayrılmadan önce de Halife Camii 
ile Musa Kazım'ın türbesinin ve yıkılan di
ğer bazı binaların ananlmasını emretmiş

tir. 

Kaynaklarda Bağdat'ta kılıçtan geçi
rilen halkın sayısı hakkında 800.000'den 
2.300.000 'e kadar değişen rakamlar ve
rilmektedir (Özdemir, s. 200). Halife Müs
ta'sım'ın öldürülmesi ve HülagQ'yu Bağ
dat'! istilaya teşvik ettiği söylenen Abba
si Veziri İbnü'I-Aikaml ile ilgili olarak da 
farklı rivayetler vardır (a.g.e., s. 202 vd., 
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207 vd.) Bağdat'ın işgali ve Abbas! hali
feliğine son verilmesi İslam tarihi ve me
deniyeti açısından bir dönüm noktası ol
muştur. Burada tarihte eşine az rastlanır 
bir katliam yapılmış. cesetlerden yayılan 
kokular Hülagfı'yu dahi şehirden uzaklaş

mak zorunda bırakmıştır. Cami ve kütüp
haneler tahrip edilmiş. kitaplar Dicle'ye 
atılmış. nehir günlerce mürekkep rengin
de akmıştır. Bu istila, sadece Bağdat için 
değil bütün İslam dünyası için bir felaket 
olmuştur. Bu tarihten itibaren İslam me
deniyetinin duraklamaya ve gerileme
ye başladığı görülür. 

Hülagfı , kurultay tarafından kendisine 
verilen iki önemli görevi yerine getirdik
ten sonra yapacağı Suriye ve Mısır seferi
nin hazırlıklarını tamamlamak üzere ağır
lıklarının bulunduğu Hemedan·a. oradan 
da Azerbaycan'a geçti; daha önce Boğati
mur (Bu ka Timur) idaresindeki Moğol kuv
vetleri de Küfe. V asıt ve Basra şehirleriyle 
Hfızistan bölgesini ele geçirmişti. Hülagfı. 
Suriye seferi için gereken hazırlıkları ta
mamladıktan sonra Ketboğa Noyan ida
resindeki öncü birliklerini gönderdi, ken
disi de 12 Eylül1259 tarihinde Tebriz'den 
hareket etti. Suriye şehirleri yaklaşan M o
ğal tehlikesine karşı ortak bir cephe oluş
turamadı. Bu sebeple Urfa, Harran. Ha
ma. Hum us ve Dımaşk kısa zamanda M o
ğal kuvvetlerine teslim oldu. Bizzat Hüla
gfı tarafından idare edilen ve Ermeniler'
le Haçlılar'ca da desteklenen kuvvetler 
Halep'i kuşattılar ve bir süre sonra ele ge
çirdiler. Halep'in arkasından da Antakya 
dolaylarındaki Harim Kalesi düşürüldü. 

Mengü Han'ın ölümü üzerine Kubilayile 
Arıkboğa arasında başlayan büyük hanlık 
mücadelesi sebebiyle Karakorum'daki ge
lişmel eri yakından takip etmek isteyen 
Hülagfı. Suriye'deki Moğol kuvvetlerinin 
kumandasını Ketboğa Noyan'a bırakıp do
ğuya hareket etmişti. Ketboğa. bazı ba
şarılar elde etmekle birlikte 3 Eylül1260 
tarihinde Filistin'de Aynicaluna Memlük 
kuvvetlerine mağlfıp oldu ve öldürüldü. 

Hülagü 

dönemine ait 

gümüs sikke 
(istanbul 

Arkeoloji 

Müzesi, 

Teşhir, 

nr. 2205) 

İslam dünyasında büyük bir sevinç yara
tan Memlükler'in bu zaferiyle Suriye. Mı
sır ve Mağrib Moğol istilasından kurta
rılmıştır. M oğallar bu savaştan sonra Su
riye'yi istila amacıyla bir daha ciddi bir ha
rekata teşebbüs edemediler. Hülagfı'nun 
intikam almak amacıyla gönderdiği ordu 
Aralık 1260'ta H alep civarında çok sayıda 
müslümanı öldürdüyse de kısa sürede ge
ri çekilmek zorunda kaldı. 

