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ÎSÂ ÇELEBÝ

– —ÎSÂ ÇELEBÝ
(ö. 806/1403)

Fetret döneminde saltanatýný ilân eden
Osmanlý þehzadesi.˜ ™

Yıl dı rım Ba ye zid’in Ger mi yan Be yi Sü ley-

man Şah’ın kı zı Sul tan Ha tun’dan doğ ma 

şeh za de si olup ad la rı bi li nen ye di er kek ço-

cu ğu nun üçün cü sü dür. Do ğu mu ve ha ya-

tı nın ilk yıl la rı hak kın da bil gi yok tur. 793’te 

(1391) Hamîd-ili’nin fet hin den son ra bu ra-

ya san cak be yi ta yin edil di ği be lir ti lir. Bu 

gö rev de iken ba ba sı nın ya nın da se fer le re 

ka tıl mış ol ma sı müm kün dür. Ba zı araş-

tır ma lar da Yıl dı rım Ba ye zid’in Haç lı lar’a 

kar şı ka zan dı ğı Niğ bo lu Mu ha re be si’nde 

yer al dı ğı kay de di lir. İs tan bul mu ha sa ra sı 

sı ra sın da Haç lı lar’ın Niğ bo lu Ka le si’ni ku-

şat tık la rı nı öğ re nen I. Ba ye zid’in mu ha-

sa ra yı kal dı rıp ya nın da ki 10.000 as ker le 

Is la mic Uni ver sity Hand Bo ok 1985-1986, Is-
la ma bad 1985, tür.yer.; The Is la mic Uni ver sity 
Ca len dar 1985, Is la ma bad 1985, I, tür.yer.; In-
ter na ti onal Is la mic Uni ver sity, Or di nan ce, Is-
la ma bad 1985, tür.yer.; M. Ma jid Khan, Is sue of 
Ac cess in Pub lic and Pri va te Hig her Edu ca ti on 
Ins ti tu ti ons in Is la ma bad (dok to ra te zi, 2010), 
Uni ver sity of Mas sac hu setts, s. 45; Mef ku re Nur 

Pak de mir li, Pa kis tan’da Yük sek Din Öğ re ti mi 
Ku rum la rı (dok to ra te zi, 2013), Do kuz Ey lül Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 150-153, 
158, 162; Ja mal Ma lik, “Is la mic Mis si on and Call: 
The Ca se of The In ter na ti onal Is la mic Uni ver sity, 
Is la ma bad”, Is lam and Chris ti an-Mus lim Re la-
tions, IX/1, Bir ming ham 1998, s. 31-45.

ÿMah mut Ci hat İz gi

üze rin de ya pı lan mer kez kam pü se ta şın-

mış, es ki kam püs üni ver si te bün ye sin de ki 

İslâm Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, İk bal Ulus-

la ra ra sı Araş tır ma ve Di ya log Ens ti tü sü, 

Dâvâ Aka de mi, Şe ri at Aka de mi si ve Dr. 

Ha mî dul lah Kü tüp ha ne si’ne bı ra kıl mış tır. 

Mer kez kam püs te in şa edi len fa kül te bi-

na la rı ve öğ ren ci yurt la rı için iki aşa ma lı 

bir plan lan ma ya gi dil miş, ilk aşa ma 2003 

yı lın da bi ti ril miş, mer kez kü tüp ha ne nin 

ya pı mı ise 2006’da ta mam lan mış tır. Kam-

püs in şa atı nın ikin ci aşa ma sı so na er di-

ğin de 20.000’i er kek, 10.000’i kız ol mak 

üze re top lam 30.000 öğ ren ci nin öğ re ni-

mi ne imkân sağ la na cak tır. Öte yan dan kız 

öğ ren ci le rin sa yı sı za man la art mış, 2000 

yı lın da 813 olan bu sa yı 2009’da 6589’a 

ulaş mış tır. Üni ver si te de mi sa fir öğ re tim 

ele man la rı ile bir lik te 260 ha nım aka de-

mik per so nel gö rev yap mak ta dır. Mer kez 

kam pü sü içe ri sin de kız ve er kek öğ ren-

ci le rin kam püs le ri ay rıl mış, dört blok ta 

eği tim imkânı su nan üni ver si te de ay rı ca 

kız öğ ren ci ler için mer kez kam püs te sos-

yal ya şam ala nı ku rul muş tur. Kam püs te 

tek no lo ji, bi li şim, mü hen dis lik, fen ve dil 

la bo ra tu var la rı, 400 ki şi lik kon fe rans sa-

lo nu, se mi ner oda la rı, 1600 ki şi lik öğ ren ci 

yur du, sağ lık mer ke zi ve spor sa lo nu yer 

al mak ta dır.

