
iSFENDiYAR 

Babası hayatta iken Zerdüştlliği kabul 
eden istendiyar bu dini yaymak için birçok 
savaşa katılmış ve önemli başarılar elde 
etmiştir. istendiyar'ın en büyük destek
çisi ve danışmanı bir Zerdüşt din adamı 
olan Pesütan'dır. Onun başarılarını çeke
meyen babası Güştasb, tahtının oğlu ta
rafından elinden alınacağı yolundaki söy
lentilerin de etkisiyle İsfendiyar'ı bir kale
ye hapseder. Bu sırada Turan Hükümdan 
Ercasb asker sevkederek İran 'ı yağmalar 
ve Güştasb ' ın iki kızını esir alır. Zor du
rumda kalan Güştasb, Ercasb'ın üzerine 
İsfendiyar'ı gönderir ve İstendiyar kız kar
deşlerini kurtarır. Daha sonra babası on
dan Rüstem-i Zal'i bağlayıp getirmesini 
ister; bunun üzerine Şebistan'a giden is
fendiyar, Rüstem'le savaşa girişir. Uzun 
mücadeleler sırasında Rüstem-i Zal çatal 
bir akla iki gözünü kör edince İstendiyar 
kahrından ölür. Güştasb'ın ölümü üzerine 
boşalan İran tahtına ise istendiyar'ın oğ
lu Erdeşir Behmen Daraz geçer. 

Şahname'de (IV, 215-366) kurtları, ars
lanları, ejderha ve cadıyı öldürmesi, ne
hirleri geçerek Ruyin Kalesi'ne saldırıp 
Ercasb'ı mağlup etmesi gibi uzun müca
delelerinin ve kahramanlıklarının ön pla
na çıkarıldığı çeşitli maceraları anlatılan 
istendiyar'ın tarihi kişiliği üzerinde fark
lı yorumlar yapılmış. Avrupalı müellifler, 
onun birçok savaşa katılarak büyük başa
rılar elde eden Hükümdar Dara (I. Darius; 
ö. m.ö. 549) olduğu yönünde kanaatler 
ileri sürmüşlerdir. Şahndme'de ise Rüs
tem'in henüz tarih sahnesine çıkmadığı 
dönemde iran'ı Turanlılar'ın istilasından 
kurtaran ve Zerdüştiliğin yayılmasını sağ
layan dini bir kahraman olarak yer alır. is
fendiyar, efsunlanarak her türlü silaha kar
şı dirençli kılındığına inanıldığından "RQ
yin" (tunçtan) ve "RQyinten" (tunç vücut
lu) lakabıyla hükümranlığın, kuwetin ve 
kahramanlığın sembolü haline gelmiştir. 
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İsfendiyar, hemen bütün Şdhname 
kahramanları gibi Şark-İslam edebiyat
larında ve özellikle eski Türk edebiyatın
da sıkça anılmış, şairler onun cesaretini, 
gücünü ve yenilmezliğini ön plana çıkar
mışlardır. Bu sebeple şiirde Ruyinten la
kabı adından daha sık kullanılmıştır. İran 
mitolojisindeki önemli yeri itibariyle Rüs
tem-i Zal ile mukayese edilmiş, savaşçılı
ğından dolayı adı "ma'reke" (savaş mey
dan ı) kelimesiyle birlikte "İsfendiyar-ı 
ma'reke" şeklinde zikredilmiş, "istendi
yar-ı mihr" terkibiyle deRüstem-i Zal'e 
atıfta bulunulmuştur. 
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~ NURETIİN ALBAYRAK 

İSFENDİYAR BEY 
(ö. 843/1440) 

Sinop'ta hüküm süren 
Candaroğulları beyi 

(1392-1440). 
_ı 

Candaroğulları beyi olan Kötürüm Ba
yezid'in oğludur. Babasının sağlığında, 
Amasya Emiri Ahmed Bey'in Sivas Sultanı 
Kadı Burhaneddin Ahmed' e karşı düzen
lediği sefere katıldı (785/1383) . Ahmed 

Bey'in yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş
tan sonra Kastamonu'ya dönmedi ve 
uzun süre Amasya'da kaldı . O sırada Can
daroğulları Beyliği'nde cereyan eden taht 
mücadelesi onu ülkesinden uzak tutmuş 
olmalıdır. Nitekim Kötürüm Bayezid, ı. 