Hülagfı 1260'tan sonra doğuda Çağa

tay. kuzeyde Altın Orda ve batıda Mem
lük devletleriyle sürekli şekilde mücadele 
etmiştir. Bu devletlerden Çağatay ve Al
tın Orda'nın Cengiz Han'ın oğul ve torun
ları tarafından kurulmuş olması dikkat 
çekicidir. Bu dönemde dikkat çeken diğer 
bir husus da Altın Orda- Memlük dostlu
ğuna karşı oluşturulan İlhanlı- Bizans- Kü
çük Ermeni Krallığı - Fransa Krallığı - Haç
lılar- papalık iş birliğidir. Hülagfı, Altın Or
da Hükümdan Berke Han ileyaptığı Terek 
Savaşı'nda ağır bir bozguna uğradı (Reb'i'
ülewel 66!/0cak ı 263). Bu iki kardeş dev
let arasındaki mücadele Hülagfı'dan son
ra İlhanlı tahtına çıkan hükümdarlar za
manında da devam etmiştir. 

Anadolu 1243 Kösedağ Savaşı ile Mo
ğol hakimiyeti altına girmişti. Hülagfı'nun 
gelmesinden sonra buradaki Moğol bas
kısı daha da arttı. Hülagfı 1258 yılında 
Anadolu'yu , merkezi Konya ve Tokat ol
mak üzere IL İzzeddin Keykavus ile IV. 
Rükneddin Kılıcarslan arasında taksim et
ti ve her iki sultanla ayrı ayrı antlaşmalar 
yaparak Anadolu'nun İlhanlı Devleti'ne 
ödediği vergiyi iki katına çıkardı. Hülagfı'

nun oğullarından Yeşmut 'un emrindeki 
kuvvetler de 658' de ( 1260) Meyyafarikin 'i 
işgal ederek ei-Melikü'I-Kamil Muham
med b. Şehabeddin Muzaffer Gazi'yi öl
dürüp Eyyübller'in Meyyafarikin, Cebel ve 
Sincar koluna son verdiler (Reş'i'düdd in 
!nşr. Abdü lkerlm Alioğlu Alizade J, s. 77-
78) Hülagfı'nun el-Melikü'I-Kamil Mu
hammed'in şehid edilmesinden sonra sa
ra hastalığına yakalandığı ve ölünceye ka-



dar bu dertten kurtulamadığı söylenir 
(Abdüsselam Abdülazlz Fehml. s. 149 ). 

Hülagü 1254 ve 1255'te Büyük Han 
Mengü adına, 1256 yılında ise kendi adı
na para bastırmış ve kendi adını taşıyan 
paralara İslam dünyasındaki geleneğe uy
gun olarak kelime-i tevhid koydurmuştur. 
Onun 1262 yılından itibaren imar faaliyet
lerine ağırlık verdiği ve İran ile Azerbay
can'da birçok abidevi eser yaptırdığı gö
rülmektedir. Bunlar arasında Tebriz, Ala
dağ ve Meraga'daki saraylarla Meraga 
Rasathanesi, Hoy'daki Budist mabedieri 
zikredilebilir. 

19 Rebiülahir 663'te (8 Şubat 1265) Me
raga'da kırk sekiz yaşında ölen Hülagü ha
zineleri için Şahi adasında yaptırdığı ka
leye defnedildi. Hülagü'nun on iki karısı. 
on dört oğlu ve yedi kızı vardı. Ölüm habe
rinin duyulması üzerine tahtına büyükoğ

lu Abaka geçmiştir. 

