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tı

normunda

tuğlala rla örülmüş

ve üstü
ise ahşaptır.
Her iki bölümün de üstü kiremit kaplı
ahşap çatılarla örtülü olup mekanlar arasında merdivenler, koridorlar ve kapılar
aracılığıyla oldukça girift yatay ve düşey bağlantılar kurulmuştur. Doğu duvarı caddenin eğimine uydurularak kavisli tutulmuş ve güneyde avlu ihata duvarı olarak devam ettirilmiştir. Avlu kap ısı ve pencerelerin sıralanmış olduğu
ihata duvarı , pencerelerin alt ve kemerIerin üzengi hizala rından geçen iki silme ile ve ayrıca açıklıkla rın yarım daire
kemerlerine paralel olarak dalgalanan
barak üslupta kiremit örtülü bir harpuş
ta ile donatılmıştır. Tekke yıktırıldıktan
sonra geriye çekilerek tekrar inşa edilen bu duvar. malzemesi ve nisbetleriyle
eskisinden oldukça farklı bir görünüm
ka z anmış, bu arada avlu kapısının içinde yer aldığı bilinen küçük çeşme de
yok edilm i şti r. Avlu kapısından gi r işte
hemen sağda tekkenin cümle kapısı yer
almaktadır. Bu kapının üzerinde, metni şair Yenişehirli Avni Bey'e (ö . 1884)
ait ve tekkenin 1095 (1683-84) tarihli
tamirini belgeleyen bir kitabe bulunsıvanmıştır : diğer duvarları

maktadır.

Zemin katta "L " planlı bir taşlığın doerkan minderleriyle döşeli olduğu bildirilen bir "intizar odası" vardır.
Taşlığa a ç ılan pencerelerden ışık alan
bu odadan döner bir merdivenle üst kattaki şeyh odasına ve tevhidhaneye çıkı 
labilmektedir. Taşlığın güney kesiminde. tekkenin geçirdiği son değişiklikler
sırasında yapı kitlesinin içinde kalmış
olan Ünsf Hasan Efendi'nin türbesi bulunmaktadır. Kare planlı, duvarları molaz taş ve tuğla ile örülüp üstü kubbeyle örtülen bu küçük türbenin kapıs ı üzeğusunda .
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Tekkesi'nin haziresi

rinde. kabartma ta 'lik hatla türbe sahibinin adının yazılı olduğu küçük bir kit abe yer almaktadı r. Taşlığın kuzeyinde
hareme. batısında ise kısmen hazfre olarak değerlendirilmiş olan zemini taş döşeli bir avluya açılan kapılar vardır. Yapının batısında bulunan bu avlunun ortasında Aydınoğlu Şeyh Mehmed Efendi'nin hayratı olan. altıgen planlı ve fıs
kiyeli beyaz mermerden bir şadırvan yer
almaktadır. Altıgenin kenarlarında mermerden oyulmuş birer Mevlevf sikkesi
mevcuttur. Şadırvanın üzerini. ince uzun
kare kesitli ahşap direkierin taşıdığı .
Halvetf- Şabanf tacı tepeliği şeklinde taksim edilmiş bir camekan örter ki bu camekan geç devirde tarikat alametlerinin mimariye aksetmesine güzel bir örnektir. Avlu batıda komşu parseli ayıran
bir duvarla, güneyde ve kuzeyde ise ikişe r katlı ahşap binalarla çevrilidir. Bunlardan kuzeydeki. derviş hücrelerini, diğeri de zemin katta kahve ocağı ile üst
katta misafirlere mahsus odaları (mihmanhane) ihtiva etmektedir. Bu bölümlerle şadırvanın arasında kalan yüzeyin
üstü. çevrede duvarlara. ortada camekanın ahşap direklerine oturan bir ahşap tavanla kapatılmıştı r. Bu garip örtü
sistemi, bağdadf sıva ile teşkil edilmiş
aynalı tonoz biçiminde tavan parçaları
ihtiva etmektedir.
Avlunun doğu yönünde yer alan çift
kollu bir ahşap merdivenle gayri muntazam planlı fevkanf cami-tevhidhaneye çıkılmaktadır. Bu bölümün harerne
komşu olan kuzey duvarı boyunca. ahşap direklerle ve korkuluklarla sınırlan
dırılmış bir mahfi! uzanmaktadır. Bunun üzerinde tevhidhaneye bakan cephesi kafeslerle donatılmış, haremle irtibatlı bir kadınlar mahfili bulunuyordu.
Tevhidhanenin güney kesiminde. zemindeki Ünsf Hasan Efendi Türbesi'nin üzerine isabet eden bölge ya pıya dahil edilmeyerek boş bırakılmı ş, etrafı türbenin
kubbesine bakan pencerelere sahip bir
duvarla çevrilmiştir. Bu ilginç mimari
uygulamanın en fazla dikkati çeken yönü, üstünde küçük pencerelerle donatılmış bir aydınlık fenerinin yer alması
dır. Ayinler bu türbe üstü boşluğu ile
doğu duvarı a rasında kalan bölgede icra ediliyordu. Bu kesimin güney duvarında . cephede taşkınlık yapan mihrap
hücresi bulunmaktadır. Tevhidhane. dördü doğudaki Hüdavendigar caddesine,
yedisi güneydeki ve batıdaki avlulara,
yedisi de türbenin üstündeki boşluğa
bakan toplam on sekiz pencereden ışık

