
343

lusî Miftâ¼u’l-ma£iyye fî ¹arîši’n-Naš-
þibendiyye adýyla þerhetmiþ, bu þerh Os-
man Bahrî b. Muhammed Emîn tarafýn-
dan Türkçe’ye tercüme edilmiþtir (Ýstan-
bul 1289). 4. Câmi£u’l-fußâd. Bazý kaynak-
larda yanlýþlýkla Câmi£u’l-fevâßid diye kay-
dedilen eserde vera‘, tevekkül, mücâhede,
muhabbet, fakr, zühd, rýzâ, vahdet-i vü-
cûd, cem‘, tefrika, semâ, raks, hýrka, soh-
bet, uzlet gibi konular ele alýnmýþtýr (Sü-
leymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 367/1; ÝÜ
Ktp., AY, nr. 5490). Müellif eserin baþýnda,
kendisine gelen bir talep üzerine önce Ku-
þeyrî’nin er-Risâle’sini þerhetmeye niyet-
lendiðini, ancak ömrünün yetmeyeceði-
ni düþünerek bundan vazgeçip Câmi£u’l-
fußâd’ý yazdýðýný söyler. Bazý kayýtlarda mü-
ellife nisbet edilen Fevâßidü’l-Æuþeyrî de
bu eser olmalýdýr. Tâceddin b. Zekeriyyâ
ayrýca Abdurrahman-ý Câmî’nin Nefe¼â-
tü’l-üns’ü ile (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1967-1968;
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 9795) Fahred-
din Ali Safî’nin Reþe¼ât-ý £Aynü’l-¼ayât’ý-
ný Farsça’dan Arapça’ya (Ta£rîbü’r-Reþe¼ât /
Mu£arrebü’r-Reþe¼ât) çevirmiþtir (Süley-
maniye Ktp., Murad Buhârî, nr. 170, Hâlet
Efendi-Ek, nr. 67; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2344). Bunlarýn dýþýnda bazý kasidelerinin
toplandýðý Risâle fi’l-ša½âßid adlý bir eseri
(Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 367,
vr. 107a-113a), velâyet hakkýnda küçük bir
risâlesi (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, AY,
nr. 971, vr. 190b-192a) ve Tu¼fetü’l-mülûk
fî ma£rifeti men en½afe bi’s-sülûk, Risâ-
le fî beyâni sülûkü’l-Kübreviyye, e½-Øý-
râ¹ü’l-müstaš¢m, Esrârü’l-£ibâde, Risâ-
le der Bâb-ý Envâ£-i ªýb adlý baþka eser-
leri vardýr. Onun yemek piþirme ve aðaç
dikme usulleriyle ilgili eserler de kaleme
aldýðý belirtilmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Tâceddin b. Zekeriyyâ, Mu£arrebü’r-Reþe¼ât,
Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi-Ek, nr. 67, vr. 2b;
a.mlf., Risâle fi’l-cevâb £an ba£²ý fi £li’½-½ûfiyye,
Süleymaniye Ktp., Âþir Efendi, nr. 157, vr. 2a;
a.mlf., Risâle fî u½ûli’¹-¹arîšati’n-Našþibendiyye,
Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 474, vr. 47b-
48a; Sem‘ânî, el-Ensâb, VIII, 367-368; Ýmâm-ý
Rabbânî, Mektûbât, Ýstanbul, ts. (Fazilet Neþri-
yat), I, 257; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1967-1968; Muhib-
bî, ƒulâ½atü’l-e¦er, I, 18-19, 346-347, 464-470;
II, 283; III, 50-51; Harîrîzâde, Tibyân, I, vr. 196b-
202a; M. Hâþim-i Kiþmî, Berekât: Zübdetü’l-Ma-
kåmât, Ýmam-ý Rabbani ve Yolundakiler (trc. A.
Faruk Meyan), Ýstanbul 1974, s. 51-57; Muham-
mad Sâdiq Dihlawî, The Kalimât al-Sâdiqîn (trc.
Muhammad Saleem Akhtar), New Delhi 1990, s.
24-25; Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-Åavâ¹ýr,
Beyrut 1420/1999, V, 499, 507-508; Brockelmann,
GAL, II, 552-553; Suppl., II, 286-287, 618; Î²â-
¼u’l-meknûn, I, 356; II, 66, 664; Hediyyetü’l-
£ârifîn, I, 244; II, 280; S. de Laugier de Beaurecueil,
Manuscrits d’Afghanistan, Kahire 1964, s. 62; J.
S. Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford
1971, s. 93-95; S. A. A. Rizvi, Muslim Revivalist
Movements in Northern India, New Delhi 1993,
s. 198-199; Necdet Tosun, Bahâeddîn Nakþbend:
Hayatý, Görüþleri, Tarîkatý, Ýstanbul 2002, s. 136,
206-208, 265-266, 393, 404; Abdullah Muham-
med el-Habeþî, Câmi£u’þ-þürûh ve’l-¼avâþî, Ebû-
zabî 1425/2004, III, 1780-1781; Mu£cemü’l-maÅ-
¹û¹âti’l-mevcûde fî mektebâti Ýstânbûl ve Ânâ-
¹ûlî (haz. Ali Rýza Karabulut), [baský yeri ve tarihi
yok], I, 359; Nesîm Ahmed Ferîdî Emrûhî, “Tâcüd-
dîn b. Zekeriyyâ”, UDMÝ, VI, 18-21.

