GAZ~~ORHAN BEY VAKF~YESI
724 Rebiülevvel - 1324 Mart
Prof. 1. Hakk~~Uzun çar~~l~~
T. T. K. azastndan, Bal~kesir Mebusu
Macar Ar~ ivistlerinden Profesör Doktor Fekete taraf~ndan
gösterilen lü~um üzerine, Ba~vekalet Ar~iv Dairesindeki evrak ve
vesikalltr~~ tasnif etmekte olan mütehass~s bir heyet taraf~ndan
Topkap~~Saray~n daki vesikalar da istifadeyi mucib bir ~ekilde tasnif edilmi~ti; bunun neticesi olarak Maarif Vekâletinin emriyle
yap~ lan fi~ler, Topkap~~Saray~~Müdürü muhterem Bay Tahsin Öz
taraf~ndan alfabe s~rasiyle tertib olunarak ~imdiye kadar iki fasikülü bas~lm~~t~r. Bunlar~n birinci numaras~nda Orhan Be~'in 749
Rebiülâh~r (1348 Temmuz) tarihli bir Temliknamesinin foto~rafisi
de ne~redilmi~tir. Ayni Temliknameyi epi zaman evvel Bay Tahsin Öz bana göstermi~~ve foto~raf~n~~ da ald~ rm~~t~ . En eski Osmanl~~vesikalar~ndan olan bu mülknâme hakk~ nda Kurumumuzun
mecmuas~~olan Belleten'in dokuzuncu say~ s~nda, (Osmanl~~Tarihine ait yeni bir vesikan~n ehemmiyeti ve izah].) isimli bir yaz~~
yazarak vesikan~n de~erini göstermi~tim.
Orhan Gazinin bu temliknamesi baz~~ garb alimlerinin nazar
dikkatlerini ve ayni zamanda ~üphelerini celbetti. Bu alimlerden
biri, Profesör H. Scheel, di~eri P. Wittek'dir. Ben Doktor Scheel'in
bir mecmuaya yazd~~~~[1] makalesinin, Topkap~~ Saray~~Müdürlügünden Tarih Kurumuna gönderilen mütercem suretini gördüm.
H. Scheel bu makalesinde,Topkap~~Saray~~evrak~n~n ne suretle
tasnif edildi~ini bilmedi~i halde Ar~iv K~lavuzu hakk~nda cidden
~ükran' mucib kadir~inasâne mütalea dermeyan ettikten sonra
Orhan'~n veziri Haci Pa~a'ya verdi~i mülk dolayisiyle TemliknItmeden bahsediyor ve eseri iyice tetkik etmeden evvel bunun
do~rulu~u hakk~nda kan bir hüküm verilemez diyor ve ~öyle
devam ediyor
[1] Zeitschr~ft des Deutschen MorgenMndischen Gesellschaft 93, 1939 s.
408-410.
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«Tu~ran~n yaz~ l~~~tarz~~vesikan~ n yaz~ l~~~tarz~ na tevafuk etmemektedir; bundan maada vesikan~ n sonu bunun bir kopya oldu~unu
i~aret etmektedir; fakat usulen tu~ras~ zd~ r. Binaenaleyh fikrime
göre vesikan~n do~rulu~unu ispat için ar~iv tetkiki metodlar~na
göre tetkik edilmesi laz~md~ r, yaln~z metin, do~rulu~u ispat için
kâfi bir senet te~kil etmez; bu küçük bir mülahazad~ r....»
Muhterem müdekkikin mutalealar~na göre bu, Orhan Temliknamesinin asl~~ de~il bir suretidir. Anadolu Türk Tarihine ait k~ ymetli makale ve eserleri olan Paul Wittek de ayni ~üphe ve
tereddüdü izhar ediyormu~, maalesef onun yaz~s~ n~~ görmedim.
Filhakika Osmanl~lar~n ilk devirlerine ait vesikalar~n yok denecek kadar azl~~~ , hatta bunun bir kaç vesikaya inhisar etmesi,
ondördiincü as~rda Osmanl~~ Devleti hakk~ndaki mutalealar~~ ~üphe
ve tereddütten kurtaram~yor; fakat vesikalar~n birer iki~er meydana ç~ kmas~~bu söyledi~imiz as~ rdaki yanl~~l~ klar~~ yava~~yava~~
silmekte oldu~una da ~üphe yoktur. Nitekim bu makalemize saik
olan Orhan Begin di~er bir vakfiyesi, Osmanl~~ tarihinin ilk zamanlar~n~n karanl~~~n' biraz daha s~ y~rmaktad~r.
