
Şeybanller'den Vadigar Han ' ın torun u ve 
Berke Sultan'ın oğlu İlbars'ı tavsiye etti. 
Kendisine getirilen teklifi kardeşi Bal
bars ile (Bilgiç Sultan) görüştükten sonra 
kabul eden İlbars bir süre sonra Vezir 
şehrinde han ilan edildi (ı 51 2). İlbars Ve
zir'de oturup kardeşi Balbars' ı Venişehir'e 

vali olarak gönderdi. 

İlbars Han üç ay sonra Gürgenç üzerine 
yürüdü ve Vali Arab Sübhan (Sultan) Kulu 
ile yaptığı savaşı kazanarak şehri zaptet
ti. Ardından Yadigar Han ülkesine haber 
göndererek halkı Gürgenç'e davet etti. 
Ancak halkın büyük bir kısmı Ebı1lek Han 
ve Eminek Han oğulları yanında kalmayı 
tercih etti. İlbars Han onlara yeniden ha
ber yollayıp Vezir ile Gürgenç'i aldığını, 
Hive ve Hezaresp'in Safevller'in elinde 
bulunduğunu , Horasan ovalarında bir
çok vilayetin olduğunu , gelmeleri halin
de buradan nereyi isterlerse verileceğini 
bildirdi. Bunun üzerine Ebı1lek' in bir oğ
lu ile Eminek'in altı oğlu Gürgenç'e göç 
etti. İlbars Han Vezir ' i merkez yaparak 
Gürgenç'i bunlara verdi. Eminek'in oğul
ları, Safeviler'in elindeki Hive ve Hezaresp 
civarını yağma ve tahribe başlayınca kı
zıl başlar bölgeyi terkettiler. Hive. He
zaresp, Kas gibi şehir ve kasabalar ele ge
çirildi. Emlnek'in oğulları Horasan'a da 
akınlarda bulundular. Şah İsmail'in ölü
münden ( 1524) sonra Özbekler'in ele ge
çirdiği topraklar daha da genişledi. Ho
rasan dağlarının kuzey sınır bölgeleri zap
tedil di. Horasan ' ın güneydoğusuna ve 
batıda Balhan ve Mangışlak Türkmenleri 
üzerine akınlar yapıldı. Türkmenler'in ço
ğu itaat altına alınıp vergiye bağlandı. 

İlbars Han ' ın sekiz oğlu vard ı. Onun 
oğullarına "gazi", kardeşi Balbars'ın oğul
larına da " hacı " unvanın ı veren İlbars 
Han'ın ölümünden sonrayerine Balbars' ın 

oğlu Sultan Hacı Vezir şehrinde han ilan 
edildi. İlbars Han'ın Hive'de bağımsız bir 

hanlık kurması, hem Özbekler'in hem de 
Türkistan'ın tarihi bakımından önemli 
sonuçlar doğurmuştur. XVI. yüzyılın baş
larında Harizm ve Maveraünnehir bölge
lerine yerleşen Özbek! er. 151 O' da Şah İs
mail' e yenilmelerine ve ardından Türkis
tan'ın Babür'ün istilasına uğramasına 
rağmen varlıklarını sürdürmüşlerdir. İl
bars Han'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve 
Hive Hanlığı ' nın kurulması bölünme sü
recini başlatmıştır. 
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İLBASAN 

Arnavutluk'ta tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Bugün Arnavutluk'un orta kesiminde 
yaklaşık 80.000 nüfuslu bir endüstri şehri 
olup Antikçağ 'dan beri faal durumda bu
lunan ve Roma'yı Draç üzerinden Balkan
lar ' ın içine ve İstanbul'abağlayan tarihi 
yolun (Via Egnatia) geçtiği Shkumbin neh
ri vadisinde kurulmuştur. Şehir, Shkum
bin ırmağının sağ kıyısında verimli bir 
ovanın doğu tarafındaki yükseklikte yer 
almaktadır. Osmanlı hakimiyeti altında 
( 1466-1 9 12) bir sancak merkezi oluşunun 

.n1 ,·o· 
1 'ı 

llbasan'dan 
bir görünüs 
Arnavutluk 

İLBASAN 

yanı sıra Osmanlılar tarafından Arnavut
luk'ta kurulan şehir ve kasabaların en 
önemlilerinden biri olmuştur. 