ÿReþat Öngören

– —
TÂCEDDÝNOÐULLARI

XIV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Niksar-Kelkit yöresinde kurulan

hânedan ve beylik.
˜ ™

Beyliðin ve hânedanýn kurucusu Tâced-
din Bey’in Selçuklu soyuna mensup bulun-
duðu ileri sürülmüþtür. Babasýnýn Emîr
Doðanþah (Doðancýk Bey) adlý bir Türkmen
beyi olduðu, onun Ýlhanlý hâkimiyetinin çö-
küþünden sonra müstakil hareket etme-
ye baþladýðý, Emîr Eretna’ya karþý çýkarak
Amasya’yý ele geçirdiði, 1341’de buradan
çýkarýlýnca Niksar yöresine çekildiði ve 747
(1346) veya 749 (1348) yýlýnda ölümünün
ardýndan yerine oðlu Tâceddin Bey’in geç-
tiði belirtilir. Onun faaliyet alanýnýn Canik
(Samsun-Ordu) kesimi oluþu bu bölgede yo-
ðunlaþan Çepni boylarýyla iliþkisinin bulun-
duðuna iþaret eder. Canikli (Canîtî) diye de
anýlan Tâceddin Bey’in merkezi Niksar olup
sýnýrlarý bazan Kelkit, Amasya, Samsun,
Ordu, Giresun ve Trabzon’a kadar geniþle-
miþtir. Tâceddin Bey önceleri Amasya Emî-
ri Hacý Þadgeldi’ye tâbi idi, ayrýca Eretna-
oðullarý’na vergi veriyordu. Bölgede Kadý

ayrý silsileler meydana gelmiþ, bunlardan
Seyyid Mahmûd el-Hindî ile devam eden
silsileden Abdülganî en-Nablusî, Muham-
med Abdülbâký ile devam eden silsileden
de Harîrîzâde hilâfet almýþtýr (Tibyân, I,
vr. 200b).

