Karamano~ullart Tarihine ait Vesikalar :
YATA~AN MÜRSEL VAKF~YES~~
M. ZEKI ORAL
Müzeler Umum Müdürlü~ü Ar~iv ~efi

Co~rafi Mevki: Avrupa'y~~Asya'ya ba~l~yan me~hur tarihi yoldan
Ilg~n'~n Kestel, K~nd~ ras köyleri yan~na gelince bir kol ayr~l~r. Bu kol
Kestek Kalesine ç~kar. Oradan K~z~lören alan~na a~ard~. Eski KonyaIsparta yolunu burada kesip geçtikten sonra, K~z~lören önünde eski
bir mamure olan Ilalm~~'a, oradan A~rus köyüne var~r, A~rus'tan
yata~an köyüne ç~kard~.
Konya ile Bey~ehir aras~ndaki tabii ar~zalar~n en yükse~i olan
Melengürit da~~n~n do~u sath~~mâillerinden geçerek eski Konya,
Fas~ llar, Kubâdâbad, Antalya yoluna inerdi ki bugün bu kavu~ak
noktas~~civar~nda Inlice köyü vard~ r. Bu köy Konya'ya 42, Bey~ehir'e
33 Km. mesafededir.
~~te Kestel'den Inlice'ye uzanan bu tamamlay~c~~yol üzerinde
K~z~lören Kervansaray'~, Ilalm~~~tekkesi, A~rus köyünde Do~'anyörükl, Yata~an köyünde Ahmet Mürsel zaviyeleri, nihayet ~eyh Hasan köyünde ~eyh Hasan Tekke ve Zaviyesi vard~ r. Bunlar da gösteriyor ki bu saha eski bir güzergâht~r.
Yata~an köyü ad~n~~hiç ~ üphe yok ki orada metfun ve Yata~an
nam~~ile me~hur Ahmet Mürsel'in ad~ndan alm~~t~r.
Yata~an Mürsel Türbesi:
Türbe köyün içinde ve cami yan~ndad~ r. 6 x 7, ~~o M. ebad~nda
dikdörtgen ~eklinde bir temel üzerine kurulmu~tur. ~ark diyar~na
aç~lm~~~bir kap~s~~ile küçük bir pençeresi vard~r. -üstü toprak örtülüdür.
Eski halini bilmiyoruz. Fakat, bugünkü durumu itibariyle mimari
bir özelli~i yoktur. Içinde iki s~ rada 9 kabir vard~ r. Birinci s~ ran~n
Ce~meneli Nahiyesinde A~rus Kariyesi, Hasbey o~lu Do~an Yörük zaviyesi
mesalihine ve tevliyeti erkek eviad~ na 853 Ramazan ay~~evas~t~nda vakfedilmi~tir.
Konya Vak~flar Müdürlü~ü Vakfiye Kay~ t Defteri Cilt: 1-3, Sahife: 186 Do~anyörük tekkesi eski te~ kilâta göre Ilg~n'a ba~l~~imi~. Ayni defter SA: 187
Bel/eren C. XVIII 22
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ba~~ndaki Yata~an Mürsel'in kabridir. Türbenin binas~nda ve mezar
ta~larmda ele al~nm~ya de~er kitabe yoktur.
Türbede Muhafaza edilen °,69. boyundaki demir lobut, sap~n~n
uzunlu~u 0,82 metre olan a~açtan topuz, sap~~ 2, I I M. demir k~sm~~
0,59 M. uzunlu~unda olan karg~s~~kayda ~ayand~r.
Ahmet Mürsel'in efsanevi hayat~, vak~flar~ n kurulu~u:
~eyh Ahmet Mürsel'in içtimai hüviyeti hakk~nda tekke~inler
~u menk~beyi anlat~yorlar.
"Bu taraflarda bezcilik yapmakta olan ~eyh Mürsel Sultan Alâüd-din'in yapt~rd~~~~bir kervansaray'~n in~aat~na yard~m etmedi~i
için ~ikâyet edilmi~ tir. Sultan Alâüd-din i~ine yard~ m etmeyen bu
adam~~tevbih için Konya'ya ça~~rtm~~t~ . Ahmet Mürsel belki Sultana
kefen olur diyerek bir miktar bez al~p yola ç~kt~. Konya'ya gelince
hükümdarm huzuruna getirdiler. Hükümdar:
Sizden ~ikâyet edilmektedir. Ne dersiniz?.
