
İBN HÂCER'DE OSMANLILAR'A DAİR HABERLER II. 

ŞEVKİYE İNALCIK 

Arapça Asistanı 

Geçen sayıda burada, İbn Hâcer'in Enbâ ül-gomr fî ebnâ il-comr 
adlı eserinde I. Murat ve Yıldırım Bayezid'den bahseden kayıtlan 
Arapça aslı ve tercümesiyle birlikte yayınlamış1 ve Arapça kaynak
larda Osmanlı'lara dair haberleri peyderpey yayınlayacağımızı söyle
miştik, İbn Hâcer'in aynı eserini tarayarak bulduğumuz daha eski 
kayıtları bu sefer yine tercümeleriyle beraber koyuyoruz. Önümüzdeki 
sayıda Enbâ-ül gom/daki kalan kayıtları da yayınlayarak böylece bu 
eserde Osmanlı'lara dair bütün haberleri tarihçilerin istifadesine sunmuş 
olacağız. 

Cilt I, s. 1, s e n e 773. 

(773 senesi girdiği zaman etraftaki ülkelerde hükümdar olarak kim
lerin bulunduğundan bahsedilirken bu arada Osmanlı hükümdarı hak
kında şöyle söylenmektedir): 

Rum sahibi2, Yezid bek b. Osman at- Türkmanî'dir. 

Cilt I, s. 76 a, s e n e 790. 

Bu ay içinde (Muharremde) Rum meliki Ebu Yezid b. Osman'ın 
elçileri, onun tarafından (Mısır Sultanı) az - Zâhir'e (gönderilen) hediyye-
lerle geldiler. Hediyyeleri kabul edildi ve kendisine cevablar gönderildi. 

Cilt I, s . 87 a, s e n e 792. 
Bu sene içinde Rum sahibi öldürüldü. 

Ondan sonra Rum memleketinde Ebu Yezid b. Osman yerleşti. 

Cilt I, s . 91a, s e n e 793. 
Şevvalde İbn Osman Kayseri'ye hücum etti ve orayı aldı. 

1 Bunda maalesef bazı matbaa yanlışları kalmış ve notların rakamları karışmış

tır . Başlıca yanlışları burada düzeltiyoruz : 

Sahife sat ır yanlış doğru Sahife sat ır yanlış doğru 

2 Burada «Sahib» kelimesi şüphesiz hükümdar manasınadır ; fakat biz bu mahi

yetteki tâbirleri olduğu gibi almayı tercih ett ik. Meselâ bazan da aşağıda görüleceği 

gibi «Melik ur- Rum» veya «Mütemellik ur- Rum» denmektedir ; bunlar da olduğu gibi 

bırakılmıştır. 
3 Asl ında açık. 
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Cilt I, s. 91 b, s e n e 793. 
Bu sene içinde Ebu Yezid b. Osman Kayseri'ye hâkim oldu. 

Cilt I, s. ¥5 a, s e n e 794. 
Bu sene içinde al - Keckenî hediyy-e ile ( Mısır sultanı 

tarafından) Rum sahibine gönderildi. 

Cilt I, s. 95a, s e n e 794. 

Bu sene içinde Sultan, Kerâk naibi Emir Hasan al-Kec-
kenî'yi kıymetli hediyyelerle Rum sahibi İbn Osman'a gönderdi. 

Cilt I, s. 98 a, s e n e 795. 

Zilkacde ayında al-Keckenî, Rum memleketinden, Ebu Yezid b. 
Osman'ın yanından, Sultanın emriyle İbn Karaman'la onun arasını bul
duktan sonra döndü. Yanısıra hediyyelerle İbn Osman'ın elçileri 
geldi. Sultan, onlara ikramlarda bulundu, ve beraberlerinde, istedikleri 
tabib Muhammed b. Muhammed as-Sagîr'i ve onunla beraber birçok 
ilâç vesaire gönderdi. 

Cilt I, s. 101 b 102 a, s e n e 797. 