Eserleri. 1. Âdâbü’l-mürîdîn (Âdâbü’l-
meþîÅa ve’l-mürîdîn) (Süleymaniye Ktp.,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 2448, vr. 38b-
70a, Yazma Baðýþlar, nr. 2931, vr. 10b-52b;
ÝÜ Ktp., FY, nr. 870, vr. 101b-130a). 2. Hüc-
cetü’l-mürîdîn (Risâle fi’l-cevâbi £an ba£²ý
fi£li’½-½ûfiyye). Birçok zâhir ulemâsýnýn bid-
‘at kabul ettiði musâfaha, hýrka, halvet
gibi tasavvufî uygulamalarýn bid‘at olma-
dýðýný ortaya koymak amacýyla kaleme alýn-
mýþtýr (Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi,
nr. 367, vr. 86b-106b; Âþir Efendi, nr. 157,
vr. 1b-36a). 3. Nef¼atü’l-ilâhiyye fî ¹arîša-
ti’n-Našþibendiyye (Vâridâtü ÞeyÅ Tâ-
ciddîn b. Zekeriyyâ). Müellif bu eserinde
Nakþibendiyye silsilesini kaydettikten son-
ra tarikatýn âdâb ve usulünü ele almýþtýr
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, AY, nr. 971,
vr. 182a-190a; Süleymaniye Ktp., Serez, nr.
3935, vr. 87b-93a). Tâciyye diye bilinen ve
birçok nüshasý bulunan eserin adý kütüp-
hane kataloglarýnda ve bazý kaynaklarda
Nef¼atü’l-ilâhiyye fî mev£i¾eti’n-nef-
si’z-zekiyye, Silsiletü ¹arîši’s-sâdeti’n-
Našþibendiyye, Risâle fî beyâni mu£te-
šadâti’s-sâdâti’n-Našþibendiyye, Risâ-
le fî u½ûli’¹-¹arîšati’n-Našþibendiyye,
Risâle fî âdâbi’¹-¹arîšati’n-Našþiben-
diyye þeklinde kaydedilmiþtir. Süleymani-
ye Kütüphanesi’ndeki bir nüshasýnýn ka-
paðýnda (Serez, nr. 1530, vr. 158a-167a) “ese-
rin Ahmed b. Allân tarafýndan yapýlan ter-
cümesi” þeklinde yer alan kayýt doðru de-
ðildir. Eseri Abdülganî b. Ýsmâil en-Nab-

TÂCEDDÝNOÐULLARI

Tâceddin

b. Zekeriyyâ’nýn

Câmi£u’l-
fußâd adlý eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Reþid Efendi,
nr. 367/1)



344

TÂCEDDÝNOÐULLARI

topraklarýna girdi ve Tâceddin’in oðlu Al-
parslan’ýn koruduðu Niksar’ý kuþattý. Yapý-
lan çarpýþmalarda Alparslan’ýn kuvvetleri
yenildi, Niksar yaðmalandý. Kadý Burhâned-
din aleyhine topraklarýný geniþletemeye-
ceðini anlayan Tâceddin Bey, Hacý Emîr
Ýbrâhim ile oðlu Süleyman Bey arasýndaki
çekiþmeden faydalanmak amacýyla o ta-
rafa yöneldi. Hacý Emîr Ýbrâhim, aðýr bir
hastalýða yakalanýnca beyliðin ileri gelenle-
rinin önünde idareyi oðlu Süleyman’a dev-
rettiðini ve iyileþse bile beyliðin baþýna dön-
meyeceðini açýkladý. Ancak saðlýðý düze-
lince oðlu Süleyman ile aralarýnda müca-
dele baþladý. Tâceddin Bey bunun üzeri-
ne Süleyman Bey’in idaresindeki Ordu ve
Ünye taraflarýna giderek 12.000 kiþilik bir
kuvvetle Ordu’ya yürüdüyse de Süleyman
Bey ile yaptýðý savaþta bozguna uðradý ve
3000 adamýyla birlikte hayatýný kaybetti
(24 Ekim 1386). Tâceddin Bey’in ölümünün
ardýndan Niksar Kadý Burhâneddin’e tes-
lim oldu. Tâceddin Bey’e ait Ýskefsir’i de
(Reþadiye) ele geçiren Kadý Burhâneddin
þehri kendisine baðlýlýðýný bildiren Süley-
man Bey’e iktâ etti.

