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B~R TEML~KNAME
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SASA BEY AILESI
Prof. ~smail Hakk~~UZUNÇAR~ILIO~LU
T. T. Kurumu lizas~ndan, Bal~kesir Meb'usu
Osmanl~lar~n ilk zamanlar~na ait vesikalar pek azd~r; bu devre
dâir elde edilen vesikalar~ n ne~redilmesi Osmanl~~tarihinin ondördüncü as~ rla on be~inci asr~n ilk yar~s~ndaki noksan ve yanl~~lar~n~~
tashih için pek lüzumludur. (Belleten) in IX uncu nüshas~nda Urhan
Beyin bir mülknamesini ne~rederek icab eden izahat~~vermi~tim; Urhan Beye .it temliknâme, tarihin baz~~müphem ve noksan cihetlerini ayd~nlatm~~ b; bu def'a ne~retti~im temliknâme de ayni maksada
hizmet etmekte ve ayn~~zamanda eski bir Türk Ailesini de meydana
ç~karmaktad~r.
Mehmed Çelebinin mülknâmesini talebemden Ankara erkek
lisesi tarih ö~retmeni Bay Niyazi vas~tasile elde ettim; Bay Niyazi
milli tarihin ehemmiyet ve azametini kavram~~~ve iyi yeti~mi~~bir
ö~retmen oldu~undan müsâit vakit buldukça talebelerine milli tarih
ve tarihi vesikalar~n faydalar~ndan bahsetme~i adet etmi~~ve bunun
iyi neticelerini de görmü~; bu münasebetle son s~n~f talebesinden
bulunan Turgut Kö~klü kendisinin mensup oldu~u Sasa Bey ailesine
.it bir temliknâme ile bir Huccet getirmi~tir. Niyazi'nin, bana verdi~i bu vesikalar~n foto~raflar~n~~ ald~rarak as~llar~n~~iade ettim;
i~te bu makaledeki vesikalar~n ikisi Kö~klü ailesine ait olup suretini koydu~um üçüncü vesika da birkaç sene evvel Ba~vekalet
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Ar~iv dairesinde görüp suretini alm~~~oldu~um yine bu Sasa Bey
ailesine teallüku olan ba~ka bir kay~t stiretidir. Milli tarihle alakalar~ndan dolay~~ gerek Bay Niyaziye ve gerek talebesi Turgut
Kö~klüye te~ekkür ederim.
* *

Babas~~Y~ld~r~ m Bayezidin Ankara muharebesinde esir olup,
verat~ ndan biraz sonra Osmanl~~ ~ehzadeleri aras~ ndaki saltanat
mücadelelerinde Amasyada bulunan Çelebi Mehmed, Amasya, Tokat, S~ vas taraflar~ ndaki beylerin kendisine kar~~~gösterdikleri samimi rab~ta [1] sayesinde o m~ ntakadaki vaziyetini kuvvetlendirdikten sonra karde~ lerine galebe etmi~~ve bu mücadeleler esnas~nda Saruhan Beyli~ini de ortadan kald~ rarak Manisa havalisine
sahip olmu~tu (1410).
Osman~l~lar~n bir memleketi istilada siyasetleri, ilk anlarda oradaki bütün te~kilat ve müesseseleri ibka etmek ve verilmi~~haklar~~
tan~ mak hattâ daha sonralar~~ bile bilhassa vak~ f, mülk, timar hususlar~ na riayet etmek oldu~undan bu siyaset tarz~~ anlar~ n Anadoluyu sür'atle istilalar~nda mühim bir âmil olmu~tu.
Çelebi Mehmed, Manisa havalisini ald~ ktan sonra orada Saruhan
o~ullar~~ zaman~nda verilmi~~bütün haklar~~ tan~ m~~~ve oradaki eski
aileleri himaye etmi~tir; bu hususa dair, Osmanl~lar~ n on be~~ve on
alt~nc~~ as~ rlardaki tahrir defterlerinde pek çok kayit vard~r. Bu
k~ sa izahattan sonra Çelebi Mehmedin, Sasa Bey ailesinin ceddi olan
Pa~a Ali Beye vermi~~oldu~u temliknâmeye geçebiliriz:
Temliknamenin esas~, tu~ra, ~ahitler ve kenar~ndaki izahlar
hariç olarak on iki sat~rd~ r; yaz~~ Urhan Beyin temliknâmesindekinin aynidir ve 820 Zilkade iptidas~ nda (1417 II kanun) verilmi~tir,
~ahitler aras~nda baz~~ mühim simalar görülmektedir.
Mehmed bin Bayezit Han [Tu~ral
1 — Sebebi tahriri tevkil hümayun hükümü enfezehullahü taalâ