Vakfiyenin suretini yazmadan evvel ~unu söyliyeyim ki Mösyö
Scheel'in mütaleas~~gibi tu~ra resmiyle as~l yaz~n~n mutlak birbirine
benzemesi icap etmez. Tu~ray~~çeken ba~ka ve yaz~y~~yazan ba~ka
olur: Buna dair pek çok misal gösterilebilir. Ragoza Cümhuriyeti
vesikalar~~aras~nda bir haylisinin yaz~lariyle tu~ralar~~ birbirlerinden
farkl~ d~r. Mesela bu vesikalar aras~ ndaki 44, 57, 62, 66, 67, 94, 96,
112, 132, 136, 137, 141 Fermanlar buna delildir. Bazan bunun aksi
olarak yaz~~fena ve tu~ra güzel olur. Baz~~kere de her ikisi yani
hem tu~ra ve hem yaz~~iyi olur. Bundan dolay~~ yaz~~ile tu~ra
resminin birbirine benzememesi vesikan~n ~üpheli olmas~n~~icab
ettirmez; hatta baz~~ Fermanlara dikkat edilecek olursa tu~ra ile
as~l yaz~~aras~nda kalemin ince veya kal~n olmas~~itibariyle fark
bile görülür.
Bir Ferman~ n suret olabilmesi için onun üstünde tu~ra olmamas~~
icap eder. Tu~ra yerine «mahalli ni~an~~ ~erit» veya bu tarzda bir
i~aret konduktan sonra Kad~~veya Kazaskerin tasdikiyle stiret ç~ kar.
Hiç bir kimse sonradan, hükümdar~n tu~ras~n~~çekme~e selahiyettar
Zay~~ndan verilse bile o tarihteki hükümdar~n kendi zaman~n
da verilir. Bir hükümdar~n vefat~ndan sonra Temliknâme ve Beratlar~n ancak yeni hükümdar ad~na tecdidi icap eder.~lk Osman O~ullar~= Anadolu beylerinden zaptettikleri yerlerdeki t~marl~~sipahi-
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lerin yerlerine irkalar~~ için kendi alâmetleriyle Berat verdiklerini
tarif~ lerimiz yaz~yorlar [1].
Bu mutalealardan sonra as~l ~üpheyi davet eden Orhan'~n tu~rasid~ r. Belleten'in bundan evvelki say~s~nda «Tu~ra ve Pençeler»
hakk~ ndaki makalemizde tu~ran~ n Büyük Selçuklularla Anadolu
Selçukilerinde ve Anadolu Beyliklerinde mevcudiyeti hakk~nda mal~:in-tat verilmi~~oldugumdan Orhan Be~'in tu~ras~~ hakk~nda art~ k tereddilde mahal kalmaz. Bundan ba~ka a~a~~ da suretini yaz~ p makalenin sonuna fotografisini koydu~um, 1324 M. 724 H. tarihli vakfiyen~ n daha evvel ne~retti~im mülknâme ile [2] mukayesesi karilere
mukni bir fikir verebilir,
Merhum muallim Cevdet'in vefat~ndan sonra vasiyeti üzere
kitaplar~~ ~ehir Kiitüphanesine verildi. Bu kitaplar aras~nda cidden
çok k~ ymetli vesikalar ve tapu defterleri var. Bu vesikalardan
birisi de Orhan Be~'in farisi vakfiyesidir. Orhan nam~na meydana
ç~ kan bu ikinci vesika bilhassa Osman O~ullar~~ ailesi hakk~ nda
bizi daha ziyade tenvir etmekte ve tarihlerin yanl~~l~ klarm~~tashih
eylemektedir. Fotografisini makalenin sonuna koydu~um bu vaktiyeyi kaydettikten sonra bunu tabii! edece~im.
