KARAMAN'DA HOCA MAHMUD MESC~ D~~
DAR-UL-HUFFAZI VAKF~YES~~VE K~TABELERI
M. ZEKI ORAL
Hoca Mahmud mescidi ve Dar-ül-huffaz~~ Karaman'da Abbas
di~er ad~~ ile Hoca Mahmud mahallesindedir. Bugün binalar~~ birbirlerine tam zaviye te~kil edecek ~ekilde biti~ik bir sofa ile bir mescit
ve mektepten ibarettir.
Sofa : Mescidin bat~~ duvar~na amut olan güney duvar~ n~ n temadisi ~eklinde uzayan bir duvar~n üstüne sundurma çat~~ ~eklinde
yap~lm~~~olan yazl~ k k~s~md~ r. Ah~aptan iki kat~~ vard~ r. Bu sofan~n
tavanlar~~ ve kiri~lerine ya~l~~ boya ile Allah~ n güzel isimleri (Esma-i
hüsna) yaz~ lm~~~ve kalemkâri tezyinat ile süslenmi~~oldu~u bugünkü
kal~nt~lar~ndan anla~~lmaktad~r.
Mescit: Küçük bir namaz salonundan ibarettir. Mihrab~~ince
tarakla yontulmu~~ta~tand~ r. Yukar~s~ nda istalaktitleri, mihrap çukuru yanlar~nda sütuncuklar~~ vard~ r. Bundan ba~ka kap~, pencere ve
ba~ ka yerlerinde kayda sayan mimari bir hususiyet göze çarpmaz.
Mektep: Mescitten daha küçük bir oda halindedir. Yap~ l~~~~ da
pek sadedir. Sofan~n duvar~~ ile birlikte cami ve mektep duvarlar~~
kireç harç ve moloz ta~la yap~ lm~~~tavanlar~~ a~aç kiri~ler ve hezenlerle 1 tutturulmu~~üstleri toprakla örtülmü~tür. Sözün k~sas~~binalar~n
mimari de~eri kalmam~~t~r. Vakfiyede yaz~ld~~~na göre hazret-i vâk~ f
buraya bir türbe yapt~rm~~~onu darü'l-huffaz k~lm~~t~ r. Mektep
olarak gösterilen yer buras~~olmal~d~r. Vakfiyede, vak~ f binalar aras~nda bir de mescit bulundu~una göre bugün mescit olarak namaz
Üstü toprakla örtülecek olan cami, mescit ve ba~ ka binalarda tavan~~ tutturmak için at~lan kiri~lerin üstüne üstüvani kesitli a~açlar s~ ralan~ r. ~~te bu a~açlara
Anadolu'da hezen denir. Bu kelime Yunus emre ~iirlerinde de geçer :
Da~dan kestiler hezenim,
Bozuldu türlü düzenim
Ben bir usanmaz ozamm
Derdim vard~ r inilerim
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k~l~ nan yerin de o zamanki mescit oldu~u kabul olunabilir. Iyi bir
tesadüf eseri olarak vak~f ile o~lunun mezarlar~~kaybolmam~~t~ r.
Sofan~ n önünde ve camie geçen yolun solundaki küçük hazirede
bulunmaktad~r.
Bu eserlerin harabe yüz tuttu~u ve A~iranl~~2, Konyal~o~lu
tarafindan 131 ~~ H. - 1893 M. y~l~ nda onar~ld~~~~kitabesinden anla~~lmaktad~ r. Vakfiyede vakfin masraflar~~ yaz~l~ rken türbenin alt
taraf~ndan akan çe~ menin masraflar~~da kabul olunmu~ tur. Bu
civarda bugün de bir çe~ me mevcuttur. Dar-ül-huffaz~n in~a
kitabesi bu çe~menin aynal~~~ na konmu~~bulunmaktad~ r (Res. ~ ).
A~a~~da yazacag~m~z kitabelerle vakfiye henüz ne~redilmemi~tir 3.
KITABELER
— Çe~menin aynal~~~ na konmu~~olan Dar-ül-huffaz kitabesi: Kitabe
mermer üzerine sültis ile yaz~lm~~t~r. Aynen ~udur. resim 2.
