Selçuklu devri vesikalar~~:

SULTAN HATUN SENEDI
M. ZEKI ORAL
Türkiye Selçuklu devri mahkemelerinden al~nm~~~olan, iki senet
ele geçmi~, türlü bak~mlardan incelenerek ne~redilmi~ti 1. Bunlar
Türk Tarih Kurumu Belleten'in.de tekrar yay~nland~~2. Senetlerin
hukuki yönlerden tahlilleri de yap~ld~~3. Sultan Hatun senedi bunlar~n üçüncüsüdür. Selçuki tarihinde bir hükümdar k~z~n~n ad~n~~
tesbit etmesi bak~m~ndan bunun di~erlerinden üstün bir de~eri vard~ r. Bu da Selçuklu mahkexnelerinden al~nm~~t~r. Hususi ellerde kalm~~~
olmas~na ra~men bugüne kadar ya~~yabilmi~tir 4 . Samani âharl~~bir
ka~~ t üzerine Selçuki n.eshi (el yaz~s~) ile yaz~lm~~t~r. Ba~~taraf~nda
kal~nca harflerle "Sultan Hatun" ad~~ve sol yukar~s~r~da dört sat~rl~k
tevki' yaz~s~~vard~ r. Metni 14 sat~rd~r. Sonunda 9 tane ~ahit ad~~vard~r (Resim ~~). 2 Cm. geni~likte, katlanarak küçük bir torn.ar ~ekline
sokulmu~~olan vesikada —resimde görüldü~ü gibi— k~r~klar has~l
olmu~, kenarlar~~ ~slanm~~, kâ~~d~n, yaz~larm rengi sohnu~tur. Vesikan~n sol taraf~~ba~tanba~a a~~nm~~~ise de, kelimelerde fazla eksilme
olmam~~t~r.
Metin emsali ile de kar~~la~t~r~larak okunmu~~ve a~a~~ya yaz~lm~~t~r :
I An~t Dergisi, say~~ 16-19.
Say~~62 S. 251-260.
3 ~lâhiyat Fakültesi Dergisi say~~ 1951-1 s. 41.
4 Yapt~~~m~z geziler esnas~nda Anadolu'nun kaza ve köylerinde ve bilhassa
mütevelli, tekkeni~in, zaviyedar, imam, hatip gibi vak~flarla ilgili, vazifeli kimseler
elinde vakfiye, ferman, berat senetler, yazma kitaplar gibi birçok tarihi vesikalar
görülmektedir. Art~k sahiplerine bir hak ve menfaat temin etmekten uzak kalm~~~
olan bu evrak —sahipleri nazar~nda— k~ymetten dü~mekte, sa~a sola at~lmakta
ölümler, yang~nlar, zelzeleler dolay~siyle de mahvolup gitmektedirler. üniversitelerimizden birinde, yahut Müzeler Umum Müdürlü~ü emrinde bir Selçuk Enstitüsü kurulmal~, bu gibi vesikalar da orada toplanarak muhafaza alt~na al~nmal~d~r. Bu i~in milli tarihimiz için bir vazife oldu~una inanarak teklif ediyorum.
2

Be~keen, C. IXX. 25

:386

M. ZEKI ORAL

E*

—1
[ **

2
„

—3
j1:1 j

—1
l~e.3
—2
,•>j — 3
[
c_l7

42:J. —

4

-5
[***!".411],:,«.

41 — 6

Li:s y,a;

j

,....)15" L. o 4.c. Ç.b — 7

;

:;L:.;

o ) j5"...11.1

—8
jb.