Orhan Gazi'nin 724 Rebiülevvel (1324 Mart iptidas~) tarihiyle
azadl~~ kölelerinden Tava~i ~erefeddin'e Mekece'de vakfetti~i Hanikahin tevliyetini verdi~ine ve vakf~ n ~urutuna dair olan farsca
yaz~ lm~~~tu~ral~~ vesika, 23 sat~ rd~ r bu vesikan~n yaz~s~~neshi Selçuki olup on üçüncü as~r sonlariyle on dördüncü as~rda bu hat
ile yaz~ lm~~~bir hayli esere tesadüf etmekteyiz. Vesikadaki noktal~~
yerler y~ rt~lm~~t~r.
A~~k Pa~a Zade Tarihi, (S. 59, 60, 65)
Belleten'in dokuzuncu numaras~nda Orhan Gazrnin temliknamesini tahsat~r 15, 16 da (s. 103) «bir tar~~at» tabiri geçiyor. Ben bunu not ola111
rak izah ederken «tar~» n~n doru renkte demek oldu~unu kaydetmi~tim.Mildekkik
arkada~~m Bal~kesir Vilayeti Umumi Meclisi azas~ndan Bay Ekrem bunun dogrusunun «taz~~at» oldu~unu söyledi; filhakika (z) harfinin üzerinde nokta vard~r.
Bay Ekrem ihticac için Düstürnameden de ~u mesnevileri ç~kard~~(s. 64).
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[1] ibni Bat-üta, Orhan'~n lakab~n~ n i3~ L.~~ thtlyarüddin oldu~unu yazd~~~~
gibi (~erif pa~a tercümesi C, I. S. 341) kitab~~ J,1j/1-1144L~~ isimli arabça
Mün~eat mecmuas~~da lakab~ n~~Seyfliddin olarak göstermektedir. (Paris Milli Kütüphanesi arabça yazmalar~~4437) Bursada ~ehadet camiinin garp kap~s~~ üzerine
sonradan konmu~~olan Orhan Gazi'ye ait 738 H. 1337 M. tarihli bir mescid kitabesinde
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kayd~ndan Orhan~n bir lakab~n~n da ~ücâüddin oldu~u görülüyor. Bu vesikada da
.aynen öyledir. Babas~ n~n Itikab~~da Cr...,1%h Fahrüddin olarak görülmektedir. (Iznik
ve Bursa tarihi 1937 Memduh Turgut)
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Bu vak~f vesikas~n~ n sa~~kenar~ nda 12 ve 13 üncü sat~ rlarla
ba~~taraf~ndan ba~l~ yarak hep kenarlarda olmak üzere di~er ~ahidlerin de isimleri vard~r ve ~unlard~r:
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VAKF~YEN~N TERCUMES~~
Ben ~ücaaddin Orhan Bin Fahrüddin Osman.
Hududu ile Mekece nahiyesinin tamam~n~~ s~rf Allah r~zas~~için
(vakfettim). O Hanikahda misafir olan gelüp gidici f ~karay~, garibleri, miskinleri, dervi~leri ve ehli ilmi (iskân ve infak) etmesi için
azadi' kölem Tâva~i ~erefeddin Mukbili (Mütevellii vak~f tayin
ettim) vakf~n vazifesi (yani varidat~ ) ne ise bunlara sarfedilsin ve
her kimki bu vazifeden nasib alma~a müstahak de~ilse Han~kahta
misafir olmas~n.
Bu vakfiyeyi okuyanlar bilmi~~olsunlar ki Mekecenin tevliyetini bu Hanikah~n kullar~n~ n [1] çocuklar~ ndan kim salih ise ona
verdim ve bugünden itibaren tevliyete hizmet etmek, gelene gidene
sarf etmek ve elinden geldi~i kadar hizmet etmek üzere ~erefeddin
Mukbil'e terviz ettim. Bu hizmete mukabil has~lat~ n mecmuundan
ö~ür als~n. Benim çocuklar~ mdan ve varislerimden hiçbir ferdin
bunda hakk~~yoktur. Bu tevliyete bu Hanikah~ n bendelerinin salih
<Ferzendegan~~Bendegan~~ ~n Hanikah»
[1] Vakfiyeden «.~s;~:
tablrinden vakfa hizmet edenlerin köle ve köle zâdeler oldu~u anla~~lmaktad~r.
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olan çocuklar~~nesilden nesle bat~ndan batna ve as~rdan asra iri~sin
yani nail olsun.