almaktadır.

Bunlardan doğuda ve mihyer alanlar basık kemerler ve silmeli sövelerle donatılmış
tır. Duvarlarda kalem işi, tavanlarda da
branda üzerine yağlı boyayla yapılmış ,
muhtemelen devrinin eklektik üslübunu aksettiren tezyinatın mevcut olduğu
bilinmektedir. içerden bir döner merdivenle çıkılan tevhidhanenin kuzeydoğu
köşesindeki ahşap minare, kısa ve kalın
gövdesi ile yapının nisbetlerine uyum
rabın yanlarında

sağlamıştır.
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XIV. yüzyıl başında
Büyük Menderes'ten itibaren
Tire, Ayasuluk ve Birgi bölgesinde
kurulan bir Türk beyliği.

_j

Kurucusu, Germiyanoğulları ordusunda subaşı olan Mübarizeddin Gazi Mehmed Bey'dir. Mehmed Bey önce, Aydın
ili topraklarında fethe girişen Menteşe
beyinin damadı Sasa Bey'e yardım etti,
ancak daha sonra bu bölgeleri ondan
alarak Aydın- ili ' ne hakim oldu (1 308) .
Bundan sonra fetihlere girişen Mehmed
Bey İzmir' in müslüman kesimi ile Ayasuluk (Selçuk) . Tire, Sultanhisarı ve Bodemya'yı da ele geçirdi. Bu şekilde geniş topraklara sahip olan Mehmed Bey
idaresi altındaki yerleri beş oğlu arasın 
da paylaştırdı ve kendisi en küçük oğlu
ile birlikte Birgi 'ye yerleşti. Bu arada
Ayasuluk' t a bir donanma meydana getir di. Bu donanma ile 1319'da Sakız adasına bir baskın yaptıktan başka , iki buçuk yıllık bir kuşatmadan sonra Sakız
hakimi Cenovalı Martina Zaccaria idaresindeki İzmir Limanı'nı ele geçirdi ( ı 328
veya 1329) . Bu arada. Sakız'a yeniden
hakim olan Bizans imparatoru lll. And ronikos Türkler'e karşı yakınlaşma siyaseti takip ederek Aydın ve Saruhanoğulları'yla birer antlaşma yaptı. Buna
rağmen İzmir beyi olan Umur Bey babasını tasvip etmeyerek Sakız. Bozcaada, Semadirek adalarıyla Gümülcine
yöresi, Mora sahilleri ve Gelibolu bölgesine akınlarda bulundu. Bu sırada Nak-

