AKKiRMAN
tısı vardı. XVII. yüzyılda Akkirman'ı ziyaret eden Evliya Çelebi (Mayıs 1658).
burada kale. medrese, hamam ve camiler ile 1SOO kadar ahşap ev bulunduğundan , Meyak Geçidi'nden, Meyak Baba Sultan'ın Dinyester nehri yakınında
ki türbesi ile civarında medfun şehid
Ierden bahseder. 1638'de Kazak akınia
nna hedef olan Akkirman 1770 ve 1789
yıllarında iki defa Ruslar tarafından kuşatılarak ele geçirildi ise de önce Küçük
Kaynarca (1774), sonra da Yaş Antiaş
ması (ı 791 ı ile tekrar Osmanlı idaresine girdi.

30 Kasım 1806 tarihinde Rus Prensi
Kantakuzino tarafından ele geçirilmesi
üzerine Tatarlar Akkirman'ı terkettiler
ve altı yıl sonra yapılan Bükreş Antiaş
ması (1812) ile şehir Ruslar'a bırakıldı.
1820 yıllarında tekrar şiddetlenen Osmanlı-Rus

s ürtüşmelerini

sonuçlandır

bu şehirde
Ruslar adına M. S. Varantsav
ve A. ı. Ripob, Osmanlılar adına da Hadi Paşa ve Köse İbrahim Paşa tarafın
dan imzalanan Akkirman Antiaşması ile
Sırbistan'ın muhtariyeti ve ayrıca Balkanlar'daki Rus nüfuzu kabul edildi (7
Ekim 1826) Rusya'da Çarlık yönetiminin devrilmesi ( 1917) üzerine muhtariyet kazanan şehir, 1918'de Romanya'nın
işgaline uğradı ve bu durum İtilaf devletlerinin tasdiki ile Il. Dünya Savaşı ' nın
başlarına kadar devam etti; 1940 yı
lında ise Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. 1944'ten sonra adı BelgorodDnestrovski olarak değiştirildi.
mak için

yapılan antlaşma

imzalandı.

Bugün nüfusu 50.000 civarında olan
Akkirman'da gıda endüstrisi, özellikle
et ve balık konserveciliği önemli bir yere sahiptir. Şehirde ayrıca tekstil ve mobilya fabrikaları da bulunmaktadır. Eği
tim alanında pedagoji ve tıp müesseseleri çok gelişmiştir. Ukrayna Cumhuriyeti'ndeki en büyük kale Akkirman'dadır.
1438-1454 yılları arasında mimar Fedarak tarafından yapılan ve bugüne kadar

iyi korunan kalede yirmi altı burç, dört
kapı ve bir kule vardır. Kaleyi çevreleyen
surların uzunluğu ise 2 km. kadardır.
Kale XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar
tarafından tamir ettirilmiştir.
Ünlü Türk alimi Akkirmanf Mehmed
Efendi bu şehirden yetişmiştir (bk. AKKiRMANI).
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AKKOYUNLUIAR
XV. yüzyılda Doğu Anadolu,
Azerbaycan ve Irak'ta hüküm süren
Türkmen h~nedanı
(1340 -1514).

L
Oğuzlar'ın

Bayındır

_j

boyuna mensup
kendilerine Türk kaynaklarında Bayındır Han Oğlanları, İran kaynaklarında Bayındıriyye adları da verilir.
Çeşitli oymaklardan meydana gelmiş
lerdir. Muhtemelen. Moğol istilası üzerine Anadolu'ya gelen Türkmenler'den
olup Diyarbekir'in Ergani yöresine yerleştiler ve Artuklular'a bağlandılar. Tarih sahnesine çıkışları. 1340'ta Tur Ali
Bey idaresinde Trabzon Rum İmparator
luğu'na yaptıkları akıntarla başlar. Tur
Ali Bey Erzincan ve Bayburt hakimleri
ile birlikte 1348'de Trabzon'u kuşattıyolduklarından
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sa da bir sonuç alamadı. Trabzon Rum
imparatoru lll. Alexios. kız kardeşini Tur
Ali Bey'in oğlu Kutlu Bey' e vererek onunla akrabalık kurdu. Kendisinden sonra
Akkoyunlular' ın başına geçen oğlu Kutlu Bey zamanında 1ı 362- ı 388 ) Anadolu'nun siyasi durumunda önemli geliş
meler oldu. Karakoyunlular Musul'dan
Erzurum'a kadar olan yerleri hakimiyetleri altına aldılar. Şebinkarahisar hakimi Pir Hüseyin Bey de Erzincan ve Bayburt'u ele geçirdi 1ı 36 2) Onun da ölümü üzerine 1ı 378 ). Erzincan ve Bayburt
Eretna emirlerinden Mutahharten'in eline geçti. Kutlu Bey'in oğlu (Ahmed Bey
o lmalı). Eretna Hükümdan Alaeddin Ali
Bey tarafından gönderilen kuwetlerin
Erzincan ' ı kuşatması üzerine ( ı 379), Mutahharten'in yardımına giderek onları
mağlup etti. Eretna Devleti emirlerinden Kadı Burhilneddin'in iktidarı ele geçirmesinden ( ı 380) bir süre sonra da
Kutlu Bey'in oğlu Ahmed Bey Sivas taraflarına akınlar düzenleyerek onun kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Kutlu Bey'in
ölümünden sonra Erzincan hakimi Mutahharten. aralarındaki ittifakı bozarak
Akkoyunlular'a saldırdıysa da daha sonra mağlup edildi. Bunun üzerine Mu-