Üni ver si te nin bün ye sin de bi lim sel et-

kin lik ler de bu lu nan çe şit li yük sek okul, 

ens ti tü ve mer kez ler bu lun mak ta dır. 

Araş tır ma mer kez le ri nin içe ri sin de İslâm 

Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nün önem li bir 

ye ri var dır. Bu ens ti tü Is la mic Stu di es, 

ed-Dirâsâtü’l-İslâmiy ye, Fikr-o-Na-

¾ar, In sights ad lı aka de mik der gi ler 

ya yım la mak ta dır. Üni ver si te nin çı kar dı-

ğı Ma yar ve Jo ur nal of Bu si ness and 

Ma na ge ment Sci en ce der gi le ri de ya-

yın ha ya tı na de vam et mek te dir. Ulus la-

ra ra sı İslâm Üni ver si te si, Ez her (Ka hi re) 
ve Üm mül kurâ (Mek ke) üni ver si te le ri, 

İslâm Üni ver si te si (Me di ne), İmam Mu-

ham med b. Suûd Üni ver si te si (Ri yad) ve 

Kral Ab dü lazîz Üniver si te si ile (Cid de) iş 

bir li ği yap maktadır. Pa kis tan hü kü me ti 

ya nın da Kü veyt İk ra Yar dım Vak fı, Kü veyt 

Halk Ko mi te si, Cidde İk ra Top lu lu ğu, Cid-

de İslâm Kal kın ma Ban ka sı, Cid de Sa udi 

Eco no mic and De ve lop ment Com pany, 

Şeyh Hamdân b. Râ şid el-Mektûm üni-

ver si te ye des tek sağ la mak ta ve malî ih-

ti yaç la rı nı kar şı la mak ta dır. Ma lez ya’da 

da ay nı adı ta şı yan bir üni ver si te bu lun-

mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Hand Bo ok and Mas ter Plan of Is la mic Re se-
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bil di ren bir mek tup yaz dı ve ona za fer 

ni şa ne si ola rak Sa rı Ti mur taş Pa şa’nın 

ba şı nı gön der di.

Bi zans İm pa ra to ru II. Ma nu el’in ya nın-

da bu lu nan Îsâ Çe le bi, ağa be yi Emîr Sü-

ley man’ın im pa ra to ra el çi yol la yıp kar de-

şi nin gön de ril me si ni ta lep et me si üze ri ne 

1403 yı lı nın yaz ay la rın da Edir ne’ye git ti. 

Emîr Sü ley man, Ana do lu’ya hâkim olan 

Meh med Çe le bi’ye kar şı lık Ana do lu’da ki 

hü küm dar lık hak kı nın Îsâ Çe le bi’ye ait ol-

ma sı ge rek ti ği ni ile ri sür dü. Onu pa ra ve 

as ker le des tek le ye rek tek rar Bur sa üze-

ri ne yol la dı. Ge li bo lu’dan Ana do lu’ya ge-

çip Ka re si vilâye ti ni ita at al tı na alan Îsâ 

Çe le bi, Bur sa’ya ge le rek şeh rin tes lim 

edil me si ni is te di, an cak Bur sa hal kı, şeh-

ri ken di siy le kar de şin den di ğe ri ne kar şı 

üs tün lük sağ la ya na tes lim ede ce ği ni bil-

dir di. Da ha son ra her git ti ği ye rin ka le ve 

hi sar anah tar la rı nın ken di si ne ve ril me si ni 

is te yen, hep sin den de red ce va bı nı alan 

Îsâ Çe le bi, Bey pa za rı’na gel di ğin de kar-

de şi Çe le bi Meh med’e mek tup gön der di 

ve ken di si nin uy gun bir kış lık ta ba rın dı rıl-

ma sı nı ri ca et ti. Meh med Çe le bi de ağa-

be yi ne he di ye ler yol la dı, kış lık ih ti yaç la rı nı 

da sağ la yıp ona ve ma iye ti ne Bey pa za rı ve 

çev re si ni tah sis et ti.

