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TURGUT REÝS KÜLLÝYESÝ

caklýkta beþ halvet hücresi vardýr. Hama-
mýn soðukluk kýsmýnýn ortasýndaki fýský-
yeli havuzun fýskýye kýsmýnýn kaba çiçek
süslemeleri Lâle Devri üslûbunu andýrmak-
tadýr. Turgut Reis Külliyesi’nde yapýlar her
ne kadar birçok özellikleriyle yerel unsur-
lar taþýsa da plan ve kitle yönünden Os-
manlý mimarisinin genel özelliklerine sa-
hiptir.
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ÿÝbrahim Yýldýrým

– —
TURGUTLULAR

Karamanoðullarý’na baðlý
bir Türkmen oymaðý

ve bu oymaðýn baþýnda bulunan
ailenin adý.

˜ ™

Genellikle Ýçel ve Karaman bölgesinde
yaþayan oymaðýn Tatar veya Kýpçak asýllý
olduðu yolundaki bilgiler doðru deðildir.
Karamanlý tarihçisi Þikârî, Turgutlular’ýn,
adýný aldýðý Turgut Bey’i Oðuz veya Türk-
men askerinin kumandaný diye tanýtýr. Ay-
ný eserde Karamanlý hânedanýnýn ilk men-
suplarý Oðuz beyleri þeklinde anýldýðý gibi
Oðuz Han’ýn torunlarý olarak da zikredilir.
Osmanlý tarihçilerinden Neþrî de 789’da
(1387) Konya önlerinde yapýlan savaþý an-
latýrken Turgutlu ve Bayburtlular’ý Tatar-
lar’dan ayýrýr ve onlarla Varsaklar’ý Türk adý
altýnda ifade eder. Timurlu tarihçisi Yez-
dî, Turgutlular’ý Türkmen (Camâat-i Türk-
mânân-ý Durgut) þeklinde tanýmlar. Þikârî,
Turgut Bey’in adýný Bayburt Bey ile birlik-
te Karaman hânedanýnýn tarih sahnesine
çýktýðý zamandan itibaren zikreder. Hatta
Karamanoðlu Mehmed Bey’in fethettiði
Ankara-Konya arasýndaki geniþ bozkýrý iki-
ye bölüp yarýsýný Turgut, yarýsýný da Bay-
burt beylere verdiði söylenir. Bununla be-
raber her iki bey de Alâeddin Bey zama-

nýna (1361-1398) kadar hayatta gösteri-
lir. Adý geçen kaynakta tarih zikredilme-
diði için Turgut ve Bayburt beylerin han-
gi zamanda yaþadýklarý tam olarak tesbit
edilememektedir. Didiði Sultan Menâ-
kýbnâmesi’ne göre Turgut ve Bayburt
beyler kardeþ olup Ahmed Yesevî neslin-
den Horasanlý Didiði Sultan bu iki beyi Ho-
rasan’dan Rum’a (Anadolu) göndermiþtir.
Alâeddin Bey devrinden itibaren de Tur-
gutoðlu ve Bayburtoðlu adlarý geçmeye
baþlar.

1386’da Konya önlerinde Karamanlýlar
ile Osmanlýlar arasýnda yapýlan ilk savaþ-
ta Turgutlular, Karaman ordusunun sol
kolunda yer aldý. Þikârî’ye göre savaþta
Turgutlular’ýn baþýnda Ali Bey bulunuyor-
du. Bu sýrada Turgutlular’dan kalabalýk bir
topluluk Akþehir yöresinde oturmaktaydý.
Reisleri Hýzýr ve Ýbrâhim beylerin idaresin-
de olan Turgutlular, Timur’a baþ eðme-
yerek bir daða sýðýndýlarsa da üzerlerine
gönderilen kuvvetler tarafýndan maðlûp
edildiler; mallarý yaðmalandý, kadýn ve ço-
cuklarýndan birçoðu esir alýndý. Timur’un
Anadolu’nun orta bölgesinde yaþayan Ka-
ra Tatarlar’ýn önemli bir bölümünü Tür-
kistan’a götürmesi üzerine boþ kalan ge-
niþ sahalara yerleþen Türkmenler arasýnda
Turgutlular da vardý. Bunlardan yeni oba-
lar ovaya indiler ve Akþehir’in doðusunda-
ki bozkýr kesimini yurt edindiler. Karama-
noðlu II. Mehmed ve II. Ýbrâhim beyler za-
manýnda Turgutlular’dan Pîr Hüseyin Bey
ile oðlu Ahmed Bey ve Hasan Bey’in adla-
rýna rastlanýr. Pîr Hüseyin Bey yaptýrdýðý
eserlerle tanýnmýþ olup Ýbrâhim Bey dev-
rinde beylerbeyi ve Karaman ordusunun
baþkumandanýydý. Türbe kitâbesinde (ö.
1432’den sonra) babasýnýn Emîr Þah Bey,
dedesinin Turgut Bey olduðu bildirilir.