tahharten Karakoyunlular'la anlaşarak
onları bozguna uğrattı. Ahmed Bey ile
kardeşi Hüseyin Bey de Kadı Burhilneddin'e sığındılar. iki kardeş Kadı Burhilneddin'le birlikte Amasya Seferi 'ne katıldılar. Ahmed Bey Kadı Burhaneddin'in
Erzincan Seferi'ne 1ı 394 ) iştirak ederek
ona yardım etti. Kadı Burhilneddin de
kendisine Erzincan'dan Bayburt'a kadar
olan yerleri dirlik* olarak verdi. Kutlu
Bey'in diğer oğlu Karayülük Osman Bey
bir müddet tek başına faaliyette bulunduysa da, sonra o da Kadı Burhaneddin'in hizmetine girdi. Ancak bir süre
sonra Kadı Burhilneddin ile araları bozuldu, hatta 1398'de üzerine yürüyen
Kadı Burhaneddin'i esir alıp Sivas surları önlerinde hayatına son verdi. Fakat
Sivas ' ı eline geçiremediği gibi buna engel olmak için gelen Osmanlı kuwetlerine yenildL Bu başarısızlıktan sonra Mutahharten'in telkini ile Timur'un hizmetine girdi. Timur da kendisiyle birlikte
Sivas kuşatmasında ve Suriye Seferi 'nde
bulunan Karayülük'e Amid'i (Diyarbakır)
verdi. Karayülük Osman Bey Timur'la
Ankara Seferi'ne katıldı 1ı 40 2) Bu seferden sonra Güneydoğu Anadolu ve Doğu
Anadolu 'da hakimiyetini sağlamlaştır
maya çalıştı. Sultan Ferec'e karşı hükümdarlığını ilan eden Memlük emirlerinden Çekim'i 1407'de Amid önünde
mağlup etmesi şöhretini daha da arttırdı. Ancak bu sırada Timur'un tarunu
Ebubekir'i yenerek Azerbaycan'ı ele geçiren Karakoyunlu beyi Kara Yusufla giriştiği savaşlarda başarılı olamadı. Karayülük 1409'da Mardin'i kuşattıysa da
bu, şehrin Kara Yusuf'un eline geçmesi
ve Artuklu hanedanının son bulmasıyla
sonuçlandı. Mardin bölgesinde yaptığı
tahribat sebebiyle üzerine yürüyen Karakoyunlu beyi Kara Yusuf önünde Ergani yakınlarında yenilgiye uğramasına
rağmen 1ı 4 ı 2) mücadelesini yılınadan
sür dürdü. 1417'de Kara Yusuf'a tekrar
yenilince onunla bir yıl süren bir barış
yaptı. Ancak Mardin'i tekrar kuşatıp etrafı yağmalaması. Kara Yusuf'un yeniden onun üzerine yürümesine yol açtı.
Karayülük Osman Bey yenilerek Halep'e
kaçtı 1ı 4 ı 8). iki yıl sonra da Karakoyunlular'dan Kara Yusuf'un Erzin,can Valisi Pir Ömer Kemah ' ı kuşatarak Karayülük'ün oğlu Yakub'u yendi ve esir aldı . Karayülük Osman Bey Tahran'da Pir
Ömer'i yenip esir aldı 11420 ). çok geçmeden de hayatına son verdi. Aynı yıl Kara
Yusuf'un ölümü üzerine Çağataylılar ve
Memlükler'le birlikte Karayülük de güçlü bir düşmandan kurtulmuş oldu. Ka-