Vesika :
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Türkçesi "Bu Dar-ül-huffaz, sultanlar~n yücesi milletler yöneten
Arap ve Acem sultanlar~n~ n efendisi Karamano~lu Mehmet o~lu
Ibrahim'in —memleketleri ebedi olsun —Hükümdarl~k günlerinde
memleket e~raf~n~ n iftihar etti~i Hac~~Bah~ayi~~o~lu Hoca Mahmut
—Izzeti devaml~~olsun —taraf~ ndan 855 y~l~~Rebi-ül-ahir ay~n~n ilk
günlerinde yap~ld~.
2 — Çe~menin tamir kitabesi: Çe~ menin tarihsiz bir tamir kitabesi
vard~ r (vesika 2). Kitabe Türkçedir. Arap Alio~lu Hac~~Ismail'in
çe~ meyi tamir ettirdigine dairdir.
2 A~iran, Karaman'a ba~l~~bir köy dür. Muhtarl~kt~ r. Meskün yerler k~lavuzu
C. I, S. 94.
3 Çe~menin üzerindeki Dar-ül - huffaz kitabesi ile mescidin tamir kitabesi
Karaman-Lârende tarihi incelemeleri, S. 48, 49 da yaz~lm~~~ise de çok hatal~d~r.
Ne~redilmi~~say~lmaz.
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Vesika :
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3 — Mescidin tamir kitabesi : Mescidin kap~s~~ üzerinde beyaz
mermer üzerine nesih ile yaz~lm~~~~u tamir kitabesi vard~r:
Vesika : 3
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Bu kitabe de Türkçedir. "Bu parlak cami-i ~erif harap olmu~ken
A~iran köyünden Konyal~o~lu (Ekrem Zamir—~ 3~~ hicret y~l~nda
tamir ve ihya etti" demektir.
4 — Vdk~f Hoca Mahmud'un mezar kitabesi : Yukar~da i~aret edildi~i gibi mescit önündeki hazirede bulunan bu mezar~ n ba~~ve ayak
ta~lar~~mermerden itina ile i~lenmi~tir. Yukar~s~~kavisler, dendâneler,
yanlar~~sütuncalarla süslüdür. Yaz~lar~~güzel bir sülüsle yaz~lm~~t~r.
Vesika :4
Ba~~ta~~nda :
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Türkçeii "Esirgenmi~~ve rahmet olunmu~, mübarek ~ehit, yüce
Tanr~'n~ n rahmetini rica eden Bah~ayi~oglu Hoca Mahmut göçtü.
Selâm üzerine olsun. Hazret-i Muhammed söyledi (Ahret ehli üzerine
dünya haramd~r) onun ölüm tarihi 87o H.dir. Topra~~~güzel (dura~~~
cennet) olsun.
5 — Hoca Mahmud'un o~lu Hoca Bal~~ayi~' in mezar kitabesi : Bu
mezar ta~~~ve üzerindeki yaz~lar~n tipi Hoca Mahmut mezar~n~ n
benzeridir. Bunda fazla olarak ince bir kalemle yaz~lm~~~ve ortas~nda
birkaç kelimesi k~ r~lm~~~bir sat~ r yaz~~ vard~ r. Bu mezardaki yaz~lar
~unlard~ r:
Vesika : 5
Ba~~ta~~nda :
[ ~ki kelime oknnamad~~
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Türkçesi: "Esirgenmi~, rahmet olunmu~, mübarek ~ehit Karamanl~~
Hoca Bah~ayi~~ o~lu, Hoca Mahmut o~lu, Hoca Bah~ayi~~—yüce
Tanr~~onu rahmetiyle esirgesin— 855 y~l~~ mübarek cemaziyü'l-evvel
ay~nda vefat etti. E~er dünya vefal~~ olsa idi... Muhammed Aleyhisselâm~n cemali baki kal~ rd~" demektir.
