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len Batý Anadolu bölgesinden Trakya’ya
gönderilmiþ Türkmen gruplarýna mensup-
tur. Muharrem 859 (Ocak 1455) tarihli vak-
fiyesinde adý Emîr Paþa Yiðitoðlu Hacý Tu-
rahan Bey þeklinde geçer (Ayverdi, s. 785-
787). Ondan bahseden ilk kaynaklarda Türk
Turahan diye de anýlýr (Neþrî, s. 259). Aile-
nin vakýf kayýtlarýnýn Uzunköprü, Keþan,
Malkara kesiminde yoðunlaþmasý ilk defa
bu kesime yerleþtiklerini gösterir. Hatta bu
kesimde oturanlar tahrir kayýtlarýnda “Tu-
rahanlý” þeklinde geçer. Tarihî geleneðe gö-
re babasý Üsküp yöresinin fâtihi Paþa Yi-
ðit Bey’dir. Paþa Yiðit Bey’in Üsküp’ü al-
dýktan sonra fetihlerini Tesalya tarafla-
rýna uzatmak için oðlu Turahan Bey’i bu
istikamete yolladýðý belirtilir. Ancak Te-
salya bölgesinin Evrenos Gazi tarafýndan
796’da (1394) ele geçirildiði bilinmektedir.
Ýbn Kemal’e göre bu fetih sýrasýnda Tura-
han Bey de mîrâhur sýfatýyla onun yanýn-
da bulunmaktaydý (Tevârîh-i Âl-i Osmân,
s. 225). Bu bilgi, Turahan Bey’in babasý di-
ye gösterilen Paþa Yiðit’in Üsküp fâtihi Pa-
þa Yiðit olmayýp bir baþkasý olduðunu dü-
þündürür. Paþa Yiðit ve oðlu Turahan’ýn Ev-
renos Gazi’ye baðlý þekilde faaliyet göster-
dikleri ve onun vefatýnýn ardýndan bu uç
bölgesinin sorumluluðunu üstlendikleri ile-
ri sürülür (Kayapýnar, sy. 10 [2005], s. 186-
187).

Evrenos Bey’in Yenice-i Vardar’a gidiþiy-
le onun tarafýndan Tesalya bölgesinde bý-
rakýlan Turahan Bey az zamanda meþhur
uç beyleri arasýna girdi. Dukas’a göre da-
ha bu yýllarda Yýldýrým Bayezid onu Trak-
ya ve Bulgaristan’ýn Karadeniz kýyýlarýnda-
ki þehirlerine akýn için yollamýþ, böylece
Ýstanbul kuþatmasý ve ablukasý sýrasýnda
(muhtemelen 798/1396) bu yollarý kapat-
týrmýþtý (Tarih, s. 42). Turahan Bey’in adý
daha sonra Osmanlý kaynaklarýnda Düz-
mece Mustafa olayý dolayýsýyla geçer. Fet-
ret döneminin çalkantýlý yýllarýnda Rume-
li’de diðer uç beyleriyle birlikte hareket et-
tiði ve komþularýyla iyi iliþkiler kurduðu an-
laþýlmaktadýr. Özellikle Mihaloðlu Mehmed
Bey’in diðer beyler gibi onun da üzerinde
etkisi olduðu bilinmektedir. Nitekim Meh-
med Bey’in Tokat’a hapsedilmesinden ra-
hatsýzlýk duyan uç beyleri, taht iddiacýsý
diye ortaya çýkan Yýldýrým Bayezid’in oðlu
Mustafa Çelebi’nin yanýnda toplanmýþtý;
bunlarýn arasýnda Turahan Bey de yer alý-
yordu. Ardýndan Mihaloðlu Mehmed Bey’i
hapisten çýkaran II. Murad, amcasý Mus-
tafa’nýn yanýndaki bu uç beylerini ondan
ayýrmayý ve kendisine yeniden tâbi kýlma-
yý baþardý (825/1422).

