
261

rer âþýk olarak aþklarý uðrunda çektikleri
ýstýraplarý iffet ölçüsü dahilinde þiirlerinde
dile getirmeleridir. Bunun yanýnda üslûp
bakýmýndan benzer þiirler ortaya koyduk-
larýndan þiirleri birbirine karýþtýrýlmýþ, me-
selâ Cemîl b. Ma‘mer, Kays b. Mülevvah
(Mecnûn) ve Kays b. Zerîh’in þiirleri birbiri-
ne nisbet edilmiþtir. Ayný þekilde bunlarýn
hikâyeleri de birbirine benzemektedir.

Emevîler zamanýnda geliþen ve yayýlan
Uzrî aþkýn uzantýsý þeklinde Abbâsîler dev-
rinin þehir toplumunda saray aþký diye aný-
lan, saraya mensup gençlerin iffet ve edep
dahilinde yaþadýklarý aþk tecrübelerine da-
yanan aþk türü de Uzrî aþk sayýlmýþtýr. Mâ-
þukanýn baskýsý, üstünlüðü, aþkýn ahlâkî
deðeri gibi unsurlar bu tür aþk anlayýþýna
eklenmiþtir. Baþta Ýbnü’l-Ahnef olmak üze-
re bazý þehirli Abbâsî þairlerinin gazellerin-
de bu aþk anlayýþý dile getirilmiþtir.

Aþk teorisine ve Uzrî aþka dair çok sa-
yýda çaðdaþ eserden bazýlarý þunlardýr. A.
K. Kinany, The Development of Gazel
(Dýmaþk 1951); Mûsâ Süleyman, el-¥ub-
bü’l-£U×rî (Beyrut 1954); Cemâleddin er-
Remâdî, Þu£arâßü’l-¼ub (Kahire 1960);
Sâdýk Celâl el-Azm, Fi’l-¼ub ve’l-¼ub-
bi’l-£U×rî (Beyrut 1968); Mustafa Abdül-
vâhid, Dirâsâtü’l-¼ub fi’l-edebi’l-£Arabî
(I-II, Kahire 1972); T. L. Djedidi, La poésie
amoureuse (Cezayir 1974); A. E. Khairal-
lah, Love, Madress and Poetry (Beyrut
1980); Yûsuf Îd, Dîvânü’l-£U×riyyîn (Bey-
rut 1413/1992); Abdülmuîn el-Mellûhî, el-
¥ub beyne’l-müslimîn ve’n-na½ârâ
(Beyrut 1993); Þevký Dayf, el-¥ubbü’l-
£U×rî £inde’l-£Arab (Kahire 1999); Stefan
Leder, The £Udhri Narrative in Arabic
Literature (Wiesbaden 2004); Malek Che-
bel, Encyclopedie de l’amour en Islâm
(Paris 1995); Zekî Mübârek, el-£Uþþâšu’¦-
¦elâ¦e (Kahire, ts. [Dârü’l-maârif]).
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Akkoyunlu hükümdarý
(1452-1478).˜ ™

Akkoyunlu kaynaklarýna göre 828 Rebî-
ülevvel veya Rebîülâhirinde (Þubat-Mart
1425) doðdu. Babasý Akkoyunlu Devleti’nin
kurucusu Karayülük Osman Bey’in oðulla-
rýndan Ali Bey, annesi Karayülük Osman
Bey’in aðabeyi Pîr Ali Bey’in kýzý Saray (Sâ-
re) Hatun’dur. Ýyi bir eðitim gördüðü, ba-
basýnýn taht için mücadelesi ve askerî fa-
aliyetleri sýrasýnda ona zaman zaman ve-
kâlet ettiði bilinmektedir. Henüz on bir ya-
þýnda iken sefere çýkan babasýnýn yerine
Diyarbekir’de (Âmid) muhafaza ile görev-
lendirildi. Ardýndan muhtemelen idarî böl-
ge olarak kendisine verilen Harput’a dön-
dü. Memlükler’le anlaþan babasýnýn iste-
ðine raðmen Harput’u onlara teslim et-
medi. Bu hareketinin tepkiye yol açacaðý-
ný düþünüp Erzincan hâkimi olan amcasý
Yâkub Bey’in yanýna gitmeye karar verdi.
Amcasý ona hizmetinde bulunmasý halin-
de Karahisar’ý vereceðini vaad etmiþti. Fa-
kat diðer amcasý Hamza Bey’in Irak hü-
kümdarý Karakoyunlu Ýsfahan Mirza’yý
Mardin yakýnlarýnda yendikten (5 Zilhicce
840 / 10 Haziran 1437) sonra Diyarbekir’e
yürüyeceði haberi gelince babasý tarafýn-
dan çaðrýldý ve kararýndan vazgeçerek Di-
yarbekir’e gitti.

