
devrinin önde gelen sanatkarları arasına 
girmiştir. MOsikideki ilk bilgilerini En
derun'da Suyolcu Latif Ağa ile Hacı Arif 
Bey' den, kanun derslerini de yine bura
da Kanuni Edhem Bey'den alan Mehmed 
Bey aynı zamanda iyi bir ud icracısı ve 
dinlediği eserleri anında notaya alacak 
derecede iyi bir notist idi; istanbul'un en 
seçkin mCısikişinaslarının toplandığı bir 
sanat mahfili durumunda olan Erenköy'
deki evinde mCısiki meclisleri tertip eder, 
isteyenlere ud ve kanun dersleri verirdi. 
Yetiştirdiği talebeleri arasında Ahmed 
Mükerrem Aklncı ve oğlu Yekta Akıncı 
özellikle zikredilmelidir. 

Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilmesiyle 
de tanınan Mehmed Bey na't, mersiye, 
ilahi, saz eseri, peşrev ve şarkı gibi çeşitli 
formlarda pek çok eser bestelemiş, an
cak aralarından sadece yirmi ikisi günü
müze ulaşabilmiştir. Bunlar on yedi peş
rev ve saz semaisi ile dört şarkı ve bir 
si rtadan ibarettir (listesi için b k. Öztuna. 
ll, 37). Dini bestelerinin gürtelerini daha 
çok Yunus Emre. Niyazi-i Mısrt. Hacı Mak
sud Efendi ve Aşık Vasfi'den seçtiği bilin
mektedir. 

Mütevazi ve nazik kişiliğiyle tanınan 
Mehmed Efendi 'nin tasawufi yönü de 
vardı. Rifal Şeyhi Ahmed Safi Efendi'den 
aldığı melamet neşvesiyle son dönem Me
lamller'inden Seyyid Muhammed Nürü'l
Arabl'nin oğlu Şerif Efendi'ye devam et
miş ve ondan icazet alarak bu sahada pek 
çok kişi yetiştirmiştir. 
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MEHMED BEY, Karamanoğlu 
(ö. 676/1277) 

Karamanoğulları Bey li ği' nin 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1263-1277). 
_j 

Kamereddin (Ermenek, Mut, Silifke , 
Gülnar ve Anamur yöreleri) ilinin subaşısı 
Karaman Bey'in en büyük oğludur. Kara
man Bey'in vefatı üzerine (muhtemelen 
661/1263) Anadolu Selçuklu Hükümdan 
IV. Rükneddin Kılıcarslan emir-i candar 
olan Karaman Bey'in kardeşi Bunsuz'u 
tevkif ettirmiş, çocuk yaştaki oğullarını 
da Konyayakınındaki Gevele Kalesi'n-

de hapse attırm ı ştı. IV. Kılıcarslan'ın 
664 (1266) yılında öldürülüp Mulnüddin 
Süleyman Pervan e devlete tamamen ha
kim olunca Karaman Bey'in oğullarını ser
best bıraktı. Ancak küçük kardeşleri Ali 
Bey rehin olarak Kayseri'de oturtuldu. 

Beylerbeyi Hatlroğlu Şerefeddin. Ana
dolu'da Moğollar'a karşı isyan hareketine 
girişince (675/1 276) Karaman Bey'in oğlu 
Mehmed Bey ve kardeşleri de ona katıldı
lar. Bunun üzerine Hatlroğlu, Hatenli Ka
dıoğlu Bedreddin İbrahim'i aziederekye
rine Mehmed Bey'i Kamereddin ili suba
şılığına tayin etti. Mehmed Bey hemen 
harekete geçerek güneyde deniz kıyısm
daki şehir ve kalelere hakim olduğu gibi 
Moğollar'a da baskınlar düzenledi ve Ulu
kışla'daki 200 kişilik Moğol müfrezesini 
imha etti. 

Hatlroğlu Şerefeddin'in Moğollar tara
fından yakalanıp öldürülmesinden (675/ 
ı 276) sonra Kamereddin ilinin eski suba
şısı Bedreddin i b ra him öç almak için Meh
med Bey'in üzerine yürüdü, fakat Göksu 
Geçidi'nde Mehmed Bey' eyenilerek güç
lükle kendini oradaki kalelerden birine at
tı ve sığındığı kalede Mehmed Bey tara
fından muhasara altına alındı. Bedreddin 
İbrahim'in mağlüp edilmesi Karaman 
Türkmenleri'nin gücünü arttırmış. Meh
med Bey'in muktedir bir kumandan ol
duğunu göstermiştir. 

