
KARAKOL 

istanbul'da yirmi altısı Rum eli. altısı Ana
dolu yakasında olmak üzere otuz iki ka
rakol yapısı ayakta kalabilmiştir. Tescilli 
karakol sayısı yirmi dokuzdur. Bunlardan 
on ikisi bugün de karakol olarak kullanıl
maktadır. Yapım tarihi itibariyle en eski
leri 1835'te inşa edilen Eyüp'teki atakçı
lar Karakolu ile 1838 tarihli Fatih Çapa·
daki karakol ve Çarşamba Karakolu'dur. 
En geç örnek ise 1921 tarihli Eyüp Kara
kolu'dur. 1918 yılında istanbul'da görevli 
polis memuru sayısı 2524. 1927'de mev
cut karakol sayısı 143 olarak belirlenmiş
tir. XIX. yüzyılda 240 kadar olan karakol 
mevcudu. XX. yüzyılın teknikimkanlarıy
la modernleşen emniyet teşkilatında sü
vari polislerin yerine motorize ekipler ve 
nokta karakolların yerine hareketli polis 
merkezleri kurulmasıyla azaltılmıştır. An
cak birçoğu apartmanların giriş katla
rında bulunan yeni karakolların belirli bir 
mimari üsiCıba sahip olmadığı belirtilme
lidir. 
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KARAKOYUNLULAR 

Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran 
ve Irak 'ta hüküm süren 

Türkmen hanedam 
(135 1-1469). 

_j 

iran ve Irak'ta iki yüzyıla yakın hüküm 
süren Moğol hakimiyetine fiilen son vere
rek buralarda Türkmen nüfuzunu tesis 
etmeksuretiyle bilhassa Azerbaycan'ın 
Türkleşme'sinde önemli rol oynayan Ka
rakoyunlular'ın hangi Oğuz boyuna men
sup olduğu bilinmemektedir. Karakoyun
lu oymağının etrafında toplanarak onu 
bir siyasi topluluk haline getiren boyların 
başında, asıl yurdu Erivan ile Arpaçay'ın 
Aras'a karıştığı yer arasındaki bölge olan 
Sa'dlı oymağı gelir. ikinci büyük boy ise 
adını . Hemedan'a yakın Bahar Kalesi'n
den alan ve Hemedan yöresinde oturan 
Baharlı oymağıdır. Karakoyunlu kabilesi 
etrafında toplanan diğer Türkmen boy
larını Erzurum ve Bayburt civarında bu
lunan Duharlı (Tokarlı). Gence ve Berdea 
taraflarında yaşayan Karaman lı. Maraş 
ve Malatya havalisindeki Ağaçeri. Doğu
bayazıt yöresindeki Ayın lı, Erdebil bölge
sindeki Çekirli (Cakırlı. Cakiri) kabileleri 
oluşturmaktaydı. Caber- Urfa yöresinde 
yaşayan Döğer boyu ile Alpavut (Aipagut) 
ve Karaulus oymakları da Karakoyunlu
lar ' ın siyasi faaliyetlerine katılmışlardır. 

XIV. yüzyılın birinci yarısında Moğol
lar'a tabi olarak Musul bölgesinde kış
layan. yazları da Erciş yöresinde geçiren 
Karakoyunlular'ın siyaset sahnesine çık
ması ilhanlı tahtı için yapılan mücadele
ler sırasında oldu. Karakoyunlular'ın ilk 
beyi sayılan Bayram Hoca Sutaylılar hü
kümdarı Akçasakal Hüseyin Bey'i 1351'de 
öldürerek bağımsızlığını kazandı ve Mu
sul'u alarak buranın idaresini kardeşi Bir
di Hoca'ya verdi. Kendisi de beyliğin ba
şına geçti. Moğollar'ın Diyarbekir valileri 
gibi kışları Musul yöresinde, yazları da 
Muş-Ahlat bölgesinde, bazan da Erzu
rum taraflarında geçirmeye başladı . Böy
lece XIV. yüzyılın ikinci yarısında Van
Erciş bölgesi merkez olmak üzere kuzey
de Erzurum'dan güneyde Musura kadar 
uzanan Doğu Anadolu bölgesinde beyli
ğini kurmuş oldu. Mahalli hanedanları 
kendisine bağladı. Kalenin muhkem 
oluşuna güvenerek boyun eğmeyen Mar
din Artuklu Hükümdan ei-Melikü'I-Man
sCır Ahmed'i yenilgiye uğrattı . Fakat ei
Melikü'I-MansCır'un yardım istemesi üze
rine Celayir Hükümdan Sultan üveys. Mu
sul'u ele geçirerek Bayram Hoca'nın kar
deşi Birdi Hoca'yı esir aldı (767/1366 ). Muş 

ovasında bulunan Bayram Hoca'yı da ye
nen Sultan Üveys Tebriz'e gitti. Bundan 
sonra Musul'un Celayirliler'in elinde kal
dığı ve Bayram Hoca'nın Üveys'i metbCı 
tanıdığı sanılmaktadır. Sultan üveys'in 
ölümü üzerine (776/ 13741 yerine geçen 
oğlu Hüseyin zamanında Celayir ülkesi 
Muzafferller'in istilasına uğradı. Bu du
rumdan yararlanan Bayram Hoca. Doğu 
Anadolu'da hakimiyetini tekrar sağladı 

ve iran'da bazı yerleri ülkesine kattı. Dört 
aylık bir kuşatmadan sonra Musuru da 
geri alarak (777/ 1 375) idaresini yeniden 
kardeşi Birdi Hoca'ya verdi. Durumdan 
rahatsız olan Celayirliler 778 (1377) yı
lının ilkbaharında harekete geçtiler. Van 
gölü çevresindeki Bendimahl'yi alıp Bay
ram Hoca'nın yeğeni Kara Mehmed'in 
savunduğu Erciş'i kuşattılar. Kara Meh
med'in Celayirliler'e itaat edip vergi ver
meyi kabul etmesi üzerine kuşatmayı 
kaldırdılar. 

