SARUHANOGULLARI
İshak Çelebi Türbesi'nin sivri kemerli
camiyle medrese bağlantısını sağla
yan çapraz tonozlu geçide açılır. Kemerin
oturduğu kalın düğümlerle birbirine bağ
lanan üç ince sütun Bizans dönemine ait
devşirme parçalardır. Kare planlı mekanın üstü pandantifli kubbeyle örtülüdür.
Altında tonozlu bir cenazeliği bulunan türbe kubbeli olup geometrik bezemeli ahşap
kapı kanatları özgündür. Yapı bu özellikleriyle, Anadolu Türk mimarisinde Beylikler döneminde gerçekleşen kümbetten türbeye geçişe ilginç bir örnek oluşturmakta
girişi

dır.

Medrese açık avlusu, aviuyu kuşatan eyve iki katlı öğrenci odalarıyla Selçuklu döneminin açık aviulu ve eyvanlı
medrese şemasını sürdürür. Ancak devşir
me malzeme, moloz taş ve tuğlayla özensiz biçimde örülmüş olan duvarları ve taçkapısının mütevazi tasarımıyla onlardan
ayrılır. Avlu cephelerinin bitiminde yer alan
testere şeklindeki saçaklar erken dönem
Osmanlı yapılarıyla ortak olan Bizans menşeli bir ayrıntıdır. Avlunun kuzeyinde sivri
kemerli bir nişin içinde bağımsız taçkapı,
gerisinde sivri beşik tonozlu giriş eyvanı,
bunun karşısında avlunun güneyinde sivri beşik tonozlu mescid-dershane eyvanı,
doğuda cami avlusuna açılan çapraz tonozlu geçit, bunlardan artakalan alanlara
iki kat halinde beşik tonozlu odalar yerleş
tirilmiştir. Caminin kuzeydoğusunda yer
alan hamam kısmen harap durumdadır.
Yapı kare planlı ve kubbeli soğukluk ve ılık
lık bölümleriyle dört eyvanlı ve dört halvet hücreli sıcaklık bölümüne sahiptir (bk.
ÇUKUR HAMAM). Muzafferüddin İshak Çelebi 77D'te ( 1368-69) Ulucami Külliyesi'nin
güney yönünde Manisa Mevlevlhanesi'ni
yaptırmıştır. Burası, 775'te ( 1373) inşa edilen Antalya Mevlevlhanesi ile birlikte Beylikler döneminden günümüze intikal eden
iki önemli tarikat yapısından biridir (bk.
vanları

burada gömülü olduğundan yapı Yedi
Türbesi ismiyle de tanınmaktadır.
Kitabesi olmayan, fakat 1346'da ölen Saruhan Bey'in yaptırdığı kabul edilen Kale
(Hacet) Mescidi moloz taşla inşa edilmiş
kare planlı, tek kubbeli bir yapıdır. üst örtüsü bugün yıkık olan yapıda kubbeye geçişin tuğladan prizmatik üçgenlerle sağ
Kızlar

landığı anlaşılmaktadır. Saruhanoğulları
zamanında yapılmış olan Haki Baba Mescidi ile Attar Hoca Camii daha sonra yeniden inşa edildiği için özgünlüklerini yitirmiştir. Hacı İlyas b. Mehmed Bey'in yaptırdığı İlyas Bey Mescidi de (764/1363) almaşık örgülü duvarlara sahip olup kare
planlı harimi kubbeyle örtülmüştür. Yanlardan kapalı ve iki küçük kubbeyle örtülü
son cemaat yeri Selçuklu dönemi mescidlerinin özelliklerini devam ettirir (bk İLYAS
BEY MESCİDİ). Manisa'daki Saruhan Bey
Türbesi ile Revak Sultan Türbesi (XIV. yüzyıl orta ları) almaşık örgülü duvarları, kare
planlı ve kubbeli tasarımlarıyla Batı Anadolu'daki diğer beylik dönemi türbeleriyle
aynı özellikleri paylaşır. Her iki yapının giriş cephesi birer geniş sivri kemerle hareketlendirilmiştir (bk. MANİSA [Mimari])