II. Murad’a baðlýlýk bildirdikten sonra tek-
rar Tesalya uç bölgesine döndüðü anlaþý-
lan Turahan Bey, 826 Cemâziyelâhirinde
(Mayýs 1423) Mora’da atlý birlikleriyle Ger-
me Hisarý olarak da anýlan Hexamilion (Ek-
samil / Ýsthimos) duvarýna yönelik hücum-
larda bulundu. II. Manuel tarafýndan ye-
ni baþtan yaptýrýlan istihkâmlarý yýktý ve
Mora’ya girdi. Bu kesimdeki Arnavutlar’la
yaptýðý savaþta onlarý daðýttý. Mistra, Le-
ondari, Gardiki, Dabia gibi þehirleri baský
altýnda tuttu. Mora’da sahil kesiminde,
Venedik idaresi altýnda bulunan þehirler
hariç neredeyse tamamen nüfuz tesis et-
ti. Venedik kaynaklarýna göre 1425’te Ve-
nedik donanmasý amirali barýþ ön görüþ-
melerini Turahan Bey ile yaptý. Tuz gelirle-
rinden yýlda 20.000 akçe ödenmesi yolun-
da vaadde bulundu. Onunla bizzat tanýþ-
týðý anlaþýlan diplomat ve tarihçi Georgios
Sphrantzes’e göre Mora ve Lepanto kesi-
minde akýnlar yaptýðý gibi Mora Despotu
Konstantin’in Patras þehrini almasýný en-
gelledi. Bu vesileyle Sphrantzes 1429 Ey-
lül ayýnda Turahan’ýn yanýna Týrhala’ya gi-
derek Patras iþini görüþtü.

833’te (1430) Selânik’in fethi sýrasýnda
Rumeli uç beyleriyle kuþatmaya katýldýðý
anlaþýlan Turahan Bey 1431’de Korint ber-
zahýndaki surlarý yýktý. Ergirikasrý bölge-
sinde isyan çýkaran Zenebiþi ve Araniti-
ler’i te’dib için yollanan Evrenosoðlu Ali
Bey’in baþarýsýzlýðý üzerine Rumeli Beyler-
beyi Sinan Paþa ile birlikte buraya gönde-
rildi (1434). Oruç Bey de onun Arnavutluk
taraflarýna akýnlarda bulunduðunu, Yan-
ya ve bütün Arnavutluk ilini yaðmaladýðý-
ný kaydeder (Oruç Beð Tarihi, s. 59). Bu
sýrada Ergirikasrý civarýnda Zenebiþ top-
raklarýný zaptettiði ve Kruya’daki (Akçahi-
sar) Gjon Kastrioti’yi (Ývan / Yuvan Kastri-
yota) Osmanlýlar’a tâbi kýldýðý da belirtilir
(Imber, s. 22). 1435 yaz aylarýnda Teb (Ti-
va / Thebai) þehrini kuþatarak zaptetti. Hat-
ta Sphrantzes, Tiva’da bulunan Turahan
Bey’in yanýna elçilikle gidince Turahan Bey,
ona despotla iyi iliþkilerinden bahsederek
bu þehri bir kere ele geçirmiþ olduðunu
ve býrakamayacaðýný söyledi (Ýstanbul’un
Fethinin Bizanslý Son Tanýðý, s. 172).

