
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 

L 

ÇAIAK AHMED EFENDi 

(bk. AHMED EFENDi, Çalak). 
_j 

1 ÇAı.AKzADE MUSTAFA EFENDi i 

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

L 

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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ÇALDlRAN SAVASI 

fa Paşa, Ferhad Paşa ve Karaca Paşa gi
bi devlet büyükleri ve din adamları da 
padişahın yanındaydı. Ordunun sağ ka
nadını Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan 
Paşa ile Zeynel Paşa emrindeki Anadolu 
ve Karaman askerleri, sol kanadını ise 
Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kuman
dasındaki Rumeli askerleri oluşturuyor
du. Ön kısma yerleşen Ayas Paşa kuman
dasındaki tüfekli yeniçeriler, araba ve 
develerden meydana gelen siper geri
sinde bulunuyordu. İki kanadın sonun
da biri 10.000, diğeri 8000 kişilik Ana
dolu ve Rumeli azebleri vardı. Zincirler
le birbirlerine bağlanmış topların önem
li kısmı azeblerin arkasına yerleştirilmiş
tL Şehsuvaroğlu Ali Bey Dulkadırlı Türk
menleri'yle öncü, Şadi Paşa da artçı kuv
vetiere kumanda ediyordu. 

Yaklaşık 2500 kilometrelik uzun bir 
yoldan gelen 100.000 kişilik Osmanlı as
keri ve atları yorgundu, aynı zamanda 
yiyecek sıkıntısı vardı. Sayıca en az Os
manlı kuwetleri kadar olan şahın ordu
su ise dinçti ve Tebriz gibi çok kısa bir 
mesafeden gelmişti. Topuz. yay ve mız
raklarla donatılmış savaşçıların atiarına 
çelik eyerler vurulmuştu. Çoğunluğu Us
taci u. Varsak, Rumlu, Şamlu, Kaçar ve 
Karamanil Türkmenleri· nden meydana 
gelen Safevi kuwetleri çeşitli kuman
danların emrinde bulunuyordu. Şah is
mail ordusunu sağ ve sol kanat olmak 
üzere ikiye ayırdı. Sağ koldaki kuwetle
re bizzat kendisi, sol kol kuwetlerine 
ise Ustaclu Muhammed Han kumanda 
ediyordu. Veziriazam Ni'metullah oğlu 

Emir Abdüibaki ile Kazasker Seyyid Hay
dar merkezde kalmışlardı. Şah İsmail'in 
amacı Osmanlı kuwetlerinin iki kanadı

na birden hücum ederek çevirme hare
keti yapmak ve böylece Osmanlı merke
zi kuwetlerini arkadan vurmaktı. Şah 
ayrıca Osmanlı ordusu içindeki kızılbaş
ları kendi tarafına çekerek rakibini içe
riden de yıkmak istiyordu. Yavuz 'un yor
gun askerleri hemen savaşa sokmasının 
en büyük sebebi de şahın bu tür faaliyet
te bulunması ihtimaline engel almaktı. 

· Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos çarşam
ba günü şahın emrindeki 40.000 seçkin 
süvarinin saldırısıyla başladı. Aynı anda 
Ustaclu Muhammed de Anadolu ve Ka
raman kuwetlerine saldırdı. Fakat Ana-

. dolu Beylerbeyi Sinan Paşa'nın yapılan 

plan gereğince askerleri hızla geri çeke
rek Safevi askerlerini Türk topçularıyla 
karşı karşıya getirmesi ve topçuların hep 
birden ateş açmaları üzerine Şii ordu-
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sunun bu kanadı perişan oldu. Başta 