Yine Demirci, Adala, Menemen, Güzelhisar, Ilıca, Nif, Marmara, Gördes, Gördük,
Akhisar, Mendehorya 1 Kemaliye, Kayacık
gibi kasaba ve idare merkezlerinin fiziki
bakımdan gelişmesi de bu dönemde baş
lamıştır. Vakıf kayıtlarına göre Hızır Şah'ın
Adala'da ve Kemaliye'de cami, medrese
ve imareti; Yakub Bey b. Devlet Han'ın Demirci'deki camisi (810/1407-1408); Saruhanoğlu Beğce 1 Yekçe Bey'in Gördes'teki
camisi yanında Sünbül b. Abdullah'ın Menemen 'deki cami ve medresesi (Sünbül
Paşa Camii: 759/1358); Emet b. Osman'ın
Nif'teki camisi; Köse Bahşı'nın Menemen'deki mescidi, Marmara'daki İçhisar Mescidi Saruhanoğulları dönemine ait eserlerden bazılarıdır.

MANİSA MEVLEvifiANESİ).
Saruhanoğulları mimarisinin Manisa Ulucamii ve Mevlevlhanesi dışında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiği söylenemez. ishak Çelebi'nin hanımı Gülgün Hatun'un
yaptırdığı mescid Dere Mescidi adıyla da
bilinmektedir. İnşa tarihi belli olmamakla
birlikte yapı XIV. yüzyılın ikinci yarısında
yanındaki hamam, türbe ve çeşme ile beraber ele alınmış bir küçük külliye durumundadır. Mescid kare planlı ve kubbeli
bir yapıdır. Hamam kare planlı, kubbeli soğukluk ve ılıklık mekanları ile dört eyvanlı
Ve dört. köşe halvet hücreli sıcaklık rnekanına sahiptir. Türbe' dikdörtgen planlı ve
tonoz örtülüdür. Gülgün .Hatun ile altı kı-
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kurucusu sayılan destan kahHükümdar Erdeşlr-i Babekan ' ın
dedesi, istahr'daki Anahita ateşkedesinin
muhafızı Sasan'dan alır (DİA, XI, 284-285).
Partlar'ın (Eşkanller) son dönemlerinde ve
Roma imparatoru Septimius Severus'un
Mezopotamya'yı işgal ettiği yıllarda Fars
bölgesinde mahalli bir idareci olan Babek
vilayetin neredeyse tamamını birleştirmiş
tL Babek'in ölümünün ardından yerine büyük oğlu ŞapOr, onun çok kısa süren yönetiminden sonra küçük oğlu Erdeşlr geçti
(216) Erdeşlr 224'te Hürmüzdegan'da Part
Hükümdan V. Erdevan'ı (Artabanus) yenilgiye uğrattı ve onun da öldürülmesiyle sonuçlanan bu zaferin ardından 226 yılında
İran'ın mutlak hükümdan olarak taç giydi
ve "şahanşah" (şehinşah) unvanını aldı. Daha sonra taç giydiği Partlar'ın başşehri
Medain'e (Ktesiphon) yerleşti. Devletin sı
nırlarını doğuda Kirman'a, batıda Elimais'e
kadar genişleten ve birçok yeni şehir kuran Erdeşlr 12 Nisan 240 tarihinden itibaren devleti oğlu ŞapOr ile birlikte idare
etti. 242'de ŞapOr'un tek başına hükümdar kalmasından Erdeşlr' i n o sırada öldüramanı,