Bu bölgedeki faaliyetleri dýþýnda Osman-
lý kaynaklarýnda Turahan Bey’in Tuna sýný-
rýna yönelik akýnlar yaptýðýna dair bilgiler
vardýr. II. Murad’ýn emriyle Tuna ötesine
geçip Eflak ilini tahrip eden akýncýlar ara-
sýnda o da bulunuyordu (841/1437). Bu ta-
rihlerde Sýrbistan’da Osmanlý kontrolü ku-
rulduðu ve akýn faaliyetleri Tuna ve ötesi-
ne kaydýðý için II. Murad ona üs olarak Gü-
vercinlik Kalesi’ni verdi. 846’da (1442) bu-

gününde gerçekleþecektir. Mekke döne-
minin ikinci yarýsýnda, vicdanlarý büsbütün
kararmamýþ insanlarýn nazarýnda doðru
ile yanlýþ artýk birbirinden ayrýlmýþ bulu-
nuyordu. Buna raðmen Kureyþ ileri gelen-
leri gerçeði kabul etmedikleri gibi inanan-
larýn bir kýsmýný iþkenceye mâruz býraký-
yor, bir kýsmýný Habeþistan’a hicret etme-
ye mecbur ediyordu. Cenâb-ý Hakk’ýn re-
sulüne ve müslümanlara emri, Müddes-
sir ve Müzzemmil baþta olmak üzere bir-
çok Mekkî sûrede sabretmeleri, Allah’ý yü-
celtmeleri, O’na övgü ve senâda bulunma-
larýdýr. Zira bu sayede Hakk’ýn lutuf ve yar-
dýmýna nâil olacaklardýr.

Tûr sûresi, Resûlullah’a diðer peygam-
berlere gönderilen vahiylerden fazla ola-
rak bir üstünlük niþanesi þeklinde verilen
“mufassal” sûrelerdendir. Hz. Peygamber’in
bu sûreyi bazý akþam namazlarýnda oku-
duðu rivayet edilmiþtir. Cübeyr b. Mut‘im,
henüz müslüman olmadan önce geldiði
Medine’de Resûl-i Ekrem’in aðzýndan üs-
tün edebî üslûba sahip bu sûreyi duyunca
çok etkilendiðini anlatmýþtýr (Buhârî, “Tef-
sîr”, 52/1; Müslim, “Salât”, 174; Ýbn Ha-
cer, I, 227; Ýbrâhim Ali, s. 319-320). Bazý
kaynaklarda yer alan (Zemahþerî, V, 632;
Beyzâvî, IV, 201), “Tûr sûresini okuyan kim-
senin Allah tarafýndan azaptan kurtarýlýp
cennet nimetleriyle faydalandýrýlmasý ger-
çekleþmiþ bir haktýr” meâlindeki hadisin
mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Zemah-
þerî, neþredenin notu, I, 684; Tarablusî, II,
722). Abdülhüseyin Dostgayb Æýyâmet ve
Æurßân: Tefsîr-i Sûre-i Þerîfe-i ªûr adýy-
la bir eser yayýmlamýþtýr (Þîraz 1981).
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Balkanlar’da fetih faaliyetlerinde bulu-
nan Osmanlý uç beylerindendir. Tesalya fâ-
tihi olarak da bilinir. Bazý araþtýrmalarda
adý Turhan Bey þeklinde yazýlýr. Muhteme-
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ya karar veren II. Murad’ýn onu Tokat’tan
çaðýrtýp bu hususta görüþlerine baþvur-
duðunu ve tavsiyeleri uyarýnca hareket et-
tiðini bildirir. Chalkokondyles de Mora se-
ferindeki rolünü anlatarak Germe Hisarý’-
nýn yýkýlmasýndan ve yaptýðý akýnlardan söz
eder. Ayrýca Turahan Bey’in II. Kosova Sa-
vaþý sýrasýnda (852/1448) kuvvetleriyle or-
duda hazýr bulunduðunu yazar.