Bedrii' d-Din Mahmud vakfiyesi : Vakfiye cami imam~~ Mehmet
Efendi elinde idi. Müsaadeleriyle 1946 da istinsah etmi~tim. Bu vakfiyenin bir suretini Konya Vak~flar Müdürlü~ü kay~tlar~nda, Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivinde arad~m, bulamad~m. Bu itibarla
ne~retmekte ayr~ca bir faide mülâhaza ediyorum. Vakfiye uzunca
bir kâ~~t üzerine nesih ile yaz~lm~~~44 sat~ rd~r. Ba~~taraf~nda ~u tasdik
yaz~lar~~ vard~ r:

KARAMANDA HOCA MAHMUT MESC~ DI

217

Vesika : 6
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Turkçeleri :
— "Ben kullar~ n fakiri ve Ni~de ~ehrinin kad~s~~ ~ lyas o~lu
Said'im (bu vakfiye) bana arzolundu. Onu kabul ettim. Karar verdim,
imza ettim.
2 — Bu vesika bana arzolundu. Tercihan ba~tan sonuna kadar
okudum. ~er'i kavime (do~ru ~eriata, ~slam dinine) uygun oldu~u
anla~~ld~ . Onu kabul ettim. Sahih ve ~er'i olarak imza ettim. Ben
ziyade muhtaç olan kullardan ve himaye olunmu~~Larende kad~s~~
Hac~~ Pa~a 4 o~lu Seydi Mahmud'um. Allah af buyursun.
4 Sicill-i Osmanide dört tane Hac~~ pa~a vard~r. Tasdik ~erhinde tarih olmad~~~~
için hangisi oldu~u kesin olarak anla~~ lamad~. I. Mahmud (173o--1754) zaman~ nda ya~am~~~olan Ak~ehirli Hac~~ Pa~a olmas~~ ihtimalini kuvvetli buluyorum.
Çünkü memleket yak~nl~~~~vard~ r. Bir de Ak~ehir'de medfun ve me~hur Seydi
Mahmud Hayrani evlâd~ na ekseriya (seycli) s~fat~~ ilâve olunmu~tur.
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3 — Bu vesika yan~nda malüm oldu ve tekarrür etti. Larende
~ehrinin kad~s~~ Hac~~Ali o~lu Dürre Harnzay~ m. Allah onlar~~ af buyursun" demektedir.
üveys o~lu Mehmet ad~ ndaki hâkimin tasdik ~erhi silik oldu~u
için yaz~lamam~~t~.
Vakfiye be~~parça kâ~~t üzerine yaz~lm~~~ek yerlerine ~u yaz~ lar
konmu~tur:
Vesika : 7
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Turkçesi: ~ . "Bu yap~~t~ rma (ekleme) do~ru oldu. As~ l kâtibi onu
yazd~". 2. "Bu yap~~t~ rma do~rudur. ~ol asl~ n~~ ifade eder". 3. "Bu
yap~~t~ rma üçüncü yap~~t~ rmad~ r. O (Allah) sad~ k, Hâlik, kerim,
vâristir". 4. "Bu yap~~t~ rmalar~ n sonudur. Ak~am ve sabahlar süresince devam etsin" mânas~ nad~ r.
Vakfiyenin metni ~udur:
Vesika : 8
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Tercümesi :
Esirgeyen ve ba~~~layan Tanr~~adiyle
"Allahü Taâlâ Hazretlerine hamdolsun ki insan~~ahsen-i takvim
üzere (en güzel ~ekilde) yaratt~. Hudutsuz fazl~~ile insan~~ifade ve
beyan ilmini (konu~ ma, okuma ve yazma) y~~ ö~retti. Do~ru yola
hidayet eyledi. (Hakka giden yolu gösterdi). Dua onun resulü üzerine
olsun. Allah'~ n emir ve nehyini (yap ve yapma dediklerini) do~ru
vahyile söylemi~, Cenab~~Hak onu nâsih (eski dinleri yeni ve mükemmel bir ~ekilde ifade eden) ~eriatla gönderilmi~, râsih (kavi,
metin) senedlerle teyid eylemi~ tir. Bürhan ve beyyineler (senetler ve
~ahitler)le kemale erdirmi~ tir. Bütün zamanlarda hakk~ n duas~~ onun
ve cümle vak~ tlarda evladlar~ n~n ve eshab~ mn üzerine olsun.