ğü anlaşılmaktadır.
ı. ŞapOr doğuda Baktriya ve Kuşan'ı ele
geçirdi; batıda Roma'ya birkaç sefer düzenledi; Antakya'yı yağmaladı ve İmpara-
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tar Valerianus'u Edessa (Urfa) savaşından
sonra esir aldı. O güne kadar hiçbir Roma
imparatorunun başına gelmeyen bu utanç
verici olayı zaferini yüceltmek için yaptır
dığı taş kabartmalarla ölümsüzleştirdi. Şa
pCır, pek çok farklı di nin var olduğu imparatorlukta Maniheizm'in birleştirici bir rol
oynayabileceğini düşünerek Mani'yi korudu. ŞapCır'un ölümünden (272) sonra oğ 
lu I. Hürmüz bir yıl, ardından diğer oğlu I.
Behram üç yıl kadar hükümdarlık yaptı.
I. Behram, Mani'yi derisini yüzdürrnek suretiyle öldürttü ve taraftariarına eziyet etti. ll. Behram döneminde (276-293) Romalılar başşehir Medain'i ele geçirdiler (283 ı
ve Yukarı Mezopotamya ile Ermenistan'ı
kendilerine bağladılar. ll. Behram'ın arkasından oğlu lll. Behram birkaç ay hükümdarlık yaptıktan sonra amcası Nirsih (293302) tarafından tahttan indirildi. Nirsih,
Ermenistan ve Yukarı Mezopotamya'yı geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve
Dicle nehrinin batısındaki bütün toprakları Romalılar'a vermek zorunda kaldı. 302'de tahttan indirilen Nirsih'in yerini alan ll.
Hürmüz'ün avianırken bedeviler tarafından
öldürülmesinin (309) ardından Araplar imparatorluğun güney şehirlerini yağmala
maya başladılar. Bu arada, ı. Şapur'un ölümünden sonra hanedan üzerinde son derece etkili bir hale gelen asiller ll. Hürmüz'ün büyük oğlunu öldürdüler, ikinci
oğlunu kör ettiler, üçüncü oğlunu hapse
attılar ve tahta henüz bebek olan ll. Şa 
pCır'u (309-379) oturttular. ll. Şapur olgunluk çağına gelince idareyi eline aldı ve baş
düşmanları Romalılar'a karşı bir dizi sefere çıkarak büyük başa~ılar kazandı. Bizans imparatoru Konstantinos'un Hıristi
yanlığı resmi din kabul etmesi üzerine ülkesindeki hıristiyanları bir tehdit olarak
gören ŞapCır onlara karşı tavır aldı. Sasanl hükümdarları içerisinde en uzun süre
tahtta kalan ŞapCır 379'da öldüğünde Sasam imparatorluğu en güçlü dönemindeydi; doğudaki düşmanlar ezilmiş, İ rmlniye
bölgesi kontrol altına alınmıştı.
ll. ŞapCır' un ardından gelen, tahttan indirilen ya da öldürülen dört silik hükümdardan sonra gençliğini Hlre'de Lahml sarayında geçirmiş olan V. Behram (420-438)
tahta çıktı ve Lahmller'in yardımıyla kardeşlerine üstünlük sağladı. Behram-ı GGr
adıyla bir destan kahramanı olan V. Behram, Sasanl krallarının en meşhurudur
(DiA, V, 356) V. Behram'ın ardından oğlu
ll. Yezdicerd tahta çıktı ve hemen Bizanslılar'la barış yaparak doğuda yeniden saldırıya geçen Akhunlar'a (Eftalitler) yöneldi, onları yenilgiye uğratıp Amuderya'nın