Turahan Bey, II. Mehmed’in tahta ikin-
ci defa cülûsu sýrasýnda onun yanýnda yer
aldý ve Karamanoðlu üzerine yaptýðý se-
fere katýldý. Sefer dönüþü yeniçeri isya-
nýnda yer alan elebaþýlarýnýn katledilmesi
için padiþahý teþvik etti. Ancak padiþah bu
nazik siyasî ortamda böyle bir harekete
giriþmeyi doðru bulmadý. Turahan Bey, Ýs-
tanbul’un fethine taraftar olanlarla birlik-
te hareket etti ve Halil Paþa’ya karþý olan
grubu destekledi. Ýstanbul’un fethi için
yapýlan hazýrlýklar esnasýnda 1452 Aralýk
ayýnda Mora’dan gelecek yardýmlarý önle-
mek üzere Ahmed ve Ömer adlý iki oðluy-
la birlikte önemli faaliyetler gerçekleþtir-
di. Korint berzahýnýn savunma duvarlarý-
ný ele geçirdi, Arkadia’ya kadar indi, Tripo-
lis ovasýndan geçip Ýthome daðýnýn Messe-
nia bölgesine ulaþtý. Koron körfezine gel-
di, Navarin’i aldý. Böylece Mora’dan Ýstan-
bul’a gelmesi muhtemel yardýmlarý en-
gellemiþ oldu. Bu harekât sýrasýnda Tura-
han Bey’in oðlu Ahmed, Sparta Despotu
Demetrios tarafýndan esir edildi ve 1454
Aralýk ayýnda diðer oðlu Ömer tarafýndan
kurtarýldý. Turahan Bey’in Ýstanbul’un ku-
þatmasýnda hazýr bulunduðuna dair ka-
yýtlar vardýr. Muhtemelen fetihten sonra
yeniden Tesalya’ya dönmüþ ve oðlunun
kurtarýlmasý iþiyle uðraþmýþtýr. 1455 Eki-
minde Edirne’ye gelerek padiþahla bulu-
þan Turahan Bey ertesi yýl yaþý sekseni geç-

miþ olduðu halde vefat etti (860/1456 yý-
lý ortalarý). Uzunköprü Kýrýkkavak köyün-
de yaptýrdýðý caminin yanýndaki türbesine
defnedildi. Babinger türbesinin Larissa’-
da bulunduðunu yazar (ÝA, XII/2, s. 105),
ancak baþka bir yerde Kýrýkkavak’taki tür-
besinde medfun olduðunu bildirir (Fatih
Sultan Mehmed, s. 151). Vakfiyesinde “Ha-
cý” unvanýyla anýlmasý onun hacca gittiðine
delil teþkil eder. Muhtemelen bu yolculuk
II. Kosova Savaþý’nýn ardýndan gerçekleþ-
miþtir.

Turahan Bey’in ele geçirdiði Tesalya onun
idarî bölgesi durumundaydý. Buraya Ýslâ-
mî bir karakter kazandýrmýþ, Anadolu’dan
pek çok Türk göçmeni bölgeye yerleþtiril-
miþtir. Larissa (Yeniþehr-i Fener) onun za-
manýnda önemli bir merkez olmuþ, bura-
da cami ve baþka hayýr eserleri yaptýrmýþ-
týr. Ayrýca oðullarýnýn bu þehirde pek çok
hayýr eseri mevcuttu. Týrhala da yine bu
dönemde bir Ýslâm þehri özelliði kazan-
mýþtýr. Týrnova’nýn bir kasaba haline geliþi-
ni saðlamýþ, bölgede Ývlaho (Evlahoyanni),
Týrnova, Farsala gibi merkezler kurulmuþ-
tur. Turahan Bey’in 850 (1446) tarihli vak-
fiyesinde Larissa’da bir cami, medrese,
zâviye, hamam, Týrhala’da bir cami, Plata-
mona ve Çitroz’da birer kervansaray yap-
týrdýðý kayýtlýdýr. Bu eserlerden hiçbiri gü-
nümüzde ayakta deðildir. Ayrýca vakýf ka-
yýtlarýna göre Kýrýkkavak’ta bir cami, ima-
ret, Malkara’da yine bir cami ve medrese
inþa ettirmiþtir (Gökbilgin, s. 340-341). Ký-
rýkkavak’taki cami ve imareti harap duru-
ma gelmiþ, cami yakýn zamanda restore
edilmiþ, türbesi ise 1930’lu yýllardan son-
ra yýkýlmýþ, geriye bir mezar yeri kalmýþ,
ardýndan buraya bir türbe yapýlmýþtýr.