Bayram Hoca vefat edince (782/1380) 

oğlu olmadığı için yerine kardeşi Türe
miş'in oğlu Kara Mehmed geçti (ı 380-
I389) . Mehmed Bey. 15-20.000 kişilik 

bir ordu ile üzerine gelen Celayirli Şehza
de Ali'yi 5000 kişilik kuwetiyle ağır yenil
giye uğrattı (784/ 1 38 2) . Bu zafer Meh
med Bey' e büyük şöhret kazandırdı. Ay
rıca kendisinden yardım istemiş olan 
Şeyh Ali'nin kardeşi Ahmed'in Celayir 
tahtına oturmasını sağladı. Celayir Hü
kümdarı Ahmed, Kara Mehmed Bey'in 
kızı ile evlendirilerek aradaki dostluk kuv
vetlendirildi. Aynı şekilde Kara Mehmed 
Bey de Artuklu Hükümdan Melik Isa' nın 
kızı ile evlenip aradaki düşmanlığa son 
vermek istedi. isteği reddedilince Mar
din'i kuşatarak Artuklu ordusunu mağ
ICıp etti. Artuklular, Melik Isa'nın kızı ye
rine kardeşiyle evlenmesi teklifinde bu
lundular. Mehmed Bey teklifi kabul etti 
ve iki devlet arasında barış imzalandı. 

Akkoyunlu tehlikesi yüzünden bu barış 

Artuklu Devleti yıkılıncaya kadar sürdü. 
Bu sırada Akkoyunlu beylerine yenilen Er
zincan Hükümdan Mutahharten'in yar
dım isteği üzerine Kara Mehmed Bey 
yardıma gitti ve Akkoyunlular'ı yenilgiye 
uğrattı . Akkoyunlu beyleri Kayseri Hü
kümdarı Kadı Burhaneddin'e sığındılar 
(788/1386) . 

Karakoyunlular. bütün Anadolu'yu nü
fuzları altına aldıkları bu dönemde Batı 
iran'ı zaptetmiş olan Timur (788/ 1 386) 

Anadolu'yu da istila için fırsat kolluyor
du. Kendisini ziyaret edip bağlılığını bil
dirmeyen Kara Mehmed Bey'i hacı kafile
lerine ve ticaret kervanlarına saldırmakla 
suçlayarak 789'da (1387) Erzurum'a ka-



dar olan bölgeyi ele geçirdi. Buradan Ka
rakoyunlular üzerine asker sevkettiyse de 
pek başarılı olamadı. Kara Mehmed Bey 
çok az bir kuvvetle Timur'a karşı koydu ve 
onun Maveraünnehir'e dönmesinden 
sonra bir fatih olarak Tebriz'e girdi ( 790/ 
ı 388 ı Şehirde bir süre kalıp bir muhafız 
birliği bırakarak ülkesine döndü. Fakat 
Timur'a karşı büyük zafer kazanan ku
mandanlarından Pir Hasan'ın isyanı üzeri
ne giriştiği savaşta öldü ( Reblü la hi r 791 1 
Nisan ı 389ı 

isyan sebebi bilinmeyen Pir Hasan. Bay
ram Hoca'nın daha önce öldürmüş olduğu 
Hüseyin Bey'in oğlu idi . Mehmed Bey'e 
karşı kazandığı zaferden sonra Karako
yunlu Beyliği'nin başına geçmek istediy
se de Türkmenler'in önemli bir kısmı Ka
ra Mehmed'in oğullarından Mısır Hoca'
nın etrafında toplandı. Pir Hasan'la mü
cadele için Mardin hükümdanndan ve 
diğer komşularından yardım isteyen Ka
rakoyunlular'ın başına Kara Yusuf geçti 
( ı 389- 1420 ı. Caber hakimi Döğer Salim 
Bey araya girerek Karakoyunlu beyleri 
arasındaki mücadeleyi sona erdirdi ( 792/ 
ı 390 ı Bir yıl sonra Pir Hasan Bey de öl
dü. Kara Yusuf. beyliğin nüfuzunu yeni
den kuvvetlendirrnek için Celayir beyleri 
arasındaki anlaşmazlıklardan yararlana
rak Tebriz' e geldi ( 794/ ı 392). Aynı yıl için
de iki defa şehre gelen Yusuf Bey. Van gö
lünün kuzeyinde Pir Hasan'ın oğlu Hüse
yin Bey ile savaştı . Bu sırada Timur tekrar 
ortaya çıktı. 

Celayirli Sultan Ahmed'i kaçmaya mec
bur bırakarak Bağdat'ı alan Tırnur ardın
dan kuzeye yöneldi. Karakoyunlu beyle
rinden Birdi Hoca oğlu Yar Ali ile Erbil 
Emiri Şeyh Ali değerli armağanlarla Tı
mur'u ziyaret ettikleri için mevkilerini ko
rudular. Ordusunu Karakoyunlu oymak
ları üzerine salarak hayvanlarını yağma

latan Tımur, Muş civarına geldikten son
ra kumandanlarını Kara Yusuf'u yakala
maya memur etti (796/ ı 394) . Hiçbir ne
tice alamayan Timur, Erzurum ovasına 
hakim bir noktada bulunan Avnik Kale
si'ni kuşattı. Kara Yusuf'un kardeşi Mısır 
Hoca, kırk üç gün süre ile kaleyi savun
duktan sonra teslim etmek zorunda kal
dı (2 Şevva l 796 /3 1 Temmuz ı 394). Mısır 
Hoca'yı Semerkant'a götüren Tırnur ora
da gizlice öldürttü. Kardeşinin intikamı
nı almak isteyen Kara Yusuf, Avnik Kale
si'ne saldırarak kale kumandanı Atlamış'ı 
esir aldı (797/ ı 395 ı . Bunun üzerine Timur, 
Hindistan seferini tamamlayıp yeniden 
Azerbaycan 'a döndü ( 798/ ı 396 ı Ani bir 

baskina uğramamak için Musul'a çekilen 
Kara Yusuf. Timur'un Sivas'a doğru yü
rüyüşe geçeceği haberini alınca Celayirli 
Sultan Ahmed ile birlikte Mısır Memlük 
sultanına sığınmak istedi. Memlük sul
tanının Tırnur'dan çekinerek sığınma iste
ğini kabul etmemesi üzerine de Osmanlı 
ülkesine gittiler ( 802/ ı 400 ı 