rayülük bundan faydalanarak Mardin'i
almak istedi ise de Kara Yusuf'un oğlu
iskender'e yeniidi 1ı 42 ı ) . Fakat Urfa 'yı
ve daha sonra da Çağataylılar'la ittifak
kurarak Erzincan ve yöresini ele geçirdi. Bayburt'u yeğeni Kutlu Bey·e. Tercarı'ı onun kardeşi ( di ğ e r y eğe ni ) Musa'ya.
Karahisar'ı da oğlu Kemah hakimi Yakub Bey'e verdi. Ayrıca Harput'u Dulkadırlılar' dan alarak oğlu Ali Bey'e verdi.
Bunun üzerine Memlük kuwetleri Urfa
ve civarını yağmaladılar. hatta oğulla
rından Habil de onlara esir düştü 1ı 4 29)
ve götürüldüğü Kahire'de öldü (ı 4 30)
Karayülük'ün sınırlarda rahatsız edici
hareketlerde bulunması . Sultan Barsbay
idaresindeki Memlük ordusunun Amid
üzerine yürümesine yol açtı. Memlüklüler bu sefer sonunda önemli bir başarı
kazanamamakla birlikte Karayülük Osman Bey onlara bağlı kalmak şartı ile
barış istedi ( 14 3 ı ). Barsbay da bu teklifi
kabul etti. Fakat Karayülük çok geçmeden bu antlaşmayı bozdu. Yaptığı seferden pişmanlık duymuş olan Memlük
hükümdan yeni bir harekette bulunmadı. Ertesi yıl Mardin şehrini Karakoyunlular'dan aldıktan sonra Akkoyunlu hükümdarı, Karakoyunlu beyi iskender'in Şirvan ' ı yağmalaması üzerine Şir
vanşah Halilullah yardım isteyince harekete geçip Erzurum'u kuşattıve 1434'te
şehri ele geçirerek idaresini oğulların
dan Şeyh Hasan'a verdi. Ancak Osman
Bey, Karakoyunlu beyi iskender'e Ağus-

