UMÛMÜ’l-BELVÂ

seleler için namaz vakitlerinin belirlenmesinde takvime baþvurulmasý, ezan okumada ses yükseltici kullanýlmasý, Mescid-i Harâm’da üst katlarda tavaf yapýlmasý, oruç
ve hacda kolaylýk amacýyla kadýnlarýn hayýzý geciktirici ilâç kullanmasý, paketlenmiþ hazýr yiyeceklerin görülmeden satýn
alýnmasý, telefon gibi iletiþim vasýtalarýyla veya internet üzerinden alýþveriþ yapýlmasý, organ nakli, davalarda parmak izi
ve imza gibi karînelere dayanarak hüküm
verilmesi gibi örnekler zikredilmiþtir (Devserî, s. 417-510).
Umûmü’l-belvâ sebebiyle hükümlerin hafifletilebilmesi için þartlar aranýr: 1. Umûmü’l-belvâ, mevhum deðil fiilen gerçekleþen ve toplumun çoðunluðunu kapsayan bir zaruret haline gelmiþ olmalýdýr. 2.
Umûmü’l-belvâ tabii bir durum olmalý,
mükelleflerin gevþekliðinden kaynaklanmamalýdýr. Meselâ mükellef mümkün mertebe necâsetten kaçýnmalýdýr; zira necâsetin affediliþi âdeten kaçýnýlamayacak kýsýmla ilgilidir. 3. Þer‘î-kat‘î bir nassa aykýrý, mâsiyet kabul edilen bir hususta olmamalýdýr. Geçmiþte umûmü’l-belvâ sebebiyle hafifletilen fýkhî hükümler bulunduðu gibi günümüzde de özellikle gayri müslim ülkelerinde yaþayan müslümanlar için
zarurete ve onun bir türü sayýlan umûmü’l-belvâya dayalý hafifletici hükümler
söz konusu edilebilir. Ancak hakkýnda kesin nas bulunan konularda sadece bu sebeple hafifletmeye gidilemeyeceði açýktýr. Çünkü umûmü’l-belvâ, ibadetlerin ve
dinin emirlerinin yerine getirilmesinde karþýlaþýlan bazý zorluklar ve gündelik hayatta insanlarýn meþrû ihtiyaçlarýyla ilgili sýkýntýlarýn giderilmesine yönelik hususlarda baþvurulan bir kaidedir ve ictihadî meselelerle sýnýrlýdýr.
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Aydýnoðullarý beyi
(1334-1348).
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Gazâlarýný anlatan Düstûrnâme’ye göre 709’da (1309-10) Birgi’de doðdu. AydýnÝzmir yöresine hâkim olan Aydýnoðullarý
Beyliði’nin kurucusu Mehmed Bey’in oðludur. Gazi Umur Bey, Umur Paþa diye de
anýlýr. Bazý Batý kaynaklarýnda bu sonuncusundan bozma Morbassen þeklinde adý
geçer. Çaðdaþ kayýtlarda unvaný “Gazî-i
Rabbânî, Bahâeddin Umur Paþa” olarak verilir. Henüz genç yaþta iken babasý onu ele
geçirdiði Ýzmir’in (Yukarý Kale) idaresiyle
görevlendirdi. Bu sýrada diðer kardeþleri

Hýzýr Bey Ayasuluk’ta, Ýbrâhim Bahadýr Bodemya’da, Süleyman Þah Tire’de, küçük
kardeþi Îsâ beylik merkezi Birgi’de bulunuyordu. Umur Bey 727’de (1327) on sekiz
yaþýnda iken adýný duyurmaya baþladý. Yazýcýoðlu Ali Selçuknâme’sinde Umur Bey’in
1327-1328’de, Ýlhanlýlar’ýn Anadolu valisi
iken baðýmsýz hareket etmeye baþlayýp uç
kesimindeki Türkmenler üzerinde otorite
kurmaya çalýþan Timurtaþ Bey’in yanýna
bir nevi elçilikle gönderildiðini, Eðridir’de
onunla buluþtuðunu ve baðlýlýk göstergesi
olarak hediyeler sunduðunu, Timurtaþ’ýn
haraç talep etmesi üzerine kendilerinin
haracý ancak “küffâr”dan aldýklarýný, müslümandan haraç istemenin doðru olmadýðýný söylediði, Timurtaþ’ýn bu karþý çýkýþý
beðenip onu gazâ yapmakla görevlendirdiði belirtilir. Bu bilgi doðruluðu þüpheli
görülse bile yüzyýl sonra dahi onun þöhretinin sürdüðüne iþaret eder.