ötesine sürdü (443). 457'de öldüğünde
tahta büyük oğlu F'irCız çıktı; fakat Akhunlar'a esir düştü (469) ve ağır şartlar
altında barışa razı olmak zorunda kaldı.
İki yıl süreyle Akhunlar Doğu İran'ı yağma
ladılar; her ne kadar FırCız karşı koymaya
çalıştıysa da ordusu yok edildiği gibi ken disi de öldürüldü. Asiller onun yerine kardeşi Belaş ' ı geçirdiler; ancak o da dört yıl
sonra gözlerine mil çekilip tahttan indirildi ve yeğeni ı. Kubad (Kavad, Kavaz) tahta
çıkarıldı (488-531 ). ı. Kubad, Mezdek'in kurduğu, zenginlerin servetlerini fakirlerle payIaşması gerektiğini savunan mezhebe rağ
bet etti (bk MEZD EKİYYE). Aslında onun
niyeti asillerin gücünü kırmaktı. Ülkede karışıklık çıktı ve asiller Kubad ' ı tahttan indirip yerine oğlu Camasb'ı (496-498) geçirdiler. Ku bad Akhunlar'a sığındı; iki yıl sonra da onların ordusuyla birlikte iran'a geri döndü. Camasb savaş yapmadan tahtı
bıraktı. Kubad kendisine karşı gelen asileri bertaraf ettikten sonra Akhunlar'dan
kurtulamadıysa da Bizanslılar'ın karşısın 
da başarılı oldu. Birkaç yeni şehir kurdu,
vergilendirme sistemini ve kamu idaresini
yeniden düzenledi, ülkeye huzur getirdi.
Ölümünde yerine oğlu EnCışirvan I. Hüsrev
geçti (53 ı -579) Sasanl hükümdarlarının
en meşhurlarından olan EnGşirvan önemli askeri ve idari reformlar yaptı. Genelde
başarılı bir dış politika izledi. Bu arada Bizans'la mücadelesini sürdürdü, Anadolu
ve Suriye'de bazı şehirleri ele geçirdi. Doğuda Eftalit topraklarının bir kısmını ilhak
etti. Diğer taraftan Yemen'deki Habeş yönetimine karşı yardım isteyen Himyeri hükümdar ailesinden Seyf b. ZCıyezen'i destekledi. Bu dönemde başlayan Sasanller'in
Güney Arabistan'daki hakimiyeti İslam fetihlerine kadar devam etti (a.g.e., XI , 255-

rikios'un öldürülmesini bahane ederek halefi Phokas'a savaş açtı ve onu yendi. ll.
Hüsrev, İmparator Herakleios döneminde de Bizans ile mücadeleye devam etti.
613'te irmlniye ve Suriye'ye girip Dımaşk'ı
işgal eden Sasanl ordu l arı ertesi yıl Ku düs'ü zaptederek kutsal haçı ele geçirdiler ve Medain'e götürdüler. 61S'te Anadolu'ya yeniden Sasanl akınları baş l adı; 619'da Mısır işgal edildi. Bizans imparatoru
Herakleios, 622 yılında İstanbul'da yapılan
büyük bir törenle Sasanller'e karşı mücadele için başşehirden ayrıldı ; Anadolu toprakları ve İrmlniye bölgesini Sasanl işga
linden kurtardı. 623'te Sasanller'in kutsal
şehri Gence, Bizans ordusunun eline geçti ve buradaki Zerdüşt mabedi tahrip edildi. Il. Hüsrev şehirden kaçtı. 626'da tekrar
hücuma geçen Sasanller, Anadolu'yu aşıp
İstanbul'un karşısında Khalkedon'a (Kadı
köy) kadar ilerlediler. Aynı zamanda Avarlar tarafından kuşatılan istanbul'u Bizanslılar başarılı bir şekilde savundu. Avar ordusunun geri çekilmesiyle birlikte Sasanl
kumandanı Şehrbaraz da birlikleriyle Suriye'ye döndü. Bu arada ll. Hüsrev'in kumandanlarından Şahin, Herakleios'un kardeşi
Theodoros tarafından mağ!Cıp edildi. Herakleios'un 627 yılı sonunda Nineva'da (Ninova) Sasanller'in ana ordusunu kesin bir
yenilgiye uğratmasıyla asırlardır devam
eden Bizans-Sasani mücadelesi Bizans'ın
üstünlüğüyle sonuçlanmış oldu. Herakleios Ocak 628'de II. Hüsrev'in sığındığı
Destgird'e girdi. Hüsrev aynı yıl başşehir
de meydana gelen ayaklanmada öldürüldü. Hz. Peygamber, dönemin bazı devlet
başkanlarına İslam'a davet mektupları gönderdi ği sırada (7/628) Il. Hüsrev'e de Abdullah b. Huzafe es-Sehml ile bir mektup