A kk oy unıuı a r

dönem i mimari eserlerinden
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tos 1435'te Erzurum'un kuzeybatısında
yeniidi ve. çok geçmeden öldü. Çok cesur olan ve askerlik sanatını iyi bilen Karayülük üstnan Bey, beyliğin sınırlarını
Erzurum'dan Kemah ve Harput'a, Erzincan'dan Mardin' e kadar genişletm i ş, Akkoyunlu Devleti'nin gerçek manada kurucusu olmuştur.
Onun ölümünden sonra yerine geçen
oğlu Ali Bey, amca oğuUarının ve kardeşlerinin muhalefeti ile karşılaştı. Palu'yu idare eden amcasının oğlu Kılıcars
lan Karakoyunlu iskender'in yardımıyla
beyliğin başına geçmek istediyse de başarı gösteremedi. Buna karşılık Mardin
hakimi olan kardeşi Hamza Bey Amid'i
ele geçirince birçok Akkoyunlu şehza
desi tarafından "ulu bey· olarak tanın
dı. Ali Bey ise Kemah- Erzincan- Karahisar hakimi olan ağabeyi Yakub'un yanı
na gitti. Oğulları Hüseyin, Cihangir ve
Uzun Hasan beyler de orada babaları
na katıldılar. Fakat Hamza Bey'e karşı
bir şey yapılamadığı için Ali Bey Osmanlı Hükümdan ll. Murad'a sığınmak zorunda kaldı. ll. Murad ona iskilip'i dirlik
olarak verdi ise de orada fazla kalmayarak Erzincan tarafında bulunan oğul
larının yanına gitti. Bu arada Mısır'a giderek Barsbay ile görüşen Cihangir bir
Memlük ordusu ile Erzincan'a gelmişti.
Bu Memlük ordusu Erzincan'ı aldıktan
sonra. Alıncak Kalesi'nde kardeşi Cihanşah tarafından kuşatılmış olan Karakoyuolu iskender'i kurtarmak için doğuya
gidecekti. Fakat Barsbay' ın ölümü üzerine oradan geri döndü. Hamza Bey'in
Cihangir ile amcazadesi Cafer' den Erzincan'ı alma teşebüsü sonuçsuz kaldı.
Fakat daha sonra bunların da ittifakı
bozuldu ve Cihangir Halep Valisi Türkmen Tağri Birmiş' in hizmetine girdi. Küçük kardeşi Hasan Bey ise Kemah'ta
amcası Yakub Bey'in yanında kalmıştt
Fakat o da daha sonra ağabeyinin isteği üzerine Halep'e vararak, birlikte Kahire'ye gidip Sultan Çakmak'ın huzuruna çıktılar. Sultan onlara hil'at giydirip
3000 altın verdi ve Urfa'yı Cihangir Mirza'ya ikta• ederek onu Hamza ile savaşa memur etti. Bu arada Hamza Bey,
Mardin'i almak isteyen Bağdat hakimi
Karakoyuolu isfahan Mirza'yı yenip { 1437)
mevkiini kuwetlendirdi, ardından Yakub
Bey'in elinde bulunan Erzincan'ı da ele
geçirdi. Urfa'ya yerleşmiş olan . Cihangir'den şehri almak istediyse de sonra
onunla anlaştı. Çok geçmeden de Amid'de öldü (Ekim 1447). Şimdiki bilgiterimize göre Akkoyunlular'dan ilk sikke bastıran Hamza Bey'dir (bk. Ahmed Tevhid,
IV, 475-477) .
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Hamza Bey'den sonra yerine Cihangir
Mirza geçti. Cihangir. Ca'ber'de bulunan kardeşi Uzun Hasan Bey'e Ergani'yi
verdi ve onun da yardımıyla kısa sürede
hakimiyetini güçlendirdi. Fakat Erzincan amcası Mahmud'un idaresine girdi.
Ayrıca Karakoyuolu iskender'in yerine
geçen Cihanşah Mirza Bağdat'ı ülkesine
kattı, Musul'u da kardeşi iskender'in
oğullarına ikta etti. Bunlardan Elvend
amcası Cihanşah'a isyan ettiyse de { 1448)
daha sonra Cihangir'e sığınmak zorunda kaldı. Cihanşah, Elvend'i kendisine
teslim etmemesi üzerine Cihangir'e savaş açarak 14SO'de Erzincan üzerine yürüdü ve burayı ele geçirdi. Ardından büyük emirlerinden Rüstem Bey'i Mardin
üstüne gönderdi. Böylece Cihangir ile
Rüstem Bey arasında iki yıl süren kanlı
bir mücadele başladı. Sonunda Cihangir,
Cihanşah'ın hakimiyetini tanıyarak antlaşma yapmak zorunda kaldı {1452). Ancak bu mücadelede büyük rol oynamış
bulunan Uzun Hasan Bey bu durumdan
memnun olmadı ve ağaqeyinden ayrıldı .
Bu sırada yirmi sekiz yaşında bulunan
Uzun Hasan Bey, Cihanşah'ın Çağataylı 
lar'la uğ raşmasından faydalanarak Erzincan'ı almaya teşebbüs etti, Van gölü
çevresini yağmaladı . Çemişkezek hakimi Şeyh Hasan'ı itaat altına almak için
o yörede bulunduğu sırada ağabeyi Cihangir'in Amid'den ayrılmasını fırsat bilerek şehri ele geçirdi (ı 452), Cihangir
de Mardin' e gitmek zorunda kaldı.
Ardarda elde ettiği başartlarla ününü
arttıran Hasan Bey, ilk iş olarak kardeş
leri Cihangir ve Urfa (Ruha) hakimi Üveys
ile mücadeleye girdi ve Urfa'yı aldı ; fakat müstahkem bir kale olan Mardin'e
giremedi. Cihangir ile olan mücadelesi
önce annesinin, daha sonra da Cihanşah'ın araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Cihanşah'ın Acem lrakı'nı Çağa
taylılar'dan almakla meşgul olduğu bir
sırada Hasan Bey Karakoyunlular'ın idaresinde bulunan Erzurum ve Bayburt
yörelerini yağmaladı. Bunun üzerine hanedan mensuplarının pek Çoğu gittikçe
gücünü arttıran Hasan Bey'in etrafında
toplandılar. Sonunda Cihangir de kardeşinin baskılarına dayanamayarak iran'a
gidip Cihanşah 'tan yardım istedi. Karakoyuolu Hükümdan Cihanşah ona Erzincan'ı ikta olarak verdi ve Azerbaycan
askeri ile Erzincan'a gönderdi. Hasan
Bey'le olan mücadeiE!sinden bir sonuç
alamayan Cihangir'in kardeşi üveys ile
birlikte yeniden yardım istemesi üzerine
kendilerine Rüstem Bey ·kumandasın
da bir ordu gönderildi. Uzun Hasan Bey,
Rüstem'i Amid yakınlarında ağır bir ye-

