Anadolu Beylikleri tarihine ait notlar :

KUVVADDAR O~ULLARI
M. ZEKI ORAL
Müzeler Umum Müdürlü~ü Ar~iv ~efi

Türkiye Selçuklu devletinin çökmesi üzerine Anadolu'da kurulan beylikleri biliyoruz. Onlardan ba~ka ve onlar kadar önemli
olm~yan beylikler de vard~ r. Bunlar~~ mchazlar~m~ zda " Tavâif-i
mülükten müteferrikh-~" ba~l~~~~alt~nda yaz~lm~~~görüyoruz. ° Konumuz olan Kuvvaddar o~ullar~~ i~te bu müteferrik beylerden. say~labilir. Bunlar hakk~nda malûmat ~imdilik Bezm ü Rezmin iki kayd~~
ile Ta~köprü'de bulunmu~~iki mezar ta~~ na inhisar etmektedir. Önce
mezar ta~lar~n~~ inceliyelim :
Kastamonu ilinin Ta~ köprü ilcesi merkezindeki Hüsamüddin
mescidi haziresinde bulunan bu iki mezardan birisi 825 H. y~l~nda
ölmü~~bulunan Kuvvaddar o~lu Ilyas Bey o~lu Ali Bey'e, di~eri de
826 H. y~l~nda vefat eden karde~i Kuvvaddar o~lu Ilyas Bey o~lu
Sevindik Bey'e aittir. I. Resim de görülen sandukah mezar Ali Bey'e
ait olup ba~~ve ayak taraf~na dikilmi~~iki mermer ta~la bu ta~lar~n
aras~na konmu~~mermer sandukadan ibarettir. Üzerinde ~u yaz~lar
vard~ r :
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Düvel-i ~s1 ~miye, s. 319 Türklerin ve Mo~ollar~n tarih-i umumisi C. 4, S.
140; t. Hakk~~Uzunçar~~l~ , Anadolu beylikleri. S. 57; Cami üd-düvel.

100

M. ZEKI ORAL

Sanduka üzerindeki yaz~lar~n birincisi âyettir (Sûrei Al-i ~mran,
âyet 17-18); ikincisi ise XV. as~ r türkçesi ile yaz~lm~~~iki beyittir.
"Talihime halel gelmesin, baht~m bozulmas~n derken yava~~
yava~~ecel çengeli eri~ti
Ecel çengeline esir olduktan sonra elimden tutacak kimse
bulunmad~"
~eklinde bugünkü ~ivemize çevrilebilir. Mezar~n ba~~ve ayak ta~lar~nda ~u yaz~lar vard~r: Yaz~lar~ n bulunduklar~~yerler krokide
rakamlarla gösterilmi~tir:
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I , 2, 3 ncü bendlcrin türkçesi: "Allah esirgcciyi ve affedicidir.
Allah kabirlerini nurland~ rsm Kuvvaddar o~lu ~lyas Bey o~lu ve
hakk~n aff~na, rahmetinc muhtaç, mübarek ~ehit, insanl~~~ n hülâsas~~
gençlerin iftihar etti~i merhum Ali Bey'e bu nurlu mezar yap~ld~".
Dördüncü bendin türkçesi de "825 y~l~~ Cemaziyclah~r~n~ n 18 nci
pazartesi (9 Haziran 1422) sal~~gecesinin yar~s~ nda yaz~ld~ " demektir.
Sevindik Bey'in mezar~~ — resimde görüldü~ ü gibi— ba~~ve ayak
taraf~na dikilmi~~yaln~z iki mermer ta~tan ibarettir. Ta~lar~n yap~l~~lar~~ klâsik mezar ta~lar~~ tipindcdir. Üzerinde ~u yaz~lar vard~ r:
Ba~~ta~~n~n iç yüzünde:
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Bu yaz~lar~ n türkçesi: "Allah bâkidir. Bu mezar Kuvvaddar
O~lu ~lyas Bey o~lu Tanrm~ n rahmetine muhtaç mübarek ~ehit,
merhum, vakt~n nev civan~, yi~iti, ulular~ n sonu, neticesi ve beyler
sülâlesinden olan Sevindik Beyin'dir. Allah onlar~n kabirlerini nurland~rs~ n. 826 senesi Safer ay~ nda cumartesi gecesinin üçte ikisi vaktinde yaz~ld~" demektir.
Mezar ta~lar~ndaki bu yaz~ lar mahalli ne~riyatta yay~nlanm~~~
2 Bu tarihin yüzler hanesi siyakat rakam~~ ile yaz~lm~~t~r. Kr~. Konya müzesi
102 No. yazma mecmua, s. 172.
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ise de pek çok noksan ve yanl~~lar vard~r. 3 Onlar~n (S~râten seviyyer_

