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KARAKUŞ, Şerefeddin 

(.,;,,s 1} 0'/. ..u ı....; rı ) 
Şerefüddin Karakuş en-Nasıri 

el-Muzaffer! et-Takavi 
(ö. 609/1212) 

Selahaddin-i Eyyfıbi devrinde 
Libya ve Güney Tunus'ta 

faaliyet gösteren kumandan. 
_j 

Selahaddin-i Eyyübl'nin yeğeni Takıy
yüddin'in memlükü olduğu için "Takav!", 
Selahaddin adına hutbe okutup para bas
tırdığı için "N asır!" nisbeleriyle anılır. T!ca
n! ve ona dayanan İbn Haldün ile İbn Gal
bun gibi Mağribli müellifler Karakuş'un 
Ermeni asıllı olduğunu kaydederlerse de 
İbnü'I-Es!r, İmadüddin el-İsfahan! ve el
Melikü'I-Mansur gibi Doğulu müellifler 
Türklüğü konusunda tereddüt etmezler. 

567 ( 1171-72) yılında Mısır' da kıtlık ol
ması sebebiyle İskenderiye'de Selahad
din-i Eyyubl'nin babası Necmeddin Ey
yüb. dayısı Şehabeddin Mahmud ve yeğe
ni Takıyyüddin Ömer'in hazır bulunduğu 
bir toplantıda hasat mevsimi geçmeden 
Mağrib'e Takıyyüddin'in başkanlığında bir 
sefer yapılması düşünülmüştü. Ancak da
ha sonra Takıyyüddin'in yerine Şerefed
din Karakuş'un gönderilmesi kararlaştı
rıldı. Ertesi yıl Karakuş, Muvahhidler'in 
hakimiyetindeki Kuzey Afrika'ya sefer için 
İskenderiye 'den hareket etti. 569-570 
(1174-1175) yıllarında batıya doğru yolu
na devam ederek Senteriye (Sive). Eveile 
ve Zale'yi (Zelle) ele geçirdi. Fizan'da bu
lunan ve merkezi Zevlle olan Ben! Hattab 
(Hevvarller) hanedanını kendine bağladık
tan sonra Trablus'a yöneldi. Nefüse dağ
larında Muvahhidler'e karşı direnmekte 
olan Riyahller'in em!ri Mes'ud b. Zirnam 
el-Bellat ile birleşti. Muvahhidler'e karşı 
olan diğer unsurlar, Trablus civarında ve 
Nefüse dağlarında yaşayan Zübab ve Zi'b 
Arapları ganimet ve mal elde etmek mak
sadıyla onun etrafında toplandılar. Kara
kuş Trablus'u kolaylıkla ele geçirdi. 

11 Muharrem 571 (1 Ağustos 1175) ta
rihinde Karakuş Mısır'danyeni bir Mağ
rib seferine çıktı ve Eveile'yi fethetti. As
kerleri geri dönmek isteyince Eveile'de 
bir naib bırakarak Mısır'a döndü. 572 'de 
( 1176~ 77) tekrar Eveile'ye gidip gelen Ka
rakuş aynı yıl içinde Libya'ya bir sefer da
ha yaparak bütün Fizan'ı ele geçirdi. Ze
vlle'deki Ben! Hattab hanedanına muh
teme)en bu sırada son verdi. 573 (1177-
78) yılında Takıyyüddin'e bağlı emirler
den Nasırüddin İbrahim b. Kara Tekin es-
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Silahdar. emrindeki askerlerle Libya'ya gi
derek Karakuş ile birleşti. Karakuş ve Na
sırüddin. Rehvan üzerine yürüyüp şehri 
ele geçirdiler. Daha sonra Gadamis'i sa
vaş yapmadan teslim aldılar. Biladüssu
dan·a bir birlik gönderip orayı da ele 
geçirdiler. Mısır'a dönen Karakuş. 575 
( 1179) yılı başında Türkler'den oluşan 
400 kişilik bir süvari birliğiyle tekrar Mağ

rib 'e hareket etti ve 4 Safer57S (11 Tem
muz 1179) tarihinde Süveyka 'da Zübab 
kabilesi emirleri tarafından karşılandı. 
Karakuş. on gün sonra onlarla birlikte Ze
llt!n. Tabiye. Lebde ve Meseliate üzerin
den Trablus sarayının bulunduğu yere in
di. Bu sırada Nasırüddin İbrahim es-Si
Iahdar ile Karakuş'un arası açıldı ve yapı
Ian savaşta Karakuş yenildL Ancak çok 
geçmeden fethettikleri yerleri araların
da payiaşarak anlaşmaya vardılar. 