nilgiye uğrattı {Haziran 1457). Çok geç- ·
meden Cihangir'in bey ve askerlerinin
çoğu Hasan Bey'in hizmetine girdiler.
o da kardeşinin hakimiyetini tanıdı ve
ölünceye kadar da {874 / 1469 ) ona sadakatle bağlı kaldı. Böylece hanedan ·mensupları arasında birliği sağlayan Hasan
Bey. Akkoyunlu Devleti'nin sınırlarını da
genişletmeye başladı. 862 (1457-58) ve
866'da ( 1461-62) Gürcistan üzerine seferler yaptı. Fakat 1461 'de Fatih'in Trabzon'u fethedip Komnenler'in saltanatı
na son vermesine mani olamadı. Bilindiği gibi o da dedesi Karayülük Osman
gibi Komnenler'den bir kız (Teodora) ile
evlenmişti. 1462'de EyyübTier'den Hıs
nıkeyfa'yı alan Uzun Hasan Bey, Cihanşah'ın rızası ile Bayburt'u da ülkesine
kattı . Kendisine sığınmış olan Karaman
oğiu ishak Bey'e Karaman ili hükümda rlığını kazandırdı {869 / 1464-65) Daha sonra Dulkadır ülkesine girerek Harput'u ele geçirdi {ı 465 ı Böylece ispir' den
Urfa'ya, Şebinkarahisar'dan Siirt"e kadar
uzanan bölge Akkoyunlu ülkesi haline
geldi. Bu muktedir hükümdar 146Tde
üzerine yürüyen amansız düşmanı Karakoyunlu Hükümdan Cihanşah'ı ' gafil
aviayarak Karakoyunlu Devleti'ne .son
verdi. Ardından Kirman ( 1469) ve Bağ
dat'ı {ı 470) ele geçirdiği gibi Ahlat ve
Cezire yöreleri ile Muş ve Bitlis'i de aldı.
Diğer taraftan Osmanlılar'a karşı Yenedik ile ittifak teşebbüslerinde bulundu ;
ancak Fatih Sultan Mehmed ile 1473'te
Otlukbeli'de yaptığı savaşta bozguna uğ
radı. Bu mağlübiyet Akkoyunlu Devleti'ne büyük darbe oldu. Uzun Hasan Bey
1478'de ölümüne kadar sadece Gürcistan üzerine sefere çıktı ve bu müddet
içinde Osmanlılar' ca "Hasan Padişah Kanunları· adıyla tanınan vergi kanunnamesini vücuda getirdi. Bu kanunnamenin Safeviler devrinde iran'da da uzun
yıllar kullanıldığı bilinmektedir. Adil, ahlaklı, halka karşı şefkatli ve ilim adamlanna saygılı bir hükümdar olan Hasan
Han'ın birçok cami. medrese ve ribat *
yaptırdığı bilindiği gibi Kur'an7ı Kerim'i
Türkçe'ye tercüme ettirerek huı;urunda
okuttuğu da kaynaklarda zikredilmektedir. O, elde ettiği başarılar ve . yaptığı
hayırlı işlerle yalnız Türk tarihinin değil.
islam tarihinin de en buyük hükümdarlan arasında yer alır.
Hasan Bey'den sonra yerine geçen büyük oğlu Halil dirayetsiz bir hükümdardı. Hükümdar olur olmaz hiçbir suçu olmayan kardeşi Maksud Bey'i öldürttü.
Diğer kardeşi Yakub Bey'i de dirliği olan
Amid'e yolladı. Kendi işlerine müdahale
ettirmemek için annesi Selçuk Şah Be-