Tâceddin Bey’in oðullarý Mahmud Çele-
bi ve Süleyman Bey, Kadý Burhâneddin’e
elçi yollayýp önceki faaliyetleri dolayýsýyla
affedilmelerini, para ve asker gönderme
karþýlýðýnda memleketlerinde baðýmsýz kal-
malarýna izin verilmesini istediler. Kadý Bur-
hâneddin, bu isteði kabul ederek Tâced-
din Bey’in hâkimiyet bölgesini Mahmud
Çelebi’ye verdiðine dair ferman hazýrlattý.
Ayrýca Hacý Emîr oðlu Süleyman Bey’e Tâ-
ceddinoðullarý’nýn topraklarýna saldýrma-
masýný bildirdi. Mahmud Çelebi güçlü kom-
þularý arasýnda dengeli bir siyaset izleme-
ye çalýþtý. Ancak her fýrsatta Kadý Burhâ-
neddin aleyhine diðer beylerle ittifak yap-
maktan da geri durmadý. Nitekim Kasta-
monu Emîri II. Süleyman ile birleþti, bu
birliðe katýlmalarý için Emîr Ahmed’e, Ta-
þanoðlu’na, Bafra emîrine mektuplar gön-
derdi ve Candaroðlu II. Süleyman’a itaat
etmelerini istedi. Fakat Yýldýrým Bayezid’in
Candarlý Beyliði üzerine yürümesi ve bey-
liðin topraklarýný ele geçirmesi (794/1392),
Kastamonu, Küre, Osmancýk ve Samsun’u
zaptetmesi karþýsýnda müttefikleri Amas-
ya Emîri Ahmed, Taþanoðlu ve kendi kar-
deþi Kýlýcarslan ile birlikte Yýldýrým Baye-
zid’in yanýna gidip Osmanlý Devleti’ne bað-
lýlýk bildirdiler. Mahmud Çelebi, Yýldýrým
Bayezid Bursa’ya dönünce tekrar kardeþ-
leriyle beraber Kadý Burhâneddin’e mey-
letmek zorunda kaldý, fakat asker mese-
lesi yüzünden aralarý bozuldu. Kadý Burhâ-
neddin, 1393 baharýnda Osmanlý tarafta-

rý siyaset güden Tâceddinoðlu Mahmud’un
idaresindeki Fenâriye’yi iþgal ederek bu-
raya bir kale yaptýrýnca Tâceddinoðlu Mah-
mud, Alparslan ve Kýlýcarslan kardeþler Yýl-
dýrým Bayezid’den yardým istedi. Kadý Bur-
hâneddin de stratejik bakýmdan önemli
olan Amasya’yý almak için þehri ikinci de-
fa kuþattý. Bu haberi alan Yýldýrým Baye-
zid Merzifon’a geldi. Kadý Burhâneddin ön-
ce Turhal’a, oradan Tokat yoluyla Sivas’a
döndü.