Cemazilûlânın 20 sinde Sultan Şam'a vardı. Kendisine Kıfcak 
Meliki Toktamış Han'ın azgın Timurleng'e karşı (Sultanla) işbirliği 
yapmak istediğini (bildirmeye) elçisi geldi, onlara cevaplar yazıldı. 
Sonra Rum sahibi Ebu Yezid b. Osman'ın elçileri geldi. ( Getirdikleri 
mektup ) Timurleng'in kötü niyeti kendilerine eriştiğinden, onun maksa
dına karşı Sultanın yardımda bulunması isteğini tazammun ediyordu. 
Onun cevabları da yazıldı. 

Cilt I, s. 102 a, s e n e 796. 

Ramazan ayında Timurleng, Sivas sahibi al-Kadî Burhanüddin'e 
kendi itaati altına girmesini isteyen bir mektup gönderdi. (Sivas sahibi) 
ona cevap vermedi ve mektubunun bir nüshasını Mısır sahibi az-Za-
hir'e ve (bir nüshasını da) Rum sahibi Ebu Yezid'e gönderdi. 

Cilt I, s. 106 a, s e n e 797 4. 

Bu Sene içinde Rum melikleri arasında ittifak oldu. Bunun 
sebebi şu idi: Geçen sene içinde Murad b. Osman öldürülünce (ölür
ken) oğlu Ebu Yezid'i saltanata veliahd yapmış, diğer oğlu Savcı'nın 
öldürülmesini emretmişti; çünkü onun annesi nasranî idi. Rum melikleri 
bunu duyunca-(Rum memleketi) altı melike taksim edilmiş olup İbn 
Karaman, İsa bey ve diğerleri bunlar arasındadır-hemen toplandılar 
ve onunla (yani Bayezid'le) muharebe ettiler. Neticede Ebu Yezid galib 
geldi ve hepsini esir alıp huzurunda topladı. İçlerinden Ayasuluk 
Meliki İsa beyden başkasını cezalandırmadı. İsa bey, saltanatta köklü idi, 

4 Bundan evvelki bir kayıt Fakülte Dergisi 'nin 1948 Mayıs-Haziran nüshasında 

neşredilmişti. 
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(yani hükümdarlığı atadan gelme idi) ve sancak sahibi5 idi. Sonra Ebu Ye-
zid hepsini serbest bıraktı ve kendilerine aileleri ve mallariyla beraber 
gidip İznik şehrinde yerleşmelerini emretti; hiç bir şeylerine taarruz etmedi. 
Memleketlerine kendi tarafından adamlar tayin etti. Karaman oğlu (bu 
muameleden) hariç kaldı; çünkü kardeşi onun nikâhı altında idi ve o, 
Karaman oğlu için şefaatta bulundu; sonra Ebu Yezid saltanatta sağlam 
bir şekilde yerleşince Bursa camiini inşa ettirdi, içini ve dışını mermerle 
döşetip ortasında müteaddit yerlerinden su akan bir havuz yaptırdı. Üç 
yüz kadar kadırga inşa ettirip, eğer şehri terketmek isterse aynı gün 
çıkartılabilmesi için içlerini erzak ve silâhla doldurdu ve aynı zamanda 
da gaza yapmak isterse her hangi bir müşkülâta uğramamak için sahile 
daimi erzak hazırlama yerleri yaptırdı. Kâfirlere karşı cihadlarıyla meşhur 
oldu ve şöhreti uzaklara yayıldı. az-Zâhir kendisiyle mektuplaştı, dost
luk kurdu ve ona arka arkaya Emirler gönderdi. Hatta onunla mek-
tuplaşmayan, hediye göndermeyen hiç bir melik kalmadı. Öyle ki az-
Zâhir ondan kendisine zarar gelmesinden korkar ve şöyle söylerdi: 
"Ben Timurleng'den korkmam; çünkü ona karşı bana herkes yardım 
eder; ben ancak İon Osman'dan korkarım,,, İbn Haldun'un bir çok 
defalar: "Mısır mülkü için İbn Osman'dan başka korkulacak (tehlike) 
yoktur,, dediğini işittim. al-Melik az-Zâhir ölünce, onun Mısırı almak 
için geleceği hakkında dedikodular arttı ise de, sonra Timurleng'in Şam'a 
gidip döndükten sonra İbn Osman'ın memleketine taarruzu mukadder 
oldu. Timur ona hile kurmakta gecikmedi, neticede kendisini mağlup 
ederek esir aldı. Bayazıd, onun — Allah onu kahretsin — esaretinde 
iken öldü. İnşallah vefatı senesinde ona ait haberlerden ve kendisin
den bazı şeyler zikredeceğiz. 