~ikâyetçilerin sözleri do~ru de~ildir. Bu bendenize itimat
buyrunuz. Cevab~ ndan sonra "Sultan~m~z~ n hazinelerine lâyik olmad~~~n~~bildi~im halde bir miktar bez getirdim. Kabulünü arzeylerim
dedi. Sultan~n adamlar~~ ~eyh Mürsel'in getirdi~i bezleri ald~lar. Ve
Sultan'~n emri ile ba~ ka bezler de ilâve ederek ~eyh Mürsel'e geri
verdiler. ~eyh Mürsel kendisine ait bezleri d~~~na, di~erlerini içine
sarmak suretiyle bir paket yapt~. Heybesine koydu. Çar~~ya ç~kt~.
Bezleri ilk rast geldi~i furuna att~. ~eyh Mürsel'i takip eden Sultan~n
adamlar~~bezlerin furuna at~ ld~klarm~~görünce kurtarmak için ko~tular. Bir de ne görsünler, hükümdar~n verdi~i bezler yanm~~, ~eyh
Mürsel'in getirdikleri yanmam~~, oldu~u gibi kalm~~t~ r. Meseleden
haberdar edilen Sultan, ~eyhi tekrar huzuruna kabul ederek fir~nda
yanm~yan bezlerin kendisine kefen yap~lmas~n~~vasiyet etmekle beraber, Ahmet Mürsel'e:
Dile benden ne dilersen! dedi.
Sa~l~~~n~z~~dilerim Sultan~ m!
Hükümdar~n israr~~üzerine köy civar~ ndaki Söbüçimen, Kavak mezarlar~n~ n zaviyesine vakfedilmesini rica etti. Bu rican~n kabul edilmesi
üzerine konumuza esas olan vakfiye yaz~ld~.
Vakfiyenin asl~ m göremedim. Bir sureti Konya Vak~flar Müdürlü~ünün vakfiye kay~ t defteri (Def. IV. Sahife: 136) nde, di~er
sureti de köyde tekke~inler elindedir. Her ikisini de gördükten ve yekdi~eri ile kar~~la~t~ rd~ ktan sonra meydana gelen vakfiye metni ~udur.
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Vakfiyenin mealen tercümesi :
Övmek ve övünmek tövbeleri kabul edici, esirgeyici, ba~~~lay~c~,
pâdi~ahlar padi~ah~~ulu Tanr~ya yara~~ r. O kap~lar aç~c~~sebepler yarat~c~d~r. Kudreti ile mahlükat~~topraktan yaratm~~t~r. O peygamberler
göndererek sevap ile müjdelemi~, ikap ile korkutmu~tur. Bilhassa
peygamberimiz Muhammet Mustafa'ya hata ile sevap ve hay~r ile
~er beynini ay~ran kitap göndermi~tir. Allah (diledi~ini kitab~~mübininden siler. Mahveder. Ve diledi~ini ispat eder, b~rak~r. Kitaplar
anas~, üm-mül Kitap onun yan~ndad~ r.)
Hazreti Muhammet hakk~ n kulu ve resulü oldu~una inan~r~m.
Dualar layamete kadar onun, evlatlar~ = ve eshab~n~n üzerinde olsun.
Bundan sonra bilinmelidir ki ~üphesiz dünya bela ve zeval, günah
ve s~k~nt~, zorluk ve kötülükler evidir. Ahret ise sürtir, karar sevinç
yeridir. (Mallar~na isti~far etmezler. Halbuki melekler ve ruhlar,
ona miktar~~ellibin sene olan bir günde uruç ederler. Güzel sabrile
sabret. Kafirler k~ yameti uzak görürler. Biz yak~ n görürüz) o gün
Beyden fakir, fakirden Bey olur. Haktaala "sizin yan~n~zdakiler biter
tükenir. Allah yan~ nda olanlar ise bakidir" buyurmu~ tur. Hazreti
Muhammedin "~nsan k~ yamet gününde sadakas~mn gölgesi alt~ndad~r" ~eklinde emir ve i~areti vard~r. ~~te bu esas üzerine Sultanlar
Sultan~~Nûresofu o~lu Halil Bey o~lu, Alâüd-din Bey o~lu, Sultan
Mehmet (Tanr~~mezarlar~n~~nurland~rs~ n) Söbüçimen° ve kavak adlar~~
ile söylenen iki mezramn tamam~n~~ki bunlar~, ~öhretleri dolay~siyle
hudutland~rm~ya ve ~ahitlendirmeye hacet yoktur. Bunlar Süleyman
~ehri mezraalar~ndand~ rlar. Melengörit2 da~~nda Yata~an Mürsel
Söbüçimen mezreas~~Yata~an köyünün bat~~güneyinde 15 dakika mesafedeki
arazidir. Burada köy halk~ ndan muhtelif kimselerin tarlalar~~vard~r. Kavak mezreas~~
da köyün tam do~usunda ve 2,5 Km. uza~~ nda 50 dönüm miktar~nda bir yerdir.