An cak Îsâ Çe le bi kı sa sü re son ra ye ni-

den ha re ke te geç ti. Siv ri hi sar üze rin den 

Ka ra man Bey li ği top rak la rı na gi rip bu-

ra da bir kaç ka le yi al dı, geç ti ği yer ler de 

hal kı ken di si ne ka tıl ma ya zor la dı, is te di ği 

gi bi ver gi ler al dı ve git tik çe kuv vet le nen 

bü yük bir or duy la Bur sa’ya gel di. Her 

geç ti ği yer de ol du ğu gi bi Meh med Çe le-

bi’nin ken di si ne gön der di ği nâme yi gös-

te rip onun la an laş tı ğı nı söy le ye rek şeh re 

gir mek is te diy se de Bur sa hal kı ka le ye 

çe ki le rek sa vun ma ya ha zır lan dı, bu na öf-

ke le nen Îsâ Çe le bi et raf ta ki ara zi le re akın 

edip her ta ra fı yağ ma la dık tan son ra Bur-

sa’yı da yak tı. Bü tün olan la rı ha ber alan 

Çe le bi Meh med, To kat’tan 3000 as ke riy le 

yo la çık tı, on gün de Bur sa ön le ri ne gel-

di, bu ra da ağa be yi ni ge ri çe kil me ye zor-

la dı. Îsâ Çe le bi, Bed nos (Bi lâd-ı Yûnus) ve 

Kü re li’den (Gö re le) ge çip Kas ta mo nu’da 

Can da roğ lu İs fen di yar Bey’in ya nı na sı-

ğın dı. Onun la bir lik te An ka ra’ya ge le rek 

ka le yi ku şat tıy sa da Çe le bi Meh med’in 

ge li şi üze ri ne çe kil di ve Ge re de’de ye nil-

gi ye uğ ra yın ca, İs fen di ya roğ lu ile Kas ta-

mo nu’ya dön dü.

Kas ta mo nu’da kı sa bir sü re kal dık tan 

son ra Çe le bi Meh med’in To kat’ta bu-

lun du ğu ha be ri ni alın ca tek rar yo la çı kıp 

Bur sa ve Mi ha lıç (Ka ra ca bey) ta raf la rın da 

(Ham mer, II, 93). An cak kar de şi Mûsâ 

Çe le bi’nin ken di si ni hü küm dar ola rak 

gös te ren Ti mur’un “al dam ga lı yar lı ğı” 

ile gel me si üze ri ne Bur sa’dan çe kil me ye 

mec bur kal dı. Ti mur’un Ana do lu’yu ter-

ket me sin den (1403 yı lı ba ha rı) he men 

son ra Bur sa’yı ve tah tı ikin ci de fa eli ne 

ge çir me yi ba şar dı. Fa kat ar dın dan Amas-

ya, To kat ve Si vas böl ge sin de hâki mi yet 

kur muş olan kar de şi Çe le bi Meh med 

Bur sa’yı he def alın ca onun la mü ca de le-

ye gi riş ti. Çe le bi Meh med’in ha re ket le ri ni 

dik kat le iz le di, kar de şi nin yo lu üze rin de ki 

bü tün dağ ge çit le ri ni, özel lik le de Er me-

ni da ğı ve Do ma niç da ğı ge çit le ri ni tut tu. 

Meh med Çe le bi, as ke ri ni kır dır ma mak 

için dar olan Er me ni Der ben di ye ri ne Do-

ma niç ge çi din den geç me nin da ha uy gun 

ol du ğu nu gö re rek bu ge çi de gir di. Bu ra-

da mey da na ge len şid det li ça tış ma da Îsâ 

Çe le bi’nin ku man da nı Sa rı Ti mur taş Pa-

şa’nın em rin de ki bir lik ler boz gu na uğ ra-

dı. Çe le bi Meh med’in ha re ke ti kar şı sın da 

Îsâ Çe le bi, Ulu bat’ın Bur sa ta ra fı nı tut tu. 