Murad'ın Osmanlı ordusunun desteğiyle 
üzerine gönderdiği oğlu Süleyman Bey 
karşısında yenilerek Sinop'a çekilmiş, bu
nu haber alan İstendiyar Bey babasının 
yanına dönmüş, 787'de (1385) Kötürüm 
Bayezid'in ölümünün ardından Sinop'ta 
hakimiyetini ilan etmişti. Onun Sinop'ta
ki siyasi faaliyetleri hakkında çok az bilgi 
vardır. Bu dönemde en önemli olay, Yıldı
rım Bayezid'in 792'de (1390) düzenlemiş 
olduğu Batı Anadolu seferi sonrasında 
Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin Si
nop'a kaçmasıdır. Bu beyleri himaye eden 
İstendiyar Bey, ayrıca Eflak Beyi Mirçea'
nın Osmanlılar'a karşı harekete geçme
sini sağlamaya da çalışmıştı. 

Osmanlılar'ın Kastamonu'yu ele geçir
mesinin (794/1392) ve Candaroğulları Be
yi ll. Süleyman Paşa'nın öldürülmesinin 
ardından İstendiyar Bey Candaroğulları'
nın tek varisi oldu. Osmanlılar'ın Sinop'u 
da tehdit etmeleri üzerine Yıldırım Baye
zid'e bir elçi gönderdi. Osmanlı sultanın
dan, babasının ve kardeşinin hataların
dan kendisinin sorumlu tutulmamasını, 
bizzat kendi işlediği suçların affını ve bun
dan sonra Osmanlı tabiiyetini kabul ede
ceğini, buna karşılık Sinop Beyliği'nin 
kendisine bırakllmasını istedi. İstendiyar 
Bey'in teklifi kabul edildi ve iki ülke ara
sında Kıvrımbel sınır oldu (794/1392). Öte 
yandan İstendiyar Bey, yanında bulunan 
Anadolu beylerinin Sinop'tan ayrılarak Ti
mur' un yanına gitmelerini teşvik etmiş, 
böylece Yıldırım Bayezid ile sağladığı ba
rışı bozmak istememişti. 

Ancak onun bu tutumu uzun sürmedi. 
Yıldırım Bayezid'in Çorumlu sahrasında 
Kadı Burhaneddin ile giriştiği savaşı kay
betmesi üzerine tavrını değiştirdi. Zira 
Kadı Burhaneddin'in Osmanlılar'a karşı 
başarı kazanması onun Orta Anadolu'daki 
nüfuz ve kudretinin artmasını sağlamış
tı. Öteki Anadolu beyleri gibi istendiyar 
Bey de Kadı Burhaneddin'e hediyelerle 
birlikte vezirini yollayıp bağlılığını bildir
mek istediyse de Amasya Beyi Emir Ah
med bu elçilik heyetini yakaladı ve Os
manlılar'a teslim etmek istedi. Olayı ha
ber alan Kadı Burhaneddin Amasya'ya gi
derek şehri ele geçirdi ( 1392-1393). Bu
nun üzerine Yıldırım Bayezid Kastamo
nu'ya geldi, fakat herhangi bir girişimde 
bulunmadı. Zira o sıralarda Osmanlı pa-



dişahı dikkatini Rumeli'ye yöneltmek zo
runda kalmıştı. Nitekim Eflak'ı Osmanlı 
tabiiyetine aldıktan sonra Anadolu'ya dö
nen Yıldırım Bayezid Sinop'u muhasara 
ettiyse de alamadı (797/1395). Sonuçta 
İsfendiyar Bey'in Osmanlı Devleti'ne tabi 
olması ve ülkesinin bir kısım topraklarını 
vermesi şartlarıyla anlaşmaya varıldı. 

1402 Ankara Savaşı öncesinde Yıldırım 
Bayezid tarafından beyliklerine son veri
len Anadolu beyleri Timur'a müracaat et
mişlerdi. Candaroğlu İsfendiyar Bey de 
Erzincan'a giderek bu şehrinemiri Mu
tahharten ile birlikte Alınca Kalesi'ni gör
meye gelen Timur ile buluştu ve Sinop'a 
geri döndü. 