Burada Köy halk~n~n tarlalar~~ ve sulak oldu~u için bahçeleri vard~r. Bey~ehirin
Göçü Kazas~na tabi Yata~an köyündeki zaviye evkaf~n~ n arazisi ve evleri müfredat
üzerine yaz~l~d~r. Konya Vak~flar Md. Vakfiye Kay~t Def. Cilt: ~~~ , Sahife: 383,
388 Tapu Kadastro Umum Müdürlü~ü ar~ivinde 564. cü defterde ve 881 tarihli
Fatih zaman~~yaz~m~na göre Yata~an Mürsel zaviyesi vakf~ndan olan Söbüçimen
ve kavak mezreas~n~n senevi has~lat~~497 akçedir.
2 Bu gün Melengürün, Melengüruh denilen bu da~~
Bey~ehir ile Konya aras~ndaki en yüksek da~d~r. K~z~lören'in güney bat~s~nda ve 20 km. uza~~ndad~r. Tepesinde Evliyalar~n çile ç~kard~klar~~üstü kubbeli, be~~oda ile etraf~~duvarla çevrilmi~,
bir tane mihrab~~bulunan cami yeri vard~r.
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zaviyesinin mesalihine vakfedilmi~lerdir. Yata~an Mürsel, Sultan
DediVnin yeti~kin ~eyhlerinden bir ~eyhtir.
Kendisi öldükten sonra bu arazi bat~ ndan batma ve nesilden
nesile o minval üzere evlatlarma vakfolunmu~tur. Evlatlar~ndan
kimse kalmazsa fukara ve miskinlere kalacakt~r. Vakf~n has~lat~~evvela
zaviyenin tamirine sarfedilecek, ihtiyaçlar~~olursa yak~nlar~~ile fukara
i~tirak etmek üzere hisse alacaklard~r. Dünya mal~~cem etmezler. Zengin olmazlar. Belki "onlar~~kendi nefislerine tercih ederler. Nefislerini
haset ve cimrilikten vikaye edenler felâh bulurlar." Akibetlerinin
salihinden geçmi~lerine kavu~mak suretiyle tahakkuk etmesini, reca
ederek Allah'~ n Resulü'nün ve hidayete eri~mi~~bulunan eshab~n~n
sünnetine göre bu vak~f yap~lm~~t~r. Ulu Tanr~~Kuran-~~Keriminde
"kendileri iyman etmi~, evlatlar~~da iymanda kendilerine uymu~~
olan kimseleri, cennette evlatlarma kavu~ turur" buyurmu~tur. Bu
vak~f ~artlar~~do~rudur. Din esaslar~na uygundur. Ebedidir. Sat~lamaz. Rehin edilemez. Varislerin harrl~s~~olan Allahü ta:Ma, arza
Varis oluncuya kadar kimseye miras kalamaz. "Vasiyeti i~ittikten
sonra tebdil eden günahkâr olur. Bunun günalu tebdil edenedir.
Allah i~itici ve bilicidir."
Her kim bu vakfiyenin bozulmas~na ve de~i~mesine kastederse,
insanlar~ n, meleklerin ve Allah'~n lâneti üzerlerine olsun. Allah farz
ve nâfile "ibadetlerini" kabul etmesin. Zenginlikleri, fukarah~a dönsün. Gözleri kör, kulaklar~~sa~~ r olsun. Haktaala "Mücrimler, ikrah
görselerde hak, do~ru, do~rulanmak; bat~l, yalanlanmak, iptal olunmak içindir" buyurmu~ tur. Vak~fin ecri Allah'~n üzerinedir. Zira
Tanr~nuz~ n "Mal ve evlad~n faydas~~olmad~~~~günde ancak kalbi
senin ile gelenler istifade edebilir" meâlinde emirleri vard~r. Allah
ihsan edenlerin mükafat~m zayi etmez. Yukar~daki esaslar Hicret
y~l~n~n 81 o senesi Recep ay~n~n gurras~nda yaz~ld~. ~krar verildi. ~ahitler dinlendi. Hükme ba~lamp tescil olundu."
