KARAMAN O~ULLAR~~DEVRI VES~KALARINDAN
~BRAHIM BEYIN KARAMAN ~MARET~~
VAKF~YES~~
~smail Hakk~~Uzunçars~l~o~lu
Bal~ kesir Baylav,

XIV ve XV inci as~ rlarda Anadolu'da hükümet süren küçük
beyliklere ait vesikalar henüz pek noksand~ r. Bu beyliklere dair
elde edilecek en küçük ve ehemmiyetsiz say~lan malt~ mat bile bu
as~rlar~~ayd~nlatma~a yarayaca~~ndan bu gibilerin dahi ihmal
edilmiyerek ne~ ri icap eder.
Belleten'in bu nüshas~ nda, Karamano~lu ~brahim Beye ait
olup biribirine ba~l~~ve ayni vakfa ait, ikisi mufassal, di~leri küçük
alt~~vakfiye ne~ rediyoruz [1] Bu vakfiyelerden ikisi (835 H. - 1432 M.)
ve di~erleri s~ ra ile (843 - 1440) (849 - 1446) (870 - 1465) (851 - 1447)
tarihlidirler ve hepsi de bir tomar içinde biribirine merbuttur.
Bu, imaret vakfiyelerini havi tomar, Topkap~~ Saray~~Kütüpanesi evrak k~sm~ nda 5318 numarada kay~tl~~ olup uzunlu~u on
[1] Evkaf Müdürlü~ü kuyudu kadime dairesindeki vakfiye suretleri aras~nda Karaman O~ullar~ ndan (Halil bin Mahmut) Beye ait (745 H - 1344 M)
(760 H- 159 M) (776 H - 1374 M) tarihleriyle üç ve ~ brahim Beyin babas~~Mahmet
Beye ait (810 H. - 1407 M.) ve (824 H. - 1421 M.) tarihlerile iki vakfiye sureti olup
~brahim Bey ad~ na ise (848 Zilhicce - 1445 M.) tarihli bir vakfiye vard~ r
(Anadolu Defteri 1212 - 1255 ba~lar kay~tl~~defterler).
Kurumumuzun ikinci reislerinden Bay Halil Ethem Eldem üstad~m~z ~brahim
Beyin (859 H. - 1455 M.) tarihli bir vakfiyesi daha oldu~unu söylemi~lerdir. (Tarih
Encümeni Mecmuas~~sene; 3, s. 831). ~ brahim Beyin bunlardan ba~ ka (827 H.) ve
(852) tarihli iki adet Ta~ gun Baba vakfiyesile (848 H.- 1445 M.) tarihli Konya'da
~erafüttin Camii ve (856 H. - 1452 M.) tarihli Aksaray kasabas~nda Yal~ya bin Zeyn
vakfiyeleri vard~ r. Bu son dört vakfiyeye ait mallimat~~ vaki ricam üzerine
Konya Müzesi Müdürü Bay Yusuf göndermi~lerdir. Kendilerine te~ ekkür ederim.
Bay Yusuf Konya vilâyeti ~ slâmi eserlerine dair mühim bir kitap haz~rlamaktad~r
ki bu eser o hayali tarihini daha ziyade ayd~nlatacakt~r.
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yedi metre, ve eni ise 354, santimetredir. Vakfiye arapça olup bez
üzerine yaz~lm~~t~r. Vakfiyede ~brahim Bey ile ogullar~ ndan ~shak
Bey ve ~ imdiye kadar ismi bilinmiyen Mehmet Beylerin ayr~~ayr~~ ve
Pir Ahmet Beyle karde~i Kas~m Beyin mü~terek tu~ralar~~ görülür
ki bunlar~n vakfiye metni kadar ehemmiyetleri vard~r ve tarihen
çok k~ymetlidirler. Vakfiyenin bir k~ymeti de ~brahim Beyin kendi
huzurunda yaz~lan as~l vakfiye olmas~d~r. Vakfiye yaz~lar~~on be~inci
as~r ortalar~nda Karaman memleketlerindeki yaz~~ nümunelerinden
biridir.
Karaman memleketlerinin Osmanl~lar taraf~ndan i~galini müteakip imaret vakfiyesi tamamen muteber tutulmu~~olup vakfiyenin
ba~~taraf~n~n sa~~kenar~ nda me~hur Müftü ~bni Kemal Ahmet Semsettin [vefat~~1533] ile Müftü Sadullah Sadi Efendilerin [vefat' 1539]
kendi el yaz~larile tasdikleri vard~r. Vakfiye 340 sat~ rd~r.
Vakfiye sahibi ~brahim Bey, vakfiyesinin kenar~ na (Bana nisbet
edilen bu vakfiye sahihdir) demi~~ve alt~ na da (~ brahim bin Mehmet bin Karaman) ibareli tu~ras~n~~çektirmi~tir. Bundan sonra
vakfiyenin kenar~nda (Mehmed bin ~brahim bin Mehmed bin
Karaman) ve an~~müteakip (~shak bin ~brahim bin Mehmed bin
Karaman) ve daha sonra sola do~ru (Pir Ahmet Kas~ m ibney
Karaman) tu~ralar~~görülür. ~brahim Beyin Mehmet isminde bir
o~lunun ve hükümetine dair ~imdiye kadar hiçbir vesikada bir
kayda tesadüf edilmemi~tir. Pir Ahmet ile karde~i Kas~m'~ n mü~terek hükümetleri ise malümdur.
Vakfiye, on be~inci as~rda Türklerin içtimal müesseselere
verdikleri ehemmiyeti göstermesi itibarile tetkik ve mütaleaya
de~er bir vesikad~r. Vakfiye münderecat~ndan anla~~laca~~~üzere
vak~f sahibi, bir imaret için zaman~na göre yap~lmas~~ lâz~mgelen
bütün ihtiyaçlar~~dü~ünmü~~ve vakfiyesine koymu~tur. Bundan ba~ka ~brahim Bey bir zaman sonra vakfetti~i ~eylerin, vak~f ihtiyacat~na tamamen kâfi gelmedi~ini görerek zaman zaman ilâvelerle
vakf~n~~geni~letmi~tir.
~maret diye maruf olan bu hay~ r ve ilim müessesi eski ismi
Lârende olan [1] Konyan~n Karaman kasabas~ndad~r. Bu ~maret
[Il Toros da~~~ete~inde bulunan Lârendenin eski ismi (Talaranza) olup
Lârende andan bozmad~r. Larende, bir aral~k Karaman o~ullar~= merkezi oldu
~~~ndan ehemmiyet kazanm~~t~ r. Bu Beylik devrine ait orada hayli bina vard~r.
En eskilerinden birisi Emir Musa Medresesidir.
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(mesçit, medrese, matbah, Dar~~ Kurra
Medresesi Türk mimarisinin en nefis eserlerindendir. Kubbesi ve tak~~ kamilen kesme
ta~tan yap~lm~~t~ r. Fevkanl bir dairesi de vard~r. Bu müessese
Karaman kasabas~n~ n kenar~nda in~a edilmi~tir [1]. ~imdi harap
olan bu binan~ n çiniden yap~lm~~~olan pek k~ ymetli bir mihrabiyle
a~açtan oyma pencere kanatlar~~ ~ stanbul müzesinde mahfu~~olup
foto~rafileri eserin sonuna ilave edilmi~tir.

Yaz~s~~ girift olan bu vakflyeyi istinsah ettirmek için Muallim Kilisli Bay
Rifat'~~ Topkap~~ Saray~~ Kütüpanesine kadar götürdüm ise de yaz~n~ n girif t ve
tahrir tarz~n~n mu~lak olmas~ ndan ve uzun zaman u~ra~~laca~~ ndan ve daha
birtak~ m külfetlerden bahs ile itiraz etmi~ti. De~erli arkada~~m~z Topkap~~ Saray~~
Müze ve Kütüpanesi Müdürü Bay Tahsin vas~tasiyle vakfiyenin foto~raf~n~~
ald~ rarak, Umumi Kütüpane Müdürü Faz~l üstad~m~z Bay Ismail Saibe getirdim.
Bu yüksek Türk filimi bir hafta zarf ~nda bu mu~lak metni okudu ve bütün
mü~külleri halletti; k~ ymetli üstada candan te~ ekkürler ederim.

[1] (Asari Atikai Milliyemiz nas~ l mahvoluyor), Bay Halil Etemin makalesi.
$ehbal Mecmuas~ , Sene 1327, say~~ 36. Imaretin ~ehir kenar~nda ve kasaban~n
~ark~nda oldu~u vakfiyede de yaz~ l~ d~ r,

Vakfiyenin arabca metni

•

4

lAikt.
/Sj~•

"°‘
>L;

G

•

(T:

I

)4
14",J,J,>:•t i-'
5.,1

~~

1,1j1L11

4

j.•ULiU
,•/-•

‘,17->

Ot,

j

~~~

>Y21-c).P6LJ2131")5;,1„1_,3Vo

!!

1

•

1

J/A-Cs‘

T
~.4

s'~ y, L

1.,;>V
.
• 14Li

-";;~~

;

• : ›\

`-)

•

t

r

Ç

±i
1-',

),.›,4»,>

•

!
Lfj,c<

Ji

:)~
4
4

14

~so

1 I

4.

•

•

5
e
, it

~,
/.2

.•2`??1
L5'

s

It

AÇ
4/
,Q3;

LA,T';20[4,~1

I

tsktv

I I.

'
vvk,L2L

.•

,p1,41~LW5)~1

L4,
1

>p/:Y
L‘i
C>

d

1,Lt»IZJ j
~\cLi
A

)1,

,
LLLW3L1.

1,.>"-,),11;i2,,,- tvc.(5

1,441‘t,m

-JJ6,5-Jj

`01,1
1(
L L LLA$3'*'

~
791_,14,b,c,
PAJJ
c~.

jd~14.1sige,c4

4

L..urs.

11›,12);

~~

41'4~

~"Lj‘J

vv•ii

4,u r

11›,~>Iab

!

51Q2j¥,A

t

VJ

3

ei4,15
‘01,w,V3
‘1`Z,
111;,122e71,e3L,g,11111,,..
s1.4~L4,

41(eit4J5,-J-.0_
ti.

14),«kow'

3

7-

.dt4a

Vj
tk "Ci

‘4Wjd~.4

y
L A,
3
"4 bl

„.•

L

. Lt.t1,51.41
074,:?_
)

IsW

olLj3
vf7

421w
i>"

L_
,1

UP.1 i044‘WtiA>

J.>

?lkLidf,
1.5,)1»,u15,-~L4y1
'f~4»15,4-1>lw

40‹
LLI,A,J3.1

•
k.

3,

‘5>4u)>)1163'9t1,4>i,,1/431i>,-4,g';>31-1t,;1
•

1(/' i°41)44)4>11»,6%44,
i

14b•

St-i

) t)•e,(!Y~L

"°

,
j5,11,t)Dij>‘Atslr„,
~A~~

vc*

~1••,»A

`77:2-.>)1~ik5L5jLt3»9

99)5zi

1' 1 ~~ 1
j7,p~~

\L25
~›.5%."

.;7,~4,"

0;»*".>
3"
'

,S\

V.

\<,
•
\4'
\S
"
'-' •
LS-!_•!
,
—
)/>, \J,)}»•"s';t4-722'.31/1>
11"/\,,k)
,ç)
J•2•'"

"1( ~; ‘>K

c~~

~,>~‘Y>3\gy‘4,,w "v~0-41;ct,"4141

P~~~,
~
)
L,'4)bl2;bl

161r t !)J•kJ

W<60
3,
r iir4.,1<tro•
:>~
aaA)U6W,a
s.
ft'' 'tfr4~.P0
CL,~1c»)
4

,

~c~it;UW;

j2;;J

igfc';»4,41
gc5Igh~lt~

;

~,

)4

IQ

/

&01044A • Ç

rJi

Z`t1),(k,

‘,
• •
d~~

PtjA-433Lig
~

I

- 2• >

19>.1 L>i,L;t, \ ->;tA,L;50L,
I

)7.4-'161-0A3

1,2)4>JhA,-iJk:6

Jvj

»rk1J L :4>' b

L't

Jç

\->,>)

,X;P

J~i

c2~t,4

~ j4«

‘, 11.1tk‘c4itc. .
jJ

k??
- djj),,e-^
j
"

(sh.)

(-CW-1
A litd)
,c011,v).,

`Itif

1.4,44p4

—.2544;

4

(‘7J-Jiyi

4

"°Alt.A.-•-•1(`'

CP.41

A

ifr

--j"g(C5

4c-edt,‘-44w(44.4.41

,-

_11,"<247

zL

./ 45' •440'

f
1
__."1"; .44,' /5 ,47
1...i6z,

/

i
s,
.../1.I. 4 AA/ __,.....»),..4400 ....„.‘.440"
£‘,114z/L~ _..6›,~ii;' C
4.•
,...i.)
(14;1044
'UV
,

./.>-47
..-f.
‘,...

_2,44.

_..2,,,44,'

_...,/4/,',44P«

; ‘1
1
11-'''‘
1.e -~/jY1-^4
cliv,)
~~
~~ Ilk`
1
.A40'
----"1:"P"`
~
_...„...)/
.
AAV
4T2
4

J..9)

r
--,45.Av' _.."5".4 .

_.):,:~.:, ?-,..c.:,
..0.4-i~~
.....,t,A,v. ../4,

''tiv~- ,
;• l~i~i

__ADA,. ..../.• .r.

‘...~t,n4r4,
,

....4.0

L...4.J)
~~

......‹,4,4¥li),,i

e:f

,......"*),-.r. _.."-4'

4-:- frurio

.J.Ltaore:,

--•.""
I
lAr161

—21

z4.1e-

/4401,1-'

LM~rb

f

f

4-ç;..~wk

to°
Logj~~

~~
r

f'

~~

fr 4v.

....»,'4•;,4r'

(-)LrA414
„doci~~~

~, &f
?

>V,~~~

.,
z
~~
tb..1 k)='r

c'~~

Vjj

92

t. Hakk~~ Uzunçar~~ llo~~u

Vakfiyelerin hulâsatan tereeme ve izahlar~~
Vakfiyeler, Karaman Okullar~ndan olup (827 H - 1424 M) den
(868 H - 1464 M) tarihine kadar hükümet eden (Tâcüddin Ibrahim
bin Mehmed bin Alâüddin bin Halil bin Mahmud ibni Karaman) a
âit olup birincisi 835 ~evval (1432 Temmuz) ay~ nda tescil edilmi~tir.
Mukaddime ve vakfiyenin tamamen vak~f ~artlar~na
uygun oldu~u
Vakfiyeyi tescil ve tamamen vak~ f ~artlar~ na uygun oldu~unu
söyliyerek tasdik eden Alim, Siraç ibni Sadüddin'dir. Vakfiyenin
mazmununun do~rulukunu kabul ve tasdik eden de Lârende (Karaman) ~ehri Kad~s~~(Ali bin Mehmedi bini Süleyman) ismindeki zatt~r.
Vakfiyede bundan sonra Tanr~'n~n kemali kudret ve azametine
ve hazreti peygamberin elçili~ine ve insanlar~ n iyilik veya kötülük
etmek suretile amellerile cezalanacaklar~ na ve bu yollar kendilerine peygamberler, kitaplar vas~tasile gösterildikine dair bir mukaddime vard~ r; bunu müteakip vakfiye sahibi Karaman O~lu
~ brahim Beyin de gençli~indenberi hayrat ve ulûm ve Maarife
itina gösterdi~i, tan~d~~~~ve tan~ mad~~~~kimselere iyili~ini te~mil
etti~i ve peygamberin bir hadisinden de ilham alarak [1] Lârende
kasabas~ nda bir imaret tesisine k~ yam etti~i zikredilmi~tir.
imaret binasile vakfedilen arazi ve emlâk:
~ brahim Bey, ~ maret ismi verilen [2] ve kasaban~ n ~ark~ nda
Yogun divar mevkiinde yap~ lan külliyesinin bir taraf~ nda cemaatle
namaz k~ lmak için bir mescit, di~er taraf~ nda da derece ve mertebe gözetilmiyerek zengin ve fakirlere ve nereden geldiklerine
bak~ lm~ yarak bütün yolcu ve misafirlere mükemmel surette güzel
yemekler pi~irip yedirmek için bir matbah yapt~ rm~~~ve bundan
ba~ka Kuran~kerim okutulmas~~ ve haf ~ z yeti~tirilmesi için de
L~. .4~ 33
(
j£ 3 Z!. 31.,
y~~ e;i
c_~.s.!..) ~ nsan öl-