Cilt I, s. 110 a, s e n e 798. 

Cemâzilûlâda Şeyh Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Mu-
hammed al-Cezerî ad-Dımaşkî, Kahire'den Rum ülkelerine kaçtı. Şam'da 
elinde müteaddit vazifeler vardı. Beytülmakdis'teki as-Salihiyye'nin 
tedrisatı da onun üzerinde idi. Kaçmasının sebebine gelince : Şam'da 
Kutlubek'in geliri ve malı mülkü hakkında dedikoduda bulunmuş, Kut-
Iubek'in yanında birçok mal biriktirdiği zannedilmişti. Bunun üzerine 
onunla beraber Sultanın huzurunda muhakeme edilip te aleyhinde karar 
verilince kaçtı. Onun kaçtığı tahakkuk edince as-Salâhiyye'nin tedrisa
tına aş-Şeyh Zeynüddin Ebu Bekr al-Kamanî yerleştirildi ve vazi-

5 Bu metnin bir kısmını Düsturname-i Envert'ye yazdığı methalde (s. 83) 

neşreden Prof. Mükrimin Halil Yinanç bu kelimeyi «ilim» şeklinde okuyarak İsa beyi 

«ilim sahibi» diye tavsif etmektedir ler. Vakıa diğer bazı Osmanlı kaynaklarının da 

işaret ettiği gibi, İsa bey ilimden anlar bir hükümdardı, fakat burada bu kelimeyi 

«sancak» manasına gelen «alem» şeklinde okumanın daha doğru olacağını sanıyorum. 

Esasen arapçada bir kimsenin âlim olduğunu ifade için daha ziyade maddî bir an

lamı ihtiva eden ibaresi kullanılmayıp umumiyetle bunun için veya 

gibi ibareler kullanılmaktadır. 
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feleri başka kimselere verildi. al-Cezerî kaçınca Rum sahibi Ebu Yezid 
b. Osman'a gitti. Tesadüfen orada, Şam'da kendisinden kur'an (dersi) 
okuyan Şeyh Hacı denilen bir talebesini buldu. Bu zat onun kudretini 
Bayazıd'a bildirince, o kendisine tazim gösterdi, ikramlarda bulundu, her 
gün için kendisine iki yüz dirhem tahsis edib müteaddit atlar ve kö
leler gönderdi. 

Cilt I, s 113a, sene 799. 
Bu sene içinde Rum sahibi Ebu Yezid bey b. Osman'la Frenk ara

sında harp oldu. Ebu Yezid onları büyük bir mağlûbiyete uğrattı. 