Tımur. Osmanlı Padişahı Yıldırım Baye
zid'den Kara Yusuf'un kendisine teslim 
edilmesini ya da öldürülmesini. bu yapıl
madığı takdirde ülkeden çıkarılmasını is
tedi. Yıldırım Bayezid. Tırnur'un istekle
rini yerine getirmediği gibi Kara Yusuf'a 
Aksaray'ı dirlik olarak verdi. Ayrıca Sul
tan Ahmed ile Yusuf Bey'i de yanına alıp 
Timur ile aralarının açılmasının başlıca 
müsebbibi saydığı Mutahharten'in üze
rine yürüdü. Mutahharten 'i bozguna uğ
ratarak Erzincan'ı aldı ve yönetimini Kara 
Yusuf'a verdi. Fakat Yusuf Bey on altı gün 
sonra Erzincan hakimliğinden kendi is
teğiyle vazgeçti. 

Yıldırım Bayezid'in Kara Yusuf'u konuk 
etmesi Timur'un Osmanlılar'a karşı se
fer açmasının başlıca sebeplerinden biri 
oldu. Osmanlı ülkesinde sekiz dokuz ay 
kadar i karnet eden ve büyük itibar gören 
Kara Yusuf. Muharrem 80S'te (Ağustos 
1402) Bursa'dan HiBe'ye geldi. Bu sırada 
Tırnur'un Musul'u Pir Hasan'ın oğlu Hüse
yin'e verdiği anlaşılmaktadır. Timur. Hü
seyin Bey' i Kara Yusuf'a karşı mücadeleye 
teşvik ediyordu. Kara Yusuf. H ille'ye dön
dükten sonra dostu Celayirli Sultan Ah
med'e oğlu ile giriştiği mücadelede yar
dım etti. Fakat bilinmeyen bir sebepten 
dolayı araları açılinea Bağdat' ı işgal etti. 
Sultan Ahmed güçlükle çöle kaçarak ca
nını kurtarabildL Bu gelişmeleri yakın
dan izleyen Tırnur iki torununun kuman
dasında büyük bir orduyu Bağdat'a gön
derdi. Kara Yusuf. çok az bir kuvvetle Ça
ğataylılar'ı durdurmak istediyse de başa
rılı olamadı. Kardeşi Yar Ali savaş sırasın
da öldürüldü. Karısı esir alındı. Kend isi 
de çöle kaçarak büyük zorluklarla Şam'a 
ulaşabildi ( Reblülevvel 8061 Eylül ı 403 ). 

Kara Yusuf. Şam naibi Şeyh Mahmud! 
tarafından iyi karşılandı. Çok geçmeden 
eski dostu Celayirli Sultan Ahmed de 
Şam'a geldi. Fakat Şam naibi Memlük 
Sultanı Ferec'in emri üzerine onları tu
tukladı. Timur'un baskısı ile Kahire'den 
ölüm fermanları geldiği halde naib bu 
emre uymadı . Kara Yusuf ile Sultan Ah
med bir yıl kaldıkları hapishanede arala
rında bir anlaşmaya vardılar. Buna göre 
Irak-ı Arab Sultan Ahmed'in. Azerbay-
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can da Kara Yusuf'un olacaktı. Ayrıca bu 
sırada doğan Kara Yusuf'un oğlu Pir Bu
dak'ı Sultan Ahmed evlat edinerek dost
luk pekiştirildi. Sultan olmak için isyana 
hazırlanan Şam naibi. Yusuf Bey ile Sul
tan Ahmed'den yararlanmak için onları 
serbest bıraktı ( Receb 807 1 Ocak 1405 ı. 

Yusuf Bey ülkesine dönmek üzere 808 
Muharreminde (Temmuz 1405) yola çıktı . 

