İSKENDER BEY
tarzından aldığı

unsurlarla zenginleşti 
rirken Kraliçe Victoria gibi elbiselerinin
üzerinde nişan ve madalyanlarını taşıdı.

ünlü Kastriyota ailesine mensuptur. Kastriyotalar, 1385'te Voissa bozgunundan
sonra öteki Arnavut beyleri gibi Osmanlı
Padişahı I. Murad'ı metbü tanımışlardı.
1857'de Hindistan'daki Sipahi ayaklanİskender Bey'in babası ivan (Yuvan) Kastması sırasında İngiltere'nin yanında yer
riyota,
Osmanlı ve Bizans kaynaklarında
alan İskender Begüm askerlerinin hareArnavutluk'un
en önemli beylerinden biri
kete katılmasını engelledi, ayrıca İngiliz
olarak gösterilmektedir. Osmanlılar. Eraskerlerini daha güvenli bölgelere nakletgirikasrı sancağının kuzeyindeki yerlere
tirdi. Bu tavrı sebebiyle ayaklanmanın arona nisbetle Yuvan-ili adını vermişlerdi.
dından İngilizler tarafından özel nişan ve
835 ( 1432) tarihli Arvanid sancağı Tim ar
madalyalarla mükafatlandırıldı. HindisDefteri'ne göre sancağın kuzey sınırları
tan'da İngiliz hakimiyeti yayılıp yerleştik
hemen hemen Matia (Mat) ırınağına kaçe birçok devlet ve racalık zarar görürken
dar geliyordu. Yuvan ' ın arazisi de bunun
kendisi İngilizler'i destekleyerek Bopal
kuzeyinde uzanmaktaydı . Yuvan. Osmantopraklarını genişletti.
lılar'ın fetret devrinde (ı 402- ı 4 ı 3) Vene1863-1864'te hac farizasını yerine gedik Cumhuriyeti'nin himayesine girerek
tirmek üzere Mekke'ye giden İskender
Osmanlı tabiliğinden çıkmaya çalıştı. AnBegüm. ülkesine döndükten sonra tahtcak ll. Murad tahta geçip durumunu sağ
tan çekilerek yönetimi kızı Şah Cihan'a
lamlaştırınca Yuvan-ili'ne karşı yeniden
bıraktı. 30 Ekim 1868'de vefat etti ve Rabüyük kuwetler gönderme imkanı bulahatefza bahçesine defnedil di. Bopal'in en
bildi. 1423'te Evrenosoğlu Ali Bey bu uca
meşhur kadın naibi olan İskender Begüm
yerleştirildi. Aynı tirnar defterine göre
zeki, kültürlü ve ileri görüşlü bir idareciy- · 1431 'de Ali Bey'in Ergiri'de sancak beyi
di. Devlet yönetimini başarıyla sürdürdüolduğu görülmektedir (Hicri 835 Tarihli
ğü gibi çok sayıda okul ve teknik enstitü
Süret-i Sancak-ı Aruanid, s. I) . Yuvan,
kurmuştur. Bopal'de İngiliz nüfuzunun
muhtemelen dokuz yaşında olan oğlu
yerleşmesinde de önemli rol oynamıştır.
Gergi'yi o sıralarda Osmanlı sarayına reAyrıca hac yolculuğun u anlattığı bir seyahin olarak gönderdi. Edirne'de ll. Muhatnamesi vardır. Eser. Willoughby- Osrad'ın hizmetinde bir iç ağianı eğitimi göborne tarafındanA Pilgrimage to Mecren Gergi müslüman oldu ve İskender
ca adıyla İngilizce'ye çevrilmiştir (Kalküadını aldı. Hatta İskender' in babası, oğ
ta I 906)
lunun bir Osmanlı beyi sıfatıyla gelip topraklarını alması tehdidinden Venedik'i
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ENVER KoNuKçu
İskender'in, babasının merkezi Mus'un
(Mysja) zeamet olarak kendisine verilmesini istediği, ancak bu talebin sancak beyi
İSKENDER BEY
tarafından kabul görmediği belirtilir. Bu
(ö . 872/1468)
olay onun Osmanlılar'a bağlılığını sarsmış
Osmanlılar'a karşı mücadele eden
olmalıdır. Batı kaynaklarında, İskender
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140Syılında doğdu. Asıl adı Gergi (Gjergj,
Georges) olup Batı kaynaklarında Scanderbeg (Skandarbeg) şeklinde de geçer.
Arnavutlar tarafından milli kahraman olarak tanınan İskender Bey Arnavutluk'un