İl basan, 1466'da Fatih Sultan Mehmed 
tarafından Osmanlılar'a karşı isyan eden 
İskender Bey'in faaliyetlerini kontrol et
mek ve ülkenin kuzeyine giden yolla r ın 

emniyetini sağlamak amacıyla bir kale 
olarak kurulmuştur. Burası Arnavutlar'
ca İlbasan . Avrupalılar ' ca Elbasan şeklin
de anılmakta olup bu adın "Arvanid ilini 
basan (gözetleyen) kale" anlamına geldi
ği ileri sürülür. Fatih Sultan Mehmed'in 
yaptırdığı bu kale, miladi VI. yüzyıldan be
r i boş ve harap durumda bulunan antik 
Scamba şehrinin kalıntıları üzerinde yük
selmiştir. Sadece yeni yaptırılan kale de
ğil aynı zamanda bu antik sur kalıntıları
nın büyük kısmı da bugün ayaktadır. 

Kalenin ve etrafında oluşan şehrin ku
ruluşuyla ilgili bilgiler ilk Osmanlı kronik
lerinde, Kritovoulos'un eserinde ve kısa 
Sırp yıllıklarında yer almaktadır. En geniş 
bilgi Kritovoulos'un tarihinde bulunur. 
Ona göre Fatih Sultan Mehmed, burayı 
eski şehrin yerinde kurduktan sonra kır 
kesiminden ve civardaki kasabalarla şe
hirlerden birçok göçmen getirtip yerleş
tirmiş, ayrıca güçlü kuwetli muhafızların
dan 400 kadarını kalede bırakmıştır. 1\.ır
sun Bey de Arnavutluk'un merkezinde 
ovada bir kale yapıldığını , sarp dağlarda 
yaşayan halkın böyle bir avaya ve iskan 
yerlerine şiddetle ihtiyacı bulunduğunu. 
ovanın iskanı ve marnur olması için her 
yerden "ehl-i İslam"ın gelip yurt tuttuğu
nu ve buraya "haline münasip" İlbasan 
adını verdiklerini , dizdar ve muhafız gö
revlendirilip Ohri sancağına bağlandığı
nı . daha sonra İlbasan Kalesi etrafındaki 
sarp dağlarda yaşayan hıristiyan grup
ların avaya indiklerini , kalenin civarında 

mezraalar ve köyler kurduklarını yazar 
(Tarıh-iEbü'l-Feth , s. 14 1- 145) . Sırp kay
naklarında ise 1466 yılı geldiğ inde. ll. 
Mehmed'in Ekim ayında , St. Cyprianus 
ve Justina günü (26 Eylül) Ohri halkının 
sürgün edilmesi emrini verdiği , aynı yıl 

Üsküp'ün Ortodoks hıristiyan halkının da 
sürüldüğü ve Arnavutluk topraklarında 
yeni inşa edilen Konjuch kasabasına yer
leştirildiği belirtilmektedir. Buradaki Kon
juch İlbasan'ın Slavca adıdır. 

Kuruluştan altmış yıl sonrasına ait bir 
Osmanlı tahrir kaydından İlbasan 'ın duru
mu hakkında esaslı bilgi edinmek müm
kün olmaktadır. 1528 tarihli bu kayıttan 
şehrin kale surları dışına doğru gelişme

ye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yıllarda 
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şehirde iki müslüman mahallesinden biri 
kale içinde, diğeri ise dışında bulunuyor
du. 1bplam hane sayısı 108 kadardı. 174 
hane olan hıristiyanlar iki grup halinde 
kaydedilmişti. Bunlardan "cemaat-i geb
ran-ı sürgünan der nefs-i İlbasan" tabiriy
le belirtilen yetmiş üç hanelik grup kale
nin inşasından sonra buraya sürgün edi
lenlerin torunlarıydı. Sürgün statüsünde 
iskan edildikleri için de başlangıçta ispen
çe ve avarız gibi vergilerden muaf tutul
muşlardı, fakat sonradan gelen bir emir
le ispençe vergisini vermeleri kararlaştı
rılmıştı. Doksan yedi hanelik diğer grup 
ise kendi istekleriyle şehre yerleşenlerden 
oluşmaktaydı. Böylece şehrin bu tarihler
de askeri garnizon da dahil toplam 1400-
1600 dolayında nüfusu bulunuyordu. 

