
ÇAKMAK, Fevzi 

veya askerlikten birini seçmeleri istenin
ce çok sevdiği askerlik mesleğini tercih 
etti. istanbul milletvekilliğinden ayrıla
rak Erkan-ı Harbiyye-i UmQmiyye reis
liği görevini 1944'te emekliye sevkedi- _ 
lineeye kadar sürdürdü. Atatürk'ün ölü
münden sonra İsmet İnönü'nün cumhur
başkanı seçilmesinde büyük rol oynadı. 
ll. Dünya Savaşı'na girilmesine şiddetle 
karşı çıkan Fevzi Çakmak orduyu sava
şa hazırlamaktan da geri kalmadı. 12 
Ocak 1944 'te yaş haddinden emekliye 
ayrılmasını bir türlü hazmedemeyen Fev
zi Çakmak kırgın olarak bir süre köşe
sine çekildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'
ne girmesi ve milletvekili olması husu
sunda bizzat Cumhurbaşkanı İsmet İnö
nü tarafından yapılan teklifleri kabul et
medi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne duydu
ğu kırgınlık dolayısıyla bu partiye karşı 
kurulan Demokrat Parti'yi destekledi. Bu 
partinin listesinden bağımsız aday ola
rak istanbul milletvekili seçildi (21 Tem
muz 1946) Bir süre sonra parti yönetici
leriyle anlaşmazlığa düşerek Demokrat 
Parti'den ayrıldı (l2 Temmuz 194 71. Mil
let Partisi'nin kurucu üyeleri arasında 
yer aldı (20 Temmuz 1948) ve bu partinin 
şeref başkanı seçildi. Teşvikiye Sağlık 

Vurdu'nda vefat ettiği zaman (ı O Nisan 
ı 950) hükümet millf yas ilan etmediği 
için halk Cumhuriyet Halk Partisi aley
hine büyük tepki gösterdi. Beyazıt Ca
mii'nde kılınan namazdan sonra çoğun
luğu üniversite gençliği olmak üzere ka
labalık bir cemaat, naaşını tekbir geti
rerek toprağa verildiği Eyüp Sultan'a ka
dar eller üzerinde taşıdı . Halkın Fevzi 
Çakmak'ın cenazesine duyduğu bu bü
yük ilgi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kar
şı gösterilen ilk açık direniş hareketi ve 
İsmet İnönü'nün önemli bir siyasi yenil
gisi olarak yorumlandı. 

Fevzi Çakmak başarılı askerlik hayatı 
boyunca çalışkan. alçak gönüllü, sağlam 
iradeli ve karakterli, dinine bağlı bir ku
mandan olarak sevildi ve sayıldı. En bü
yük zevki kitap okumak olan paşa ge-
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niş bir kültüre sahipti. Özellikle tarih. 
edebiyat ve sosyolojiye çok önem verir
di. Fransızca. İngilizce. Arapça ve Fars
ça yanında bazı Balkan dillerini de bilir, 
günlük politikadan hoşlanmazdı. Aske
rin de politik çekişmelerin dışında ve po
litikadan uzak tututmasını savunurdu. 
Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin en 
büyük sebebini ordunun siyasete bulaş
mış olmasında gören Fevzi Paşa orduyu 
daima politikadan uzak tutmuştur. Ni
tekim Millf Mücadele'nin kazanılmasın
dan sonra ordunun kışiasma dönmesinde 
Fevzi Paşa'nın rolü büyük olmuş, 1924'
te askerlik mesleğini politikaya tercih 
etmesiyle bunu bizzat kendi nefsinde uy
gulamıştır. Emekliye ayrıldıktan sonra 
çeşitli baskılarla politikaya atılmış ise 
de o hep asker kalmıştır. 