Karakuş 576 ( 1180) yılı başında , Nası 

rüddin İbrahim'den kendisine ihanet et
meyeceğine dair söz aldıktan sonra batı
daki Demmur. Matmata. Zürey~ ve Ka
bis taraflarına gitti. Demmur'u ele geçir
di. Bir aydan fazla süren kuşatmanın ar
dından Kal'atülataş'ı zaptetti. Ertesi yıl 
Matmata bölgesinde bulunan Karakuş. 
Muvahhidler'i yenip onları 20.000 dinar 
vergi ödemeye mecbur etti. 580 (1184) 
yılı başlarında yeniden İfr!kıye 'ye yöneldi. 
Tunus'un Nefzave bölgesindeki Hamam 
ve Beştera kalelerini alarak Nefzave'nin 
tamamına hakim oldu. Tunus. Mehdiye 
ve Kayrevan dışındaki Tunus şehirlerini 
ele geçirdi (581/1 185 ). 

Kuzey Afrika'da Murabıt hakimiyetini 
tekrar kurmaya çalışan Berber! asıllı Be
n! Ganiye ailesine mensup Ali b. Ganiye. 
Muvahhidler'e karşı Abbas! Halifesi Na
sır- Lid!nillah'tan yardım talep etti. Bu
nun üzerine halife Selahaddin-i Eyyubl'
den Ali b. Ganiye'yi desteklemesini iste
di. Selahaddin de Karakuş kumandasın
da Oğuzlar'dan oluşan bir asker! birliği 
İbn Ganiye'nin yardımına gönderdi. Tu
nus ve Mehdiye şehirleri hariç İfr!kıye'nin 
tamamına hakim olan Karakuş ve İbn Ga
niye. Muvahhidler'Ie Kafsa bölgesindeki 
Umre'de çetin bir savaşa girdiler ve onları 
bozguna uğrattılar ( 15 Reblülevvel 583 1 
25 Mayıs ı 187). 

Receb 583'te (Eylül 1187) Ebu Yusuf 
el- MansOr kumandasındaki Muvahhid! 
ordusu Karakuş ve müttefiklerinin üze
rine yürüdü. Kabis yakınındaki Hametü 
(Himmetü ) Matmata'da yapılan savaşta 
Karakuş ve müttefikleri büyük bir boz
guna uğradı. Karakuş ve Ali b. Ganiye 

Tüzer (Tozeur) sahrasına kaçtılar. Bu ye
nilgiden sonra Karakuş elindeki birçok 
yeri kaybetti ve ailesi yakalanıp Mera
keş'e götürüldü. Onun bu savaşın ar
dından Ebu Yusuf el-Mansur'a mektup 
göndererek itaat arzettiği kaydedilmek
tedir. 

Karakuş 585 ( 1189) yılında Muvah
hidler'i n hizmetine girmek istedi. Bu 
amaçla ertesi yıl Tunus'a giderek Vali Sey
yid Ebu Zeyd b. Ebu Hafs b. Abdülmü'
min'in sarayında kısa bir müddet kaldı. 
Daha sonra hile ile Kabis'i zaptetti. Şehrin 
ileri gelenleriyle Zübab ve Süleym şeyhle
rinden yetmiş kişilik bir heyeti tutuklatıp 
öldürttü. Ardından Muvahhidler'in haki
miyetindeki Trablus'u ve Ben! Ganiye'nin 
merkezi Cerld bölgesinin büyük bir kıs
mını yeniden ele geçirdi. 

Yerli halkın desteği olmadan Kara 
kuş'un hakimiyetini sürdürmesi imkan
sızdı. Nitekim yerli Arap kabileleri ona 
karşı Yahya b. İshak el-Mayorki ile birleş
tiler ve Trablus üzerine yürüdüler. Trab
lus'un 40 km. kadar güneybatısındaki Va
dlmuhsin (VadilhTre) denilen yerde yapılan 
savaşta Karakuş bozguna uğradı ve Ne
füse dağlarına kaçtı. Yahya, Trablus'u ele 
geçirip Kabis'e yürüdü ve bir süre kuşat
tıktan sonra burayı da zaptetti. 

Karakuş. 609 ( 1212) yılında Fizan ·daki 
Veddan Kalesi'nde Yahya b. Ganiye ve Zü
bab! kabilesi mensupları tarafından öldü
rüldü . Ticani ve ona dayanan İbn Haldun'a 
göre Yahya b. İshak el-Mayorkl. Zübabl 
kabilesiyle beraber 609' da ( 1212) V ed dan 
Kalesi'nde Karakuş'u muhasara altına al
mış . muhasaranın uzaması üzerine er
zakı ve suyu biten Karakuş kaleyi teslim 
etmiştir. Ayrıca Zübab Arapları'ndan ken
disini çok sevdiği oğlundan önce öldürme
lerini istemiş. onlar da bu isteğini yerine 
getirmişlerdir. Karakuş'un hayatta kalan 
oğullarından biri Muvahhidl Hükümdan 
Yusuf el-Müstansır tarafından Oğuzlar'ın 
kumandanlığına getirilmiştir. 