Düstûrnâme’ye göre Ýzmir yöresine tayin edildiðinde yanýnda lalasý Ahad Subaþý, veziri makamýnda Peþrev Bey ve oðlu
Yûsuf Bey, Emîr Dündar Bey, Hacý Selman
ve Ýlyas Bey bulunuyordu. Ýlk iþ olarak yanýndaki 1000 kiþilik kuvvetle Ýzmir’in Latinler’in elinde kalan kýyý/liman kesimini
kuþatma altýna aldý. Ýki buçuk yýl süren
kuþatmanýn ardýndan kalenin Cenovalý idarecisi Martino Zaccaria burayý teslim edip
Sakýz’a gitti (1329 baþý). Bu durumda Umur
Bey’in 1325-1326’da henüz on beþ-on altý
yaþlarýnda iken Ýzmir yöresinin idaresini
üstlendiði anlaþýlmaktadýr. Ýkinci önemli
seferini kardeþi Ýbrâhim Bey ile birlikte
729 (1329) yaz aylarýnda Bozcaada üzerine yaptý. Bu sýrada küçük bir filo oluþturmuþtu ve kendisi için yaptýrdýðý büyük kadýrganýn adýný “Gazi” koymuþtu. Bu kadýrgadan ve inþa ettirdiði yedi küçük gemiden oluþan filosu Bozcaada önlerinde beþ
kalyonla (göge) iki gün boyunca çatýþtý.
Bunlardan birini tahrip etti, diðerleri çýkan rüzgârla kurtulup Ýstanbul’a yelken
açtý. Ardýndan gerçekleþtirdiði seferde hedefini Sakýz adasý teþkil etti. Bu vesileyle
yedisi kadýrga, diðerleri iðribar ve kayýk
olmak üzere yirmi sekiz gemilik bir filo
kurdu. Ayasuluk’taki aðabeyi Hýzýr Bey de
yirmi iki gemi verdi. Umur Bey elli gemiyle Sakýz adasýna saldýrdý. Ahad Subaþý’yý
3000 askerle karaya çýkardý. Bizans Valisi
Presto’nun savunduðu kaleyi ele geçirememekle birlikte pek çok esir ve ganimetle Ýzmir’e döndü. Düstûrnâme’de bu çýkartma sýrasýnda yapýlan savaþa Umur
Bey’in, yanýnda kardeþi Ýbrâhim Bey olduðu halde bizzat katýlýp yaya olarak çarpýþtýðý ve Presto’yu kaleye kapanmaya
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mecbur ettiði, bütün Sakýz adasýný yaðmaladýðý belirtilir. Sakýz’a yapýlan bu sefer
onun þöhretinin yayýlmasýný saðladý. Hatta aðabeyi Hýzýr Bey tebrik için Ýzmir’e gelerek onu desteklediðini herkese gösterdi.
Muhtemelen bundan cesaret alan Umur
Bey daha baðýmsýz þekilde hareket etmeye baþladý. Komþu beylik olan Saruhanoðullarý ile birlikte 1331’de Gelibolu seferine çýktý. Baþarýlý bir harekâttan sonra Ýzmir’e döndüðünde babasý tarafýndan Birgi’ye çaðrýldý. Burada onunla görüþüp kendisinden izinsiz niçin bu sefere çýktýðýný
izah etmek mecburiyetinde kaldý; baðlýlýðýný tekrarlayýp Ýzmir’e döndü. Onun ertesi yýl Eðriboz’a ve ardýndan Semadirek
adasýna yöneldiðine dair bilgiler vardýr.
Düstûrnâme’ye göre Umur Bey babasýnýn yanýndan döndükten sonra hýzla yeni kadýrgalar inþasýný baþlattý, büyük yelkenli gemilerle baþ edebilecek nitelikte kadýrgalar yaptýrdý. 100 gemiyi Ahad Subaþý’nýn emrine verdi; 150 gemi kendi idaresinde olmak üzere Ege denizine açýldý.
Hedefi Yunan anakarasý idi. Ýpsara, Ýþkiros (Skyros), Ýþkopelos adalarýný aldý; Tuzla ve Mondoniça (Bodonitsa) iline çýktý, kaleyi kuþattý. Anlaþma karþýlýðý muhasarayý
kaldýrdý ve tekrar denize açýldý, bazý adalarý yaðmaladý. Eðriboz’a çýktý ve buranýn
idarecisi Messire Piyer’in (Pierre Zeno) kuvvetleriyle savaþtý. Ardýndan haraç alarak
onunla anlaþtý, hatta onun kýlavuzluðunda Monemvasia’ya (Monevesya / Menekþe / Benefþe) ilerledi. Burayý da aldý ve her
iki þehri haraçgüzâr hale getirip Ýzmir’e
döndü (1333).