dü~ü vakit üç ~ey müstesna olarak amellerinin sevab~~ kesilir; o üç ~eyden birisi
cami, köprü, mektep, hastane, çe~ me ve saire gibi sadakai cariye, ikincisi
talim ve tedris gibi umuma menfaati olan ilim, üçüncüsü de hay~ rl~~ evlât.
~maret, s~ rf yemek pi~en yer demek de~ildir. ~çinde matbah ve yemekhaneyi de ihtiva etmek üzre yap~ lan medrese, cami, hastane, ve vakf~ n tahammülüne göre di~er içtimai müesseseleri de ~âmil külliyyedir.
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bir (Dâr~~kurra 1,;,,z) bina ettirmi~tir. ~maretin hududunun bir taraf~~
[1] vereseleri mülklerile di~er taMukbilül Muhammedi =
raf~~nehir (Karaman Çay~ ), üçüncü. taraf~~Sâk~ye denilen dere ve
Rahime Hatun Hanikah~na [•u;v-] oit evkaf ile ve dördüncü taraf~~da
Alâiyeli Mahmut Bey o~lu Emir Mustafan~ n [2] milki ve merhum
,k.,~~J~ .) [3] ait vak~llarla çevrilmi~tir.
Celâlüddini Müstevfiye
~maret Lârende haric'nde (Yogun Diyar) mevkiinde yap~lm~~t~r.
~brahim Bey bu vakf~na a~a~~ da isim ve mevkileri yaz~lan
binalar~~ve yerleri vakfetmi~tir.
1 — Lârende'nin (Sileköy) [4] diye me~ hur olan mahallesinde
erkek ve kad~ nlara mahsus çifte hamam~n onyedi seh~pinden yedi
sehmini ve bir sehmin on cüzünü vakfetmi~tir. Bu çifte hamam
iki taraf~ ndan yol ve yol geçen Hani ve Keçeçi Ahi Melek o~lu
Ahi Ali milki ile tahdit edilmi~tir.
2 — Lârende A~~rca soka~~nda kin üç taraf~~yol ve bir taraf~~
mücellit ve müzehhib o~lu ~eyh ~smail milki ile mahdut Pa~aya [5]
ait eski Hamam~n yar~~hissesi.
3 — Lârende de Gazi Alp~~ Köprüsü kurbinde [6] Çardakl~~
Hamam dernekle maruf Hamam. Bu hamam~n bir taraf~~yol, ikinci
taraf~~Hac~~Alaüddin o~lunun medrese ve bahçesi ve üçüncü k~ sm~~Hac~~Alaüddin medresesi ve son k~sm~~da kerimüddin mahallesile mahdudtur.
4 — Yine Lârende de Akreb diye malüm olup bir taraf ~~ Cekci
yahut Çekiciu.1- Hoca'n~n veresesi milki ve di~er taraf~~(~demut) [7] a
Mukbilül Mühammedi Karaman o~lu Mehmed Beyin kölelerinden
Karamanl~larda da M~s~r meinkiklerini takliden kimin kölesi ise ana
nisbetle an~ lmak âdetti.
Vakfiyenin 849 hicri tarihli k~sm~n~n sonunda ~ahitlerin en ba~~ nda ismi
geçen Emir Mustafa Bey olup, o~ullar~~Mahmud ve Mehmed Beyler de ~ahitler
aras~ndad~r.
Celâlüddini Müstevfi, Anadolu Selçuk Hükümdar~~üçüncü
G~yasüddin Keyhüsrev zaman~nda maliye vekili ve daha sonra naib olmu~ tu.
Vakfiyeye göre Sileköy Lârende de mahalle veyahut kasabaya pek yak ~n
bir köy oldu~undan mahalle say~lm~~t~r.
Pa~adan maksat Karaman O~ullar~ ndan Musa Pa~a olsa gerek. Musa
Pa~a, Ibrahim Beyin büyük babas~n~n amcas~d~r.
Gazi Alp~; Karaman kasabas~~yakinindeki (Gazalpa) d~r.
Vakfiyeye göre ~ demut bir mevki veya semt ismidir. Karaman eyaletine
ait Hazinei Evrak mevkufat defterleri denilen (548) ve (871) numaral~~mücmel
ve mufassal defterhane kayitlerinde nefsi Lârende kasabas~nda on alt~nc~~as~rda
~damut isimli bir mahalle vard~r.
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giden yol ile ve üçüncü hududu Tacüddin vakf~~ve son hududu da
bir ~ahs~n milki ve Abi Ali o~ul Abi Mahmudun milki ile kendi
vakf~na mülâs~k arazi.
5 — Bir tak~m köy ve Mezrealar~~
mü~temil çiftlik ve
akarlar' vakfetmi~tir. Bunlardan en büyük çiftlik (Kal~nahur) [1]
dernekle ~ne~hur köy olup bundan ba~ka K~z~ lca köy [2] Kayac~k [3]
Orta Viran [4] köyleridir. Mezrealar~~ise Kafir Viran diye me~hur
mezrea ile [5] Bilecik [6] Çablak [7] köyleri ve Ece köyünde
bir tarla ile Küçük Bilecik dir. Bunlar~n hepsi dört taraf~ndan
Kinük [8] köyü ile ba~lay~ p Köpürce [9] hududuna ve oradan
Yar~mca [10] tarlas~~hududuna ve sonra Kilü veya Külü,r [11] köyü
hududuna ve oradan da Dinlendik [12] ve sonra K~n~ k [13] ve bâdehu Vismil [14] ve oradan büyük sel yata~~na ve ta~an [15] köprüsüne ve Yuvac~k [16] köyü s~n~r~na ve oradan Fas~lc~k [17] ve
[1] Kal~nahur, Karaman müemel defterinde ( 548 numaral~ ) Belviran
nahiyesine tabi bir köy dür.
121 Karaman icmal defterinde [K~z~lcaköy tabii Ka~~(Karaman köylerinden
Ka~~köyü) kazai Larende] ismile bir köy vard~ r. Konya mufassal defterinde ise
Belviran nahiyesinde ~brahim Bey imareti vak~f köyü olan K~z~ lcaviran ismi de
geçiyor.
Bozk~r merkez nahiyesile Sultaniyenin Hotam~~~nahiyesinde Kayac~k
isminde birer köy vard~. Karaman eyaleti tahrir icmalinde Larendeye tabi Kayac~ktan bahsediliyor ki ~imdiki Bozk~r Kayac~k köyü olmal~.
Ortaviran, Larendenin Belviran nahiyesinde gösteriliyorsa da (mufassal
tahrir defterinde) mevkiini bulamad~m.
Karaman kazas~n~n Ayranc~~civar~ndaki tarlalara Kafirviran mezrealar~~
derlermi~.
Çablak, Karaman kazas~n~~~~ Alada~~nda ve Seydi ~ehrinde birer köy ad~.
Bilecik, Konyan~n Sille nahiyesine tabi köy.
[81 Kinük köyünü bulamad~m. Larendenin Keçikuyu, nam~~ di~er (~brahim
öyti~ii) isimli ~brahimbey imareti vakf~~olan bir köy biliyoruz. (Karaman mufassal
tahrir defteri, No. 939).
Köpürce; Defterhane kayd~nda Belviran nahiyesi köylerinden olarak
gösterilmi~tir. (871 numaral~~ve 924 hicret tarihli Karaman mufassal~).
Larende kazas~nda köy.
~~
Kilü veya Külü'nin mevkiini bulamad~ m. Belki Karamandaki Kille'dir.
Dinlendik, eski kayitlerde ve Karaman mufassal tahrir defterinde
Konya merkez kazas~~köylerinden.
K~n~k, Bey~ehri kazas~mn K~reli ~~~nahiyesinde köy.
Acaba Çumra kazas~n~n tamil köyü mü?
Ta~an mevkii Göküyük veya Gökçeüyük köyündedir.
Yuvac~k. Belviran nahiyesinde.
Fas~lc~k, Karaman eyaleti (924)H - 1518) tarihli tahrir defterinde Belviran
nahiyesi köylerindendir.
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Balç~k Hisar~~[1] köyü ve daha sonra da Emre [2] köyü hududuna
kadar var~r.
6 — Lârende kasabas~~ mülhakat~ndan Akrabad [3] denilen
köyün n~s~f hissei ~ayias~n~n hepsini vakfetmi~tir. Bunlar K~z~l
Kilise Dudgümü [4] ve s4.-,b)~~ K~~la~~~mevkilerini ihtiva eder. Hududu dört taraf~ndan ~ lis~ra [5] ve Pusala [6] ve Eletere [7] köyleri hududuna ve oradan da Ya~murlar [8], Karacalar [9] köyleri
ve S~n~kah~r [10] tarlas~~ ile tahdit edilmi~ir.
o~lu Hac~~Veli'nin Hani
7 — Lârende (Karaman) de kâin j
diye maruf olan han~n yar~~ hissei ~ayias~n~n hepsini vakfetti.
Bunun iki taraf~~cadde, üçüncü taraf~~ Bezzaziye ve dördüncü
k~sm~~ da mahalle ile mahduttu.
8 — Hududu bir taraftan Hac~~ Veli Hani ve iki taraftan yol
ve dördüncü k~s~mdan mahalle ile tahdit edilmi~~Lârende kasabas~ndaki Bezzâzistan (Bedesten) ~n hepsini.
9 — Cadde ve vak~f ve Sungur A~a ~brahimi [11] nin Zambakba~~~denilen milki ile tahdit edilmi~~olan Lârende de Çak~ll~ca
Ahur mevkiindeki Hoca (Lülü = ;~ y) Ba~~n~.
10 — Lârende de Efral» [12] denilen ve iki Kilise [13] ve Çavu~~
Balç~k Hisar~, Karaman mufassal~nda Belviran nahiyesine tabi bir köy
olarak gösterilir.
Emre; Karaman mücmel ve mufassal defterinde Bozk~r kazas~n~n Belviran
nahiyesinde bu isimde bir köyden bahsediliyorsa da bugün böyle bir köy yok.
Akrabat; Karaman kazas~~köylerindendir.
Vakfiyede Dudgümü diye yaz~lan bu köy onalt~nc~~ as~r iptidalar~nda yaz~lan Karaman mücmel defterinde Lârende kazas~ na tabi Düdügiimü mezreas~~
diye yaz~l~d~r. Di~er bir defterde Düdügümü tarz~nda muharrerdir.
~lis~ra, Karaman kazas~~merkez nahiyesinde bir köy.
Pusala; Karaman kazas~n~n merkez nahiyesinde köy.
Eletere veya Letere köyü 871 numaral~~ Karaman mufassal tahrir defterinde Lârendeye tâbi Padi~ah haslar~~~dan bir köy olarak gösteriliyor.
Ya~murlar; 871 Karaman mufassal tahrir defterinde Lârende köyler!
aras~nda gösterilmi~~ise de bugün mevkiini bulamad~m.
Karacalar; Karaman mufassal~ nda Larende köylerinden olup eskiden
nahiye olan (Ka~)a tâbi bir köy olarak gösterilir.
S~n~kah~r'~n sonradan köy oldu~u Karaman mufassal defterindeki (Karyei
Sinokahur an kaza! Lârende) tabirinden anla~~l~yor (578 Karaman mücmeli ve
871 Kraman mufassah).
Bu Sungur Agan~n: Karamano~lu ~brahim Beyin kölelerinden ve Devlet
Adamlar~ndan olan Sungur A~a olmas~~pek muhtemeldir. Konyada Darül Huffaz
1:1£11,1a ile mescidi ve Ni~de de Camii vard~r.
Efra veya Afra'n~n mevkiini bulamad~m.
Karaman mufassal tahrir defterinde Lârende merkez kazas~~köyleri
aras~nda gösterilmektedir.
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[2] köyleri hudutköyü [1] ve Gerdelson ),_~›) ve 1.1..51> ve
larile mahdut köyün hepsini.
11 — Lârende mülhakat~ ndan Emeksuvan [3] da Ahmedin
milki, nehir ve kanal ve vakf ile mahdut ve ziraate elveri~li topra~~n hepsini.
12 — Lârendeye tabi koy mevkiinde ziraate elveri~li olup
milki ve
z,;~:
„;.~.. ~~
Hatice Hatun binti Emirahur Yusuf
~i,!• denilen yer ve Mukbilül Muhammed! Gs.L.,1».) veresesi
milki ve nehir ile mahdut arazinin hepsini.
13 — Lârende de Kad~~Makberesinde iki taraftan yol ve iki
taraftan hali arazi ile mahdut olup Hac~~Yusufa nisbet edilen
bak~n cümlesini.
14 — Lârende kurbinde kâin ve a~a~~da zikredilecek olan
ayni vakfa ait (Bekirece) de~irmeni ile beraber Hac~~Alaiiddin
o~lu ba~~n~n hepsini. Bu ba~~n iki taraf~~yol ve bir taraf~~Beyba~~,
) milkleriyle
bir taraf~~Mukbilül Muhammed! ve Haci Be~i
tahdit edilmi~tir.
15 — Larende de Yeni Köprüye yak~n ve iki taraf~~büyük
nehir, üçüncü taraf~~nehrin yatag~~ve dördüncü k~sm~~yol ile mahdenilen de~irmenin n~s~f hissei ~ayias~n~n
dut ve (Bekirece
hepsini.
16 — Larende'de bir taraf~~yol ve bir taraf~~Sucuk denilen
dere yata~~~ve Gazi taraf~na akan büyük nehir ve Matar o~lunun
milki ile mahdut ve Hac~~ De~irmeni denilen de~irmenin n~s~f
hissei ~ayias~nm tamam~n~.
17 — Larende'de ~maret kar~~s~nda üç taraf~~ bu imarete mülas~k ve bir taraf~~Mukbilül Muhammed! veresesinin milki ile
mahdut köylerin cümlesini.
18 — Konya ~ehri ovas~nda Saraçlar [4] ve Af~ar [5] köyleri
ve Melike mezreas~~ve mescidli Salur [6] köyü hudutlarile mahdut
(Viranl~~Salur) diye [7] maruf köyü.
[~] Bey~ehri kazas~= k~reli nahiyesinde köy,

Emeksuvan nefsi Lârende kasabas~~ mahallelerinden (Karaman mücmel
defteri No 548).
,j.,-.3.~ f 51J.-31a S,.....Gi.xfköylerinin ne isimlerini okuyabildim ne de mevkilelin! bulabildim.
Konya merkez nahiyesinde Saraço~lu köyü var.
Af~ar; konya ovas~nda bu isimde köy yok. Had~m ve Bey~ehri merkez
ve bir de Çumran~n Dinek Nahiyesinde Af~ar Köyü vard~r. Bu, sonuncusu olmal~.
Vakfiye ile Karaman mücmel ve mufassal defterlerinde Konyada gösteriyorsa da (548 mücmel ve 871 mufassal defterler) ~imdi bu isimde köy yoktur.
Keza: Viranlu Salur da öyledir.
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19 — Bey~ehri köylerinden Erta~~J4?Kanlucaöz ? Obruk [1] ve
Kö~k [2] aralar~nda mü~terek hudutlarla mahdut Balkanda köyünü [3].
Çad~ra~aç [4] ve Obruk ile
20 — Beyp~ nar, dostbe~i
tahdid edilmi~~olan Umranlar köyünü [5].
21 — Bey~ehrine giden ve eski nehir ve Kurup~ nar [6] ve
k~smen Kayap~ nar [7] ile mahdud I~~ kp~nar [8] köyünün hepsini.
diye maruf olan yerde (Mut) a (Mut kazas~)tabi Göksu
22 —
[9] köyü hududu ile çevrilmi~~olan
nehri
ve
da~~ve
ve
~emsüddin [10] köyünü vakfetti.
Yukardanberi mikdar~~ ve hudutlar~~ yaz~ lan ve vakfa tahsis
edilen emlak ve arazi bu surette bir bir say~ ld~ktan sonra [~u
suretle tescil edilmi~ lerdir:
Bu söylenen ~eylerin ve mufassalan say~lan hamamlar, akarlar,
rüsum ve
levahik
çiftlikler ve tarlalar~ n cümlesini, tevabi
arazi sakinleri [11] ve ovalar~, da~, mer'a, a~aç ve nehirleri, ta~lar~ , sarp yerleri, yollarile vesair edevat~~ ve kap~lar~~ve kilitleri
ve sular~ , cetvelleri ve biltnnum aletleri ve ana dahil ve hariç
beraber ve ayr~~herbir hakk~~vakfetmi~tir. Bunlar sat~lmaz, ba~~~lanmaz, rehin edilmez ve mirasa girmez.
**