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gürn'ü de onunla göndermişti. Yakub
Bey siyasi zeka sahibi olan annesinin
yardımı ile Doğu Anadolu'daki beyleri
kendi tarafına çekerek ağabeyine isyan
etti. Bu sırada amcası Cihangir'in oğlu
Murad Bey'in isyanını bastırmakla meş
gul olan Halil, bu isyanı bastırdıktan sonra Yakub Bey'e karşı gitti. Yakub Bey
Hoy çayı kenarında Halil'i mağlüp ederek Akkoyunlu hükümdan oldu (1478) .
Yakub Bey'in hükümdar olarak on iki yıl
süren saltanatı bu devletin en parlak
devirlerinden birini teşkil eder. Urfa'yı
·almak isteyen Memlükler'e karşı parlak
bir zafer kazanıldığı gibi ( 1480), Gürcistan'a başarılı akınlarda bulunuldu ( 1486).
Ahıska ve Hatun Kalesi alındı. Büyük bir
ganimetle dönülen bu seferin bir özelliği de kuşatmalarda ilk defa top kullanılmış olmasıdır. Bu devrede Yakub'un
halasının oğlu ve aynı zamanda eniştesi
olan Safevi Şeyh Haydar devlet için tehlike arzetmeye başladı. Kendisiyle yapılan savaşta Şeyh Haydar öldürüldü,
oğulları ile hanımı da istahr Kalesi'ne
hapsedildiler. 1489'da Gürcistan'a başarılı bir sefer daha yapıldı.
1490'da bir veba salgını sonucu önce Selçuk Şah Begüm, ardından oğulla rı
. Yüsuf Mirza ve Yakub Bey ölünce, devlet çöküşe doğru gitmeye başladı. Onun
yei'ine dokuz yaşındaki oğlu Baysungur
geçiriidiyse de devlet idaresi, atabegi
Musullu Sofu Halil Bey'in elinde kaldı.
Büyük bir kumandan olmakla beraber
sert mizaçlı ve müstebit ruhlu bir kimse olan Sofu Halil Bey, Sultan Halil'in
oğlu divan beyi Ali Mirza ile ahlak ve
faziletiyle tanınan Kadi Ysa es-Savecfyi
öldürttü, Necmeddin Mesud'u da vezirlikten azletti. Bu yüzden birçok Akkoyunlu şehzade ve beyleri ona karşı cephe oluşturup Hasan Bey'in oğullarından
Mesih Mirza 'yı hükümdar ilan ettiler.
Fakat Sofu Halil Tebriz ya kın ları nda onu
yen di : bu savaş sırasında başta Mesih
Mirza olmak üzere birçok şehzade ve
bey hayatını kaybetti ( 1490) . Ancak taht
için mücadelelerin arkası kesilmiyordu.
Sofu Halil, Uğurlu Muhammed'in oğlu
Mahmud Bey'in isyanını bastırdı. Fakat
tanınmış Akkoyunlu kumandanlarından
silah arkadaşı Biçen oğlu Süleyman Bey'e
yenilerek hayatını kaybetti ve yerine Süleyman Bey geçti. Onun dirayetsizliği ve
yaptığı haksızlıklar üzerine hanedandan
Dana Halil Bey oğlu İbrahim Bey, Alın
cak Kalesi dizdan ile anlaşıp bu kalede
hapsedilmiş bulunan Mesih Mirza'nın
oğlu Rüstem'i hükümdar ilan etti ve Süleyman Bey'in üzerine yürüdü. Yapılan

