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Orda topraklarına sığınmak maksadıyla
kaçmaya kalktıysa da yolda yakalanıp
Argun'a teslim edildi: 26 Cemaziyelewel
683 ( 1O Ağustos 1284) tarihinde Moğol
geleneklerine göre sırtı kırılarak Kongurtay'ın akrabaları tarafından öldüFiLi Z ÇAGMAN
rüldü.
Samimi bir müslüman olan Teküder,
inancı
dolayısıyla Moğol yasalarına ihaAHMED TEKÜDER
net
etmekle
suçlanmıştır. Ancak tahtını
(ö. 683 / 1284)
. ve hayatını islamiyet'i kabulünden çok,
İlk müslüman İlhanlı hükümdan
dirayetsiz bir hükümdar olması sebe(1282- 1284).
Ahmed
biyle kaybetmiştir. Tasawufa aşırı şe
_j
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Tevfik
kilde ilgi duyardı. Bundan dolayı vaktini
Paşa
Doğum tarihi kesin bilinmemekle birsema ve diğer süfi ayinleriyle geçirerek
likte 645 ( 1247) yılında doğduğu tahdevlet işle ri ni annesine bıraktı. Bununla
ve hükümetin dağılması üzerine o da
görevinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra
min edilmektedir. Hülagü Han'ın oğul
beraber Moğollar arasında İslamiyet'in
Londra elçiliğine tayin edildi ise de 31
larından olan Teküder (Tegüder), annesi
faal bir şe kilde yayılmasına gayret etMart hadiseleri sebebiyle ortaya çıkan
Kutuy Hatun tarafından yetiştirildi. Famedi. Bu görevi on bir yıl kadar sonra,
kat annesinin dinini benimserneyerek
hükümet buhranı üzerine. doğru ve taArgun'un oğlu ve ilhanlılar' ın en kabilirafsız. hiçbir partiye mensup olmayan.
islamiyet'i kabul etti ve Ahmed adını
yetli hükümdan olan Mahmud Gazan
aldı. 1282 yılında ikinci Moğol hükümherkesin güvenini kazanmış bir şahsi
Han üzerine almıştır.
ctarı ve ağabeyi Abaka'nın ölümü üzeriyet olarak yeni hükümeti kurmakla
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şılık yeni padişah Vahdeddin tarafın
rında devrin meşhur ulemasından KutHAM iD ALGAR
dan. Mondros Mütarekesi'nin imzalanbüddin-i Şirazf'nin de bulunduğu bir he. masından sonra istifa eden izzet Payeti Kahire'ye gönderdi. Ancak bu teşa'nın yerine sactarete tayin edildi (ll
şebbüs bir sonuç vermedi. Memlük SulAHMED TEVFiK PAŞA
Kasım 191 8). Tevfik Paşa'nın sadrazam
tanı Kalavun, Teküder'in kardeşi Kon(1 845- 1936 )
oluşunun ikinci günü itilat devletleri
gurtay'ın Anadolu'da yaptığı tahribatı
Hariciye nazırı ve son
donanınası istanbul'a girerek şehri iş
ileri sürerek sulh tekliflerini reddetti.
Osmanlı sadrazamı.
gal
etti. Padişah ise çeşitli sebepler ve
Moğol emirlerinin çoğu zaten Mısır'a ye_j
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müttefiklerin ısrarı karş ısınd a meclisi
niden savaş açmayı arzu ediyorlardı. Bu
feshetti. Tevfik Paşa da kabinede yapÜsküdar'da doğdu ; Kırım hanzactelearada kurultaydan sonra Horasan'a çemayı tasarladığ ı değişiklikler dolayısıyla
rine mensup soylu ve zengin bir ailekilen Argun, amcasim tahttan indirmek
bir müddet sonra görevden ayrıldıysa
için çeşitli yollara başvurd u . ilk önce
dendir. ilk tahsilinden sonra askeri
da ardından yeniden hükümeti kurI:<ongurtay' ın taraftarlığını kazanarak
okula devam etti. Süvari mülazımı iken
ınakla vazifelendirildi. Ancak. kabineyi
Teküder'e karşı bir suikast hazırlattı.
askerlik mesleğin d en ayrılarak Babıali
isted iği gibi kurmasına rağmen hiçbir
Tercüme Odası'na girdi. Liyak:ıt, sebat
Ancak bunu zamanında haber alan Teiş göremeyerek istifaya mecbur oldu ve
küder, 1283 yılında Karabağ'da Konve çalışka n lı ğı sayesinde kı sa zamanda
yerini Damad Ferid Paşa'ya bıraktı ( 12
gurtay'ı öldürttü. Ardından, damadı Aliyükseldi. 1872'den Hariciye Nezareti'ne
Ocak 1919) Bundan sonra iki yıl ayan
n ak'ı Argun'u takip etmekle görevlengeti rild iğ i 1895'e l<adar Roma. Viyana,
reisliği ve Paris'te toplanan barış konna
ve
Petersburg
elçiliklerinBerlin.
Ati
dirdi. Bunun üzerine Argun amca s ıy
feransında murahhaslık yaptı . Daha
la barış yapmak istedi. Fakat Temmuz
de ikinci katiplik ve m aslahatgüzarlık
sonra sactaretten çekilen Damad Ferid
yaptı. On dört yıl gibi uzun bir süre ha1284 tarihinde esir alınıp Teküder'in
Paşa ' nın yerine 21 Ekim 1920' de Osriciye na zırı olarak hizmet eden Tevfik
huzuruna getirildi. Alinak' ın bütün ısra
manlı
Devleti'nin son kabinesini kurdu.
Pa
şa
,
Sultan
ll.
Abdülhamid'in
de
güven
rına rağmen Teküder, Argun'u öldürtAnadolu'da sürdürülen Millf Mücadeve takdirini kazanmıştır. Nitekim 1908'medi ; ancak bu ona pahalıya mal oldu.
le'nin zafere ulaşması üzerine 27 ŞubatZira bu sırada Moğol emirlerinden Bude kendisine nazırlıkla birlikte Meclis-i
12 Mart 1921 tarihleri arasında Londra·ka, Alinak' ı öldürüp Argun'u serbest bı
Ayan üyeliği de verildi; ancak 1909 Şu
da toplanan konferansa, Ankara hükübatında Kıbrıslı Kamil Paşa'nın istifası
raktı. Bunu haber alan Teküder, Altın
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