*

Bey~ehri Kazas~ nda böyle bir köy olmay~p ~imdi Konya merkez kazasm~n Z~var~ k nahiyesindeki Obruk köyüdür.
Kö~k; Bey~ehri kazas~n~n K~reli nahiyesinde köy.
Balkanda; Bey~ehrinin k~ reli nahiyesi köylerinden.
Beyp~nar, Dostbe~i? Çad~ra~aç mevki ve köyleri gerek eski vesikalarda
ve gerek ~imdiki eserlerde yoktur.
Karaman Eyaleti mufassal tahrir defterinde Umranl~~ismiyle Bey~ehri
köylerinden olarak gösterilen köydür.
Bozk~ r merkez nahiyesindeki kuruçay acaba bu m~d~r?
[71 Bozk~r merkez nahiyesinde bir köydür.
I~~kp~nar; Karaman mticmel defterinde Muranl~~nahiyesine tabi bir
köydür.
Mut kazas~n~ n Sar~kavak nahiyesinde Görkci köyü ile alâkadar m~?
~emsüttin köyünün di~er ismi Evren olup Mut köylerindendir.
Lud~~ yani Timar, Ziamet, Has
Eski arazi taksimat~nda köy halk~~ ~kta
ile vak~f ve milkten hangi k~ s~ mda eküp biçiyorsa oran~n mal~~olup birisinden
di~erine gidemez. Yani, vak~ f köylerde çal~~ an köylü timarl~~Sipahi hizmetine
giremezdi. Bundan dolay~~vak~f yap~l~rken o milkte bulunan köylüler köy arazisinin vaki olmas~~sebebile bu defa vak~f hizmetine nakl olunmu~lard~r. Osmanl~larda köylü tabakas~na dair ayr~~bir tetkikte bunu anlataca~~z.
Belleten 1-7
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Vakf~n mütevellili~i:
Vak~f sahibi Karamano~lu ~ brahim bey, sa~~oldukça mütevellilik kendisindedir. Kendisinden sonra nesli münkariz olunc~ ya
kadar evlad~= içinden en ziyade salih olan~na ve ondan sonra
evlad~= evlad~= aslah~na e~..1 verilmesini ve e~er nesli münkariz olursa zaman~n hükümdar ve kad~s~ n~n, vakfa emin ve dindar
bir mütevelli koymas~n~~ ~art koydu.
Vakf~n geliri nas~l sarfedilecek ?
Vakf~n iratlar~ndan has~ l olacak varidat, evvela. imaretin tamir
ve termimile noksanlar~ n~n ikmaline sarfedilecek, saniyen,
hamamlar~n, de~irmenlerin, sair akarlar~ n muhafaza ve bekas~na
ve menafiinin devam~ na hasrolunacak ve bundan geri kalan k~s~m
vazife sahibi olan imam ve müezzin ve Kur'an okuyanlar ile
imaret hademelerine verilecektir. Bundan sonra geri kalan varidat
umumen ahali ve f~ karan~n ve gelen ve gidenlerin yiyeceklerine
sarf olunacakt~ r.
Kaç kap yemek pi~ecek?
Yemek çanaklar~ n~ n adedi her yemek pi~i~te (gerek havas ve
gerek avama) yem 3k yiyenlerin az ve çoklu~una göre en a~a~~~
yüz, en yukar~~ iki yüz olacakt~ r. (Demek ki her gün asgari yüz ve
azami iki yüz ki~iye yemek verilecektir). Yemek günde iki defa
verilecek ve ihtiyaç has~ l olursa iki övünden de fazla olacak.
Varidattan artan para ne olacak?
Taam
tertibat~ ndan fazla varidat kalacak olursa bu para
vakfa di~er bir irad al~nmak için mütevelli nezdinde h~ fzolunacakt~r. Tak~~ gelirli bir mülk tesadüf ederse al~ns~n.
Vakf~n müstahdemlni ve maa~lar~ :
Vak~f sahibinin ~öyle bir ~art~~ daha vard~r: Darülhuffaz(iALL)da
Kur'an okuyacak kimseler on iki ki~i olacak; bunlardan on iki
ki~inin herbiri için hersene iki yüz yirmi be~er dirhem gümü~~
akçe verilecek, bu on iki ki~inin biri imarete imam olup ahaliye
be~~vakit namaz k~ ld~racak, imam bu i~e ehil ve namaz nueslelerini ve buna müteferri
~eyleri bilecek ve ayni zamanda Hanefi
mezhebinden olacak. Di~eri de mescitte be~~vakitte müezzinlik edecek ve bu da namaza ait ~eyleri bilen ve Hanefi mezhebinde olan bir alim olacak.
E~er imam gerek ~er'an ve gerek örfen bir mani dolay~sile
imameti yapam~yacak olursa yerine imaml~~a salahiyeti olan biri

Ibrahim Beyin Karaman imareti vakfiyeai

99

vekil olacak. Bu vekalet i~i, darülhuffaz'da Kur'an okuyacak
hab~larlarla miiezzine de ~amildir.
~ mam olan zat, imamet vazifesinden dolay~~ her sene iki yüz
yirmi be~~dirhem (gümü~) akçe ilavesile dört yüz elli dirhem
alacak [1], müezzine de ezan okuma vazifesinden dolay~~- Kur'an
okudu~u için yukarda imam~n ald~~~~gibi iki yüz yirmi be~~dirhem
ald~~~ndan ba~ka - senevi yüz elli halis gümü~~akçe verilecek
ve evvelce ald~~~~225 akçenin ilavesile senede üç yüz yetmi~~be~~
akçe verilmi~~olacakt~r.
Di~er Kur'an okuyacak on ki~ iden her biri imarette Darülhuffaz'da toplu olarak her biri Kelamullah'dan asl ~e5T üç cüz okuyup
böylece her günde otuz caz okumak suretile bir hatim edecekler
ve sevab~n~~vak~fa hediye eyliyecklerd~r.
Vakf~ n mütevellisi hizmeti kar~~l~~~~olarak vakfa ait bütün has~lat~n ziyade ve noksans~z olarak ö~ rünü r~c alacakt~r.
Yukarda miktar~~yaz~ lan Darülhuffazdaki on iki okuyucudan
bir tanesi bu hayrat~n ~eyhli~ine (Kethüdal~ k) tayin edilmi~tir. Bu
~eyhe her sene 750 dirhem temiz gümü~~akçe ve her sene ~ehir
mud~~[21 ile otuz mud 4.h~ ntai seyfiye tahsis edilmi~tir.
Yine Darülhuffazdaki on iki ki~ iden birisi de tefsir ve hadis
okunmak için Müderris tayin edilmi~tir. Bu müderris Kur'andan
üç cüz okuduktan sonra ders verecek ve hersene halis gümü~~
akçe olarak 375 akçe alacakt~r.
tmarette yemekleri pi~ iren a~ç~ ya hersene on mud bu~day
ve üçyüz dirhem gümü~~ve Terra~~denilen nezafet ve süpiirmege
memur olan süpüriiciilere de hersene yirmi mud bu~day ve dört
yüz elli dirhem gümü~~ve iki kap~c~ ya ve yemek levaz~mat~ n~n
muhaf~ z' olan kilerciye senede yirmi mud bu~day ve alt~~yüz dirhem halis gümü~~ve mumlarla, çanak ve asma kandilleri yakan
kandilciye senevi 225 dirhem gümü~~tayin ve tahsis edilmi~tir.
~maretin demirba~~e~yas~ :
imaretin demirba~~olarak alt~s~~büyük olmak üzre otuz parça
kilim, yayg~~ve hali seccadeleri ile bunlardan ba~ka dört adet
bak~rdan yap~lm~~~büyük kazan~~ve yine bak~rdan yap~lm~~~dört çöm[~ l ima= iki vazifesi var; biri Darillhuffaz'da hergün üç cüz kur'an okuyup

ana mukabil senevi 225 akçe ve imaml~k dolay~ sile de senevi yine 225 akçe ki
mecmuu 450 akçe alacakt~ r. Müezzine de iki yerden senevi 375 akçe para verilecektir.
[2] Mud Zahire ölçmek için eski bir olçek olup muhtelif islam Memleketlerinde miktar~~ ba~ka ba~kad~r; Anadoluda 20 ~stanbul kilesi bir Mud olarak
kabul edilmi~tir.
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lek ve Behrâni ismi verilen iki kab~~ ve yine bak~rdan yap~lmi~~elli
sahan ve elli bak~r çanak ve dört piyesuz yani ya~~tavas~~ve dört
kefgiri ve be~~aded de yasd~k ve dö~ekten mürekkep e~yas~~ vard~.
Mütevelli'nin vazifelerinden baz~lar~~ve müstahdemler
hakk~ndaki maddeler:
Mütevelli daimi surette vazife sahiplerini kontrol edecek ve
anlar~n vazifelerini yap~ p yapmad~klar~n~~ ara~t~racakt~r.
1 — Mütevelli, bu hayrat~n ~eyhi yani kethüdas~, imam, müezzin ve haf~ zlar~n vazife ila edip etmediklerine bakacakt~r. Bunlar~ n, vazifelerinde tekâsül gösterdiklerini görecek olursa birinci
defa olarak kendilerine nasihat edecek, e~er bu nasihat~~tutm~yacak olurlarsa vazifelerini yapmad~klar~~günlere ait k~stelyvem yapaca~~n~~söyleyüp anlar~~korkutacak e~er bu da müessir olmazsa
bilfiil gündeliklerini kesecek ve bununlada mütessir olmad~klar~n~~
görünce yerlerine di~erlerini tayin edecektir.
2 — Keza müstahdeminden Ferra~lar, Kap~c~lar hakk~nda da
yukardaki gibi muamele yap~lacakt~r. Ferra~~n vazifesi imaretin
kap~lar~n~, musallasin~~odalar~n~~ve sair yerlerini süpürüp süprüntüyü atmak ve imaretin bütün yayg~lar~n~~ ve has~rlar~n~~vaktü
zamaniyle güzelce yaymakt~ r. Kap~c~lar ise hergün kap~lar~~ aç~p
kapamak ve imâretin e~yas~n~~ h~rs~zlardan muhafaza etmek olup
gerek ferra~~ve gerek kap~c~larm bu vazifelerini yapmad~klar~~
görülürse haklar~nda cezai muamele yap~lacakt~r.
Mütevelli, vazifelerini gören, i~ ine muntazam olarak devam
eden ve ceza görmiyen, tekdir i~ itmiyen müstahdemlere kar~~~nazik, terbiyeli ve hay~ rhah olacak ve bu gibileri kat'iyen incitmiye cktir.
imarete konuk olan Alim ve ~eyhler hakk~nda:
E~er imârete alim ve ~ eyhlerden ulu misafirler gelecek olurlarsa mütevelli anlar~~güzel kar~~layacak va imâretin en mutena
yerinde konduracak ve yemekleri ihzar için musareat gösterecek
ve anlara, has simitlerle ikram edecektir. Bu suretle ziyafet üç gün
sürecek ve Misafirlerin hayvanlar~na doyacak kadar yul~f ve arpa da verilecektir.
Vak~f sahibinin koydu~u di~er ~artlar:
1 — ~marette hizmet için mütevelli, ~eyh, imam, müezzin ve
sair müstahdemlerin hepsi hüsnü ahlak ve fazilet sahibi ve
itimada lay~ k olanlardan seçilecek ve imarete sui istimal yaparak
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müessesenin kapanmas~na sebeb olacak ahlaks~z, h~rs~z zümreden
adam getirilmiyecek.
2 — Berat (.:51,) ve Regaib
gecelerinde imam, müezzin,
müfessir ve haf~zlara yukarda miktar~~ yaz~l~~aidatiar~adan ,)L,:h fazla
olarak o gece namazdan sonra herbirine birer Filori verilecek.
3 — Kur'an' Kerim okumakla muvazzaf olanlarla imam ve
müezzin bulunanlara f~ kara ve kimsesizlere Berat ve Regaib ve
iki bayram gecelerinde elli batman helva pi~irilip yedirilecek.
4 — Evkaf~n varidat~ndan fazla kalacak miktardan veyahut
varidat~n artmas~~dolay~sile bas~ t olacak mebla~dan müstahdeminden maa~lar~~kifayet etmiyenlerin maa~larma zam yap~lacakt~r.
Çünkü bu suretle hareket, vazife sahibinin i~inde dürüst olup
itminan~~ kalp ile çal~~mas~n~~icap ettirir.
5 — Mezraa
veya akarlar, müruru zamanla railk haline gelip vak~ftan ayr~lmak ihtimaline binaen Mütevelli anlar~~üç
seneden fazla kiraya vermiyecek.
6 — Mütevelli nazik ve mü~fik olacak; imarette çal~~an vazife
sahibi ve müstahdemlerden s~k~nt~~içinde kalm~~~ve ba~ka bir
yerden para istikraz etmesi mümkün olm~yan adamlar~n maa~lar~n~~
istemeden evvel verecek.
~maretin eti ve ekme~i:
7 — Her gün sarfedilecek ekmek asgari yüzelli tane olacakt~r. Ekme~in her yirmi tanesi çar~~~batmanile bir batman ve~ninde
olacak ve en iyi cins bu~daydan ekmek yap~lacakt~r. Her günkü
et çar~~~ve pazar batmanile dört batmand~r.
8 -- Vak~f sahibi ~brahim Bey e~er bu imaret müruru zamanla
sair ~eyler gibi münhedim olacak olursa vakf~n has~latile tekrar
bina edilmesini evlat ve yak~nlar~na (yani vak~fla alilkadar olanlara) vasiyet eylemi~tir. ~ayet bir daha y~k~l~p yap~lmak imkan~~
kalmazsa mevcut olan evkaf~n zahire ve has~lat~n~n neslinden
kalanlara verilmesini ve e~er neslinden de kimse bulunmassa
akrabalar~na ve anlardan da bulunmassa fakir ve kimsesizlere
verilmesini tekit ile vasiyet etmi~tir.
9 — Vakfiyenin bu son k~sm~nda vakf~n~n ~artlar~na riayet
etmeyüp ink~raz~na sebep olan, hükümdar, kad~, mütevelli ve saireye
uzun uzad~ya bed dua ocb ) edilmekte ve vakfiyenin 835 senesi
~evval ay~n~n iptidalar~nda tescil olundu~u yaz~lmaktad~r.
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Ayn~~senede vakfa yap~lan ilaveler:
Karaman o~lu ~brahim Bey, yukardaki vakfiyesini tescil ettirdikten sonra ayni sene sonlar~nda vakf~na a~a~~ daki ilaveleri
yapm~~~ve bunu birinci vakfiyenin alt~na ilave ettirmi~tir.
1 -- Larende'de K~z~ lcayük nam mahalde Haf~z Mesut arazisi
denilen ve cenuben Kirpasc~~ Hac~~Fakih milki ~imalen Hani
veresesi milki sarkan Balaban bin Abdullah-ü!- Muhammed!
zmb~~ [1] ve Boynuyogun evlad~~milki ve garben nehir
ile mahdut arazinin hepsini.
2 — Cenuben Pa~a arazisi ~imalen Mehmed bin Mukbil A~a [2]
milki ~arkan nehir garben ~skender veresesi milkile çevrilmi~~
olan Ali Serraç arazisini.
3 — Kutlu [3] denilen ve cenuben 3_1 L [4] köyü hududu k~smen S41» ~~ [5] köyü ve ~arkan Gazi köyü (6) ve ~imalen Sidirova [7]
köyü çay~r~~ve garben y,f; [8] hududu ve k~ smen ir köyüne [9]
giden yol ve
n.. köyüne ait baz~~ arazi ile tahdit edilmi~~olan ve
Larende mülhakat~ndan bulunan köyü.
4 — Ve yine Gökceo~lu demekle maruf cenuben Sudun A~a
milki ve k~ smen kafir yeri denilen arazi ve ~arkan Muratba~~~
soka~~~~imalen Mehmed Be~i bin Gökce milki ve garben mezkfir
Mehmed Beyin ba~~~ile mahdut yerin hepsini.
5 — Keza lârendede imaret yan~nda Alâüddin Pa~aya [1.0]
mensup olup ~arkan Büyük nehir ~imalinde k~ smen mezkfir
imaretin vakf~~ ve k~ smen Mustafa Bey milki ve garben müstevfi
(Celâlüddin)nin vakf~~cenuben küçük nehir arkas~ndaki Rahime
Hatun vakf~~ve k~ smen Feridüddin vakf~~ile hudutlar~~muayyen
bahçenin tamam~ n~ .
Karaman o~lu Mehmed Beyin kölelerinden.
Mehmed bin Mukbil a~an~n a~a~~ da ismi gelecektir.
Kutlu, Defterhane kay~tlar~na göre LArende kasabas~~köylerinden ise de
mevki! bulunamad~.
Karaman merkez kazas~ndaki Cenason köyü olmal~.
Ne oldu~u okunam~yor. Aynen yaz~l~d~ .
Gazi köyü; mufassa1 ve mücmel tahrir defterlerinde LArende merkez
kasabas~ na merbut köylerden dir.
Karaman merkez kazas~~köylerindendir.
Ne oldu~u bilinemedi. Aynen yaz~l~ d~r.
191
1>
[10] Alltüddin Pa~a veledi Emelüddin(
,:r..a~.~ta) diye Konya mufassal defterinde ismi geçer; Vak~flar~~vard~r.