II. Murad’ýn “Düzmece” denilen amcasý
Mustafa ile uðraþtýðý sýrada Hamîd-ili va-
lisi bulunan kardeþi Küçük Mustafa da la-
lasý Þarabdâr Ýlyas Bey’in teþvikiyle isyan
edince (826/1423) Bursa üzerine yürüyen
Küçük Mustafa’nýn ordusunda Turgutlu-
lar da yer aldý. 846’da (1442) Osmanlýlar
Macarlar’la savaþ halindeyken Ýbrâhim Bey,
damadý Turgutoðlu Hasan Bey kumanda-
sýnda önemli bir Karaman ordusunu yað-
ma için Osmanlý ülkesine gönderdi. Kara-
man kuvvetleri Bolvadin, Beypazarý, Sey-
yid Gazi yörelerinde geniþ ölçüde talan ve
tahriplerde bulundu. Bunu haber alan II.
Murad’ýn karþý harekâtý ve Karaman böl-
gesini tahrip etmesi üzerine Ýbrâhim Bey,
Taþ-ili’ne kaçtý ve oradan elçi göndererek
barýþ istedi. Karaman elçisi II. Murad’a Ýb-

alan pencere bitiþikteki Mehmed Paþa
Türbesi’ne baðlanan bir kapý durumunda-
dýr. Yapýnýn içerisinde on adet kabir var-
dýr. Kubbeyi taþýyan kemerler yuvarlaktýr.
Mehmed Paþa Türbesi. Turgut Reis Tür-
besi’nin doðusunda yapýya bitiþik olup kub-
beli ve kareye yakýn plandadýr. Güney yö-
nünde çarpýk bir bölümle mekâný geniþ-
lemiþtir. Ýçinde on beþ adet mezar vardýr.
Kuzey yönünde yer alan avlu kapýsý üze-
rinde 1057 (1647) tarihli mermer kitâbe
görülür; Mehmed Paþa’nýn kabri de ayný
tarihi taþýr. Ahmed Paþa Türbesi. Cami-
nin kuzey duvarýna bitiþik inþa edilen tür-
be kare planlý ve tek kubbeli bir yapýdýr.
Ýçinde dört kabir ve köþelere konulmuþ iki
adet þâhide mevcuttur. Ahmed Paþa’nýn
kabir taþý kitâbesizdir. Caminin kuzeyin-
den bir kapý ile ulaþýlan türbeden kuzey
yönündeki küçük hazîreye geçilmektedir.
Sakal-ý Þerif Odasý. Caminin kuzeyinde ca-
miye ve Ahmed Paþa Türbesi’ne bitiþik ko-
numda kare planlý, kubbeli bir mekândýr;
camiye bir kapý ile baðlanmaktadýr.

Hamam. XVI. yüzyýla tarihlenen hamam
Trablusgarp’ýn ilk hamamýdýr ve günümüz-
de de hizmet vermektedir. Hamam es-
Sûr Vakfý’ndan olup klasik üslûpta yapýl-
mýþtýr. Üstü tonozlu dikdörtgen bir mekân-
dan sonra kubbeli ve kare planlý soyunma-
lýða, tonoz örtülü dikdörtgen planlý bir ýlýk-
lýktan kubbeli sýcaklýk kýsmýna geçilir. Sý-

Turgut Reis Camii’nin kitâbesi ve içinden bir görünüþ
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hareketine giriþtiðinde ordusunda Turgut-
lular da vardý. Muhtemelen bunlarýn ba-
þýnda Turgut oðlu Pîr Hüseyin Bey bulu-
nuyordu. Þehzade Bayezid baþarý göste-
remeyerek 12.000 kiþilik ordusuyla Ýran’a
kaçtý. 976’da (1568-69) Turgutlu Pîr Hüse-
yin Bey’in oðlunun adý Ilgýn kazasýnda on
beþ bezirgânýn öldürülmesi, mallarýnýn gas-
bedilmesiyle ilgili bir hükümde geçer.