Bu hususta niza eden ve bu mânan~n butlân~na çal~~an ve
yalan, iftira, zulm ve adavet gösteren kimse ~eriat~~ nebeviye indinde makbul olmaz. ~ krar etti~im vechile bu tevliyeti hüccet ile
bu hanikah~n kullar~n~n çocuklar~ndan en salih olan~na hini hacette
göstermesi için verdim, ta ki her hangi bir mahlfik ç~kup da müdahale, muzâhame ve ta~yir etmesin. Kim müdahele ve muzâhame
ederse Allah~ n ve Resulfil-lah Sallâl-lâhü Aleyhi Vesselâm~ n lâneti
onun üzerine olacakt~ r. Bu vesikay~~okuyanlar, haz~ r olan cemaatin ~ ehadetiyle bunu hakikat bilsinler ve itimat etsinler. Onlar~n r~zasiyle yaz~ld~ . Benim mülkümden olan mezkar Mekeceyi (bu
vesikay~) mütalea edenler vak~f bileler ve in~aal-lahü taalâ itimad
edeler [1].
Bu vesikan~n Osmanl~~ Tarihinin ilk k~s~ mlar~m ayd~nlatmas~~
dolay~siyle ehemmiyeti a~ikârd~ r. Orhan Bey,Mekece [2] de kendi
mülkünden bir yer ay~ rarak dervi~ ler, miskinler, garipler ve fakirlerden gelip geçenlerin it'âm~~için vak~f yap~ yor ve bunun mütevellili~ini kendi azadl~~kölelerinden «Tavâ~i ~erefeddin Mukbil»'e
ve daha sonralar~~orada hizmet eden kö~elerinin eslah~na ~art
ko~uyor; vesikan~ n tarihi, 724 Rebiulevvel ortalar~~1324 Mart iptidas~d~ r. Mekece'nin fethini A~~k Pa~a zade 704 H. 1304 M. ve ldrisi
Bahsi baz~~ kalelerle beraber buran ~n zapt~n~~713 H. 1313 M. ve
Mehmed ~akir Pa~a 1308 göstermektedirler.
Ne~ ri tarihi Orhan Gazi'nin eserlerinden bahsederken «ve
Akhisarda Mekeceyi zaviye edip vakfetmi~tir» diyerek Orhan'~n
yukar~ da vakfiyesi suretini kaydetti~imiz vakf~na i~aret etmektedir.
Osman Beg'in vefat~~senesi tarihlerimizde birbirlerine uymamaktad~ r, Halili Konevi ile ~ ükrüllah'da Osman Gazinin vefat].
710 H.1310 M. senesinde, idrisi Bitisi de 721 H. 1321 M., umumi
kütüphanede 7912 numaral~~bir mecmuada bulunan takvimde 720
H. 1320, M. Lütfi pa~a da 718 H. 1318 M., Gibbons'un (Osmanl~~
~mparatarlu~unun Kurulu~ u) isimli eserinde 726 H. 1326 M. tarihlerinde gösterilmi~~olup A~~ k pa~a zade, Tâcüttevarih, Hammer,
(ij Bu terceme Umumi Kütüphane Müdürü Say~n alim Bay Necati taraf~ndan
yap~lm~~t~ r. Kendilerine müte~ ekkirim.
[2] Mekece, Kocaeli Vilayeti kazalar~ndan ve Geyve'nin köylerinden olup
tren yolu üzerindedir.
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Tarihi Osmani Encümeninin bast~rd~~~~Osmanl~~Tarihi, Ali ve meskükât katologlar~~da hep bu sonuncu tarihi kabul etmi~lerdir; bunu
727 H. 1327 M. de gösterenler vard~r.
Halbuki elimizdeki 724 H. 1324 M. tarihli vak~fnâme Orhan'~n
bu tarihte hükümdar oldu~unu göstermektedir. ~u halde Osman
Be~'in vefat' tarihini 1324 ten evvel veya o tarih ba~lar~ nda olarak kabul etmek lâz~md~r. 723 Ramazan ( 1324 Eylül) tarihli
Asporçe Hatun vakfiyesindeki [1] kayde göre, Osman Gazi'nin bu
tarihte hayatta oldu~u anla~~ld~~~ndan, vefat~~1323 Eylül ile 1324
senesi Mart~~aras~nda olmal~d~r.