Bu baþarýlý sefer üzerine babasý Mehmed Bey bizzat Ýzmir’e oðlunu tebrike
geldi; kardeþleri Hýzýr, Îsâ ve Ýbrâhim de
onunla birlikteydi. Umur Bey babasýný ve
kardeþlerini zengin hediyelerle karþýladý,
bir bakýma gücünü onlara göstermiþ oldu. Ardýndan yeni bir seferin hazýrlýklarýna baþladý. Bu defaki hedefi Mora yarýmadasý idi. 170 gemiyle denize açýlan Umur
Bey, Mora’ya akýncýlarý sevkettiði gibi Kuluri adasýna asker çýkardý ve burayý yaðmaladý. Ýzmir’e dönüþünde yine babasý tarafýndan karþýlandý ve Birgi’ye gitti. Bu sýrada Bizans, Rodos ve Kýbrýs’tan gelen otuz
geminin Ýzmir’e bir keþif harekâtý yaptýðýný öðrendi. Fakat kendisi yetiþmeden gemiler þiddetli direniþ karþýsýnda geri çekilmiþti. Düstûrnâme’de Umur Bey’in Ýzmir’e dönüþünün hemen arkasýndan babasýndan aldýðý davet üzerine yeniden Birgi’ye gittiði, onunla buluþup birlikte ava
çýktýðý, av sýrasýnda Mehmed Bey’in suya
düþüp hastalandýðý ve Birgi’ye getirildiði,

az sonra da vefat ettiði belirtilir (Cemâziyelevvel 734 / Ocak 1334). Yedi gün Birgi’de kalan Umur Bey’in, hem amcalarýnýn
(Hamza, Osman ve Hasan) hem de aðabeyi Hýzýr’ýn muvafakatiyle babasýnýn yerine beyliði kabul ettiði ifade edilir. Burada
dikkat çekici bir þekilde Umur Bey’in tahtý
aðabeyi Hýzýr’a teklif ettiði ve onun tahtýn Umur Bey’in hakký olduðunu söylediði
rivayeti üzerinde durulur. Olaylarýn gerçekten bu þekilde cereyan edip etmediði
konusunu teyit edecek baþka bir kaynak
bulunmamakla birlikte bunun ilk Osmanlý
kroniklerinde zikredilen, Orhan Bey’in Osmanlý Beyliði’nin baþýna geçiþi hadisesiyle ilginç bir benzerliði olduðunu göz önüne almak gerekir. 1333 yazýnda Ýzmir’de
Umur Bey’i gören Ýbn Battûta onun zenginliðinden, cömertliðinden ve gazâ þöhretinden övgüyle söz eder (Seyahatnâme,
I, 425-426). Eflâkî de daha 1329’da Sakýz
baskýný sebebiyle Umur Bey’in kahramanlýðýndan, Mevlevîliðe olan temayülünden
bahseder (Âriflerin Menkýbeleri, II, 344345).
Umur Bey’in çok kýsa bir süre Birgi’de
kalýp acele ile Ýzmir’e dönüþü buraya karþý tehdidin devam ettiðini gösterir. Nitekim 1334 Eylülünde Haçlý donanmasýnýn
Ýzmir’e çýkýþý onun tarafýndan önlenmiþ
olmalýdýr. Umur Bey’in tahta çýkmasýnýn
ardýndan yeni bir deniz seferine hazýrlanmasý da bu baskýna cevap vermek içindir.
Bu defa Saruhanoðlu Süleyman Bey ile
ortak bir harekâta giriþti ve 276 gemiyle
Monemvasia’ya geldi, buranýn hâkiminden haraç aldýktan sonra Ýspen (Spanos ?)
Kalesi’ni kuþattý. Oradan Mora’ya uzandý;
Mezistre, Gavrilopoulas gibi yerlere baskýn yaptý, pek çok mal ve esir alýp Ýzmir’e
döndü (1335). Düstûrnâme’ye göre dönüþ sýrasýnda gemiler fýrtýnaya yakalanmýþ, Umur Bey güçlükle Ýzmir Limaný’na
ulaþýrken Süleyman Bey’in gemisi kayalara çarparak karaya oturmuþtu. Onu kurtaran Umur Bey, daha sonra Bizanslýlar’ýn
elinde bulunan tek önemli müstahkem
kale durumundaki Alaþehir’i kuþattý; bu
zorlu savaþ sýrasýnda üç yerinden yaralandý, kale kumandanýnýn aman dilemesi
üzerine burayý haraçgüzâr hale getirip geri döndü. Düstûrnâme’de, olayý duyan Bizans imparatorunun Umur Bey ile irtibat
kurmak için Karaburun’a geldiðinden söz
edilir. Aslýnda Ýmparator III. Andronikos,
Midilli adasýný ele geçiren Foça Valisi Dominique’i cezalandýrmak amacýyla Ýstanbul’dan hareket etmiþ, Midilli’ye asker
sevketmiþ, kendisi de Foça’yý kuþatmýþtý
(1336). Andronikos bu vesileyle Umur Bey

ve Saruhan Bey’le iþ birliði yapmak istiyordu. Ýmparatorun yakýn adamý Kantakuzenos ile görüþen Umur Bey Bizanslýlar’la
ittifak kurdu. Bu iliþkiler, Umur Bey’le ileride Bizans tahtýna geçecek olan Kantakuzenos arasýnda sarsýlmaz bir baðýn kurulmasýný saðlayacaktý.