Kadý Burhâneddin 796 (1394) kýþýnda
Tâceddinoðullarý, Taþanoðullarý ve Bafra
emîrlerini kendisine itaate zorlarken Ti-
mur’un Erzincan önlerine geldiðini öðre-
nince Sivas’a çekilip tahkimata baþladý. Ti-
mur Anadolu’ya girdiðinde Kadý Burhâned-
din ve düþmanlarý hakkýnda aldýðý istihba-
rata göre Tâceddinoðlu Mahmud’un kuv-
vetleri 6000’e ulaþýyordu. Timur’un Ana-
dolu’dan ayrýlmasýndan sonra Kadý Burhâ-
neddin, Tâceddinoðullarý ile anlaþma zemi-
ni aradý. Bu sýrada Tâceddinoðlu Alpars-
lan, aðabeyi Mahmud Çelebi’ye isyan edip
babalarýndan kalan topraðýn ikiye bölün-
mesine sebep oldu. Alparslan kuvvetleriy-
le Niksar’ýn bir kýsmýný ve Yeniþehir’i ele
geçirince Mahmud Çelebi diðer kardeþle-
ri Kýlýcarslan ve Süleyman’ý yanýna alarak
onun üzerine yürüdü. Bunun üzerine Al-
parslan, Kadý Burhâneddin’in yardýmýna
baþvurdu. Kadý Burhâneddin de Alpars-
lan’a yardým bahanesiyle Niksar bölgesine
girdi. Niksar yakýnlarýnda konaklayan Ka-
dý Burhâneddin’in huzuruna çýkan Alpars-
lan onu metbû tanýdý. Fakat ardýndan De-
veli hâkimi Feridun Bey ile ortak hareket
etti ve Kadý Burhâneddin’e suikast düzen-
lemeye çalýþan Feridun Bey ile birlikte ya-
kalandý. Kadý Burhâneddin, yanýnda gö-
türdüðü Alparslan’ý Yeniþehir Kalesi hal-
kýnýn teslim olmamasý üzerine kendi eliy-
le öldürdü (1394). Alparslan’ýn Hüsâmed-
din Hasan ve Hüsâmeddin Mehmed Ya-
vuz adlý iki oðlu Niksar’ýn kuzeyine çekile-
rek Çarþamba, Terme ve Samsun yöresi-
nin güneyinde hâkimiyetlerini sürdürdü-
ler. Kadý Burhâneddin ise teslim olmayan
Yeniþehir Kalesi’nin yanýna bir kale yaptýra-
rak bir miktar askerini buraya yerleþtirdi.
Bu geliþmelerden rahatsýz olan Tâceddi-
noðlu Mahmud, onun bölgeden çekildiðini
duyunca yeni yapýlan kaledeki askerlerin
bölgeyi yaðmalamasýný engellemek için sal-
dýrýya geçtiyse de baþarýlý olamadý ve Kadý
Burhâneddin’in kuvvetlerine karþý bir nevi
çete harekâtý yapmaya baþladý.

Rumeli’de güvenliði saðlayan Yýldýrým
Bayezid 800 (1398) yýlý baharýnda yeniden
Canik bölgesine gelince Tâceddinoðlu Mah-

Burhâneddin’in gücünü arttýrmasý Tâced-
din Bey’i de etkiledi. 1379 ilkbaharýnda
Niksar’a saldýran Kadý Burhâneddin ile
Eretna Beyi Alâeddin Ali’nin kuvvetlerini
bozan Tâceddin Bey, Eretna Devleti’ne
vergi vermeyi kesti; 781’den (1379) itiba-
ren de baðýmsýz hareket etmeye baþladý.
Topraklarýna düzenlenen ikinci Eretna se-
ferini de komþusu Hacý Þadgeldi’nin yar-
dýmýyla püskürttü. Fakat Kadý Burhâned-
din’e karþý Hacý Þadgeldi ile birlikte Tokat’ýn
Dâniþmendiye köyü yakýnýnda yaptýðý sa-
vaþý kaybetti (783/1381). Kadý Burhâned-
din’in ayný yýl Eretna Devleti’ne son ver-
mesi üzerine ona karþý Tokat Emîri Sey-
yidî Hüsâm ile birleþti ve Akþehir’e (Erzin-
can) saldýrarak burayý yaðmaladý. Bu olay-
lar sýrasýnda Trabzon Komnenoslarý onun-
la yakýnlaþma çabasý içine girdi. III. Alexios
kýzý Eudokia’yý, Trabzon kroniklerinde Dschi-
natines veya Tatziatin adýyla geçen Tâced-
din Bey ile evlendirdi. Kýzýný çeyiziyle bir-
likte götüren III. Alexios, Oeneon’a (Ünye)
giderek Tâceddin Bey ile görüþtü (8 Ekim
1379). Tâceddin Bey, Eudokia’yý aldýktan
sonra hâkimiyet bölgesi Limnia’ya (Ter-
me / Çarþamba yöresi) döndü. Bu durum
onun bölgenin güçlü emîrlerinden oldu-
ðunu gösterir.