Turahan Bey’in akýncý beyi olduklarý an-
laþýlan iki oðlundan Ahmed, Tesalya’nýn
idaresini babasýndan sonra üstlendi. Bu-
nunla birlikte Ömer Bey’in de Fâtih Sultan
Mehmed’in 860 (1456) Mora seferinin ar-
dýndan bölgenin muhafazasýyla görevlen-
dirildiði bilinmektedir. Ýki kardeþin ortak
hareket ettiði, fakat kaynaklarda daha çok
Ömer Bey’in adý geçtiði söylenebilir. Bizans
tarihçilerinden Chalkokondyles özellikle
Ömer Bey hakkýnda geniþ bilgi verir. Ah-
med’in de hacca gitmeye teþebbüs etti-
ðini, Ömer’in ise Týrhala beyi olarak faali-
yet gösterdiðini yazar. Ömer Bey 1456’da
Atina’nýn aþaðý kesimlerini ele geçirdi, Ha-
ziran 1458’de þehre tam anlamýyla hâkim
oldu. Ertesi yýl Mora’da çýkan karýþýklýklar-
dan kendisini sorumlu tutan Fâtih Sultan
Mehmed tarafýndan azledildi. Mora sefe-
rinden sonra yeniden Tesalya ve Selânik
yöresinin idareciliðine getirildi. Bu unvan-

radan Macar topraklarýna yaptýðý akýnlar-
dan birinde Sava ýrmaðý üzerinde Macar
birlikleri karþýsýnda yenilgiye uðradý. Bu
münasebetle Macar kral nâibi János Hun-
yadi’nin bir mektubunda adý Güvercinlik
Beyi Koca Turahan Bey diye geçer. Bura-
daki “koca” kelimesi onun bu sýralarda ya-
þýnýn diðer beylere göre hayli ilerlediðine
iþaret eder. 1443-1444’te Macarlar’ýn Ýzlâ-
di Derbendi’nde zorlukla durdurulduðu sa-
vaþlar sýrasýnda görüþlerine baþvuruldu-
ðunda kendisinin uç beyleri arasýnda en
yaþlý ve tecrübeli kiþi olduðunu söylemiþ-
tir. Bölgedeki faaliyetleri sýrasýnda muh-
temelen Sýrp Despotu Georg Brankovi® ile
(Výlkoðlu) iyi münasebetler kurmuþ, hat-
ta savaþ sonrasý imzalanan antlaþmada
aracý rol üstlenmiþti. Bununla beraber dö-
nemin Osmanlý tarihçileri Ýzlâdi’deki ba-
þarýsýzlýðýný onun gevþek tutumuna ve Výl-
koðlu ile olan dostluðuna baðlar. Halbuki
bu mücadeleler sýrasýnda II. Murad’ýn onun
sözünü dinlediði, verdiði taktiklere uygun
hareket ettiði anlaþýlmaktadýr. Fakat geri
çekilen Macar ordusunu takip iþindeki ba-
þarýsýzlýk az sonra rakibi olduðu anlaþýlan
Çandarlý Halil Paþa’nýn etkisiyle Edirne’de
tutuklanýp hapsedilmek üzere Tokat’a sev-
kedilmesine yol açtý.