Buraya geldikten üç gün sonra Hamza
Bey þehri kuþattý. Bunun üzerine þehir-
den kaçýp Erzincan yöresinde babasý ve
aðabeyleriyle buluþtu. Bir süre Erzincan’-
da amcasý Yâkub Bey’in yanýnda kaldý. Ebû
Bekr-i Tihrânî, bu sýrada on iki-on üç yaþ-
larýndaki Hasan Bey’in mavi bezden tek bir
elbise ile bir kepeneði ve bir de atý oldu-
ðunu, atýnýn yemini teminde güçlük çek-
tiði için ekseriyetle yaya gitmek zorunda
kaldýðýný bildirir. Bununla beraber amca-

zâtýna yaklaþmasýna iliþkin en yüce remiz-
leri görmüþ, iffetin en yüksek derecesin-
deki aþký, Allah aþkýný ve O’na kavuþma
þevkini bu hikâye ile sembolleþtirmiþtir.
Ýbnü’l-Fârýz’ýn divanýnda Leylâ el-Âmiriyye
ile Necid çölleri çokça zikredilmiþtir. Daha
sonra Fars ve Türk þairlerinin yazdýðý, bin-
lerce beyitten meydana gelen Leylâ ile
Mecnûn kýssalarý tasavvufun yaný sýra ta-
rikatlarýn sýrlarý ve sembollerine medar ol-
muþtur (Nallino, s. 122).

Bunlarýn dýþýnda deðiþik kabilelerden
pek çok Uzrî âþýk ile mâþukalarý, bunlara
dair hikâye ve gazeller çeþitli eserlerde söz
konusu edilmiþtir. Reyyâ bint Gýtrîf es-Sü-
lemiyye’nin aþkýndan ölen Utbe b. Hubâb
el-Ensârî, Reyyâ bint Mes‘ûd’un aþkýndan
ölen Sýmme b. Abdullah, Hubeyþe bint
Sa‘d’ýn aþký yüzünden öldürülen Abdullah
b. Alkame b. Zürâre, Cennûb bint Kays’ýn
aþkýndan yirmi sekiz yaþýnda ölen Mâlik
b. Hâris, Meylâ bint Übeyy’in aþký yüzün-
den ölen Kâ‘b b. Mâlik, Tevbe b. Humey-
yir–Leylâ el-Ahyeliyye aþký, Vezzâhu’l-Ye-
menî–Ravza el-Kindiyye aþký, Yezîd b. Tas-
riyye–Vahþiyye aþký, ayrýca þiirlerinde afîf
aþký terennüm eden, ancak sevgilileri tes-
bit edilemeyen âþýklara dair pek çok þiir
ve hikâye anýlan eserlerde geçmektedir.
Bu tür aþk tecrübeleri ve ilgili þiir ürünle-
ri fukaha, kurrâ ve zâhidler muhitine de
yansýmýþtýr. Abdullah b. Mes‘ûd’un kar-
deþi Utbe’nin torunu, fukahâ-i seb‘adan
Ubeydullah b. Abdullah boþadýðý karýsý için
afîf aþkýnýn ýstýrabýný dile getiren þiirler yaz-
mýþ, “Kass” (zâhid) lakabýyla tanýnan Mek-
keli fakih, kari ve zâhid Abdullah b. Ab-
durrahman, Sellâme adlý bir þarkýcý kadý-
na âþýk olmuþ, ona duyduðu iffetli aþký di-
le getiren þiirler yazmýþ, uhrevî vuslatý kir-
letmemek için mâþukasýnýn dünyevî vus-
lat talebini kabul etmemiþtir (Veþþâ, s. 84-
85). Bu tür aþkta âþýklarý iffete sevkeden
sebepler arasýnda Allah korkusu, cennet-
te hûri umudu, vuslatla aþkýn sona erme-
si ihtimali, sevgilisini utanç verici bir ko-
numa düþürme endiþesi, soylu davranýþ,
iffetin lezzetini maddî tatmin lezzetinden
daha üstün görme, övünülecek bir isim
býrakma gibi etkenler bulunur (Kehhâle,
s. 229-230). Amca kýzý Esmâ’nýn aþkýndan
ölen Murakkýþ el-Ekber (Amr / Avf b. Sa‘d),
Able’nin âþýðý Antere, Meylâ’in âþýðý Mu-
habbel (Rebî‘ b. Mâlik) es-Sa‘dî, Hind’in âþý-
ðý Abdullah b. Aclân çektikleri aþk ýstýrabý-
ný dile getiren þiirleriyle Câhiliye devrinde
Uzrî aþkýn nüvesini oluþturan baþlýca þair-
lerdir.

Uzrî âþýklarýn ortak yanlarý, ölünceye ka-
dar sadece tek kadýna vefalý ve sadýk bi-
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ten baþka çare bulamadý. Akkoyunlular, ar-
týk Karakoyunlu Cihan Þah’a karþý koyabi-
lecek Hasan Bey gibi büyük bir þahsiyete
kavuþmuþtu.