Bu Mekece vakfiyesinin en mühim ciheti, Osman'~n vefah ve
Orhan~n hükümdarl~~~~tarihleriyle, ~ahid olarak gösterilen ~ahsiyetlerdir. Vakfiyenin sonunda Orhan Be~'in karde~leri ve valdesi ve
kenar~nda da o~ullar~~ve di~er baz~lar~n~n isimleri vard~r. ~ayan~~
dikkattir ki bu isimler aras~nda Osman Be~'in me~hur Alâüddin
pa~a veya Alâüddin Bey ismindeki o~lu görülmiyor. Bu bulunmay~~, ya aradaki münateret ve hükümdarl~k mücadelesi dolay~siyla
veya memleketin iki karde~~aras~ndaki taksim' sebebiyle veyahut
biraderinin yan~nda
her hangi bir maslâhata mebni
ka
bulunmamasiyle izah olunabilir. Bundan ba~ vakfiyedeki Pazarlu
Be~'in, Alaüddin olmas~~da muhtemeldir. Alaüddin'in, isim olmay~p
lakab oldu~u malümdur.
Bütün Osmanl~~ tarihleri Osman Be~'in vefat~nda Orhan ve
Alaiiddin isimlerinde iki o~lu kald~~~n~~yazarlar. Halkondil ise üç
o~ul b~rakt~~~n~~ kaydeder. Halbuki vakfiye bize Osman Be~'in
müteaddit o~ullarm~~ ve bir k~z~n~~göstermektedir. Bunlara göre
~ öyle bir silsile tertip edilebilir.
Osman Bey
Fatma
Hatun

Hamid
Bey

Alhiiddin
Bey

Orhan
Bey

Melik
Bey

Çoban
Bey

Pazarlu
Bey

Melek
Hatun

Alâüddin'den ba~ ka, isimlerini ancak bu vakfiyeden ö~rendi~imiz bu Osman o~ullar~~hakk~nda hiçbir maltimat~m~z yoktur. Bursa'da Osman Bey türbesinde kime ait oldu~u bilinmiyen bir tak~m
[11 Evkaf kuyudu kadimesi, defteri cedid Anadolu 4, s. 207 ve Türk Tarih
Encümeni Mecmuas~ , s_ 15; s. 384 ve Tarihi Osmani Ennümeni Mecmuas~, sene 2
s. 436.
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kabirler vard~r; belki orada Osman'~ n bu çocuklar~~ medfundur.
Osman'~n Çoban ismindeki o~luna bu ismin verilmesi kuvvetli
tahmine göre Anadolu'da henüz kuvvetli nüfuzlar~~bulunmakta
olan Ilhanilerin veziri Emir Çobana kar~~~bir cemile olsa gerek;
çünkü Kastamonu ve havalisi hükümdar~~ve Osman Gazi'nin muas~r~~Süleyman Pa~a'da o~ullar~ ndan birine bu ismi vermi~ti [1].
Bu vakfiyedeki ~ahidler aras~ nda Orhan'~n karde~lerinden
Pazarlu bin Osman'~ n ismi geçmektedir. Orhan'~n kay~ npederi
imparator ve müverrih Kantaküzen, 731 h. 1330 M. de Orhan'la Imparator Andronikos aras~ nda vukua gelmi~~olan Pelekanon n~uharebesinde Orhan'~ n ordusuna kumanda edenin biraderi Pazarlu
oldu~unu yazmaktad~ r [2]. Hammer bu ismin ( Pa~a Ali Bey) den
muharref oldu~unu beyan ile kumandan~n Alâüddin Bey oldu~unu
beyan ediyor [3]. E~er Pazarlu Alâilddin'in ismi ise bu do~rudur,
de~ilse Pazarlu, vakfiyede oldu~u gibi Osman Gazi'nin o~ullar~ndan
biridir. Kantaküzen ismi do~ru yazm~~t~r. Hammerin tevili ancak,
söyledi~imiz gibi, Pazarlu'n~ n ismi, Alâüddin'in lakab olmasiyle kabin izaht~ r.