Bu sene sultanın elçisinin beraberinde Rum sahibinin hediy-

yesi geldi. Elçinin adı Tulu dur ; kendisi bundan sonra 806 se
nesinde Imretülhac'a tayin edildi. (Bu zat) İbn. Osman'ın ülkesinde fev
kalade ikram içinde ikamet etmekte olan Şemsüddin b. al-Cezerîyi 
gördüğünü bildirdi. İbn al-Cezerî, al-Emir al-Kebir Eyitmiş'in hiz
metinde bulunan Kutlubek'in — bundan sonra üstaddâriyye'ye ta
yin edildi — malı mülkü hakkında dedikoduda bulunmuştu. Bunun üze
rine kendisinden hesap soruldu; neticede aleyhinde bir çok şey tahak
kuk edince bundan korktu ve kaçtı. Deniz yoluyla Iskenderiyye'ye, son
ra Antakya'ya6, oradan da Bursa'ya gitti. (Orada) Şam'da kendisinden 
ders alan Mümin denilen bir şeyhle karşılaştı. Bu zat, onun kıy
metini İbn Osman'a bildirince İbn Osman kendisine atlar, köleler ve elbise 
gönderdi, büyük bir nafaka tahsis etti. 

Sonra İbn Osman'dan elçileri vasıtasıyla başka hediyyeler geldi. 
Frenklerden bir gurub bu hediyyeler arasında bulunuyordu ki, bunlar 
denizde müslümanların yollarını kesiyorlardı. Bunları esir alıp (Mısır'a) 
gönderdi. Onlardan ikisi müslüman oldu. 
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Cilt I, s. 122 a sene 801. 
801 senesi girdi; (bu sene içinde) Mısır, Şam (Suriye) ve Hicaz'ın 

sultanı al-Malik az-Zâhir Ebu Said Barkuk, Rum Sultanı Ebu Yezid b. 
Osman'dır. 

Cilt I, s. 126a, s e n e 801. 

Bu sene içinde Ebu Yezid b. Osman, Malatya ve al-Eblusteyn'i 
(Elbistan) muhasara edip teslim aldı ve Darende'yi muhasara etti. Bu 
ay içinde (Zilhicce) bu şekilde haberler gelince Sûdûn at- Tayyar 

ı bu haberleri anlamaya gönderdiler. 

Cilt I, s. 135 a, sene 802. 
Şevvalde Bağdad ahalisine Timurleng'in kendi üzerlerine yürümek 

azminde olduğu (haberi) erişti. Bunun üzerine buranın Sultanı Ahmet 
kaçtı, Kara Yusuf'dan yardım istedi, onu alıp Bağdad'a döndü. Harp 

6 «Antalya» olması l â z ı m ; başka kaynaklarda da esasen «Antalya» olarak yazıl

mıştır. 
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yapmak hususunda ittifak yaptılar. Ahmed, ona birçok mal verdi. Kara 
Yusuf, senenin sonuna kadar onun yanında kaldı. Sonra ikisi Ebu Ye-
zid b. Osman'a gitmek maksadıyla Rum ülkesine vardılar. Mezkûr Ebu 
Yezid, bu sene içinde Sivas'ı alıp oraya oğlu Muhammed Çelebi'yi yer
leştirdikten ve hizmetine at-Tavaşî Yakubu tayin ettikten sonra Malat
ya'yı muhasara etmişti. Sonra Malatya'ya hâkim oldu ve Bursa'ya dön
dü. Rebicülevvelde Timurleng Karabağ'a vardı. Sonra Gürcistan 
ülkesine girip Tiflis'e hâkim oldu. Bundan sonra Bağdad'a gitti; Ah
med b. Yusuf7 'un Şam (Suriye) tarafına gittiğini duymuştu. Bunun 
üzerine Kara Yusuf'un ülkelerine gitti. Memleketi birbirine katıp fesada 
boğdu. Kara Yülük, Timurleng'in yaptıklarından haberdar oldu. Bu ha
diseler yukarda geçtiği gibi o (yani Kara Yülük) Sivas sahibine karşı 
galib geldikten ve Rum meliki Ebu Yezid'in oğlu Süleyman da Sivasta ona 
galib geldikten sonra olmuştu. Bunun üzerine Kara Yülük, Timur'a gidip 
ona hizmetlerde bulundu, gideceği yerler hususunda delâlet etti, kendi
sine yolları öğretti, onun adamları arasına katıldı. Timurleng, zorla Si
vas'a girdi. Askerleri şehri fesada boğup harab ettiler. Senenin sonunda 
geri döndü. Fesatçılardan müteşekkil tabileri çoğalmıştı. Sonraki sene 
(yani 803 de) Behesna'ya İndi. 