~brahim Beyin Karaman imareti vakfiyesi

103

6 — Larendede imarete vakfedilmi~~olan Bezzazistan kurbinde
kain yirmi dükkan. Vakfiyede bu yirmi dükkan~n hudutlar~~ ayr~~
ayr~~tamamen gösterilmi~~olup burada tekrar edilmedi.
Yukarda yaz~ld~~~~üzere bu ilave vak~ f 835 senesi sonlar~nda
olmu~tur. Bu k~sm~~tesçil ve vakfiyeyi tertip ve tasd~ k eden Kara„4A ,."1) dir.
man Kad~ askeri mir Ali bin Emir Vahid

(870 Hicri - 1465 Miladi) senesinde vakfa ilave:
~ brahim Bey fazla varidatla vakfa emlak ve arazi al ~nmas~n~~
birinci vakfiyesinde ~art koymu~~ve kendisi sa~~oldu~u müddetçe
buna riayet etmi~tir.
Bu sefer vakfiye tarihi (870 Rebiültth~r (>41?......,) 1465 Birincikanun) olup halbuki Ibrahim Bey bu tarihten bir buçuk sene
evvel vefat etmi~~oldu~undan bu ilavenin ona ait olmad~~~~hat~ra
gelir; Bu vakfiyenin sonundaki ibareden vakfedilen köyler ile
çifte hamamlar~n ~brahim Bey taraf~ nden vakfedilip vakfa ilhak
i~inin vefat~ndan sonra yap~ld~~~~anla~~l~ yor. Vak~edilen yerler
~unlard~ r:
1 — ~ maret mesalihine sarfedilmek üzere Larende civar~nda
ve sj,; köyü deresinin alt taraf~ nda olup ~ühretine binaen hudut
tayinine lüzum görülmeyen Dirvi [1] köyünün hepsini.
2 — Ni~de mülhakat~ ndan Bor kasabas~ ndaki kad~ n ve erkeklere mahsus hududu makina ve muayyen çifte hamamlar~n hepsini.
[3] ve
3 — Yine Ni~de köylerinden Melegöbi [2] ve
Nar [4] köyleri ve cadde ile mahdud Kürei Ni~de tevabiinden
Enegü [5] köyünün tamam~ n~~ vakfeyleyüp 870 Rebiülah~ rm~n sonlar~ nda tesçil edildi.
Bu ilave k~sm~~da tesbit, tesçil ve tasdik eden Larende Kad~s~~ Ali bin Mehmed'dir. Burada vakfiye ~ahidi olarak Mehmed
Divri'nin Lârende muzaff~lindan Ke~~nahiyesine tabi oldu~u Karaman
Defterhane mufassal ve mücmelin de yaz~yorlarsada yerini bulamad~ m.
Melegöbi, Ni~denin Nev~ehir kazas~n~ n nahiyelerindendir.
‘,..),-,k;; Nev~ ehrin Melegöbi nahiyesinde Tile isimli bir köy vard~r.
[1] Nar, Nev~ ehrin merkez nahiyesinde bir köy. Ni~de merkez kazas~ mn
Misli nahiyesinde de Nar isimli bir köy vard~r.
[51 Enegü veya Enegi; Defterhane Karaman mücmel defterinde ~brahim Beyin
vakfetti~i yerler zikredilirken Ürgüp kazas~nda gösterilmi~~ise de bugün orada
bu isimde bir köy olmay~ p Enegi ismile Nev~ ehrin Melegöbi nahiyesinde bir köy
vard~ r. Bu köy ~ brahim Beyin hem Lârende ve hemde konyadaki vakf ~na aittir.
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Çelebi bin Süleyman ~ah Çelebi, ~mam Mevlana Abdüssamed
bin Hibetullah
Mahmud a~a bin Abdullah ve Server A~a
bin Abdullah, Yusuf bin Abdullah isimleri görülmektedir. Son
üç ~ahs~n kölelerden oldu~u anla~~l~ yor. Bunlardan vakfiyenin
sa~~taraf~nda ismi bulunan Server A~an~n ~brahim Beyin Veziri
olan Server a~a olmas~~ ihtimali vard~ r [1].
843 tarihli bir valtfiye ile vakfa ilave:
~brahim Beyin (843 Hicri ~aban - 1440 Birincikanun) tarihli
vakfiye ile yine bu imaret vakfma yapd~~~~ilaveler ~unlard~r:
Larende kasabas~ nda Bu Bekir Ece N-1 A
de~irmeni diye
me~hur de~irmenin ön ve Gazi alp~~ köprüsünün üst taraf~nda olub
~arkan cadde, cenuben imaretin evkaf~ ndan Hac~~ Alaüddinzade
ba~~~garben eskiden Bahaüddin Be~~~benilen ba~~ve ~imalen merhum imam Burhanüddini Bulgari [2] Ba~~~ile mahdud Bebek namiyle me~hur a~açl~ k arazinin hepsini birinci vakfiyesindeki ~e
rait dairesinde vakfetmi~tir.
819 tarihli ilave:
Vak~f sahibi ~brahim Bey bu tarihten alt~~ sene sonra vakf~ na
yine ilave yapm~~t~ r. O da kendisine ait olup ~öhretine binaen
Hududunun zikrine bizum görülmiyen Yeni Ma~arada kain Yeni
De~irmenin tamam~~ ile yine Larende de Hac~~ Celal yolundaki
bir taraf~~ yol ve iki taraftan vak~ f ve Saruca Balaban Ba~~~ve
Seydi milki ve mahalle ile mahdud arazinin cümlesi.
Bu ilave k~sm~~ da (849 Zilkade - 1446 mart) ~ nda tesçil edilmi~tir. Gerek bu vakfiyeyi ve gerek bundan evvel (843 H. - 1439
M.) tarihli vakfiyeyi tertib eden Lârende Kad~s~~ Ali bin Mehmed,
daha evvel yaz~ lan (870 - 1465) vakfiyesini de tescil etmi~tir.
Bu k~sm~n ~ahidleri çok olub miktar~~ takriben doksan kadard~r. Ba~ta Alâiyeli bir aile geliyor. Anlarda ,1445u. Mustafa bin
Mehmed Bey ile o~ullar~~ Mehmed ve Mahmud Beylerdir.
Vakfiye ~ahidleri aras~nda Mehmed bin Mukbilül Mütevelli [3],
Katib Yusuf bin ~dris. Mehmed bin ~eyh Mahmud, ~eyhül Me~âyih
Konyada üç yerde çe~me yapan ve cüz (;)!..) vakieden Server A~a bu
olmal~~(Karaman icmali, Hazinei Evrak vesikalar~).
Burhanüddini Bulgari; Toros taraflar~ndaki Bulgari Türklerindend~r. o taraflarda bu isimde bir Türk a~ireti vard~r.
Mütevelli Mehmed bin Mukbil ve Ali Paça bin Mukbil ve Hamza bin
Mukbil A~a isimlerindeki ~ah~slar acaba karde~midirler? Mukbil Bey veya Mukbil
A~a Karaman o~lu Mehmed Beyin kölelerinden olan Mukbilül Muhammedi olmal~.
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zy,
J-t
Mehmed Çelebi ibni Arif Çelebiyül Mevlevi
[1] nin isimleri daha iri yaz~ lm~~t~r.
Di~er ~ahidler aras~nda tetkika sayan isimler vard~r. Bunlardan baz~lar~n~~yazmag~~münasib gördüm. Di~er isimler, vakfiyenin
metninde tetkik edilebilece~inden yazmad~ m.
Nureddin bin Musa Pa~a [2] Ali Pa~a bin Mukbil, Elhaç Za~anos bin Abdullah, Sülâletül Ebtal (..3t1.:11 -) diye zikredilen Pir Ahmed bin ~adi [3] ve Ilyas bin Gökçe [4], Sülâletill ekâbir (1.(Vubt-)
diye an~ lan Mehmed Çelebi bin Halil Bey ve Seydi Ahmed bin
Celâl Bey, [5] Ahmed Pa~a ibni Mehmed Çelebi, Mehmed bin Mübarek~ah, Sunkur A~a bin Abdullah [6], Hat~b Mehmed Çelebi bin
Elhaç Has Bey [7], ~air H~ z~ r bin Mahmud [8], ~eyh bin Ali Pa~a
, Çelebi bin Emirül Ekdi~ba~~[9], Püser yahud Yüsr
ettereemani
Çelebi bin Mahbub [yahud Mecnun] Çelebiyül Mutetabbib, Said Çelebi
Kemalül mutetabbib, Ahmet pa~a bin ~erefüddin - ül -mütetabb~ b[10]
Babuk o~lu Edhem bin Ali pa~a [11], ~eyh bin Kara Yakub [12],
Seyyid bin Ahmed ibni Mehmed Çelebi ibni Davud Bey [13],
Mahmud bin Mehmed Çelebi ibni Davud Bey, Kas~m bin Mehmed
Konya Mevlevihanesi postni~ini ikinci Arif Çelebinin ogludur.
Nurüddin bin Musa Pa~a (753 H. - 1356 M.) senesinde vefat eden Musa
Pa~an~n o~lu oldu~u hat~ra geliyorsa da arada doksan senelik bir uzakl~k oldu~undan ~üphelidir; belki torunudur.
Sülâletül Ebtal kaydinden kahramanl~ kla me~hur bir aile evlad~ndan
oldu~u anla~~labilir.
Ilyas bin Gökçe; bu vakfiyede daha evvelden Gökçe o~ullar~~diye ismi
geçen ailedendir.
Karaman o~lu Ibrahim Bey taraf~ndan sefir olarak Osmanl~~ hükümdar~~
Murad II.'ye gönderilen Seydi Ahmet Bey belki budur. Ve yahut daha a~a~~da
yine ~ahitler aras~nda ismi yaz~lan Seydi Ahmet bin Mehmed Çelebi ibni Davut
Bey olmal~~(Mün~iat~~ Feridun Bey, C. 1, S. 181).
161 Sungur a~a, Ni~dede camii ve konyada mesçit ve Darülhuffaz~~ olan
olmal~.
Ibrahim Beyin kölelerinden Sungur-ül Ibrahimi
Mehmed Çelebi bin Elhaç Has Bey (804 H. 1401 M.) de Konyadaki Has
Bey Dilrülhuffaz~m yapt~rm~~t~r.
H~z~r bin Mahmud'un Ibrahim Bey devri ~airlerinden oldu~u anla~~l~yor.
Igdi~ba~~l~k; Osmanl~lardaki Had~m A~al~~~~demektir.
~ahit olarak üç tabip ismi görülüyor.
zy, ,..taz~ ) S~ vas hükümdar~~Kad~~
Ethem bin Ali Pa~ay~~Babuki
Burhanüddin Ahmedin tarihi olan Bezmü Re~ m'de ismi geçen ve Ertana o~lu
Ali Beyin zeycesini alan Babuk o~lu Ali Pa~an~n ogludur. Ali Pa~a Mogol a~ireti
reislerinden olup Aksaray taraflar~ndaki Karahisarda otururdu.
~eyh bin Kara Yakup, me~hur âlimlerden I~ raküttevarih_0,213%.,..:1 sahibi
olup 833 - 1429 tarihinde Larendede vefat eden Kara Yakub'un o~ludur.
yukariki 5 numaral~~Hami~e bak~n.
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Çelebi, ibni Davud Bey, ~eyh Hasan bin Emre Bey, Hüseyin bin
Emre Bey, Hamza bin Mukbil A~a [1].
Vakfa ilave:
~ brahim Bey yukarda yaz~ lanlardan ba~ka yine imaretine vak~f yapm~~~ise de tarihi belli de~ildir.
1 — Zenbe diye me~ hur olan Mandos kalesi nahiyesinde [2]
bulunup Efres [3] ve Turlas [4] köyleri ve Tund [5] demekle
me~ hur eski harap kale hududu ile mahdud köyün hepsini.
2 — Orenler nahiyesinde ~msi [6] denilen ve Akdere ve Tekirçat~~Sel Yata~~~ve J,* mevkii ve Kurudere ile tahdid olunan
köyün tamam~n~.
3 — Ve yine ayni nahiyede büyük nehir ve Gökçesu ve
me~hur Edros da~~~ile mahdud Bisa [7] denilen köyün hepsini.
4 — Lârende kasabas~ nda Ba~izade Çe~ mesi önünde ve Fenârizade diye me~ hur hamam~ n~n [8] on iki as~ l sehminden Be~buçuk sehminin hepsini.
5 — Lârende'de Zuzadi [9] köyünün alt taraf~nda, Huni gözlü
Mahmud De~irmeni yar~~hissesinin cümlesini.
6 — K~ ran ~ ehri nahiyesinde [10] Karaviran bo~az~, ve Gökçeiiyük [11] ve kimya o~lu [12] hududu ile ve Karakoçta~~ve ~ikem
Hamza bin Mukbil A~a; yukarda Ismi geçen Mukbilül Muhammedrnin
o~lu mudur?
Mandos; Eregli kazas~n~ n merkez nahiyesinde köy
Efres; Eregli kazas~ nda köy.
Turlas; Eregli merkez nahiyesinde köy.
Tund; Eregli merkez nahiyesinde köy.
In~ sk Ermenak merkez nahiyesinde köy olup diger ismi örenler, yahut
Evrenlerdir.
Bisa; Ermenak merkez nahiyesinde köy.
Bu hamama, vakfiyede ibni Fenari ve Karaman icmal defterinde ise
Monla Fenari Hamam~~deniliyor.
Lârende merkez kasabas~nda Zosta isminde bir köy vard~ r. Bu isimde
ba~ka bir köy ad~na tesadüf edemedim.
K~ran ~ ehri; Bugün bu isimde bir köy veya nahiye yok. M~ran ~ehri
mazan ~ehri diye de mücmel ve mufassal tahrir defterlerinde de geçiyor ve yakfiyede de okunu~~~üphelidir.
Göl~ çeüyük; Belviran nahiyesindeki Göküyük köyüdür. Ibrahim Beyin
burada vakf~~oldu~u mufassal Karaman defterinde yaz~l~d~ r (H. E. Mevkufat
Def. sene 924- N. 871).
Kimyao~lu köyünün yerini bulamad~m. Ak~ ehirde bir kimya oglu Ailesi
oldugunu R~fk Mericin Ak~ ehiri Mezar kitabelerinde görüyoruz.
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adas~~ [1] ile mahdud Kecikuyu demekle me~hur tarlan~ n
hepsini.
7 - Kerizut s y [2] köyünde olup iki taraf~ndan üveys bin
H~ z~r ve Hac~~ve Mustafa milkleri ve batihe yani münhat arazi ile
mahdud bag~n tamam~n~.
8 — Ve Lârende de K~z~ltepe kurbinde Arz~ cedid demekle
me~hur üç taraf~~ vak~ f ve
köyüne giden yol ile mahdud
arazinin cümlesini vakfeylemi~tir. Bunlar da evvelki vak~ f ~eraiti
dairesinde tescil olunmu~tur.
* *

Isfahan~ah ibni S~ddik taraf~ndan vakfa Ilave:
851 senesi Ramazan~nda tescil edilip Isfahan~ah ibni S~ddik [31
taraf~ndan ~brahim Bey vakf~na ilave edilen vak~ flar ~unlard~ r:
Isfahan~ah kendi tasarrufunda bulunan Lârende kazas~ nda
Emeksun [yahud Emeksüz] köyünün alt taraf~nda ~sa ibni Ali Han
ve Mukbil Aga varisleri milki ve Sakiye denilen Çay ve H~ z~r
ibni Bekir Bey veresesi milki ile tahdid edilmi~~olan bütün araziyi,
Ve yine orada yol ve h~ristiyan kabristan~~ ile ve ~rmak ve
Mesud veresesi milki ile mahdud Sadi Bey arazisi diye maruf olan
arazinin temam~ m vakfetmi~tir.
Bu iki tarlan ~ n tevliyet ve nezaretine Mehmed bin Musa ibni
'~~..1 bunun evlaBezirciyi tayin etti. Ve neslen bâde neslin
d~ m') Miitevelli olmas~ n~~ ~art koydu. Mütevelliye ~maret sarfiyat~ndan geri kalan~ n dörtte birini tevliyet hakk~~olarak verdi; Bu
k~ s~n~ da Musa bin Haci Ali Han, Sadüttin bin Mehmed, Emir ibni
Musa Çelebi (Mütevellinin karde~i), Ahmed Pa~a ibni Hamza efendi,
Ali bin ~eref, Beyazid bin Ali ~ahit 4•1-:. olarak gösterilmi~tir.
***
Vakfiyenin metnindeki hult~salar~~ yapd~ ktan sonra Hazinei Evrakla mevkufat~~denilen eski Defterhane kayitlerinden Karaman ve Rum eyaletleri icmal
defterinde bu ~brahim Bey vakf~na ait icrnal kayitlerini a~a~~ya naklediyorum.
Bu kayitler vakfedilen yerlerle vakf~ n Onalt~nc~~ as~rdaki gelirini göstermektedir:
Bur ada köy isimlerinin de~i~ti~i de görülür.
Karyei Sikem nam~~ di~er Dereköy ismiyle Ere~linin Aküyük nahiyesine tabi bir köy oldu~unu Karaman mufassal~~ yaz~ yor. Bozk~r ve Seydi~ehir
kazalar~nda da Dereköy vard~r. Ere~lide ~imdi böyle bir köy yoktur.
yaz~lan bu köyün yerini tayin edemedim.
[31 Isfahan~ah bin S~ddik, Ibrahim Bey zaman~nda maruf ulema evlad~ndand~r. Mevlana S~dd~k develi karahisarda kad~~olup Karamano~lu an~~ tekâliften
affetmi~, (939 No Karaman defteri ) milk ve arazi vermi~tir. Osmanl~~hükümeti
de bunlara müsaadatta bulunmu~tur.