Bundan sonra bilinmelidir ki dünya karar evi de~ildir. Firar
evidir. Onun büyü~ü, küçüktür. Hiylesi sa~dan sola uzundur. Allah
r~zas~~ için mal~n~~ nafaka ve r~ zk eyleyen (muhtaç kimseleri yidiren
ve giydiren) cömertlere bin feyz (kurtulu~) vard~ r. Cenab~~Hakk~n
"sizde olanlar tükenir, Allah yan~nda olanlar ise bâkidir" mealindeki yüce emrine, selâm ve dua üzerine olsun. Hazreti Muhammed
(S. M.) efendimizin ~u "dünyan~zdan ba~ka bir ~ey kalmad~. Yedi~iniz fena buldu, giydi~iniz eskidi, sadaka olarak verdi~iniz bâki
kald~" hadisi ~ erifine (yüksek sözlerine) uyan rahmet olunmu~~ve
esirgenmi~~Hac~~Bah~ayi~~o~lu Larende tüccarlar~ ndan aziz ve muhterem, hay~ r ve hasenat sahibi Hac~~ Bedr üd-Din Mahmut —Allah
ona yard~m~n~~devaml~~ k~ls~n, geçmi~ lerine rahmet eylesin— Ulu
Tanr~'n~ n "Allah için karz-~~hasen (kar~~l~ ks~z borç) olarak para
verene Allah onu iki kat eder. Ve ba~kaca k~ymetli ücret ve mükâfati
vard~ r" emrine imtisalen o büyük Allah'~n fazl~~ ve r~zas~n~~rica ederek
ve yine Hak taâlân~ n "o gün insan karde~ inden, validesinden, babas~ ndan, zevcesinden ve evlâd~ ndan kaçar" buyurdu~u elemli azab~ n
ac~s~ndan korkarak vak~ f, hapis ve sebil etti. Bu vakfiye ondan sad~ r
oldu~u (mahkemede yaz~ld~~~ ) zamana kadar elinde tasarrufu alt~nda
hakk~~ ve mülkü olan Ni~de vilâyetinin Bor kariyesinde (~imdi kaza
merkezi) ve de~irmen ark~, yol, mezarl~ k ile s~n~rlanm~~~olan hamam~ n5 yar~s~n~~yani asl~~ on iki sehim oldu~una göre alt~~sehmini ve
5 Bor'da iki hamam vard~ r. Birisine eski hamam derler. ~imdiki Cumhuriyet
mektebinin civar~nda ve ~eyh Kuddusi hazretlerinin türbesi bulunan eski mezarIlg~n yan~ndad~ r. Vakfiyedeki hudut bu hamam' göstermektedir. Di~er hamam
mahalle içindedir, yan~ nda mezarl~ k yoktur.
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ad~~ geçen vak~f —Allah muvaffak eylesin— Mesud iye 6 köyü arazisi,
~ rmak ve iki taraf~~ su ark~~ile mahdut ve Larende köylerinden S~d~rva7
köyündeki arazinin tamam~n~~ve yine orada bulunan iktaiye arazisi
(beylik arazi), Hac~~ Hamza mülkü, ~rmak, Hac~~Musa köyü mülkü
ile mahdut arazinin tamam~n~, yine orada bulunan iktaiye arazisi,
~ rmak ve iki taraftan su ark~~ ile mahdut arazinin tamam~n~, yine
orada sultaniye arazisi, Ahmet Fakih mülkü, su ark~~ve yol ile mahdut arazinin tamam~n~~ ve benesi (?) mülkü, yol, k~z~l Ali o~lu Hac~~
mülkü ve H~z~r o~lu Ilyas mülkü ile mahdut arazinin tamam~n~,
Larende'nin meydan mahallesinde Sinle "
köyü8 mevziindeki
ye~illiklere biti~ik bahçelerin cümlesi ki bu bahçeler iki taraftan
mezarl~k, yol, mescit ve a~a~~da sözü gelecek olan türbe üzerine
ilave olunarak vak~f taraf~ndan in~a edilmi~~ve ~er'i vak~f yolu ile
Dar-ül h~ffaz ittihaz olunmu~~binalara —binalar da Larende'nin ad~~
geçen mahallesinde olup bahçelere— muttas~ld~ r. Bunlar valufa
mensubiyeti ve ~öhreti dolay~sile hudutland~r~lmaktan vareste görülmü~tür. Bundan sonra vak~f —Yüce Tanr~~muvaffak eylesin— iyi
huylu, ahlakl~~ve tecvit üzere Kur'an okuyan alt~~ki~i tayin eyledi.