Bey'in iziadi savaşında (ı 44 3) timarlı si pahi olarak bulunmuş olabileceği. bozgunu
müteakip Osmanlı ordusundankaçtığı ve
daha sonra isyana kalkıştığı iddia edilmektedir. Bu son savaşlarda genellikle
aklncılar ve Rumeli beyleri gevşek hareket ederek padişahı kızdırmışlar ve so-

nundakendi başlarına çekilip gitmişlerdi.
O sırada Osmanlı Devleti büyük bir buhran içine düşmüş bulunuyordu. Öte yandan Macarlar yeni bir Haçlı seferi hazırlı
yor ve Osmanlılar'ın Rumeli'den atılacağı
na inanılıyordu . Bu bakımdan ChalcondyIas'ın dediği gibi herkes mülkünü geri alma telaşındaydı (History, ı ı. 96) Güney
Arnavutluk'ta Gin Zenebissi. atalarının
topraklarını almak için sancak merkezi
Ergirikasrı üzerine harekete geçmişti.
Bu umumi çözülme içinde İskender Bey
de babasının beyliğini almak için memleketine koştu (Neşri , ll , 624). Aslında Arnavutluk'ta Osmanlı hakimiyetine karşı
isyanlar İskender Bey'den çok önce baş
lamıştı. Osmanlı idarecilerinin kendi topraklarında timarlı sipahi olarak bıraktık
ları yerli beyler özellikle topraklarının mülkiyet ve veraset haklarını kaybetmiş olduklarından Osmanlı hakimiyetine karşı
isyana hazırdılar. Gerçekten ilk önemli isyan hareketini başlatan ve daha sonra İs
kender Bey'in kayınpederi olan Araniti
toprak meselesi yüzünden ayaklanmıştı
(Chalcondylas, II , 27). Buisyanın umumi
bir hal aldığı sırada Yuvan'ın da ayaklandığına dair bir işaret henüz yoktu .
iziadi'de Rumeli Beylerbeyi Kasım'ın ordugahından kaçan İskender Bey gelip babasının topraklarını. Kuzey Arnavutluk'a
giden yol üzerinde Svetigrad (Kocac ık) Hisarı'nı ve Akçahisar'ı zaptetti. Bu arada
Venedik'in himayesi altında, diğer Arnavut reisieriyle 1 Mart 1444'te Leş'te (Aiessio) düzenlenen bir toplantıda anlaştı ve
irtidad etti (Tursun Bey, s. 143). Osmanlı
kaynaklarında bu yüzden "Hain İskender"
diye anılan İskender Bey padişah tarafın
dan asi ilan edildi; bu arada Evrenosoğlu
İsa Bey de Svetigrad Hisarı'nı zaptetmekle görevlendirildi. İskender Bey ilk başa
rısını burada kazandı. Osmanlılar ağır kayıplar verdiler (Neşrl, ll, 624). O sırada büyük bir Haçlı ordusu Varna'ya doğru ilerlemekteydi. Arnavutluk'taki isyan hareketi papa tarafından destekleniyordu; papanın daha sonra bir Haçlı kahramanı ilan
ettiği İskender Bey. XIX. yüzyıl Arnavut
milliyetçilerince vatanlarının kurtuluşu
için çalışan bir milli kahraman olarak anı
lacaktır. Gerçekte İskender Bey, akrabalık bağlarının bulunduğu Arnavut feodal
beyleri ni. kabile reisierini etrafında toplamıştı. Bundan dolayı diğer Arnavut beylerinin ona karşı Venedik'le veya Osmanlılar'la birleşmesi şaşırtıcı değildir. Nitekim İskender Bey' e karşı yapılan savaşlar
da birçok Arnavut beyi Osmanlı ordusunda timarlı sipahi olarak hizmet ediyordu.
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Bu isyan hareketi Kuzey Arnavutluk'ta taraftar buldu, ancak daha ziyade papa.
Napali kralı ve Venedikliler tarafından
desteklendi. Yani İskender Bey hiçbir zaman bütün Arnavutluk'u ayaklandırama
mıştı. Topladığı kuwetler 8-10.000 civarındaydı; kendi adamları ise Z-3000 kişi
kadardı. Gerilla taktikleriyle savaşan İs
kender Bey dağlık bölgedeki birkaç kalede (Stelush, Letrella ve özellikle merkezi
konumdaki Kroya) tutunmuştu; bu kalelerdeki ateşli silahları kullanmak üzere
eğitilmiş kuwetlerinin ihtiyacı, topladığı
vergilerle ve daha çokyabancı müttefiklerinin yardımlarıyla karşılanıyordu .
İskender Bey'in Osmanlılar'la çeyrek asrı aşan