İki kar deş ara sın da ki re ka be tin ba rış yo-

luy la hal le dil me si ni is te yen Ka re si san-

cak be yi Ey ne Bey’in öne ri siy le Meh med 

Çe le bi ağa be yi ne Ana do lu’nun ara la rın da 

pay la şıl ma sı için mek tup gön der di. To kat 

ve Si vas’a ka dar Bur sa’nın ku zey ve do ğu-

sun da olan yer le rin ken di sin de kal ma sı nı, 

Os man lı baş şeh ri nin gü ney ve ba tı sın da ki 

Ay dın, Sa ru han, Ger mi yan, Ka re si ve Ka-

ra man vi lâ yetleri nin Îsâ Çe le bi’nin hük-

mün de ol ma sı nı tek lif et ti. Âdil gi bi gö-

rü nen bu pay la şım aslın da Îsâ Çe le bi’nin 

aley hi ne idi. Zi ra Çe le bi Meh med ken di 

yö ne ti mi al tın da ki top rak la rı mu ha fa za 

eder ken Îsâ Çe le bi, pa yı na dü şen yer le re 

sa hip ola bil mek için Ti mur’un çe kil me-

siy le bu lun duk la rı böl ge ler de ye ni den 

ba ğım sız ha le ge len Ana do lu bey le riy le 

ça tış ma ya gir mek zo run da ka la cak tı. Bu 

du ru mun far kı na va ran Îsâ Çe le bi, Os-

man lı sal ta nat mer ke zi ne hâkim ol du-

ğu nu ve yaş ça bü yük lü ğü nü ile ri sü re rek 

tek li fi red det ti. Bu nun üze ri ne iki or du 

Ulu bat’ta kar şı laş tı, da ha do na nım lı olan 

ve da ha de ne yim li ku man dan la rın ida re-

sin de bu lu nan Meh med Çe le bi’nin or du su 

üs tün lük sağ la dı. Îsâ Çe le bi ka ça rak de-

niz kı yı sı na in di, Ya lakâbâd’dan (Ya lo va) 
ge mi ye bi nip İs tan bul’a git ti ve Bi zans 

im pa ra to ru na sı ğın dı. Bur sa’da tah ta çı-

ka rak ken di ni Ana do lu’nun Os man lı hü-

küm da rı ilân eden ve hut be oku tup sik ke 

kes ti ren Çe le bi Meh med, Îsâ Çe le bi’nin 

ku man da nı Sa rı Ti mur taş Pa şa’nın ba-

şı nı kes tir di, bü yük ağa be yi Emîr Sü ley-

man’a Îsâ Çe le bi’yi ye nip as ke ri ni kır dı ğı nı 

çok ace le yo la çık ma sı, Ana do lu ve Ru me li 

kuv vet le ri nin top la na rak ken di si ne ka tıl-

ma la rı için emir ler gön der me si ve Ka ra 

Ti mur taş Pa şa ile şeh za de le rin ku man-

da sın da ki Ana do lu kuv vet le ri nin sü rat le 

top la nıp Bo ğaz lar’dan ge çe rek Edir ne’de 

pa di şa ha ye tiş tik le ri nin bil di ril me si onun 

bü yük şeh za de ler den bi ri ola rak bu muha-

re be de bu lun du ğu nu dü şün dürmekte dir. 

An cak bu bil gi ler kay nak lar la doğ rulana-

ma mak ta dır. Muh te me len bu sı ra da 

ba ba sı nın hız lı ha re ke tin den do la yı ona 

ye ti şe me yip kuv vet le riy le mu ha fa za 

hizme tin de kal mış tır. Bu na kar şı lık daha 

son ra An ka ra Mey dan Mu ha re be si’ne 

(804/1402) iş ti rak edip mer kez de bu lu nan 

ba ba sı nın ge ri sin de kar deş le ri Mus ta fa ve 

Mûsâ çe le bi ler le bir lik te yer al dı. Sa va şın 

kay be dil me si üze ri ne ka ça rak Ba lı ke sir 

ta raf la rın da giz len di. Ka sım 1402 ta ri hi 

iti ba riy le Bo ğaz’ın As ya ya ka sın da ve Mar-

ma ra de ni zi gü ne yin de hâki mi yet sağ la dı. 