Uzun Hasan böylece Akkoyunlu tahtýný
ele geçirip “ulu bey” olduktan sonra aða-
beyi Cihangir ile diðer kardeþi Üveys’e ken-
di hâkimiyetini kabul ettirmek için onlarla
mücadeleye baþladý; Urfa’yý (Ruha) Üveys’in
elinden aldýysa da Mardin’i ele geçireme-
di. Aðabeyi ile çatýþmalarýn ardýndan an-
nesi Saray Hatun’un araya girmesiyle ba-
rýþtý. Ancak bu barýþ fazla devam etmedi
ve Cihangir’in Hasan Bey’i metbu tanýma-
masý mücadelenin uzun sürmesine yol aç-
tý. Hasan Bey, Karakoyunlular’ýn idaresin-
deki Erzurum ve Bayburt yörelerini de yað-
maladý. Bu hareketler onun kuvvetini ve
þöhretini daha da arttýrdý, hânedan men-
suplarýnýn pek çoðu idaresi altýna girdi.
Cihangir Mirza da Hasan Bey’in baskýlarý-
na dayanamayýp Cihan Þah’tan yardým is-
tedi. Cihan Þah, Akkoyunlu elinin padiþah-
lýðýný ona verdi ve Erzincan’ý da kendisine
iktâ etti; yanýna asker katarak Erzincan’a
gönderdi. Hasan Bey, Cihangir’e destek ve-
ren Karakoyunlu ordusunu Diyarbekir’e ya-
kýn bir yerde karþýladý. Hasan Bey’in ya-
nýnda kardeþi Cihan Þah, Karayülük Os-
man Bey’in torunu Hurþid Bey, Murad Bey
oðlu Rüstem Bey, Pilten Bey’in oðlu Ýsken-
der Bey, Halil oðlu Siyavuþ Bey de bulunu-
yordu. Hasan Bey Karakoyunlu ordusunu
aðýr bir yenilgiye uðrattý (Receb 861 / Ha-
ziran 1457). Zaferden sonra Cihangir’in
emîr ve askerlerinin çoðu Hasan Bey’in
hizmetine girdi. Cihangir de kardeþini met-
bu tanýdý ve oðullarýndan Ali Han Mirza’yý
ona yolladý. Bu savaþ Hasan Bey’in mev-
kiini ve hükümdarlýðýný iyice kuvvetlendir-
di. Erzincan’ýn idaresini amcasýnýn oðlu Hur-
þid Bey’e veren Hasan Bey 862’de (1458)
Gürcistan’a karþý sefere çýktý ve Tiflis’i yað-
malayýp altý kaleyi ele geçirdi. 866’da (1461-
62) ikinci bir sefer daha düzenledi. Fakat
865’te (1461) Fâtih Sultan Mehmed’in Trab-
zon’u fethedip Komnenler’in saltanatýna
son vermesini engelleyemedi. O da dede-
si Karayülük Osman Bey gibi Komnenler’-
den bir kýzla (Despina Hatun / Teodora) ev-
lenmiþti. Oðullarýndan Maksud’un Trabzon-
lu prensesten doðduðu söylenir.

866’da (1462) Hýsnýkeyfâ (Hasankeyf) þeh-
rini ele geçiren ve buradaki Eyyûbî Devle-
ti’ne son veren Hasan Bey ayný yýl Duhar-
lý oymaðýnýn elindeki Bayburt’u da ülkesi-
ne kattý; Karamanoðlu Ýshak Bey’in 869’-
da (1464-65) Karaman ilini almasýna yar-
dýmcý oldu. Bu yýlýn sonlarýnda Dulkadýr
ülkesine girdi ve Melik Arslan’ý Harput’u

kendisine teslim etmeye mecbur býraktý.
Ýbn Taðrîberdî’ye göre Hasan Bey, Gerger
Kalesi’ni Memlük sultanýna teslim etme-
sine karþýlýk Harput’u ele geçirmek için
Hoþkadem’in gizlice muvafakatini almýþ-
tý. Bu baþarýlarýyla Ýspir’den Urfa’ya, Þebin-
karahisar’dan Siirt’e kadar uzanan bölge-
yi Akkoyunlu ülkesi haline getirdi. Akko-
yunlu sýnýrý doðuda Erzurum ve Ahlat’ýn
batýsýndan geçiyordu. Ancak Karakoyun-
lu Hükümdarý Cihan Þah bu durumu ka-
bullenmedi, Uzun Hasan’ý kendisine bað-
lý olmasý gereken bir bey diye görüyordu.
872’de (1467) kalabalýk bir ordu ile Hasan
Bey’in üzerine yürüdü. Ekim ayý gelip so-
ðuklar baþladýðýndan beylerde ve asker-
lerde ülkelerine dönme arzusu baþ göster-
di. Ancak askerini daðýtarak gelecek ba-
harda yeniden sefere çýkmak için Bingöl-
Sancak mevkiine vardýðýnda Hasan Bey’in
âni baskýnýna uðradý. Ordusundan 6000
kiþi seçen Hasan Bey kuþluk vakti iki cep-
heden Cihan Þah’ýn ordugâhýna saldýrdý.
Cihan Þah kaçmaya çalýþýrken öldürüldü.
Ýki oðlu Muhammedî ile Yûsuf ve bütün
beyleri esir alýndý (12 Rebîülâhir 872 / 10
Kasým 1467). Bu zafer bir devletin çökü-
þü, diðer bir devletin doðuþu anlamýna ge-
liyordu.

