
SARUCA PAŞA 

rı' nın dört burcundan kuzeye bakanını ken
disi inşa ettirdiği için burası Saruca Paşa 
Burcu diye anılır. Hoca Sadeddin Efendi'
ye göre İstanbul'un fethi için Edirne'de ya
pılan hazırlıklar arasında onun nezaretin
de 300 kantar barutun kullanıldığı büyük 
bir top dökülmüştü (Tacü't-tevarih, I, 41 9) 

Muhtemelen İstanbul'un fethinden kısa 
süre sonra 8S7'de ( 1453) diğer vezirlerle 
birlikte azledilmiş, tekrar Gelibolu'ya çeki
lerek 8S8'de ( 1454) burada vefat etmiştir. 

Saruca Paşa'nın Edirne'de kendisi, hatu
nu ve zevcesi adına olmak üzere üç, Geli
bolu'da bir mahalle kurulduğu görülmek
tedir. Gelibolu'daki imaretinin etrafında 
gelişen mahallede 879'da ( 1475) yaklaşık 

altmış hane bulunduğu tesbit edilmekte
dir ( Gelibolu Sancağı Tahrir Defteri, vr. 3•). 

Edirne'de mescid, medrese, imaret ve ha
mam yaptıran Saruca Paşa'nın Gelibolu'
da bugüne ulaşmayan bir cami, medrese 
ve imaret inşa ettirdiği bilinmektedir. Sa
ruca Paşa medreseye öğrenciler için on 
sekiz ciltten oluşan küçük bir kitap kolek
siyonu bağışlamıştı. Tamirler sonucu ge
çirdiği bazı değişikliklerle günümüze inti
kal eden türbesi, paşa hamarnı denilen çif
te hamarnı eserleri arasında yer almak
tadır. Gelibolu'da 840'ta (1436-37) yaptır

dığ ı imaretinin 860'ta (1456) Gelibolu şeh
riyle Şehirköy ve Mesudlu köylerinde, Edir
ne'de ve Hamza Köseç köyünde vakıfları 
vardı. Gelibolu'daki vakıfları arasında bir 
bezzazistan, doksan altı dükkan, bir ker
vansaray, bir hamam bulunuyordu (Gök

bilgin. s. 50. 53, 58, 247-252). Aşıkpaşaza
de, Gelibolu'daki imaretinden başka Silif
ke'de bir cuma mescidi yaptırdığından bah
setmektedir. 
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SARUHANBEY 
(ö. 747/ 134(,) 

Manisa merkezli 
Samhanoğulları Beyliği'nin 

kurucusu olan Türkmen beyi 
(bk. SARUHANOGULLARI). 

SARUHANi 

(bk. MÜNŞi). 

SARUHANOGULLARI 

XIIL yüzyılın sonlarından 
XV. yüzyılın başlarına kadar 

Manisa ve yöresinde hüküm süren 
Türkmen beyliği ve hanedanı . 

_j 

_j 

_j 

Batı Anadolu uç kesiminde 1290'1ı yıllar

dan itibaren faaliyet gösteren Saruhan Bey 
tarafından Manisa merkezli olarak kurul
muş olup kurucusunun adıyla anılır. Bey
liğin hakim olduğu topraklar Gediz vadi
sini ve ovasını içine alır. Beyliğin doğu sı
nırları kuzeyden güneye doğru Demirci, 
Borlu, Ilıca, Adala ve Kemaliye'den itibaren 
batıya doğru bugünkü Akhisar, Turgutlu, 
Manisa, Kemalpaşa (Nif), Menemen ve Ege 
denizi sahillerine, İzmir körfezinin batı kı 
yılarından Foçalar'a kadar uzanır. Kuzeyde 
Karesioğulları, doğuda Germiyan Beyliği ve 
güneyde Aydınoğulları ile komşu olan bey
lik Batı Anadolu'daki Karesi, Aydın ve Men
teşe gibi denizci Türkmen beylikleri .ara-· 
sında yer alır ve dönemin Bi-:taiıs ve Latin 
kaynaklarında daha çok Ege denizi, Ada
lar ve Trakya'daki akınları ile yaptıkları an
laşmalar dolayısıyla zikredilir. 