Ti mur’un İz mir’i al ma sın dan (20 Cemâzi-
ye lev vel 805 / 16 Ara lık 1402) he men son ra 

Fo ça Ce ne viz li le ri’nin Ti mur’un hâki mi ye-

ti ni ta nı ma la rı sı ra sın da el çi si Kut büd din 

İz nikî ile Ti mur’a bağ lı lı ğı nı ar zet ti. El çiy le 

bir lik te Ti mur’a de ğer li at lar ve he di ye ler 

gön der di. Ti mur da ona ke mer, külâh ve 

hil‘at yol la ya rak Ka re si (Ba lı ke sir) böl ge si-

nin ida re si ni ver di.

Ti mur’dan al dı ğı men şur la Bur sa’yı da 

el de edip sal ta na tı nı ilân eden Îsâ Çe le bi 

1403 yı lı Ocak ayın da Ana do lu’da “Türk-

ler’in hü küm da rı” ola rak ka bul gör dü 

(Zac ha ri adou, LX/2 [1983], s. 284-285). 
Müs lü man dev let ler le dos ta ne mü na se-

bet ler de bu lun mak tan ya na bir po li ti ka 

iz le yen Ve ne dik, Ocak 1403’te el çi gön-

de re rek onun la ant laş ma im za la dı. Ağa-

be yi Emîr Sü ley man Çe le bi’nin teş vi kiy le 

Bi zans İm pa ra to ru II. Ma nu el Pa la io lo gos 

ile de ant laş ma im za la yan Îsâ Çe le bi, Bi-

zans’ın ta nın mış ai le le rin den bi ri nin re isi 

olan Io an nes Ton te res’in kı zı ile ev len di 
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bu lun du ğu nu, ve fa tı nın ar dından hal-

ka va az et me ye baş la dı ğı nı, da ha son ra 

mânevî bir işa ret le ses siz li ği ter cih ede rek 

mü rid le ri nin ter bi ye siy le meş gul ol du ğu-

nu ifa de eder (Ab dür refî‘ Hak¢kat, s. 65).

İs fe râ yî nî, Cür fâ nî’nin ve fa tın dan son-

ra bir grup mü ri diy le bir lik te zi ya ret ve 

hac ni ye tiy le yo la çı kar. Yol da rast la dı ğı 

tür be le ri zi ya ret ede rek ni ha yet Bağ dat’a 

ula şır. Hac ca git me yi bir sü re er te le yip 10 

Şâ ban 675 (17 Ocak 1277) ta ri hin de De re-

ce Ri bâ tı’nda hal ve te gi rer. Bağ dat’ta ki 

çe şit li han kah lar da ir şad fa ali ye tin de bu-

lun duk tan son ra Bağ dat’ın do ğu sun da bir 

han kah ku ra rak ir şad fa ali ye ti ni bu ra da 

sür dü rür. İs fe râ yî nî’nin Bağ dat’ta üç han-

kah kur du ğu, bun lar dan bi ri nin Ribât-ı 

Sekîne’de, di ğe ri nin Şûnîziy ye’de yer al dı-

ğı be lir ti lir. İs fe râ yî nî’nin bu fa ali yet le riy le 

Küb re viy ye Bağ dat’ta yay gın lık ka zan mış-

tır. Ken di si nin İl han lı yö ne ti ci le riy le olan 

mü na se bet le ri sı ra sın da Ar gun Han gi bi 

müs lü man ol ma yan hü küm dar lar müs-

lü man dev let adam la rıy la olan iliş ki le ri 

do la yı sıy la İs fe râ yî nî’ye kar şı ta vır al dı lar. 

Onun baş ta Ar gun Han’ın ya hu di ve zi ri 

Ce mâ led din ol mak üze re ve zir ler le ir ti bat 

kur du ğu, Ve zir Sa‘deddîn-i Sâvecî’nin ken-

di si ne mü rid ol du ğu, Gå zân Han ve Ol cay-

tu Han’a hi ta ben risâle ler ka le me al dı ğı, 

Müs lü man lı ğı ka bul eden Gå zân Han’ın 

ken di si ne kar şı hür metkâr dav ran dı ğı 

kay de dil mek te dir. 3 Cemâzi ye lev vel 717 

(14 Tem muz 1317) ta ri hin de ve fat eden 

İs fe râ yî nî’nin kab ri Bağ dat’ta dır.