Bu sırada Memlük Hükümdan I. Bay
bars. Moğol ordusunu Elbistan ovasında 
yendikten sonra Kayseri'ye geldi (Zilka
de 6751 Nisan ı 277). Burada uzun bir za
mandan beri rehine olarak tutulmakta 
olan Karaman Bey'in oğullarından Ali Bey 
M em! ük sultanının huzuruna çıkarak ağa
beyleri ve kendisi için beylik(emaret) men
şuru ve sancakları rica etti. sultan da bu 
isteği kabul etti. 

Baybars'ın Moğollar'ı yendiğini haber 
alan Mehmed Bey, Kırım'da bulunan es
ki Anadolu Selçuklu Hükümdan ll. izzed
din Keykavus'un oğullarından Alaeddin 
Siyavuş'u da (Cimri) yanına alarak hare
kete geçti. Mehmed Bey 3000 kişilik or
dusuyla önce Aksaray'a gitti, Aksaray'ın 
kolayca alınamayacağını anlayınca da 
Konya'ya yöneldi. O sırada Sultan lll. Gı
yaseddin Keyhusrev ile Sahib Fahreddin 
Ali ilhanlı HükümdanAbaka Han'ın katın
da, Mulnüddin Süleyman Pervane de To
karta olduğundan Konya'da devlet bü
yüklerinden saltanat naibi Emlnüddin 
Mikail ile Meliküssevahil Bahaeddin Meh
med Bey'den başka kimse bulunmuyor
du. Mehmed Bey eski sultan ll. izzeddin 
Keykavus'un oğlu Alaeddin Siyavuş'u sul-

MEHMED BEY. Karamanoğlu 

tan ilan etmek istiyordu. Fakat Emlnüd
din buna karşı çıktı ve Mehmed Bey'in 
Konya'yı kuşatmak için harekete geçme
si üzerine şehirde bulunan askerle çıkıp 
savaşa giriştiyse de bozguna uğrayıp geri 
dönmek zorunda kaldı. Bundan sonra At
pazarı ve Çaşniglr kapıları yakılarak şeh
re girildi (9 Zilhicce 6751 I 4 Mayıs I 277). 

Ayağı çarıklı, kızıl börklü Karamanlılar ti
caret hanlarını, büyüklerin ve emirlerin 
evlerini yağmaladılar. Bir gün sonra Sel
çuklu şehzadesi Alaeddin Siyavuş şehre 
getirilerek tahta oturtuldu ve Selçuklu 
sultanı ilan edildi. Bu esnada saltanat 
naibi Emlnüddin Mikail şehirden çıkarak 
Tokat'a gitmek istemişse de yolda yaka
lanmış, hazinelerin yerlerini göstermeye 
mecbur bıraktidıktan sonra Meliküsseva
hil Bahaeddin Mehmed ile birlikte öldü
rülmüştür. Ertesi gün igdişler, ileri gelen
ler ve halkAlaeddin Siyavuş'a biat ettirildi. 
Ardından Alaeddin Siyavuş, başının üze
rinde büyük sultan Alaeddin Keykubad'ın 
çetri ve şanlı sancağı , çevresinde göz alıcı 
elbiseler giyinmiş candarlar. çevgandar
lar. silahdarlar ve diğer görevliler olduğu 
halde şehirde dolaştırıldı. Daha sonra 
Alaeddin Siyavuş hisara çıkarak Selçuklu 
tahtına oturdu (I O Zilhicce 675 1 I 5 Mayıs 
ı 277). Dört gün sonra da Karamanoğlu 
Mehmed Bey vezirlik makamına getirildi. 
Törenin ardından divan kuruldu. Burada 
devlet hizmetinde bulunanlarla ülkedeki 
taraftarların devlet merkezine gelmeleri 
için fermanlar yazıldı ve bundan böyle di
vanda, devlet dairelerinde, sarayda. eğ
lence toplantılarında, çevgan oynanan se
yirlikte hiç kimsenin Türkçe'den başka bir 
dil konuşmamasma karar verildi. Kara
manoğlu Mehmed Bey tekrar Kamered
din iline tayin edildi. Konya'da birkaç gün 
şenlik yapıldıktan sonra Sahib Ata'nın 
oğulları ve uç vilayetinin emirleri Taeed
din Hüseyin ile Nusretüddin Hasan'ın bir 
ordu ile Karahisar'dan (Afyon) Konya'ya 
doğru gelmekte oldukları haber alındı. 
Mehmed Bey onlarla savaşmak için Kon
ya'dan ayrıldı. iki ordu Akşehir'de karşı 
karşıya geldi. Sahib Ata'nın ordusundaki 
Germiyan Türkleri savaş meydanından 
uzaklaşınca Mehmed Bey büyük bir za
fer kazandı (Zilhicce 6751 Mayıs ı 277) . 