Cilt I, s, 136 a, s e n e 802. 
Bu sene Timurleng Irak tarafına gidip Rebicülevvel'de Karabağ'a var

dı. Sonra Cemazilahirde askeri toplayıp Gürcistan ülkesine hücum 
etti ve Tiflisi aldı ve Bağdad tarafına gitti. Bunun üzerine Ahmet b. 
Üveys kendisinden kaçtı. Timurleng, onun Kara Yusuf'la ittifak yaptığı
nı ve ikisinin Rum ülkelerine gittiklerini duyunca, Kara Yusuf'un mem
leketini harab edip fesada boğdu. İbn Osman (ve) Kara Yülük at-Türk-
manî bunu duydular. Kara Yülük, Sivas sahibi Kadı Bürhanüddin'e ansı
zın hücum edip bir bahane ile kendisini öldürmüş, Sivas'a hakim olmak 
istemişti. Sivas ahalisi kendisine mani olup ona karşı Rum ülkesindeki Tatar
lardan yardım istemişler, neticede onu bozguna uğratmışlardı. Bu esnada 
(Kara Yülük) Timurleng'in memlekete (Sivas'a) geldiğini duydu, hemen 
gidip onun hizmetine girdi. Ona yerleri gösterdi, yolları öğretti, onun 
hizmetinde sanki bir rehber oldu. Daha evvel Sivas ahalisi, Ebu Ye
zid b. Osman'a mektup yazmışlar, c da oğlu Süleyman'ı onlara gönder
miş, Sivas'ı almıştı. Timurleng'in kendi üzerlerine geldiğini duyunca 
Ebu Yezid'e (tekrar) mektup yazdılar. Timurleng, Zilhicce ayında asker
le onlara hücum edip, şehri muhasara etti; ayın 18 inde zorla Sivas'a gir
di. Askeri tahribkârlık ve bozgunculukta çok ileri gittiler. Oradan de
niz (tarafına) gitti. Fesatçı, yağmakâr ve tahripkâr askeri çoğalmıştı. 
Sonra Behesna'ya gitti ve (aşağıda) zikredeceğimiz şey oldu. 

Ahmed b. Üveys olmalı. 
A. Ü. D. T. C F. Dergisi, F. 23 
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Cilt I, s. 139 a s e n e 803. 

803 senesi girdi. Halk (Mısır halkı) Timur'un baskınlarıyla kargaşa
lık içinde bulunan şimal ülkelerinin (halinden) dolayı sıkıntılı bir vaziyet
te idiler. Her saat birbirine aykırı haberler geliyordu. Timur'un Sivas'a 
varışı, yukarda da geçtiği gibi, geçen sene içinde olmuş, o, bir müddet 
şehri muhasara etmiş, halkı öldürüp mallan yağma etmişti. Senenin ilk gü
nünde (vukubulan bu hadisede) hatta onun Sivas ahalisinden üç bin kişiyi 
canlı olarak gömdüğü söylenir. Sonra seferde Behesna'ya hücum etti. Da
ha sonra Malatya'ya gidip ahalisini mahvetti. Sonra Kalcat ur-Rum'a hücum 
etti ise de, burası kendisine kuvvetli geldiğinden bırakıp Halep tarafına gitti; 
ayın sonlarında Anteb'e vardı. Haleb naibi Şam naibine Timurleng'i def için 
Şam askerleriyle gelmesi hususunda bir mektup gönderdi. Sonra Haleb 
naibine Timur'un mektubu geldi ki, bunda şöyle söylüyordu: Geçen se
ne, Rahba'da öldürülen elçilerimizin intikamını almak için Haleb ülke
lerine geldiğimiz vakit onun, yâni al-Melik az- Zâhir'in ölümünü, Hin
distan'ın vaziyetini ve ahalisinin çıkardığı fesatları duyduk, hemen ora
nın üzerine hücum ettik. Ulu Tanrı bizi onlara karşı muzaffer kıldı. 
Bundan sonra Gürc'e döndük. Allah, bizi onlara karşı (da) muzaffer 
kıldı. Sonra biz İbni Osman (denen) bu çocuğun (edebinin)8 kıtlığını 
duyup kulağını çekmek istedik ve onun ülkelerinden Sivas ve diğer 
yerlerde onun vaziyeti hakkında sizin de duyduğunuz şeyleri yaptık. 
Mısır'a mektuplar gönderdik, fakat onlara cevap verilmedi, Onlara akra
bamız Atlamış'ı göndermelerini bildirdik. Eğer (bunu) yapmazlar
sa müslümanların kanının vebalı onların boynuna olsun, vesselam. 