Bu hadiseden sonra Düstûrnâme’de
Umur Bey’in Atina’nýn Katalan dükünün
Latinler’e karþý yardým talebini olumlu karþýlayýp harekete geçtiði ve Atina’ya gittiði
belirtilir. Dönüþte Andros, Sifnos (Siphos),
Ýþkinos (Sikinos), Nakþa (Naksos), Para (Paros) adalarýný vuran Umur Bey, Eðriboz’a
çýktý, oradan muhtemelen Bizans imparatorunun isteði doðrultusunda Tesalya’daki âsi Arnavutlar’ýn üzerine yürüyerek bazý kaleleri kuþattý. Ýstefe’ye (Thebai) geldi,
etrafý yaðmalayýp Ýþkiros adasýna ulaþtý,
fýrtýna yüzünden bir süre burada kaldý.
Gemilerinin bir kýsmý fýrtýnadan zarar görmüþ ve zorlukla Midilli’ye ulaþabilmiþti.
Burada müttefiklerinin yardýmýyla filosunu tamir imkâný buldu, ardýndan Ýzmir’e
döndü. 1337-1338 yýllarýnda gerçekleþtiði
tahmin edilen bu uzun seferin ardýndan
Umur Bey’in yeniden Mora seferine çýktýðý, Germe (Isthmus) Hisarý’na ulaþtýðý, buradan gemileri karadan çektirip Ýnebahtý
tarafýna naklettirdiði, oradan Ýstanbul önlerine geldiði, müttefiki olan imparator
tarafýndan iyi karþýlandýðý, arkasýndan Karadeniz’e açýlarak Kili’ye ulaþýp etrafý yaðmaladýktan sonra dört günde türlü zorluklarla yeniden Germe’ye dönebildiði, orada tekrar gemileri karadan çekip esirleri
ve mallarýyla Ýzmir’e hareket ettiði belirtilir. Ancak Düstûrnâme’de yer alan bu bilgiler coðrafya göz önüne alýndýðýnda inandýrýcý görünmez ve Eflak seferinin baþka
bir sefer olma ihtimalinin bulunduðu, gemilerin de bu sefere çýkýlýrken Gelibolu’daki Germe’den çekildiði ileri sürülür.
1341’de Kantakuzenos’un küçük yaþtaki
Ýmparator Ioannes’in vasîsi sýfatýyla güçlü bir mevki elde ediþiyle Umur Bey, Bizans Ýmparatorluðu için önemli bir müttefik haline geldi. Kantakuzenos, düþmanlarýna ve otoritesine karþý çýkanlar için en
samimi müttefik olarak Umur Bey’i görüyordu. Nitekim Kantakuzenos kendisine karþý ittifak kuran Saruhan, Osmanoðlu Orhan ve Karesi oðlu Yahþý beylerle anlaþtýðý gibi onlara yardým etmek amacýyla
250 gemiyle Trakya sahillerine çýkan Umur
Bey’i de kendi yanýna çekmeyi ve onu geri
dönmeye ikna etmeyi baþardý. Daha sonra da rakipleri karþýsýnda zor duruma düþüp imparatorluk mücadelesinde baþarýsýzlýða uðrayýnca Umur Bey’den yardým is-
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tedi. Umur Bey 1342 yýlý sonlarýnda 20.000’e
yakýn asker ve 380 kadar gemiyle Meriç
aðzýna geldi. Dimetoka’da bulunan Kantakuzenos’un hanýmý ve önde gelen asiller tarafýndan karþýlandý. Bir süre burada
kaldýktan sonra Kavala civarýndaki Christoupolis’e yürüdü. Onun kendilerine saldýrmasýndan korkan Ferecik ahalisi, o sýrada Sýrbistan’da olan Kantakuzenos’un
aðzýndan sahte mektuplar yazarak Umur
Bey’in daha fazla ilerlememesini saðlamaya çalýþtý. Havanýn çok soðumasý yüzünden zor durumda kalan Umur Bey, Ferecik önlerinde bulunan donanmasýna gitti ve orada adamlarýndan 300 kiþinin donarak öldüðünü görünce daha fazla durmayýp 1343 baþlarýnda geri döndü. Onun
bu âni gidiþi Kantakuzenos’u güç durumda býraktý ve tekrar Ýzmir’e haberci yolladý. Kantakuzenos’un Sýrbistan’da öldüðü
yolundaki söylentilere inanan Umur Bey
gelen haberciden doðru bilgileri alýnca 744
(1343) yýlý içinde Trakya’ya geçmek üzere
hareket etti ve Selânik civarýnda karaya
çýktý. Kantakuzenos’un rakibi Ýmparator
Ioannes ve annesi Ýmparatoriçe Anna taraftarý olarak büyük dük unvanýný alan
Apokaukos ile karþýlaþmayý bekliyordu, fakat onun Ýstanbul’a kaçtýðýný öðrendi. Bütün Selânik yöresine akýnlar düzenledi, etrafý yaðmaladý. Kantakuzenos ile buluþtu, birlikte yapacaklarý harekâtý planladý.