I

fe-

AÇ-J-_,
— ~o
— 11

AL-:_~ _k~~~

A_
j.4

9

-

ç‘

___ 1[2
j5-12111]

* [ J i~areti içine yaz~ lm~~~kelimeler emsali vesikalarla mukayese edilerek
ilave edilmi~lerdir.
** [
i~ aretli olanlar vesikada hiç görülmiyecek kadar silinmi~~kelime ve
cümleleri gösterir.
*** [
?--] i~aretli kelimeler k~smen silik olup okunu~lar~~ ~üpheli olanlard~ r.
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VES~KANIN MEALEN TERCÜMES~~

Maksat anla~~ld~~(vesikann~~mazmunu yan~mda sabit oldu). Do~jb ) Tokat - Ulu
rulu~una hükmettim. Bu tarihte Darün'-Nasr(
Tanr~~esirgesin - hâkimi olan (Bir kelime siliktir.) o~lu Ismail onu
yazd~.
Keyhusrev o~lu esirgenmi~, ma~firet olunmu~, Rüknüddin K~l~ç
Arslan'~n k~z~, yüksek talihli, hay~rlar~n ba~~~(fâtihas~) büyük K~raliçe
(Melike) Sultan Hatun'un vekili Abdullah o~lu ~tica üd-Din U~urlu'nun sat~~~hakk~ndaki ifadesi (ikrar~) ve Ahmet Foni o~lu Tac üd-din
Ebubekir ile Sa'd üd-din mubarek'in azath kölesi Abdullah o~lu
Sârim üd-din, Yahya'n~n ~ahitlikleriyle Abdullah o~lu ve beyleri!'
iftihar etti~i büyük bey Hüsam üd-din Gündo~du —yüceli~i devaml~~
olsun— dar~~ad~~geçen ~üca üd-din U~urlu vekâleti hesabiyle a~a~~da
yaz~l~~mezraay~~sat~n ald~. Bu suretle Sultan Hatun'un eline ve tasarrufu alt~na geçmi~~olan, Tokat'~n Isa Me~het köyünde kin Ark~n
mezraas~~ ki bir taraf~~ ad~~geçen Isa Me~het köyü arazisi, di~er taraf~~
K~zlukayas~~köyü arazisi, üçüncü taraf~~Se~irdicek mezraas~, dördüncü
taraf~~Kasln köyü arazisi ile hudutlanm~~t~ r. I~te bu mezraa bütün
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hudutlar~, haklar~ , evleri, arazisi, gezinti yerleri ve ba~ka içten, d~~tan haklar~~ile ve rayice göre 300 dirhem gümü~~mukabilinde —ki
bunun üçte biri ~ oo dirhemdir— cümle muteber ~artlara, din esaslar~ na uygun ve do~ru olarak al~nd~, verildi. Bedeli ödendi. Sat~~~
muamelesi 702 Hicret y~l~~Zilhicce ay~n~n 28 inci (13 A~ustos 1303
sal~) günü cereyan etti ve yaz~ld~.
**
Senedin yaz~ld~~~~13 A~ustos 1303 tarihinde Anadolu Selçuklu
devleti ya~~yordu. Mo~ollar'~ n Anadolu'ya ~iddet ve zulümle idareye
çal~~t~klar~~o y~llarda Al. üd-din Keykubat III. Isfehan'a davet olunarak idam olunmu~, yerine Gurra-i ~evval 702 de Mes'ut II. ikinci
defa olarak hükümdar tayin edilmi~ti. Vesikam~z Sultan Mesud'un
bu ikinci culüsundan iki ay kadar sonra yaz~lm~~t~r. Mes'ud II.
vesikada ad~~geçen K~l~ç Arslan IV. ün karde~i Keykâvus II.nin
o~lu, Sultan Hatun'un da amcazâdesidir.
~u umumi mütalâadan sonra vesikada ad~~geçen kimselere gelelim. Mezraay~~sat~n alan Sultan Hatun'un babas~~K~l~ç Arslan IV.
ile dedesi II. Keyhusrev Anadolu Selçukileri devletinin hükümdarlar~ ndand~r. Haklar~nda birçok yaz~lar yaz~lm~~t~ r. Selçuklularla
ilgili kitaplarda malûmat vard~r. Onlar~~tekrara lüzum görmüyorum. Bu devletin son y~llar~nda geçmi~~vukuata dair geni~~bilgilere
sahip de~iliz. Hükümdar k~zlar~~ ve aileleleri ~öyle dursun erkek
evlâtlar, içtimal ve siyasi olaylar bile hakkiyle tesbit olunamanu~t~r.
~ayan~~ ~ükrand~r ki, K~l~ç Arslan IV.ün aile ve k~zlar~~baz~~vak'alar dolay~siyle tarihe geçmi~lerdir. Önce bu tarihi maltunat~, sonra Sultan Hatun'u meydana ç~ karmaya çal~~al~m.
Gömeç Hatun:
K~l~ç Arslan IV.ün ailesi Gömeç Hatun'un ad~~Selçuklu devrine
ait metinlerde geçmektedir.
a) Tokat (Dani~mend ili) kad~s~~olan Kemal üd-din Kâbi 656 H. 6
y~l~nda Keykâvus II. ile devlet i~lerini görü~mek üzere Konya'ya
5