Fevzi Paşa Harp Akademisi'nde verdi
ği konferanslarını Garbi Rumeli'nin Su
ret-i Ziyaı ve Balkan Harbinde Garb 
Cephesi Harekdtı (İstanbul ı 927) adıyla 
bir kitap halinde de yayımlamıştır. Ta
mamen kendi inceleme ve tesbitleriyle 
belgelere dayanan bu eserde Fevzi Paşa 
Balkan felaketlerinin siyasi, sosyal ve as
keri bakımlardan tahlilini yapmaktadır. 
Ayrıca doğu cephesinde bulunduğu yıllar
daki tesbit ve incelemelerini de Büyük 
Harb'de Şark Cephesi Harekatı (Ankara 
1936) adıyla kitap halinde yayımlamış
tır. Sade bir üslupla, askeri başarılarını 
öğünme vesilesi yapmadan anlattığı bu 
eseri harp edebiyatımızın başarılı örnek
lerinden biri sayılır. Fevzi Paşa' nın bir 
hayli hacimli hatıratı ise ailesinde olup 
tamamı henüz yayımlanmamıştır. 
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ÇAKMAK, el-Melikü'z-Zahir 

ei -Melikü'z-Zahir 
Ebu Said Seyfüddln el-Ala! 

(ö. 857 /1453 ) 

Memlük sultanı 
(1438- 1453). 

_j 

Küçük yaşta Kafkasya'dan Mısır'a esir 
olarak getirildi. Sultan Berkuk'un hizme
tinde bulunan kardeşi Kasımi'nin ricası 
üzerine Berkuk'un aracılığıyla efendisi 
Ala tarafından azat edildi. Bir müddet 
sonra Berkuk'un muhafız birliğine katıl
dı. Sultan ei-Melikü'n-Nasır Ferec zama
nında ( 1399- ı 4 ı 2) sa ki ve emir-i aşere 
olarak görev aldı. Kardeşinin bu sultana 
isyanı yüzünden hapis cezasına çarptırıl
dı ve onun zamanında devlet hizmetine 
alınmadı. ei-Melikü'I-Müeyyed Seyfeddin 
zamanında (1412-142ı) emir-i aşere, 

emir-i tabihane ve hazindar-ı kebfr olarak 
hizmet etti. ei-Melikü'z-Zahir Seyfeddin 
Tatar'ın saltanatında ( 1421 ı emir-i mie. 
mukaddem-i elf. ei-Melikü'I-Eşref Sey
feddin Barsbay zamanında da ( 1422-1437) 
hacibü' 1- hüccab oldu. Daha sonraki yıl
larda emir-i ahür. emir-i meclis. emir-i 
silah ve Atabegü'l-asakir Barsbay'ın va
siyeti üzerine de oğlu ei-Melikü'I-Azfz'in 
saltanatında (14 3 7-ı438l müdebbir-i mem
leke tayin edildi. Bu genç sultan zama
nında bazı emirler ve Eşrefiyye Memlük
leri'ne rağmen Zahiriyye, Nasıriyye, Mü
eyyediyye ve Seyfiyye adlı Memlük grup
ları Çakmak'ı desteklediler ve onu sal
tanatı ele geçirmeye teşvik ettiler. Bu
nun üzerine Çakmak 1438 yılında ei-Me
likü' 1-Aziz'i aziederek el- Melikü 'z- Zahir 
unvanıyla tahta çıktı. el- Melikü'l- Aziz 
bazı girişimlerde bulunduysa da başarı
lı olamadı ve İ skenderiye'de gözetim al
tına alındı. 

Sultan Çakmak, ilk zamanlarında bazı 
emirler ve Eşrefiyye Memlükleri ile ei
Melikü'I-Aziz taraftarı olan Dımaşk Va
lisi İnal ve Halep Valisi Tanrıvermiş'in 
isyanlarıyla uğraşmak zorunda kaldı . So
nunda onların mukavemetlerini kırarak 
adı geçen valileri ve diğer isyancıları idam 
ettirdi. 1439 yılından itibaren içeride du
ruma tamamen hakim olan Çakmak dış 
siyasette de başarılı oldu. 1438'de Ak
koyunlu. 1439'da Dulkadıroğulları ve Os
manlı, 1440'ta Timur ve 1450 'de Kara
koyuolu elçilerini hediyelerle karşılaya

rak bu devletlerle iyi münasebetler kur
du. Endülüs'teki müslümanlara istedik
leri yardımı gönderdi ( 1440). Mısır'ın ku
zey sahillerindeki korsanlığa engel ol-