Sey rü sülûk, zi kir, hal vet, nefs ve merte-

be le ri, kalp ve ta vır la rı, havâtır ve çe şit le ri, 

in sa nın ya ra tı lı şı ve fa zi let le ri, ma kam lar, 

te cellî, vah det gi bi çe şit li ko nu lar üze rin de 

du ran İs fe râ yî nî, mü rid le ri ne ve mu hip le-

ri ne farz amel ler den son ra ön ce lik le hal-

ve ti ter cih et me le ri ni tav si ye eder, eser-

le rin de şe ri ata uy ma yı özel lik le vur gu lar. 

İs fe râ yî nî’nin asıl ön pla na çık tı ğı hu sus 

ise “vâkıa” tâbi ri dir. Ab dür rezzâk el-Kâ-

şâ nî onun soh be ti ne eriş ti ği ni söyle ye rek 

şu sö zü nü nak le der: “Ba na Hak Teâlâ 

vâkı ala rın ta bi ri ve rü ya la rın te vi li il mi ni 

ba ğış la mış tır. Bun dan da ha ile ri bir ma ka-

ma da ula şa mı yo rum.” Öte yan dan, “Her 

şey O’dur, O’ndan baş ka sı yoktur” ifa de-

si ni kul lan ma sı onun ilk plan da vahdet-i 

vücûd dü şün ce si ni be nim se di ği ni akla 

ge tir se de bu ra da çe ra ğın ışı ğı nın var 

oldu ğu nu, an cak gü ne şin ışı ğı kar şı sın da 

yok me sabesin de bu lun du ğu nu söy le mesi 

vahdet-i şühûd an la yı şı nı be nimse miş 

olabi le ce ği ni dü şün dür mek te dir. Bâyezîd-i 

Bis tâ mî’ nin, “Cüb be min için de Al lah’tan 

baş ka sı yok tur” sö zü nü, “Al lah’ın var lı ğı 

– —ÝSFERÂYÎNÎ, Nûreddin
ا ) ر ا ا  )

Nûruddîn Abdurrahmân b. Muhammed
el-Ýsferâyînî el-Kesirkî el-Horasânî

(ö. 717/1317)

Kübreviyye’nin
Nûriyye kolunun kurucusu.˜ ™

4 Şev val 639 (7 Ni san 1242) ta ri hin de 

bu gün Nî şâ bur’a bağ lı bir böl ge olan İs-

fe râ yin’in Ke sirk kö yün de Ebû Be kir el-

Ket tâ nî’ye ait bir han kah ta dün ya ya gel di. 

Kay nak lar da ha ya tıy la il gi li bil gi ler çok sı-

nır lı olup hak kın da bi li nen ler da ha zi ya de 

eser le rin de ki ka yıt la ra da yan mak ta dır. 

Bu na gö re İs fe râ yî nî genç lik dö ne min de 

ba zı kö tü ki şi ler le ar ka daş lık et miş, bir 

gün evi ne dö ner ken ya şa dı ğı ola ğan üs tü 

ba zı hal ler töv be et me si ne ve si le ol muş, 

an cak töv be sin de se bat et me yip bu tür 

in san lar la gö rüş me yi sür dür müş, bir sü re 

son ra yi ne böy le bir mec lis te aya ğı kı rı-

lın ca bu nu ilâhî bir ik ram ka bul ede rek 

şük ret miş tir. Bir müd det ba zan ken di si 

nef si ne, ba zan da nef si ken di si ne ga lip 

gel miş, rü ya sın da Hz. Pey gam ber’i gör-

dük ten son ra nef si ni ita at al tı na al mış ve 

çe şit li şeyh ler den is ti fa de et miş tir. Fay da-

lan dı ğı ki şi le ri Şeyh Ra di yüd din Ali Lâlâ’nın 

ve Re şî düd dîn-i Tûsî’nin mü rid le rin den 

Şeyh Ab dul lah, Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ın 

mü rid le rin den is mi ni zik ret me di ği bir zat 

ve ni ha yet za ma nın kut bu ola rak gör dü-

ğü asıl mür şi di Küb revî şey hi Ce mâ led din 

Ah med Cür fâ nî ola rak zik re der. Ta ri kat 

sil si le si Cür fâ nî, Ra dıy yüd din Ali Lâlâ, Mec-

düd din Bağdâdî yo luy la Küb re viy ye’nin pîri 

Nec meddîn-i Küb râ’ya ula şır.