Bunlar pazartesi, per~embe geceleri ve di~er vak~flarda Kur'an
okuyup haftada bir hatim edecek ve sevab~n~~vak~f~n —Allah kabul
buyursun— ruhuna ba~~~l~ yacaklard~r. Badebalu o~lu (?) mescidi
imam~~ile malulu (?) mescidi imamlar~ na da iki hisse verilecektir.
~er'i ihtiyaç has~ l olursa bir kimse daha tayin olunmas~ n~~ ad~~
geçen vak~f ~arteylemi~tir. Tevliyet i~leri hayatta bulundu~u müddetçe val~f~n nefsine ait olacak öldü~ünde —Alah rahmet eylesin—
bütün vak~flar~~da evlâcl~n~n evlad~= evlâcl~na yani nesilden nesile
soylar~~süresince evladlar~na kalacakt~ r. Allah esirgesin nesli kesilir
6 Mesudiye, Karaman'~n ilis~ra nahiyesine ba~l~~ ve merkeze 15 kilometre
mesafede bulunan bir köydür.
S~d~rva, Konya'n~n Karaman ilçesine ba~l~~ve merkeze 12 kilometre uzakta
bir köydür. Her iki köy de muhtarl~kt~r.
8 Bu isim Karamano~lu Ibrahim Bey vakfiyesinde ve imaretteki vakfiye
kitabesinde de geçer. Buran~ n LArende merkezinde bir mahalle yahut kasabaya
pek yak~n bir köy oldu~u anla~~lmaktad~ r. Ibrahim Bey vakfiyesinde (Sinle) yaz~ld~~~~halde tercüme ve izah~nda (sile) olarak geçer. Ord. Prof. Uzunçar~~l~, Karamano~lu ~ brahim Bey vakfiyesi. Türk Tarih Kurumu Belleteni, say~~ ~~den ayr~~
bas~m, s. 39 merhum Gaffar Hoca taraf~ndan yanl~~~okunmu~~olan bu isim baz~~
yanl~~~mütalealar yürütülerek Gafariyat yan~ ndaki Posalar köyü oldu~u hükmüne
var~lm~~t~ r. Karaman (Larende) tarihi incelemeler Gaffar Totaysalg~r s. 39.
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evladdan kimse kalmazsa tevliyet ad~~geçen vak~ fa irs (akrabal~k)
cihetinden yak~n olan kimseye, böyle bir kimse de bulunmazsa
vaktin hâkiminin reyine kalacakt~r.
Evkaf~n has~lat~~her ~eyden evvel binalar~ n ve türbenin a~a~~s~nda akan çe~menin onar~mlar~na sarfedilmesini bu tamir ve bak~mlardan artan paran~n be~e bölünüp be~de dördünün Kur'an okuyan
haf~zlar aras~nda e~it olarak taksim edilmesini vak~f ~art k~lm~~tir.
Böylece fesat ve yalandan hali, isabetli, sihhatli ~artlar~~cami, mübarek ~eriat~ n yolu üzere cari, muteber ve hükmü devaml~~olup aç~k
ve ~er'i olarak ho~nutlukla vak~ f ve hapsolunmu~ tur. Bu itibarla
varislerin hay~rl~s~~olan Cenab-~~Allah arza varis oluncaya kadar
hiçbir veçhile mülk olamaz, miras kalamaz, hibe edilemez, sat~lamaz
asl~ ndaki ebedilik ve feri'ndeki te'kid üzere devam eder gider. Vakfiye ~artlar~n~ n bozulmas~de~i~ tirilmesi„ ba~ka ~ekle sokulmas~~yak~ndan uzaktan, validen, kad~dan, imamdan hiçbir kimseye hiçbir
veçhile helal olmaz (vasiyeti i~ittikten sonra tebdil eden günahkar
olur. Bunun günah' tebdil edenedir). Vak~f~n ecri yüce Tanr~~üzerinedir. Allah Muhsinler (cömert, eli aç~ k kimseler)in ecrini zayi etmez,
(emeklerini kar~~l~ks~z b~ rakmaz). Müminlerin recalar~~kabul olunur,
mahrum kalmazlar. ~ahitlerin dinlenmesi hükmün verilmesi, yaz~lmas~~865 y~l~~cemaziü'l-ah~r ay~n~n gurresinde vaki oldu e." vakfiyenin
sonunda ~ ahit olarak muhtelif kimselerin adlar~~yaz~l~d~r.