Çağdaşı kaynaklarda ve kitabelerde Sa~ 
ruhan Bey'in ismi açıkça belirtilmekle be~ 
rcıber menşei ,konusunda herhangi bir bil" 
gi bulunmaz. XVI. yüzyıla ait vakıf tahrir 
kayıtlarında babasının adı Alp-Ağı 1 Alpa
gı 1 Alpagu şeklinde gösterilir. İbn Blbi'-

nin el-Evfımirü'l-'Alfı'iyye adlı eserini ter
cüme eden Yazıcıoğlu Ali ve onu takip eden 
Osmanlı kaynakları, Saruhan Bey'i Anado
lu Selçuklu Sultanı Il. Mesud'un nökerle
rinden ve Selçuklu uç emirlerinden biri di
ye tanımlar. Şikari'nin Tarih'inde ise Mo
ğol ve Selçuklu hükümdarlarının kapıcıba
şısı olduğu, elçilikle geldiği Karamanoğlu 
Mehmed Bey'in yanında kaldığı rivayeti 
yer alır. Modern tarihçilerio bir bölümü bu 
bilgileri esas alırken bazıları . Saruhan Bey'in 
Türkmen beylikleri arasında başlangıçta en 
güçlü beylik olan Germiyanoğulları'na bağ
lı bir emir olduğunu, bazıları ise İ bn Blbi'
nin bir kaydından hareketle Celaleddin Ha
rizmşah'ın Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin Key
kubad'a yenilmesinin ardından 1230 yı lı 

dolayında Selçuklu sultanının hizmetine 
giren Harizm emirleri arasında yer alan 
Saruhan adlı beyle irtibat kurulabileceğini 
ileri sürer. Bir başka araştırmada ise Ma
nisa bölgesindeki yer adlarından ve bazı 
maddi işaretlerden yola çıkılarak Saru
han 'ın Kıpçak kökenli olma ihtimali üze
rinde durulur (Divitçioğlu, sy. 33 [20051. 

s. 287-297) Bölgede Kıpçak boylarına ait 
adların Harizm emirleriyle gelenler yanın
da Bizanslılar'ın 12SO'lerde Trakya'dan ge
tirtip Menderes vadisine yerleştirdi ki eri, 
sayıları 1 O.OOO'i bulan Kuman 1 Kıpçaklar'

la ilgili olması akla yakın görünür. Ancak 
Saruhan Bey'i bunlara bağlama konusun
da sağlam bir delil yoktur. Bu bakımdan 
Saruhan Bey'in Selçuklu uç bölgesinde yer
leşmiş emirlerden biri olması dışındaki gö
rüşler şimdilik kesinlik kazanmamıştır. 

Saruhan Bey, Manisa'yı almadan önce 
1300'lerin başında bu bölgedeki bazı yer
leri ele geçirmiş ve Batı Anadolu kesimin
de önemli bir askeri merkez konumunda
ki Manisa'yı abluka altına almış olmalıdır. 

1302'de Manisa'ya gelen imparatorun oğ
lu Mikael'in (IX) ordusunu kıstırıp kuşatan 
Türk kuwetlerinin Saruhan Bey' e ait oldu
ğu düşünülebilir. Saruhan Bey, 1303 son
larında Bizanslılar tarafından Batı Anado-



lu'ya sevkedilen Katalan bi rliğiyle de mü
cadele etti. 1304'te Katalanlar'ın çekilme
sinin ardından abluka siyasetine hız verip 
bölgenin pek çok yerine hakim oldu. An
cak güçlü bir istihkam konumundaki Ma
nisa 'yı 71 O'dan ( 131 O) sonra ele geçirebil
di. Suranın kesin alınış tarihi ve nası l fet
hedildiği hususunda halk rivayetleri dışın
da bilgi yoktur. Manisa'nın fetih tarihinin 
713 ( 1313) olarak gösterilmesi de doğru
dan çağdaş bir kaynağa dayanmamakta
dır. Manisa'nın beyliğin merkezi haline ge
lişinin ardından Saruhan Bey giderek güç
lendi ve bağımsız olma yolunda önemli bir 
adım atmış oldu. Özellikle denize yönelik 
akınlarda komşusu Aydınoğulları ile itti
fak içinde hareket etmeye başladı. Bu it
tifaka zaman zaman Menteşe beyleri de 
katıldı. Bu s ırada Bizans'ın içinde bulun
duğu karışıklıklar ve taht kavgaları, arala
rında Saruhanoğulları'nın da yer aldığı sa
hil Türkmen beylikleriyle Osmanlılar'ın da
hil olduğu kuzeydeki Türkmen beyleri ara
sında rekabete yol açtı . Bu arada Saruhan 
Bey, beyliğinin Demirci taraflarını kardeşi 
Çuga Bey' e, Nif'i ise diğer kardeşi Ali Bey' e 
vermişti. Osmanoğlu Orhan Bey'in Bizans'a 
karşı faaliyetleri dolayısıyla İmparator lll. 
Andronikos, Saruhan Bey ile ittifak yaptı . 