İsfendiyar Bey, Ankara Savaşı'ndan son
ra Timur ile Menteşe ilinde tekrar buluştu 
ve muhtemelen Timur'un İzmir seferine 
de iştirak etti. Bu suretle ewelce babası
nın sahip olduğu yerler Timur tarafından 
kendisine verilen İsfendiyar Bey, Timur'un 
hakimiyeti altında Kastamonu'da Canda
roğulları Beyliği'nin başına geçti. Bu dö
nemde Timur'un yanına gitmekte olan 
İ spanyol seyyahı Clavüo. uğradığı inebolu 
ve Sinop'ta İsfendiyar Bey'in birçok em
laki bulunduğunu, bunlar için Timur'a 
vergi verdiğini ve memleketinde Timur'un 
çıkardığı parayı kullandığım, ayrıca o sıra

da İsfendiyar Bey'in Süleyman Çelebi ile 
savaşmak için 40.000 kişilik bir ordu top
ladığını, Timur'un hükmüne girdiği için 
onun Süleyman Çelebi'nin can düşmanı 
olduğunu belirtmektedir (Timur Devrin
de Kadis'ten Semerkant'a Seyahat, ı. 75-
76). 

Timur'un Anadolu'dan ayrılmasından 
sonra İsfendiyar Bey, Osmanlı şehzadele
rinin taht mücadelelerine karıştı. İsfendi
yar, daha Ankara Savaşı sırasında Osman
lı ordusunun bozulması üzerine Amasya 
tarafına kaçmaya çalışan Osmanlı şehza
desi Çelebi Mehmed'i yakalamak için kız 
kardeşinin oğlu Kara Yahya Bey'i şehzade
nin üzerine göndererekyolunu kesrnek 
istemiş , fakat başaramamıştı. lsa Çele
bi, Çelebi Mehmed ile yaptığı mücadele
de yenilgiye uğrayıp kendisine sığınınca 
onunla birlikteÇelebi Mehmed'e karşı 
harekete geçmiş, fakat Gerede civarında 
yaptıkları savaşı kaybetmişlerdir ( 1405). 

Çelebi Mehmed'in gün geçtikçe Ana
dolu'daki varlığını kuwetlendirmesi, Ru
meli'ye hakim olan diğer Şehzade Süley
man Çelebi'yi harekete geçirdi. Süleyman 
Çelebi'nin Anadolu'ya geçerek Çelebi 
Mehmed'e karşı mücadeleye girişınesi 
İsfendiyar Bey ile Çelebi Mehmed'i birbi
rine yakınlaştırdı. Çelebi Mehmed, Süley-

man Çelebi'yi bertaraf edebilmek için MG
sa Çelebi'yi Rumeli'ye geçirmek istiyordu. 
Ancak planını uygulamada İsfendiyar 
Bey'in yardımına ihtiyacı vardı. Bu amaç
la Kastamonu'ya giderek İsfendiyar Bey 
ile görüştü. Neticede Musa Çelebi. İsfen
diyar Bey'in yardımıyla Sinop'tan Eflak 
prensinin elinde bulunan KiJi Limanı'na 
geçti. 

