
MALKOÇOGULLARI 

meyince hiç kimsenin hayatına dokunul
mayacağına dair Timur'dan söz alarak 
kaleyi teslim etmiştir. Bir süre Timur'un 
elinde esir kalan Mustafa Bey aynı yıl öl
müştür. Osmanlı tarih yazarlarının verdi
ği bilgilerle arşiv belgeleri incelendiğinde 
Malkoç Mustafa Bey'in neslinden gelen 
aklncı beylerinin Rumeli'de, özellikle Si
listre ve çevresinde faaliyet gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Günümüzde Balkan şe
hirlerinde bulunan, aklncı beylerinin yap
tırmış olduğu mimari eserlerle vakfİye
lerdeki şecereler ve mezar kitabeleri de 
kaynaklardaki bilgileri doğrulamaktadır. 

Malkoç Mustafa Bey'in oğulları Bali Bey 
ve Yahya Paşa, Fatih Sultan Mehmed ve 
ll. Bayezid devirlerinin önemli aklncı bey
ler indendi. İstanbul'un fethinde de hiz
met eden Ball Bey Arnavutluk, Dalmaçya 
ve Eflak'a düzenlediği akınlarda önemli 
başarılar kazandı . 883'te (1478) Semen
dire, 89 1'de (1486) Silistre sancak beyi 
oldu. Bağdan'ın Osmanlı hakimiyetine 
girmesinde önemli rol oynadı. Daha sonra 
akın cı beyi olan Bali Bey, Mihaloğulları'n
dan Ali ve İskender Bey ile Evrenosoğlu 
Isa beylerle birlikte Macaristan tarafların
da akınlar yapmış. ancak pek çok gani
metle dönerken Erdel (Transilvanya) vay
vadası tarafından mağlüp edilmiştir (İbn 
Kemal, VII. 423). Bali Bey, ll. Bayezid dev
rinde 904'te (1498-99) yapılan Bağdan 
seferine de katılmış, aynı yıl Lehistan üze
rine iki defa akın yapmıştır. Bu bölgedeki 
başarılı akınlarından dolayı Varşova fati
hi olarak ün kazanmış, muhtemelen 916 
( 151 O) yılında vefat etmiştir. Bali Bey'in 
Saraybosna'da bir mescidi bulunmaktadır. 

Ball Bey'in oğulları da babaları gibi akın
cı olmuş, bunlardan Damad Ali Bey Sofya, 
Tur Ali Bey Silistre sancak beyliğine geti
rilmiştir. Yavuz Sultan Selim'in 920'deki 
(1514) Çaldıran seferine katılan bu beyler 
savaşta şehid düşmüşlerdir. Hamza Bey 
ismindeki diğer bir oğlu da 1501 yılındaki 
mücadelelerde çok genç yaşta alay beyi 
iken şehid olmuştur. Bali Bey'in bir başka 
oğlu Sinan Bey XVI. yüzyıl başlarında Ay
dın sancak beyi olarak görev yapmıştır. 

Malkoçoğulları'nın atası olan Mustafa 
Bey'in Dam ad Yahya Paşa ismindeki oğlu 
da Rumeli'de aklncı olarak sancak beyfiği 
ve beylerbeyilik görevlerinde bulunmuş
tur. 880-886 (1475-1481) yılları arasında 
Bosna beylerbeyi, 886-887 ( 1481-1482) 
ve 893-899 (1488-1494) yıllarında olmak 
üzere iki defa Rumeli beylerbeyi, 899-
907 ( 1494-1501 ) yılları arasında tekrar 
Bosna beylerbeyi olmuştur. Ardından 
Anadolu beylerbeyi olan Yahya Paşa, 
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üçüncü defa Rumeli beylerbeyi olduktan 
sonra 91 0-913 ( 1504-1507) yıllarında ve
zir olarak görev yapmış ve 913'te ( 1507) 
vefat etmiştir. Damad Yahya Paşa'nın Fi
libe, Tatarpazarcı ğı ve Sofya'da yaptırdı
ğı birçok mimari eser vardır. Ayrıca Lof
ça'da hamam, Saraybosna'da cami (889/ 
1484), istanbul Kadırga'da cami ve mek
tep, Üsküp'te kendi adın ı taşıyan mahal
lede bir külliye inşa ettirmiştir. Sonraki 
yıllarda aklncı beyliği yapan Malkoçoğul

ları daha çok Yahya Paşa neslinden gel
dikleri için Yahyapaşazadeler diye anıl
mıştır. 