1329' da Sakız olayları sırasında gerçekleş
tiği anlaşılan ittifaka Aydınoğulları da ka
tıldı. Fakat bu ittifak, az sonra bu iki bey
liğin Bizans'a ait yerlere yönelik akınları
nı durdurmaya yetmedi. Aydınoğlu Umur 
Bey, Saruhanlı birliklerinin de bulunduğu 
kuwetleriyle Gelibolu üzerine sefere çıktı 
(731/133 1) . Müttefikler Eğriboz ve Sema
direk'i yağmaladı ( 1332) Üç yıl sonra Sa
ruhan Bey'in oğlu Süleyman, idaresindeki 
gemilerle Umur Bey'in yanında Mora se
ferine çıktı. Bu mücadeleler sırasında Fo
ça'daki Ceneviz kolonisi Saruhan Bey'in ha
raçgüzarı oldu. Kaynaklar. Saruhan Bey'in 
1334'ten 1346 yılı civarında vefatma ka
dar Um ur Bey, Bizanslılar, daha arkada ise 
dalaylı olarak Karaman. Germiyan ve Os
manlılar ile olan münasebetlerinin yoğun
laşt!ğına Işaret eder. imparatorluk müca
delesine girişen Kantakuzenos'a oğlu Sü
leyman Bey idaresindeki kuwetlerle yar
dımda bulunan Saruhan Bey sefer sırasın
da oğlunun hummaya tutularak ölümü 
üzerine (746/1345 ) ittifaktan ayrıldı . Kan
takuzenos'un rakibi İmparatoriçe Anne bu 
durumdan yararlanıp Saruhan ı;ley' i ken
di yanına çekmek için ona elçi yolladı , fa
kat heyet Manisa'ya ulaştığında Saruhan 
Bey vefat etmiş bulunuyordu (747/1346). 
Onun kırk yılı aşkın hakimiyeti sırasında 
Saruhan Beyliği uçta yerini tam anlamıy-

Saruhan 
Bey Türbesi -

Manisa 

la sağlamlaştırıp bölgede önemli bir güç 
odağı haline geldi ve zengin bir beylik ola
rak yerini aldı. Nitekim Cenevizli Balaban 
ve Sivrihisarlı Haydar'dan derlediği bilgile
ri kullanan çağdaş kaynaklardan İbn Faz
luilah el-Ömer!, Saruhan Bey'den övgüyle 
söz ederek bu memlekete bağlı on beş şe
hir, yirmi kale, 10.000 atlı asker olduğunu, 
denizde sürekli gaza yapan askerlerinin 
bulunduğunu, Saruhan Bey'in Nif'te otu
ran kardeşi Ali Bey'in de sekiz şehre, otuz 
kaleye, 8000 atlıya sahip olduğunu yazar. 
Öte yandan 733 yılı Ramazan bayramının 
ilkgünü (16Mayı s 1333) Manisa'yagelen 
seyyah İbn Battüta, onu bundan iki üç ay 
önce vefat eden oğlunun türbesinde ha
nımıyla birlikte dua ederken bulmuş ve 
onunla görüşmüştü . Saruhan Bey'in bu 
sırada ölen oğlunun kimliği meçhuldür. 
Kaynaklardaki bilgilere göre adları bilinen 
oğulları Süleyman. İ lyas, Orhan, Devlet Han 
ve Timur'dur. Kendisi hayattayken Timur 
ile Süleyman vefat etmiş, yerine oğlu İlyas 
geçmiştir. 