Safevî Devleti’nin kuruluþu ve geliþmesi-
ne dair müellifi meçhul bir kaynakta 906’-
da (1500-1501) Erzincan’da Safevî þeyhi Ýs-
mâil’in huzuruna gelenler arasýnda Kara-
manlý müridlerin de bulunduðu bildirilmek-
tedir. Ýsmâil, þah olduktan sonra 918’de
(1512) Turgutoðullarý’ndan Mûsâ Bey’e
gönderdiði Türkçe bir mektupta Karaman-
lý Ahmed Aða’nýn isteðiyle hareket olun-
masýný ve onunla söz birliði edilerek vu-
ku bulan hadiselerin bildirilmesini yazmýþ-
tý. Þah Ýsmâil’in ölümünden beþ yýl sonra
(935/1528-29) Tahmasb’ýn emîrleri arasýn-
da Turgutoðlu Hasan Sultan’ýn adýna rast-
lanýr. Hasan Sultan, Tahmasb’ýn Horasan
seferine katýldý. Hasan Sultan’dan baþka yi-
ne ayný aileden Kasým Ali Bey de adý geçen
hükümdarýn hizmetinde bulunuyordu. Þeh-
zade Bayezid’in emîrlerinden Pîr Hüseyin
Bey þehzadeyle Ýran’a gitti ve orada kaldý.
Safevî hizmetinde bunlardan baþka Tur-
gutlu beylerine rastlanmaz.

Turgutlular’ýn Ýç Ýl’deki eski yurtlarý kay-
naklarda Turgut ili adýyla anýlýr. XVI. yüz-
yýlda Taþlýk Silifke’de Turudlu adlý oymak
yaþamaktaydý. Bu adýn Turgutlu’nun “g”
harfinin düþmesiyle aldýðý þekil olduðun-
dan þüphe yoktur. Böylece Turudlular, Tur-
gutlular’ýn Ýç Ýl’de kalmýþ bir kolu, onlarýn
oturduklarý yer de Turgut-ili olabilir. Tur-
gutlular’ýn ova bölgesindeki yurtlarý da Tur-
gut adýný taþýr. Bu yörenin Akþehir gölü-
nün kuzeyinden baþlayýp Lârende’nin (Ka-
raman) batýsýndaki þimdi Kâzýmkarabekir
denilen (Kasaba / Gaferiyat / Mahmudlar)
kasabaya ve yöreye kadar uzandýðý görü-
lür. Turgut’un idarî merkezi de Akþehir
gölünün doðusunda ayný adý taþýyan köy-
dür. Bayburt ise II. Bayezid ve Yavuz Sul-
tan Selim devirlerinde Turgut’a baðlý bir
nahiye idi. Kanûnî Sultan Süleyman dö-
neminde burasý bir kaza haline getirildi.
Bayburt’un Ereðli’nin güneyinde ve Kara-
man’ýn doðusundaki topraklardan meyda-
na geldiði anlaþýlmaktadýr. XVI. yüzyýlda
Turgut’ta yaþayan Atçeken oymaklarý þun-
lardýr: Çepni, Alayuntlu, Yamanlu, Erdoð-
dulu (Erdoðdu Bey Turgutlu’dan), Varsak-
lar, Pîrî Bey nökerleri, Mahmudlar, Toy Dün-
darlu vb. Turgut ilinde timar sistemine

baðlý oymaklar da vardý. Bunlarýn baþýn-
da büyük Yapalu oymaðý geliyordu. Yavuz
Sultan Selim devrinde Turgut’un hâne nü-
fusunun 2888, vergi nüfusunun 4462 ki-
þi olduðu tesbit edilmektedir. 1000 (1591-
92) yýlýnda Turgut kazasýnda oymak, köy,
mahalle ve ekinliðin sayýsý elli dört olup
78.000 akçe at vergisi ödenmekteydi.

Turgutoðullarý Konya bölgesinde sosyal
eserler meydana getirmiþlerdir. Bilhassa
Turgut Bey’in torunu ve Emîr Þah Bey’in
oðlu Pîr Hüseyin Bey çok eser yaptýrmýþ-
týr. Konya’nýn Sarayönü kazasýnda bir ca-
mi (810/1407-1408), Ilgýn’da bir cami (826/
1423), Konya’da Kalenderler için zâviye
(832/1429), yine ayný þehirde kendisi için
bir türbe (835/1431) inþa ettirmiþtir. Bun-
lardan baþka Konya’da dârülhuffâz, mes-
cid ve mektep yaptýrdýðý, Ilgýn’a baðlý Mah-
mudhisar köyündeki Didiði Sultan Zâviye-
si’ne gelir tahsis ettiði bilinmektedir. Yine
Turgutoðullarý’ndan Ömer Bey’in Kadýnha-
ný’nda bir zâviyesi vardý.
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(1908-1969)