Bu mücadeleler esnasında Çelebi Meh
med'in Rumeli'de bulunmasından yarar
lanan Karamanoğlu Mehmed Bey Bursa'
yı muhasara ederekyağmalamıştı. İsfen
diyar Bey, Çelebi Mehmed'in Karamano
ğulları üzerine düzenlediği te'dib seferine 
oğlu Kasım Bey kumandasında bir yar
dımcı kuwet göndermişti (818/1415) . An
cak bir süre sonra İsfendiyar Bey'in Düz
mece Mustafa ve Şeyh Bedreddin ayak
lanmalarını desteklemesi Osmanlılar ile 
olan ilişkilerini gerginleştirdi. Bununla be
raber Çelebi Mehmed'in Eflak seferine 
yine oğlu Kasım Bey kumandasında bir 
yardımCı kuwet yollamıştır ( 8 19/14 16) . 
Kasım Bey ise babasının Çankırı, Kalecik 
ve Tosya'yı diğer oğlu Hızır Bey' e vermek 
istemesine içerlemişti. Bu yüzden Eflak 
seferinden sonra ülkesine dönmeyerek 
Çelebi Mehmed'den Kastamonu, Bakır
küresi, Kalecik ve Çankırı taraflarının ken
disine verilmesini sağlaması için yardım 
istedi. Çelebi Mehmed, İsfendiyar Bey'e 
oğlu Kasım'a adı geçen yerleri bırakma
sını teklif etti. İsfendiyar Bey'in bu teklifi 
kabul etmemesi Osmanlı-Candar müna
sebetlerinin bozulmasına sebep oldu. Bu
nun üzerine Çelebi Mehmed Sinop'u mu
hasara etti ve böylece İsfendiyar Bey Os
manlı tabiiyetini kabul etmek zorunda 
kaldı. Ayrıca Bakırküresi ve Kastamonu'
nun kendisine bırakılmasını: Tosya, Çan
kırı ve Kalecik'i ise oğlu Kasım'a değil Os
manlılar'a vermek istediğini bildirdi. Bu 
teklifi kabul eden Çelebi Mehmed llgaz 
dağını sınır tayin etti. İsfendiyar Bey'in 
kendisine bıraktığı yerleri de Kasım Bey' e 
verdi (820/1417). Bu suretle Candaroğul
ları Beyliği Kastamonu ve Sinop'ta İsfen
diyar Bey'in: Tosya, Ankara. Çankırı ve Ka
lecik civarında Kasım Bey'in idaresinde 
olmak üzere tekrar ikiye ayrılmış oldu. 

Çok geçmeden İsfendiyar Bey Samsun 
ve Bafra'yı ele geçirdi ve buraların idare
sine oğlu Hızır Bey'i tayin etti. Bunun üze
rine Çelebi Mehmed Kastamonu ve Canik 
üzerine bir sefer düzenledi, fakat Sam
sun'u alamadı (821/1418) . Ancak Osman
lı padişahı iki yıl sonra oğlu Murad'ı Sam
sun üzerine gönderince Hızır Bey Sam
sun'un kendi hakimiyetindeki kısmını Os-
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manlılar'a teslim etmek zorunda kaldı. 
Hızır Bey, Çelebi Mehmed'in, kardeşi Ka
sım Bey gibi Osmanlı hizmetine girmesi 
yolundaki teklifi kabul etmeyerek babası 
İsfendiyar Bey'in yanına gitti. 

ll. Murad'ın Osmanlı tahtına çıkışı (824/ 

1421) Anadolu beylerini yeniden harekete 
geçirdi. İsfendiyar Bey de Osmanlı toprak
larına dahil olan eski beylik yerlerini ye
niden ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla 
önce Osmanlı himayesindeki oğlu Kasım 
Bey'i Çankırı, Tosya ve Kalecik'ten çıkardı. 
Bu durum karşısında ll. Murad, İsfendi
yar Bey üzerine bir kuwet gönderdi. İs
fendiyar Bey ile ll. Murad arasında diğer 
Anadolu beylerinin aracılığı ile barış sağ
landı. Ancak önüne çıkan her fırsatta Os
manlılar'a karşı cephe alan İsfendiyar Bey, 
çok geçmeden padişahın küçük kardeşi 
Mustafa Çelebi'yi desteklemeye başladı. 
ll. Murad'a karşı girişilen mücadeleye ka
tılarak Taraklı-Borlu'ya (Safranbolu) ka
dar ilerledi. ll. Murad, kardeşiyle olan taht 
mücadelesini sonuçlandırmasının ardın
dan Anadolu beyleri üzerine düzenlediği 
seferler sırasında İsfendiyar Bey ile de Ta
raklı- Borlu civarında savaşa girişti. Bu 
sırada İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey 
de ll. Murad'ın safındaydı. İsfendiyar Bey 
savaş sırasında yaralanarak Sinop Kale
si'ne sığındı ve küçük oğlu Murad aracılığı 
ile barış teklifinde bulundu. Ayrıca oğlu 
ll. İbrahim Bey'in kızı olan tarunu Halime 
Hatun'u ll. Murad ile evlendirrnek istedi
ğini bildirdi. İki taraf arasında yapılan 
barış sonucunda İsfendiyar Bey Osman
lılar'a tabi oldu. Osmanlı Devleti'nin dü
zenleyeceği seferlere asker göndermeyi 
ve Bakırküresi yıllık hasılatının büyük bir 
kısmını Osmanlılar'a vermeyi kabul etti. 
Osmanlı-Candarlı sınırı yeniden tesbit 
edilerek Kastamonu, Bakırküresi İsfen
diyar Bey'e geri verildi (827/1424). İsfen
diyar Bey ile Osmanlılar arasında uzun 
süre devam eden mücadeleler, Osmanlı
Candar aileleri arasında evlilikyoluyla ku
rulan akrabalık bağı ile sona ermiş oldU. 
Nitekim ll. Murad, İsfendiyar Bey'in taru
nu Halime Hatun ile evienirken kız kardeşi 
Selçuk Hatun'u kayınpederi Candaroğlu 
ll. İ brahim Bey' e, diğer kız kardeşi Sultan 
Hatun'u da İsfendiyar Bey'in oğlu Çankırı 
sancak beyi Kasım Bey' e vermiştir. 