Bu durum muhtemelen, II. Murad’ýn uð-
ranýlan baþarýsýzlýðý akýncý beylerine baðla-
yarak onlarýn güçlerini kýrmak veya mað-
lûbiyetin mesuliyetini bu tanýnmýþ akýncý
beyine yükleyip ortaya çýkmasý muhtemel
tepkileri dengelemek istemesinden kay-
naklanmýþtýr. Nitekim hemen ardýndan ha-
pisten çýkarýlýp yeniden Mora’ya yollandý
(850/1446). Âþýkpaþazâde, Varna Savaþý’n-
da kazanýlan baþarý üzerine Azap Bey’in
aracýlýðýyla affedildiðini yazar (Târih, s. 185).
Bihiþtî ise 1446’da Mora seferine çýkma-
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de cami, mescid, tekke, imaret, hamam,
kervansaray, köprü, mektep gibi eserler
yaptýrmýþtýr (Kiel, s. 150-151). Onun oðul-
larýndan Hasan, Mustafa, Hamza, Eyüb ve
Ýbrâhim beylerin de hayýr eserleri inþa et-
tirdikleri kayýtlýdýr. Turahan Bey’in Meh-
med adlý bir baþka oðlunun daha olduðu
ve bundan Hacý Mustafa Bey adlý bir toru-
nu bulunduðu, bu zatýn da Týrhala’da bir
mescid yaptýrdýðý (924/1518) tesbit edil-
mektedir (Kayapýnar, sy. 10 [2005], s. 192-
193). Yine bu aileden Fâik Paþa, Rumeli va-
liliði yapmýþ ve Mart 1643’te yetmiþ yaþ-
larýnda Ýstanbul’da idam edilmiþtir (Naîmâ,
II, 975-976).
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Türkler’in ve akraba milletlerin
tarihî anavataný anlamýnda

siyasal ve kültürel bir kavram.
˜ ™

Farsça kökenli bir kelime olan tûrân ön-
celeri Ýranlýlar’ýn Ýran’ýn kuzeydoðusundaki
bölgelere verdikleri bir isimdi. Daha sonra
Ural-Altay ve Fin-Macar halklarýndan olu-
þan ve Turan ýrký diye tanýnan toplumla-
rýn yaþadýðý anayurdu tanýmlamak için kul-
lanýlmýþtýr. Turancýlýk ise bu halklarýn bir-
liðini savunan ideolojik ve siyasal bir terim
halinde “uzak anayurt ideali” mânasýnda
Macaristan’da XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
doðmuþtur. Kavram, daha çok Macar si-
yasî kimliðini tehdit eden pancermenizm
ve panslavizme bir tepki þeklinde ortaya
çýkmýþtýr. Bunun sonucunda 1910’da Tu-
ran Cemiyeti kurulmuþ ve 1944 yýlýna ka-
dar sürmüþtür. Bu çerçevede XIX. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýndan itibaren Macar bilim
adamlarýnýn yaptýðý Türkoloji çalýþmalarýn-
da Macaristan’da Türkler’le akrabalýk tez-
leri dahi geliþtirilmiþtir.

Müslüman Araplar’ýn tarih ve coðrafya
kaynaklarýnda Turan hakkýnda çeþitli bilgi
ve rivayetler yer alýr. Taberî, Sâsânî Devle-
ti’nin kurucusu Erdeþîr’in Part Hükümda-
rý V. Erdevân’ý (Ardavan / Artabarnus) ye-
nilgiye uðratýp öldürdükten sonra “þâhân-
þâh” (þehinþah) unvanýný aldýðýný, ardýndan
fetihlere devam ettiðini ve kendisine Ku-
þan, Turan, Mekrân meliklerinin gelip ita-
at arzettiðini kaydeder (TârîÅ, II, 40-41).
Yâkut el-Hamevî, Mâverâünnehir ve çevre-
sindeki topraklara Turan denildiðini belirtir.
Ýran millî destan kahramaný Ferîdun’un ül-
kesini Selm, Tûc (Tûr) ve Îrec adlý oðulla-
rý arasýnda paylaþtýrdýðýný, Rum’u Selm’e,
Türk ve Çin topraklarýný kapsayan Tûrân’ý
Tûc’a ve Ýran’ý da Îrec’e verdiðini, Türkler’in,
hükümdarlarý Tûc’a nisbetle bu topraklarý
Tûrân diye andýklarýný kaydeder (Mu£ce-
mü’l-büldân, II, 57). Hârizmî, Ýranlýlar’ýn
Ceyhun nehrinin öte yakasýný “Türkler’in sý-
nýrý” anlamýnda Merz-i Tûrân diye isimlen-
dirdiklerini söyler (Mefâtî¼u’l-£ulûm, s. 114).
Ýbn Fazlullah el-Ömerî de oldukça geniþ bir
alaný kapsadýðýný belirttiði Turan toprak-
larýna müstakil bir bölüm ayýrarak önemli
þehirlerinden, bölgede yaþayan Türkler’-
den ve diðer milletlerden bahseder (Mesâ-
likü’l-eb½âr, III, 139 vd., 193 vd.).