2 — ila yevmiddin oldur kim darendei huruf mefharül ekâbir
3 — Pa~a Ali Bey dame izzül~ti Saruhan ilinde yetilmi~~[y~rt~k]
4 — Tevabiinden sobi köyi haddi s~ nurile mülk
5 — Lige erzani görüp virdim badelyevm sâyir emlak
6 — Bigi taht~~ tasarruf~ nda ola dilerse sata ve dilerse
7 — Hibe ide ve dilerse vakf ide benim asl~mdan
[1] Çelebi Mehmedin maiyetindeki Bayezit Pa~a, Hac~~Ivaz Pa~a, Sofu Bayezit, Bicar o~lu Hamza Bey vesaire gibi adamlar~~Amasya ve Tokat havalisinden
idiler.
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8 — Ve neslimden hiç veçhile kimse da'va ve nizâ itmiya
9 — Herkim da'va iderse ~er'a mes~nü olm~ya herkim
Ki tebdil ve ta~yir idecek olursa lâneti Hudâ
10
11 — Ve Resül ve melâike an~ n üzerine ola. bu alâmeti ~erif
12 — ~i-zre itimat k~lalar tahriren Ti evâili zilkade sene i~rin
ve semâne mie
~ehidc bimafih
~ehide bimafih
~ehide bizalik
~brahim bin Halil Bay Bekta~ ? Elvan bin Pa~a A~a Yakup bin Enestos elkâtib
Ye~hedü bimazmunihi
~ehide bimafih
Halil bin Abdullah
Kâtibülhurf~f Hamza bin
Do~an bin Abdullah
Aslihan-el-karasi gaferlehüma
~ehide bimafih
Hamza bin Bicar.
Temliknamenin imlas~~aynen soyledir:
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[1] .&•=bigi, eski zamanlarda kullan~lm~~~te~bih edatlar~ndan olup bugün biz
bunu (gibi) diye istimal etmekteyiz.
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Mülknâmenin sa~~kenar~ nda (Mehmed bin Bayezit Han) tu~Tasi
ile üç sat~rl~k Bali bin ~eyh Mustafan~ n, hükümdar~ n ikrar~~ üzerine
mülknamenin s~ hhat~n~~tasdik~~havi ~u derkenar~~ vard~r:
J1)1! Ls]