~slâmiye S. 212.
Tokatda Kâbl camii vard~r. Cami Osmanl~~devrinde tamir görmü~~ve eski
uslubu bozulmu~tur. Bundan ba~ka Tokadd~n Kâbli mahallesinde Mehmet pa~a
camii, yan~nda zaviyesi vard~r. Zaviyenin üç sat~kl~k ve 934 H. tarihli kitabesi
bulunmaktad~r ~smail Hakk~~ Uzunça~~~l~ , (Kitabeler. s. 34). Zaviyenin güney taraf~ndaki bahçe içinde kâbl~zâdelere aid aile mezarl~~~~da vard~r.
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gelmi~ ti. Konya alimlerinden birkaç tanesi ona Hazret-i Mevlana
ile de görü~mesini tavsiye etti. Kendisi bu vazifeyi baz~~sebepler
yüzünden ihmal eylemi~ti. Bu sefer dostlar~~ile birlikte Hazret-i Pir'in
ziyaretine gittiler. Hazret kendilerini iyi kar~~lad~. Dinin büyükleri
olduklar~n~~söyliyerek iltifatta bulundu. Kad~~Kemal üd-din Hazret-i
Mevlana ile görü~ürken duydu~u hakikatlar~n hayran~~oldu. Bu
kadar bilgileri ba~ka kimseden duymarn~~~bir kitapta okuma~n~~t~.
O~ullarm~~mürid yapt~. Hazretin ~ erefine ziyafet vermek, kendisi de
mürit olmak istedi. Karatay rnedresesinde verilecek olan ziyafet
esnasmda ve sonunda rnisafirlere sunulmak üzere ~eker ~erbeti haz~ rlanacakt~ . O zamanlar halk zengindi. Evlerde böyle s~k s~k verilen
ziyafetlerde çok sarfedildi~i için memlekette ~eker darl~~~~ba~~göstermi~ti. Bakkallarda ancak 30 zenbil ~ eker bulabildiler. Bu miktar~n kâfi gelemiyeee~ini dü~ünerek K~l~ ç Arslan'~ n aslen Tokatl~~
olan ailesi Gümeç (Anadolu halk dilinde görneç) hatuna 7 ba~vurdu.
Ondan da ro zenbil ~eker ald~ . Bunlar kafi gelir mi, biraz da bal
~erbeti haz~rlatarm m~ ?.. diye dü~ ünürken Hazreti Mevlana görünmü~~:
— Serbet kafi gelmezse su ilave ediniz, demi~~gitmi~ti. Tecrübe
ettiler. Su döktükçe ~erbetin tad~~ art~ yordu. Bu hal Hazreti Mevlana'n~ n kerameti ve hirnmeti berakat~~ ile oldu~u Kemal üd-din'in
akl~na geldi. Ba~l~l~~~~kat kat oldu. Hülâsa edelirn. Ziyafete Sultanlar
devlet adamlar~, zaman~ n bilginleri geldiler. Emsalsiz bir toplant~~
ve sema oldu.
Bu hikaye Gömeç Hatun'un IV. K~l~ç Arslan.'~ n ailcs ve aslen
Tokatl~~oldu~unu anlatmas~~ bak~m~ndan çok de~erlidir. Hikaye
Gömeç Hatun'un kad~~ Kemal üd-din Kâbi'nin akrabas~~olmas~~
ihtimalini de hat~ra getirmektedir. Zira Kad~'n~n servet ve nüfuzu
o~ullar~n~n kad~~ve bahusus Atabey olmas~ nda Gömeç Hatun'un
delâlet ve tesiri oldu~u dü~ünülebilir 8.
Vilayeti Rum tahrir defterinde ( S. 42 ) kâblu o~lu hankah~'n~n ad~~geçer