EVKAF DER NAH~YE1 LARENDE
~mareti ~ brahim Bey ibni Karaman
Karyei
Ödül O~lan~~ tabii
Belviran. has~l~~ ö~ür
2700

Karyei
K~z~lca, Has~l~~ ö~ür
675

Karyei
Emre tabii Belviran
Has~l~~ö~ür
5000
Karyei
Dudugümü tabii kazai
Larende Has~l: 1650
Karyei
Gafriyat man c mezreai
K~z~lkilise Has~ l: 6900
Karyei
Dirvi tabii Larende
Has~l: 5080
Karyei
Balsei maa mezraai
Omerabad Va~akp~nar
tabii Mranl~~
Has~ l: 4455
Karyei
Engü tabii Kazai Ürgüp
Has~l~~ n~s~ f rnalikane 7487
Karyei
Hamam, Sükker ~— çe~me
der nefsi Larende, yedi
sehm ve bir sehminin n~s~f
ö~rü 6766

Der netsi Larende
Karyei
Göküyük Has~l~~ ö~ür

2550
Karyei
Oarta viran tabii
M. [Belviran] Has~ l~~
820

Karyei
uyüklx~~ tabi Kazai Larende
Has~l: 1090

Karyei
Eranda tabii Lârande
Nas~l: 2220

Karyei
~vrala tabii Lârende
Has~l: 4290

Karyei
Mranl~~ an kazai Larende
Has~l: 2000

Karyei
Keçikuyu tabii Miran ~ehri
Has~l n~s~f ö~ür: 810
Karyei
tabii Mranl~~
Has~l~ : 5430

Karyei
Viranlusalur tabii Konya
Has~l: 2458
Karyei
Zenbe tabii Mondos an
kazai Ere~li
Has~l: 9250

Karyei
Karyei
~emseddin
Kal~ nahur tabii Belviran
Tabii Mut has~ l: 13241
Hariçten ekerler.
Karyei
Hamam, Mevlana Fenari
N~s~f asiyab Beyece
der Nefsi Larende 11 seA) der Larende fi S.
him
12 has~l~~ vak~f
720
fisene 2000
Miri cedid der m (yani Larende)
Karyei imaret Ba~çe
Bagat
Il sene 4140
fi sene 360 Duranmansur 5 k~t'a fi sene
fi sene 360
1150
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k~ta Ii sene 1810
Yekün:
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Hamam~~ Bor tabii Büg~~ imaret Hamam der Ereyli
Ni~de has~l~~ ö~ür
fi sene 520
Münaziun fih
n~s~f: 1650

97652

~brahim Beyin ~maret vakf~= onalt~nc~~ as~rdaki gelirinin
97652 akçe oldu~u görülüyor. Karaman mufassal defterinde bu
imaret köylerinin halk~~ ve ö~rünün m~ kdar~~ isim s~ras~yle ayr~~
ayr~~gösterilmi~tir.
**
Karaman o~lu ~brahim Bey bu imaret medresesi vakfiyesini
tertip ve ilâvelerle tevsi ettikten sonra vakfetti~i köylerin isimlerini muhtevi mermer ta~a hak J.~,- ettirdi~i iki parça kitabeyi de
imaret medresesi içindeki tak~n iki taraf~nda bulunan kap~lar~n
üzerlerine koydurmu~tur. Bu kitabelerin foto~rafileri eserin sonunda olup yaz~lar~~ girift'tir. Sa~daki odan~n kap~s~~ üzerindeki sekiz
satirl~ k kitabenin sureti:
•_
1;2..~.1
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Soldaki odan~n kap~s~~üzerinde bulunup yukardaki vakfiye hu1 âsas~n~n devam~~ olan kitabe:
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—
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**
~ brahim Bey birinci vakfiyesini 835 ~ evvalinde tanzim ettirirken yapt~rmakta oldu~u imaret medresesi de andan üç ay sonra
biterek kap~s~n~ n üzerine ~u kitabe konmu~tur:
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[1] Bu vakliye hulâsasiyle as~l vakfiye Foto~rafisi kars~la~d~ r~lm~~t~r. Tarih
Encümeni Mecmuasm~n Sene. 3, S. 827 numaral~~ciizünde ç~ kan bu kitabelerin baz
~~
yerlerinin düzeltilmesi icab eder.
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Onyedinci as~ rda ve Evliyaçelebinin gezdi~i tarihte mamur
oldu~unu söyledi~i bu imaret medresesi kitabesini seyyah yanl~~~
ve noksan kaydetmistir. Ayn~~ seyyah bu müessese hakk~ nda:
(Cümleden mamur ve mükellef Karamano~lu ~brahim Bey medresesi bir minareli olub mamurdur (ve ayende ve revendeye kati
mebzul bir imareti has ve âmd~r)„ diyor [1].
Bugün harab bir halde mevcud olan bu ~maret Medresesinin
bir çok yerleri tamire muhtaç olub hele türbe k~sm~~ pek harab
bir haldedir. Müzeyyen büyük medhali bak~lmazsa bir kaç sene
sonra Nefise Sultan Medresesi gibi inhidama mahkümdur; k~ymetli vali Bay Cemalin bu hususta Himmetini rica ederim.
Vakfiye ve ~ maret Medresesi kitabelerini yazarak mümkün
olan malfirnal~~verdikten sonra vak~ f sahibi ~brahim beyin Hüviyyetini ve hükümeti zaman~n~~anlatabiliriz.
4**

~brahim Bey zaman~:
Karamano~lu ~ brahim Bey, (805 H.- 1402 M.) tarihinde Timur Han
taraf~ndan karde~ i Ali Beyle beraber mahpus bulundu~u Bursa
kalesinden ç~kar~l~p Karaman hükümdar~~ yap~ lan Mehmed Beyin
ogludur [2]. validesinin ad~~ ~ nci Hatun d~r.
Mehmed Beyin babas~~Alaüddin Bey (800 H. - 1398 M.) tarihinde
Konyay~~ muhasara ve zapteden kay~nbiraderi Osmanl~~hukümdar~~
Y~ ld~r~m Beyazid tararaf~ ndan öldürülmü~tü [3]. Mehmed Bey karEvliya Çelebi Seyahatnamesi C. 9 S. 313
Mehmed Beyin lakab~~ (824 H. - 1421 M.) tarihli vakfiyesinde G~yasüddin=
ve Feridun Bey Mün~iat~nda
,..411.y de Nas~rüddin
olarak
gösterilir.
~emsüddin
Tarihler, Alaiiddin Beyin Y~ld~r~ m taraf~ ndan katlini 1391 senesinde gösterip 1402 senesine kadar arada on bir senelik bir hükümet fas~ las~~ b~rak~yorlar.
Halbuki Y~ld~r~m Beyaz~d~n Ni~rebolu Muharebesinde esir edip Karaman seferinde
an~ n maiyetinde bulunan Münihli (~ut Berker) in kendi hat~rat~na göre bu hadise
Nigebolu Seferinden sonrad~ r. Ve takvimi nücumun kaydine göre de vak'a (800
H. - 1398 M.) senesinde olmu~ tur. Alatiddin Beyin 1391 den sonra katledildi~ini
gösteren bir vesika da, Timurun ~am üzerine hareketinde an~ n himayesini kabul
ile o~lu Emir Mehmed vas~ tasile yard~m edece~ini ve e~er Rum ellerine ve Osmanl~~ memleketlerine gelecek olursa bizzat kendisine iltihak eyliyecegini bildirS. 456). Timurun Suriye üzerine hareketi 1400
mesidir (Bezmü Rezm, e;., 3
senesinde oldu~undan Alaiiddin'in 1398 de vefat~ ndan evvel böyle bir müracaatta
bulundu~u anla~~l~ yor. Bundan evvel bir müracaat hat~ra gelemez. Çünkü Alailddinin yanl~~~olarak vefat~~1391 de kabul edilecek olursa daha otarihde Tim~~r
r*,, den de Alaiiddin
henüz ~ran~~istila etmemi~ti. Bundan ba~ka Bezmü Rezm
Beyin (799 H. - 1399 M.) da hayatta oldu~u vaz~han görüldü~ünden (S. 496 - 524)
Karaman o~ullar~~tarihinin buna göre tashihi zaruridir.
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de~i Ali Beyle beraber (Larende - Karaman) kalesinde bulundu~undan Bayezit oray~~da muhasara etmi~~ve hayatlarma dokunulmamak ~artile kendisine teslim olan hem~ iresi Nefise Sultan ile
Mehmed ve Ali Beyleri Bursaya göndermi~ti.
Timur, Karaman hükümdarl~~~ na getirdi~i Mehmed Beye babas~n~n zaman~ ndaki Karaman memleketlerinden ba~ka Osmanl~lara
ait Beypazar~, Sivrihisar, K~ r~ ehir, Kayseri, Hamit taraflar~n~~ da
ilave etti[1]. Mehmed Bey, di~er Anadolu Beyleri gibi himayesinde
bulundu~u Timur Han namma E~ridir, Konya, ve L~rende ~ehirlerinde para bast~ rm~~t~r [2].
Mehmed Bey, Osmanl~~ Sehzadeleri kavgas~nda bunlar~n herbiri
ile ayr~~ ayr~~ münasebette bulundu. Çelebi Mehmedin Rumelide
karde~i Musa Çelebi ile u~ra~mas~ndan istifade ile Çelebi'nin day~s~~ ve müttefiki olan Germiyan o~lu Yakup Beyin memleketlerini
istilâ eyledikten ba~ ka Bursaya kadar olan Osmanl~~ memleketlerini de elde etti; Bursay~~ tahrip ve kalesini muhasara eyledi; Fakat
zapt~na muvaffak olamad~ ; bu s~ rada Çelebi Mehmedin Musaya
galebe çald~~~n~~ ve Anadoluya geçmek üzere bulundu~unu duyunca
ba~ ka bir yoldan Karamana döndü.
Mehmed Bay, Germiyandan istilâ etti~i yerleri, Osmanl~ lar~n
yard~ mile Germiyanl~ lara terke mecbur oldu [3]. Mehmed Bey, Bir
müddet sonra o~lu Mustafa ile beraber Osmanl~ lara esir dü~tü. Baz~~
memleketlerini bunlara terkettikten ba~ ka [4] kuvvetli teminat da
verdi~inden sal~verildi [1415].
Mehmed Bey, Osmanl~lara kar~~~ icab~nda i~tifade eylemek
emelile Memlük hükümdar~~nam~na para bast~ r~p hutbe
okutmak suretile o hükümetin himayesini kabul etti; fakat Memlüklerden zaptedilen Tarsus meselesi dolay~ sile arada ihtilaf ç~ kt~. Bir,
mukabil taarruzla M~s~ rl~ lar~ n eline geçen Tarsusu almak için Karaman o~lu Mehmed Beyle Ramazan o~lu ittifak ettiler ve bunun
neticesinde buray~~ ald~ lar.
Memlük hükümeti bu müttefiklere kar~~~Dulgad~ r o~lu kuvvetlerini sevketti, bundan ba~ka Meml~lk hükümdar~~Meliki Müeyyed
~eyh, o~lu ~brahim kumandasile Anadolunun bu k~ s~ mlar~ na kuvvet
gönderip Karamanl~ larm elindeki Kayseriyi zaptetti, Kayseri
[t] ~ bni Kemal tarihi (Nuruosmaniye kütüpanesi, No. 3078, varak 111), ve

meskültat katalo~u k~sm~~râbi Ahmed Tevhid
E~ridir'de bas~lan paras~~Tevhid Beyin matbu katalo~unda, konyadaki
sikkesi, merhum Ali Beyin kolleksiyonunda, Lârendedeki paras~~ise müzededir.
Kütahyada Germiyan o~lu ikinci Yakup Beyin Türkçe ~ maret medresesi
vakfiyesi için muracaat,(Tarih Encümeni mecmuas~, sene. 1. S. 116) ve (Kütahya ~ehri).
eli, (818 H) senesi vakayii aras~nda.
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Dulgad~r o~luna verildi; Ni~de ile (Lârende =Karaman) da zapt
edildi~inden Mehmed Bey Ta~ eline çekilmi~ti (822 H. 1419).
Bu muvaffak~ yetler üzerine Karaman memleketleri memlüklerin himayesinde olarak Mehmed Beyin karde~i Ali Beye verildi[1]
M~s~ r kuvvetlerinin avdetinden sonra Mehmed Bey tekrar faaliyete
geçti, müttefiki olan Ramazan o~lu ~brahim Beyle beraber Kayseriyi
elde etmek için çal~~t~ larsa da muvaffak olamad~ktan ba~ka Mehmed Bey, o~lu Mustafay~~ kaybetti ve kendisi de esir edilerek
Kahireye götürülüp hapsolundu (1420). Bunun üzerine Karaman
memleketleri Konya kalesi müstesna olmak üzere (kale Ali Beye
teslim olmam~~t~ ) Ali Beyin hükmü alt~ na verildi [2].
Mehmed Bey (824 H. 1421 M.) iptidas~nda Meliki Müeyyedin
vefat~~ üzerine yerine geçen emir Tatar taraf ~ ndan serbest b~ rak~l~p
deniz yolile K~br~ sa da u~r~ yarak memleketine gelmi~~ve tekrar
hükümetini elde etmi~tir. mevcut Vesikalara nazaran karde~i Ali
Beyin Ni~dede hükümetinde devam etti~i anla~~l~yor [3]. Ali Bey biraderi Mehmed Beyin gelmesi ve Osmanl~lar~n Mehmet Beyin o~lu
~brahim Beye yard~ m eylemeleri üzerine Lârendeyi terk ile Nig.deye çekilmi~~ve biraderinin vefat~na kadar Ni~de Hilki~ metile
iktifa etmi ~tir.
Mehmed Bey, Osmanl~~Hükümdar~~ Çelebi Mehmedin vefat~n~~
müteakip meydana ç~ kan ve Düzme Mustafa denilen ~ehzade Mustafa ile Çelebinin o~lu ve genç hükümdar Murad II nin karde~i
di~er Mustafan~ n hükümdar olmak için yapt~klar~~harekâtta, bu
Mustafalara yard~ m ettise de arzusuna muvaffak olamad~. Bu karga~al~ k zaman~nda Osmanl~lar~ n elindeki Antalyay~~almak için eski
Antalya Beyi Hamid o~ullar~ ndan Osman Beyle de ittifak etti; fakat bunlar~ n birle~ mesine meydan b~rakm~yan Antalya Beyi
Hamza, Osman Beyi bir bask~nda oldürmü~~ve Antalyay~~muhasara eden Mehmed Bey de bir gülle parças~~isabetile maktulen vefat
etmi~tir (826 safer 26-1423 ~ubat).
Yukarda zaman~n~~icmal etti~imiz Karaman o~lu Mehmed BeArapça ,,.:31.y~~ 822 senesi zilhicce vakayiinde Ni~de, Lârende,Lolova naibi
saltanas~~4:1.1-11,.11; Ali Beyden mektup geldi~ini ve yine bu sene zilhiccesinin
27 sinde Kayseri, Konya ve sair Bilad~~Rum t.),,,N~; sahibi Mehmed ibni Karamamn
ba~l~~olarak Kahireye geldi~ini yazmaktad~r. 1420 M)
(828 muharrem vakayiinde Ali Beyin, karde~i Mehmed Beyin memleketlerini tesellüm eyledigini yaln~z Konyan~n kar~~~durdu~unu ve Ali Beyin de
Konyay~~muhasara eyledi~ini yazar.
Ni~dede (~ah Mescidi kitabesi). Karamano~ullar~~hakk~nda vesaik~~mahküke (Tarih Encümeni Mecmuas~~sene 2 S. 760)
Belleten 1— 8
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yin ~ brahim, Ali, ~sa isimlerinde üç o~lundan[1] ikisi yani ~ brahim ve
Ali, Beyler babalar~ n~ n Antalya seferi esnas~ nda yan~ nda idiler,
Mehmed Beyin maktul olmas~n~~müteakip askerin ~brahim Beye
meyletti~ini gören Ali Bey, Karaman ordusundan firar ile Antalya
kalesi muhaf~ z' Hamza Beye iltica etmi~~ve o vas~ ta ile Edirneye
gönderilmi~ti[2].
~ brahim Bey, babas~ n~ n ölüsünü beraberine al~p Antalya önünden siir'atle çekilmi~~ve Lârendeye gelmi~ tir; fakat Mehmed
Beyin sefahatle me~hur karde~i olan Ni~de Hükümdar~~ Bengi
Ali Bey, bir k~s~ m Karaman ricalinin daveti üzerine Lârendeye gelip
kuvvetli taraftarlar~~ vas~tasile hükümdarl~~~ n~~ ilan eyledi~inden
~brahim Beyle karde~i ~ sa Bey oralarda tutunam~ yarak Osmanl~~
hükii~ndar~~ Murat II ye iltica ile yard~ m istemi~lerdir.
Murat II ~ brahim, Isa ve daha evvel kendisine iltica etmi~~
olan di~er karde~leri Ali Beylere birer hem ~iresini[3] verip bunlardan Aliyi Sofya Sanca~~na ve ~say~~ da[4] yine Rumelide ba~ka
bir sanca~a tayin ederek kendi yakininde alakoymu~~ve ~ brahim Beye de icap eden yard~ m~~ yaparak bu sayede Ibrahim Bey
Karaman Hükümdar~~olmu~tu (827 H. 1424). Ali Beyin ak~ beti hak
k ~ nda malt~ mat~ m~z yoktur. Baz~~ tarihlerde Ibrahim Beyin hükümdar
oldu~u tarih 1424 den sonra gösterilmi~~ise de[5] elimizdeki ~ brahim
Beye ait bir kitabe ile vakfiye bu tarihte hükümdar bulundu~unu
bize göstermektedir.
Sar~müddin &ii~(.,~.. ~brahim Bey [6] Osmanl~ lar~n kendisine yard~m
etmesine mukabil babas~~zaman~ nda Hamitelinden ve Bey~ehrinden
A~~ k Pa~ a zade tarihi Sa. III) ~ikâr~~ ise Mehmed beyin, ~brahim. Alâüddin
Halil, ~shak isimlerinde 4 o~lu oldu~unu yaz~yorsada ~ brahim bey ile Alailddin
veya Ali ve ~sadan ba~kas~~hakk~nda malfimat~m~z yoktur.
Hammer Mehmed Beyin ~sa ismindeki o~lunun da Antalya muhasaras~nda
bulundu~unu yaz~yorsa da do~ru de~ildir (C, S, 183,). ~ sa Bey sonradan ~brahim
Beyle beraber Osmanl~ lara iltica etmi~tir. He~tibihi~t
ve di~er eserlerin
hepsi dedi~imiz gibi yazarlar.
A~~ k Pa~a zade tarihi sa. 107
~sa, 830 H. 1927 M.] senesi sonlar~ nda biraderi Ibrahim ile yapt~~~~muharebede muvaffak olam~yarak Kahireye gelmi~tir (.,,t(J;
belki bundan sonra
Osmanl~lara iltica eylemi~tir.
Bunu
ve Ne~rl'nin (830 H 1427 M) senesinde göstermi~lerse
de yanl~~d~ r.
M~s~r menbalar~~ lâkab~ n~n (Sâr~müddin) oldu~unu yazarlar. Paralar~ nda
Iükab~~ (Tâcüddin) ve (Rüknüddin) ve iki kitabede ise (Anamur'da kale ve Karaman'da Imaret1 Medresesi kitabeleri) Tâcüddin'dir. Zaten elkabda (...ta~~ ) bir
katlyet olmad~~~ ndan gerek kitabe ve gerek eserlerde hükümdarlar~ n ba~ka
ba~ ka elkap ile isimleri geçmektedir.