TARIH
Vakfiye ve kitabelerde Karamano~ullar~~devleti hükümdarlarmdan Mehmet Bey o~lu ~brahim Bey ile vak~ f Karamanl~~Bah~ayi~~
o~lu Bedr üd-Din Mahmud'un ad~~geçmektedir. Karamano~lu
~ brahim Bey 827--868 H. (1424-1463 M.) babas~~Mehmet Bey'in
Antalya'da ~ ahadeti üzerine hükümdar olmu~tu. Osmanl~larla ekseriya —fakat suret-i zâhirede— dostane geçinmek suretiyle 41 sene
gibi uzun bir müddet hükümdarl~k yapm~~~ise de Osmanl~lar~n kuvvet ve kudreti kar~~s~nda büyük i~ler yapma~a, devlet hudutlarm~~
geni~letme~e muvaffak olamam~~~ancak Karamano~ullar~~devletinin
mevcudiyetini idame ettirebilmi~tir ki o zamanki ~artlar gözönüne
getirilince bu da büyük bir muvaffalciyettir. Nitekim ~brahim Bey'in
9 Arabi aylar~n 1, 2 nci günlerine gurre denildi~ine göre (14, 15 mart 1461
cumartesi yahut pazar).

Belki« C. XXIII, F. 15

226

M. ZEKI ORAL

vefat~n~~müteakip dört sene gibi k~sa bir müddet sonra Fatih Sultan
Mehmet taraf~ ndan bu devlete nihayet verilmi~ tir. Ibrahim Bey'in
zaman~ na ait vukuat Osmanl~~tarihlerinde, ~ikaride uzun uzad~ya
yaz~l~d~ r. Bunlardan bir hülâsa da vak~ flar dergisinde (say~~4, s. 80-89)
(Fatih'in Karaman illerini fethi ve Hamiclinin terci-i bendi) makalesinde bahis mevzuu edilmi~ tir. Ibrahim Bey, o~ullar~n~ n tazyiki
üzerine Gevale kalesine girerken vefat etmi~~cenazesi Karaman'daki
muhte~em türbesine defnolunmu~ tur. Bugün maalesef kaybolmu~~
bulunan mezar ta~~~868 tarihli idi. Ibrahim Bey'in hayat~nda birçok
hay~r i~leri vak~flar yapt~~~~muhakkakt~ r 10.
Bahse konu olan eserlerin vak~ f ve bânisi Hoca Mahmud'a
gelince:
Vesikalarda e~raf ve ayan~n iftihar etti~i hac~, hoca gibi yüksek
elkab ile an~ lan Bedr üd-Din Mahmud'un babas~~Larendeli Bah~ayi~~
ad~nda bir zatt~. Bah~ayi~ 'in bu ailenin reisi Larende'nin zengin
tüccarlar~ndan birisi oldu~u vakfiyedeki sarahattan anla~~ lmaktad~ r.
Bedr üd-Din Mahmud'un Bah~ayi~~ad~nda bir de o~lu bulundu~unu
mezar ta~~ndan ö~reniyoruz. Dedesinin ad~n~~alm~~~olan bu zat Dar
ül-huffaz~n yap~ld~~~~daha do~rusu kitabesinin yaz~ld~~~~855 H.
y~l~nda vefat etmi~tir. Babas~ndan on be~~sene evvel vefat etti~ine
göre herhalde genç iken öldü~ü kabul olunabilir. Vak~f Bedr t~d-Din
Mahmud da Larende e~raf~ndand~r. 855 H. y~l~nda eserlerini yapt~rm~~~on sene sonra vakfiyesini yazd~ rm~~t~ r. Vakfiye tarihinden be~~
sene sonra yani 870 H. y~l~ nda ve Karaman'~n Osmanl~lara geçmesinden iki sene evvel vefat eylemi~ tir (Allah onlardan raz~~olsun).

10 Türk Tarih Kurumu, Belleten, say~~ 1, sene 1947.
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