Ulu bey sıfatıyla babasının yerini aldığı 
anlaşılan Fahreddin İlyas Bey dönemi hak
kında ayrıntılı bilgi yoktur. Onun babasının 
siyasetini izlediği ve imparatoriçe ile yapı

lan ittifaka bağlılık gösterdiği bilinmekte
dir. Ancak 1346 Temmuzunda Trakya'ya 
geçen Saruhanlı askerler Umur Bey'in dev
reye girmesiyle taraf değiştirip Kant aku
zenos'un yanında yer aldılar ve etrafı yağ
malayıp geri döndüler. Kaynaklarda bu ta
r ihten sonra Saruhan kuwetlerinin Trak
ya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgiye rastlan
maz. Bunun sebebinin Umur Bey'in ölü
münden kaynaklandığı söylenebilir. Artık 
Saruhanoğulları bir taraftan Karesi Beyli
ği'ni ilhak siyaseti başlatan Osmanlılar'la , 

diğer taraftan İzmir' e iyice yerleşen Latin
ler'le karşı karşıya kalmıştı . Bu durum on
ların denize yönelik akın faaliyetleri ve ti
caretleri açısından olumsuz sonuçlara yol 
aÇtı. Üstelik İlyas ' Bey, Osmanlı şehzadesi 
Halil'in Foçalı korsanlar tarafından kaçı-
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rılması ile (756/ 1355) başlayan olaylar sı
rasında iyi bir siyaset izleyememişti. İlyas 
Bey, Halil'i kurtarmak için birlikte hare
kete geçen Bizans-Osmanlı kuwetlerine 
destek vererek Foça kuşatmasına katıldı ; 

ancak Bizans kaynaklarına göre fırsattan 
istifade edip imparatoru yakalama plan
ları yaptığı için durumdan haberdar olan 
imparatorun kurduğu tuzağa düştü. Ziya
fet için imparatorun bulunduğu gemiye 
giren İlyas Bey rehin alındı ve ancak ha
nımının ödediği fidye ve çocuklarından ba
zılarının rehine olarak ver ilmesi sonucu 
kurtulabildL Bu durumun onun üzerinde 
ne gibi bir tesir yaptığı bilinmemektedir. 
Muhtemelen bu olayın etkisiyle tahttan 
çekilmiş veya bir süre sonra vefat etmiş, 

yerine oğlu İshak Bey geçmiştir. Çağatay 
Uluçay onun 759 (1358) yılında vefat et
miş olabileceğini, İshak Bey'in de yine bu 
tarihte Saruhan tahtına çıktığını yazarken 
( İA X, 241 ) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İlyas 
Bey'e ait 764 (1362-63) tarihli bir para
dan söz eder ve İshak Bey'in bu tarihte 
ulu bey olduğunu bildirir (Anadolu Bey
likleri, s. 87) . Bu durum İlyas Bey'in oğlu 
lehine tahttan çekilmiş olma ihtimalini de 
hatıra getirir. 

Muzafferüddin İshak Bey'in hükümran
lığında Saruhan Beyliği en parlak döne
mini yaşadı. Özellikle beylik merkezi Ma
nisa bu zaman diliminde önemli im ar fa
aliyetlerine sahne oldu. İshak Bey, saltana
tı müddetince giderek güçlenen Osmanlı