savaşta yenilen Süleyman . Bey Amid'e,

hükümdar Baysungur da annesinin babası Şirvanşah Ferrüh Yesar'ın yanına
kaçtı . Akkoyunlu tahtına Rüstem Bey
geçti (Mayıs 1492) Fakat o da çok genç
ve zayıf bir şahsiyete sahip olduğu için
iktidarı ibe Sultan lakabı ile tanınan İb
rahim Bey elinde tutuyordu. Saltanat
kavgası ve isyanların artması üzerine
Rüstem Bey. müridierinden faydalanmak
için Safevi Şeyh Haydar'ın oğullarını istahr Kalesi'nden çıkarttı. Bunlardan Sultan Ali pek çoğu Anadalulu olan silahlı
müridieri ile Akkoyunlu ordusuna katıl
d ı . Bu arada baş kaldıran Baysungur
mağlüp edilerek öldürüldü ( 1493). Ardından tehlike arzetmeye başlayan Sultan Ali de ibe Sultan tarafından aynı
akıbete uğratıldı. Bu sırada istanbul'da
bulunan Uğurlu Muhammed'in oğulla
rından Göde Ahmed, ibe Sultan'ın ağa
beyi Nur Ali'nin ısrarlı daveti karşısında
Akkoyunlu hududuna gelmişti. Onu Çoban Köprüsü yakınında karşılayan Rüstem, beylerbeyi ibe Sultan dahil olmak
üzere bütün emirlerinin karşı tarafa geçtiğini görünce Gürcistan'a kaçtı (Mayıs
1497), Ahmed de Tebriz'de hükümdarlık tahtına oturdu. Rüstem'in bir iki ay
sonra Gence bölgesindeki Kaçar boyunun yardımı ile tahtını geri alma teşeb
büsü hayatına mal oldu. Bu arada iltiinas, israf ve rüşveti önlemek, adaleti
hakim kılmak için ıslahata girişen Ahmed Bey şiddete başvurarak bazı büyük beyleri öldürttü. Dirliği olan Kirman'a gönderilen ibe Sultan da Fars
Valisi Purnek Kasım Bey ile anlaşarak
Yakub Bey'in Şirvan'da bulunan oğlu
Murad'ı hükümdar ilan ettiler ve bir süre sonra üzerlerine gelen Sultan Ahmed'i yenilgiye uğrattılar (Aralık 1497).
Tebriz'e gelen ibe Sultan önce, Amid hakimi Cihangir'in oğullarından Dayı Kas ım ile Kiğ ı hakimi Pilten Bey'in tarunu Seyyid Gazi Bey tarafından Tebriz'de
tahta çıkarılan Yüsuf Mirza'nın oğlu Elvend'in hükümdarlığını tanıdı ve Şir
van'dan gelen Murad'ı da Meraga yöresindeki meşhur Rüyindiz Kalesi'ne hapsetti (1498). Fakat bu sırada kardeşleri
Nur Ali ile Eşref de Elvend'in kardeşi
Muhammedfyi hükümdar ilan etmiş ve
Şiraz'ı ele geçirmişlerdi. İki kardeş arasında Aziz Kendi'de yapılan savaşı (1499)
Muhammedi Mirza kazandı, ibe Sultan
da muharebede öldü. Muhammedi Mirza Tebriz' e geldi, Elvend de· Amid'e çekildi. Muhammedi Mirza, isfahan yakın
larında yapilan bir savaşta ölünce geride Elvend ile Rüyindiz Kalesi'nden Fars'a