Tarih:
Vakfiyede ad~~geçen tariht simalar ~unlard~r:
Karamano~lu, Alatid-din o~lu Mehmet Bey,
~eyh Sultan Dedi~i
~eyh Ahmet Mürsel-Yata~an
I. Karaman o~lu II. ci Mehmed'in siyasi hayat~~ ve eserleri Osmanl~~tarihlerinde, ~ikari'de ve Karamano~ullar~~ hakk~nda yap~lm~~~
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tetkiklerde uzun uzad~ya incelenmi~ tir. Burada bunlar~~tekrarlamaya lüzum görmedim. Yaln~ z son senelerde bulunmu~~ ~u iki yeni
malümat~~kaydetmekle iktifa ediyorum. Mehmet Bey'in Antalya muhasaras~nda ~ehit dü~tü~ünü biliyoruz. Fakat ölüm tarihinin ay~~ve
günü bilinmiyordu. Istanbul Ayasofya kitapll~~lnda bulunan 945
say~l~~kitab~n ba~~taraf~ ndaki kayda göre bu tarihin 28 Safer 826.
H. oldu~u meydana ç~kt~~2.
Mehmet Bey'in Timurlenk ad~ na para bast~rm~~~oldu~unu, bunlardan E~ridir'de kesilmi~~olan paran~n ele geçti~ini de biliyorduk 5.
Son günlerde bu paralardan Larende, Konya, Ni~de'de bas~lm~~~
olanlar da bulundu 4.
Sultan Dedi~i:
II. Ilg~n'~ n Mahmut Hisar köyünde Dedi~i Sultan Türbe ve
zaviyesi ile, tekke~inleri elinde Dedi~i Sultan menâlubi vard~r. Hususi
kütüphanem için istinsah etti~im bu menakibe göre Sultan Dedi~i, Türkistan'dan Ahmet Yesevi neslindendir. Hac~~Bekta~~Velinin amcas~~ o~ullar~ndand~ r. Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Turguto~lu a~ireti ile yola ç~km~~~a~iret Anadoluya gelirken, Dedi~i Sultan Hicaza gitmi~, dönü~ünde Bey~ehrin Melengürit da~~nda ibadet
ve riyazetle me~gul olmu~, Turguto~ullar~~ile tekrar görü~mü~, bir
çok kerametler göstermi~, nihayet Mahmut Hisar köyünde vefat
ederek, orada defnedilmi~ tir. Bu zaviyeye Karamano~lu Mehmet
Bey vak~flar yapm~~, Recep 8~ o tarihli vakfiyeyi yazd~rm~~t~ r. Turguto~lu Pir Hüseyin Bey de vak~ flar tahsis ederek 7 recep 824 Hicri tarihli vakfiyesini tanzim ettirmi~tir 5.
Bunlarla beraber, Karaman ümeras~ ndan Sinanüddin Yusuf
a~a= da 865 tarihli vak~.lar~~vard~r6.
- A, Karaman O~ullar~~ hakk~nda Asar-~~mahküke Halil Ethem. Tarihi
Osmani Encümeni Mecmuas~ . Sene II. Sa. 698 ve devam~. B, Anadolu beylikleri
tarihine ait notlar. Fuad Köprülü, Türkiyat Mecmuas~~ Cilt: 2, Sahife 14-32. C,
Anadolu beylikleri, ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ç, Karamano~lu Ali Bey vakfiyesi.
~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~. Vak~flar Dergisi. Cilt II, Sa. 45-82, D, Karaman O~ullar~~
ve kitabeleri hakk~nda yaz~lar~m. Ni~de Akp~nar Dergisi.
2 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Say~~ Sa. Süheyl ünver.
3 Mesktikât-~~ ~slâmiye Katalo~u, k~s~m 4 Ahmet Tevhit. Sa. 363.
4 Türk Yurdu Say~~ IV. 237 Sa.
5 Turgut O~ullar~~ve Eserleri, adl~~eserimde bu vakfiyenin özeti vard~ r. Ayr~ca
bak~n~z. Türk Tarih Kurumu IV. cü Kurultay zab~ tlar~. Sa. 148.