lar'a karşı mutedil bir siyaset izlemeyi ter
cih etti. I. Murad'ın oğulları Yakub Çelebi 
ile Yıldırım Bayezid'in sünnet düğünlerine 
ve Yıldırım Bayezid'in Germiyan beyinin 
kızıyla evlenme merasimine davet edilin
ce bu düğünlere çeşitli hediyelerle birlikte 
elçisini yolladı. Ancak Karamanoğulları ile 
de münasebetlerini iyi tutmaya çalıştı. Ver
diği bilgilerin güvenilirliği tartışmalı olan 
Şikarl'ye göre 1360'1ı yıllara doğru Kara
man Beyi Alaeddin uç beyleri üzerinde nü
fuzunu arttırma çabası içine girerek Sa-
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ruhanoğulları'nın dahil olduğu uçtaki Türk
men beyliklerini kendisine bağladı. Hatta 
bizzat kendisi Kütahya'dan sonra Saruhan 
iline geçip burada büyük bir merasimle 
karşılandı. Bu sırada Samhanoğlu çeşitli · 
hediyeler takdimederek ondan hüccet al
dı (Karamanoğulları Tarihi, s. 64) . Yine Şi
karl Germiyan, Saruhan, Aydın ve Mente
şe beylerinin yılda bir defa gelip üç gün La
rende'de kalarak tabilik bağlarını teyit et
tiklerini söyler. Bu bilgilerin doğruluğu ve 
kronolojisi şüpheli olmakla birlikte Kara
manoğulları'nın 1367'deki Gorigos seferi
ne, aralarında Saruhan askerlerinin de bu
lunduğu bütün uç bölgesindeki Türkmen 
beylik kuwetlerinin katıldığı bilinmekte
dir. Bu katılım için Memlük Sultanlığı 'nın 

devreye girdiği, diğer beylerle birlikte İs
hak Bey'e de 767 Şewalinde (Haziran 1366) 

bir mektup gönderildiği Kalkaşendl tara
fından bildirilir (Şubf:ıu'l-a'şa, Vlll, 16-19) . 

Bu arada İshak Bey'in Mevlevlliği benim
sediği, "Çelebi" unvanını kullandığı, Mani
sa Ulucamii ve Külliyesi'nin inşaatını baş
latırken (768/1366) yine şehre hakim mev
kide bir mevlevlhane yaptırdığı (770/1368-

69) görülmektedir. Bu imar hareketleri 
Karamanoğulları ile olan münasebetlerin 
yoğunlaştığı döneme rastlamaktadır. Mi
mari eserlerin inşası beyliğin ekonomik 
gücüyle bağlantılı olup bunun kaynakları 
kısmen deniz akınları ve daha çok Latin
ler'le yapılan ticaretti. Ayrıca Manisa'nın 
bu sıralarda esir ticaretinin merkezi hali
ne geldiği tesbit edilmektedir (Zacharia
dou, s. 161). Manisa ve yöresindeki imar 
faaliyetleriyle dikkati çeken İshak Bey'in, 
Orhan b. İshak adına Manisa'da darbedil
miş 780 (1378-79) tarihli bir paranın mev
cudiyetinden hareketle söz konusu tarih
te vefat ettiği ve yerine adı bilinen iki oğ
lundan Orhan Bey'in geçtiği ortaya konul
muştur. İshak Bey'in Manisa'da yaptırdı
ğı külliyenin müştemilatının son parçaları 
da aynı tarihi taşımaktadır (Emecen, İlk 
Osmanlılar, s. 127-128). 

Orhan Bey'in Saruhan tahtına çıkışı muh
temelen kardeşi Hızır Bey 1 Hızır Şah'ın 
muhalefetine yol açtı. 1380'lerden itiba
ren yaklaşık on yıllık bir dönem karışıklık
lar içinde geçti. Bu dönemde ı. Murad'ın 

beylik üzerindeki nüfuzu daha da arttı . 

Hatta 1389'daki Kosova savaşına Osman
lı vasalı olarak Saruhan askerleri de katıl
mıştı . Bu sırada veya hemen sonrasında 
Saruhan tahtında Hızır Bey'in oturduğu 
bilinmektedir. Nitekim vakıf kayıtlarında 
Hızır Şah'ın 791 (1389) yılında babasının 
mülkünü "mukarrer" tuttuğuna dair bir 
bilgi vardır (BA, TD, nr. 398, s. 9). Ayrıca Ko-
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sova savaşının ardından Osmanlılar'a kar
şı Karamanoğulları'nın liderliğinde kuru
lan ittifaka Saruhanoğulları da katılmıştı. 
ı. Murad'ın yerine tahta geçen Yıldırım 
Bayezid 791-792 ( 1389-1390) kışında giriş
tiği harekat sırasında Manisa'ya geldiğin
de Hızıı:. Şah onu karşılayarak şehri Os
manlılar'a teslim etti. Bu durum Karaman
lılar'la ittifak yapan beyin Orhan Bey oldu
ğunu, Yıldırım'ın harekatı esnasında bir 
şekilde tahtı elde eden Hızır Şah'ın Os
manlı yanlısı bir siyaset izlediğini hatıra ge
tirmektedir. Yıldırım Bayezid, Manisa'yı 
kendisine bırakan Hızır Şah'a Demirci, Ke
maliye, Kayacık taraflarında mülk verdi. 
Belki de bu sebeple Hızır Şah, Osmanlı va
kıf kayıtlarında Hızır Paşa diye anılır. Bu 
sırada Orhan Bey'in durumu hakkında bil
gi yoktur. Bazı kaynaklarda İznik veya Bur
sa'ya sürülen beyler arasında gösterilen 
Saruhanoğlu'nun Orhan Bey olduğu belir
tilirse de böyle bir sürgün ün yapılıp yapıl
madığı şüphelidir. Aslında Orhan Bey'in 
Timur'a sığınan beylerin içinde yer almış 
olması daha kuwetli bir ihtimaldir. 