Kadý Burhâneddin’in komþu beyleri ce-
zalandýrmak için asker yollamasý ve aþiret
reislerini kendi safýna almaya çalýþmasýy-
la durumun kötüleþtiðini gören Tâceddin
Bey ona dostluk teklif ettiyse de olumlu
cevap alamadý. Kadý Burhâneddin’in Tur-
hal’ý sýkýþtýrmasý üzerine tehlikenin ken-
disine yaklaþtýðýný anladý ve Dâniþmendi-
ye köyünün ileri gelenlerinden Þeyh Nus-
ret’i elçi olarak gönderip Emîr Ahmed’e
karþý giriþtiði harekâtý durdurmasý için ri-
cada bulundu ve Turhal’da yaptýrdýðý ka-
leyi yýktýrmasýný istedi. Ancak bu teklifi de
kabul görmedi. Aksine Kadý Burhâneddin
5000 kiþilik bir orduyla Tâceddin Bey’in
topraklarýna yürüyünce Tâceddin Bey, Emîr
Ahmed’den yardým talep etti. Ýki mütte-
fik 7000 kiþilik kuvvetleriyle karþý harekâta
geçti. 1386 baharýnda yapýlan savaþ Kadý
Burhâneddin’in zaferiyle sonuçlandý, Tâ-
ceddin Bey ve Emîr Ahmed canlarýný zor
kurtardýlar. Tâceddin Bey bu defa Kadý Bur-
hâneddin’e Þeyh Nusret’in oðlunu yolladý;
Kadý Burhâneddin de bir daha Emîr Ah-
med’le iþ birliði yapmamasý þartýyla anla-
þabileceðini söyledi. Bunun üzerine Tâced-
din Bey, Kadý Burhâneddin’in yanýna gi-
derek itaatini bildirdi. Ardýndan Sunisa’ya
kaçtý ve Emîr Ahmed ile buluþup ona kar-
þý yeni tedbirler almaya çalýþtý. Bunu du-
yan Kadý Burhâneddin, Tâceddin Bey’in
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de hâkimiyetlerini sürdürdüler. Tâceddi-
noðullarý Beyliði’nin bu durumu II. Murad
dönemine kadar devam etti. II. Murad’ýn
Amasya beylerbeyi yaptýðý Yörgüç Paþa,
Canik bölgesinde Osmanlý idaresini tesis
etmek için harekete geçerek Hasan Bey’i
bir düðün ziyafetine davet etti. Bunun bir
tuzak olduðunu anlayan Hasan Bey dave-
te gitmeyip padiþaha baðlýlýðýný bildirdi ve
istenilen yerleri teslim edeceðine dair ha-
ber gönderdi. Ardýndan ailesiyle birlikte
Yörgüç Paþa’nýn huzuruna çýktý. Yörgüç
Paþa, Hasan Bey’i zincire vurdurup Bur-
sa’ya yollarken ailesini Amasya’da alýkoy-
du. Hasan Bey Bursa’da hapsedildikten bir
süre sonra kaçtý; ancak topraklarýný ele
geçiremeyeceðini anlayýnca bizzat II. Mu-
rad’ýn huzuruna çýktý ve baðýþlanmasýný is-
tedi. II. Murad da ona Rumeli’de bir san-
caðý timar olarak verdi (1427). Hasan Bey’e
Rumeli’de verilen sancaðýn bazý kaynak-
larda Gümülcine, bazýlarýnda Çirmen ola-
bileceði belirtilmiþtir. Ayrýca kaynak gös-
terilmeden Tâceddinoðlu Alparslan’ýn di-
ðer oðlu Hüsâmeddin Mehmed Yavuz’un
Hasan Bey’den önce öldüðü kaydedilmiþ-
tir. Fakat bazý araþtýrmalarda onun Trab-
zon’a saldýran Þeyh Cüneyd’e destek ver-
diði zikredilir. Canik ve Niksar bölgesi va-
lisi olan Þeyh Cüneyd ile birlikte Trabzon’a
yürümüþ, fakat bu sefer baþarýsýzlýkla so-
nuçlanmýþtýr (860/1456). Bundan sonra
kaynaklarda Mehmed Bey ve Tâceddino-
ðullarý’yla ilgili herhangi bir kayda rastlan-
mamaktadýr. Tâceddinoðullarý’nýn Niksar,
Çarþamba, Terme ve Ünye dolaylarýnda ba-
zý imar faaliyetlerinde bulunduklarý bilin-
mektedir. Çarþamba’da ahþap mimarinin
ilginç örneklerinden biri olan Ordu köyü
camisi Hasan Bey tarafýndan yaptýrýlmýþ-
týr (827/1424).
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Orta Asya’da bir ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET˜ ™