256) .
Kırk sekiz yıllık bir iktidar döneminden
sonra 579'da ölen I. Hüsrev'in tahtına, annesi bir Türk prensesi olduğu için kaynaklarda "Türkzade" lakabıyla anı lan oğlu
IV. Hürmüz çıktı. Ancak bu akrabalık Sasani-Türk düşmanlığının son bulmasına bir
katkı sağlamadı , saltanat yılları savaşlarla
geçtiği gibi bu yüzden gelişen bir ayaklanmayla gözlerini ve tahtını kaybetti (590) .
Hürmüz'ün yerine getirilen oğlu ll. Hüsrev'in (Perviz) ilk on yılı, babasının kumandanı iken ona karşı ayaklanan Behram'ın
sürdürdüğü ve onun ardından dayısı Sistam'ın başlatarak iç savaşa dönüştürdü
ğü isyanlarla geçti. 601 'de iç savaştan galibiyetle çıkıp İran'da tekrar birliği sağla
yan Hüsrev, Behram'ın isyanısırasında yardımını gördüğü Bizans imparatoru Mav-
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göndermiş,

onun elçiye hakarette bulunarak mektubu yırtması üzerine kisranın
mülkünün paramparça olması için beddua etmiştir. Il. Hüsrev'in ölümü uzun savaşlarla zayıf düşen ülkede kaos yarattı
ve on dört yıl içerisinde on iki hükümdar
(ikisi Hüsrev'in kızı) tahta geçti. 632'de
asiller ll. Hüsrev'in torunu olan henüz çocuk yaştaki lll. Yezdicerd'i tahta çıkardı
lar. Aynı yıl ilk Arap akınları başladı. İslam
orduları Kadisiye (ı 5/636) ve Nihavend (211
642) savaşlarında Sasanller'i yenilgiye uğ
ratarak son hükümdarları lll. Yezdicerd'i
doğuya doğru çekilmeye ve topraklarını
peyderpey teslim etmeye mecbur bırak
tılar. 651 yılında düşmanları tarafından
Merv'de öldürülen Yezdicerd'in sülalesine mensup olanlar VIII. yüzyılın ortaları
na kadar Çin sarayında sürgün hayatı yaşadılar.

Sasanl toplumunda hiyerarşinin başı şe
Kendisinde "fer" adı verilen ilahi
bir gücün bulunduğuna ve bu gücün Erdeşlr'in V. Erdavan ' ı yenmesinden sonra
Part hanedamndan Sasanl hanedanına geçtiğine inanılırdı. Her hükümdarın kendine
özgü bir tacı olması ve otoritesi sarsıldığı
takdirde yeni bir taç yaptırması gerekiyordu. Güçlü hükümdarların halefierini tayin
etmeleri ve asillerle rahiplerin kabulünü
sağlamaları beklenirdi. Şehzadeler taşraya
vali gönderilir ve bu süreç içerisinde devleti yönetme yeteneğine sahip olup olmadıkları tecrübe edilirdi. Sasanl toplumu
dört sınıfa ayrılırdı: Rahipler, askerler, katipler ve halk. Bu ayırım kesin hatlarla yapılmıştı ve bir sınıftan diğerine geçmek
mümkün değildi. Her sınıfın bürokratik bir
yapısı vardı, her sınıfın temsilcisi o sınıfı
divanda temsil ederdi.
hinşahtı.

Sasaniler dönemine ait altın tepsi (British Museuml

"MCıbed-i mCıbedan" (mubez-i mubezan)
denilen başrahip çok güçlüydü ve hükümdarlar taçlarını onun elinden giyerlerdi. Askerler sınıfına "büzürgan" (büyükler) denilirdi. Doğrudan şehinşaha bağlı, fakat iç
işlerinde nisbeten bağımsız olan büzürgan
eski Part aşiretlerinden ve yeni topraklardan getirilen ailelerden oluşurdu; devletin en önemli makamları onlara aitti. Bunlar kendi gelirleriyle orduyu besierdi ve
Ortaçağ Avrupası'nda olduğu gibi zırhlı
süvari birlikleri vardı. 1. Hüsrev'e kadar devam eden bu durum askere maaş bağlan 
masıyla sona erdi. En alt kadernede "azadan" bulunuyordu. Azadan ağalara benziyordu ve İran toplumunun bel kemiğini
teşkil ediyordu.