mücadelesi birkaç safhaya ayrılır.
1448'e kadar pek önemsenmedi, hatta ll.
Murad tarafından kendi haline bırakıldı.
Bu esnada İskender Bey, Dagno Arnavut
beyinin öldürülüp bu şehrin Venedikliler
tarafından işgali üzerine Venedik'le bozuştu ve 1447'de Dagno'yu kuşattı. Bu
faaliyeti sırasında mahalli Osmanlı beylerinden destek aldı. Venedik onu hala Osmanlılar'ın bir vasali olarak görmekteydi.
İskender Bey. 4 Ekim 1448'de imzaladığı
anlaşma ile Dagno üzerindeki taleplerinden vazgeçti. Aynı yılın yaz aylarında ise
ll. Murad bizzat ordunun başına geçerek
yanında Şehzade Mehmed olduğu halde
Arnavutluk'a gelmiş ve kısa sürede Kocacık Hisarı'nı almıştı. Böylece Kuzey Arnavutlukyolu Osmanlılar'a açılmış oldu. Ancak o sırada Macar Kralı Hunyadi'nin büyük bir orduyla ileriediği haberi gelince
Akçahisar'ı kuşatmakta olan ll. Murad
Sofya'ya çekilerek ordusunu hazırladı. İs
kender Bey ve Mois Dibra'nın 1449'da Kocacık'ı geri alma teşebbüsleri sonuç vermedi; 14SO yazında tekrar Arnavutluk'a
gelen ll. M urad Akçahisar'ı kuşattı; kaleyi
toplarla dövmeye başladı. İskender Bey,
kalenin müdafaasını Urana'ya bırakarak
dışarıdan Osmanlı ordusuna ve ikmal kolIarına karşı ani hücumlarla çete savaşını
sürdürdü. Bu arada Kocacık Hisarı'nın
düşmesinden sonra Venedikliler'le yeniden anlaşarak Kroya'yı onlara vermeyi
teklif etti. Fakat Venedik Osmanlı padişa
hıyla doğrudan karşılaşmaktan çekindi.
Hunyadi'nin Balkanlar'a yeni bir seferinden endişe eden ll. Murad ise dört buçuk
aylık bir kuşatmadan sonra geri çekildi.
Osmanlı padişahının bu çekilişi hıristiyan
dünyasında sevinçle karşılan dı ve Papa V.
Nicolas, bir kahraman olarak ilan edilen
İskender Bey'e yardım için bütün hıristi
yan güçlere çağrıda bulundu. Arnavutluk'taki asi beyleri destekleyen ve onları
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himayesine almaya çalışan Napali Kralı V.
Alfonso ona destek verdi. Z6 Mart 14S 1'de yapılan anlaşmaya göre İskender Bey
kralın tabii oldu. Haziran ayında kralın askerled Akçahisar'a yerleştiler. İskender
Bey yılda 1SOO duka tahsisat alacaktı. İs
kender Bey'in Napali himayesine girmesi
üzerine eski hamisi Venedik ve Osmanlı
lar Arnavutluk'taki nüfuzlu aileleri ona
karşı teşvik ettiler. Venedikliler Dukagin
ailesini tuttular: Mois Dibra. Gjergj Balşa
ve İskender'in yeğeni Hamza ise Osmanlılar'ın tarafına geçti.
O sırada Osmanlı tahtında ll. Mehmed
bulunuyordu. Genç padişah hükümdarlı
ğının ilk yıllarında İskender Bey'e karşı
kuwetler göndermekle yetindi ve onu
baskı altında tutmaya çalıştı. istanbul kuşatması esnasında İbrahim Bey kumandasında bir birliğin Arnavut-Napali kuvvetlerine karşı hareket ettiği. fakat başa
rılı olamadığı bilinmektedir. İskender Bey,
14S3'te Napali'yi ziyaret ettikten sonra
14SS yazında 1000 kişilik bir Na poli kuvvetinin de yardımıyla Berat'ı kuşattı. Osmanlı kaynaklarında Arnavut Belgradı
diye geçen bu şehir o sıralarda Ergiri'ye
tabi bir su başılık idi. Evrenosoğlu İsa Bey
kumandasında süratle yetişen bir Osmanlı ordusu onları bozguna uğrattı ve
özellikle Napali kuwetlerine ağır kayıplar
verdirdi (26Temmuz ı455). Ardından asilerin bulunduğu bölgelere akınlar yapıla
rak gözdağı verildi (Chalcondylas. ll, ı 92).
Ancak Berat önündeki mağiQbiyete rağ
men İskender Bey'in hamisi Arnavutluk'a
yeni kuwetler gönderdi. Fransız, Alman,
Sırp, ingiliz gibi çeşitli milletlerden maceracılar papanın teşvikiyle gelip bu kuwetlere katılmışlardı. Kuzeyden Macarlar'ın
ileriediği bir sırada bu taraftan başka
Haçlı girişimi Osmanlı Devleti için son derece tehlikeli olabilirdi. ll. Mehmed, İsa
Bey'e akın emretti. Onun 14S7'de büyük
kuwetlerle giriştiği seferde İskender
Bey'in kuwetleri, 1\.ımenişi dağı yanında
Albulena'da Türk ordugahına bir baskın
yaptılar. Hamza esir düştü. Bu başarı İtal
ya'da büyük bir zafer olarak kutlandı. Papa onu "papalığın generali" ilan ederek
SOO duka altınla ödüllendirdi. 14S9'da Osmanlı orduları Sırbistan'da faaliyette bulunurken Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa, Evrenosoğlu isa Bey'i tekrar Arnavutluk üzerine gönderdi. Türk aklncıları burada tekrar dehşet saldılar. O sıralarda İs
kender Bey'in hamisi V. Alfons ölmüş ve
Napali Krallığı karışmıştı . Bu şartlar karşısında diğer asi Arnavut beyleri gibi İs
kender Bey de papanın itirazlarına rağ-