Her yöreden gelen Türkmen beylerinin 
katılmasıyla gittikçe kuvveti arttı. Avnik'i 
ele geçirerek Doğu Anadolu'daki toprak
larına yeniden sahip oldu. Bundan sonra 
Azerbaycan ve iki Irak'ın sahibi ve etraf
taki mahalli hanedanların metbuu sayı
lan Timur'un torun u Ebu Bekir Mirza üze
rine yürüdü. Aras nehri kenarında cere
yan eden savaşta Yusuf Bey. Ebu Bekir 
Mirza'yı yen di (2 Cemaz iye levvel809 1 ı 5 
Ekim 1 406ı Tebriz yakınlarındaki Serd
rud'da yapılan ikinci savaşı da Yusuf Bey 
kazandı (16Zilkade810 / 13 Nisan 1408) 
Serdrud zaferi Kara Yusuf'a Azerbaycan'ı 
kazandırdı. Bundan sonra kumandanla
rından Sistam Bey'i Irak-ı Acem'in fethiy
le görevlendirdi. Sistam Bey Sultaniye ve 
Kazvin 'i ele geçirdi. Bu sırada Mardin Ar
tuklu hükümdarının Akkoyunlular'ın sal
dırısına karşı yardım istemesi üzerine Yu
suf Bey Amid önlerine geldi ( 1409 ilkba
harı) ve Akkoyunlu beyini bozguna uğrat
tı. Buradan Mardin'e giderek el-Melikü's
Salih'in Mardin'i koruyamayacağına karar 
verdi. Ona kızını ve Musul'u verip Mar
din'e kendi beylerinden birini tayin etti. 
Böylece üç asırdan fazla bir süre yaşamış 
olan Artuklu hanedanlığına son vermiş 
oldu. Ertesi yıl halkın şikayeti üzerine Er
zincan'ı Mutahharten'in terunu Şeyh Ha
san'ın elinden alarak kumandanlarından 
Pir Ömer Bey'i vali tayin etti. Bunlarla 
meşgulken Celayirli Sultan Ahmed'in 
Azerbaycan üzerine geldiğini duyunca 
oraya yöneldi. Tebriz civarındaki Esed kö
yünde onu ağır bir yenilgiye uğrattı ( 28 
Reblülahir 8 ı 3 1 30 Ağustos 14 ı o ı. Başta 
Emirü'l-ümera Çekirli Sistam Bey olmak 
üzere kumandanların ısrarı üzerine ele 
geçirilmiş olan Sultan Ahmed'in öldürül
mesine razı olmak zorunda kaldı. Öldü
rülmeden önce kendisinden . Sultan Ah
med'den saltanatı evlat edinmiş olduğu 
Kara Yusuf'un oğlu Pir Budak'a ve Irak-ı 
Arab'ı da Kara Yusuf'un en büyük oğlu 
Şah Mehmed'e verdiğine dair yarlıklar 
alındı. Kara Yusuf. Türkmen beylerini ve 
Azerbaycan emirlerini Tebriz'de toplaya
rak Pir Budak' ı sultan ilan etti ( 814/ 141 ı ı . 

Kendini oğlunun vekili sayan Yusuf Bey 
diğer beylerle birlikte Pir Budak'a tazim-
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de bulundu. Aynı yıl Kara Yusuf'un en bü
yük oğlu Şah Mehmed Bağdat' ı fethetti. 
Kara Yusuf'un bölgede büyük bir nüfuza 
sahip olmasını kendileri için tehlike sayan 
Gürcü Kralı Köstendil. Şirvanşah Şeyh İb
rahim ve Şeki hakimi Ahmed. Kara Yu
suf'a karşı bir ittifak meydana getirdiler. 
Kür boylarında yapılan savaşta müttefik
ler ağır bir yenilgiye uğradı ( 81 5/ 14 ı 2) 
Yusuf Bey. bundan sonra önemli bir tica
ret merkezi olan Sultaniye şehrini idare 
eden Çekirli Sistam Bey'in itaatsizliğine 
son vermek için harekete geçti. Şehrin 
valiliğine oğullarından Cihan Şah ' ı getirdi 
( 818/ 14 ı 5). Akkoyunlular'ın Karakoyunlu 
ülkesine sık sık düzenledikleri saldırılar 
sebebiyle Akkoyunlu Karayülük Bey'in 
üzerine yürüdü (820/ 141 7) ve Mardin
Am id arasında onu yen di. Tekrar kaçma
sı üzerine Memlük sınırları içinde de kova
layara k Mercidabık'ta bir defa daha mağ
IQbiyete uğrattı ( 18 Şaba n 82 1 120 Eylül 
141 8). Bütün ağırlığı Yusuf'un eline ge
çen Karayülük Memlük sultanına sığındı. 
Memlükler'in Karayülük'ü koruması yü
zünden Memlük Devleti'ne ait Ayıntab ile 
Bire (Birecik) Karakoyunlular tarafından 
yağma ve tahrip edildi. Kara Yusuf Mar
d in'e yaklaştığında oğlu Pir Budak'ın 
ölüm haberini aldı (Ramazan 82 11 Ekim 
1418). Çoksevdiği oğlunun ölümünden 
dolayı Tebriz'de günlerce yas tuttu. 

Kara Yusuf hayatının son günlerini de 
Memlük sultanı . Çağatay hükümdan ve 
Akkoyunlular'la mücadele ederek geçir
di. Timur'un oğlu ve halefi Şahruh, Kara 
Yusuf'u tehdit ediyor ve Kazvin ile Sulta
niye şehirlerinin iadesini , kendisinin de 
metbu tanınmasını istiyordu. Buna kar
şılık Azerbaycan. Irak-ı Ara b ve Doğu Ana
dolu'daki yerler Yusuf Bey'in tasarrufun
da kalacaktı. YusufBey'in bu teklifi red
detmesi üzerine Şahruh. içinde fillerin 
de bulunduğu 200.000 bir kişilik ordu ile 
onun üzerine yürüdü. Ağır hasta olduğu 
halde Yusuf Bey. so.ooo kişilik ordusuyla 
birlikte Şahruh 'u karşılamak üzere hare
kete geçti. Ancak Tebriz'in güneydoğu
sunda Ucan'a yakın bir yerde vefat etti 
(7 Zilkade 823 1 13 Kasım 1420) . Ordusu 
dağıldı. Karakoyunlu Devleti'nin kurucusu 
sayılan Kara Yusuf beyliğin başına geçtiği 
zaman devlet Erciş civarında küçük bir 
beylikti. Ölümünde Karakoyunlular'ın 
hakimiyet sahası Erzincan'dan Kazvin 'e. 
Gence'den Bağdat'a kadar uzanıyordu . 