Yıldırım Bayezid'in Saruhan bölgesinde
ki idaresi Manisa merkez olmak üzere nis
beten dar bir alanı kapsıyordu. 1390-1402 
yılları arasında Saruhan ilinin mesela De
mirci, Nif gibi kısımlarında bey ailesi men
suplarının varlıklarını sürdürdükleri söyle
nebilir. Manisa merkezli Osmanlı idari bi
riminin başına ise Yıldırım Bayezid'in oğlu 
Ertuğrul ve ardından Süleyman Çelebi ge
tirilmişti. Bu dönemlerde Saruhan yöresin
de Osmanlı idaresine karşı Orhan Bey'in ön
cülüğünde bazı faaliyetlerin yapıldığı, böl
ge halkının ona sempatiyle baktığı düşü
nülebilir. Nitekim 1402 Ankara Savaşı'nın 
ardından Anadolu Türkmen beylikleri yeni
den ihya edilirken Orhan Bey, Timur'un des
teğiyle Manisa'ya gelip 17 Ağustos 1402'
de beyliğin başına geçti. Böylece Saruhan 

Manisa 
Ulucamii 

Beyliği on iki yıllık bir aradan sonra yeni
den kurulmuş oluyordu. Fakat Orhan Bey 
bu ikinci saltanatı sırasında aile üyelerinin 
diğer fertleriyle geçinemedi ve özellikle 
Hızır Şah'ın muhalefetiyle karşılaştı. Bir 
süre sonra Orhan Bey bertaraf edildi ve 
Saruhan tahtına yeniden Hızır Şah geçti 
(806/1404). Onların mücadelesini muhte
melen Osmanlı tahtı için mücadele eden 
Yıldırım Bayezid'in oğullarına verdikleri des
tek belirlemişti. Özellikle bölgede Aydınoğ
lu Cüneyd Bey'in faaliyetleri etkili oldu. Os
manlı kaynaklarına göre Hızır Şah, Cüneyd 
Bey ile birlikte hareket etti ve Osmanlı 
şehzadesi Süleyman Çelebi'yi destekledi. 
Belki de onların yardımıyla kardeşi Orhan'ı 
tahttan indirmişti. Nitekim Çelebi Meh
med, bu bölgeye geldiğinde 808 (1405-
1406) civarında Manisa'ya girip rakibini 
destekleyen Hızır Şah' ı ortadan kaldırdı . 

Böylece Süleyman Çelebi-Cüneyd Bey ve 
Hızır Şah ittifakının önemli bir ayağını yok 
etmiş oldu. Fakat 1407'de Süleyman Çe
lebi'nin sıkıştırması üzerine Badrum Kale
si'ne sığındı. Bu sırada Saruhan iline kimin 
hakim olduğu belli değildir. Eğer Orhan Bey 
hayatta ise Süleyman Çelebi'ye muhalefe
ti sebebiyle kaçmış olabilir ve bu bakım
dan onun tahtı üçüncü defa ele geçirmiş 
olması ihtimali ortadan kalkar. Bu son de
rece karışık ortamda İshak Çelebi'nin bir 
diğer oğlunun daha adına rastlanmakta
dır. Bu zat 814 ( 1411 ) tarihli bir bakır sik
kesi bulunan Saruhan b. İshak'tır. Onun is
tiklal alameti olarak para bastırmış olma
sı Manisa'yı bir süre elinde bulundurdu
ğuna işaret eder. Bu durumun Süleyman 
Çelebi'nin 1409-141 O civarında Rumeli'ye 
çekilmesinin ardından gerçekleştiği söyle
nebilir. Ancak onun hakimiyetinin çok kı
sa sürdüğü, 1411 'den sonra ve 141 S 'ten 
önce Saruhan ülkesinin Çelebi Mehmed'in 
idaresi altına girdiği, böylece Saruhano-