kaçırılan

Murad kaldı. Fakat .bir derviaraya girmesiyle barış yapıldı. Varı
lan anlaşmaya göre Amid, Azerbaycan
ve Arran (Erran) Elvend'in, lrakeyn, Kirman ve Fars da Murad'ın idaresinde kaldı (ı 500). Böylece devlet ikiye ayrıldı. Bu
taht mücadeleleri, aynı yıl Gilan'dan Erdebil'e, oradan da 300 kadar müridi ile
Erzincan'a gelen genç Safevi şeyhi ismail'e yaradı. Gerçekten kısa bir zaman
içinde Anadolu'daki müridierinden bir
ordu meydana getiren İsmail, 1S01'de
Nahcıvan yöresinde Elvend'i yenip Tebriz'e girdi. Burada hükümdarlık tahtına
oturan İsmail on iki imam adına hutbe
okutup. para kestirdi ve Safevi Devleti
böylece resmen kurulmuş oldu (907 1
150 ı) . Elvend de Şah İsmail'le giriştiği
bazı mücadelelerden sonra Amid'e çekildi ve 1SOS'te ölümüne kadar burada
yaşadı. Murad ise önce bu mücadelelere seyirci kaldı, ancak 1S03'te Hemedan yakınlarında yapılan savaşta o da
yenilerek Bağdat'a kaçtı, 1509'a kadar
orada hüküm sürdü. İsmail'in Bağdat'a
yürümesi üzerine Dulkadırlılar'a sığındı.
Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Güneydoğu Anadolu'nun fethine memur edilen Murad
başarılı olamadı ve bir savaşta mağlüp
düşerek öldürüldü (15 14). Bu şekilde Akkoyunlu Devleti tarih sahnesinden silinmiş oldu. Fakat hanedan .mensuplarının
Osmanlı hakimiyeti devrinde de eski Akkoyunlu Devleti sahasında yaşadıkları bilinmektedir. Akkoyunlu Türkmenleri ise
İran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki
şehir. kasaba ve köylere yerleşerek oradaki Türk halkının önemli bir bölümünü
teşkil ettiler.
Akkoyunlu Devleti'nin teşkilatı, esas
itibariyle Karakoyuolu Devleti'nin teşki
latı gibi Celayirliler Devleti teşkii<Uına
ve dolayısıyla İlhanlılar'ınkine · dayanır.
Bu teşki lata kendileri bazı şeyler ilave
etmişler, birçok müesseselerin adları
nın Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır.
Türkmen devletlerinin devlet teşkilatla
rında Timurlu devlet geleneklerinin tesiri olup olmadığı da araştırılması gereken bir meseledir: Uzun Hasan Bey'in
kanunnamesi (Hasan Padişah Kanunları)
çiftçiden, esnaftan, sanatkardan ve tüccardan alınan vergilerin adil bir şekilde
tarh ve tahsil edilmesi için meydana getirilmişti. Hatta Hasan Bey bütün örfi vergilerin kaldırılmasını istemişse de
mülki ve askeri idarecilerin itirazları ile
karşılaşmıştı. Bu kanunname Osmanlı
lar tarafından bir müddet, Safeviler tarafından da uzun müddet kullanılmışşin
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tır. Hasan Bey'in kanunnamesi Akkoyunlu Türkmen Devleti'nin İslam mali
hukuk tarihine yaptığı önemli bir katkı
dır. i. Hakkı Uzunçarşılı kırk iki yıl önce
yazmış olduğu Osmanlı Devleti Teşki
Jatına Medhal (ı 939) adlı eserinde, eldeki malzemenin verdiği imkan nisbetinde her iki Türkmen devletinin teş 
kilatları üzerinde güzel bilgiler vermiş
tir. Buna M. Halil Yınanç'ın Akkoyunlular
maddesindeki bilgiler de ilave edilmelidir (İA, ı. 263-267). Minorsky'nin Türkmen devletlerinin teşkilatları ile ilgili incelemeleri de mühim bir değer taşır.
Her iki Türkmen devletinin idari ve mali
teşkilatma dair daha birçok araştırma
meydana getirilmiştir. Ancak yapılmış
olan bütün bu tetkiklerden de faydalanılarak bu devletlerin teşkilatlarının
ayrıca ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.
Akkoyunlular devrindeki kültür hayatı hiç incelenmemiştir. Akkoyunlu hanedanı mensupları ile büyük beyler çok
kısa süren zamanlarında gerek Türkiye'de gerekse iran'da cami, medrese,
kervansaray. hastahane, türbe ve saray
gibi pek çok eser vücuda getirmişlerdi.
Bu hususta Uzun Hasan Bey başta gelmektedir. Gerçekten kaynaklarda Hasan Bey'in cami. medrese. zaviye ve kervansaray olmak üzere birçok eser yaptırdığı söylenir. Bunların çoğu günümüze
kadar ulaşmamış ise bu sadece zamanın değil, insanların da yaptıkları tahribattan ileri gelmiştir. Bilhassa Safevfler. Tebriz'de Akkoyunlular tarafından
yaptırılmış olan içtimar eserlerin pek
çoğunu şuurlu bir şekilde yıkmışlardı.
1514 yılında Tebriz' e gelen Osmanlılar
Uzun Hasan Bey'in camiini de harap bir
halde bulmuşlardı. Yakub Bey'in Heşt
Bihişt adlı sarayını gören Venedikli bir
tacir bu sarayın ihtişamına hayran kalıp

hakkında tafsilatlı bilgi vermiştir. Bizzat Türkçe ve Farsça şiir söyleyen Yakub Bey'in çevresinde birçok şair toplanmıştı. O Molla Camfi de çok seviyor
ve ona sık sı k maddi yardımda bulunuyordu. Yakub Bey devrinde onun himayesi ile minyatür sanatı da büyük bir
gelişme göstermişti. Öyle ki sanat tarihçileri bu minyatürleri inceleyip Türkmen minyatür mektebinden söz etmiş
ler ve bu mektebin Safevi minyatürleri
üzerinde derin tesirler bıraktığını söylemişlerdir.
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Eski Ankara-İstanbul yolunun başında
Çubuk suyu üzerinde
bir Selçuklu devri köprüsü.

Arapça kitabesine göre 619 Rebfülahirinde ( 1222) Sultan ı. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde
ikinci bir kitabe varsa da okunamamış-