Kuzeyinde Kýrgýzistan, doðusunda Çin
(Doðu Türkistan), güneyinde Afganistan ve
batýsýnda Özbekistan’ýn yer aldýðý ülkenin
resmî adý Tacikistan Cumhuriyeti, resmî
dili Tacikçe olup yüzölçümü 143.100 km2,
nüfusu 7.349.000 (2009), baþþehri Duþan-
be (679.400), diðer önemli þehirleri Hu-
cend (Leninâbâd, 155.900), Kulyab (93.900)
ve Kurgantepe / Gürgentepe’dir (71.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Tacikistan, yüzölçümünün yarýsýndan faz-
lasý 3000 metrenin üzerinde olan yüksek
dað sýralarýnýn geniþ yer kapladýðý bir ül-
kedir. Arazi yer þekilleri bakýmýndan farklý
bölgelere ayrýlýr. Kuzeyde Siriderya’nýn (Sey-
hun) taþýdýðý alüvyonlarla kaplý Fergana
vadisinin bir bölümü yer almakta ve en
verimli tarým alanýný oluþturmaktadýr. Or-
ta kesimde, Kýrgýzistan sýnýrý boyunca Tan-
rý daðlarýnýn batý ve güney uzantýlarýyla Pa-
mir dað sisteminin zirveleri sýralanýr. Do-
ðudaki daðlýk Bedahþan (Badakþan) bölge-
sinde yükselti 5000 metreyi geçer. Ülke-
nin ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
leri Birliði’nin en yüksek noktasýný teþkil
eden Ýsmâil Sâmânî / Somoni zirvesiyle (es-
ki adý Komünizm, 7495 m.) 77 km. uzun-
luðundaki Fedçenko buzulu da buradadýr.
Batýya doðru yükseltinin nisbeten azal-
dýðý Tacikistan’da büyük bölümü aktif fay
hatlarý üzerinde bulunmasýndan dolayý sýk
sýk þiddetli depremler olur.

Sert karasal iklimin hüküm sürdüðü Ta-
cikistan’da sýcaklýk ve yaðýþ miktarý yük-
seltiye baðlý olarak deðiþir. Fergana vadi-
sindeki Hucend’de temmuz ayý ortalama-
sý 27 C°’ye ulaþýr. Kýþlar daðlýk alanlarda
çok þiddetli geçer. Bedahþan bölgesinde
Murgab vadisinde bulunan Murgab’da ocak
ayý ortalamasý eksi 20 C° civarýndadýr. 400
mm. dolayýnda olan yýllýk yaðýþýn % 75’in-
den fazlasý ilkbahar ve kýþ aylarýnda dü-
þer; yazlar ise kurak geçer. Yaz ve sonba-