239

AYDINOGULLARI
sos dükü ile
bağladı ( 1332)

Eğriboz

hakimini haraca

Mübarizeddin Mehmed Bey ölünce
(1 334) yerine

kardeşlerinin

ısrarlarıyla

Umur Bey geçti. Onun beyliğinin ilk günlerinde Venedik, Rodos ve Kıbrıs filolarından meydana gelen bir Haçlı donanması İzmir'i almak için taarruz ettiyse
de geri çekilmek zorunda kaldı (Eylül
1334). Bundan sonra Umur Bey, Saruhanoğlu Süleyman Bey ile birlikte Yunanistan ve Mora'ya sefer yaparak sayısız
esir ve ganimetlerle İzmir' e döndü (1 335).
Umur Bey aynı yıl içinde Alaşehir'i de
hakimiyeti altına aldı. Bu sırada Bizans
imparatoru lll. Andronikos, isyan ederek Midilli'yi ele geçiren Foça Valisi Dominique'e karşı Saruhan ve Aydınoğul
ları'ndan yardım istemiş ve bu beylerin
sayesinde Midilli ve Foça'yı geri almaya
muvaffak olmuştur (1336) . Umur Bey
bundan sonra da Bizans ile olan dostluğunu sürdürdü. Nitekim Bizans, Arnavut isyanını Umur Bey'in gönderdiği askeri yardım sayesinde bastırabildi (1 337).
Hatta Umur Bey onun seferlerine de katılarak Karadeniz'e çıkmış, KiJi ve Eflak
ülkelerini yağmalamıştır (740/ 1339-40)
İmparator III. Andronikos'un ölümünden
( 1341) sonraki devirde Um ur Bey idaresindeki Aydınoğulları, Türk beyliklerinin
en güçlülerinden biri olmuştu. Eğriboz ,
Mora, Girit, Rodos ve bütün Trakya sahilleri Umur Bey'den çekinmekteydi. Andronikos'un ölümünden sonra yerine on yaşındaki oğlu Yuannis geçmiş , ona vasT
olan Kantakuzenos da muhaliflerine karşı Dimetoka'da imparatorluğunu ilan etmiş (ı 34 1) ve Um ur Bey'den yardım istemişti. Umur Bey ona yardım için 1342
ve 1343 yıllarında Rumeli'ye gitti. Onun
bu hareketi, Latinler'in yeni Papa VI. eıe-

Ayd ın oğl u
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bir Haçlı seferinin
sebep oldu. Bu seterin tertiplenme sebeplerinden biri de ticarT idi.
Zira Aydınoğulları, muhtemelen kuwetli
durumlarına güvenerek Venedik ile olan
ticaret antlaşmasına riayet etmemişler
ve gümrük vergilerini yükselttikleri gibi
hububat ihracını da azaltmışlardı. Nitekim Papa VI. element'in teşvikiyle Venedik, eenova, Kıbrıs Krallığı, Rodos şö
valyeleri ve Naksos dükünün katıldığı
ment'e