Yahya Paşa'nın Sultanzade Koca Bali 
Paşa, Gazi Ahmed Bey ve Mehmed Paşa 
adlarındaki oğulları Rumeli'de aklncı beyi 
olarak faaliyet göstermişlerdir. Bunlar
dan Koca Bali Paşa genç yaşta akına baş
lamış. Mohaç Meydan Muharebesi'nde 
öncü kumandanı olmuştur. Ardından Se
mendire sancak beyliğine tayin edilen Ko
ca Bali Paşa'ya bu görevi yanında Belgrad 
muhafızlığı verilmiş, daha sonra Bosna ve 
Belgrad sancak beyliği, 949-950'de (1542-
1543) ise Bu din beylerbeyiliği tevcih edil
miştir. Aklncı beyi olarak bulunduğu şe
hirlerde cami ve medrese gibi birçok ha
yır eseri yaptırmıştır. 

Yahya Paşa'nın Gazi Ahmed Bey ismin
deki oğlu Alacahisar, inebahtı ve istolni
Belgrad'da akıncı sancak beyi olmuş, 
951'de (1544) vefat etmiştir. Budin'de 
medresesi vardır. Yahya Paşa'nın diger 
oğlu Mehmed Paşa da Vidin , Semendire 
ve Belgrad'da sancak beyliğinde bulun
muştur. 909-955 (1503-1548) yılları ara
sında yaşadığı bilinen Mehmed Paşa daha 
çok Mora yarımadasında faaliyet göster
miştir. 935'te (1529) Bavyera ve Morav
ya'ya da akınlar yapmış, 950-955 ( 1543-
1548) yılları arasında Budin beylerbeyi ol
muştur. Belgrad'da cami, medrese, sebil, 
han ve imareti bulunan Mehmed Paşa, 
Osmanlılar'ın XVI. yüzyılda Rumeli'deki 
akın cı beyleri arasında en güçlü ve başa
rılı alanıdır. Oğullarından Arslan Paşa Se
mendire ve Vulçıtrın sancak beyfiği yap
mış, 972-973'te (1565-1566) Budin bey
lerbeyiliğinde bulunduktan sonra Sokullu 
Mehmed Paşa'nın etkisiyle idam edilmiş
tir. Pirlepe'de cami ve Budin'de sebil ile 
baruthane ve Baruthane Kalesi gibi mi
mari eserleri yardır. Mehmed Paşa'nın 
diğer oğlu Derviş Bey 950'de (1543) Se
gedin, 959' da ( 1552) istolni-Belgrad san
cak beyi olmuştur. Malkoçoğulları Rumeli 
dışında Anadolu ve Mısır'da da, çeşitli hiz
metler yapmışlardır. Mısır beylerbeyi olan 
Ali Paşa'nın Malkoçoğulları'ndan olduğu 

bilinmektedir. Malkoçoğlu Ali Paşa 1 O 12'- . 
de (1603) Yemişçi Hasan Paşa'nın yerine 
sadrazamlığa getirilmiş ve istanbul'a çağ
rılmıştır. Yavuz unvanıyla da tanınan Ali 
Paşa 1 013'te (1604) Belgrad'da vefat et
miştir. 

Malkoçoğulları Osmanlılar'ın Balkan
lar'daki fetihleri, buralara yerleşim poli
tikaları, iskanedilen toprakların Osmanlı 
kültürüyle bütünleştirilmesi ve Osmanlı 
gücünün en uç noktalara kadar taşınma
sında önemli rol oynamışlardır. Osmanlı
lar'ın Balkanlar'da yaptığı ı. Kosova, Niğ
bolu, Varna ve ll. Kosova gibi büyük mey~ 
dan muharebelerine de katılmışlardır. 
Ancak aklncılığın geri plana düştüğü XVII. 
yüzyılda diğer aklncı aileleriyle birlikte 
Malkoçoğulları'nın da devirleri kapan
mıştır. 
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MALTA 

Akdeniz'de Sicilya ile Afrika arasında 
bir ada devleti. 

I. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

U. TARİH 
_j 

Sicilya kıyılarına 1 00, Tunus kıyılarına 
300 km. uzaklıkta bir büyük (Malta ada
sı: 246 km2). dört küçük (Gozo, Comino. 
Cominotto ve Filfola adaları) adaya sahip 
bulunan Malta Cumhuriyeti (Malta dilin
deki resmi adı: Repubblika ta Malta. İngi
lizce: Republic of Malta) tek meclisli (alt
mış beş üyeli Temsilciler Meclisi) ve çok 
partili parlamenter rejimle yönetilir. Yü
zölçümü 316 km 2 , nüfusu 383.000'dir 
(2003 tah ). Başşehri Valletta (7000 nü
fuslu). diğer önemli şehirleri Birkirkara 
(21.600). Qo rm i ( 18.1 00). Mosta ( 17.500). 
Zabbar (15.000) ve Rabat'tır (13.000). 



I. FiZİKi ve BEŞERi COGRAFYA 

Kalker yapılı olan takımadaların yüzeyi 
genellikle engebeli, vadilerle yarılmış. fa
kat yüksekliği fazla olmayan bir plato gö
rünümündedir. Adaların hiçbirinde yük
sekliği 300 metreye erişen yer yoktur. En 
yüksek nokta Malta adasının güneybatı 
kıyısına yakın Bingernma Heihts doruğu
dur (253 m.). Ülkeye ve takımadalara adı
nı veren asıl Malta adasının batı ve kuzey
batı kıyıları yüksek ve kayalık. doğu ve 
kuzeydoğu kıyıları ise alçak ve kara içine 
derin bir biçimde sokulan koylar la parça
lanmış durumdadır. 

Tipik Akdeniz iklimi özellikleri gösteren 
Malta'da kış mevsimi ı lık geçer, kar yağışı 
görülmez. Vağmurlu mevsim kıştır. Vaz
lar kurak ve sıcak geçer. Özellikle Kuzey 
Afrika'dan Sicilya kıyılarına doğru esen 
"sirokko" rüzgarı Malta'yı da etkiler(ağus
tos ve eylülde, bazan da ilkbaharda) . Çok 
sıcak ve kuru olan bu rüzgar insan ve hay
vanlar üzerinde bunaltıcı bir etki yapar. 

Göl bulunmayan Malta'da devamlı 
akarsu da yoktur. Derin yarılmış fakat kı
sa boylu vadiler tabanında aylarca su bu
lunmayan kuru vadiler halindedir. Doğal 
bitki örtüsü olarak maki toplulukları gö
rülür. Malta yer yer palmiye ve kaktüs 
gibi bitkilerin varlığı ile Afrika özellikleri
ni yansıtır. 

Nüfus sayısı az bir ülke olmasına rağ
men Malta'da nüfus yoğunluğu çok yük
sektir (km2'ye 1149 kişi); bu yoğunluk ora
nıyla dünyanın en kalabalık bölgelerine 
örnek gösterilir. Ülkede resmi dil Malta 
dili ve ingilizce'dir. Eski Fenike diliyle 
Arapça'nın karışımından oluşan Malta 
dili, çok sayıda İtalyanca kelimeye sahip 
olduğu gibi yeryüzünde Latin alfabesiyle 
yazılan tek Sami dilidir. Nüfusun o/o 98'i 
Katolik'tir. Ülkede çok az sayıda Protestan 
bulunur. Müslümanların sayısı 1 SOO ci
varındadır ve bunun ancak 1 000 kadarı 
Malta uyrukludur. 

Toprağının kireçli olmasına ve verim
sizliğine rağmen ikliminin ılıman oluşu çe
şitli Akdeniz ürünlerinin yetişmesine 
imkan verir. Buğday. muhtelif sebzeler, 
meyve ve pamuk üretilir. Bunlardan buğ
day dışındakiler sulamalı tarımı gerektir
diğinden ve adaların su kaynakları yeterli 
olmadığından deniz suyu antılarak sula
mada geniş ölçüde kullanılır. Takımada, 
Sicilya kanalının ve Afrika kıyılarının sığ 
sularına yakın olduğu için çevresindeki su
lar önemli ölçüde balık akıniarına uğrar. 

Bu sebeple balıkçılık da adanın gelir kay
nakları arasında mühim bir yer tutar. 