ayr~ca Icâbluo~lu zaviyesine Kazovada Band ~raz, Vazya, Bo~ra, Çayköyleri ve
Derbend Borucan mezraas~~Mardos oba, Venk köyleri vakfolunmu~tur. (Ayn~~defter S. 31. 32. 37. 38. 49. 50).
Kâblu soyu hakk~nda baz~~ malumat ve bir ~ecere yay~nlanm~~ t~ . Türk Tarihi kongresi zab~tlar~~ S. 439.
Tokadda bu aileye Kâbilizadeler derlerdi. Bende öyle bellemi~tim. Bu tarihi
incelemeler gösterdiki bu tarihi sulâle Ktbilide~il Kabi, Kabil, Kâblu zadelerdir.
7 Tokat'~n Kazova bölgesinde Gömeç köyü, Ayr~ca Sinop ve Kastamonu
köylerine ba~l~~Gömeç mahalleleri de vard~ r. Meskiin yerler k~lavuzu s. 424.
8 Menaki bül Arifin tercümesi, matbu nüsha, C. I, s. 193-195.
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Sultan Rükn üd-din K~l~ç Arslan IV. ailesi Gömeç Hatun
anlat~rd~~ki, birgün sultar~lara mahsus olan eski sarayda akrabam~z
ve di~er kad~nlarla oturuyorduk. Hazret-i Mevlana ans~z~n içeri
girdi :
— Çabuk, çabuk d~~ar~~ ç~luruz..! dedi. Ba~~aç~k, yal~nayak d~~ar~~
f~rlad~k. Hepimiz d~~ar~~ ç~k~nca saray~n sofas~~çöküverdi. Hayretler
içinde kald~ k. Bizi bu felaketten kurtard~~~~için Hazret-i Mevlana'nm
ayaklar~na kapand~k 9.
Gömeç Hatun'un yüksek vas~fian hakk~nda Sultan Velet
divaiur~da bir kaside vard~r". Bütün bu mehazlarda Gömeç Hatun'un
çocu~u, dolay~siyle Sultan Hatun ad~nda bir k~z~~olup olmad~~~na
dair bir kay~ t yoktur.
Fatma Hatun:
IV. K~l~ç Arslan.'~n Fatma Hatun ad~nda ba~ka bir ailesi oldu~unu
k~z~~me~hur Selçuk Hatun münasebetiyle yine Sultan Veled divan~ndan ö~reniyoruz. Sultan Velet Hazretleri Selçuk Hatun'un maddi
ve manevi güzelliklerini, asaletini, tath tatl~~anlat~rken" anas~~Fatma
Hatun'dan da bahsetmektedir. Fatma Hatun hakk~nda sitayi~kar
m~sra~lar varsa da hal tercümesine dair malftmat yoktur. Bütün
mehazlar Selçuk Hatun'un güzelli~ini, yüksek talihini ö~mekte müttefiktirler. Kendisi, karde~i Keyhusrev III ün hükümdarl~~~~zaman~nda
~lhan Abakn~n o~lu ve ilhanilerin IV. hükümdar~~Argun Han için
Tebriz'e gelin getirilmi~~dü~ünü orada yap~lm~~t~~ 12 . M Mart 1291
tarihinde 13 Argun Han'm ölümü üzerine tekrar Anadolu'ya gelerek
Tokat ve Ni~de'de ~ahane bir hayat sürmü~ , nihayet 732 H. y~l~nda
vefat eylemi~ tir. 712 H. y~l~nda yani sa~l~~mda yapt~rm~~~oldu~u
ve Türk sanat~n~n ~aheserlerinden olan Ni~de'deki türbesine defno9 Ayn~~eser cilt: I. s. 396, Sipel~salar menakibi. Mithat Bahari tercümesi, s.