Ustaclu oğlu olmak üzere pek çok Safe
vi kumandanı öldü. Sinan Paşa'nın kuv
vetleri ayrıca Abdülbaki Han kumanda
sındaki İran piyadelerini dağıttı ve bu 
hanı da ortadan kaldırdı, kaçanlar ise 
şahın yanına gittiler. Osmanlı merkez 
kuwetlerine saldıran Şah İsmail top ve 
tüfeklerin etkili ateşi karşısında çekil
mek zorunda kaldı. Ardından Osmanlı or
dusunun sol kani!dına hücuma karar ver
di ve Malkoçoğlu Ali Bey ile kardeşi Tur 
Ali Bey'in zayıf kuwetlerine saldırdı. Bü
yük kahramanlık göstermelerine rağ

men hemen yardımcı kuwet yetişeme
diğinden bu iki kardeş şehid oldular. Da
ha sonra asıl kuwetler üzerine yönelen 
İran Şahı kısa sürede azebleri da dağı
tarak Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'nın 
kumandasındaki sol kol kuwetlerinin 
üzerine yürüdü. Bu koldaki Osmanlı kuv
vetleri önceden hazırlanmış planı uygu
layamamış, topların önündeki azebler 
zamanında geri çekHemediği için toplar
dan gereği gibi faydalanılamamıştı. Ha
san Paşa'nın da ölümü bu kanadın çö
zülmesine ve askerlerin padişaha doğru 
kaçmasına sebep olmuştu. Sultan Selim 
Rumeli askerlerinin oluşturduğu sol ka
nada yardım için hemen yeni kuwetler 
sevketti. Tüfekli yeniçerilerin müdaha
leleri savaşın seyrini değiştirdi. Şah is
mail hemen hücum yönünü değiştirerek 

Ça ld ıran Savaşı ' nı tasvir eden bir minyatür 
(Şükri- i Bitlisr. vr. 113 ~ ) 

Osmanlı artçı kuwetlerine saldırdıysa da 
başarılı olamadı. Osmanlı merkezi kuv
vetlerinin topluca savaşa girmesi, Şah 
İsmail'in bir tüfek kurşunu ile yaralan
ması ve atının yere yuvarlanması Safe
vi hükümdarına çok tehl ikeli anlar ya
şattı. Bir Osmanlı süvarisinin üzerine yü
rüdüğü sırada kendisine çok benzeyen 
yakın adamı Mirza Ali 'nin "Şah benim" 
diyerek teslim olması İran şahını kur
tardı. 

Ümit kalmadığını anlayan şah önce 
Tebriz'e, buradan da Dergüzin'e kaçtı. 

Onun yaralanıp kaçmasından sonra iran 
ordusu daha fazla direnemedi ve dağıl
dı, savaş da Osmanlılar'ın kesin galibi
yetiyle sonuçlandı. Bu meydan muhare
besinin kazanılmasında Yavuz'un savaşı 
olağan üstü başarıyla yönetmesinin ya
nında istenildiği yere çevrilebilen seyyar 
topların çok büyük rolü olmuştur. 

Zaferden sonra Şii ordugahı. Şah is
mail'in hazineleri, hanım ları ve emirleri 
Osmanlılar'ın eline geçti. Savaşta her iki 
taraftan pek çok asker öldü. Osmanlı
lar'dan Rumeli beylerbeyi ile on sancak 
beyi hayatını kaybetti. Çaldıran Zaferi'n
den sonra Yavuz Sultan Selim Tebriz'e 
hareket etti ve halka aman vererek S 
Eylül'de şehre girdi. Bir hafta kadar Teb
riz'de kalan Sultan Selim şahın hazine
lerini ve bazı sanatkarları alarak yola çık
tı. Kışı Karabağ'da geçirmek istediyse 
de yeniçerilerin muhalefeti üzerine Kars 
ve Bayburt üzerinden geriye hareket et
ti. Bu arada zaferi bildirmek için kom
şu devletlere fetihnameler yazılıp gön
derildi. 