Karakuş ve arkadaşlarının Kuzey Afri
ka'ya yaptıkları seferleri n en önemli sonu
cu bölgede Türkler'in yeni bir unsur ola
rak ortaya çıkmasıdır. Karakuş'tan sonra 
Oğuzlar'ın bölgedeki mevcudiyeti sürek
lilik kazanmış. Oğuzlar Muvahhidler ordu
sunun bir unsuru olmuşlardır. Karakuş'

la Kuzey Afrika'ya gelen Oğuzlar'dan bir 
kısmı Libya'da yerleşmiş. Libya tarihinde 
günümüze kadar devam eden izler bırak
mıştır. Yefrin'de Gazaz (Oğuz keli mesin in 
çoğu 1 u) adıyla anılan bir kabile mevcut
tur. Bunlar büyük ihtimalle Karakuş ve 



arkadaşlarının soyundan gelmektedir 
(Şeşen, TO, XXXIl lil982 1. s. 1 98ı 
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li] ALi ÖNGÜL 

KARAL, Enver Ziya 
(1 906- ı 982) 

Türk tarihçisi. 
_j 

Kosova'nın Osmaniye ilçesinde doğdu. 
Babası Ağ alı Mehmed, annesi Zeyneb Ha
nım 'dır. Balkan Savaşı sırasında ailesiyle 
birlikte Anadolu'ya göç ederken yolda an
nesi. babası ve kız kardeşi öldü. İki ağabe
yinden Kazım da yolda kayboldu. Diğer 
ağabeyi Mustafa ile birlikte önce Mani
sa'ya. daha sonra izmir'e gitti. Alaçatı 
Darüleytamı'na kaydedilen Enver Ziya 
( 19 ı 6 ı Yunanlılar'ın İzmir' e girmesi üze
rine (ı 9 ı 9ı Bursa'ya, orası da işgal edilin
ce İstanbul'a nakledildL Ortaköy ve Bal
mumcu darüleytamlarında okuyarak ilk 

Enver 
Ziya 
Karai 

öğrenimini tamamladı (ı 922). Ardından 
Edirne Lisesi'ne parasız yatılı öğrenci ola
rak kabul edildi. Buradan mezun olduk
tan (ı 928) sonra devlet tarafından Fran
sa'ya gönderildi. Lyon Park Lisesi'nde bir 
yıl dil eğitimi görerek Paris Üniversitesi'n
de tarih-coğrafya alanında yüksek tahsi
lini tamamladı (ı 929- ı 933ı. Seignobos'un 
yanında doktoraya başladıysa da hükü
metin çağrısı üzerine Türkiye'ye döndü. 

Enver Ziya. istanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'ne 
doçent olarak tayin edildi (ı 93 3) Daha 
sonra yeni kurulan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yakınçağ 
Tarihi Kürsüsü'ne nakledildi (ı 940) ve 
profesörlüğe yükseltildi. Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi'nde iki dönem ( 1944-
ı 946) dekanlık ve Ankara Üniversitesi'n
de rektörlük (I 948- I 950) görevlerinde 
bulundu. İdareciliği sırasında "dil-tarih 
olayları" diye bilinen tasfiye hareketin
de önemli rol oynadı (ı 948). Cumhuriyet 
Halk Partisi üyesi olan Karai, Maarif Ve
kaleti Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği yap
tı ( 1940- ı 944 ı Dil ve Tarih -Coğrafya Fa
kültesi'ne bağlı olarak kurulan Türk inkı
lap Tarihi Enstitüsü müdürlüğünü uzun 
yıllar yürüttü. istiklal Harbi kahramanla
rından bazılarının hatıralarını bu enstitü
de topladı. İstanbul Darülfünunu, Türk 
Donanma Cemiyeti, Tarih-i Osmani Encü
meni başta olmak üzere bazı kurumlara 
ait arşivleri enstitüye naklettirdi. Ayrıca 
Erzurum ve Balıkesir kongrelerine ait za
bıtları burada topladı. Türk Ortodoks ha
reketinin en zengin kaynaklarından sayı
lan Anadolu Ortodoksluk Sadası adlı 
gazeteyi enstitüye kazandırdı. istiklal 
Harbi'ne ait pek çok belgeyi de burada 
koruma altına aldı. 