Ah med Cür fâ nî’ye mü rid olu şu nu 

ayrın tı lı bi çim de an la tan İs fe râ yî nî onun 

hem ke ke me hem de ümmî ol ma sı se-

be biy le baş lan gıç ta bu in ti sa bın nef si ne 

ağır gel di ği ni, ar dın dan Pûr Ha san isim-

li mü ri diy le ta nış tı ğı nı, onun la ko nuş-

tuk tan son ra gön lün de Cür fâ nî’ye kar şı 

mu hab bet his set ti ği ni, bir öğ le na ma zı 

vak ti, İs ferâyin’in Ke sirk kö yü nün ku ze-

yin de bu lu nan Ebû Be kir Ket tâ nî’ye ait 

hal vethâne de onun la gö rü şüp ce ma at le 

na maz kıl dı ğı nı ve ora da ken di si ne mü rid 

ol mak is te di ği ni söy ler. Da ha son ra gön-

lün de ta rif edil mez bir zevk bu lup gaf-

let ten ta ma men kur tul du ğu nu, bir kaç 

gün ya nın da kal dı ğı nı, şey hi nin na zar ve 

him me ti nin be re ke tiy le bü yük mut lu lu-

ğa ka vuş tu ğu nu be lir tir. Gü nü müz araş-

tır ma cı la rın dan Ab dür refî‘ Ha k¢ kat, kay-

nak be lirt me den İs fe râ yî nî’nin şey hi nin 

ve fa tı na ka dar on yıl sürey le hiz me tin de 

fa ali ye te geç ti. Hal kın des te ği ni ala ma-

yın ca ora dan Ba tı Ana do lu’ya çe kil di. İz mi-

roğ lu Cü neyd Bey’in ya nı na İz mir’e sı ğın-

dı. Cü neyd Bey, kom şu Ana do lu bey le ri ne 

ha ber gön der di ve on la rın yar dı mıy la Îsâ 

Çe le bi’nin Meh med Çe le bi’ye ga lip ge le rek 

hü küm dar lı ğı ye ni den ele ge çir me si ha lin-

de bey le rin top rak la rı na ta ar ruz edil me ye-

ce ği ga ran ti si ni ver di. Îsâ Çe le bi’nin bü tün 

bey le re kar şı dost ça dav ra na ca ğı nı bil dir-

di, ay rı ca fet he di le cek top rak lar dan ken di-

le ri ne pay ve ri le ce ği ni söy le di. Îsâ Çe le bi ile 

Cü neyd Bey, Ay dın, Sa ru han, Men te şe ve 

Te ke bey le ri it ti fak edip Çe le bi Meh med 

ile sa va şa ha zır lan dı. An cak Îsâ Çe le bi sa-

va şı yi ne kay bet ti. Ana do lu bey le ri ken di 

top rak la rı na ka ça rak zor luk la kur tul du. 

Bu de fa kü çük bir top lu luk la Ka ra ma noğ lu 

Meh med Bey’e sı ğın mak mec bu ri ye tin de 

kal dı. Fa kat ora da da ba rı na ma dı ve Es ki-

şe hir ta raf la rın da giz len di. Bu nu öğ re nen 

Meh med Çe le bi adam la rı nı gön de rip onu 

Es ki şe hir’de bir ha mam da iken ya ka lat tı 

ve yay ki ri şiy le boğ durt tu. İs pan yol el çi si 

Cla vi jo, Ey lül 1403’te Îsâ Çe le bi’nin ar tık 

ha yat ta ol ma dı ğı nı ya zar (Ana do lu, Or ta 
As ya ve Ti mur, s. 29). Na aşı Bur sa’da ba-

ba sı nın ya nı na def ne dil di. Kay nak lar da Îsâ 

Çe le bi ka rak ter li ve de ğer li bir şeh za de, 

ay nı za man da ta lih siz, baht sız ve za yıf bir 

in san ola rak ni te len di ri lir.
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