İsfendiyar Bey, Osmanlılar'a tabiiyeti
nin bir gereği olarak ll. Murad'ın Macaris
tan seferine yardımcı kuwet yollamıştır. 
Bununla beraber Timur'un oğlu Şah
ruh'un Anadolu'ya yürüyeceğini haber 
alınca onunla temas kurmak istediği de 
bilinmektedir. Memlük Sultanlığı ile de 
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dostane münasebetlerde bulunan isten
diyar Bey Sinop'ta vefat etti. Burada ken
di adıyla anılan türbesinde medfun olup 
mezar taşında ölüm tarihi 22 Rama
zan 843 (26 Şubat 1440) olarak belirtil
mektedir. İbrahim, Kasım, Hızır, Murad 
adlı dört oğlu ile Said Baht Hatun adında 
bir kızı vardır. İstendiyar Bey, vefatından 
sonra çıkabilecek taht kavgasını önlemek 
için daha sağlığında oğullarından Murad 
ve Hızır beylere mülkünden bazı yerleri 
ikta olarak vermiş ve veliaht tayin ettiği 
İbrahim Bey' e itaat etmelerini vasiyet et
miştir. 

İstendiyar Bey zamanında Candaroğul~ 
ları Beyliği iktisadi ve ticari açıdan olduk
ça gelişmiştir. Sinop Limanı'ndan Venedik 
ve Cenevizliler ile ticaret yapılmaktaydı . 

Kastamonu'da çıkarılan sof ile bakır cev
heri en önemli ihraç ürünüydü. Bu dö
nemde Kastamonu bir ilim ve sanat mer
kezi olmuştur. Buraya gelen ilim adamla
rı birçok eser telif ve tercüme etmişler
dir. İstendiyar Bey adına Mü'min b. Muk
bil-i Sinobi tarafından telif edilen bir tıp 
kitabı vardır. Ayrıca İstendiyar Bey'in em
riyle oğlu ll. İbrahim Bey adına kaleme 
alınan Cevô.hirü '1-esdô.f adlı Türkçe 
Kur'an tefsirinin müellifi meçhuldür. 
Sinop'ta bulunan Alaeddin Camii 833 
(1430) yılında, iç kale ise 838'de (1434-
35) İ sf endiyar Bey tarafından tamir etti
rilmiştir. iç kaledeki kitabede "es-sulta
nü'l-galib izzü'd-dünya ve'd-din es-Sultan 
istendiyar b. Bayezid Han", mezar kitabe
sinde ise "es-Sultan istendiyar Han b. Ba
yezid" şeklinde anılan Candaroğlu beyi
nin "emir-i a'zam" ve "sultan" unvaniarını 
kullanarak Sinop, Samsun ve Kastamo
nu'da kestirdiği gümüş ve bakır sikkeleri 
olduğu gibi Timur adına müşterek bastır
dığı sikkesi de mevcuttur. İstendiyar Bey 
Kastamonu'da İstendiyar mahallesinde 
cami ve zaviye. Devrekani'nin Kasaplar 
köyünde mescid, Boyabat'ta medrese 
yaptırmıştır. Kastamonu'daki cami ve za
viyesinin giderleri için aynı yerde yaptırdı