Selânik þehri direnince buradan ayrýlan
müttefikler Christoupolis surlarýný geçip
Trakya þehirlerini itaat altýna aldýlar. Umur
Bey, Kantakuzenos’un Ýstanbul’a imparatoriçe nezdine gönderdiði elçilik heyetine kendi adamýný da katmýþtý. Kantakuzenos’un elçisi Ýstanbul’da tutulup iþkenceye uðrarken Umur Bey’in adamý büyük bir
saygýyla karþýlandý. Hatta Apokaukos, kendisine Umur Bey’in ittifaktan ayrýlmasý için
lutufkâr ibarelerle dolu bir de mektup verdi. Ancak Umur Bey bu mektubu Kantakuzenos’a da okuttu.
Bir süre Kantakuzenos ile Dimetoka’da
kalan Umur Bey Mora’ya kadar onunla
birlikte sefere çýktý, fakat yolda hastalandý ve Dimetoka’ya döndü. Dönüþ yolunda
iken Ýstanbul’dan Edirne muhafazasýna tayin edilen ve etrafý yaðmalayan Françes’in
birlikleri daðýtýldý, kendisi de öldürüldü.
Umur Bey hasta haliyle bizzat savaþtý, bu
arada hayatî tehlike de atlattý; geri dönmesi için Ýstanbul’dan kendisine yapýlan
teklifi kabul etmedi. Fakat askerinin artýk burada daha fazla kalmak istememesi üzerine Kantakuzenos’a geri döneceðini, ama tekrar asker toplayýp geleceðini
bildirdi. Ayrýca Kantakuzenos’un talebiyle
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barýþ için Ýstanbul’a bir elçilik heyeti yolladý. Ancak heyet olumlu bir cevap alamadý; buna karþýlýk imparatoriçe, onun dönmesi için Ýstanbul’dan gemiler göndermeyi ve askerine daðýtýlmak üzere para vermeyi taahhüt etti. Bu durum Kantakuzenos’un da iþine geliyordu, zira dönüþ kararý alan Umur Bey için ayrýca para sarfetmemiþ olacaktý. Umur Bey, böylece on ay
burada kaldýktan sonra bir kýsým askerini Kantakuzenos’un yanýnda býrakýp Ýzmir’e döndü (Mayýs 1344). 1343 sonlarýnda adamlarýndan Ahad ile Ýlyas Bey’i geri
gönderdiðinden bu sýrada yanýnda 1000
kadar adamý kalmýþtý.
Umur Bey’in faaliyetleri Latinler için büyük problem olmuþ, Ýzmir’in kurtarýlmasý
amacýyla yeni bir teþebbüse giriþilmiþti.
Özellikle Papa VI. Clement’in oluþturduðu
hýristiyan birliði Kýbrýs, Venedik, Cenova ve
Rodos gemilerinden müteþekkil bir filoyla 745 Cemâziyelâhirinde (Ekim 1344) Ýzmir’e âni bir baskýn düzenledi. Bu kuvvetlerin baþýnda Ýstanbul’un Latin patriði
unvanýný taþýyan metropolit Henri d’Asti
bulunuyordu. Umur Bey âni baskýn karþýsýnda kuvvet toplamakta sýkýntý çekti, aþaðý liman kýsmýndaki kaleden çekildi; böylece Ýzmir’in kýyý kalesi Latinler’in eline geçti (28 Ekim 1344). Bu durum Umur Bey’in
gazâ þöhretine önemli bir darbe vurdu.