Hasan Bey, Cihan Þah’ýn oðlu Muham-
medî’yi öldürttükten sonra Diyarbekir’e
döndü. Komþu devletlere zaferini bildi-
ren mektuplar gönderdi. Doðu Anadolu ile
Irak’taki Karakoyunlu görevlilerini itaate
davet etti. Onlardan birçoðu emri altýna
girdi. Bu arada Karakoyunlular’ýn Baðdat
valisi Alpavut (Alpagot) Pîr Muhammed
Bey ile Baðdat halký da Hasan Bey’i hü-
kümdar kabul ettiklerini bildirdiler. Bu-
nun üzerine Hasan Bey 3000 kiþilik bir
kuvvetin baþýnda oðlu Uðurlu Muhammed’i
Baðdat taraflarýna yolladý. Fakat Uðurlu
Muhammed, Baðdat valisinin kendisine
düþmanca davrandýðýný babasýna bildirdi.
O da baharýn ilk günlerinde Baðdat’a ge-
lip þehri kýrk gün kuþattý (872/1468). Bu
esnada Karakoyunlu Hükümdarý Hasan
Ali’nin faaliyetlerine dair haberler geldi-
ðinden kuþatmayý kaldýrýp Azerbaycan’a
yöneldi. Savaþmak için Merend’e gelen
Hasan Ali’nin ordusunu bozguna uðrattý
(Safer 873 / Eylül 1468). Bu arada Hasan
Ali’nin daha önce yardýma çaðýrdýðý Ça-
ðatay Hükümdarý Ebû Said Mirza Han da
kalabalýk bir orduyla Azerbaycan’a gelmiþ-
ti. Hasan Bey, Ebû Said’e Azerbaycan ve
Arran hariç Ýran’ýn diðer bölgelerinin ken-
disinde kalabileceðini bildirdiyse de bu tek-
lif kabul görmedi. Bunun üzerine Akko-
yunlular, Çaðatay ordusuna saldýrýp boz-

sýnýn hizmetinde zamanla ön plana çýktý
ve Yâkub Bey onu Erzincan’ýn kuzeyinde-
ki Þiran yöresini yaðma eden oðlu Câfer
Bey’e karþý gönderdi. Hasan Bey amcasý-
nýn oðlu Câfer’i yenerek Rum ülkesine (Os-
manlýlar) gitmeye mecbur býraktý. Ardýn-
dan aðabeyi Cihangir’in Halep’e gelmesi
yolundaki teklifini kabul etti. Ýki kardeþ
Kahire’ye giderek amcalarý Hamza ile mü-
cadele edebilmek için Sultan Çakmak’tan
yardým istedi. Çakmak onlara hil‘atler giy-
dirip 3000 altýn verdi, Urfa yöresini Cihan-
gir’e iktâ etti. Hasan Bey kardeþiyle bera-
ber Mardin yöresini yaðmaladý, Ergani’ye
akýnlarda bulundu (842-843/1439-1440). On
beþ yaþýnda iken amcasý Muhammed’in
kýzý Selçuk Þah Begüm ile evlendirildi. Bu
sýrada göçebe Araplar’ýn Ca‘ber’i kuþat-
týklarý haber alýndý. Ca‘ber’i Cihangir Mir-
za adýna Emîrli Ömer Bey idare ediyordu.
Ömer Bey’e önce Hasan Bey, ardýndan Ci-
hangir Mirza yardýma gitti. Araplar sayý-
ca çok olmalarýna raðmen yenildiler. Bu-
nun üzerine Cihangir Mirza Urfa’ya dön-
dü, Hasan Bey ise Ca‘ber’in idaresini eline
alarak orada kaldý.