Yusuf Bey'in ölümünden sonra asker
lerinden çoğu Kerkük'te bulunan İsken
der Bey'in ( 1420-1 438) yanına gitti. İsken-
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der de bunlarla birlikte. Mardin'i kuşat
mış olan Akkoyunlu Karayülük Osman 
Bey'in üzerine yürüdü. Onu Nusaybin ya
kınlarındaki Şeyh Kendi'nde yapılan sa
vaşta mağiGp etti (Reblülahir 8241 Nisan 
ı 42 ı ) . Ancak Erzurum ile Ağrı arasındaki 
Eleşkirt ovasında Şahruh'un ordusu kar
şısında üç gün süren savaşta (29 Receb-
1 Şaban 824/30Temmuz -l Ağustos 1421) 
bozguna uğradı. Bu mağiGbiyetten son
ra İskender Mirza yeniden taparlanmaya 
çalıştı. Hükümdarlığının ilk yıllarını Şah
ruh'u metbu tanıyan Hakkari ve Bitlis ha
kimleriyle uğraşmakla geçirdi. Ahlat'ı ala
madıysa da 828'de (1425) Van'ı zaptetti. 
Ardından Makü Kalesi 'ni Ermeniler'den 
aldı (830/1 427). Şirvan ' a bir akın düzenle
yerek Şahruh'un Sultaniye valisini yendi 
ve burayı Zencan ve Kazvin ile birlikte ül
kesine kattı (83 1/ 1428). Bunun üzerine ha
rekete geçen Şahruh'un ordusu ile Sel
mas civarında iki gün süren kanlı bir savaş 
yapıldı ( 17- 18 Zilhicce 8321 ı 7-1 8 Eylül 
1429 ). Karakoyunlular üstün Çağatay or
dusu karşısında dağıldılar. Şahruh. Kara 
Yusuf'un en küçük oğlu Ebu Said'i Azer
baycan emirliğine getirdiyse de İskender 
Mirza onu ortadan kaldırıp bölgeye yeni
den hakim oldu (833/1430) 

İskender Bey daha sonra Şirvan'ı yağ
maladı. Bölgedeki gelişmeler üzerine Şah
ruh üçüncü defa Azerbaycan seferine çık
tı (Reblülahir 8381 Kasım 1434) Türkmen 
beylerinin tavsiyelerine uyarak, İsken
der'e karşı isyan eden ve Şahruh'u metbu 
tanıyan Cihan Şah'ı ağabeyi İskender'in 
üzerine gönderdi. İskender Bey Osman
lılar'a sığınmak üzere Tebriz'den ayrıldı. 
Şahruh SO- 60.000 kişilik bir ordu ile İs
kender'i takip ettirdi. İskender, Osmanlı 
ülkesine geçmek için Akkoyunlu Karayü
lük Osman Bey'den yol istem ek zorunda 
kaldı. Şahruh'tan yolu kesmesi talimatını 
almış bulunan Karayülük yol vermeyince 
Karakoyunlular'la Akkoyunlular arasında 
çok şiddetli bir savaş başladı. 20.000 ki
şiden oluşan Akkoyunlu ordusu 3000 ki
şilik İskender kuvvetleri karşısında ezildi. 
Pek çok Akkoyunlu kumandanı öldü. Kara
yülük Osman Bey de yaralı olarak çekildiğ i 
Erzurum Kalesi'nde öldü (Safer 8391 Ey
lül 1435) İskender Bey Erzurum'a girdi. 
ancak Şahruh'un gönderdiği Mirza Mu
hammed Cüki'nin 60.000 kişilik ordusu
nun yaklaştığını duyunca oradan ayrılıp 
Osmanlı ülkesine gitti. Şahruh. Osmanlı 
Padişahı ll. Murad'a gönderdiği özel elçi 
vasıtasıyla İskender Bey'in yakalanıp ken
disine teslim edilmesini istedi. Bir taraf
tan da Cihan Şah'a yardımcı kuvvet vere-

rek İskender'in ailesinin bulunduğu kaleyi 
zaptettirdi. Karabağ'dan ayrılıp (Şevva l 

8391 Mayı s ı436 ) Ucan'a gelen Şahruh bu
rada Azerbaycan hükümdarlığını Cihan 
Şah'a verdi ve bir daha gelmernek üzere 
Horasan'a hareket etti. 

Osmanlı ülkesinde büyük itibar gören 
İskender Bey, Ebu Said gibi Cihan Şah'ı da 
kolayca tasfiye edebileceğine inanarakye
niden harekete geçti. Harput'u kuşattıy
sa da alamadı ve Tebriz' e gitti. Cihan Şah 
da Tebriz' e yürüdü. Bunun üzerine İsken
der Bey, onunla savaşmak için Tebriz'den 
ayrılıp Süfyan'dan Heft Çeşme'ye geldi. 
Savaştan önce Karamanlı boy beyi Pir! 
Bey'in Cihan Şah tarafına geçmesi İsken
der'in ümidini tamamen kırdı ve savaş 
meydanından kaçarak ailesi ve hazinesi
nin bulunduğu Alıncak Kalesi'ne sığındı. 
Cihan Şah ' a karşı burada direnmeye çalı
şan İskender bir aile meselesi dolayısıyla 
oğlu Şah Kubad tarafından öldürüldü 
(Zilkade 84 1 1 Mayıs ı 438). 