ğı hamarnı vakfetmiştir. istendiyar Bey'in 
hükümdarlık süresi yarım asır kadar sür
düğünden Candaroğulları Osmanlı tarih
lerinde istendiyaroğulları adıyla da anıl
mıştır. 
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344'te (955) İsferayin'de doğdu . Babası 
Ebü Tahir Muhammed' e nisbetle İbn Ebü 
Tahir olarak da anılır. İsferayin'de çeşitli 
hocalardan ilim tahsil etti, on yedi yaşla

rında iken fetva vermeye başladı. 364'te 
(974) Bağdat'a gitti. Ebü'I-Hasan İbnü'I
Merzüban ile Ebü'I-Kasım ed-Dareki'den 
Şafii fıkhı okudu. Ebü'I-Hasan ed-Dare
kutni, Ebü Bekir ei-İsmaili. İbrahim b. 
Muhammed {ibn Abdek) ve Ebü Ahmed 
İbn Adi'den hadis dinledi. 370 (980) yılın
dan itibaren Bağdat'ta Abdullah b. Mü
barek Mescidi'nde ders vermeye başladı 
ve birçok talebe yetiştirdi. Hatib ei-Bağ
dadi, Ebü'I-Hasan ei-Maverdi, Ebü Tayyib 
et-Taberi, Muhammed b. Ahmed er-Rü
yani, Ebü Hatim ei-Kazvini gibi alimler on
dan ders aldılar. 398'de (1007) Bağdat'-

ta Şiiler'le Sünniler arasında çıkan olaylar
da kendisinin de hedef alınması üzerine 
buradan ayrılıp bir müddet Darülkutn'
da ikamet etti. Olaylar yatıştıktan sonra 
tekrar Bağdat'a dönerek ömrünün sonu
na kadar eğitim ve öğretim faaliyetleri
ne devam etti. 11 Şewal406'da (23 Mart 
1 O 16) vefat etti ve kendi evine defnedil
d i. 41 o ( 1 019) yılında kab ri Babüharb 
semtindeki kabristana nakledilmiştir. 

Zamanında Irak Şafii u lemasının lideri 
olan ve ashabü'l-vücüh müctehidlerden 
sayılan İsferayini, aynı zamanda halk ve 
yöneticiler nezdinde büyük itibar sahibiy
di. Halife Kactir- Billah'a şöyle yazdığı nak
ledilir: "AIIah ' ın beni yetkili kıldığı ma
kamdan beni azle sen kadir değilsin; fa
kat ben Horasan'a birkaç kelimelik bir 
yazı yazarak seni halifelikten azietmeye 
muktedirim" (Sübkl. IV, 64). Bazı alimler, 
"Allah bu ümmete her yüzyılın başında 
dinini yenHeyecek birini gönderir" (Ebu 
DavGd, "MelaJ:ıim", I) mealindeki hadis
ten hareketle onu IV. (X.) yüzyılın müced
didi kabul etmişlerdir (Nevevl, 1/2, s. 2 10). 
Saymeri ve Kudüri gibi Hanefi alimlerinin 
de hakkında takdirkar ifadeler kullandık
ları İsferayini (a.g.e., 112. s. 209) ikinci Şa
fii olarak da anılmış (İbn Kadi Şühbe. ı, 
ı 73) ve görüşleri daha sonraki eserlerde 
yer almıştır. Sübki onun bazı görüşlerini 
kaydeder ( Tabal!:at, IV, 68-7 4). 

İsferayini'nin kaynaklarda adı geçen 
eserlerinden en önemlisi. Müzeni'nin el
Mu]].taşar'ı için kaleme aldığı elli cilt ci
varındaki Ta'li]f adlı şerhti r. Eser. Iraklı 
ve Horasanlı Şafii fakihlerinin çalışmala
rında başvurdukları temel kaynak olmuş
tur. Nevevi. Ta'Ii]f'in bazı nüshalarındaki 
bilgilerin farklılık arzettiğini , Şirazi'nin 

el-Mühe~~eb'ine yazdığı el-Mecmu' 
adlı şerhte bunların birçağuna dikkat 
çektiğini söylemektedir (Teh?ib, 1/2 , s. 
2 ı O). Kaynaklarda İsferayini'ye er-Rev
na]f ve el-Bustô.n adlı iki eser daha nis
bet edilmektedir. 
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