Bu hadiseden biraz sonra Hamza Bey
Diyarbekir’de vefat etti (Receb 848 / Ekim
1444). Erkek evlâdý olmadýðýndan Cihan-
gir Mirza Akkoyunlular’ýn baþýna geçti, Ha-
san Bey de Ca‘ber’den onun yanýna geldi.
Ancak Urban’ýn tekrar Ca‘ber’e yürüdüðü
haberi üzerine 400 atlý ile baskýn yapýp on-
larý daðýttý. Ardýndan Cihangir kendisine
Ergani’yi verdi. Karakoyunlu Hükümdarý
Cihan Þah’ýn 854’te (1450) Erzincan’a or-
du gönderip burayý almasý Cihangir ile Ha-
san Bey’in arasýnýn açýlmasýna yol açtý. Ci-
hangir’in Cihan Þah ile barýþ yapmasýna
(856/1452) karþý çýkan Hasan Bey onun hiz-
metinden ayrýldý. Kendi baþýna hareket
ederek Cihan Þah’ýn Çaðataylýlar’la meþ-
gul olmasýndan faydalandý ve Erzincan’a
girdi, buranýn hâkimi Kýlýcarslan Bey’in oð-
lunu ve nökerlerini esir aldý. Van gölü çev-
resindeki Karakoyunlu topraklarýna akýn-
lar yaptý ve amcasý Mazgirt hâkimi Kasým
Bey’in kuvvetini zayýflattý. Bütün bu faali-
yetler onu Akkoyunlu hânedanýnýn en bü-
yük þahsiyeti durumuna yükseltti. Hasan
Bey, Çemiþgezek hâkimi Þeyh Hasan’ý ken-
dine tâbi kýlmak amacýyla o yörede bulun-
duðu sýrada Cihangir’in Diyarbekir’den ay-
rýlýp Karacadað’a gittiðini haber alýnca es-
ki bir elbise giyerek kýrk nökeriyle birlikte
süratle þehrin önüne geldi ve kapýcýlarý
kandýrýp içeri girdi; burayý kolayca ele ge-
çirdi (Ramazan 856 / Eylül 1452). Bunu du-
yan Cihangir Mirza da Mardin’e gitmek-
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larla birlikte Karaman iline gönderdi. Or-
dunun baþýnda büyük kumandanlardan
Ömer Bey’le hânedandan Yûsufça Mirza
vardý. Bu ordu önce büyük ve mâmur bir
þehir olan Tokat’ý görülmemiþ þekilde yað-
ma ve tahrip etti. Ömer Bey buradan ül-
kesine geri döndü, fakat Akkoyunlu bir-
likleri Karaman iline girdi, onlarla savaþa-
mayacaðýný anlayan Karaman Valisi Þehza-
de Mustafa Afyonkarahisar’a çekildi. An-
cak daha sonra Anadolu Beylerbeyi Dâ-
vud Paþa ile birlikte Beyþehir-Akþehir ara-
sýndaki Eflâtunpýnarý’nda Yûsufça Mirza’-
yý aðýr bir yenilgiye uðrattý. Yûsufça Mir-
za ile beraber bazý mirzalar ve beyler esir
alýndý (877/1472). Pîr Ahmed Bey ile Can-
daroðullarý’ndan Kýzýl Ahmed Bey savaþ
meydanýndan kaçarak Hasan Bey’in yaný-
na döndüler, Kasým Bey de Ýçel’e gitti. Bu
hadise yüzünden Osmanlý-Akkoyunlu sa-
vaþý baþladý. Fâtih Sultan Mehmed büyük
bir ordu ile Hasan Bey’in üzerine yürüdü.
Osmanlý ordusunda çok sayýda top ve tü-
fek vardý. Hasan Bey’in öncü birlikleri Os-
manlý öncü kuvvetlerini yenilgiye uðrattý-
larsa da asýl savaþ Otlukbeli’nde Baþkent
sahrasýnda cereyan etti. Hasan Bey aðýr
bir bozguna uðradý (16 Rebîülevvel 878 /
11 Aðustos 1473). Kirman valisi olan oðlu
Zeynel Mirza savaþ meydanýnda kaldý. Os-
manlýlar’ýn savaþý kazanmasýnda ateþli si-
lâhlarýn büyük rolü olmuþtu.

Aslýnda Hasan Bey de ateþli silâhlarýn
önemini anlamýþ, bu silâhlarý elde etmek
için 1472’de Hacý Muhammed’i elçi ola-
rak Venedikliler’e yollamýþtý. Osmanlýlar’la
sekiz dokuz yýldan beri savaþ halinde bu-
lunan Venedikliler, Hasan Bey’e 1473 Þu-
batýnda gemilerle ateþli silâhlar gönderdi-
ler. Bu silâhlar on altý top ve 1000 tüfek-
ten ibaretti. Fakat bunlar Hasan Bey’in eli-
ne ulaþmadý. Osmanlýlar karþýsýnda uðra-
dýðý yenilgi ona büyük itibar kaybettirdi. Gi-
derek devlet iþlerinden uzaklaþtý. Özellikle
onun, karýsý Selçuk Þah Begüm’ün tesiri
altýnda kaldýðý açýkça belirtilir. Selçuk Þah
Begüm, Karayülük Osman Bey’in oðulla-
rýndan Kör Muhammed’in kýzýydý. Hasan
Bey’e iþlerinde yardýmcý oluyor ve ona is-
teklerinin çoðunu kabul ettiriyordu. En
büyük oðlu Halil’i veliaht ilân ettirmiþti.
Buna karþýlýk Eðil beyinin kýzýndan doð-
muþ olan Uðurlu Muhammed savaþçý vas-
fýyla öne çýkmýþtý. Baðdat Valisi Maksud
Mirza ile Urfa Valisi Üveys Bey, Hasan Bey’-
den sonra Uðurlu Muhammed’in hüküm-
dar olmasýný istiyordu. Hasan Bey’in öz kar-
deþi olan Üveys aðabeyine karþý daima
muhalif bir tavýr sergiliyordu. Uðurlu Mu-
hammed’i tutan bir baþkasý da Erdebil ve