boyun eğdi: bir
imzalayarak (ı 460) her
yıl saraya belli miktarda vergi (koyun olarak) verme ve padişahın seferlerine katılma şartlarını kabul etti (Kritovulos. s.
ı34). İskender Bey, yeni Napali kralı Ferdinand'ın vasali olarak asilere karşı onun
yardımına koştu (Ağustos ı 46 ı). Anlaş
ma maddelerine uymadıkları için Arnavutluk'a yeni aklncı birlikleri sevkedilince
İskender Bey 11 Şubat 146Z'de ülkesine
döndü. Ertesi bahar bizzat padişah büyük bir orduyla o tarafa hareket edince
boyun eğerekZ7 Nisan 1463'te bir anlaş
ma daha yaptı (Aşıkpaşazade , s. ı 59). Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed o yıl
Arnavutluk'a değil Bosna'ya yürüdü. Ancak yazın Osmanlı- Ven edi k savaşı başla
yınca İskender Bey Venedikliler'le anlaştı
(20 Ağustos ı 463). Akçahisar'a Venedik
kuwetleri yerleştiğinden Arnavutluk'ta
Osmanlılar'a karşı büyük bir tehdit oluş
tu. Bu durumda Ohri sancak beyi Balaban Paşa, İskender Bey' e karşı taarruza
başladı. 1464 ve 146S yıllarında devam
eden bu çarpışmalardan kesin bir sonuç
alınamadı. Nihayet 1466 baharında Fatih Sultan Mehmed bu meseleyi halletmek için büyük bir ordunun başında Arnavutluk'a gitti. Şiddetli akınlarla asileri
yıldırmak istedi: baskınlarda bulunmak
isteyen İskender Bey'i dağlarda takip ettirdi. Akçahisar önüne gelen padişah, çok
sarp bir yerde yapılmış olan bu kaleyi almanın güçlüğünü görerek kuşatmayı Balaban Paşa'ya bıraktı. Arnavutluk asilerini baskı altında tutmak üzere Orta Arnavutluk'ta İl basan Kalesi'ni yirmi beş günde inşa ettirdi (Tursun Bey, s. ı42) .
men