~ brahim Beyin Karaman imareti vakfiyesi

115

Osmanl~lara ait iken sonradan karamanl~lar~n ellerine geçmi~~olan
yerleri yine Osmanl~lara terk eyledi ve arada birde ittifak yap~ ld~ .
Osmanl~lar bu ald~ klar~~ yerleri bir sancak itibar ederek ~arabdar
~lyas isminde bir beye verdiler [1]. ~brahim Bey az zamanda bu
misak~~bozdu; hükümdarl~~~~elde etmek için istemiyerek Osmanl~ lara terketti~i yerleri istirdat için f~rsat kollayordu; Rumlardan
Venediklilere geçen Selâni~i üçüncü defa zapteden ve bu suretle
Avrupa k~t'as~ndaki ülkelerini geni~leten Osmanl~lara kar~~~ S~rp
despotu ve an~ n vas~tasile Macarlarla ittifak etti.
Evrenos zade Ali Beyin (836 H. 1433 M.) da Macaristana yapt~~~~
bir ak~nda muvaffak olamamas~~ Macar k~ral~na cesaret vermi~~ve
bu ittifak yap~ lm~~t~~[2]. ~ brahim Beyin kendisi Anadoluda ve
müttefikleride Rum elinde Osmanl~ lara taarruz eyliyeceklerdi.
~brahim Beyin Bey~ehrini al~ p sancak Beyi ~arabdar ~lyas~~
esir ile Hamit elinde ilerledi~i s~ rada müttefikleri olan S~ rp ve
Macarlarda Tunan~ n sa~~sahilinde Semendire ile Orsova aras~ndaki güvercinlik [Glamboç] kalesini dövme~e ba~lad~lar; fakat
Rumeli Beylerbeyi Sinan Beyin yeti~mesi üzerine Macarlar ve
S~ rplar bozulup çekildiler (837 H. 1433 M.).
Rumelindeki bu muvaffak~yet üzerine Osmanl~~ kuvvetleri Karaman o~lu üzerine sevkolundu ; bunlar Ak~ehirden ba~layarak
Bey~ ehri Seydi~ehri, Saiteli, Konya ve Karaman~n iç elinden
maada yerlerini zabtettiler. Bundan ba~ka Karamanl~ lar~n en ziyade itimat ettikleri Varsak a~ireti üzerine de kuvvet sevkedip Bulgardaglarma kadar ilerlediler Konya halk~n~ n Afyon Karahisara
sürgün edilmesi emir olundu.
Bu tehlikeli vaziyeti gören Karaman o~lu ~brahim Bey, Karaman~n en yüksek alimlerinden olup bilhassa tefsir ve hadiste mütehass~s olan Mevlana Hamzay~[3] göndererek sulh teklif etti. Osmanl~~
hiikümdar~~ sulha yana~mak istemedi yan~nda bulunan ~ brahim
Beyin karde~i ~saya Karaman Hükümetini vermek istiyodu; maiyeti
kumandanlarm~n ve Mevlana Hamzan~n ricalarile [4] Osmaul~larHammer ve andan naklen Hayrullah Efendi Tarihleri Mirahurba~~~Elvan
Beye verildi~ini yazarlarsa da (Hammer, C. 2, S. 183 ve Hayrullah Efendi Tarihi
cüz. 7, 8. 59) ben daha mevsuk olan A~~kpa~azade ile Ne~rl'nin kayitlerini
tercih ettim.
Tâcüttevarih,
C. 1, S. 355.
~akay~k~~ Numaniye, 4.JJt~ii:. S. 120
Bihi~ti tarihi, Mevlana Hamzan~ n Mevlana Celalüddini Rumi evlad~ndan
oldu~unu yazar. Hayrullah Efendi, Mevlana Hamzay~~müteakip sulh i~ini temin
için Mevlana evlad~ ndan Arif Çelebi'yi de gönderdi~ini beyan eder. Arif Çelebi
bu tarihde hayatta olmay~p vakfiye ~ahitleri aras~ nda ismi geçen o~lu Mehmed
Çelebi vard~.
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dan ald~~~~yerleri iade etmek ve bir daha ahde (..4t) mugayir i~~yapmamak ~artile sulh yap~ld~. Osmanl~ lar~n murahhas~~Behcetüttevarih
t....>1.01 : sahibi ve Murad II. nin musahiplerinden ~ükrüllah(vefat~ : 864
H.-1460 M.) idi. Bu muahede mucibince Osmanl~lar, evvelce kendilerine ait olup ~brahim Beyin i~gal etti~ i yerleri istirdat ile Karamanl~ lardan zapteyledikleri yerleri iade eyleyorlard~~(839 H.- 1435 M.) [1].
~ brahim Bey evvelce babas~n~ n esaretini intaç eden ve MemItikler taraf~ndan Karamanl~lardan al~narak Dulgad~ r hükümdar~~
Nâs~ rüddin Mehmed Beye verilen Kayseri ~ehrinin, senede on bin
alt~n vermek ~artile kendisine verilmesini memlfiklerden istemi~ti.
Çünkü bu s~ ralarda Dulgad~r o~lu, Memlliklerle mücadeleye
ba~lam~~~ve tedip için üzerine kuvvet sevkedilmi~~oldu~undan
~ brahim Bey bu vaziyeti f~ rsat bilmi~ti. ~brahim Beyin teklifi iptida
kabul olunarak Halep Naibine o yolda emir verilmi~~ise de bu
s~ rada Kahire'ye gelen Dulgad~r o~lunun zeveesi Hatice Hatun
kocas~ n~ n itaatini arz ile Kayserinin anahtarlar~n~~teslim eyledi~inden buras~n~ n tekrar Nâs~ rüddin Mehmed Beyde ipkas~na karar verilmi~ti; fakat, bu emrin henüz Halep Naibine vâs~l olmamas~ na mebni Karaman o~lu Ibrahim Bey Kayseriyi i~gal etmi~ti.
(~evval 838 Nisan 1435) [2].
Kayseri'nin elinden ç~kd~~~ na müteessir olan Dulgad~r o~lu,
buray~~ tekrar elde etmek için Osmanl~lara müracaat ile sab~k
Kayseri emini olan o~lu Süleyman Beyi, Murad II. ye göndermi~ti
(840 Cemaziyelevvel - 1436 ikincite~ rin). Osmanl~~hükümdar~, Karaman o~luna kar~~~cenupta iyi bir müttefik buldu~undan bu
teklifi hemen kabul ederek Süleyman Beye asker vermi~, bundan
ba~ ka Tokat sancak Beyine de bu kuvvetlere iltihak ile Kayseriyi zapteylemelerini emreylemi~ti. Müttefik kuvvetler 1436 da
Aç~k Paça zade, S. 119 ve 121; Bihi~ ti tarihi, kütüpanemizdeki nüsha,
(S. 70-71.) Osmanl~~tarihleri Karaman seferinin bir at meselesinden dolay~~ yap~ld~~~n~~
yazarlar. Güya Murat II. Selânik fethini Karaman o~luna tebli~~ederken Dulgad~r
o~lu taraf~ndan Osmanl~~hükümdar~na gönderilecek olan iyi cins bir at~n Karaman
o~lu taraf~ndan çald~ rmas~ndan dolay~~ bu at~~da istemi~; ~brahim Bey Osmanl~~
elçisine bundan dolay~~ha~in muamele etmi~~ve Osmanl~~hükümdar~na sövmü~~ve
bu hâdise bir harbe sebep olmu~. Bu harbin sebebi yukarda arzetti~imiz meseleden dolay~d~r. Osmanl~~tarihleri, Osmanl~lar~ n bundan sonra Dulgad~rlilara yard~m
ederek Karaman o~ullarile çarp~~ma1ar~n~~yazm~ yarak iki mücadeleyi bir olarak
göstermek suretile hataya dü~erler. E~er at meselesi diye bir mesele varsa
o da Osmanl~lar~n Karaman o~ullarile az zaman evvel yapt~klar~~1435 muahedesini bozmalar~~ için zahiri bir vesileden ibaret olacakt~r.
Vakayii Türkmaniye, =
6, hususi kütüpanemizdeki nüsha (838 H.)
vukuat~~ aras~nda.
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Kayseriyi alm~~lar [1]; bundan ba~ka Osmanl~~hizmetinde bulunan
Karaman o~lu Ibrahim Beyin karde~i Isa Beyede ayr~ca kuvvet
verilerek Karaman memleketleri üzerine gönderilmi~di (840 Ramazan - 1437 Mart) [2].
Bu kuvvetlere mukavemet edemiyen Ibrahim Beyden Ak~ehir
de al~nm~~~ve bu s~rada vukua gelen bir harpte Isa Bey maktul
dü~mü~tür [3]. Osmanl~lar~n Dulgad~r o~ullar~na yard~mlar~na mukabil, Memliikler de Karaman o~luna muavenet etmi~lerdir. Memlük hükiimdar~~Meliki E~ref Barsbay, kendi hasm~~olan Can Bey
Sofi'nin, Dulgad~r o~lu taraf~ndan serbest b~ rak~lmas~~ ve Osmanl~~
Dulgad~r kuvvetlerinin birle~mesinden dolay~~tela~a dü~mü~tü.
I~te Osmanl~~kuvvetlerinin, Memlük Sultan~n~n hasm~~olan ve
Cenubi Anadoluda faaliyette bulunan (Can Bey Sofi) ve Dulgad~r
o~luyle birle~meleri üzerine Meliki E~ref Barsbayda Karaman
o~luna yard~m etmeleri için ~am Naiplerine (Beylerbe~i) emir
vermekle beraber kendisi de sefere haz~rlanmakta idi [4]; fakat
bu s~rada Ibrahim Bey Osmanl~larla sulh yapm~~~oldu~undan
Anadoluda sükt~n has~l oldu (840 Zilkade - 1437 May~s) [5].
Ibrahim Bey bundan sonra be~~alt~~sene Osmanl~lara kar~~~
hiçbir harekette bulunmad~. (846 H. - 1442 M.) tarihinde Macaristana ak~n yapan Türk kumandan~~Mezid Beyin (Herman~tad) önünde ~ehit dü~mesi ve an~~müteakip Kula ~ahin Pa~an~n basiretsiz
hareketi neticesindeki ma~lübiyet üzerine Osmanl~lar aleyhine
yap~lan f irenk ittifak~na Karaman o~lu Ibrahim Bey de dahil
oldu. Ibrahim Bey, Bizans Imparatoru vas~tasiyle Macar k~ral~na
müracaat ederek an~~Rumelide ilerleme~e te~vik ettti [6].
Bu yeni Haçl~lar (Semendire) yi alarak Alacahisar, ~ehirköy
ve (Ni~) i yak~p halk~n~~esir ettikten sonra Sofya üzerine yürüdüler. Bu s~rada Anadolu da vaziyeti müsait gören ve buralarda
Osmanl~~kuvveti bulunmamas~ndan istifade eden Karaman o~lu,
Kayserinin sonradan yine Karaman o~ullar~~eline geçmi~~oldu~unu
~brahim Beyin o~lu Pir Ahmed Beyin Kayserideki 870 H. - 1465 M. tarihli kitabeBinden anl~yoruz (Kayseri ~ehri, S. 129).
.,..:11.4j1 840 hicret senesi vukuat~~aras~nda.
Ayni eser, ne~ri tarihi, Veciztilkelam fizzeyli ata kitabüz-Zehebi r~~rJ13.!-.9
yaln~z ne~ri tarihi vak'ay~~bir sene evvel zikreder.
(~srt;•-) ura:d%.,.ufa
840 hicret senesi vukuat~.
,.«~~i.~.;§ ve .";
.,..41.1„:1 840 senesi vukuat~.
Lütfl Pa~a Tarihi notlar~~aras~nda (sayfa: 161) ve ~brahim Bey hakk~nda
verilen fetva.
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damad~~ Turgut o~lu Hasan Bey kumandasile [1] gönderdi~i
kuvvetler Ankara, Kütahya sancaklarile Bolvadin ve Beypazar~na kadar olan yerleri istil'a ve tahrip ettiler [2].
Edirnede bulunup Rumeli vaziyetini endi~e ile takibeden Murat!!.
~ brahim Beye kar~~~evvela o~lu Amasya valisi Alaiiddin kumandasile
eyalet askeri sevketmekle beraber arkadan kendisi de ~brahim Bey
üzerine yürüdü, Karaman o~lu ma~lup olarak çekildi; ~brahim Bey
sulh istedi~inden Rumeli vaziyetinin ehemmiyet kesbetmesi üzerine
Osmanl~~hükümdar~~ i~i tatl~ya ba~liyarak Edirneye döndü.
Karaman o~lu, zaten esasl~~teminata ba~lanmas~na vakit kalm~ yan sulha riayet etmedi ve Rumelide ilerliyen müttefiklerinin
i~lerini kolayla~t~ rmak için tekrar taarruza geçti [3]
~ brahim Beyin frenklerle beraber hareketini müslümanl~kla
kabili telif görmiyen Murat II, islam alimlerine ~nüracaat ile Karaman o~lu hakk~ nda fetva istedi. Me~hur tarihçi ve yüksek bir
mütebahhir olan ~afil mezhebi imamlar~ndan ~bni Haceri Askalant,
,puuld~~
(veiat~~ 852 H. 1448 M.), ve Hanefi mezhebi alimlerinden Sadüddini Deyri (,54)
(vefat': 867, H. 1462 M.) ile Abdüsselam~~Ba~-dadi, (vefat~~bilinemedi), ve Maliki ve Hambell alimlerinden Bedrüddini Tenis!
,>. ) (vefat' 853, 1549 M) ve
Bedrüddini
4.1e) Ba~dadi (vefat; 857, H. 1453 M.) nin verdikleri fetva üzerine Karaman o~lundan pek ac~~ bir intikam alma~~~
kararla~t~rm~~d~ . Filhakika verilen fetvalar~ n üçü pek a~~ r idi.[4 ve 51
Tâcüttevarih. C. I, S. 371 ve Bihi~ ti tarihi.
Bu vaka'y~~Camiüddüvel ve (..,:~.A~~,
v~zr) 845 H. - M. 1441
senesinde ve Bihi~ti ise bir sene sonra gösterirler. ~kinci eser, Ibrahim Beyin
Germiyan vilayetleri ile Bolvadin, K~r~ehir, Beypazar~ , Sivrihisar, Emirda~~,
Karahisar, Kütahya Hamit, Ankara tarallar~n~:vurdurdu~unu yazar.
Oruc Bey Tarihi S. 54, 55.
Murat II' nin istedi~i fetvan~n hulasas~~ ~u idi: Bütün firenkler ittifak ederek Osman o~lunun memleketlerini zapt, Rumelideki müslümanlar~~katil ve
mallar~ n~~ al~p oralara sahip olma~a kasdetmi~ler, Osman o~lu bunu duyup bütün memleketinin askerlerini toplayarak bunlara ~nukabeleye ve firenkleri islam
ülkesine sokmama~a haz~rlanm~~~iken Karaman o~lu bu tehlikeli vaziyeti bildi~i
halde ~ stanbul Rum Imparatoru ile mektupla~arak iki taraftan s~k~~t~ rmak suretile ~bni Osman' ortadan kald~rma~a azim etmi~ler; i~te bu suretle dü~ mana' islam
beldelerini istilasma yard~ m eden ve Osman o~lunu dü~man~~ müdafaas~ndan
al~koyan Karamano~lu hakk~ nda katil mi vacibdir, yoksa muz~r maksatlarmdan
vazgeçirmek mi laz~md~ r? Bu ef'alden dolay~~ ~eriatten hariç olup kan~~heder
edilir mi? Tarz~ndad~ r. Fetvalar~n foto~rafisi eserin sonuna ilave edilmi~tir.
15] Firenklerle beraber, Osmanl~lar~n üzerine yürüdü~ünden dolay~~musshiplerinden birinin ~brahim Beyi muahaze ile a~~r söz söyledi~ini Lfltli Paça
Tarihi yazar (S. 107)
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~eyhülislân~~ ~ehabeddin Ahmet bin
~afii Kadil Kuzat~~
Hacerül Askalâni bu hususta muhtelif edille ile Karaman o~luna
kar~~~mukateleye kadir olanlar~n durmayup an~nla harp etmelerinin vacip oldu~unu söyliyerek ~brahim Beyin deminin beder
oldu~ unu beyan ediyor. Abdüsselâm~~Ba~dadi ile Bedrüddini Hanbeli,
ve Bedrüddini Tenisi de katledilmesi lâz~m geldi~ini söylemi~ler ve
Osmanl~~kad~lar~ndan Amasyal~~Abdürrahman bin Mehmed'i Mus) de bunlara iltihak eylemi~tir.
l~h~~
Hanefi Kadil Kuzat~~ Sadüddini Deyri ise Karaman o~lunun yapm~~~oldu~u bu fenal~ ktan dolay~~ kendisi tevbe ile hakka rücu eder
ve bundan ba~ka frenklerle harp eden Osman o~luna askerile
yard~ m eylerse tevbesinin kabul olunaea~~n~ , aksi takdirde dünya
ve ahirette rezil olup husran içinde kalaca~~n~~ beyan etmektedir.
Halkondil'in yazd~~~~gibi iki ate~~aras~ nda kalan Osmanl~lar kuvvetlerini ikiye ay~ rmak suretile Rumelide zay~f dü~mü~~ve ikinci
Murat Bey, Anadolu vaziyetini kurtarmak için Macarlarla sulh yapma~a mecbur olmu~tu [1]. Murat II. 15 Temmuz 1444 de Sekedin
muahedesini imza eder etmez Rumeli kuvvetlerini ve kendisine tabi
h~ristiyan askerlerini beraberine alarak süratle ve ayni zamanda
amans~z bir ~iddetle Anadoluya geçip Karaman o~lu üzerine yürüdü[2].
Osmanl~~Hükümdar~~ alm~~~oldu~u fetvalarla Ibrahim Bey ve Karaman memleketlerine kar~~~pek ~edit davranma~a karar vermi~~
ve an~n müsliimanl~k nam~ na izalesi lâz~mgelece~ine iman etmi~ti.
Murat II bu kanaatle yürüyerek Ibrahim Beyin Osmanl ~~ memleketlerine yapm~~~oldu~u fenal~~m [3] birkaç mislini yand ~ .
Halkondil (Roma imparatorlu~unun sukut ve Türk imparatorlu~unun
teessüs ve te~ekkülü Tarihi), 1632, Paris tan, S, 138.
Murad II'nin Karaman O~lu üzerine bu defaki yürüyü~ünün tarihi ve
zaman~~ kar~~~kt~r. Ne~ri, Tacüttevarih, He~t Bihi~t, Al, Solakzade, Bihi~ti, tarihleri Karaman o~lu üzerine yap~lan bu seferin frenklerle yap~lan ve Sekedin
Muahedesiyle neticelenen harpden evvel oldu~unu yazarlar. (eserinin daha yukars~ nda tenakuza dü~mekle beraber) Halkondil ile (S. 138) LBtli Pa~a tarihleri ve
Dukas bu Karaman seferinin musalahadan sonra yap~ld~~~n~~ beyan ederler. Oruc
Bey tarihi ise en do~ru olarak Karaman o~lunun Sekedin muahedesinden evvel
ve sonra yapt~~~~iki taarruzuna kar~~~Murat II nin de iki seferini yazar. Karaman O~lu ~brahim Beyin bu harbi müteakip Osmanl~ larla akdetti~i muahede metni
de son Karaman seferinin Sekedin Muahedesinden sonra oldu~unu ima etmektedir.
(Bu taraftan Karaman o~lu i~itti~im day~s~~ 'yani Frenkler] ehli islam
le~kerini s~ m~~; gayet ferah oldu. yürüdü. Emir da~~n~ n yaylliya gelen ilini urdu,
müslümanlar~n o~lan~na ve avrat~ na fesatlar etti. Sürdü, Beypazarma vard~,
An~~dahi andan beter eyledi. Elhas~l aya~~~basd~~~~yerde etti~i i~i hiç kafir et-
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Karaman o~lu memleketlerine giren Osmanl~~ordusu, geçtikleri yerleri ta~~ta~~üstüne b~rakm~ yacak derecede tahrip ettiler.
Bundan ba~ka ~ rz ve namusa tasallut suretile envai ~enaati yapt~lar[1]. ~brahim Bey Ta~ eline kaçt~ . Kendi zevcesi ile veziri Server A~ay~~ sulh akti için gönderdi. Server A~a çok yalvard~ . Evvelki hatas~ nda methaldar olmay~ p bu defaki hareketine de kat'iyen r~zas~~olmad~~~n~~ve bu son hadisenin Turgut o~ullar~n~n tahriki ile oldu~ unu beyan ederek [2] sulh aktine muvaffak oldu.
Zaten Rumeliden gelen haberler fena idi; Papan~n te~vik~~ ile
frenklerin Sekedin muahedesini y~ rtt~klar~~haber al~nm~~~oldu~undan Murat II sulha muvafakat etmi~ti.
~ brahim Beyin, Osmanl~ larla yapt~~~~bu muahede metni aç~k
türkçe ile olup onbe~inci asr~ n ilk yar~ s~na ait k~ymetli vesikalardand~ r. (4-1;-u-r.,-) ismi verilen, Muahedenamenin metni aynen
~öyledir [3].