LJ-,4' diye uydurduklar~~ kelimlerin Sevindik Bey ~bn~~
~lyas Bey ~ bni Kuvvaddar oldu~u aç~kca görülmektedir (Res. 2).
Bezm ü Rezm'in kay~tlar~na gelince: Y~ld~r~m Bayezit Han Amasya'ya giderken Kuvvaddar4 o~ullar~~ elinde bulunan K~rkdilim
kalesine u~ram~~ , kaleyi muhasara ile zabt ederek Kuvvaddar o~lu
Seydi Mahmud'u tutmu~~oraya hapsetmi~tir.
Amasya emini Ahmet Bey tenezzüh yerlerinin güzeli ve ho~~bir
yer olan Kaynar - p~nar'~na 6 çad~ rlar~n~~ kurmu~~asker toplam~~~
Kuvvaddar o~lu ile birlikte Siyas~~ Kad~~Burhan üd din'den almak
için hareket etmi~lerdi. 7
I~ te Amasya emini ve Hac~~ ~adgeldi Pa~a'n~n o~lu, müsteki
beylerden olan Ahmed Bey ile ittifak iedcrek Sivas'~~Kad~~Burhan üd
din'den alma~a giden Kuvvaddar o~lunun da bu müstekil ümera
aras~nda say~lmas~~ uygun olaca~~na inan~yorum.
Bu sülâle elinde oldu~u anla~~lan K~rkdilim 8 kalesinin nerede
oldu~u, yerinde bugün kale bakiyeleri bulunup bulunmad~~~n~~henüz
tesbit etmek mümkün olmad~. Çorum'a yazd~~~ m mektuplardan
daha bir cevap alamad~m.
Kuvvaddar o~ullarm~ n ne suretle Ta~köprü'ye gelmi~~yerle~mi~~
ve orada ölmü~~olduklar~~hakk~nda mehazlarda bir kay~ t yoktur. Fakat
yurtlar~~ellerinden al~nan ümeran~n ba~ka taraflarda ikamete memur
edildi~i ve geçimlerine medar olmak üzere timarlar verildi~i malümdur. Kuvvaddar o~ullar~n~n da Ta~köprü'ye bu ~ekilde gelmi~~
olmalar~~ihtimal dahilindedir.
3 M. Behçet, Kastamonu Asar-~~ kadimesi. S. 70. Talât Mümtaz Yaman,
Kastamonu tarihi, S. 135. Ahmet Göko~lu, Paflagonya. S. 297.
4 El-kaid, binek hayvanlar~n~~ yeden adama derler. Yedekçi demektir. Cemi
züvvâr vezninde kuvvâd gelir. Seraskere, çavu~a itlak~~ bu mânadand~r (Kamus
tercümesi, c. I, S. 1268). Bu ifade kelimenin mezar ta~~ndaki harekenmi~~ ~ekline
uyar. Bezm ü Rezm'de kuvvad-u dar ~eklinde yaz~lm~~t~r.
5 Bezm ü Rezm, S. 4.03:
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Kaynar-p~nar~~ Ordu vilâyetinin ünye kazas~ na ba~l~~ bir yerdir. Meskun
yerler k~lavuzu, s. 655.
Bezm ü Rezm, 330:
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Anadolu'da iki yerde K~ rk dilim gösterilmi~tir. Birisi Yozgat'~ n Çekerek
kazas~na ba~l~~bir köy. Di~eri Çorum merkezine ba~l~~bir köydür. Mesk~:m yerler
k~lavuzu s. 688.