Yavuz Selim Amasya'da iken Şah is
mail'den bir elçilik heyeti geldiyse de Os
manlı padişahı bu heyeti kabul etmedi. 
Bu arada Kemah Kalesi alındı ( 19 Mayıs 
1515). Sultan Selim'in Kemah'a gelmesi 
üzerine Şah İsmail Erdebil'e çekildi. Ay
rıca harekat sırasında Osmanlı yiyecek 
kollarını vuran Dulkadıroğulları'nın ülke
si alınarak Maraş ve Elbistan Osmanlı 
topraklarına katıldı. Daha sonra istan
bul'a hareket eden Sultan Selim 11 Tem
muz'da şehre girdi ve hemen Çaldıran'
dan dönerken yapılan yeniçeri ayaklan
malarını tahkik ettirerek ocak ağalarını 
sorguya çektirdi ve olaylarda dahli bu
lunan bazı devlet adamlarını idam ettir
di. Tacizade Cafer Çelebi de bunlardan 
biridir. Askeri zapturapt altına almada 
kusuru görülen Hersekzade Ahmed Pa
şa ile ikinci vezir Dukakinzade Ahmed 
Paşa Amasya'da görevlerinden alınmış-



!ardı. Bunlardan Dukakinzade. Dulkadı
roğlu ile ittifak yapıp mektuplaştığı an
laşılınca bizzat Selim tarafından yara
lanmış ve daha sonra da onun emriyle 
öldürülmüştür. 

Bu sıralarda Şah ismail'den gayet yu
muşak üslüpla yazılmış barış mektubu 
ile birlikte bir elçilik heyeti daha gelmiş
se de Yavuz iran şahının sözlerine gü
venmediğinden gelen elçileri hapsettir
miştir. 

Çaldıran muharebesinden sonra baş
ta Diyarbekir olmak üzere birçok Doğu 
Anadolu şehri Osmanlılar' ın eline geçti. 
Böylece Selçuklular'dan sonra bozulan 
Anadolu birliği tekrar ve kalıcı olarak 
sağlanmış oldu. Bıyı klı Mehmed Paşa 

Diyarbekir beylerbeyiliğine getirildi, ta
rihçi idris -i BitlisT de müşavir olarak onun 
yanına verildi. idris-i Bitlisfnin gayret
leriyle Harput Meyyafarikln. Bitlis. Hıs
nıkeyfa. Urfa. Mardin. Cezire ve Rakka'
ya kadar Güneydoğu Anadolu bölgesi ile 
Musul dolayiarı Osmanlı idaresine geç
ti. Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa ipek yo
lu Osmanlılar'ın kontrolüne girmiş oldu. 
Şii inancının yayılması büyük ölçüde dur
duruldu. geçici de olsa Safevi tehlikesi 
ortadan kalktı. Bu zaferden sonra Ya
vuz Sultan Selim "şah" unvanını kullan
maya başlamış , hatta bu unvan "Sultan 
Selim Şah" diye sikkelere de işlenmiş
tir. Yavuz'dan sonra gelen padişahlar 

da aynı unvanı kullanıp kendi dönemle
rinde basılan paralara işlediklerinden 

bu unvanla basılan paralara "şahi" den
miştir. 
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ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz 
(1898 -1973) 

Türk şairi ve tiyatro yazarı. 
_j 

18 Mayıs 1898'de istanbul'da doğdu. 
Babası hazine-i hassa başmüfettişi Sü
leyman Nafiz Bey. annesi Fatma Ruhiye 
Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu 
bir aileye mensuptur. ilk ve orta öğreni
mini Bakırköy Rüşdiyesi ile Hadika-i Meş
veret idadisi'nde tamamladı; bir süre 
devam ettiği Tıp Fakültesi'ni bitiremeye
rek dördüncü sınıftan ayrıldı . 1918' de 
İleri gazetesinin yazı heyetinde çalıştı. 
1922'de gazetenin temsilcisi olarak An
kara 'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında 
Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği 
yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mek
tebi'nde (ı 924). Ankara Kız ve Erkek li
selerinde öğretmenliğe devam etti ( ı 924-