125, Ahmet Avni tercümesi s. 9.
I° Sultan Veled Divan~, matbu nüsha s. 252. Bu kasidenin tercümesi ayn~~eserin
mukaddimesi s. 85 de yaz~l~d~r. Di~er bir tercümesini Akp~ nar Dergisi s. 41-43,
s. 2 de ne~retmi~tim.
It Sultan Veled Divan~~s. 253. Bu manzumenin bir tercümesi ayn~~divan~n
mukaddimesi s. 90, ba~ka bir tercümesi Akp~nar say~~41-42, s. 2 de ne~redilmi~ti.
12 Düvel-i Islâmiye s. 213, Yaz~c~~Ali Selçuknâmesi s. 772, 774, 777, Hayrullah
Ef. tarihi cilt: I, s. 107, Aksarayi tercümesi s. 181, Müneccim ba~~ya göre Anadolu
Selçuklulan s. 77, Müneccimba~~, Gelinin Azerbaycan'a götürüldü~iinü yazar.
la Islam Ansiklopedisi Cilt: I, s. 561. Argun Han hakk~nda burada pek k~sa
bilgi verilmi~, Selç~~klularla münasebetinden hiç bahsedilinemi~tir.
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lunmu~tur 14. Baz~~mehazlar bu hatunun 665 H. y~l~ nda Argun Han'a
gelin gitti~ini yazarlar 15. Di~er baz~lar~nda ise bu hadisenin 675 te
cereyan etti~i kay~tl~d~r 16 . Bu hususta yapt~~~ m son incelemeler
ikincilerir~~hakl~~olduklar~n~~göstermektedir. ~öyle ki: 664 H. y~l~~
Cexnazi üljahirinde IV. K~l~ç Aslan ~ehit edilmi~, o~lu Keyhusrev III.
iki buçuk yahut dört yahut alt~~ya~lar~nda olarak tahta ç~kar~lm~~t~r.
Ilhan.'~n talebi üzerine k~z karde~i Selçuk1 Hüdavend Hatun 17 Abakahan'~n o~lu Argun Han'a namzet k~l~nm~~ , gelen yarl~~~gere~ince
sahip Fahr üd-din Ali, Muir~. üd-din Süleyman Pervane gibi beylerin
muhafazasmda olarak gelin alay~~Tebriz'e hareket etmi~tir. Bunlar
gitmekte olsunlar, Muin üd-din Süleyman Pervane'nin emriyle adamlar~n~n tahrikleri yüzünden Selçuk beylerinden ordular kumandan~~
Hat~r o~lu ~eref üd-din Mesut ve karde~i Ziya üd-din Kayseri'de
isyan ettiler. Hükümdar~~alarak Ni~de'ye getirdiler. O zaman Ni~de
ordu merkezi idi 15. Ad~ na Dar ül-Pehlivaniye de derlerdi. Bu isyarun
teferruat~~kitaplarda uzun uzad~ya yaz~lm~~t~r. Bize laz~m olan burada
hadisenin dolay~siyle Selçuk Hatun'un gelin gitme tarihinin tesbitidir. Gelini getirenler emanetleri teslim ettikten ve birçok iltifatlar gördükten sonra avdet ettiler. Anadolu hudutlarma geldikleri
vakit isyandan haberdar oldular. Ilhan'dan yard~m istediler. ~ehzade Gongurtay kumandas~ nda kuvvetli bir ordu ile Anadolu'ya
geldiler. Muin üd-din Pervane bu ordunun kumandanlarma Keyhusrev III.ü takdim etti. Isyanda parma~~~olmad~~~n~~iddia ve hükümdan müdafaa etti. Kumandanlar kabul ve Keyhusrev'i teselli