Kaleyi geri alma çabalarý bir sonuç vermedi. Buna karþýlýk kalede sýkýþmýþ olan Latinler kýþý geçirmek üzere Eðriboz’a giden
Patrik Henri’den yardým talebinde bulundu. O da hemen Ýzmir’e döndü, zorlukla
kaleye girebildi ve ardýndan yapýlan bir
huruç harekâtý Umur Bey tarafýndan baþarýsýzlýða uðratýldý (Ramazan 745 / Ocak
1345). Bu savaþta baþta patrik olmak üzere Latinler’in önemli kumandanlarý hayatlarýný kaybetti. Düstûrnâme’de bu nazik
ortamda Ýzmir’e gelen Saruhanoðlu Süleyman Bey’in Umur Bey’i yeniden akýn için
teþvik ettiði bildirilir. Ancak bu harekâtýn,
Kantakuzenos’un imparatorluk mücadelesinde zor durumda kalarak eski müttefikine baþvurmasýndan dolayý yapýldýðý
açýktýr. Baskýn sýrasýnda gemilerinin çoðunun yok olmasýna karþýlýk Umur Bey
karþý bir harekâtla intikam almak için bu
teklifi benimsedi. Umur Bey ile Saruhan
ve Karesi ortak birlikleri 1345 yýlý Haziranýnda Gelibolu’dan Rumeli yakasýna geçtiler. Dimetoka, Gümülcine, Selânik taraflarýnda faaliyet gösterdiler, Bulgaristan
üzerine yürüyerek bölgeyi yaðmaladýlar.
Ardýndan Umur Bey, Kantakuzenos ile beraber Makedonya’dan Meriç’e kadar olan
kesime hâkim olup müttefiklerine ihanet

eden Momçila’ya karþý yürüdü. Þiddetli savaþýn ardýndan Momçila hayatýný kaybetti. Müttefikler Ferecik’i kuþatýrken Kantakuzenos’un rakibi Apokaukos’un öldürüldüðü haberi geldi (11 Haziran 1345). Bunu fýrsat olarak gören Umur Bey ile Süleyman Bey Ýstanbul’a yürümeyi teklif ettiler. Ancak Kankatuzenos taraftarlarýnýn
Ýstanbul’da duruma hâkim olamadýklarý
haberi gelince Makedonya’ya dönme kararý alýndý. Yolda Süleyman Bey’in hastalanýp ölmesi üzerine Umur Bey Ýzmir’e döndü. Bu onun son seferi oldu, daha sonra
kendi topraklarýný korumak ve Aþaðý Ýzmir’i ele geçirmekle uðraþtý. Düstûrnâme’de Umur Bey’in sefer dönüþü yeniden
kýyýdaki kaleyi sýkýþtýrmaya baþladýðý bildirilir. Bu sýrada hem Latinler’e yardým etmek hem Türkler’in Ege adalarýna yönelik faaliyetlerini önlemek için papa yeni
bir Haçlý seferi çaðrýsý yaptý; Dük Dauphin
Humbert’in kumandasýnda yirmi altý kadýrgadan ibaret bir donanma oluþturuldu. Bunlar Ege’deki korsanlarý temizleyip
Midilli’ye geldi, oradan 747 Saferinde (Haziran 1346) Ýzmir’e çýktý. Umur Bey topladýðý kuvvetlerle iki Ýzmir Kalesi arasýndaki ovada bunlarý karþýladý. Çýkan savaþta
her iki taraf da kesin bir baþarý elde edemedi. Bunun üzerine Humbert Rodos’a
döndü. Hemen ardýndan Umur ve Hýzýr
beylerle diplomatik iliþki kurmaya çalýþtý.
Anlaþma için papadan destek istedi. Aþaðý
kalenin yýktýrýlýp þehrin teslimi, buna karþýlýk Latinler’in bazý imtiyazlarla burada
kalmalarý yolunda bir anlaþma zemini belirmiþti. Fakat papa bunu onaylamadý
(1347-1348). Bu arada Umur Bey bir kýsým
askerlerini Saruhanoðlu ile birlikte yine Rumeli’ye gönderdi.
Düstûrnâme’de Umur Bey’in Aþaðý Ýzmir’deki Latinler’i sürekli baský altýnda tuttuðu, ardýndan Birgi’ye gidip babasýnýn türbesini ziyaret ettiði, oradan aðabeyi Hýzýr’ý görmek için Ayasuluk’a geçtiði, buraya gelen diðer kardeþleriyle de görüþtüðü, hemen sonra Ýzmir’de Latinler’le savaþýrken öldüðü belirtilerek son iki yýl kýsaca anlatýlýr. Aslýnda 748 Zilkadesinde
(Þubat 1348) papa anlaþmayý kabul etmeyince mücadele yeniden baþlamýþ, Umur
Bey, Aþaðý Ýzmir üzerindeki baskýsýný iyice
arttýrmýþtý. Þiddetli hücumlar sýrasýnda
bizzat askerin önüne geçerek kaleye týrmanmak isterken bir ok isabetiyle hayatýný kaybetti (Zilhicce 748 / Mart 1348, bu
tarihi 749 Saferine denk düþen Mayýs-Haziran 1348 olarak verenler de vardýr; ancak Düstûrnâme’de açýk þekilde 748 tarihi
kaydedilmiþtir). Onun ölümü üzerine mu-
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hasara kaldýrýldý ve naaþý Birgi’ye götürülerek babasýnýn türbesine defnedildi.