Sevgendnâme—[Ahdnârne]
ba~;
e:A~ble 1;1 431141...; 1,4313 t
4.; „iri 4f-zi
`11
Benkim ~ brahim Begüm Merhum Mehmed o~lu -el- Kara- )1:11.' t•Qt•
mani, elümi [elimi] Tanr~~kelam~na koyup s~ dk j ve ihlas ile bila
hile vela istisna and içüb iderümki
44~~~
„.31:11 i~~~~ 413c, Aut.," .t~~~,
1.4, vi
r~...,1,5 31 bu tanr~~kelâm~~hürmetiçün ki Muhammet Mustafa'ya selavatullahi aleyhi ve selamihi
44. 4,
Cebrail vas~ tasiyle nazil oldu. Merhum ve ma~für Mehmed Han
medi). A~~k Pa~ azade Tarihi, S. 129.) A~~k Pa~ azadenin ehli küfre main z~2.- olmas~ndan dolay~~(O demde ehli islam küfrüne hükmetti) demesinden hakk~nda al~nm~~~
olan Fetvaya ima etmi~~olmas~~ muhtemeldir.
Vilayeti Karaman' ~ öyle urdular kim köylerini ve ~ehirlerini elek elek
ettiler, harap ettiler, Karaman o~lu kaçd~~ Ta~a (Ta~eline) girdi ve o y~ l fr
o~lan ve k~z do~du mechulülneseb
(A~~ k Pa~azade, S. 130).
Server A~a Konyada vak~flar~~olan zattir. ~ brahim Beyin zevcesile beraber. Osmanl~~ordusuna geldi; Server A~a ~kinci Murad'a (Karaman o~lu kenduye lay~k~ n etti; Allah hazretinde yüzü kara oldu, sen bunun gibi etme) dediler. Murat; ~brahim Beye itimad~~olup olmad~~~n~~Server A~adan sorunca
o da (evvelki hatas~ nda bile de~ildim. ~imdiki hatas~nda r~zam yoktu; Turgut
okullar~ndan oldu) dedi ve kendisine teminat verdi~ini de söyliyerek sulhü ait
eyledi (Ayni eser, S. 130).
Bu muahedename sureti Paris Milli Kütüpanesinde türkçe ilave kitaplar aras~nda 660 numarada olup 55-56 yaprak!! bir mecmuan~n içindedir. Müellifi
Katib Yahya bin Mehmed olup 889 senesinde istinsah edilmi~tir. Bu çok k~ymetli
vesikay~~Kurumumuz azas~ndan de~erli arkada~~m~ z Mükremin Halil ~nanç'~n
hususi kütüpanesindeki vesika def terlerinden naklettim. Kendisine çok te~ekkür ederim.
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O~lu Murad Begün ve O~lu Mehmed Begün ~erif nefislerine ve
canlar~na ve ~rzlar~na[1] ve dostlar~na ve memleketlerine ve vilâyetlerine ve vilayetlerindeki ~ehirlerine ve kalelerine ve kuralarma
0)-,L,i) ve s~nurlar~na ve oturur raiyetlerine ve göçlerine ve beylerine ve vezirlerine ve sipahilerine ve kullar~na ve etba~na ve e~ya~na ve cemi taallükatlar~na zâhiren ve bât~nan hiç vcçhile dü~manlik etmeyim ve ettirmeyim ve etmek isteyene dahi ~erik olmayim ve muavenet etmeyim ve kimesne etmek dilese elümden geldü~i kadar men e ve def idem, Taksirlik etmeyim, dostlar~na dost
ve dü~manlarma dü~man olam ve devletlerine ziyan gelecek yerde olmayim ve mezkf~r Murad Be~ün devletlerin ve rifatlar~n dilemeyen dü~manlarma müslümanlardan ve küffardan ihfayile ve a~ikare adam~m ve haberim ve mektubum varmaya ve mezkfir Murad
Be~ün ve oglu Mehmed Begün dü~manlar~ndan ve bed endi~elerinden bana gelen mektublar~n ve haberlerin aynile bildürem.
Ve halklar~ndan kimesne hain olub kalelerinden ve ~ehirlerinden
bana virürlerse almay~m ve mezkf~r Murad Be~ün ve o~lu Mehmed Be~ün kullar~ndan ve etba ttit kullar~ndan ve kendulere
müteallik olan vilayetlerinden kimesnenin kullu~u veyanut Halay~~~~ve davan kaç~p veya u~urlan~b benüm ilüme girürse buluna
virem, özür etmeyim filcümle dostlar~na dost ve dü~manlar~na
dü~man olup her y~l bir o~lumu çerümla (Çeri = Asker) mezkür
Murat Begün hizmetine vireyim. Vallahi (l) bu mezkf~ratta hiç
veçhile nakz~~ahd etmeyim ve ahd~m~~ nakzedüb kefaret vermeyim ve verdirmeyim. Vallahi her Bar nakz~~ ahd ettü~imce
yemin benüm üzerime ola ve tallahi 41w do~ru and içtim hile ve
istisna etmedüm, ve bu ahdden (4,4) muhalefetim ve tecavilzüm
yoktur. E~er edecek olursam yallah bu tanr~~kelam~~bana ve
evlad~ma garim olsun ,hole~,
j.";J,i.L
13).
Bu Sevgendnâme
ile ~brahim Beyin ne kadar s~k~~~k
ve âciz vaziyete dü~dü~ü görülüyor. Bu ahdname yaln~z Murat
Beyle de~il, ayn~~zamanda o~lu Mehmed Bey ile de akdediliyor.
~u halde Murat II, Sekedin muahedesini müteakip o~lunu hükümdar yapmakla beraber kendisi henüz saltanattan çekilmi~~vaziyette
de~ildir; Kuvvetli ihtimalle bu muahedeyi müteakip Manisaya
[1] Bu kay~t a~a~~da da tekerrür ettiginden Murat II ile o~lunun bu tarihte
beraber hükümet ettiklerini anlar~z. ihtimal Murat, o~lunu tahta ielas ettikten
sonra Karaman O~lu üzerine gelip adam ak~ll~~tedibettikden sonra Manisa'ya
çekilmi~tir ki Oruç Bey Tarihinin mütaleas~~da bunu teyideder.
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çekilmi~~olmal~d~r. Karaman o~lu bundan sonra Osmanl~~memleketlerine taarruz etmeme~i ve Osmanl~ lar~n dostlar~na dost ve
dü~manlarma dü~man kalma~~~kabul ediyor. Bundan ba~ka Osmanl~lar~ n gerek müslüman ve gerek h~r~stiyan dü~ manlarma gizli
ve a~ikar mektup yazmama~'~~ve haber ve adam göndermeme~i de
kabul ediyor ki bu, ~ brahim Beyin Frenklerle gizlice muhabere etmesinden dolay~~konulmu~~bir kayd olacak. Bundan maada bir mühim
madde de her sene o~ullar~ ndan birisini asker vererek nöbetle
Osmanl~lar~n hizmetine gönderme~i kabul eylem esidir ki bu da rehin
demektir. Son kay~tlar ~ brahim Beyin her hangi bir vesile ile i~i
kitaba uydurup nakz~~ahd etmemesi için konulmu~tur.
~ brahim Beyin bundan sonra bu muahede hilaf ~na haraket
edip etmedi~ini kan olarak bilmiyoruz. Tarihler Murat II'nin
Manisa'ya çekilmesini müteak~ b Bizans imparatoru vas~tasile
Macarlara adam gönderüp Murad'~n Manisaya çekilip zevk ve
sefaya dalarak memleketi bir çocuk eline teslim eyledi~ini beyan
ile anlar~~harbe te~ vik ederek Sekedin muahedenamesinin bozulmas~~için te~vikatta bulundu~unu yazmaktad~rlar
~brahim Bey belki pek s~k~~d~~~~zaman yani muahedeyi imzalamadan evvel böyle bir n~ üracaatta bulunmu~~olabilir. E~er muahedeyi müteakip böyle bir müracaatta bulunmu~~olsayd~~Murat
II'nin Haçl~ larla yapt~~~~Varna Muharebesinde kendisinin Anadoludan taarruza geçmesi laz~ m gelirdi. Halbuki bu muharebede Karaman o~lu musalahaya riayet ederek yerinden k~m~ldamam~~~ve
Osmanl~~hükümdarm~ n vefat~ na kadar Sevgendnameye yani ahdnameye riayet etmi~tir.
41.**