ettiler.
Keyhusrev'in. 664 y~l~nda ve 6 ya~~nda oldu~u halde tahta ç~kar~ld~~~~bir sene sonra yani —birinci gurup mehazlarm ifadelerine
göre— 665. H. y~l~nda k~z karde~inin gelin gitti~i kabul edilse, gelinin
14 Selçuki Hüdavent hatun hakk~ nda yapt~~~m etütler Ni~de Akp~nar Dergisinin 39 ncu say~s~nda ve ayr~ca bir bro~ür halinde ne~redilmi~ti.
15 Yaz~c~~Ali Selçuknâmesi s. 777; Ismail Hakk~, Kitabeler, s. 97; Halil Ethem,
Kayseriye ~ehri, s. 99.
16 Müneccim ba~~ya göre, Anadolu Selç~~klular~~s. 77, Sultan Veled Divan~~
mukaddimesi, S. 58.
Aksarayi tercümesi, s. 181 de k~z~n ad~~Sultan Hatun yaz~lm~~~ise de di~er
mehazlardaki sarahate göre (Sultan)~n burada isim de~il s~fat olarak kullan~lm~~~
oldu~unu kabul ediyoruz. Esasen Aksarayi metninde isim yoktur. Türk Tarih Kurumu tab'~~s. too.
18 Aksarayi tercümesi s. 179.
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gitmesi, gelin alay~n~ n avdeti en çok 5-6 ay içinde 19 vukua geldi~i
dü~ ünülse o zaman Keyhusrev'in 7 ya~~ nda olmas~~ icabeder ki 7
ya~~ndaki çocu~un Hat~ro~lu isyan~nda xnedhaldar olmad~~~n~~Mo~ol
kumandanlanna söylemek ve onlar~ n teselli etmeleri xnânas~z kal~rd~ . Bununla beraber Hat~ro~lu isyanm~~müteakkip Konya'da
zuhura gelen cimri hâdisesinin sonlar~na do~ru Keyhusrev III.ün
Cimri ile harp edip muzaffer oldu~unda bütün mehazlar müttefiktirler. Gelin alaym~n 665 H. y~l~nda gitti~ini yazan kitaplar~n noktai
nazarlanna uyulsa bu birbiri ard~nca cereyan eden vukuat~n 665-667
y~llar~nda olmu~~bulundu~unu kabul etmek icabederdi ki, o zaman
7-9 ya~lar~ nda bulunan hükümdann Cimri askeri ile harp etti~i
kabul edilmi~~olurdu. Baybars tarihi gibi yabanc~~kaynaklar bu ha:
disenin 674-676 H. y~ llar~nda oldu~unu gösterrnekte son y~llarda
ele geçen Cimri meskükât~~bunlar~~teyit etmektedir. ~u hakikatlere
dayanarak Selçuk Hatun'un 674 y~l~~sonlar~nda yahut 675 y~l~~ba~lar~nda gelin gitmi~~oldu~unu kesin olarak söyliyebiliriz. Herhalde
Yaz~c~~ Ali Selçuknâmesinde ve
i L~--;"
~eklindeki yaz~l~~
bulunan tarihte bir istinsah hatas~~oldu~u do~rusunu
3
olaca~~~kanaat~~ has~l olmaktad~ r.
Gazaltye Hatun: Karaman o~lu Mehmet Bey, 676 H. y~l~~Zilhicce ay~n~n ~~ o r~cu günü Selçuk taht~na ç~kard~~~~ G~yas üd-din