6 Konya Vak~flar Müdürlü~ü Vakfiye Kay~ t Defteri. Cilt: IV-VI. Sa. 282.
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Bunlar gösteriyor ki, Dedi~i Sultan zaman~n~n mütefekkir ve
mutasavv~flar~ndan, hükümdar ve ümeran~n dikkatini çekmi~~bir
zatt~r. Tekke~inler elindeki eski kay~tlardan tarikat âdâb~na, pirlerine
ve Dedi~i Sultan evlâdma ait bilgiler ve ~ecereler vard~r. Bu ~ecerelerde ad~~ "~eyh Halit Dedi~i" olarak geçer.
Sultan Dedi~iler :
Hal tercümesi yukar~da k~saca yaz~lan ve Mahmut Hisar köyünde
medfun bulunan Sultan Dedi~i'den ba~ka iki Dedi~i daha vard~r:
Yazla mevkiinde Dedi~i Sultan Türbesinin avlu
kap~s~~üzerinde iken yerinden al~nm~~~ve okula konulmu~~olan bir
kitabe vard~r. Bu kitabe Hamit o~ullar~ ndan Hüsameddin Ilyas Bey'in
zaman~nda ve 759. H. y~l~nda yaz~lm~~t~r. Kitabede hay~r sahibi ad~~
olarak (Musa Dedi~i o~lu Isa) yaz~l~d~r. Vakfiyedeki Ilg~n köylerinden
Mahmut Hisar kayd~na ra~men, yukar~da yaz~l~~Mehmet Bey ve Pir
Hüseyin Beylerin 8 1 o ve 824. H. tarihli vakfiyeleri bu E~ridir'deld
Dedi~i'ye ait zannedilmi~tir 1.
2—Do~an Hisar yan~ndaki tekke köyünde medfun olan Dedi~i
Sultamn da valuflar~~varm~~, Fatih ve Bayaz~t zamanlar~na ait yaz~mlarda zaviyenin Dedi~i Sultan taraf~ndan yap~ld~~~~ve evlâtlarm~n
tasarrufunda oldu~u yaz~l~~ imi~~2.
Bu türbe ve zaviye için eshab~~hay~rdan Hac~~Murat bir de~irmen
ile, K~z~lca mezras~n~~vakfetmi~tir 3.
Bütün kay~tlar~~Mahmut Hisardakilerden sonra olan bu tekke
köyündeki Dedi~i Sultan'~n kim oldu~u henüz bilinemiyorsa da
Mahmut Hisar'da medfun olan Sultan Dedi~i ve evlâd~n~n bu tekke
köyünde de bir zaviye tesis etmi~~olmas~~ihtimali vard~r. Çünkü her
iki zaviyeye ait eski kay~ tlarda yekdi~erinin ayni olan isimler geçmektedir.
3—~eyh Ahmet Mürsel
Menlubevi hayat~ndan yukar~da bir parça bahsetti~imiz ~eyh
Ahmet Mürsel'in Sultan Dedi~i'nin yeti~tirdi~i ~eyhlerden oldu~unu
Kitabeler II, Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~Sa. 232.
Ak~ehir tarihi Turistik klavuz. Sa. 595.
8 Konya Vak~flar Md. ~ü Vakfiye Kay~ t defteri. Cilt IV. Sa. 145.
2
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vakfiyesinden ö~reniyoruz. Yata~an Mürsel'in o~lu Toruncan Çelebi'nin Konya merkezinde bir zaviye tesis ederek gelip giden fukara ve
misafirleri doyurdu'~u, Karamano~lu Ibrahim Bey'in'de bunlara
iltifat ederek ö~ür ve di~er vergilerden affeyledi~i, Toruncan'~n Sar~~
Çelebi ad~nda bir o~lu oldu~u ar~iv kay~tlar~ndan anla~~lmaktad~r 4.
Vakfiyenin alt~nda Mürsel o~lu Ahmet ad~nda bir ~ahit vard~r ki
bunun da vâk~f~n o~lu olmak ihtimali vard~r.
Sözün k~sas~~ ~eyh Ahmet Mürsel, Sultan Dedi~i'nin tarikat âdap
ve esaslar~m ikmal ve onun hallerini iktisab ettikten sonra Yata~an
köyündeki zaviyesini açm~~, gelen gidenleri yedirmi~, içirmi~, zikir
ve ibadetle ömrünü geçirmi~, hemcinslerine hizmet eylemi~~hay~rsever bir insan, mütteki bir müslümand~.

4

Ak~ehir tarihi turistik kilavuz sa. 597.