ğulları'nın Manisa kolunun tarihe karıştığı 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber Saru
hanoğulları'nın Demirci kolu varlığını bir 
müddet daha sürdürmüştür. Vakıf kayıt
larında bu yörede Devlet Han oğlu Yakub 
Bey'in adına rastlanır ( 816/ ı 4 ı 3). Ayrıca 

yine vakıf kayıtlarında Yusuf Çelebi, Hay
reddin Çelebi, Ali Bey, Budak Paşa oğlu 
Beğce ve İdris gibi Saruhanoğlu oldukları 
belirtilen şahıslardan söz edilir. Bunların 
Demirci ve Menemen bölgesindeki kolla
ra mensup bulunduğu ileri sürülebilir. Çe
lebi Mehmed, Manisa'da tam hakimiyet 
kurduktan sonra burayı bir sancak haline 
getirip beyliğine Timurtaşoğlu Ali Bey'i ge
tirdi. Ali Bey'in adı Manisa bölgesini de et
kileyen Börklüce Mustafa ve onun adamı 
Torlak Kemal'in isyanı sırasında zikredilir. 
Torlak Kemal'in yenilgiye uğratılıp Mani
sa'da idam edildiği tarih 819 (1416) olup 
bu durum Saruhan bölgesindeki kesin Os
manlı idaresinin tarihini de belirler. An
cak bölgedeki olaylar Cüneyd Bey hadise
siyle birlikte devam etmiştir. Onun 828-
829 ( 1425-1426) yılına kadar süren faali
yetleri sırasında kendisine destek veren 
bey aileleri arasında Saruhanoğulları da 
vardır. Bunların Demirci yöresindeki kala 
mensup olmaları kuwetle muhtemeldir. 
Hatta 825'te (1422) Bursa'yı kuşatan ll. 
Murad'ın küçük kardeşi Mu.stafa'ya des
tek veren Anadolu beyleri arasında onla
rın da bulunması ihtimali büyüktür. Ancak 
bütün bu direniş 1426'da Cüneyd Bey'in 
idamıyla kırıldı ve Saruhan bölgesinde tam 
olarak Osmanlı düzeni hakim oldu. Bölge
deki eski bey ailelerinin ve Saruhanlı sipa
hilerin muhtemelen bu olaylar sebebiyle 
Rumeli yakasına sürüldüğü bilinmektedir. 

Batı Anadolu'nun denizci Türkmen bey
likleri arasında yer alan Saruhanoğulları, 
Manisa yöresinin Türkleşmesinde önemli 
rol oynamış, yeni yerleşim yerlerinin ku
rulmasını sağlamış, ele geçirdikleri şehir ve 
kasabaları birer iskan merkezi haline ge
tirmiştir. Tahrir kayıtları, bu bölgede kala
balık sayıda Türkmen grubunun yerleşmiş 
olduğuna ve beylik topraklarında çok az 
sayıda hıristiyanın mevcut bulunduğuna 
işaret eder. Ayrıca onların idaresi altın
da Manisa büyük bir gelişme göstererek 
önemli eserlerle süslenmiştir. 