Siyavu~~(Cimri) nam~ na hutbe okuttu. Para bast~ rd~. Selçuk sultanlanndan bir k~ z ile de evlendinnek suretiyle Cimri'nin hükümarl~~~n~~
takviye etmek istedi. K~l~ ç Arslan'~n ailelerinden Gazeliye Hatun'dan
k~z~~Sultan Han~m'~~istediler. Gazaliye Hatun cihaz tedariki bahanesiyle dört ay mühlet istedi20. Ancak bir ay kadar süren Cimri hâdiseleri neticesinde Karamano~ullan tenkil, Cimri de malûm ~ekilde
katledilmi~~oldu~undan bu evlenme bittabi vaki olamad~. Ancak
bu vesile ile Gazaliye Hatun'un ad~~ ve K~l~ç Arslan'~n bu kad~ndan
do~ma bir k~z~~bulundu~u tarihlere geçmi~~oldu. Yukar~da ve Selçuk Hatun münasebetiyle yaz~ld~~~~gibi Selçuk Hatun'un henüz
gelin gitti~i yani Anadolu'da bulunmad~~~~ y~ llarda zuhura gelen
Cimri vak'as~ nda Gazaliye Hatun'dan istenilen k~z~n Selçuki Hüdavent Hatun'dan ba~ka birisi oldu~u ~üphesizdir.
19 Konya'dan Tebriz'e bir ayda gidiliyormu~. Aksarayi tercümesi s. 176.
20 Hayrullah Ef. tarihi cilt: I, s. ~ l!, Yaz~c~~Ali Selçuknâmesi s. 809, ~ bni
Bibi Muhtasar~~ Tercümesi S. 293.
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~u halde ~imdiye kadar K~l~ç Arslan IV.ün iki k~z~~bilinmi~~
oluyor. Birisi me~hur ve mezkûr Selçuk Hatun 21 di~eri vesika~m~zla
meydana ç~ kan Sultan Hatun'dur.
Cimri için istenilen k~z~n —aksi sabit oluncaya kadar— bu
Sultan Hatun oldu~unu kabul etmek mümkündür.
Vesikada ad~~geçen di~er ~ah~slar:
Buraya kadar vesikada adlar~~yaz~l~~hükümdar ve mensuplar~n~~
görmü~~olduk. Bunlardan ba~ ka muhtelif vesilelerle isimleri yaz~lm~~~
kimseler de vard~r.
— Vesikay~~ tanzixn ve do~rulu~una hükmetmi~~olan Tokat
Vesikada Ismail'in babas~~ ad~~silinmi~ tir. Kitaplara
kad~s~~
Sad üd-din Ismail-El Rumiki olarak ad~~geçen zat~n bu olmas~~ihtimali vard~r 22 .
~üca üd-din U~urlu.
Sat~~~ i~lerinde Sultan Hatun'un vekilidir. Mehazlarda U~urlu
ad~nda baz~~zevat varsa da senelere ve tarihi olaylara uygunlu~u
bak~m~ndan buna yak~~an bir kimse bulunamam~~t~r.
Tac üd-din Ebubekir, Bin Ahmet-ül Foni:
Vesikada ~ahit olarak ad~~geçer. Karaman'~n 20 km. do~usunda
ve S~d~rova köyünün kar~~ smda 2628 dönüm bir arazi vard~r. Buraya
Foni çiftli~i derler. Bu çiftlik 22 Cemaziülahir 66o tarihinde K~l~ç
Arslan IV. taraf~ndan Ahmet o~lu Abd ül-Muhsin'e temlik edilmi~tir. Eski kay~tlarda S~d~ rova köyü s~n~rlar~~içinde bir mezraa olarak yaz~lan bu arazi de bir köy kurulmu~~olmal~~ki, sonralar~~Foni
kariyesi ad~~ ile de an~ lmaya ba~lanm~~t~ r. Bu arazi Mehmet o~lu