Karamanlılar zengin ganimetler elde et
tiler. Mehmed Bey, Sahib Fahreddin Ali'
nin malikanesi olan Karahisar'ı kuşattı . 

kuşatma başarılı olmayınca Alaeddin Si
yavuş ile Konya'ya döndü (29 Zi lhi cce 
675 13 Haziran I 277). Mehmed Bey'in asıl 
niyeti Moğollar'la savaşmak üzere Erzu
rum'a gitmekti. Ancak Türkmenler Mo-
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ğollar'dan korktukları için kendisine ka
tılmadılar. 

Buna karşılıkSultan lll. Gıyaseddin Key
husrev ve Sahib Ata'nın Şehzade Kongur
tay ile birlikte gelmekte oldukları haber 
alındı. Fakat Mehmed Bey bu haberi Kon
ya halkından gizledi. Kazandığı zengin ga
nimeti götürmek için deve ve katırlara 
yükletti. Çok geçmeden Mehmed Bey'in 
Akşehir ve llgın ' a tayin ettiği subaşıların 
sultanla Kongurtay'ın askerleri tarafından 
öldürüldüğü ve ailelerinin esir alındığı ha
beri geldi. Konya halkı da sultan ve Kon
gurtay' ın gelmekte olduğunu duyunca 
bilhassa kadı Siraceddin ei-Urmevi'nin 
teşvikiyle Konya'yı müdafaaya hazırlandı . 

Bunun üzerine Mehmed Bey, Alaeddin 
Siyavuş ile birlikte İç-il'e döndü (Muhar
rem 6761 Haziran I 277). Memlük müel
liflerine göre Mehmed Bey ve Alaeddin 
Siyavuş Konya'da Akşehir seferi de dahil 
olmak üzere otuz yedi gün oturmuştur. 

İlhanlı Hükümdan Abaka Han kardeşi 
Kongurtay ile veziri Şemseddin Cüveynl'
yi Orta Anadolu 'ya gönderdi (Reblülahir 
6761 Eylül 1277). Kongurtay' ın vazifesi 
Anadolu 'da dirlik ve düzenliği tesis et
mek, Vezir Cüveyni'ninki de bu ülkenin 
gelir giderini İlhanlı mali sistemine göre 
yeniden düzenlemekti. 

Aksaray'da hayli kan döken. esir alan ve 
çok miktarda ganimet elde ettikten sonra 
Karamanlılar'ın yurduna gelen Kongur
tay burada da çok sayıda insan öldürdük
ten, birçok kadın ve çocuğu esir aldıktan 
sonra Vezir Şemseddin Cüveyni ile birlikte 
kışı geçirmek için Tokat'taki Kazova kış
Iağına gitti. Sultan Gıyaseddin Keyhusrev 
ve Sahib Ata Konya'ya döndüler. Sultanın 
yanında bir Moğol birliği de vardı. Fakat 
onlar, Karamanlılar'ın ağır kayıplar verip 
perişan bir durumda olmalarını fırsat sa
yarak kışın geçmesini beklemeden yeni
den İç-il'e girdiler. Beş on kişilik keşif bir
liğiyle yola çıkan Mehmed Bey Moğol ke
şif kolu tarafından ok yağmuruna tutul
du. Mehmed Bey ile onu kurtarmaya ge
len iki kardeşi ve amcasının bir oğlu öl
dürüldü. Bu dönemde yaşamış olan İbn 
Bibi'ye göre (el-Evamirü'L-'AUi'iyye, s. 
727) 17Muharrem676'da (20 Haziran 
ı 277). Tarih-i Al-i Selçuk'taki kayda 
göre ise 17 Muharrem 678'de (30 Mayıs 
1279) öldürülmüştür (s . 62, tre. s. 41 ). 
Mehmed Bey'in yerine kardeşi Güneri Bey 
geçti. Cesur ve hareketli bir kişi olan Meh
med Bey Moğollar'a karşı Anadolu'nun 
istiklalini savunmuştur. Moğollar'la sa
vaşıp onları ülkeden çıkarmak için Erzu
rum 'a gitmek istemişse de Kayseri'ye ge-
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len Memlük Hükümdan Baybars gibi o da 
destek görmeyerek yalnız bırakılmıştı. 
Moğollar'la mücadele kendisinden sonra 
da sürdürülmüştür. 
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1 
MEHMED CEI...ALEDDİN DEDE ı 