İlbasan XVI. yüzyıl boyunca hızla büyü
mesini sürdürdü. İtalyan seyyahlar 1 S70'
te burayı, ovada büyük bir varoşu ve güç
lü surları bulunan bir şehir olarak tanım
larlar. Bu ifadeleri 1 S69 -1 S70 tarihli Tah
rir Defteri kayıtlarıyla daha da detaylan
dırmak mümkündür. Buradaki bilgilerden 
anlaşıldığına göre 230 hane nüfusu bu
lunan müslüman kesim yedi mahalleye 
dağılmış bir şekilde yaşıyordu. Hıristiyan 
nüfusu ise hemen hemen bir önceki tah
rirde görülen sayıda olup 1 77 haneden 
ibaretti. Müslüman nüfusta görülen hızlı 
artışın bir sebebi de hıristiyanların bir bö
lümünün din değiştirmesidir. Müslüman 
gruplar. civarındaki Draç ve Baştava ka
lelerine yönelik tehditler dolayısıyla bu
ralardaki garnizona yardım etmekle gö
revli olduklarından avarızdan muaf idi
ler. Onlardan ayrıca civardaki asi Arnavut 
gruplarınııslah etmede de yararlanılmak
taydı. İlbasan hıristiyanlarından bir bölü
mü ise avarız muafiyeti karşılığı Shkum
bin ırmağı köprüsünün bakımıyla görev
lendirilmişti. Bu dönemde toplam nüfus 
tahminen 4SOO-SOOO civarına ulaşmış 
bulunuyordu. 

XVII. yüzyılda şehir ve kale hakkında en 
etraflı bilgiye Evliya Çelebi'nin eserinde 
rastlanmaktadır. Burayı büyük ve marnur 
bir şehir olarak tavsif eden Evliya Çelebi 
kalenin düz zeminde kare şeklinde bir bi
na olduğunu, içinde 460 kadar evin bu
lunduğunu. fakat burası "iç il" kabul edil
diğinden kalede muhafıziarın mevcut ol
madığını, taşra varoş kesiminin çok bü
yük bir alanı kapladığını yazar. Ona göre 
bu kesimde bağlık ve bahçelik 11 SO ka
dar ev, on sekizi müslümanlara, onu hı
ristiyanlara ait yirmi sekiz mahalle, kırk 
altı cami, 900 dükkan, üç imaret ve üç 
hamam vardı. 
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İlbasan'da İslami hayatın gelişmesinde 
Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırı
lan cami bir merkez oldu. Ayrıca ll. Baye
zid burada bir imaret kurulmasını teşvik 
etti. Özellikle eski bir Bosnalı aileye (Bo
rovinic) mensup olup kaptanıderyatık ve 
Rumeli beylerbeyiliğinde bulunan Sina
neddin Yusuf Paşa. en büyük hayrat sa
hibi olarak Rumeli beylerbeyiliği sırasında 
1 S02'de şehirde bir zaviye ve muallimhfı
ne inşa ettirmiş, bir de vakfiye düzenle
mişti. Evliya Çelebi, Gazi Sinan Paşa'nın 
eski kalenin orta kesiminde büyük bir ca
mi yaptırdığını yazar. Yine ona atfedilen 
bir imaretten ve Halvetl tekkesinden söz 
eder. Bu tekke şehirde mevcut on bir tek
kenin en büyüğüydü; zengin vakıfları ve 
kalabalık dervişleri vardı. Öte yandan şeh
rin sur dışına doğru büyümesinin mahiye
tine işaret eden birçok eser de mevcuttu. 
Bunların içinde 1607-1608 tarihli, surla
rın güneyinde yer alan Hasan Balizade Ca
mii ( 1978'de yıktın ldı). 1670 tarihli Bıçak
çızade Camii ve bir büyük hamam sayıla
bilir. Her üçü de 1970'1i yılların başında bir 
park haline getirilen Uzunçarşı üzerinde 
yer alıyordu. 1 S99 tarihli N azır Camii ise 
daha güneyde yer almakta olup bugün 
hala ayaktadır ve şehrin o dönemdeki ya
yılma mesafesi hakkında fikir verir. 