Bu ~ahidler aras~ nda bir de, Mal Hatun binti Ömer Bey, diye
bir isim geçmektedir. Tarihlerin umumiyetle yazd~ klar~ na göre Mal
Hatun, ~eyh Edebal~'mn k~z~ d~ r. Halbuki bu vakfiyede Mal Hatunun babas~~Ömer Bey olarek gösterilmektedir. Yine ekser tarihlerin rivayetlerine göre Mal Hatun ile babas~~ Edebal~, Osman'~ n
vefat~ ndan üç ay evvel Bilecikte vefat etmi~ lerdi. Halbuki vakfiyedeki Mal Hatun, Osman Be~'in vefat~ ndan sonra da hayattad~ r
ve Edebal~'mn k~z~~da de~ildir. Ne~ri, Orhan'~n valdesine Balahun
Hatun ve A~~k pa~a zâde, Malhun Hatun ve Oruç Bey tarihi ise,
[11 ~ bni Batilta Seyahatnamesi tercümesi C. 1 S. 353. Burada Süleyman Pa~an~n küçük o~lu olan Çoban yanl~~~olarak Cevad gösterilmi~~ise de, Seyahatnamenin üçüncü cildi olan hata sevab cedvelinde, Çoban, diye tashil~~
[21 Kantaküzende Pazarlu'ya dair olan ifade aynen ~iiyiedir «... Orhan askerlerine cesaret vermek, dü~manlar~ na da korku ilka etmek maksadiyle pusuya
yat~ rd~~~~askeri de bu muharebede saflar aras~ na sürdü; fakat bunun da bir fayda temin etmedi~ini ve Romahlar~ n da cesaretini k~rmad~~~ n~~görünce biraderi
Pazarlu'ya bütün kuvvetleriyle hücuma geçmesini emretti.» Kantaküzen (Birinci
kitap s, 219) bu ismi Hammer, rumcas~ ndan aynen nakletmi~tir ve imlas~~ ~öyledir
[3] Hammer tercümesi e. 1 s. 146 ve 321.
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Rabia Hatun demektedirler [1]. Acaba bunlar ayr~~ayr~~kad~nlar
m~d~r? E~er böyle ise, Mal Hatun binti Ömer, Orhan~n ve Balahun
ve Malhun Hatun da Alâüddin Begin valdeleri olabilirler. Tarihlerden ba~ka Osmanl~~vakfiye ve vesikalar~~da Osman Be~'in zevcelerinden birinin Edebal~~k~z~~oldu~unu ve kendisinin mülkü olan
Koza~aç köyilnü yapt~rd~~~~zaviyeye vakfeyledi~ini yazarlar [21
Bu ilk devirlerine âit Osmsnl~~Tarihin bir karanl~~~~ayd~nlan~rken
bir yenisi meydana ç~ kmaktad~r.
Ömer Bey kimdir? Buna Bey denildi~ine göre asil ve nüfuzlu
Türk Emirlerinden oldu~u anla~~l~ yor. Ömer Bey acaba Umur Bey
midir? Böyle olursa Osman Be~'in kendisiyle münasebette bulundu~u garbi Pallagonya veya Marmara hükümdar~~Amerhan veya
Amerkan, yani Umur Bey olmas~~hat~ra geliyor [3]. Bu cihetin
meydana ç~kmas~~için yeni vesikalar~ n bulunmas~na intizar etmek
zaruridir.
Yine ~ahidler aras~ ndaki Efendi binti Akba~lu, Osman Be~'in
büyük biraderlerinden Gündüz Alp'~n o~lu Akba~~veya Ak Timur
un kimdir. [4].
Bu vakfiyenin kenar~ ndaki ~ahitler aras~ nda Orhan Begin
Sultan ibni Orhan, Süleyman ibni Orhan, ~brahim ibni Orhan isimlerinde üç o~lunun isimleri vard~ r. Sultan ibni Orhan isminin en
ba~ta bulunu~una göre bunun Orhan'~n en büyük o~lu oldu~u anla~~l~ yor; bundan sonra Süleyman ve üçüncü olarak da ~brahim
geliyor. Orhan'~n di~er o~ullar~ndan Murad Bey ile Halil ve
Kas~m Be~lerin isimleri yoktur; çünkü bunlar daha sonra do~mu~lard~r.
Orhan'~n o~ullar~~hakk~nda gerek bu vakfiye ve gerek di~er
membalara göre ~öyle bir silsile tertip edilebilir.
[1) Ne~ ri, Veliyiiddin Efendi kütüplianesi,(hikt~~eti vefat~~Osman) k~sm~; A~~k
Pa~a zade (s. 6 ve 35) Oruç Bey tarihi (Babinger tabi s. 9).