1960'ta ordinaryüs profesörlüğe yük
seltilen Enver Ziya Karai, aynı yıl devlet 
başkanlığı kontenjanından kurucu mec
lis üyeliğine getirilerek anayasa komis
yonuna başkanlık etti. 1941 yılından beri 
üyesi olduğu Türk Tarih Kurumu başkan
lığına seçildi (ı 972) ve ölümüne kadar bu 
görevini sürdürdü. Üniversitedeki göre
vinden 1976'da emekliye ayrılan Karai 18 
Ocak 1982'de öldü. 

Yakınçağ Osmanlı tarihi ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi üzerine pek çok konfe
rans veren, makale ve kitabı bulunan En
ver Ziya Karai'ın çalışmalarında Atatürkçü
lük ön planda yer alır. 1942 yılında kaleme 
aldığı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi uzun 
yıllar lise ve üniversitelerde ders kitabı 
olarak okutuldu. Kemalizm'in yeni nesil-

KARAL, Enver Ziya 

!ere aktarılmasında öncülük eden kitap 
daha sonra bu konuda yazılanlara da ör
nek teşkil etmiştir. Atatürk'ün Nutuk'u
nun yeni baskılarını yaptırıp daha geniş 
kesimlere yayılmasını sağlayan Karaı. 
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri adlı 
kitabın derlenmesine de öncülük etti. Ay
rıca Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi 
Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırarak bu
ranın müze yapılmasını sağladı. Atatürk 
ve inkılapları konusunda verdiği konfe
ransların bir kısmını Atatürk'ten Düşün

celer (Ankara I 959ı. Atatürk ve Devrim
ler: Konferanslar ve Makaleler, 1935-
1978 (Ankara ı 980ı adı altında yayımladı. 

Atatürk ve devrimleri hakkında kaleme 
aldığı diğer önemli kitap ve makaleleri de 
şunlardır: Atatürk'ün Siyaset Üzerine 
Düşünceleri (Ankara ı 946). Atatürk ve 
Türk Tarih Tezi (Ankara I 946ı . Atatürk 
ve Gençlik (Ankara I 948). İnkıWp ve La
iklik(istanbul 1954). Türkİnkılôbıve 
Kadın (Ankara ı 954). "Halifeliğin Kaldırıl
ması", Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 
50. Yılı Bildiriler ve Tartışmalar Semi
ner (Ankara I 980, s. 9 ı -97ı. "Devrim ve 
Laiklik", Laiklik I (istanbul ı 954, s. 63-
75). "Atatürk ve Klasik Düşünce", I. Sim
pozyum: Klasik Çağ Düşüncesi ve 
Çağdaş Kültür (Ankara I 977, s. 128-137). 
"Atatürk" (İA , I. 719-804ı 

Enver Ziya Karai'ın en önemli eseri Os
manlı Tarihi' dir. Türk Tarih Kurumu'
nun dünya tarihi projesine göre hazırla
nan eserin ilkdört cildini İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, son beş cildini de Enver Ziya 
kaleme almıştır. Karai'ın yazdığı ciltler 
aşağıdaki başlıklar altında yayımlanmış

tır: V. cilt Osmanlı Tarihi: Nizam-ı Ce
di d ve Tanzimat Devirleri (1789-1856) 
(Ankara I 94 7ı; VI. cilt Osmanlı Tarihi: 
Isiahat Fermanı Devri (1856-1861) 
(Ankara 1954ı; VII. cilt Osmanlı Tarihi: 
Isiahat Fermanı Devri (1861-1876) (An
kara I 956); VIII. cilt Osmanlı Tarihi: Bi
rinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri 
(1876-1907) (Ankara 1962ı; IX. ciltOs
manlı Tarihi: İkinci Meşrutiyet ve Bi
rinci Dünya Savaşı (1908-1918) (Anka
ra ı 996 ı. Karai, lll. Selim dönemine ait ba
zı belgeleri de şu başlıklar altında neşret
miştir: Selim Ili'ün Hatt-ı Hümayun
lan (Ankara ı 942ı; "Osman lı Tarihine Da
ir Vesikalar: Bonneval'in Osmanlı Bahri
yesine Dair Raporu-Nizam-ı Cedid Hak
kında Vesikalar-Osmanlı Devleti'nin Duru
muna Dair Rapor" (TTK Be Ileten, IV/ ı 4-
15 1 ı 9401. s. ı 75- ı 89); "Selim lll Devrinde 
Osmanlı Bahriyesi Hakkında Vesikalar" 
(TV, I/lll !Birinciteşrin 194 11. s. 203-2 1 ı ı; 
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