Hazinedar Yusuf o~lu Mehmet Bey taraf~ ndan Rebi ül-evvel 896 H.
tarihinde vakfolunmu~, Mehmet Bey'in o~lu Ali zaman~nda ve 912 H.
y~l~nda yap~lan tahrirde tekrar bu ailenin üzerine kay~tlanin~~t~r.
Ahmet Foni o~lu Tac üd-din Ebubekir'in bu köy ile bir alâkas~~
olmak ihtimali de vard~r.
Abdullah o~lu Sârim üd-din Yahya, Sad üd-din Mubarek'in azatl~~kölesidir.
Hüsam üd-din Gündo~du. Vesikada Elkab~~(beylerin iftihar etti~i Büyük bey) diye yaz~ lan bu zat~ n Seyf üd-din Yusuf admda
21 Birinci K~l~ç .krslan'~n k~z~~ ile birinci Keykâvus'un ailesi ve Erzincan Meliki Fahrüd üd-din Behram ~ahin k~z~~ adlar~~ ada Selçuk Hatun'dur.
22 Amasya tarihi cilt: II, s. 422.
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bir o~lu oldu~unu biliyoruz. Seyf üd-din Yusuf Zile'nin oltenek
köyünü 747 tarihinde ~eyh Nusret zaviyesine vakfetmi~tir.
Vesikan~ n sonunda adlar~~ yaz~l~~ ~ahitler aras~ nda mehazlarda
ad~~ geçen kimse bulunamad~.
Topografik durum:
Vesikamazda geçen yer adlar~~ ~unlard~ r :
Tokat.
Ark~n.
Isa Me~het.
K~zl~~kayas~.
Se~irdicek.
Kas~n. •
Bunlardan ~sa Me~het, Se~irdicek, Kas~ n isimlerinin okunu~lar~nda tereddüt yoktur.
Isa Me~ het bugün Zile'nin I~dir nahiyesine ba~l~~ Ma~at, Isakebir, Isa sa~ir köylerine verilen eski isimdir. Tabiri di~erle eski Isa
Me~het köyü etraf~ nda zamanla iki köy te~ekkül etmi~ tir. Bugün
Se~irdicek ad~ nda bir köy yoktur. Bu ad~n de~i~mi~~olmas~~gerekir.
Kas~n, Zile'nin I~dir nahiyesine ba~l~~bir köydür. Harfleri noktas~z,
mürekkebi silik olmas~~ yüzünden okunu~u ~ üpheli olan yer adlar~~
ise sat~~~ yap~lan ve Isa Me~het köyüne ba~l~~(Ark~ n) mezraas~~ ile
bunun hudutlar~~ aras~nda ad~~yaz~lan (K~z~lukayas~) köyü idi. Bunlar~~mahallinde incelemek müyesser olmad~~23 . Fakat umumi olarak
denilebilir ki, bahse konu olan çiftlik bugün maltim olan Kas~n,
Ma~ at ve Isa köyleri civar~ nda bulunan bir arazi parças~d~ r.

Mahalli ile yap~ lan muhabere neticesine göre :
1— Vesikada ad~~ geçen Ark~ n mezras~~Küçükisa köyünün do~usundad~r.
Halen bu köy halk~~ taraf~ ndan ekilmektedir.
2- Ark~ n mezreas~ na hudut gösterilen (K~zl~~ kayas~ ) Küçükisa köyünün
do~usunda bir mevki olarak bilinmektedir.
3— Se~irdicek ~eklinde okudu~umuz isim de bugün (Sivricek) diye söylenmekte imi~. Bu bilgileri gönderen Ma~at=Me~ het köyü ba~~ö~retmeni R~za ozta~'a
te~ekkürler ederim.
23