Sasanl İmparatorluğu'nda yahudiler ve
hıristiyanlar da yaşamaktaydı. özellikle Hı
ristiyanlığın Bizans'ın resmi dini olmasın
dan sonra Bizans İmparatorluğu'na sempati göstermekle suçlanan hıristiyanlar dış
lanıyor ve kötü muamele görüyordu. Aynı
şekilde yahudiler de zaman zaman baskı
lara maruz kalıyorlardı. Sasanl hakimiyetindeki hıristiyanlar çoğunlukla NestCırl idi.
NestCırlliğin 431 'deki Efes Konsili'nde sapkın mezhep ilan edilmesinin ardından bu
hıristiyanların kilise ile bağlarını kesmeleri
Sasanl İmparatorluğu'ndaki konumlarının
düzelmesine yol açtı. Daha sonra kurulan
müslüman devletlerin, özellikle de Abbasller'in devlet teşkilatında ve vergi sisteminde Sasanller'in etkisi göz ardı edilemez.
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SATI' e i-HUSRI
( ._şy=<JI~l..ı)
Mustafa Satı ' b. Muhammed Hilal
b. Seyyid Mustafa ei-Husri
(1880- ı 968)

L

Ar ap as ıllı Osmanlı eğitimeisi
ve Arap milliyetçisi.

_j

Yemen'in San'a şehrinde doğdu. Halep'in
ileri gelen tüccar ailelerinden birine mensuptur. İstlnaf Mahkemesi reisi olan babasının memuriyeti dolayısıyla on üç yaşı
na kadar San'a , Adana, Ankara, Trablusgarp ve Konya'da bulundu . 1893'te girdiği Mekteb-i Mülkiyye'den 1900'de mezun
olduktan sonra Yanya vilayeti idadlsinde
öğretmenliğe başladı. 1904'te öğretmen
lik görevi yanında Yanya vilayeti maiyet
memurluğuna, 1905'te Kosova'ya bağlı Radoviç'e, 190Tde Manastır'a bağlı Florina'ya kaymakam tayin edildL Bu görevleri sı
rasında Balkanlar'da giderek güçlenrnekte olan milliyetçilik hareketleri hakkında
bilgi sahibi oldu. Manastır'da kaldığı yıl 
larda İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle beraber çalıştı, ancak cemiyete üye olmadı. O da İttihatçılar gibi ll. Abdülhamid
rejiminin sona erdirilmesi ve meşrutiyet
idaresinin yeniden kurulması gerektiğine
inanıyordu . Temmuz 1908'de ilan edilen ll.
Meşrutiyet'i desteklemek için yaptığı konuşmalar Manastır'da Neyyir-i Hakikat
mecmuasında yayımlandı . Kısa süre sonra İstanbul'a döndü. Hemen ardından Envar-ı Ulum adlı bir dergi çıkardı. Eylül
1908'de Darülmuallimln-i İbtidaiyye kasımda Darülmu~llimln-i Aliye müdüriOğü
ne tayin edildL Müdür yardımcılığı görevine Ismayıl Hakkı Bey'i (Baltacıoğlu) getirdi. Bu sırada okulun öğretim programını
ve personelini yenileme çabalarıyla dikkat
çekti. Okulda verdiği konferansta toplumların geri kalması veya ilerlemesinin din
ve milliyetle ilgisinin bulunmadığını, geri
kalmanın en önemli sebebinin taassup ve
bilgisizlik olduğunu söyledi. Konferansın
metni aynı yıllarda çıkarmaya başladığı
Tedrisdt-ı İbtiddiyye Mecmuası'nda neş

redildL 1910'da Batı eğitim sistemlerini
incelemek amacıyla iki ay süren bir Avrupa seyahatine çıktı. Avrupa dönüşü verdiği konferansta başarının sırrının azim ve
çalışma olduğu üzerinde durdu. 1911 'de
Anadolu ve Rumeli gezilerine çıktı. Müdürlüğü sırasında Mekteb-i Mülkiyye'de ve
Darülhilafe Medresesi'nde ders vermenin
yanı sıra bir hemşire okulu açtı. Balkan
savaşlarının olumsuz etkileri üzerine konferanslar verdi, gazetede yazılar yayımla-