(1849 -1908) 

Mevlevi şeyhi, 

L 
şair, bestekar ve tamburl. 

..J 

8 Rebiülevvei126S'te (2 Şubat 1849) 
İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde 
doğdu . Mesnevlhan Osman Selahaddin 
Dede ile Münlre Hanım'ın büyük oğludur. 

Kendi oğlu Burhaneddin'e nisbetle Ebü'I
Burhan olarak da anılır. Mehmed Ziya'
nın Yenikapı M ev levihanesi adlı eserin
deki kayda göre (s . 166, 202) babasının 
İstanbullu Kaldırımizade Ahmed Efen
di'den icazet aldığı tarihte (ı 275/1858-
59) "bed'-i besmele" etti ve on iki yaşla
rında Davud Paşa Rüşdiyesi'ne girdi. Bu
rada Arapça'yı "Molla Caml"ye kadar oku
du. Mezun olduktan sonra gerek mevle
vlhanede gerekse mevlevlhane dışında 
pek çok kişiden ders alarak kendini yetiş
tirdi. Babasından Me§nevi ile beraber 
Celaleddin ed-Devvani'nin ez-Zevra' ve'l
Ijavra' adlı eserini okumasının yanında 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi'nin Fuşuşü'l-l,ıi
kem'inden icazet aldı. Bu arada Koca
mustafapaşa 'da Küçük Efendi Tekkesi 
şeyhi Hafız Galib Efendi ile Koca Mustafa 
Paşa Medresesi hocalarından Mustafa 
Efendi'den Molla Cami okuyup Arapça'
sını ilerletti. Filibeli Mahmud Efendi'den 
tasavvurat, tasdlkat, akaid ve meanl gibi 
ilimleri öğrendiyse de hocasının vefatı do
layısıyla icazet alamadı. Ayrıca babasının 
hacası Tunuslu Mustafa Efendi'den el
FütU]J.ô.tü'l-Mekkiyye ve Şa]J.ilJ_-i BuM

ri okudu. 

Konya'da çelebilik makamında bulu
nan Saffet Çelebi'nin izniyle 1869'da in
zivaya çekilen babasına vekaleten muka
beleye çıkmaya ve ism-i celal zikrine baş
ladı. On sekiz yıl devam eden bu vekale

tin ardından babasının 18 Cemaziyelevvel 
1304 ( 11 Şubat 1887) tarihinde vefatıyla 
mevlevlhaneye asaleten şeyh tayin edil
di. 21 Aralık 1887'de Eskişehir Mevlevl
hanesi postnişini Hasan Hüsnü Dede'den 

Me§nevi icazeti aldı . Bu sırada Konya'da 
çelebi olan Abdülvahid Çelebi tarafından 
1888 Ağustosunda meşihatı yenilendi ve 
16 Ağustos 1891'de kendisine hilafetna
me verildi. Mehmed Celaleddin Dede 

ayrıca, babasının da hacası olan Trablus
garplı Mustafa b. Osman Şebnl'den Şa
zeliyye ve Kadiriyye hilafeti . Mayıs 1895'
te İmdactullah Faruki Efendi'den Çiştiyye 
(Çeştiyye) icazetve hilafeti aldı . Kendisi de 

İmdadullah Efendi'ye mevleviyye hilateti 
verdi. Şeyh tayin edildikten sonra muka
bele günleri okuttuğu Me§nevi dersle
rine vefatından bir buçuk yıl öncesine 
kadar devam etti. Şeyh dairesinin büyük 

odasında cuma geceleri Mecdüddin Feri
dun Sipehsalar'ın Farsça Mena]fıb-ı Si
pehsalar'ını okutarak tasavvufl bilgiler 
de verdiği derslerini ölümünden bir yıl ön
cesine kadar sürdürdü. 