~brahim Bey bir taraftan Osmanl~larla u~ra~~rken di~er taraftan
cenubda Kilikya sahilinde K~br~s K~rall~~ma ait olan (Gorikos)
müstahkem mevkiini [2] hücumla zabtederek bu suruetle frenklere,
Anadolu k~y~lar~ ndan ellerini çekdirmi~tir (1448).
Suriye sahillerindeki Aka [~ ], Haçl~~seferleri esnas~nda nas~l
onlara mühim bir mahreç vazifesi göriyorsa buras~~da Anadoluya
taarruz için ondördüncü as~ r haçhlar~nca ayn~~vaziyette görülüyord~.
Ve bundan dolay~~K~br~s K~rallar~~buray~~elde tutma~a o kadar
ehemmiyet veriyorlard~.
A~~kpa~azade Tarihi, Ni~anc~, Tacüttevarih, Sabahf - ül - Ahbar. Jy.y~..z~do
Gorigos, muhtelif eserlerde Korgus, Kürko, Koriko. Kor, Kork, Kürk ve
daha eski olarak (Kuriküs) isimleriyle de zikredilmektedir. Filip Dümezierin (Ondördüncü as~r ehli Salibi). Bu mevki ~çel vilAyetinde Göksu deresinin denize döküldü~ü yer ile (Aya~~Köyü) aras~nda olup kale harabeleri vard~r.
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Bu Gorikos müstahkem mevkiini 1359 senesinde K~br~s Kral~~
Birinci Piyer elde ederek oraya yerle~mi~di. Buna da sebep ora
halk~n~n Türkmenlerin tazyik~ndan bun alarak orada bar~ nm~yacaklarm~~anlay~p K~br~s Kral~na müracaat etmeleri idi. O da siyasi
emellerine muvaf~k gelen bu teklifi derhal kabul eylemi~ti.
Bu müstahkem mevki Karaman o~lu memleketlerini daimi surette
tehdit edecek vaz~yette bulunuyordu.. Kilikya'ya inmek isteyen Karamanhlara buras~~bir tak~nt~~idi. Bundan dolay~~evvelden beri zaman
zaman Türkmenler buran~n i~gali için hücum ediyorlard~. Ibrahim
Bey Bunu pek iyi takdir etti~inden ilk f~rsat zuhurunda buray~~
zapteylemi~tir [1].
*
~brahim Bey yukarda söyledi~imiz gibi art~k bundan sonra
Murad II ile boy ölçü~mekten vazgeçmi~~ve muahede mucebince
ikinci Kosova muharebesi esnas~nda eski müttefiki olan Macarlara
kar~~~Osmanhlara yard~mc~~asker göndermi~~ve hatttt, bu kuvvetler
intizams~ z ve techizats~z oldu~undan Osmanl~~hükümdarm~n
infialini mucip olmu~tur.
(855-1451 M) de Osmanl~~taht~nda v~~kua gelen tebeddül, ~brahim Beyi iimide dü~ürdü, Germiyan, Ayd~n ve Mente~e ailelerinden olduklar~~iddias~~ ile birtak~m Beyleri Germiyan, Ayd~n ve
Mente~e illerine sald~rtan ~brahim Beyin kendisi de Antalya veya
Alaiyeyi zaptetmek üzre o tarafa gitmi~ti.
Yeni Osmanl~~Hükümdar~~Mehmet II, Karaman O~lu üzerine
Anadolu Beylerbeyi O~uz veya Ozguro~lu Isa Deyi göndermek
istedise de Veziriazam Çandarl~ zade Hail Pa~a bunu az görüp i~in
ehemmiyetine binaen ~sak Pa~ay~~ Anadolu Beylerbeyli~ine tayin
ettirüp ileri sevketti[2]. Padi~ah ta arkadan yürüdü. Ordu Ak~ehire geldi~i zaman Karaman O~lunun müracaat~~ve Osmanl~~ricalinin tavassutiyle sulh yap~ld~. ~brahim Beyin, k~z~n~~Osmanl~~
Padi~ah~na vermek ve baz~~yerleri terketmek ve her seferde kuvvetlerile hizmet eylemek üzre teklif etti~i sulh kabul edildi.
Mehmed II sulh yaparak döndü[3]. Bu muahedede Osmanl~~murahhas~~Kasabo~lu Mahmud Bey idi[4].
[I] islüm Ansiklopedisi 1443 senesinde buran~n ~brahim Bey taraf~ndan
zapt~n~~yaz~yor. Filip Dümezier ise 1448 i gösteriyor. Üç rakkamm~n sekize benzemesinden ileri gelmi~~bir yanl~~l~k olmal~.
Bihi~ti: Tevarihi Ali Osman.
Camiiiddtivel, J.y.d~c4 Karamanl~lar K~sm~. A~~kpa~azade, Bihi~ti ~brahim
Beyden al~nan ~ehirleri yazar.
Ali, C. 5, S, 249; Tacüttevarih, C. 1, S. 416.
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Osmanl~~Hükümdar~, ~brahim Beyin tekliflerini kabul eylemi~ti,
bununla beraber ~brahim Bey el alt~ndan kendisine müttefik arama~~~ihmal etmedi. Bu defada Osmanl~ lar aleyhine Venediklilerle
birle~mekte bir menfaat ümit etti.
**

*

Osmanl~lar~n küçük Asyay~~tedrici surette istilalar~~Venedik
Cumhuriyetini dü~ündürüyordu. Hele ~stanbulun Osmanl~~Türkleri
taraf~ndan zapt~~Venediklileri telâ~a dü~ürmü~tü. Çünkü Osmanlilar icab~nda kendilerine hizmet eden Cinevizlilere mütemayil
idiler ve onlara müsaadatta bulunmu~lard~, ~~te tam bu s~rada
Venedik sefiri (Gio Vanni Mocenigo) Karaman hükümdar~~~brahim
Beyle bir muahede akdetmek üzre Konya'ya gelmi~ti (1453).
Bu muahedename zahiren bir ticaret ahdnamesinden ibarettir;
Hakikatte ise ~brahim Beyin Mukaveleye merbut mektubundan
anla~~laca~~~üzre mü~terek bir dü~mana kar~~~ittifak~~havidir ve
iham rk.:1 tarikiyle bundan bahsedilmektedir; bu mü~terek dü~man~n
ise Osmanl~lar olaca~~nda ~üphe yoktur. Ibrahim Bey s~rf bu
maksatla Venediklilere ticarette vas~~imtiyazlar vermi~~ve geni~~
müsaadeler göstermi~tir.
Bu ticaret mukavelesine nazaran ~brahim Bey kendi hudut
ve memaliki dahilinde Venedik tüccarlar~ndan hiç bir vergi almamak' taahhüt etmekte ve fazla olarak kendi tebeasiyle Venedikliler aras~nda vukua gelecek ticari muamelâtta Venedik tart~~
ve ölçülerinin istimaline müsaade etmektedir; ayn~~zamanda Venedik Cümhuriyetinin her nerede isterse oraya hakk~~kazay~~ haiz
bir konsolos göndermesine ve tüccarlar memleket haricinde
otursalar bile anlar için Venedik Hükümeti taraf~ndan bir ticaret
reisi tayinine icazet vermi~tir [1].
* *

~brahim Bey, Fatihin Kastamoni, ve Trabzon seferinde o~lu
kumandasiyle asker göndermi~~ve Osmanl~~hükümdar~~Ibrahim
Beyin O~luna h~l'at giydirerek an~~ yine iade etmi~ti (864 H 1460 M) [2].
Kastamoni seferinde Fatih Mehmed II, Candar o~lu ~smail Beyin elinden Kastamoni ve Sinob'u ald~ktan sonra talebi üzerine
ona Yeni ~ehir, Yarhisar ve ~negöl'ü has olarak vermi~ti. ~smail Bey
Heyd. Histoire du Commerce du Levant C. 2 s. 356
Taciittevarih, C. I, S. 474 ve Astkpa~azade Tarihi.
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buraya yerle~tikten sonra Fatihin Trabzon seferinde bulunmas~ndan istifade etmek istiyen ~brahim Bey, ~smail Beyi tekrar Kastamoniye dönme~e te~vik ile kendisinin yard~m edece~ini ve ayn~~
zamanda Akkoyunlu hükümdar~~Uzun Hasan Beye de müracaat
ederek Osmanl~lar~n s~k~~t~rmalar~n~~teklif etti ise de ~smail Bey,
memleketin karde~i Ahmed Bey elinde olup kalelerde Osmanl~~
askeri bulundu~unu söyliyerek Karaman o~lunun arzusuna muvafakat göstermedi.
Fatih Trabzon seferinden dönerken yeni Candar hükamdar~~
K~z~l Ahmed Beye Mora Beyli~ini vererek kastamoni ve Sinobu
ilhak etmi~ti; Bundan müteessir olan Ahmed Bey, Boluda bulunan
ailesini al~p orduya iltihak etmek üzre padi~ahtan izin alarak
ayr~ld~~ise de Bolu taraf~na gitmeyüp Karaman o~lu ~brahim Beyin
yan~na kaçm~~t~; ~brahim Bey, Osmanl~larla yapt~~~~müsalehaya
riayet ederek Ahmed Beyi kabul etmedi ve ona yaln~z harçl~k
vermek~ t. iktifa etti; Ahmed Bey de Uzun Hasan'~n yan~na gitti.
**

~brahim Bey (868 Zilkade veya Zilhicce - 1464 Temmuz veya
A~ustos) unda vefat etti [1]. En büyük o~lu ~shak Bey olup ötekiler de ya~~s~rasiyle Pir Ahmed, Kas~m, Karaman, Alaaddin, Süleyman, Nure Sofu'dur. Halbuki ne~retti~imiz vakfiyenin kenar~nda
tu~ras~~olan Mehmed isminde bir o~lu daha oldu~u görülüyor.
Cariyeden do~an ~shak Bey, babas~n~n sa~l~~~nda Veliahd ve
Içel valisi olup merkezi Silifke idi. ~shak Bey, babas~n~n son
zamanlar~ nda bizzat memleket idaresini eline alm~~~ise de bunu
k~skanan ve analar~~ ba~ka olan [analar~~Çelebi Mehmedin k~z~~
idi] karde~leri muhalefet etmek üzre f~rsat kollamakta bulunmu~lard~ . Nihayet bu (868 H. - 1464 M). de babalar~n~ n hastal~~~~a~~rla~~nca Pir Ahmed Bey Konya ayan~n~~elde ederek hükumdarl~~~n~~
ilan eylemi~~ve henüz hayatta bulunan Ibrahim Bey, ~shak Beyle
beraber Konya yakinindeki Gevala veya Gevelle kalesine kaçm~~lard~ . Zaten ölmek üzre bulunan ~brahim Bey buraya gelir gelmez
vefat etmi~~ve cenazesi (Larende-Karaman) ye naklolunarak orada
yapt~rd~~~~imaret medresesine biti~ik olan türbesine defnedilmi~tir.
Baz~~kay~tlara göre altm~~~veya doksan ya~~nda vefat etmi~ti [2].
Sehavl ( e~i~~..,:.*.it.r) de 868 Zilkade veya Zilhiccesi sonlar~nda vefat
etti~ini yazar.
Sehavrnin Vecizülkelâm pir..11;;.., isimli tarihi, Köprülü Kütüphanesi, N.
1189, varak 145. Yine bu eser ~brahim Beyin k~rkbe~~seneden fazla hükümdarhk
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~ brahim Beyin türbesinde kendisile beraber okullar~ndan Kas~m
ve Alâilddin Beyler de metfundurlar. Kendisinin kabri ortada
olup sa~da Kas~ m ve solda Alâüddin Beylerin kabirleri vard~ r.
Alç~~ san'atinin en güzel numunelerinden olan kabirler sonradan
tahrip edilmi~ tir [1]. Türbenin içi k~ ymetli çinilerle süslenmi~tir.
Türbe kap~s~~san'atkaranedir.
~ brahim Beye ait kabir kitabesinin foto~rafisi makalenin sonuna konulmu~ tur [2].
~ brahim Bey hakk~ nda tarihlerden terkib ederek ald~~~m~z malflmat bundan ibarettir. Sehavi
ismindeki eserinde ~brahim
Beyin ecdad~~ gibi Osmanl~ lara has~m oldu~unu ve çok adavet
besledi~ini beyan ediyor ki hâdisat ta bunu fazlasile göstermektedir; Hazinei Evraktaki mevkufat def terlerinin tetkik~ndan memleketinde epey eser yapt~~~~ve ilim adamlar~na kar~~~himayekâr
bulunup anlara arazi verip vergilerden muaf tuttui,"-:- ^"ülür.
Halka kar~~~muamelesinin iyi oldu~unu yine Sehavi yaz~yor; Vakfiyesinin tetkik~ ndan da kendisinin merhametli ve terbiyeli bir
hükün~ dar oldu~u görülmektedir. Azim sahibi ve cür'etkâr oldu~u hayat~n~ n tetkik~~ neticesinde anla~~ lmaktad~ r. Konya ~ehrinde
de bir imareti vard~.
~ brahim Beyin büyük o~lu ~shak Bey, biraderlerile ba~a ç~kam~ yaca~~m anlay~ nca Silifkeye çekilerek M~s~ r Memlük hükümdarile mektupla~up an~ n himayesini istemi~~ve bu müracaati kabul
olunarak kendisine H~l'at u. gönderilmi~tir [3]. Sonradan Akkoyunlu
Hüküm~lar~~uzun Hasan Beyin yan~na giden ~shak Bey (870 H. 1465)
senesinde orada vefat etmi~tir [4].
* *

etti~ini yaz~ yorsa da yanl~~t~ r. Yine ayn~~müellif
de ~brahim Beyin doksan ya~~ nda öldü~ünü beyan ederek tenakuza dü~ er; yahut bu tehalüf müstensih
hastas~d~r.
~chbal Mecmuas~, sene. 1327, say~ , 36, Bay Halil Ethemin makalesi bu
yaz~~eski eserlerin tahrip edilmekte oldu~undan ac~ kl~~ surette bahsetmektedir.
Çok esef olunur ki bugün de baz~~yerlerde vaziyet ayn~d~r.
Sülüs hatla yaz~lm~~~kitâbe sureti ~udur:
—4
— 3 utbilz J~~ Li~~.,1›
—2
—1
.
zA..)
Bu kitabenin bir sureti de Tarih Encümeni Mec~nuas~ nda (sene. 3,S. 830)
ne~redilmi~tir.
e.
Abdürrahman~~Sehavi, Umumi kütüphane nüshas~, No. 5210
Bu makaleyi yazarken vakfiyeden ba~ ka istifade edilen eserler: Hazinei
Evrak mevkufat defterleri denilen onaltmc~~ asra ait mufassal ve mücmel vesikalar.
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Karaman o~lu Vakfiyesinden cemiyetimizi haberdar eden, ve
~brahim Bey hakk~ndaki fetvalar~~bize tetkik ettirerek foto~rafilerini ald~ran Topkap~~Saray~~Müze ve Kütüphanesi Direktörü
de~erli arkada~~ m Bay Tahsin Oz'e te~ ekkür ederim.
20 - XII - 1935

Karaman o~ullar~~hakk~ nda vesaiki mahküke (Türk Tarih Encümeni sene. 2 ve 3)
A~~kpa~azade, Ne~rl, Lütfi Pa~a, He~t Bihi~t, ~bni Kemal, Bihi~ti, Tacüttevarih,
Hammer, Oruç Bey tarihleri, Menahicülin~a(LtiY e.L.) Ibrahim Bey hakk~ ndaki fet~..
~ikari,
, Menheli safi
r~i‘.1.k.” , Nücumi Zithire
valar,
Ali Tarihi, Düveli
, ~bni Ayaz Tarihi, .:3,,~—~ ,h;
Camiüddüvel
islâmiye, Encümenin Osmanl~~Tarihi Mesktikt~ t katalogu (A. Tevhit), orta zamanlarda ~ ark ticareti tarihi, hususi kütüpanemizdeki Ni~de ve Karaman kitabeleri,
Islam Ansiklopedisi. Vakayii Türkmaniyye ar)i; dWi Köylerimiz isimli eserler ile
makalenin hami~lerinde görülen di~er membalar.
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4 — Ibrahim bey hakk~ nda Hanbeli alimlerinden Bedrüddini Bagdadi ile Hanefi
mezhebi limi Abdüsselâm~~ Bagdadinin fetvalar~~
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7 — Karamanda Ibrahim Beyin ~ maret Medresesi, plan, kitabe ve ta~a hak edilmi~~
olan vakfiye hulasalar~~[Konya Müzesi Direktörü Bay Yusufun kolleksiyonundan]

Medresesinin d~~~ kap~s~~

1 1 — Karamanda ~maret Bahçesinde ~brahim Bey Çesmesi

12 — Karamanda ~ brahim Bey ~ maret Medresesinin oyma pencere kanatlarmdan
biri olup ~ stanbul Arkeoloji Müzesindedir

13 — Karamanda Imaret Medresesinin Çini Mihrabi olup Istanbul Arkeoloji Müzesindedir

14 — Karamanda Karaman O~lu Ibrahim
Beyin medfun oldu~u birbe

16 — Karamanda ~ maret Medresesi biti~i~indeki ~ brahim Bey
Türbesinde ~ brahim Beyin kabir kitabesi
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