Düstûrnâme’de Umur Bey’in yirmi bir
yýl gazâda bulunduðu, bu süre içinde yirmi altý sefer yaptýðý, vefatýnda otuz dokuz
yaþýnda olduðu belirtilir. Onun gazâ þöhreti Osmanlý kaynaklarýnda da yanký bulmuþtur. Denizcilik geleneðinde adý özellikle öne çýkmýþ, XV ve XVI. yüzyýllara ait
bazý kaynaklar onu Osmanlý denizcilerinin
atasý saymýþtýr. Tursun Bey’in Kefe’ye hareket eden donanmadan söz ederken Umur
Bey’e atýf yapmasý dikkat çekicidir (Târîh-i
Ebü’l-Feth, s. 169). Gazilerin “Gazi Umur
Bey caný için” yemin ettikleri, yeniçerilerin
önceleri, “Umur Bey kýsbetidir” diye onun
giydiði tarzda baþlýk takýndýklarý rivayet
edilir. Yanýndaki azeb ve askerlerin kendilerini, “Biz Umurca oðlanýyýz” þeklinde tanýttýklarý belirtilir. Oruç Bey deniz gazilerini “Umur Bey müridleri” diye anar (Oruç
Beð Tarihi, s. 184). Onu yakýndan tanýyan
Bizans Ýmparatoru Kantakuzenos hâtýratýnda son derece akýllý ve mantýklý düþünen biri olduðuna temas eder. Vakýf kayýtlarýnda Hundi Melek, Azize Melek ve Gürci Melek adlý üç kýzýnýn adý geçer. Denizli’de “bedraka” adlý bir verginin kaldýrýldýðýna dair kitâbede Mehmed Bey oðlu Umur
Bey þeklinde adý geçen þahsýn da o olduðu ileri sürülür ve buna dayanarak nüfuzunun daha 1327’de bu yörelere kadar
ulaþtýðý ifade edilir (Baykara, s. 20-21). Osmanlý dönemine ait tahrir kayýtlarýnda
Umur Bey’in arazi tahriri yaptýrdýðý, mülk
sahiplerine niþanlar verdiði, kendisinin Birgi, Keles, Tire ve Alaþehir’de cami, mescid ve medrese gibi hayýr eserlerinin bulunduðu hakkýnda atýflar vardýr. Onun adýna kaleme alýnan, Enverî’nin yeniden düzenleyip Mahmud Paþa’ya sunduðu Düstûrnâme’de büyük bir gazi olarak ahlâklý
ve son derece dindar biri gibi tanýtýlmasýna
özel bir önem verildiði dikkati çekmektedir. Umur Bey’in adýna bazý eserlerin yazýldýðý bilinmektedir. Kul Mesud Kelile ve
Dimne’yi onun isteði üzerine Farsça’dan
çevirmiþtir. Ýbnü’l-Baytâr’ýn el-Müfredât
adlý eserinin de onun için tercüme edildiði
belirtilir.
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Umur Bey’in
(ö. 865/1461)
Bursa’da kurduðu kütüphane.

™

Timurtaþ Paþa’nýn oðlu Umur Bey’in Bursa, Bergama ve Biga’daki vakýflarý için deðiþik tarihlerde düzenlediði vakfiyeleri ve
vakýf kayýtlarý vardýr. 843 Zilkadesinde (Nisan 1440) hazýrlanan en eski tarihli vakfiyeye göre Umur Bey, Bergama’da yaptýrdýðý medreseye müderrisin ve talebelerin
yararlanmasý amacýyla bazý Arapça eserler, Bursa’daki camisine cemaatin okumasý için otuz üç cilt Türkçe kitap vakfetmiþtir (VGMA, nr. 591, s. 181-182). Bu vakfiyede vakfettiði kitaplarýn kesinlikle medrese ve caminin dýþýna çýkarýlmamasýný istemiþ, cami müezzininin günlük 1 akçe ücretle ayný zamanda hâfýz-ý kütüb olarak
görev yapacaðýný belirtmiþtir (VGMA, nr.
591, s. 182; Bursa ÞS. A.91/107, s. 47).