mak için 1440, 1443, 1444 yıllarında Ro
dos'a seferler düzenledi. Ancak buraya 
hakim olan İsbitariyye (Haspitalier) şö
valyeleri İslam ülkelerinde bulundurduk
ları casuslar vasıtasıyla düşmanlarının 
harekatı hakkında :Zamanında bilgi edin
dikleri için bunlardan kayda değer bir 
sonuç alamadı ve onlarla anlaşma yap
tı. 1444'te Kabe'nin o yıl örtüsünü de
ğiştirmek isteyen Timurlu elçilerine bu 
izni verdi. Timur'un hanımının da bulun
duğu hac heyetine yapılan saldırıdan 

dolayı suçluları cezalandırdığı gibi ver
diği çeşitli hediyelerle heyet mensupla
rını memnun etti. 

Çakmak'ın 1452 yılında başlayan has
talığı giderek şiddetlendi ve ertesi yıl 

saltanattan ayrıldı; yerine oğlu Osman 
getirildi. Çok geçmeden 1 Şubat 1453'
te seksen bir yaşında vefat eden Çak
mak kardeşi Kasımi'nin yanına defnedil
di. Halife Kaim - Biemrillah tarafından 
kıldırılan cenaze narnazına devlet erka
nı ile birlikte halktan büyük bir kalaba
lık katıldı. 

Çakmak dindar, alim ve cesur bir sul
tandı, israfı sevmezdi. Alimlerle ilmi 
sohbetlerden zevk alır, onlara saygı gös
terirdi. İbn Hacer' e karşı derin sevgi bes
ler, ona "emlrü'l -mü'minln" diye hitap 
ederdi. Memlük sultanlarının en değer
lilerinden olan Çakmak zamanında ülke 
içinde emniyet sağlanmış, ordu disiplin 
altına alınmıştır. 

Sultan Çakmak Mısır, Suriye ve Hicaz 
bölgelerinde çeşitli imar faaliyetlerinde 
bulunmuş, buralarda camiler, köprüler 
ve su yolları yaptırmış, ayrıca Kabe'yi ta
mir ettirmiştir. Çakmak çok iyi Türkçe 
ve Arapça konuşurdu. Aynı zamanda de
ğerli kitapiara meraklıydı. 
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IMI AsRi ÇuBUKÇU 
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ÇAIAK AHMED EFENDi 

(bk. AHMED EFENDi, Çalak). 
_j 

1 ÇAı.AKzADE MUSTAFA EFENDi i 

L (bk. MUSTAFA EFENDi, Çahikzı'ide). _j 
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ÇAJ.AP 

Müslüman Türkler'in 
Allah hakkında kullandıkları 

isimlerden biri 
(bk. ESMA-i HÜSNA). 

ÇALDlRAN SAVAŞI 

Yavuz Sultan Selim ile 

_j 

Safevi Hükümdarı Şah İsmiiii arasında 
Çaldıran ovasında 

23 Ağustos 1514'te yapdan 

L 
meydan savaşı. 

_j 

XVI. yüzyıl başılarında iran'da Şii ina
nışına dayalı bir devlet kuran Şah İsmail, 
gönderdiği dai*Ier vasıtasıyla Anadolu'
nun birliğini bozacak büyük bir Şii pro
pagandasına başladı. Bunlardan Şahku
lu Baba Tekeli pek çok kimseyi şah ta
rafına çekmeyi başardı ve Kütahya 'ya 
kadar ilerledi. 151Z'de Nur-Ali Halife To
kat'ı zaptederek Şah İsmail adına hut
be okuttu. Şah İsmail'in sebep olduğu 
son karışıklıklar sırasında Anadolu · da 
50.000 kadar insan öldü ve pek çok ev 
yağmalandı. 24 Nisan 151Z'de Osman
lı tahtına Yavuz Sultan Selim geçti. Bu 
arada Şii propagandası saraya kadar gir
di ve Şehzade Ahmed'in oğlu Murad 
iran'a iltica etti. Sultan Selim bu şehza
deyi şahtan geri istediyse de şehzade 
geri gönderilmediği gibi giden elçi de öl
dürüldü. Anadolu'daki bu Şii faaliyetleri 
devlet ve millet bünyesinde derin yara
lar açtı ve Anadolu bir savaş sırasında 
içten çökecek hale geldi. 