—

a'c L31,,

•

—

Bu mülknameye göre Çelebi Mehmed, Pa~a Ali Bey ad~ nda oldukça nüfuzu olan birine arazii emiriyyeden ay~r~ p Saruhan [Manisa] n~n Tilmi~~m~ntakas~ ndan Sobi köyünü mülk olarak veriyor [1]•
O as~ rlarda devlete ait arazinin dörtte üçü arazii emiriyye yani bu
günkü tabirle devlete ait araziden oldu~undan bu zâte do~rudan
do~ruya kaydü~arts~z mülk arazi verilmesi Pa~a Ali Beyin büyük
bir hizmeti görüldü~üne delâlet eder. arazii emiriyye hükümdar
ve hükümdar ailesine ait oldu~undan as~ l ve neslinden hiç kimsenin mülk olarak verilmi~~olan bu yere müdahale etmemesini, müdahale ve dava eden olursa Allah~ n, peygamberin ve meleklerin lanetinin an~n üzerine olmas~n~~söyliyerek manevi hükümlerle anlar~~
tehdit ediyor; temlikname verilirken birtak~ m ~ahitler bunun temlik
edildi~ini gördükleri gibi hakim de hükümdar~ n ikrar~~ ve ~ahitlerin ~ ehadetlerile Sobi köyü ve arazisinin temlikini tasdik ediyor.
Hakim Bali bin ~eyh Mustafan~ n tercemei halini bulamad~ m.
~ahitler aras~ nda (Ibrahim bin Halil) in Çandarl~~ zâde ~ brahim
Pa~a olmas~~pek muhtemel ise de vezir tabirile vazifesine ait bir
kayit olmad~~~ndan an~ n oldu~una kat'i surette hüküm olunamaz.
Di~er ~ahitlerden Elvan bin Pa~a a~a o tarihlerde maruf bir
~ahsiyettir; Elvan Beyin babas~~ Pa~ac~ k a~a Germiyan o~lu Süleyman ~ahin Ça~nigirba~~s~~ idi. Süleyman ~ah, k~z~ n~~Y~ ld~ r~ m Bayezide verdi~i zaman gelini Bursaya götüren Pa~aç~ k a~a idi; kar~s~~
ile beraber gelini götüren Pa~ac~ k a~a, tekrar Kütahyaya avdet
etmiyerek Y~ld~r~ m Bayezit ile kar~s~ n~ n hizmetinde kalm~~d~r. Pa~ac~k a~an~ n o~lu Elvan Bey de Osmanl~ larda Ça.~ nigirlik [sofrac~ l~ k]
etmi~ti [2]. 1426 senesinde ikinci Murad Bey Candar hükümdar~~
~sfendiyar Beyin torununu ald~~~~zaman gelini Kastamoniden getirme~e giden heyet aras~ nda Elvan Bey, de vard~~ [3] Elvan Beyin
Sobi veya Sobiler köyü Ali Beye verildikten sonra Ali Beyli ismile
an~lm~~t~ r; bugün de ayni ismi ta~~makta olup Manisa civar~ndad~r.
[2] A~~ k Pa~a zade tarihi S. 59.
» s. 106 Taciittevarih C. 1 S. 310
13]
>
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babas~ , Çelebi Mehmedin validesi olan Germiyan Prensesinin pek
ziyade mutemedi oldu~undan Çelebi de Pa~a a~an~n o~luna ayni
itimad~~göstermi~ti; hatta hayat~ndan ümidini kesdi~i zaman devlet
erkan~n~~ toplay~p o~lu Murad~ n hükümdar olmas~n~~vasiyet etti ve
Amasya valisi Murad~~saltanata davete Elvan Bey gönderildi [1].
Katip Yakup bin Enestos'un kim oldu~u bilinemedi; babas~n~n ad~~
(Enestos) diye aç~ kça okunuyor, Belki rumdan dönme bir aileden
olup, Enestos aile ad~d~r. Böyle aileler tarihte eksik de~ildir. Mesela
Anadolu Selçuk~ lerinde Fahrüddin Sivastos oldu~u gibi Osmanl~lar devrinde Bursada medfun Filboz ailesi de vad~r [2]. Hulasa ben
do~rusunu kestiremiyerek oldu~u gibi yaz~yorum.
Yine ~ahit olarak gösterilen Bay Bekta~ ? Gibi okudu~um
isim de meçhulümdür. Halil bin Abdullah ,r~A keza. bu ikineinin
babas~~Abdullah oldu~una göre esir olup pençik suretile hizmete
girmi~~ve yeti~mi~~olmas~~ihtimali vard~ r. Yine bu cümleden olarak
Do~an bin Abdullah da vard~ r. Gerek bunun ve gerek Halil bin
Abdallahm bu gibi i~lerde ~ ehadet edebilecek derecede mevki sahibi olduklar~~anla~~lmaktad~r. (Do~an bin Abdullah) ~n Osmanl~~
tarihlerinde Ni~eboli muhaf~z! olan Do~an olmas~~hat~ra geliyor;
bundan ba~ ka Çelebi Mehmed devrinde Amasyada Bayezit Pa~a
camii kitabesinde Bayezit Pa~an~n kölelerinden bir mimar (Do~an
bin Abdullah) dan bahsediliyor [3]. Belki bunlardan birisidir, belki