Mugan’da oturan büyük Çekirli boyunun
beyi idi. Otlukbeli Savaþý’ndan bir yýl sonra
telkinlere kapýlan Uðurlu Muhammed is-
yan edip vali bulunduðu Ýsfahan’dan kar-
deþi Halil’in idaresindeki Fars’a girdi ve Þî-
raz’ý zaptetti. Hasan Bey, Tebriz civarýn-
daki yaylakta haberi alýnca yanýndaki as-
kerleri hemen Fars’a gönderdi, kendisi de
arkadan hareket etti. Durumdan istifade
eden Çekirli oymaðý Tebriz’i ele geçirdi. Fa-
kat Uðurlu Muhammed, Þîraz’dan ayrýlýp
Irak’a doðru kaçtý. Hasan Bey de Çekirli
oymaðýný aðýr bir þekilde cezalandýrdý. Mak-
sud Bey yakalanýp hapsedildi, atabeyi ve
Selçuk Þah Begüm’ün kardeþi Dana Halil
Bey Müþa‘þa‘lar’a sýðýndý. Amcasý Üveys’in
yanýna giden Uðurlu Muhammed onunla
birlikte yeniden harekete geçtiyse de isya-
ný bastýrýldý ve Üveys öldürüldü (Rebîülev-
vel 880 / Temmuz 1475). Uðurlu Muham-
med de Fâtih Sultan Mehmed’e iltica et-
ti. Osmanlý hükümdarý bu ilticayý memnu-
niyetle karþýladý, kýzýný vererek onu Sivas
valiliðine tayin etti.

881 (1476) yýlýnda Hasan Bey dördüncü
ve sonuncu Gürcistan seferine çýktý. Bu
defa yanýnda din ve tarikat önderleri de
vardý. Sefer neticesinde birçok ganimet ve
esir alýndýðý gibi Kral Bagrat vergiye bað-
landý ve Sûfî Halil Bey merkezi Tiflis olan
üç eyaletin valiliðine getirildi. Hasan Bey,
Gürcistan seferinden hasta olarak döndü.
Onun aðýr hastalýðý üzerine Selçuk Þah Be-
güm veliaht Halil’i Þîraz’dan getirtti. Ar-
dýndan Hasan Bey’in öldüðü yolundaki ha-
berler Uðurlu Muhammed’e de ulaþtýrýl-
dý. Erzincan’a gelen Uðurlu Muhammed
burada katledildi (Ramazan 882 / Aralýk
1477). “Ebü’n-nasr” unvanýyla anýlan Uzun
Hasan 882 yýlýnýn Ramazan bayramý ge-
cesi (6 Ocak 1478) vefat etti ve kendisinin
yaptýrdýðý Nasriyye bahçesine defnedildi.
Hasan Bey’i gören Venedik elçisi Kontari-
no Zeno onu lakabý gibi uzun boylu, yaký-
þýklý ve hoþsohbet bir hükümdar olarak
tasvir eder. Yine Venedikli bir tâcir Ýran’da
benzerinin gelmediðini yazar. Ýslâm mü-
elliflerinin hepsi meziyetlerini sayarak “sâ-
hib-kýrân” Hasan Bey’i överler. Onun en
büyük hatasý Osmanlýlar’la çatýþmasý ol-
muþtur. Otlukbeli yenilgisi derin bir ruhî
çöküntüye yol açmýþ, yenilmezlik inancýný
yok etmiþtir. Ölümüne kadar geçen beþ
yýl içinde sadece Gürcistan’a bir sefer dü-
zenlemesi muhtemelen bundan ileri gel-
miþtir. Hasan Bey özellikle malî ve adlî dü-
zenlemelerle Akkoyunlular tarihinde önem-
li bir yere sahiptir. “Hasan Padiþah Kanun-
larý” adýyla anýlan kanunnâmeler yazdýr-
mýþtýr. Bu kanunnâmeler vergi, idarî ve

guna uðrattýlar (15 Receb 873 / 29 Ocak
1469); esir aldýklarý Ebû Said’in hayatýna
son verdiler. Hasan Ali Hemedan’a kaç-
týysa da Uðurlu Muhammed tarafýndan
þehrin önündeki düzlükte maðlûp edile-
rek öldürüldü (Þevval 873 / Nisan-Mayýs
1469). Cihan Þah’ýn Hasan Bey tarafýndan
gözlerine mil çekilen oðlu Ebû Yûsuf Mir-
za dirliði olan Fars’a kaçmýþtý. Burada bir
beylik kurmak istedi, fakat bu giriþimi ha-
yatýný yitirmesine yol açtý. Böylece Kara-
koyunlu Devleti tamamen sona erdi; Bað-
dat da Akkoyunlu idaresine katýldý. Ana-
dolu’da Ahlat ve el-Cezîre (Cizre) hâneda-
na mensup Koç Bayýndýr Bey, Muþ yine hâ-
nedandan Pilten Bey oðlu Halil, Bitlis de
uzun bir kuþatmanýn ardýndan Biçen oðlu
Süleyman Bey tarafýndan zaptedildi (1473).
Böylece devletin sýnýrlarý batýda Sivas’a bað-
lý Suþehri’nden Kirman’ýn Narmasîr þeh-
rine uzanýyordu. Akkoyunlu Devleti, Kara-
koyunlu Devleti’nden daha geniþ toprak-
lara sahip oldu. Baþþehir Tebriz’di. Hasan
Bey, Baðdat’ý zaptetmek için 872 (1468)
baharýnda ayrýldýðý doðum yeri Diyarbe-
kir’i bir daha göremedi.