başvurarak

açılmasına

Mehmed Bey'in türbesi • Birgi 1 Ayd ı n

Haçlı donanınası İzmir Limanı'nı Aydıno
ğulları'nın

elinden aldı (28 Ekim 1344)
Fakat Haçlılar Umur Bey'in mukavemeti
sebebiyle fazla ilerleyemediler. Aydıno
ğulları öteki Türk beylikleriyle birleşerek
Haçlı donanmasını mağlüp ettiler (ı 7
Ocak ı 345). Bundan sonra Um ur Bey'in
Saruhanoğlu Süleyman Bey ile birleşe
rek Kantakuzenos'a yardım etmek için
tekrar Rumeli'ye geçtiği görülmektedir.
Ancak Süleyman Bey'in ölmesi bu seteri
sonuçlandıramadan, Umur Bey'i izmir'e
dönmeye mecbur etmiştir ( 134 5). Diğer
taraftan Papa VI. element'in teşvikiyle
harekete geçen Viennios veliahdı Torfil
(ll. Humbert) kumandasındaki Latin kuvvetlerinin İzmir'e taarruzu ise neticesiz
kaldı ( 1346) Ardından Aydınoğulları, donanmalarıyla tekrar Ege denizinde faaliyete başladılar. Bunun üzerine Rodos
şövalyeleri ticaretin aksamaması için İz
mir Limanı ' nı vermeye ve kalenin yıkıl
ması şartıyla Umur Bey'le anlaşmaya razı oldular ; fakat bu anlaşma papa tarafından tasdik edilmedi. Bu durum karşısında Umur Bey izmir'i zaptetmek için
harekete geçtiyse de şehre yapılan hücum sırasında şehid düştü ( 1348 ilkbaharı)

Umur Bey'in zamanı Aydınoğulları için
her yönden önemli gelişmelerin görüldüğü parlak bir devre olmuştur . Umur
Bey'in yerine büyük kardeşi Hızır Bey
geçti. Hızır Bey Latinler ile yirmi maddelik çok ağır şartları haiz ve papa tarafından da onaylanan bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı (18 Ağustos 1348).
Buna göre beyliğin elindeki bütün iskelelerden alınmakta olan gümrük vergisinin yarısının Latinler'e verilmesi, hıris
tiyan gemilerinin serbestçe Aydınoğul
ları limaniarına girebilmesi, bütün deniz kuwetlerinin silahlarını bırakması
ve Latinler'in Aydın Beyliği ' nde konsolos bulundurmaları kabul ediliyordu. Buna rağmen Aydınoğulları kısa zamanda
toparlandılar ve 1350 yılında İzmir'deki
Latinler'e saldırmak için hazırlıklar ya-

parak Eğriboz ve Girit adasını tehdit ettiler. Öte yandan. Levanten işlerine derin ilgi duyan Papa VI. element 1352'de
öldü. Yeni papa VI. Innocent Venedik,
Kıbrıs ve Rodos hükümdarlarına izmir'i
müdafaa etmeleri için tavsiyelerde bulunduysa da papanın bu tavsiyelerine
pek kulak verilmedi. Nitekim önce Rodos'taki Hospitalier şövalyeleri Hızır Bey
ile yeni bir antlaşma yaptılar. Arkasın
dan Hızır Bey, Venedik-eeneviz rekabetinden faydalanarak eenovalılar ile de
münasebetlerini kuwetlendirip bir antlaşma imzaladı. Çok geçmeden Aydıno
ğulları ile Venedik arasındaki münasebetler de yeniden tesis edildi. Fakat Aydınoğulları ile Girit arasındaki barış müzakereleri uzun sürdü. Neticede Nisan
1353 tarihinde kaleme alınan antlaşma
metni, iki ay sonra Girit idaresi tarafın
dan tasdik edildi. Hızır Bey kendi ülkesi
içinde ticari emniyetin sağlanmasını kabul ediyor ve denizde Venedik teknelerini korumayı taahhüt ediyordu. O, bu
antlaşmayla açıkça Venedikliler'e kuvvetini kabul ettirmişti. Buna göre hububat, kuru sebzeler, çiftlik hayvanları ve
esirler üzerine % 6 vergi konuldu. Tüccar
gerek ihracat gerekse ithalat için % 2
vergi ödemek mecburiyetinde idi. Bu şe
kildeki ağır vergilere rağmen Venedikliler. eenevizliler tarafından Karadeniz'den uzaklaştınldıkları için bu antlaşma
yı kabule mecbur olmuşlardı. Bu antlaş
ma, tahminen Papa VI. element'ten on
yıl önce başlayan ve Venedikliler'in önderliğini yaptığı Aydınoğulları ·na karşı
olan seferberliği kesin bir şekilde sona
erdiriyordu. Hıristiyan dünyası geçici olarak Haçlı seferleri planlarını terketti ve
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AYDT, Mehmed
beyliğin zengin bölgelerine ticarı bakım
dan nüfuz etmeye çalıştı. Venedik ve Aydınoğulları arasında bundan sonraki çatışmalar büyük ölçüde önemini yitirdi.
Hızır Bey 1360 yılı civarında öldü.