XVIII. yüzyılda İlbasan. 30.000'e ulaşan 
nüfusuyla Arnavutluk'un büyük sanayi ve 
ticaret merkezlerinden biri oldu. Kültür 
hayatı da gelişme gösterdi, burada bir
çok şair ve yazar yetişti. Arnavutluk kesi
minde mevcut tek mevlevlhanenin İlba
san'da bulunması da durumun açık bir 
göstergesidir. Burada yetişenler arasın
da Mevlevl derviş ve şairi Sümman (ö. 

1055/1645) sayılabilir. 

Diğer Arnavut şehirleri gibi İlbasan da 
XIX. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine karşı 
meydana gelen ayaklanmalardan olum-

llbasan Kalesi'nin güney kapısı 

suz yönde etkilendi. 1832'deki olaylar sı
rasında kalesi tahrip edildi. Şehir uzun 
süre sakin ve hareketsiz kaldı. Prizren Vi
layeti Salnamesi'ne göre (1291/1874) 
burada otuz iki mahalle. yirmi beş cami, 
iki kilise, altı tekke, 480 dükkan ve iki ha
mam vardı. Kiimusü'l-a'lam'da ise XIX. 
yüzyılın sonlarına doğru şehirde 20.000 
nüfus (3500'ü hıristiyan. 16.500'ü müslü
man) bulunduğu kaydedilir. 

191 2'de Osmanlı idaresinden çıkan İl
basan ll. Dünya Savaşı'nın ardından yeni
den gelişmeye başladı ve önemli bir en
düstri merkezi oldu. 1967'den sonra Si
nan Paşa ve N azır camileri hariç diğer bü
tün camiler yıktırıldı. Eski kale duvarla
rı. içindeki evler ve XVII. yüzyıldan kalma 
olup 131S'te (1897-98) yenilenen saat ku
lesi korunması gereken tarihi eserler ola
rak restore edildi. Komünist idarenin so
na ermesiyle birlikte şehirdeki İslami ha
yat yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. 

Osmanlı hakimiyeti altına girdikten son
ra Ohri sancağına bağlanan İlbasan kısa 
süre içinde müstakil bir sancak ve sancak 
merkezi haline geldi. Önceleri sancak İl
basan, İşbat (Sh pat) ve Çermenika kazala
rından oluşuyordu. 1 SOl'den sonra bura
ya önemli liman şehri olan Draç da bağ
landı. Katib Çelebi XVII. yüzyılda buranın 
kazalarını Ustruga (Struga). İstrarova (Sta
rovo 1 Pogradec), Segin. İş bat, Peklin (Pe
qın) ve Draç olarak sayar. Tanzimat döne
minde önce Prizren vilayetine, ardından 
İşkodra'ya ve nihayet Manastır'a bağlan
dı. Şehrin ve bölgenin ekonomik ve sos
yal tarihiyle ilgili birçok kadı sicili ve es
naf defteri bugün Tiran Milli Arşivi'nde 
bulunmaktadır. 
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İLDENİZ, Şemseddin 
(ö. 571/11 75) 

İldenizliler hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(1148-1175). 
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_j 