Karakoyunlu elini meydana getiren he-
men bütün oymaklarý hizmetine alan Ha-
san Bey, Gîlân ve Mâzenderan’daki küçük
devletleri de kendisine tâbi kýldý. Timurlu
Þâhruh’un oðlu Baysungur’un torunu olan
Yâdigâr Muhammed Mirza’yý Horasan hü-
kümdarý ilân etti (Þâban 873 / Þubat 1469).
Fakat Yâdigâr Muhammed yine ayný hâ-
nedandan Hüseyin Baykara karþýsýnda tah-
týný ve hayatýný kaybetti (1471). Bunun üze-
rine Hasan Bey, Hüseyin Baykara’nýn hü-
kümdarlýðýný tanýyarak Horasan’da hâki-
miyet kurmak veya nüfuz tesis etmek ar-
zusundan vazgeçti. 877’de (1472) Gürcis-
tan’a üçüncü defa sefere çýktý. Samtzkhe’-
ye girip baþta Alskur olmak üzere bütün
bölgeyi istilâ etti ve çok sayýda ganimet ve
esirle geri döndü. Kazandýðý baþarýlardan
dolayý Hasan Bey kendisinin yenilmez bir
hükümdar olduðuna inanmýþtý. En ciddi
rakip olarak da Osmanlýlar’ý görüyordu. Zi-
ra Akkoyunlular’la akrabalýk baðý bulunan
Trabzon Rum Devleti’nin Fâtih Sultan Meh-
med tarafýndan ortadan kaldýrýlmasýný haz-
medememiþti. Hatta annesi Saray Hatun’u
araya koyup diplomatik giriþimde dahi bu-
lunmuþtu.

Sonunda Hasan Bey iyice güçlendiðin-
de Karamanoðullarý’na destek çýkarak Os-
manlýlar’la mücadelenin kapýlarýný arala-
dý. 876’da (1471-72) ülkelerinden çýkarýlan
Karaman oðlu Pîr Ahmed Bey’le Kasým
Bey’i himayesine aldý ve bunu önemli bir
fýrsat saydý. 20.000 kiþilik bir orduyu on-
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Osmanlý tarihçisi.˜ ™

23 Aðustos 1888’de Ýstanbul Eyüp’te
doðdu. Babasý Mehmed Latif Efendi, an-
nesi Râtibe Haným’dýr. Ýlk öðrenimini ayný
semtte tamamladý. Ardýndan Soðukçeþ-

me Askerî Rüþdiyesi’ne girdi, iki sene son-
ra Beyazýt Merkez Rüþdiyesi’ne nakledildi.
1904’te rüþdiyeyi bitirip Mercan Ýdâdîsi’ne
kaydoldu. Kendi ifadesine göre tarih ve
coðrafya derslerine duyduðu ilgi bu sýra-
larda baþladý. 1910’da idâdî diplomasýný
aldýðý gün Ýstanbul Dârülfünunu Edebiyat
Þubesi’ne kaydýný yaptýrdý. Dârülfünunda
Ahmed Midhat Efendi, Abdurrahman Þe-
ref, Ali Ekrem, Mehmed Âkif, Ýzmirli Ýs-
mail Hakký, Hüseyin Dâniþ, Þehbender-
zâde Ahmed Hilmi, Hamdullah Suphi gibi
hocalardan ders gördü. 1912’de dârülfü-
nundan mezun olunca ilk tayin edildiði Kü-
tahya Ýdâdîsi ve Sultânîsi’nde sekiz yýl ta-
rih-coðrafya öðretmenliðinde bulundu. Bu-
rada iken Kütahya tarihi üzerine araþtýr-
malar yaptý ve kaynak topladý. Hazýrladýðý
çalýþma sonradan Maarif Vekâleti tarafýn-
dan yayýmlanmýþ (Ýstanbul 1932), kendi-
sine de Kütahya Meclisi tarafýndan Kütah-
ya fahrî hemþehriliði verilmiþtir.