Son dönem Türk fikir adamý
ve sosyal bilimci.
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Erzurum’da doðdu. Sekiz yaþýnda iken
ailesi Rus iþgali yüzünden Kayseri’ye göç
etti. Ýlk ve ortaokulu Kayseri’de, lise öð-
renimini Bursa’da baþlayýp Ankara’da ta-
mamladýktan sonra Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne gir-
di. Maarif Vekâleti’nin açtýðý imtihaný ka-
zanarak 1928’de psikoloji öðrenimi için Al-
manya’ya gitti; Berlin ve Frankfurt üniver-
sitelerini bitirdi. 1935 yýlý sonunda Türki-
ye’ye döndü ve Edebiyat Fakültesi Deney-
sel Psikoloji Kürsüsü’nde doktor asistan
olarak göreve baþladý. Yüz ifadelerinin yo-
rumlanmasýna iliþkin deneysel araþtýrma-

râhim Bey’in Turgutoðullarý’nýn teþvikle-
rine kapýldýðýný söylemiþti. Yapýlan anlaþ-
ma gereði Ýbrâhim Bey, Osmanlý ordusu-
na yardýmcý kuvvetler gönderdi. II. Koso-
va Savaþý sýrasýnda yolladýðý Akçayluoðlu
kumandasýndaki askerî birliklerin önem-
li bir kýsmý Turgutlular’dan meydana ge-
liyordu. Hatta bunlar kýlýk kýyafetlerinin dü-
zensizliði, periþan görünüþleri dolayýsýyla
alay konusu olmuþlardý.

Fâtih Sultan Mehmed’in Karaman ülke-
sine yönelik askerî harekâtý sýrasýnda Tur-
gutlular’ýn yurtlarý da tahrip edildi (872/
1468); beyleri Tarsus’a kaçtý. Bu zatýn Ömer
Bey olmasý muhtemeldir. Karamanoðlu Ka-
sým Bey’in beylerbeyi durumundaki Ömer
Bey, Osmanlýlar’a karþý çetin bir mukave-
met gösterdi. 875’te (1471) vefatý üzerine
yeri Adalýoðullarý’ndan Paþa Bey’e verildi.
Karaman ilinin fethedilmesiyle Akkoyunlu-
lar’a sýðýnan Kasým Bey, Fâtih Sultan Meh-
med’in ölümünden sonra Bayezid ile Cem
Sultan arasýnda saltanat mücadelesinin
çýkmasýný fýrsat bilerek Ýç Ýl’e geldi; bura-
daki Turgut, Varsak ve diðer oymaklar ta-
rafýndan sevinçle karþýlandý. Kasým Bey,
II. Bayezid ile anlaþarak Ýç Ýl’de beylik yap-
tý. 888’de (1483) ölümünün ardýndan an-
nesi Karaman hânedanýndan olan Turgu-
toðlu Mahmud Bey’in ayný mevkiye geçi-
rilmesi II. Bayezid’den rica edildiyse de pa-
diþah bunu kabul etmedi. Mahmud Bey,
Osmanlý-Memlük savaþý esnasýnda Mem-
lükler’i tuttuðundan üzerine kuvvet gön-
derilince (1487) Turgutoðlu ailesi mensup-
larý ile birlikte Halep’e kaçtý. 906 (1500)
yýlýnda bir tahrir görevlisi Karaman ilin-
deki timarlarý bir misli arttýrýnca Osman-
lýlar’dan yüz çeviren Karaman sipahileriy-
le Turgut ve Varsak oymaklarý Ýran’da bu-
lunan Karamanoðlu Mustafa’yý çaðýrýp hü-
kümdar ilân ettiler. Fakat ertesi yýl Sad-
razam Mesih Paþa kalabalýk bir askerle Ka-
raman iline gelip Mustafa’yý Memlükler’e
sýðýnmaya mecbur býraktý.

Turgutlular, Karaman ilinin Osmanlýlar’ýn
eline geçmesine raðmen siyasî bir kuvvet
olarak varlýklarýný sürdürdüler. II. Bayezid’in
oðullarýnýn babalarýnýn tahtýný ele geçirmek
için giriþtikleri mücadele esnasýnda Tur-
gutlular, Karaman ilindeki diðer oymak
beyleri gibi (Yapaoðlu, Gebelioðlu, Tatar
beylerinden Ali Bey ve diðerleri) Þehzade
Ahmed’in en güvendiði taraftarlarý arasýn-
da yer aldý. Bu tarihte Turgutlular’ýn en
büyük beyleri Mûsâ, Mahmud ve Mehmed
beylerdi. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðul-
larýndan Þehzade Bayezid babasýndan son-
ra hükümdar olabilmek için 1559’da isyan
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