Saruhan Beyliği ' nin merkez idaresi ve 
taşra teşkilatı diğer Türkmen beyliklerine 
benzer. Beylik Saruhan Bey zamanında 
Manisa ve Nif olarak iki ana idari birime 
ayrılmış. muhtemelen daha sonraları De
mirci tarafı da bir diğer idari birim olarak 
ortaya çıkmıştır. Saruhan Bey Manisa'da 

ulu bey olarak bulunurken kardeşlerinden 
Ali Bey Nif'te. Çuga Bey Demirci'de idare
cilik yapıyordu. Saruhan hanedam üyeleri 
genellikle bey ve çelebi unvanı ile anılıyor
du. İlk defa şaşaalı unvanla anılan İshak 
Bey' dir. Yaptırdığı cami kitabesinde ondan 
"gazi, mücahid, çelebi, han, sultan" diye 
bahsedildiği dikkati çeker. Hanedanın ba
zı üyeleri ise paşa unvanıyla kayıtlarda ge
çer (Hızır Paşa). Saruhan beylerinin Latin 
ve Cenevizliler'le ticari ilişkileri olduğu bi
linmektedir. Latinler'le yapılan 1340 tarih
li anlaşma bu durumun niteliği bakımın
dan önemlidir. İtalyan tüccarlarının bura
dan başta buğday olmak üzere hububat 
yanında sınai ham madde (şap, afyon, pa
muk vb.) ve zeytinyağı. kuru meyve, halı, 
koyun, at aldıkları, özellikle köle ticareti
nin önemli olduğu, buna karşılık tekstil 
ürünleriyle şarap ve sabun gibi maddele
ri sattıkları anlaşılmaktadır. Saruhan tuz
lasının ve şapının önemi Osmanlılar döne
minde de sürmüştür. Bazı Osmanlı kro
niklerinde tuz yasağına uymadıkları gerek
çesiyle Saruhanlı yörüklerin ı. Murad za
manında Rumeli'ye sürgün edildiğine dair 
kayıtlara rastlanır. Ayrıca İtalyan devlet
leriyle yapılan ticaretin bir işareti olarak 
Manisa Darphanesi'nde Latince yazılı, An
jou hanedanının "gigliati" adı verilen para
ları tipinde sikke basılıyordu . Yine iç piya
sada geçerli paraları vardı. Bugüne ula
şanlar arasında İshak Bey, İlyas Bey, Or
han Bey, Hızır Şah ve İshak Bey oğlu Saru
han'ın paraları zikredilebilir. Bazı araştır
macılar Saruhan, Karesi ve Osmanlı para
larının aynı tipolojide olmasından hareket
le bu üç beyliğin müşterek bir ekonomik 
ve ticari bağa sahip oldukları fikrini ileri 
sürmüştür. Saruhan beylerinin ayrıca ilim 
ve kültür hayatını destekledikleri bilinmek
tedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ı. Murad'ın 
damadı olduğu belirtilen Saruhanoğlu Hı
zır Şah adına Hasan isimli birinin yazdığı 
kaside ile Yakub Bey emriyle yapılan Bah
name tercümesinden SÖZ eder. 
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lJllll!!l FERiDUN EMECEN 

o MiMARİ. Kısa ömürlü bir beylik olan 
ve siyasi hayatı devamlı mücadeleler için
de geçen Saruhanoğulları'nın bu sebeple 
yoğun bir imar faaliyetinde bulunamadık
ları anlaşılmaktadır. Mimari eserlerinin 
henüz tam bir katalogu yapılmamış olan 
bu beylikten günümüze az sayıda yapı ge
lebilmiştir. Bunların en önemlisi, Manisa'
nın güneyindeki Sipil dağının (Sipylos) 
eteklerinde şehre bakan bir yamaç üze
rinde yer alan Ulucami Külliyesi'dir. Cami, 
medrese, türbe, iki çeşme ve hamamdan 
ibaret külliye Muzafferüddin İshak Çelebi 
tarafından yaptırılmış , cami 768 (1366), 
medrese 780 ( 1378-79) yılında tamamlan
mıştır. Türbenin kitabesinde adı geçen 
Emet b. Osman'ın diğer birimlerin de mi
marı olması muhtemeldir. Cami külliyenin 
doğusuna, medrese batısına, İshak Çele
bi'nin türbesi cami ile medresenin arasına 
yerleştirilmiş, bunların avlularını birleştiren 

kapının güneyi ile minare kaidesinin yanla
rına iki çeşme yapılmıştır. Cami doğu-batı 
doğrultusunda gelişen, dikdörtgen plan
lı, eşit büyüklükte bir harimle bir avludan 
meydana gelmektedir (bk. ULUCAMİ). 
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