Eldekez. Eldigüz gibi değişik telaffuz
larla da kullanılmakla birlikte isim Türk
çe "il'' ve "deniz" kelimelerinden oluştu
ğu kanaatiyle daha çok İ ldeniz şeklinde 
kabul görmektedir. ildeniz'in hayatının ilk 
yıllarına ait bilgiler. Derbend'de köle pa
zarından satın alınmış Kıpçak asıllı bir 
gulam olduğundan ileriye gitmez. Mir
hand 'ın yazd ığına göre satıldığı tarihte 
(tahminen 515/1121) "henüz çelimsiz bir 
çocuktu" (Ravzatü'ş-şafa', IV, 599); bu du
rumda 111 O yılı civarında doğduğu söy
lenebilir. Irak Selçuklu Veziri Kemaleddin 
es-Sümeyreml'ye satılan İldeniz , vezirin 
S16'da (1122) Batıniler tarafından öldü
rülmesi üzerine Sultan Mahmud b. Mu
hammed Thpar'ın (ı ı 19-113 ı) , onun ölü
münün ardından da daha sonra tahtı ele 
geçirecek olan Mesud Muhammed Ta
par'ın hizmetine girdi. Kısa zamanda te
mayüz ederek ümera arasına katıldı ve 
Sultan Mesud tarafından kardeşi ı. Tuğ

rul'un dul eşi Mümine Hatun ile evlendi-

rildi. Bu evlilikten Nusretüddin Cihan Peh
livan Muhammed ve Muzafferüddin Kı
z ı larslan Osman adlı oğullarıyla bir kızı 
doğdu. Sultan sülalesiyle kurulan bu ak
rabalığın sağladığı imkanlar. ildeniz ve 
oğullarını Irak Selçuklu Devleti üzerinde 
etkili bir güç haline getiren İldenizliler ha
nedanının (Azerbaycan Atabegleri) zemi
nini hazırlamıştır. 

ildeniz'in Azerbaycan valiliğine tayini
nin ve eşi Mümine Hatun'un 1. Tuğrul ile 
evliliğinden doğan Şehzade Arslanşah 'ın 

atabegliğine getirilmesinin tarihleri ke
sin biçimde tesbit edilememektedir. An
cak Arran Valisi Abdurrahman Togayü
rek ile birlikte Azerbaycan 'a giden İ ldeniz 
(542/ 1 ı 4 7) Sultan Mesud'un aynı yıl He
medan civarında asi emir Bozaba ile yap
tığı savaşta vali olarak değil Azerbaycan 
ümerasının büyüklerinden biri olarak yer 
almıştı (Ravendl, 1, 228-232) Bu duruma 
ve İbnü'l-Esir'in (el-Kamil, XI, ı 32) İ ldeniz 
için 543 (1148) yılında "Gence ve Arran 
sahibi" demesine bakarakAzerbaycan va
liliğine tayini 1148 olarak kabul edilebilir. 
Öte yandan Sultan Mesud tarafından 
540'ta (1145-46) Tikrit Kalesi 'ne gönde
rilen Arslanşah 'ın 549 (1154) yılında ilde
niz'in yanına gitmesine rağmen ( a.g.e., ı. 

270-272; ibnü 'I-Eslr, Xl, 1 96) onun bu ta
r ihten sonra dahi Sultan Muhammed'e 
karşı Mesud'un oğlu M elikşah ve Muham
med Tapar'ın oğlu Süleyman Şah adına 
saltanat mücadelesine girmesi (Bündarl, 
s. 214, 222-223,233, 260; Ahbarü'd-devle

ti's-Selcükıyye, s. 98) o günlerde Arslan
şah 'ın atabegi olmadığı kanaatini uyan
dırmaktadır. Kesin olan. Sultan Muham
med'in ölümünden sonra Selçuklu üme
rasının Muhammed Tapar'ın hayatta ka
lan son oğlu Süleyman Şah ' ı 556' da ( 1161) 
tahta çıkarırken Arslanşah'ı veliaht ilan 
etmesi. çok geçmeden Süleyman Şah ' ı in
dirip yerine Arslanşah'ı çıkarması sırasın

da ildeniz'in rol aynaması ve bu tarihten 
itibaren "atabeg-i a'zam" unvanıyla anıl

masıdır. İldeniz böylece, üvey oğlu adına 
Irak Selçuklu Devleti'nin tek ve gerçek 
hakimi durumuna gelirken öz oğulları Ci
han Pehlivan' ı emir-i hacib, Kızılarslan'ı 
da emir-i silah tayin etmiştir (Ahbarü 'd

devleti's-Selcukıyye, s. 1 O 1). 