Osmanlı padişahına

barış anlaşması

İskender Bey ise yardım almak için Roma'ya ve metbQu Napali kralının yanına
gitti. 1ZAralık 1466'da gittiği Roma'da
papa kendisine sooo duka vermişti. Bu
arada Macaristan'a ve Raguza'ya da
adamlar gönderdi: fakat önemli bir sonuç elde ederneden 1467 Nisanı başla
rında Arnavutluk'a geri döndü. Akçahisar'ı kuşatan Osmanlı kuwetlerine karşı
akınlar düzenledi. İlbasan Kalesi kuşatıl
dı (Kritovulos. s. ı88). Bunun üzerine ll.
Mehmed Haziran 1467'de büyük bir orduyla Arnavutluk'a girdi. Osmanlı kuvvetleri önce İlbasan'ın güneyindeki Buzurşek Bağazı'nda kontrolü sağladılar.
Aklncılar oradan sahile doğru ilerlediler.
Venedikliler'in elindeki limanlara taarruzlarda bulundular. İskender Bey kaçıp .
Alessio (Leş) şehri ne sığınmıştı. Padişah
Draç'a (Durazzo) ilerlerken Mahmud Paşa,
Matia ve Boyana ırmaklarını aşarak Sku-
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tari (İşkodra, İskenderiye) şehrini yağmala
verdi (Tursun Bey, s. 144). Ardın
dan padişahAkçahisar ' ı kuşattı. Fakat
sarp kale bu defa da alınamadı ve şehrin
muhasarasına devam için bir miktar kuvvet bırakıldı. Her tarafta kalelere kuwetli
garnizonlar yerleştirildi. Bir Venedik kalesi olan Leş'te bulunan İskender Bey 17
Ocak 1468'de burada öldü. Ölümünden
sonra Osmanlılar. İskender Bey'in mirası
üzerinde hak iddia eden Venedikliler'i
Arnavutluk'tan çıkardılar.

yıp ateşe

Arnavutluk falkloründe milli kahraman
olarakyaşayan İskender Bey'le ilgili olarak
yapılan çalışmalar
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İSKENDER BEY MÜNŞI
(ö . 1043/1633 [?])

çalışma yapılmıştır.
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Kale Savaşı'nda Hamza Mirza'nın yanında
yirmi altı yaşında ve eserini
bitirdiği 1038 (1629) yılında yetmiş yaşın
da olduğuna göre 968'de (1560) doğmuş
olmalıdır. Hayatının ilk dönemleri hakkın 
da bilgi yoktur. Ancak gerek tarihçiliği gerekse münşiliği iyi bir öğrenim gördüğü
nü ortaya koyar. Kadi Ahmed-i Kummi ondan güzel huylu bir kişi olarak söz eder.
995 (1587) yılında , taht üzerinde hak iddia eden Prens Tahmasb Mirza'nın baş
lattığı ayaklanmayı bastıran gönüllüler
arasında yer alan İskender Bey 1001'de
(1592-93) ı. Abbas 'ın sarayına girdi. Bir
süre muhasip olarak çalıştıktan sonra
Defterhane-i Hümayun'a tayin edilip Divan-ı Vekalet'te göreve başladı. Ardından
Divan-ı inşa'ya geçerek sarayın büyük
münşileri arasında yer aldı . Bu sırada İ'ti
madüddevle Hatim Beg ile oğlu ve halefi
Ebu Talib Han tarafından himaye edildi.
İskender Bey 1043 ( 1633) yılı dolayında
vefat etti.
savaştığında

İskender Bey Münşi'nin asıl şöhreti. 1.

Safevi tarihçisi.
_j

Azerbaycan Türkınnenleri'nden olup kaynaklarda İskender eş-Şehir bi- Münşi, Hace İskender Bey Münşi ve İskender Bey
Türkimen diye anılır. 994'te (1586) Sain

Şah Abbas'ın adına

izafe

ettiği Tdrif:J-İ

'Alem 'drd-yı 'Abbdsi adlı Farsça eserin-

den gelir. Telifi 1038'de (1629) tamamlanan kitap üç cilt olup bir mukaddime ile
iki bölümden ibarettir. Mukaddimede Safeviler'in aslından bahsettikten sonra 1.

lskender Bey Münsi'nin Tiiril;ı-i 'Alem' ara-yı 'Abbti.si adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3144)
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