Þubat-Eylül 1922 tarihlerinde Kastamo-
nu Lisesi’nde tarih öðretmenliði yaptý.
Açýksöz gazetesinde tarih yazýlarý yazdý,
Ýsmail Habip Bey’in bulunmadýðý dönem-
lerde gazetenin baþmuharrirliðini üstlen-
di. Kasým 1922 – Ekim 1925 arasýnda bir
taraftan Karesi Lisesi ve Karesi maarif mü-
dürlüðü görevlerini ifa ederken ayný za-
manda bu þehirde Karesi Lisesi Salnâ-
mesi, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, Kare-
si Meþâhiri adlý eserlerini neþretti (Ýstan-
bul 1341). Mahallî tarih ve simalar hakkýn-
da her biri kýsa birer araþtýrma olan ga-
zete makaleleriyle baþlayan yayýn hayatý
Anadolu’da görev yaptýðý Kütahya, Kasta-
monu, Sivas, Balýkesir þehirleriyle ilgili ki-
tâbeler üzerine yaptýðý çalýþmalarla devam
etti; Anadolu kitâbelerini 1927 ve 1929 yýl-
larýnda iki büyük cilt halinde yayýmladý. Bir
süre Maarif Vekâleti umumi müfettiþliðin-
de bulundu ve ilk tedrîsat umum müdür-
lüðü yaptý. 9 Kasým 1927’den 1950 yýlýna
kadar yirmi üç yýl aralýksýz Balýkesir millet-

içtimaî hayatla ilgilidir. Göçebe ve köylü-
lerden, þehirlerde yaþayan halktan, türlü
zanaat ve meslek erbabýndan alýnan vergi-
lerin miktarlarý kanunnâmelerin en önem-
li konusunu teþkil eder. Hasan Padiþah Ka-
nunlarý, doðu ve güneydoðu vilâyetlerin-
de fetihten itibaren bir müddet kullanýl-
dýktan sonra yerini Osmanlý kanunnâme-
lerine býrakmýþtýr. Ancak Ýran’da bu ka-
nunlar uzun süre geçerli olmuþtur.

Kaynaklarda, küçük yaþtan beri sürekli
mücadele içinde geçen bir hayat yaþama-
sýna raðmen ilme deðer verdiði ve âlim-
leri himaye ettiði belirtilir. Hacca giderken
yanýna gelen Ali Kuþçu’ya gösterdiði iti-
bar ilim çevrelerinde büyük takdirle kar-
þýlanmýþtýr. Hasan Bey’in her hafta cuma
gecesi âlimleri toplayarak onlara ilmî tar-
týþmalar yaptýrdýðý belirtilir. 1470’te elçi-
likle Tebriz’e gelen Memlük tarihçisi Ýbn
Ecâ, Hasan Bey’i âlimler ve baþka ülkeler-
den gelen tüccarla konuþurken görmüþ-
tü; bir ziyaretinde de Tebriz, Þîraz ve Se-
merkant âlimlerini kabul edip onlarla soh-
bet ettiðine þahit olmuþtu. Bu toplantýda
Buhârî’den bir hadis okunmuþ ve ardýn-
dan padiþah için Türkçe’ye tercüme edil-
miþti. Kitâb-ý Diyârbekriyye adlý Akko-
yunlu tarihini Ebû Bekr-i Tihrânî’ye yazdý-
ran ve eserin Akkoyunlular bölümündeki
bilgileri ona anlatan Hasan Bey’dir. Onun
Âþýk Paþa’nýn Garibnâme’sini huzurun-
da okuttuðu da bilinmektedir.

Hasan Bey’in ayrýca kuvvetli bir boy asa-
biyeti olduðu anlaþýlmaktadýr. Kendisi Oðuz
Han’ýn ve onun torunu Bayýndýr Han’ýn þe-
refli soyundan geldiðini ifade ediyordu.
875’te (1470) Amasya’da oturan Þehzade
Bayezid’e gönderdiði bir mektupta eski-
den Mangýþlak, Hârizm ve Türkistan’a da-
ðýlan Bayýndýr ve Bayat uluslarý ile Oðuz
iline mensup olanlarýn katýna geldiklerini
yazmýþtýr. Hasan Bey, Akkoyunlu oymaðý-
nýn baðlandýðý Bayýndýr boyunun damga-
sýný devletinin sembolü yapmýþtýr. Bu se-
beple Bayýndýr damgasý sadece paralarda
deðil resmî evrak üzerinde, kitâbelerde,
hatta bayraklarda da görülür. Hasan Bey’in
Kur’ân-ý Kerîm’i Türkçe’ye çevirtip huzu-
runda okuttuðuna dair bilgiler de vardýr.
Kaynaklarda onun cami, medrese, kervan-
saray ve zâviye gibi birçok eser yaptýrdýðý
kaydedilir; ancak çoðu günümüze ulaþma-
mýþtýr. Bunda muhtemelen Safevîler’in
farklý bir dinî ideoloji ile Ýran’a hâkim ol-
masýnýn önemli rolü vardýr. 1514’te Teb-
riz’e giren Osmanlýlar, Uzun Hasan Bey’in
camisini de harap halde bulmuþlardý. 2 ak-
çe deðerinde “hasanbegî” adlý para dar-
bettirmiþtir.

Ýsmail

Hakký

Uzunçarþýlý