Ondan sonra beyliğin başına Mehmed
Bey'in oğlu isa Bey geçti. isa Bey Osmanlılar'la dost geçindi; bunun yanı sıra
1371'de Venedikliler'le mevcut olan eski antlaşmayı yeniledi. Kosova Savaşı'n
da (ı 389ı Osmanlı ordusunda bulunan
yardımcı kuwetler arasında Aydınoğul
ları'nınkiler de vardı. Fakat savaşta I.
Murad'ın şehid düşmesi ve Yıldırım Bayezid'in hükümdar olması üzerine, ona
karşı Karamanoğulları ·nın kışkırtmasıy

la meydana gelen harekete Aydınoğul
ları da katıldılar. Bunun üzerine Anadolu
seferine çıkan Yıldırım Bayezid Aydıno
ğulları'nın himayesindeki Alaşehir'i zaptetti. Bu sırada isa Bey sultanın huzuruna gelerek itaatini bildirdi. Kendisine
Tire'de oturmak şartıyla bir kısım yerlerin idaresi bırakıldı ( 139oı .
Ankara Savaşı'ndan (1402ı sonra Timur tarafından memleketleri kendilerine geri verilen beylikler arasında Aydı
noğulları da bulunmaktaydı. Aydınoğul
ları 'ndan önce MOsa Bey başa geçtiyse
de çok kısa bir süre sonra öldü (1403)
MOsa Bey'in yerine ll. Umur emfr oldu.
Bu sırada Aydınoğulları'ndan İbrahim
Sahadır Bey'in oğlu Cüneyd Bey İzmir'e,
kardeşi Hasan ise Ayasuluk'a hakim olmuşlardı. ll. Umur akrabası olan Menteşeoğlu İlyas Bey'in yardımıyla Ayasuluk'u ele geçirerek Hasan'ı Marmaris'te
hapsetti. Buna karş ılık Cüneyd Bey, Emfr
Süleyman'ın nakdf yardımlarıyla kardeşi
Hasan Bey'i kurtararak Ayasuluk'a hakim oldu ve sonunda ll. Umur Bey'le anlaştı. Cüneyd Bey Alaşehir, Salihli ve Nif'i
(Kema lp aşa) Aydınoğulları toprakları içine kattı. ll. Umur Bey'in 140S 'te ölümü
üzerine Cüneyd beyliği tek başına idareye başladı. Cüneyd Bey, Fetret Devri'nde Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelelerine de katıldı; her defasında bu şehzadelerden birinin tarafı
nı tuttu; fakat o bu siyasetinde muvaffak olamadı ve her zaman kendisini affettirmenin yollarını buldu. Süleyman
Çelebi onu Ohri sancak beyliğine tayin
ettiyse de Cüneyd Bey oradan kaçarak
tekrar beyliğinin idaresine hakim oldu.
Çelebi Mehmed ise Cüneyd Bey'e Rumeli'de Niğbolu sancağını vermişti (817 1
14 ı 4-15 ı. Cüneyd Bey, Çelebi Mehmed 'e
karşı çıkan Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa ile birleşti ve bu şehzadeye vezirlik