di~er bir ~ah~st~r.
Yine ~ahitler aras~ nda mülknâmeyi yazan Karesill (Hamza bin
Aslihan) vard~r, buna dair de ~imdilik bir kayde tesadüf edemedim.
Bir de ~ahit olarak Hamza bin Bicar ad~~görülüyor. Bu zat
Çelebi Mehmed devri ümeras~ndan Bicar o~lu Hamza Bey dir, aslen
Tokatl~~olup Selçukiler zaman~nda da hizmetleri mesbuk olan Bicer
Bey ailesindendir. Hamza Bey, Çelebi Mehmedin Amasya valili~i
zaman~nda maiyetinde bulunmu~, an~n hükümdarl~~~~temin etmesine
hizmet etmi~~ve (821 Hc. 1418 M.) ta Amasya valisi tayin edilen
Sehzade Murad Beye lala tayin edilmi~tir [4]. A~~k Pa~a zade bu
A~~ k Pa~a zade S. 94 Oruç bey tarihi S. 45. taeüttevarih C. 1 S. 302,
Hammer C. 2 S. 143 Hayrullah Efendi tarihi cüz 6 S. 92 tarihlerinden ilk üçü
Murad~~davete giden Elvan Beyin Ça~nigirba~~~ ve Hammer Emirahur, Hayrullah
Efendi ise Kap~elba~~~oldu~unu yazm~~lard~r.
~ bni Bibi Selçuknamesi Hotsuma tabi S. 264 ve kütübhanemdeki baz~~
Bursa kltabeleri.
Kitabeler birinci k~s~m [~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~ o~lu] S. 113.
»
»
»
»
» S. 21 ve Tacüttevarih C. 1 S. 286
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Hamza Beyin Rumeli Beylerbeyi olup (kafir Samsunun) zaptetti~ini yazmakta ise de yanl~~t~r. Filhakika ~imdiki Samsunu bu zat
zaptetmi~~ise de Rumeli Beylerbeyi olmam~~t~ r. Müverrih birkaç
Hamza Beyi biribirine kar~~t~rm~~t~ r. Hamza Bey (823 Ramazan 1420
birincite~rin) de Tokarta vefat etmi~~ve orada ismine izale edilen
Hamzalar mezarl~~~na defnedilmi~tir.
*
Bundan sonra ikinci vesikada bu ailenin vak~f yapt~~~n~~görüyoruz. Pa~a Ali Beyin o~lu Sasa Bey, Akhisarda bir imaretle bir
hamam yapt~r~yor, hamam~ n üçte ikisisini erkek evlatlar~na yakfedip bu suretle erkek evlattan erkek evlada kalmas~n~~ve ~ayet
erkek evlat nesli kalm~yacak olursa k~z evlada intikalini ~art
koymu~tur. Sasa Bey hamam~ n gelirinin üçte ikisini erkek evlad~na b~rat~ ktan sonra geri kalan bir sülüsün yevm1 dört akçesini
Akhisardaki imaretinin (etlü~üne) ve yevml üç akçesini kendi
ruhu için Kur'an okuma~a ve yevml bir akçeyi de hamam~n tamirine vakfetmi~~ve kendi sa~~oldukça vakf~na mütevelli olmu~tur.
Bundan sonra yukar~ daki Sasa Beyin torunu ümeradan ikinci
Sasa bey de dedesi vakf~na mütevelli iken karyei Sobilerdeki büyük ceddi Pa~a Ali Beye, Çelebi Mehmed taraf~ndan verilmi~~olan
mülk köyü vak~f yapm~~t~r. Her sene buradan al~nacak has~lattan
Iki yüz mud bu~day~~Akhisarda dedesi Sasa Bey imaretine ve yine
mezkür köy has~lat~ndan y~lda bin seksen akçesini babas~~Çalap
vermi~~Beyin ruhi için üçer cüz kuran okuma~a ve yine o köyün
gallesinden üçyüz altm~~~akçesini validesi ~ah hatunun ruhi için
cüz okuma~a ve günde üç akçesini de kendi ruhi için cüz
okuma~a vakfedip has~lat~n fazlas~n~~erkek evlad~na ve anlam
nesli kalm~yacak olursa k~z evlad~na vakf etmi~tir. Keza Babas~~
Çalapverd~~Beyden kalan Kuru dolap ismindeki mülk de~irmenini
de erkek evlad~na vakfeylemi~tir.
E~er nesli münkariz olup kimse kalm~ yacak olursa Akhisardaki
hamam, Sobiler köyü ve Kuru dolap de~irmenini Akhisarda medfun olan Sasa Bey zaviyesindeki fukaraya vakfetmektedir.
Bu hususa dair olan 900 Zilhicce sonu [1495] tarihli hucceti
~eriyye sureti aynen ~udur:
Hüccetin ba~~taraf~nda Manisa kad~s~~Mehmed bin Seydii Sabu son vakf~n s~hhatini tasdik sureti:
bu
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Manisa kad~s~n~ n bu tasdik~~ mehayif tefti~ine memur [1] Manisamn Atala kazas~~ kad~s~~Mahmud bin Osman [2] taraf~ndan da
kabul ve tasdik edilmi~tir:

[bir kelime silik]

—
,_.;111.

—t

«1 — Sebebi tahriri kitab~~ ~er'i ve bâisi tastiri hitab~~mer'i oldur ki sab~ ka merhum Sasa Bey bin Pa~a Ali Bey elma~fur Akhisardaki hamam~n~n 2 — Sülüsân~n~~evlad~n~ n zükür~na vakfidüp
,
C;>. zükür
karnen bâde karnin ve batnen bade batnin
münkar~z olduktan sonra inas~na vakfidüp kezalik [karnen]
3 — Bade karnin ve batnen bade batnin ve sülüsü ahar~n~n yevm1
dört akçesini Ak hisardaki imaretinin etlü~ üne vakfidiip ve yevml
üç akçesini kendun~ n 4 — Ruhi içün ecza okuyanlara vakfeyleyüp
amma ~ol ~artla ki iki cüz'ü bir akçeye okuyalar ve yevm1 bir
akçesini hamamm~ n meremmetine vakfidüp [iki kelime silik] 5 —
Nefsini k~lup ve kendüden sonra evlad~ = zükürma kalup karnen
bade karnin ve batnen bade batnin ve bu nesk üzre sene tis'a ve
r ‘:-.) tarihile muverrah ve 6 — [~ki
selâsin ve semâne mie (41,L.,
üç kelime silik] r Sasa Bey vefat ettikten sonra o~lu Çalapvermi~~
Bey mütevelli olup veçhi me~ruh üzre vak~f~n vakfiyyetini kabul
7 — ~düp mukarrer k~lup mutasarr~f olup badehu Çalapvermi~~Bey
müteveffa olduktan sonra o~lu Sasa Çelebi dahi mütevelli olup
vakf~~mezbur~~ kemayenbagi mukarrer 8 — K~ lup vakfiyet üzre
Osmanl~larda zaman zaman muhtelif m~ ntakalara memur edilip oradaki
halk~n seri, hukuki i~lerini gözden geçiren ve yap~lan haks~zl~klar~~ tash~ ha memur olan müfetti~lere mehayif müfetti~i denilirdi.
Manisa Livas~~mehayif müfetti~i olan Atala kad~s~~ Mahmu bin Osrnan~n
me~hur Bursal~~Lâmii Çelebi olmas~~pek muhtemeldir.
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bir nice müddet mutasarr~ f olup bâdehu tevabii Manisada karyei Sobiter dimekle maruf mülk köyleri ki aba vü ecdad~ ndan mezbur
Sasa 9 — Çelebiye ciheti irsile intikal idüp bunlar~~ karyei mezburenin gallesinden Akhisar mukabili y~ lda iki [Mud] bu~day Akhisarda dedesi 10 — Merhum Sasa Bey imaretine vakfidüp ve karyei mezküre gallesinden y~lda bin seksen akçeleri merhum babas~~ Çalapvermi~~Bey ruhi içün üçer cüz Kur'an~~[kerim] 11 — Okumak içün
vakfidüp ve karyei mezbure gallesinden y~lda üçyüz altm~~~akçesini
validesi ~ah hatun ruhi içün vakfidüp ve yevmi 12 — Üç akçesini karyei mezküre gallesinden kendi ruhi içün düz okuma~a
vakfidüp bunlardan maadas~n~~ karyei mezkürenin cümle mahsulat~ n
evlad~n~n zükür~ na vakfidü [p] 13 — Karnen bade karnin ve batnen bade batnin zükf~r münkariz olduktan sonra inâs~ na vakfidüp
kezâlik karnen bade karnin ve batnen bade batnin ve bade ink~razihim akrabalar~na 14 — vakfidüp 1 .>LJ .3-4~ y-L 1-4) ve karyei mezbure s~nur~nda Kurudolap dimekle me~hur de~irmenini dahi evlad~= zükür~na vakfidüp evlad~~ [zükür] 15 — münkariz olduktan
sonra inas~ na vakfidüp ve bade ink~razihim akrabalar~na vakfidüp karnen bade karnin ve batnen bade batnin 1 ,4—tj j
16 — Ve bade inkirazihim mezbur hamam~~ve karyei Sobileri
ve Kurudolap de~irmenin - Akhisarda merhum Sasa Bey zaviyesinde fukaraya vakfidüp virür; imdi vechi me~ruh 17 — üzre
cari ve sad~ r o ki, bundan evvel Akhisarda kad~~ olanlardan
Mevlana Tacüddin bin ~smail ve Mevlana ~emsüddinin hucceti
~er'iyyelerile sabit ve zahir olduktan 18 — Sonra ~imdiki halde
o~lu Seydi Ahmed Çelebi [yi] zikrolunan evkafa mütevelli nasbedüp ve bir o~lu Yusuf' naz~ r tayin eyledikten sonra bu zikrolunan 19 — Hamam~n vakfiyyetini ve kendu vakleyledi~i karyei
Sobiler vakfiyyetin ve Kurudolap de~irmen vakfiyyetin inkâr idüp
rücu etmek kasteyledikten sonra mütevellii mezbur 20 — Seydi
Ahmed Çelebi meclisi ~er'a gelüp mü~arünileyh babas~~ Sasa Çelebi [yi] bilesine ihzar idüp takriri dava k~lup etti ki merhum dedem
Akhisarda bina itti~ü 21 — Hamam~ n~n vakfiyyetin vechi me~ruh
üzre kabul ve mukarrer k~lup bir nice y~l vakfiyet üzre tasarruf eyledük ve karyei Sobileri dahi ve Kurudolap de~irmeni
22 — Dimekle me~hur de~ermeni dahi vechi me~ruh üzre vakf~~
evlat klüp bir nice zaman tasarruf eyledik dedikten sonra mü~arünileyh Sasa Çelebi inkar ile 23 — Cevab viricek mü~arünileyh
Seydi Ahmed Çelebinin davas~n~n s~tk~na muval~k beyyine taleb
olundu. uduli müslimInden Muslihuddin bin-ül-hac~~Ali.. 24 — Ve Si-
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Bu ailenin vakfma dair ~er'î ilâm