Cihan Şah ( 1438-1467) , İskender'in ölü
münden sonra Irak hariç bütün Karako
yunlu ülkelerinin yegane hakimi oldu. Bu 
hükümdar zamanında Karakoyunlu Dev
leti bir imparatorluk mahiyetini alıp en 
parlak devrini yaşadı. Cihan Şah. hüküm
darlığının ilk dış seferini Gürcistan üzeri
ne yaparak başarıyla sonuçlandırdı (844/ 
1440). Bu ülkeye 849 'da (1445) bir defa 
daha yürüdü. Bu sırada Bağdat . İsken
der'in kardeşi İsfahan Mirza'nın hakimiye
tinde bulunuyordu. İspan. İspend {isfend) 
olarak da anılan İsfahan Mirza Irak' ın ge
niş bir kısmına hakimdi. İsfahan Mirza. 
oğlu henüz çocuk yaşta olduğu için ölü
münden (Z ilkade 848 /Şubat 1445) önce 
yerine İskender Mirza'nın oğlu Elvend'in 
geçirilmesini vasiyet etmişti. Fakat emir
lerin çoğu bu vasiyeti yerine getirmedi ve 
İsfahan'ın oğlu Fülad' ı tahta çıkardı. Bazı 
emirler de Cihan Şah'ı Bağdat' ın fethine 
teşvik ettiler. Cihan Şah altı aylık bir ku
şatmadan sonra Bağdat'! aldı (85 0/ 1446). 
Çağatay Hükümdan Şahruh'un vefatı 
üzerine de (851 / 1447) Sultaniye ve Kaz
vin'i ülkesine kattı. Bu sırada yeğeni El
vend'i koruyan ve kendisine teslim etme
yen Akkoyunlu Hükümdan Cihangir Mir
za'ya karşı başlattığı uzun savaş. kuvvet
lerini yıpratmaktan ve Akkoyunlular'ın 
düşmanlığını arttırmaktan başka bir işe 
yaramadı. Buna karşılık Timurl u şehzade
leri arasında çıkan saltanat mücadelele
rinden yararlanıp Rey, İsfahan ve Fars vi
layetlerini idaresi altına aldı. Ardından 
Kirman'ı da ülkesine kattı (856-857/ l 452-
ı45 3) 



Bundan sonra Cihan Şah. Muşa'şa'Iar'ın 
lrak'a yaptığı h ücumları önlemeye çalıştı. 
Bu sırada Akkoyunlu Beyliği'nde Cihangir 
Mirza ile kardeşi Uzun Hasan arasındaki 
taht kavgasında Cihangir, Cihan Şah'tan 
yardım istedi. Akkoyunlular'ın gücünü 
kırmak için bunu iyi bir fırsat bilen Cihan 
Şah. Tarhan oğlu Rüstem kumandasında 
büyük bir orduyu Hasan Bey üzerine gön
derdi. Uzun Hasan bu orduyu Amid önün
de ağır bir yenilgiye uğrattı ( Receb 86 1 1 
Haziran 1457). Bu yenilginin ardından Ci
han Şah Horasan üzerine yürüdü. Karışık
lıklar içinde bulunan Horasan'ı ülkesine 
katmayı amaçlayan bu sefer gayesine 
ulaşmadıysa da yapılan antlaşma ile Ci
han Şah'ın Esterabad bölgesiyle Irak-ı 
Acem. Fars ve Kirman üzerindeki hakimi
yeti tanındı. Horasan seferinin başanya 
ulaşmamasının başlıca sebebi. Makü Ka
lesi' nde tutuklu bulunan Cihan Şah'ın oğ
lu Hasan Ali'nin Tebriz'e gelerek sultanlı
ğını ilan etmesiydi. Cihan Şah sefer dönü
şü Hasan Ali 'yi yakalayıp Makü Kalesi'ne 
hapsettirdi. Fakat Cihan Şah'ın diğer oğ

lu. Fars ve Bağdat Valisi Pir Budak'ın is
yanı yıllarca sürdü. Cihan Şah. Şlraz üze
rine yürüyerek oğlunu sadece Bağdat va
liliğiyle yetinmeye zorladı (866/ 1462). Fa
kat Pir Budak isyankar tavrını sürdürünce 
Cihan Şah Bağdat üzerine yürüdü. Bir yıl 
yediaysüren(1 5 Reblülahir 869- 1 Zilka
de 8701 15 Ara lık 1464 - 15 Haziran 1466) 
Bağdat kuşatması sonunda Cihan Şah oğ
lunun hayatına son verdi ve şehre beyle
rinden Tuvacı Alpavut Muhammed'i vali 
tayin etti. 

Horasan'dan Erzurum'a, Şirvan ' dan 

Basra'ya kadar uzanan. bütün İran. Ar
ran. Irak ve Doğu Anadolu bölgelerinin 
hakimi olan Cihan Şah son seferini Akko
yunlular üzerine yaptı. Doğu Anadolu'nun 
ancak bir kesimine sahip olan Akkoyunlu 
Uzun Hasan Bey'den 861 (1457) yı lındaki 
yenilginin intikamını almak için düzenle
nen bu sefer Cihan Şah'ın da sonu oldu. 
Kışın bastırması yüzünden seferden geri 
dönülürken Bingöl ile Kiğı arasındaki San
cak mevkiinde Uzun Hasan'ın baskınına 
uğrayan Cihan Şah kaçarken öldürüldü 
(12RebTülahir872/IOKasım 1467) . 

Cihan Şah'ın ölümü üzerine bazı Kara
koyunlu beyleri Makü Kalesi'ne giderek 
oğlu Hasan Ali 'yi ( 146 7- ı 469) tahta çıkar
mak üzere hapisten çıkardılar. Aynı anda 
Tebriz'de de İskender Bey'in kızları Arayiş 
ile Şah Saray kardeşleri Hüseyin Ali'nin 
hükümdarlığını ilan ettiler. Fakat Cihan 
Şah'ın karısı Can Begüm kardeşi Kasım'ı 

gönderip Hüseyin Ali'yi öldürttü ve İsken
der'in kızlarını hapsettirdi. Şehri ve hazi
neyi az sonra gelen Hasan Ali'ye teslim 
etti. Fakat Hasan Ali. tahtı kendisine tes
lim eden ve daha önce hayatını kurtarmış 
olan üvey annesi Can Begüm ile kardeş
lerini öldürttü. 