ildeniz ilk iş olarak Arslanşah' ın salta
natını onaylamayan halifenin de etkisiyle 
(İbnü ' l-Eslr. Xl, 268-269). Arslanşah'ın kar
deşi Şehzade Muhammed'i tahta geçir
mek isteyen Rey hakimi Hüsameddin 
İnanç Sungur'un başını çektiği Irak üm e-
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rasının isyanını bastırdı. Bu sırada Ars
lanşah'ın sultanlığını kabul etmeyen Me
raga hakimi Ahmedlll Arslanapa da (ll. 
Aksungur) isyan etti ve üzerine gönderilen 
Cihan Pehlivan ' ı bozguna uğrattı (556/ 

ı 161). Birkaç ay sonra ildeniz'in muhalifi 
emirler, yine halifenin teşvikiyle bu defa 
Mahmud b. Melikşah adına hutbe okuta
rak ayaklandılar. Fars Atabegi Zengl'nin 

. de çok sayıda askerle desteklediği inanç'ın 

kumandasındaki muhalifler. ildeniz ve 
Azerbaycan askerlerini yöneten küçük oğ
lu Kızılarslan tarafından Save Savaşı'nda 
yenilgiye uğratıldı (9 Şaban 556 1 3 Ağus

tos ı ı 6 ı) . Bu olaylar sürerken Selçuklu
lar'ın saltanat kavgaları dolayısıyla uğra
dıkları sarsıntıyı fırsat bilen Gürcü Kra lı 

lll. Giorgi, Ani'yi işgal, Gence ve Duvin'i 
de (Dvin) tahrip etti. AncakAzerbaycan'a 
dönen İldeniz. kumandasına verilen Sul
tan Arslanşah. Ahlatşah ll. Sökmen ve 
çevredeki emirlerin de katıldığı büyük 
bir ordu ile Gürcüler'i Lukri Savaşı'nda 
(Şaban 558 /Temmuz ı 163) mağlCıp etti 
(Ahbarü 'd-devleti 's-Selcukıyye, s. ı 1 ı
ı 14). 

Bir süre sonra Harizmşah İlarslan ' ın 
desteğini alarak yeniden baş kaldıran 
İnanç . karşısına çıkan Arslanşah ve Peh
livan'ı geri çekilmek zorunda bırakınca 
Azerbaycan'da bulunan ildeniz harekete 
geçti; neticede inanç öldürüldü ve Rey 
toprakları sultan tarafından Pehlivan'a 
ikta edildi (562/1 167). Ertesi yıl da yanın
da bulunan Muhammed b. Mahmud'un 
oğlu Şehzade Davud adına bir defa daha 
isyan eden Meraga hakimi Arslanapa, İl
deniz'in üzerine gönderdiği Pehlivan ta
rafından yeniden itaat altına alındı (İb
nü'l-Esir, Xl, 332). 

İldeniz. Musul Atabegi MevdCıd b. ima
düddin Zengl'den Sultan Arslanşah adına 
hutbe okutmas ı nı istemiş ve bu husus 
gerçekleşmişti. Nitekim MevdCıd'un oğlu 

ll. Seyfeddin Gazi, N Cıreddin Mahmud'un 
tehditleri karşısında metbCıu sıfatıyla İl
deniz'e başvurup yardımını talep etmiş 
( 566/ ı ı 7 ı). İ ldeniz de NCıreddin Mah
mud'u Selçuklu toprağı olan Musul'a mü7 
dahale etmemesi için uyarmıştı (a.g.e., 
Xl, 362). ildeniz ayrıca Kirman Selçuklula
rı arasındaki saltanat kavgalarına da ka
rışmış. Arslanşah adlı şehzadenin tahtı 

ele geçirmesini ve IrakSelçukluları adı
na hutbe okutmasını (567/1 ı 72) sağla

mıştır (Ahbarü 'd-devleti's-Selcukıyye, s. 
ı ı 5). 

Hayatının sonlarında İldeniz , Ani'yi ye
niden zapteden Gürcüler'e karşı bir sefer 
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