Lev. CV

Ibrahim Kö~klü

Turgut Kö~klü

13eileten: C. III S. 11 12
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nan bin -ül-hac~~Alaiiddin ve Mustafa Bey bin Koç~~Bey ve Seyd~~ Çelebi bin Seydi Süleyman ve ~sa Bali bin Bal~~ayi~~ve hatib Sinan..
ve Bah~ayi~~H~z~ r ve Sinan fakih elhac~~ ~lyas ve Mevlana Alâüddin bin Abdurrahman ve Köseç Mustafa bin Devlethan ve memi bin
Aslihan edâi ~ehadeti sal~ihai ~er'iyye k~ lup ittiler ki ~ahitlerüz ve
~ ehadet 26 — Dahi iderüz ki zikrolan hamam~n vechi me~ ruh üzre vakfiyyetini kabul k~ lup mukarrer idübtür ve bu üslt~ b üzre nice
müddet mutasarr~ f olubtur ve karyei 27 — Sobileri ve Kurudolap
de~irmenini dahi vechi muharrer üzre vakfidtiptür ve bu iislab~~
mezkür ve nemat~~ mukarrer üzre ~ ehadet eylediler, ~ehadetleri
badettezkiye 28 —
hayy~z~~ kabulde ve mahalli
irtizada vaki olduktan sonra zikrolan hamam~ n ve karyei mezburenin ve dolap de~irmeninin 29 — vechi me~ ruh tizre vaki olan
vakfiyetine hükmettik, hükmen sahihan ~ er'iyyen. öyle olsa bu vesikai ~ er'iyye tahrir ve tevki olunup badettaleb mü~arünileyh 30 —
Seydi Ahmed Çelebi elille verildi ki vakti hcâette ihticaç idine
.b.s>1,55
~ül~fidülhal
Celâlüddin bin
Abdülkerim