1932). istanbul'a döndükten sonra da 
Vefa Lisesi. Kabataş Lisesi ve Arnavut
köy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmen
lik yaptı (ı 932- ı 946) 

1946 yılında politikaya atılarak De
mokrat Parti'den istanbul milletvekili 
seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilali'ne kadar 
milletvekilliği yaptı. ihtilalde diğer De
mokrat Parti milletvekilleriyle birlikte 
tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Ha
ziran 1960- Eylül 1961 tarihleri arasın
da tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak sa
lıverildi. Bir daha politikaya girm~di ve 
son yıllarını Arnavutköy'deki evinde ge
çirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fet
hiye civarında 8 Kasım 1973'te öldü. Me
zarı Karacaahmet'tedir. 

Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk 
Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Pe

yôm ve Servet-i Fünı1n'da neşredilen 
ilk şiirleri. gerek muhteva gerekse üs
lüp ve kelime kadrosu bakımından Ser
vet-i Fünün ve Fecr-i Ati şiirinin özellik
lerini taşımaktadır. Bunlarda Cenab Şa-
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habeddin, Tevfik Fikret ve Ahmed Ha
şim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin 
konusu ferdi aşk ve ıstıraplardır. Bu fer
di sanat anlayışı dolayısıyla. o sıralarda 
cemiyeti derinden sarsan ı. Dünya Sa
vaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis 
bulmamıştır. 

1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultan
lan'nı neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, 
Fağfı1r, Şair gibi edebi mecmualarda da 
şiirleri yayımlanmaya başlar. Bu şiirler

le birlikte Faruk Nafız'in edebi kişiliği
nin yerine oturduğu görülür; artık aru
za hakimdir ve kendine has bir üslübu 
vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafız'in 
şiirleri Edebiyyôt-ı Umı1miyye, Büyük 
Mecmua, Nedim, Ümid, Yarın, Süs, Yıl
dız gibi pek çok dergide görülür. 1919'
da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'
nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiir
lerinde de daha çok aşk konularını ele 
almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük 
Mecmua, Nedim ve Ümid dergilerinde 
1. Dünya Savaşı 'ndan sonra işgal edilen 
ülkemize dair "Bozgun·. "Hisar". "Yaralı 
Arslan" , "Münacat" ve "izmir" gibi şiir
leri yayımlanır. 

Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'
den sonra yeni bir dönem başlar. Bu ta
rihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat 
gören ve yaşayan şair artık bütünüyle 
cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışı 
ile yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğ
rudan doğruya o devirde hızlanan sade 
Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Na
fiz'in yeni sanat anlayışını. 1926'da Hayat 
mecmuasında yayımlanan "Sanat" şiirinde 
bir beyanname haline getirdiği görülür. 
Burada Batı edebiyatı adeta yok farzedil
mekte ve cemiyete yönelme esas alın 

maktadır. istanbullu aydın ile Anadolu'da
ki halk arasında olumlu bir ilişkinin ku
rulması gerektiği belirtilirken Batı hay
ranlığı ve taklitçiliğinin karşısına da Ana
dolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. 

Şairin bu anlayış doğrultusunda yaz
dığı en meşhur şiiri "Han Duvarları " dır. 

Bu şiirle, daha önce itibari bir tarzda ele 
alınan Anadolu gerçekçi ve sade bir ba
kışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz bilhassa 
müdürlüğünü yaptığı Hayat mecmuasın
da Anadolu'yu, coğrafyasını . tabiatını ve 
Anadolu insanım. onun meselelerini an
latan. halk edebiyatı kaynaklarıyla da 
beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle 

birlikte edebiyatımııda "memleket ede
biyatı" denilen bir cereyan başlar. 

Faruk Nafiz aruzla yazdığı şiirlerde Yah
ya Kemal'i üstat kabul eder ve onun aç-
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