Mühimme Defteri say~~31 s. 217.
Pahimer ( Paehymöre ) Cousin tereümesi 1685 Paris e. 6 k. 1 fas~l 25 s.
528-531 ve Le Beau (e. 23 fas~l 25, sene 1296 Andronik ve Mi~el devirleri).
Yeni Osmanl~~tarihi. Mehmed ~akir s. 145. Bu tarihte, Aktimur ile Akba~'~n ayni adam oldu~u yaz~lm~~~ise de mehaz gösterilmemi~tir. Fakat vaktiyenin
bu k~ sm~ndaki ~ah itlerin hepsi Osman'~n o~ul, torun ve birader zadeleridir, hatta
yine ~ahit olan Orhan'~n o~ulIar~n~n isimleri bunlar~n yan~na yaz~lmay~p kenara
konmu~tur.
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Orhan'~n okullar~ndan Sultan'~ n ad~ n~~ ilk defa bu vakfiyede
görüyoruz. 749 Rebiülâh~ r sonu 1348 Temmuz tarihli Orhan'~n bir
Temliknamesinde bundan babsedilmedi~ine göre, bu tarihten evvel
vefat etti~i anla~~l~ yor. Malam oldu~u üzere Süleyman Pa~a da
babas~ndan evvel vefat etmi~tir.
Orhan'~n ya~ ça üçüncü o~lu Ibrahim Bey olup validesi Aspurçe Hatundur; bu kad~ n~ n 723 Ramazan iptidas~~ tarihiyle tertip
edilen vakfiyede o~lu ~ brahim Bey vakfa mütevelli oluyor [4].
1348 tarihli Temliknamede Ibrahim'in ismi z~ kredilmekte oldu~una
göre, hayatta bulunmaktad~ r. 1323 te validesinin vakima mütevelli
oldu~una göre, 1348 de k~rk ya~~n~~mütecaviz oldu~u anla~~l~ yor.
~skender Hoçi Bey taraf~ ndan Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~nda ( say~~1 s. 239 ve 436 ) ~ehzade Halil'in Sergüze~ti ismiyle
Bizans tarihlerinden nakledilen mühim mekalede, 757 H. 1356 M.
tarihinde Foça korsanlar~~taraf~ ndan Izmit körfezinde kay~ kla dola~~ rken yakalanarak Foça'ya götürülen ve iki sene üç ay sonra
Bizans imparatoru Yuvanis Paleolo~os taraf~ndan kurtar~larak babas~na iade olunan ~ehzade Halil ile bu ~brahim'in ayni ~ehzâde
oldu~u zan ve tahmin edilmi~~ise de, elimizdeki vak~fnâme ile
mülknâme bunlar~n ayr~~ayr~~ ~ahsiyetler oldu~unu göstermektedir.
797 Ramazan 1395 Haziranda vefat eden bu Han~ m Sinop'ta Aynal~~ kad~n
veya Sultan Hatun türbesinde medfundur. ( Sinop Kitabeleri: Hüseyin Hilmi
1341 de Sinopta bas~lm~st~ r). Sinopta Candar okullar~~zaman~ na ait tarihi eserler:
m. 1934 te Azerbaycan Yurt Bilgisi Mecmuas~ndaki makale s. 173, 174 ve husus!
kütüphanemdeki Sinop kitabeleri defteri.
Düsturnamei Enver! s. 83.
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~, sene 8 s. 106 (Ak~ehirde Rumeli Fatihi ~ehzade Süleyman Pa~an~ n kerimesi mezar~~= Ahmed Tevhid) ve ( Ak~ehir
Türbe ve Kitabeleri = R~ fk~~Meriç. Türkiyat Mecmuas~~cilt 5 s. 204).
Bu vakfiyeye ait malf~ mat için bak~ mz : Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~~ sene 2 s. 442, ve Türk Tarihi Mecmuas~~sene 15 s. 384.
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Müverrih ve Imparator Kantaküzen 1347 M. 748 H. tarihinde
damad~~olan Orhan'~ n kendisiyle görü~ mek üzere esküdara geldi~i
s~ rada o tarihte bunun dört o~lu oldu~unu ve Grigoras ise bunlar~ n en küçüklerinin Halil ismindeki ~ehzade oldu~unu beyan
ediyor ki, do~rudur [1]. Çünkü ya~~s~ rasiyle Süleyman, ~brahim,
Murad ve Halil isimlerindeki ~ ehzadeler o tarihlerde hayatta idiler. Halil'in tevellüt tarihi bilinmemekle beraber Murad~n 726 H.