ve

Ahmed Bey bin ve
Rahim Bey

Abi Mustafa bin ve
Memi

Seydi Ahmed bin ve
Hac~~Ali

Turbali bin
Ho~kadem

Hac~~Muhiddin bin ve
Mezidü~~ikari

ve

Mahmud bin ve
Kemal

~ brahim bin ve
Kemal

Yakub bin ve Ahmed bin ve
Abdullah
Tanr~vermi~~
Hac~~ Hayrüddin bin
Alâüddin.

Bu hüccetln bir sureti Ba~vekâlet Ar~ivinde vard~r. Ayni Arsivdeki ~u kay~t da onlara aittir.
Karyel Sobller

Mülkü Çalapverdi Bey veledi Sasa bey der nefsi Magnisa
Lik (PJ:~~
karyei mezbureyi merhum
Sultan [ Çelebi Mehmed] Pa~alu be~e temlik etmi~~sonra Murad
Han .1;
dahi mukarrer dutup Hükmü Hümayun vermi~~bâdehu
mezkür karye irsile Sasa be~e intikal olup Sasa be~den mezbur
Sasa bey o~lu Çalapverdi be~e müntakil olmu~ . Bâdehu Sultan
Mehmed Han .1
mukarrer dutup Hükmü Cihanmutâ
vermi~~ve merhum Sultan Selim Handan dahi mukarrernâmesi
vard~r. Olvakit Padi~ah~= .u.;').;dahi mülkiyetini mukarrer
dutup hükmü vacibülink~ yad
rG- vermi~~mukarrer mülkdür

~ . Hakk~~ Uzunçar~~ l~ o~lu
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ve mezbur karye avar~ zdan [ bir nevi vergi] emin olma~a ellerinde ahkam~~ ~erifleri var imi~. Be mucibi defteri köhne hüküm
.4.,t411

3

3 ,51~~

•~-i~~
jo)

Pa~a Ali Beyin Mahmud Bey ad~ndaki di~er bir o~lunun da
vakf~~ oldu~unu Saruhan [Manisa] vak~ f defterinde görmekteyiz [1].
Mahmud Bey manisan~n Gördük kazas~ nda So~ukp~ nar yakininde
bulunan Kafir çiftli~i denilen çiftli~i Gördükteki kervansaray~n~n
tamiri için vakfetmi~; bundan ba~ka yine Gördükteki kasab çiftli~i
ad~ndaki çiftli~ini de Gördük camiine hatip olanlar~n idaresine tahsis eylemi~tir.
*

yukar~da sûretlerini koydu~umuz gerek mülknâme ve gerek
ikinci Huccet içindeki isimlerle Saruhan kazalar~~Evkaf defterindeki
kay~tlara göre Sasa Bey ailesi hakh~nde ~öyle bir silsile tertib
edebiliriz
Pa~a Ali Bey
Mahmut Bey