dahi yaptı. Sultan ll. Mura d ona Aydın
ili'ni vaad ederek bu ittifaktan ayırmış,
Cüneyd Bey de tekrar beyliğin başına
geçmiştir ( 1422ı Fakat yine rahat durmaması karşısında Sultan ll. Murad,
üzerine Anadolu Beylerbeyi Hamza Bey'i
göndererek onu yakalattı ve ailesiyle birlikte idam ettirdi (829 1 1425-26ı Böylece Aydınoğulları toprakları tamamıyla
Osmanlı idaresi altına girdi.
Anadolu Selçuklu mimarisi ile Osmanmimarisi arasında bir geçiş özelliği taşıyan Beylikler devri sanatı içinde Aydı
noğulları'nın önemli bir yeri vardır. Birgi, Selçuk ve Tire'deki ilk dönem yapıla
rında genellikle Anadolu Selçuklu sanatının etkileri görülmekle birlikte daha
sonra meydana getirilen eserlerde Osmanlı mimarisinin gelişmesinde etkili
olacak yeni denemelerle karşılaşılmak
tadır. Aydınoğlu Mehmed Bey'in Birgi'de 712 (1312) yılında yaptırdığı Ulucami.
Anadolu'daki ulucamiierin önemli örneklerinden biridir. Aydınoğulları'nın en
önemli eseri ise isa Bey tarafından 776'da (1374-75) Selçuk'ta yaptırılan isa Bey
Camii'dir. Özellikle avlu ve cephe mimarisi bakımından yenilikler taşıyan isa Bey
Camii bu hususta Osmanlı mimarisine
öncülük etmiştir. Aydınoğulları'nın diğer
belli başlı mimari yapıları olarak Tire'deki Mehmed Bey Camii, Ulucami, Karahasan Camii, İbn Melek Medresesi, Birgi' de Mehmed Bey Türbesi ve Sultanşah
Türbesi sayılabilir (ayrıca bk. ANADOLU
lı

BEYLİKLERİ ı.
Aydınoğulları beyleri alim, şair ve edipleri himaye ve teşvik etmişler, böylece
adiarına bazı eserlerin kaleme alınma
sını sağlamışlardır. Nitekim Aydınoğlu
Mehmed Bey adına Sa'lebfnin 'Ard, isü'lmecdlis adlı peygamberler tarihi ile Te~
kire-i Evliyd' adlı Farsça bir eserin ter-

cüme edildiği, Hoca Mesud tarafından
Türkçe'ye çevrilen Süheyl ü Nevbahar
adlı mesnevinin de Gazi Umur Bey adı
na kaleme alındığı söylenmektedir. isa
Bey ise sarayında pek çok şair, alim ve
sanatkarı toplar, hangi din ve milletten
olursa olsun onları himaye ederdi. Hatta meşhur Bizans tarihçisi Dukas'ın babası Bizans'tan kaçarak şöhretini duyduğu İsa Bey'in yanına sığınmıştı. Yine
meşhur tabipierden Hacı Paşa (Hızır b.
Ali) isa Bey'in yanında bulunmuş ve onun
tarafından himaye edilmişti. isa Bey adı
na ith af ettiği Şifa , ü '1 -esk am ve deva'ü'l-aldm adlı eserini 1381'de Ayasuluk'ta tamamlamıştı.
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ERDOGAN
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Mutasavvıf, şair.
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Antep'te doğdu. Alim bir zat olan Mehmed Nami Efendi'nin oğludur. Antep'te
başladığı tahsilini Halep, Kayseri ve İs
tanbul'da sürdürdü; bir süre Kayseri'de
müderrislik yaptı. Daha sonra memleketine dönerek vaizlik ve imamlık görevlerinde bulundu. Bir arkadaşıyla birlikte seyahat maksadıyla geldiği İstan
bul'da Şabanf şeyhlerinden ve bu tarikatın Kuşadaviyye kolunun kurucusu olan
Kuşadalı İbrahim Efendi (ö 1846) ile tanışarak ona intisap etti. Kuşadalı'dan hilafet aldıktan sonra Antep'e döndü ve
İkişerefeli Camii'nde imamlık yapmaya
başladı. Evinin bir bölümünü tekke ha-
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