1326 M. da do~du~u malümdur.
761 H. 1360 M. da Orhan Gazrnin vefat~nda ya~ ça en büyük
o~lu ~ brahim Bey ile Murad ve Halil hayatta idiler. Üç karde~~
aras~ ndaki mücadelede Süleyman'dan sonra Orhan taraf~ndan kumandanl~ k kendisine tevcih edilen Murad Bey, büyük biraderi
~brahim ile küçük karde~i Halil'i bertaraf ederek hükümeti ele
alm~~t~r [2].
Bizans tarihçilerinden Grigoras'~n mütaleas~ na göre Orhan Bey,
çok sevdi~i ~ ehzade Halin kendisine veliaht yapmak istemi~~ve
bu ~ ehzadeyi Foça korsanlar~n~n elinden kurtar~ p bizzat gemi ile
i~mit'e kadar getirip Orhan'a teslim eden imparator Yuvanis Paleolo~os da kendisine damat yapmak istedi~i Halil'in veliaht olmas~~ için Orhan'a vesayada bulunmu~tur [3]. ~ehzade Halil'in
validesi Bizans Imparatoru Kantaküzen'in k~z~~ Teodora'd~ r; Orhan'~ n Teodora ile evlenmesi, 1346 May~ stad~ r. Halil'in 1357 de korsanlara esir dü~tü~ü tarihte ya~~~takriben 10 ve babas~n~n yan~na
avdetinde ise on ikiden fazla idi ve bir müddet sonra da Imparator Yuvanis Paleolo~os'un k~z~yle ni~anlanm~~t~~[4].
Orhan'~n okullar~ ndan Süleyman Pa~a Bulay~ r'da, Murad Bey
Çekirge'de, di~erleri Ibrahim Bey, büyük babas~~Osman Gazi türbesinde validesi Aspurçe'nin yan~nda ve Kas~ m, babas~n~ n türbesinde medfun olup ~ehzade Halil'in büyük babasiyle babas~n~n
[1] ~ehzade Halil'in Sergüze~ ti: ~skender Hoçi (Grigoras ile Kantakilzen'den
naklen) Tarihi Osman! Encümeni Mecmuas~~sene 1 s. 240 ve sene 2 s. 439.
~air Ahmedi'nin iskendernamesinde Osmanl~lara ait k~s~ mda Murad'~n
cült~sundal~~ bahsederken:
j‘>.
.4:11
beyti buna i~arettir.
Tarihi Osmani Encümeni mecmuas~, sene 1 s. 251 ( ~ehzade Halil'in Sergüze~ti).
[41 Kantaküzen: c. 7, K. 2, ki. 3* fas~l 95 s. 689 ve Gibbons : Osmanl~~imparatorlu~unun Kurulu~u, türkçeye tercüme edilen nüsha s. 74 ve 89, 90.
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türbelerinden hangisinde oldu~u malüm de~ildir; çünkü her iki
türbede de isimsiz birçok kabir vard~r [1].
Bu vakfiyedeki di~er ~ahitler aras~nda Dolac~~ibni Cemalüddin
-el-haf~ z, Mahmud ibni Ebubekir, Tabib Mehmed ibni Mahmud, S~vasl~~Abdülvahid ibni Mehmed [2] isimleri geçiyorsa da bunlar~n
tercemei hallerine dair ~imdilik bir malfimat elde edemedim. Osmanl~lar~n ilk zamanlama ait vesikalar~n elde edildikçe ne~rolunmas~~Osmanl~~Tarihinin karanl~k noktalar~ n~~ ayd~nlataca~~ndan,
tarihçilerimizin bu hususta en küçük bir vesikay~~bile ihmal etmiyerek ne~reylemeleri rica olunur.

11) ilk alt~~padisahm Bursa'da kikin türbeleri : Ahmed Tevhid ( Tarihi Osmani Enctimeni Mecmuas~~sene 3 s. 977).
[2] ~ekay~k'm Y~ld~r~m Bayazid devri ulemas~nclan olarak gösterdi~i Abdülvacid Mehmed'in bu zat olmas~~muhtemeldir.