Sasa Bey
Çalapvjrmi~~Bey = zevcesi ~ah Hatun
Sasal Bey

Seydi Ahmed Çelebi

Yusuf Çelebi

Bu Ailenin ahfad~~ ~imdi de mevcut olup Akhisarda oturmaktad~rlar. Ailenin ananesine göre büyük cedleri Pa~a Ali Bey aslen
Sö~ütlü olup sonradan Akhisara yerle~mi~. Buna göre Çelebi Mehmed 1410 da Saruhan o~lu H~ z~ r ~ah Beyi ma~lüp edip öldürdükten ve bu surette Saruhan memleketlerini ilhak ettikten sonra buralara Osmanl~~hudutlar~~dahilinden birtak~m aileleri iskân etmi~~
olacak. Pa~a Ali Bey ailesi, Akhisar~n kö~k denilen mahalde bulunmas~ ndan veya orada gö~kü olmas~ndan dolay~~ kendilerine kö~klü
denilmi~~ve bugün ayni soy ad~n~~muhafaza etmi~lerdir.
Pa~a Ali Bey veya Sasa Bey ailesi hakk~nda malûmat~m~z yok
gibidir. Pa~a Ali Beyin Milas, Mu~la ve etraf~nda Beylik kurmu~~
olan Mente~e Bey damad~~Sasa Bey ile münasebeti olup olmad~~~[1] Ba~vekâlet ar~iv!. Defterhane defterleri aras~ndaki 464 numaral~~Saruhan
kazalar~~Evkaf defteri.
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na dair bir vesikaya malik de~iliz. Malüm oldu~u üzere Garbi Anadolunun istilâs~n~~tamamlamak istiyen Türk Beylerinden Karesi,
Saruhan, Ayd~n o~lu Mehmed ve Mente~e Beylerden herbiri
bir taraf~~ istilâ ediyorlard~. Bunlardan Mente~e Beyin damad~~
olan Sasa Bey, düsturnameye ve Bizans müverrihi (Françes) e
göre daha evvel Garbi Anadoluya gelerek Manisa, Bergama, Efes
yani Ayasulu~~ve Birgi taraflar~n~~elde etmi~ti [1]. Bizans müverrihi
Pahimer'in kendisine (Sultan Saysan) dedi~i Sasa Bey o müverrihin
rivayetine göre kay~n pederi Mente~e Beyden ayr~larak bir Beylik
kurmu~tu.
Düsturnameye nazaran Sasa Bey, Garbi Anadolu fütuhat~ n~~yapan
Ayd~no~lu Mehmedle evvelâ iyi gc çinmi~ler ve sonra aralar~na husumet girmi~~ve Mehmed Beye kar~~~hareket eden Lâtin ve Rumlarla
itifak etmi~~fakat muharebede maktul dü~mü~tü [takriben 1310] [2].
Sasa Beyin, Manisa, Bergama taraflar~ n~~da Bizanstan zapteylemesine ve vesikas~~elimizde bulunan Pa~a Ali Bey ve o~lu Sasa
Beyin Akhisarda vak~flar' olmas~na bak~l~nca Pa~a Ali Beyin bunun ahfad~ndan olmas~~ hat~ra geliyorsa da Aile aras~ndaki anane
bu mütaleay~~ teyit etmemektedir.
Pa~a Ali Bey torunlar~ndan olan ikinci Sasa Bey, ikinci Bayezit
zaman~nda elçilik ile Safeviyye hükümdar~~ ~ah ~ smaile gönderilmi~tir. ~ah Ismailin, Osmanl~~ hükümdar~na gönderdi~i namenin cevab~n~~ götürmü~~olan [3] Sasa Beyin itimada lay~k ve elçilik yapacak
kabiliyeti haiz zevattan oldu~u anla~~l~ yor.
Pa~a Ali Bey torunlar~ndan olan Bay ~ brahim Kö~klü ve o~lu
Ankara lisesi son s~n~ r~ndan Turgut Kö~klü bugünde büyük cedlerinin yurdu olan Akhisarda bulunmaktad~rlar.

Düsturnamei Enveri mukaddemesi [Mükremin Halil ~nanç] S, 21, 22.
Sasa Bey derler idi bir gazi er
Gelmi~~Ayd~n iline evvel me~er
Evvelâ ol Birgiyf feth eylemi~~
Ayd~ n o~lunu getürmü~~toylam~~~
Hem hasetten fitne Sasa eyledi
Miiminiken ayni tersa eyledi
Ol gazada katloldu ol dahi
Cok ganimet mal alur miri sahi
Düsturname Bay Mükremin Halil tabi S. 17, 18.
Esat
Efendi kütüphanesi. Sar~~Abdullah Efendi mün~eat~~35 inci mektub verak 591 bu
mektub hakk~ ndaki malün~at~~müdakkik arkada~~m~z Mükremin Halil ~nanç vermi~tir. Kendisine te~ekkür ederim.