Hasan Ali tahta geçer geçmez Uzun Ha
san·a karşı savaş hazırlıklarına başladı. 
Sayıca kalabalık ve teçhizatı daha iyi olan 
Karakoyunlu ordusu Akkoyunlu ordusu 
karşısında dağıldı (Zilhicce 872 /Temmuz 
1468) Hasan Ali. Gence ve Serdeayöre
sinde oturan Karamanlı kabilesine sığın
dı. Yardım istediği Horasan ve Maveraün
nehir Hükümdan Ebü Said Mirza Han'ın 
Azerbaycan sınırına geldiğini duyunca 
onun yanına gitti. Ebü Said Mirza Han'ın 
Uzun Hasan Bey tarafından mağlüp edi
lip esir alınmasından sonra Hemedan 
taraflarına yöneldi. Şehri almak üzere 
iken yetişen Uzun Hasan 'ın oğullarından 

Uğurlu Mehmed. Hasan Ali'yi yendi ve 
önce esir aldı. daha sonra da öldürttü 
(Şevval 873 1 Nisan ı 469) Çağdaş tarih
çilerden Gıyasl. Hasan Ali'nin yeniidik
ten sonra Elvend dağına kaçtığını. ya
kalanacağını anlayınca da intihar ettiği
ni yazar. Bu sırada Baharlı kabilesi beyle
ri. Cihan Şah'ın oğlu olan ve Uzun Hasan 
tarafından gözlerine mil çekilmiş bulunan 
Yüsuf Mirza'yı Fars'ta hükümdar ilan et
tilerse deŞehzade Uğurlu Mehmed onu 
da yenerek öldürttü ( 1469) . Böylece Ka
rakoyunlu Devleti eski düşmanları Akko
yunlular tarafından ortadan kaldırılmış 
oldu. Bütün Karakoyunlu ülkeleri Akko
yunlular'ın eline geçti. Cihan Şah'ın Bağ
dat valiliğine getirdiği Alpavut Tuvacı Pir 
Muhammed Bey'in ölürken yaptığı vasi
yet üzerine Karakoyunlu hanedamndan 
Zeynel oğlu Hüseyin Ali beylik tahtına ge
çirildi. Hüseyin Ali'nin beyliği sırasında 
H ille Valisi Kara Müsaoğlu. İskender'in oğ
lu Şah Ali'yi sultan ilan etti. Bunlar yakala
nıp ölümle cezalandırıldıkları gibi Hüse
yin Ali de dokuz aylık bir beyliğin ardın
dan öldü. Yerine geçen kardeşi Hille Vali
si Şah Mansür'un beyliği ise ancak iki ay 
sürdü. Bağdat'ı Uzun Hasan'ın oğlu Mak
süd'a teslim ettikten sonra hakkında ya
pılan şikayetler üzerine muhakeme edil
di ve ölüm cezasına çarptırıldı ( 14 Cema
ziye lah ir 8741 19 Ara lık 1469). Böylece Ka
rakoyunlular' ın Bağdat kolu da sona er
miş oldu. Akkoyunlu Hükümdan Uzun Ha
san'ın ölümü üzerine Baharlı beylerinden 
Pir Ali. Bayram ve Yar Ali. Karakoyunlu 
Devleti'ni ihya etmek için Horasan'dan 
gelip Kirman ' ı ele geçirdiler (884/1479) 

KARAKOYUN LU LAR 

Fakat üzerlerine gelen Akkoyunlular kar
şısında başarısızlığa uğrayarak Cürcan'a 
gittiler. 

Karakoyunlular Devleti 'nin teşkilatı. 
esas itibariyle selefieri Celayirliler Devleti 
teşkilatma ve dolayısıyla İ lhanlılar'ınkine 
dayanıyordu . Karakoyunlu hükümdarları 
da Kara Yüsuf'un tahta çıkardığı Pir Bu
dak'tan itibaren daha çok sultan unvanı
nı kullandılar. Paralarda bazan ismin so
nuna bahadır unvanı da eklenirdi. Bun
dan başka han . hakan ve padişah unvan
Iarını da kullanmışlardır. Onların da saray
larında mühürdar. yasavul (teşrifatçı), şa
gavul (mihmandar), mlrahur. rikabdar. 
yamçı (ula k). kuşçu. sofracı. şiracı (şer
betçibaş ı), kitabdar ( kütüphanecil ve di
ğer görevliler vardı. Bu görevlilerden he
men hepsinin sayısı birden fazla idi. Hü
kümdarların "inak" denilen yakınları ve 
diğer mahrem adamları ve çavuşları bu
lunurdu. 

Merkez teşkilatı şu divanlardan oluşu
yordu: Divan-ı Emaret. Divan -ı Vezaret. 
Divan-ı Emiiret-i Tuvacıyan ve Divan-ı 
Pervane. Bunlardan Divan-ı Emiiret baş
lıca askeri işlerle meşgul olurdu. Bu di
vanın başı emir-i divan idi. Ancak Divan-ı 
Emiiret'te birden fazla emir-i divan bu
Iunabilirdi. Cihan Şah'ın son zamanların
da dört emir-i divan vardı. Divan emirleri 
en büyük beyler olup yarlıklarda imzaları 
yer aldığı gibi tuğ ve nakkare sahibi idiler. 
Başında vezirin bulunduğu Divan-ı Veza
ret'te bütün mülki işler görüşülürdü . DI
van-ı Emaret-i Tuvacıyan. devletin bütün 
askerlerini savaş zamanında toplamak
la görevliydi. Devletin sahip olduğu as
kerin defterleri de bu divanda tutulur
du. Divan-ı Pervane ise hüküm. nişan ve 
yarlıkların yazıldığı daire idi. Bu divanın 
başına da pervaneci denilirdi. 