Turan kavramý Osmanlýlar’da ilk defa,
1786’da Buhara hükümdarýna gönderilen
ve Ruslar’a karþý birlikte hareket edilme-
si teklif edilen bir mektupta geçer. Ancak

la Bosna seferine katýldý. Ardýndan Mora’-
ya döndü, Venedikliler’ce kuþatýlan Gördüs
Kalesi’nin yardýmýna koþtu. Venedikliler’i
geri püskürttü ve onlarýn elindeki kalele-
re saldýrý düzenledi. Modon ve Koron’a ka-
dar ilerledi (1463). 1466’da Balyabadra’ya
saldýran Venedikliler’i çekilmeye zorladý, on-
larý yendi ve aldýðý esirlerle birlikte Ýstan-
bul’a gitti. 1473’te Uzun Hasan ile yapýlan
Otlukbeli Savaþý’nda ilk çarpýþmalar sýra-
sýnda esir düþtü. Onun 882’de (1477) Ve-
nedikliler’i Ýsonza’da (Ýsonso / Aksu) yen-
diði, ertesi yýl Arnavutlar’la çarpýþtýðý bi-
linmektedir. Ömer Bey’in Muharrem 889
(Þubat 1484) tarihli bir vakfiyesi mevcut-
tur. Ömer Bey, 908 Rebîülâhirinde (Ekim
1502) vefat ederek Malkara’da yaptýrdýðý
caminin yanýndaki âbidevî türbeye defne-
dildi. Oruç Bey onun doksan altý yaþýnda
olduðunu yazar (Oruç Beð Tarihi, s. 220;
burada muhtemelen istinsah hatasýyla
adý Tura Beyoðlu Mehmed Bey þeklinde
kayýtlýdýr). Ömer Bey’in Hasan ve Ýdris ad-
lý iki oðlundan Hasan Bey mahallî bir ida-
recidir. Onun da Þevval 937 (Mayýs 1531)
tarihli bir vakfiyesi vardýr. Niðde ve Bay-
burt sancak beyliklerinde bulunduðu an-
laþýlan Ýdris Bey’in bir þair olarak ün kazan-
dýðý, dönemin tezkirecilerinin kayýtlarýndan
anlaþýlmaktadýr. Durak Bey adlý bir baþka
oðlunun yine sancak beyliði yaptýðý tesbit
edilmektedir. Turahan Bey ailesi XIX. yüz-
yýl baþlarýna kadar bu bölgede oturmuþ-
tur. Hasan Bey’in oðlu Ömer Bey 961’de
(1554) akýncý kumandaný olarak görülür ve
bu durum onun aile geleneðini sürdürdü-
ðüne iþaret eder.

Turahan Bey’in oðullarýndan Ahmed
Bey’in 917’de (1511) tescil edilen bir vak-
fiyesi vardýr. Diðer oðlu Hýzýr Bey de bir
mescid yaptýrmýþtýr. Ömer Bey’in ise va-
kýflarý çok zengindir. Larissa, Týrhala, Týr-
nova, Platamona, Çatalca, Fener, Ýzdin, Li-
vadya, Serez, Drama, Malkara, Semendire’-
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