Hülagü matematik. astroloji . astrono
mi ve kimya ile ilgilenmiş. ünlü bilgin Na
sirüddin-i Tüsi'nin Meraga'da bir rasat
hane kurması için masraftan kaçınma

mıştır. Posta teşkilatını geliştirmiş ve 
böylece idaresi altındaki şehirler arasın
da ulaşım ve haberleşmeyi kolaylaştır
mıştır. Cesur, kararlı, savaş taktiklerini iyi 
bilen, cömert, ulema ve filozofları koru
yan bir hükümdar olarak tanınan Hüla
gü, Nasirüddin-i Tüsi ile Tô.ri]]-i Cihô.n
güşô. adlı eserinde Cengiz Han ve halefie
rinden bahseden Alaeddin Ata Melik Cü
veyni'yi himayesi altına almıştır. Kendisi 
Budist olmasına rağmen kaynaklarda ha
nım ları arasında en itibariısı olarak gös
terilen hıristiyan Dokuz Hatun'un da te
siriyle onun devrinde Hıristiyanlığın nü
fuzu artmış. birçok kilise ve manastır ya
pılırken bazı mescidler kiliseye çevrilmiş. 
müslümanlar zulüm, işkence ve katHa
ma maruz kalmıştı r. 
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Üç tatakla boşanmış bir kadının 
ayrıldığı kocasına 

tekrar dönebilmesi amacıyla 
bir başka erkekle evlenmesi. 

_j 

Gerek İslam'dan önceki Cahiliye döne
minde gerekse İslam'ın ilkyıllarında evli
lik ve boşama konusunda bir sınırlama 
söz konusu olmadığı, bu durumun erkek
ler tarafından istismar edilip kadınların 
bundan büyük zarar gördüğü, talakla il
gili hükümleri düzenleyen Bakara süre
sindekiayetlerinde (2/229-230) bu geliş
meler üzerine nazil olduğu bilinmektedir. 
Bu ayetler erkeğin boşama hakkını üçle 
sınırlandırmakta ve üçüncü boşamadan 
sonra kadının başka bir erkekle yeni bir 
evlilik yapmadıkça ve bu evlilik de sona er
medikçe önceki kocasıyla tekrar evlene
meyeceğini hükme bağlamaktadır. Aye
tin ifadesi, konuyla ilgili hadisler ve saha
be uygulaması dikkate alındığında bu sü
recin tabii bir şekilde işlemesi. yani üç ta
Iakla boşanan bir kadının aynı erkekle ev
lenebilmesi için iddet bekledikten sonra 
bir başkasıyla sahih bir evlilik yapması , bu 
evliliğin de ölüm veya boşama ile sona er
mesi ve tekrar iddet beklenmesi gerek
mektedir. Ancak dinen doğru bulunma
sa bile teamülde bu şartların suni bir şe
kilde yerine getirilip kadını kocasına he
la! kılmak amacıyla şekli bir evliliğin yapıl

dığı da bilinmektedir. Bu tür evliliğe Türk
çe'de hülle, Arapça fıkıh literatüründe 
tahlil denilmektedir. "Helal kılma" anla
mı çerçevesinde oluşan bu adlandırmada, 
şüphesiz ki üç talaktan sonra taraflar ara
sında dönüşü olmayan bir ayrılığın ve bir 
evlenme yasağının doğması, ikinci evlili
ğin de bu yasağı kaldırma, hararnı helal 
yapma işlevini görmesi etkili olmuştur. 

İslam toplumunda hülle adetinin dö
nem ve bölgelere göre farklılık göstere
rek belli ölçüde yaygınlaşmasında. yuka
rıdaki ayetin böyle bir imkandan söz et
miş olmasından ziyade Hz. ömer devrin
de başlayan "tek celsede üç talak" hükmü 
ve uygulamasıyla klasik doktrindeki ta
Iak telakkisinin. ayrıca muamelat huku
kunda ölçü alınan şekil ve lafız unsuru
nun yemin gibi talak alanında da fazlaca 
işletilmesinin etkisi vardır. Hz. Ömer'in hi
lafetine kadar kadının bir temizlik dö
nemi içerisinde yapılan talaklar sayısı ne 
olursa olsun bir talak, yani eşiere tanınan 

. üç defa boşanabilme hakkından sadece 
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