Malta son yıllarda Libya ile yakınlaşarak 
ekonomik iş birliği içerisine girmiştir. Bu 
sayede, aslında çok sınırlı olan doğal kay
naklarına ivme kazandırma imkanını bul
muş ve endüstrisini geliştirmiştir. önce
den beri mevcut olan gıda , içki. eldiven
cilik ve dokuma gibi sanayi faaliyetleri ya
nında metal işleme , otomobil montajı. 
konfeksiyon. plastik ve kauçuk ürünleri 
gibi sanayi kollarında atılım yapmıştır. Es
kiden askeri gemi tezgahları olarak çalı
şan Malta Tersanesi, günümüzde daha 
da genişletilen dakları ve tamir bakım 
üniteleriyle Akdeniz'in sivil gemilerinin ta
mirinde önemli bir rol oynar. Turizmin de 
Malta ekonomisinde özel bir yeri vardır. 
Başta ingilizler olmak üzere çeşitli ülke
lerden bir yıl zarfında gelen turist sayısı 
ülke nüfusunun birkaç katına ulaşabil
mektedir. Deniz ve yat turizmiyle birlik
te kültürel zenginlikterin varlığı da bunda 
etkili olmaktadır. 
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Il. TARİH 

Malta'da ilk iskanın milartan önce 4000 
yıllarında Sicilya'dan gelen bir grup çiftçi 
ailesiyle başladığı ileri sürülür. Ada, Feni
keliler'in burayı bir ticari üs haline getir
dikleri milattan önce X. yüzyıldan itiba
ren önem kazanmaya başladı. Milattan 
önce VII ve VI. yüzyıllarda Kartacalılar'ın 
yönetimine girdi. Milartan önce 218'de 
Romalılar tarafından ele geçirildi ve yak-
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MALTA 

!aşık bin yıl Romalı ve Yunanlılar'ın yöne
timinde kaldı. Bu dönemde Gozo'da sa
dece Yunan, Malta'da ise Roma ve Yunan 
paraları basıldı ve kullanıldı. ilk hıristiyan 
azizlerinden Saint Paul'ün adaya gelme
siyle halk Hıristiyanlığı kabul etti. Roma 
imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 
S33'te Bizans hakimiyetine geçti ve Bi
zans savaş gemilerinin güçlü bir üssü ha
line geldi. 

Müslüman Araplar'ın Malta'ya ilk ge
lişlerinin Ağiebi Hükümdan ı. Ziyactetul
lah dönemine rastladığı ve onun 221'de 
(836) adaya bir donanma gönderdiği öne 
sürülür. Bununla beraber adanın kesin 
bir şekilde ele geçirilişi. Sicilya'daki Ağiebi 
kumandanlarından Ahmed b. Ömer yö
netiminde yola çıkan bir filo tarafından 
gerçekleştirildi (28 Ramazan 256/29 Ağus
tos 870). Ağiebiler gemi yapmak maksa
dıyla burada bir tersane inşa ettiler. Mal
ta'daki müslüman hakimiyeti kalıcı oldu, 
ada halkının dili ve yer adları üzerinde 
Arapça'nın etkisi görüldü. Malta'da isla
mi dönemden kalma para, mezar taşları 
ve bir cami kalıntısı bulunmuştur. Müslü
manların adadaki hakimiyetleri sırasında 
Melita şehrinin adı Medine olarak değiş
tirildi ve merkez yapıldı. O dönemde Ra
bat adıyla anılan şehrin varoşları , daha 
sonra ayrı bir şehre dönüştü. 381'de 
(991) yapılan bir nüfus tesbitine göre 
adadaki müslümanlar 1 5.000, hıristiyan
lar ise 6350 hane civarındaydı. Ada hal
kının dini inançlarına karışmayan müs
lümanların varlığı, Normanlar'ın 483'te 
(1 090) Sicilya'dan gelerek Malta'yı ele ge
çirmelerine kadar sürdü. Narman Kralı 
ll. Roger 1127'de Malta'yı kesin olarak al
dı ve müslümanlar l l. Frederik'in kararı 
ile 647'de (1249) adadan çıkarıldı. Malta 
1284'te Sicilya'yı ele geçiren Aragonlu
lar'ın, 141 O'da Kastilyalılar ' ın hakimiye
tine girdi ve 250 yıl sürecek olan ispanya 
krallarına bağlı bulunduğu bu dönemde 
kendi kanunları ile yönetilen bir cumhu
riyet idaresine sahip oldu. Zaman zaman 
Tunus'taki Hafsiler'in akıniarına uğrayan 
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