mud, Hacý Emîroðlu Süleyman ve Taþano-
ðullarý onu metbû tanýdýlar. Ayný yýlýn ya-
zýnda Kadý Burhâneddin, Akkoyunlu Ka-
rayülük Osman tarafýndan Karabel (Za-
ra’nýn batýsý) mevkiinde öldürülünce top-
raklarý Osmanlý Devleti’ne katýldý. Bu sýra-
da Osmanlý Devleti’nin hizmetine giren Tâ-
ceddinoðlu Mahmud’un topraklarý da Os-
manlý sýnýrlarýna dahil oldu. Tâceddinoðlu
Mahmud’un 804 Zilhiccesinde (Temmuz
1402) yapýlan Ankara Savaþý’nda Timur or-
dusuna karþý çarpýþmýþ olmasý muhtemel-
dir. Savaþta yenilen Osmanlý Devleti’nin
Fetret dönemindeki þehzadelerin kavga-
larý sýrasýnda Tâceddinoðlu Mahmud, kar-
deþlerini bertaraf ederek tahta oturan Çe-
lebi Mehmed’in saflarýnda yer almýþ olma-
lýdýr. Zira Çelebi Mehmed’in ölümünün ar-
dýndan onun on üç yaþýndaki oðlu ve Ha-
mîd-ili sancak beyi Þehzade Mustafa’nýn
yanýnda bulundu. Þehzade Mustafa, aða-
beyi II. Murad’ýn tahta çýkmasý üzerine ha-
yatýndan endiþe edip Karamanoðlu’nun
yanýna kaçtý. Karamanoðlu ve Germiyanoð-
lu’nun gönderdiði askerlerle güçlenen Þeh-
zade Mustafa lalasý Þarabdâr Ýlyas’ýn tah-
riklerine kapýlarak Bursa’ya yürüdüðünde
Tâceddinoðlu Mahmud onun veziri ve ku-
mandaný durumundaydý. II. Murad’a kar-
þý baþarýsýz olup Ýznik’e çekilen Þehzade
Mustafa’nýn yanýnda savaþtý; Ýznik kuþat-
masý sýrasýnda þehzadeyi þehirden kaçýr-
maya çalýþtý. Mücadele esnasýnda Osman-
lý birliklerinin baþýndaki Mihaloðlu Mehmed
Bey ile çatýþtý ve onun ölümüne yol açtý.
Þehzade Mustafa’nýn yakalanmasý üzeri-
ne o da esir düþtü ve Mihaloðlu’nun yakýn-
larý tarafýndan öldürüldü (826/1423).

Öte yandan 1402’den sonra Timur’un hi-
mayesinde eski hâkimiyet bölgesinde hü-
küm sürmeye devam eden Alparslanoðlu
Hüsâmeddin Hasan Bey’den bazý Osmanlý
tarihçileri Hüseyin Bey diye söz eder. An-
cak Samsun vakfiye defterindeki iki vak-
fiyeye dayanarak onun Alparslan’ýn oðlu
Hasan Bey olduðu ve Çarþamba’da adýna
827 (1424) tarihli bir cami vakfiyesi bulun-
duðu kaydedilmiþtir. Yine 827 tarihli Ya-
vuz Evliya vakfiyesinde Alparslan Bey oð-
lu Mehmed Yavuz Bey’in adýna rastlanýr.
Bunlardan Hasan Bey, tekrar Kastamonu’-
ya sahip olan Candaroðlu Ýsfendiyar Bey’-
le anlaþýp müslüman Samsun’u elinde tu-
tan Kubadoðlu Cüneyd’i ortadan kaldýra-
rak Çarþamba taraflarýný zaptedince Çe-
lebi Mehmed, Biçeroðlu Hamza Bey’i yol-
layýp “gâvur” Samsun’u fethettirdi, ken-
disi de gelip müslüman Samsun’u ele ge-
çirdi. Hasan Bey ve kardeþi Mehmed Ya-
vuz’a dokunulmadý. Onlar da eski yerlerin-
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