Taşra teşkilatma gelince vilayetler şeh
zade ve beyler tarafından yönetilirdi. Taş
rada görevli şehzade ve beyleri n sultanın
ki gibi görevlileri ve merkezdeki divanlar
dan daha küçük divanları vardı. Bey unva
nını taşıyan askeri valilerde memuriyet 
genellikle babadan oğula intikal ederdi. 
bunlar kendilerine ikta edilmiş yerlerin 
geliriyle geçinirlerdi. Şehirlerde daruga 
adı verilen memurlar vardı. Darugalar 
mali ve idari işlere bakanların amirle
riydi. Bunların siyasi yetkileri de var
dı. Hükümdarların şahısiarına bağlı . dev
let merkezinde oturan askerlerine leş
ker-i hassa denilirdi. Şehzade ve bey
lerin de kendilerine ait askerleri vardı 
ve bunlara nöker adı veril irdi. Gerek hü-

437 



KARAKOYUN LU LAR 

kümdarın gerek şehzade ve beyleri n as
kerleri eğitimli ve maaşlı askerlerdi. Ver
giler Osmanlılar'da olduğu gibi şer'i ve 
örfi olmak üzere iki kısımdı. Ancak bu 
yüzyıllarda örfi vergilerin dikkati çekecek 
derecede çok olduğu görülmektedir. Mu
hassıl ve tahvildar mali tahsilatı yapan 
başlıca memurlardı. 

Karakoyunlular zamanında Şiilik faali
yetleri yaygınlaşmıştır. Azerbaycan ve 
Anadolu'da Şeyh Cüneyd-i Safevi'nin ba
şarılı faaliyetleri. HOzistan'da Muşa'şa'
lar'ın hareketleri Şiiliğin silahla yayılmaya 
çalışıldığını gösteren en önemli deliller
dir. Yar Ali gibi Karakoyuolu hanedanında 
Hz. Ali'ye karşı şuurlu bir sevginin mev
cut olduğu söylenebilir. Ancak Kara Yu
suf, İskender ve Cihan Şah'ın paraların
da dört halifenin isimleri görülür. Ayrıca 
çağdaş Akkoyunlu, Memlük ve Timurl u 
kaynaklarında Karakoyuolu hükümdarla
rının Şilliğe meyilleri olduğu hakkında bir 
kayda rastlanmamaktadır. 

Cihan Şah Mirza yazdığı Türkçe şiirler
le Azeri edebiyatında önemli bir mevkiye 
sahiptir. Onun Molla Cami ile mektuplaş
tığı ve alimleri himaye ettiği bilinmekte
dir. Celaleddin ed-Dewani bunlardan bi-

Karakoyunlu Hükümda rı Cihan Şah döneminde inşa edilen 
Mescid·i Kebüd"un IGökmescidl çinilerinden bir detay 
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ridir. Cihan Şah 'ın oğullarından Pir Budak 
da şair ruhlu bir şehzade olup beğenilen 
şiirleri vardı. Kardeşleri Hüseyin Ali'nin 
tahta çıkması için harekete geçen kız 
kardeşleri Şah Saray ve Arayiş'in de şair 
oldukları kaynaklarda belirtilmektedir. 

Cihan Şah'ın Tebriz'cje başlıca cami ve 
zaviyeden müteşekkil bir külliyesi vardır. 
Künyesine nisbetle Muzafferiyye adını ta
şıyan bu külliyenin, hatunu Can Begüm 
tarafından yaptırıldığını EbQ Bekr-i Tih
rani bildirir. Mavi çinilerle süslenmiş ol
duğu için Tebriz halkı tarafından Mes
cid-i KebQd (Gökmescid) denilen bu eser 
uzmanlarca iran'ın günümüzde sanat 
değeri en yüksek eserlerinden biri sayıl
maktadır. 
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KARAKÖSE 

(bk. AGRI). 

KARAKTER 

(bk. ŞAHSiYET). 

KARAKULLUKÇU 

Yeniçeri koğuşlannda 
ayak hizmetlerini gören kimse. 

_j 

_j 

_j 

Karakullukçu tabiri, hizmetlerinde bu
lundukları yeniçerileri n aynı zamanda kul 
adıyla anılmış olmasına dayanır. "Onlara 
hizmet eden" anlamında kullukçu ve 
yaptığı işin bir ayak hizmeti olması dola
yısıyla karakullukçu şeklinde adlandırı
lan bu görevlilerin ayrıca inzibat noktala
rında görev yaptıkları bilinmektedir. Bu 
hizmet zamanla ön plana çıkarak asayiş 
ve güvenliği sağlayanları ifade eder bir 
anlam kazanmıştır. 

Karakullukçuluk görevi muhtemelen 
Fatih Sultan Mehmed zamanında ortaya 
çıkmıştır. Nitekim bu dönemde Yeniçeri 
Ocağı'nın yeniden tanzimi sırasında her 
koğuşa aşçı. alemdar, vekilharç, odabaşı 
ve çorbacı gibi zabitler tayin edilirken her 
100 nefer için acemi oğlanlarının ocağa 
alınanları arasından on karakullukçu ve
rilmiş. bunların da başına bir başkarakul
lukçu getirilmişti. Acemi oğlanlarından 
kapıya çıkan (bedergah) neferlere "kara
kullukçu acemi oğlanı" denir (Selanik!, 1, 

297) ve bunlar öncelikle odaların temizli
ğiyle meşgul olurlardı; bir bölümü de ka
rakullukçu olarak istihdam edilirdi. Ka
rakullukçular yerleri süpürürler, kıdemli 
yeniçerilerin ayakkabılarını temizlerler. 
yemek kaplarını yıkarlar, odun yararlar. 
kandilleri yakarlar ve alışveriş için paza
ra giderlerdi. Her odada esas olarak bir. 
bazan da iki karakullukçu bulunurken ko-