Böyle bir durumda tahta geçen 1. Selim 
her şeyden önce Safevi meselesini kesin 
olarak çözmeye karar verdi. Şii iranlılar'
la savaşmak için istanbul Müftüsü Sarı
gürz Nüreddin Efendi ve Kemalpaşaza
de'den fetvalar aldı ve hazırlıklara baş
ladı. Bu arada sefere çıkmadan önce Ana
dolu'da Şah İsmail' e taraftar 40.000 ka
dar kızdbaş*ı tesbit ettirerek ortadan 
kaldırdı, böylece hem Anadolu'yu hem 
de ordusunun gerisini emniyet altına 

aldı. 

Şah İsmail de yanındaki Şehzade Mu
rad'ı Osmanlı tahtının varisi ilan etti. Bu 

ÇALDlRAN SAVAŞI 

arada Osmanlılar' a karşı girişeceği sa
vaşta yardım etmesi için Memlük sulta
nma hediyelerle bir elçilik heyeti gönder
di. Diyarbekir ve dolayiarını şah adına 

zapteden Ustaçlu oğlu Mehmed Osman
lı padişahına meydan okumaya başladı. 
Şahın halifeleri de Anadolu'da Şii halkı 

isyana teşvike devam ediyorlardı. 

Bu durum karşısında Edirne'de top
lanan olağan üstü divanda alınan savaş 
kararı üzerine Sultan Selim İran seferi
ne çıktı ve bunu bir mektupla Şah İs
mail'e bildirdi. Osmanlı ordusu Yenişe
hir, Seyitgazi ve Konya üzerinden Sivas'a 
geldi. Padişah, muhtemel bir Şii ayak
lanmasına karşı Sivas- Kayseri arasında 
hasta ve zayıflardan 40.000 kişilik bir 
ihtiyat kuweti bıraktı. Osmanlı ordusu
nun geçeceği yerlerdeki mahsül, otlak 
ve meskenlerin şahın emriyle yakılması 
yüzünden ordu sıkıntı içinde ilerliyordu. 
Erzincan'da şaha ikinci bir mektup gön
deren Selim onu tekrar savaşa davet et
ti. Bir süre sonra şahtan bir mektup ile 
içi afyon dolu altın bir kutu geldi. Şah 
İsmail karışıklık çıkmasını istemediğini, 
aksi halde kendisinin de savaşa hazır 
olduğunu bildiriyordu. Sultan Selim hızlı 
bir yürüyüşle Çermük'e geldi, fakat İran 
ordusu hala görünmemişti. Buradan Şah 
ismail'e bir mektup daha gönderdi. Bu 
mektupta günlerdir ülkesinde yürüdü
ğü halde ortaya çıkmadığını belirtiyor
du. öte yandan verdiği söze rağmen şa
hın meydanda görünmemesi, çorak ara
zide büyük sıkıntı çeken asker arasında 
hoşnutsuzluk doğurdu. Bazı kumandan
ların da gizli tahriklerine kapılan yeni
çeriler Eleşkirt ovasında padişahın ota
ğına kurşun atacak kadar ileri gittiler. 
Fakat Sultan Selim'in askere hitaben 
yaptığı sert, kısa ve tesirli konuşma du
rumu düzeltti ve ordu tekrar hareket 
etti. Bu sırada öncü kuwetlerden İran 
ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi 
gelmişti. Osmanlı ordusu 23 Ağustos gü
nü İran Azerbaycanı'nda Çaldıran ova
sına geldi ve bir kısım devlet adamının 
muhalefetine rağmen hemen savaş için 
mevzilendi. Defterdar Pir! Mehmed Çe
lebi (Paşa) ve Yavuz Selim hariç devlet ri
cali ordunun 24 saat dinlenmesini tek
lif etmişlerdi. 

Osmanlı ordusunun merkezinde ye
niçeri, topçu, cebeci ve kapıkulu süvarİ
leriyle Yavuz Sultan Selim vardı. Vezlri
azam Hersekzade Ahmed Paşa, ikinci 
vezir Dukakinzade Ahmed Paşa, Musta-
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