Umur Bey’in Bursa’daki camisinde bulunan
koleksiyonunda daha ziyade cemaatin ilgilenebileceði konularý içeren kitaplar mevcuttur. Cami vakfiyesinde kitaplarýn adlarýnýn sayýldýðý bölümün baþlýðý da “Kütüb-i Türkiyye”dir. Koleksiyonda yer alan
birkaç Türkçe tefsir ve fýkýh kitabýnýn yanýnda Kýsas-ý Enbiyâ, Tezkiretü’l-evliyâ, Þir‘atü’l-Ýslâm, Va‘znâme, Zikrü’lmevt, Ýksîr-i Saâdet, Sirâcü’l-kulûb, Fütû¼u’þ-Þâm, TârîÅ-i ªaberî gibi eserler
dikkati çekmektedir. Koleksiyonda Ýskendernâme, Dîvân-ý Âþýk, Merzübânnâme gibi Türk edebiyatýnýn ilk devir ürünlerinden birkaç kitap da bulunmaktadýr.
853 (1449) tarihli Arapça bir vakýf kaydýnda ise Umur Bey, kitaplarýnýn rehin alýnmadan kimseye ödünç verilmemesini ve
asla Bursa dýþýna çýkarýlmamasýný istemektedir (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler
Ktp., Ulucami, nr. 435, vr. 1a). Umur Bey’in

kitaplarýyla ilgili üçüncü vakýf kaydý, 857
(1453) yýlýnda vakfettiði Enfesü’l-cevâhir
adlý tefsirin son sayfalarýnda görülmektedir (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler
Ktp., Ulucami, nr. 436, vr. 329a-b). Umur
Bey bu vakýf kaydýyla, kitaplarýnýn babasýnýn mescidiyle imaretinde muhafaza edilmesini ve imaret þeyhinin hâfýz-ý kütüb
olarak da vazife yapmasýný istemiþ, daha
önceki vakfiyesinde mevcut bazý þartlarý
deðiþtirmiþ, “altmýþ pâre kitaplarý”nýn adlarýný teker teker saymýþ, muhafazasý, kullanýlmasý ve kontrolüyle ilgili bazý þartlar
koymuþtur. Vakfettiði kitaplar babasýnýn
imaret mescidinde muhafaza edilecek, bu
kitaplardan mescidde ve imarette bulunan talebeler faydalanacaktýr. Burada kalmayan diðer talebeler ise emin kimseleri
kefil gösterip kitaplardan yararlanabilecektir. Ýmaret þeyhinin korumasý altýnda
olan kitaplar altý ayda bir kontrol edilecektir.
Umur Bey hazýrlattýðý son vakfiyesiyle
bir araya topladýðý bütün vakýflarýna son
þeklini vermiþtir. Bu vakfiyenin biri taþ üstüne kazýlmýþ iki nüshasý vardýr. Cami kapýsýnýn iki yanýna yerleþtirilen taþ vakfiyeden anlaþýldýðýna göre Umur Bey’in son
düzenlettiði vakfiye 859 Muharreminde
(Aralýk 1454 – Ocak 1455) Arapça olarak
yazýlmýþ ve ayný yýlýn Cemâziyelâhirinde
(Mayýs-Haziran) önemli kýsýmlarý Türkçe’ye tercüme edilerek taþ üstüne kazýlýp
yerine konulmuþtur. Taþ vakfiyenin çeþitli tarihlerde araþtýrmacýlar tarafýndan yapýlmýþ neþirleri vardýr. En son ve en doðru
okuyuþ Ekrem Hakký Ayverdi’ye aittir (Osmanlý Mi‘mârîsi II, s. 339-340). Vakfiyenin
Arapça düzenlenen 861 (1457) tarihli orijinal nüshasý bugün Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý Muallim Cevdet yazmalarý
arasýnda bulunmaktadýr (Vakfiyeler, nr. 38).
Bu nüsha Bursa Kadýsý Molla Hüsrev’in tasdikini ve imzasýný taþýmaktadýr. Arapça
vakfiyede Umur Bey, vakfiyesinin arkasýnda isimleri yazýlý kitaplarýn faydalanabilecek herkese vakfedildiðini belirtmekte
ve bu kitaplarý muhafazaya memur edilen mütevellinin arzu edenlere istedikleri
kitaplarý verip geri almasýný þart koþmaktadýr. Ancak Arapça vakfiyede sayýlarý 300
cilde ulaþan kitaplarýn nereye konulacaðý
açýkça belirtilmemiþ (kitaplarýn bir listesi
için bk. Stanley, XXI [Leiden 2004], s.
323-331), bu konuya Türkçe taþ vakfiyede bir açýklýk getirilmiþtir: “Ve kitaplarým
tafsil ile vakfettim. Amma camiden taþra
çýkmaya.”
Deðiþik tarihlerde düzenlediði vakfiyelerinden ve yaptýðý vakýf kayýtlarýndan an159