C I, s. 143 b, s e n e 803. 
Bu senenin başlarında Kara Yusuf ve Ahmed b. Üveys Rum ülkesine 

(gitmek) arzusuyla Halep tarafına geldiler. Halep naibi Dudaş 
onları bundan menetti. Bunun üzerine Ahmed kaçtı ve yağma edildi. 
O ve Kara Yusuf Malatya'ya gittiler. Sonra askerin biri Ahmedi tanıdı 
ve ona Kara Yusuf'un kendisine hiyanette bulunmak arzusunda olduğunu 
bildirdi. Bu tahakkuk edince, onlardan kaçtı; bunun üzerine arkasında 
bıraktığı şeyler yağma edildi ve kızkardeşi hakkında fena muamele
lerde bulunuldu. Ahmed b. Üveys Sivas'a döndü, sonra Bursa'ya gitti, 
İbn Osman'la buluştu. Ahmed'in gelişinden az bir zaman sonra Kara 
Yülük Sivas'a varıp şehri muhasara etti. Bu hadise Muharrem ayında 
oldu. Bunun üzerine Sivas ahalisi ondan aman istediler, o da onlara 
aman verdi. 

Cilt I, s. 155 a, sene 804. 
Bu sene içinde Timurleng, Osman oğlu ülkelerinin şimal taraflarına 

gitmek maksadıyla Sivas'tan döndü. 

8 «Edeb» kelimesi başka kaynaklarda mevcuttur Mesela bu arada »Nücum az-Zâhi-

re'de» (C. VI, 1, s. 48) şöyle s ö y l e n m e k t e : 

354 
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Birinci cilt, s. 1, sene 773. 

Birinci cilt, s. 76 a. sene 790. 

Birinci cilt. s. 87 a. sene 792. 

Birinci cilt. 91 a, sene 793. 

Birinci cilt, s. 91 a, sene 793. 

Birinci cilt, s. 95 a, sene 794. 

Birinci cilt, s. 95 a, sene 794. 

Birinci cilt. s. 98 a, sene 795. 

Birinci cilt, s. 97 a, sene 796. 

Birinci cilt, s. 102 a, sene 796. 

Birinci cilt. s. 106 a, sene 797. 

1 Fa : 
2 Muharrem ayında. 
3 Aslında açık. 
5 Fa : 
5 Diğer kaynaklarda : 
6 Fa : 
7 Ramazan ayında, 

olması lâzım. -
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Birinci cilt, s. 110 a, sene 798. 

Birinci cilt, s. 113, sene 799. 

Birinci cilt, s. 122a, sene 801. 
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Birinci cilt, s. 126a, sene 109 

Birinci cilt, s. 135a, sene 802. 

Birinci cilt, s. 136a, sene 802. 

Birinci cilt, s. 139 a, sene 803. 

1 1 Zilhicce, 
1 2 Üveys olması lâzım. 
1 3 Fa : 
1 4 Fa : doğrusu budur. 
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Birinci cilt, s. 143 b, sene 803. 

Birinci cilt, s. 155 b, sene 804. 


