YILDIRIM BAYEZ~D'~N ~VAZ FAK~H'E
VERDI~I TIMAR
~stanbul kütüphanelerindeki el mecmualar~ nda bazen de~erli kay~ tlar buturuz. Bunlar, içine ald~ klar~~ malzeme dolay~ siyle birer ar~iv ve tarih vesikas~ d~ r.
Binaenaleyh bunlar~~ ekseriya ba~~vurulan tarih kitaplar~~ fi~lerine, içi~~ dekileri
inceliyerek, katmal~ d~ r. Sonra yine içine ald~ klar~~ k~ ymetli bilgiler kadar, bulunan vesikalar da bir ar~iv kayd~~ kadar de~erlidir.
Kitaplar~ n metin harici notlar~ n' toplarken el mecmualar~ n~ n her sayfas~ n~~
inceler ve ehemmiyetli olanlar~ n' ay~ r~ r~ z. Onlar~ n buraya s~ ralad~ k~ m~ z üçünü,
bir arada Süleymaniye genel kitapl~ k~ nda Esat efendi k~ sm~ nda N. 280 de kay~ tl~~ve içine her ~eyi alan «notlar» mecmuas~ nda 280 inci varakda bulduk. Bir
sayfaya s~ kan bu üç kay~ t as~ l de~il, birer surettir ( Resme bak~ n~ z ). Di~erleri
ayr~ ca izah edilecektir. En ba~ta gelen bu birincisinde «Y~ ld~ r~ m Bayezid han
muzaffer » tukral~~ olan ve Muharrem 808 (1405) de yaz~ lan « Emr-i ~erif » örne~i
budur:
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Sureti tu~ra Y~ ld~ r~ m Bayezid han muzaffer ve sureti emr-i ~erif.
Ni~ânü hümayun hükmü enverehullahü Taala oldur kim dârende-i mektub-u
ivaz Fakih benden öndün Laçin t~ mar~ ndaki çiftli~i muaf ve müsellem veriip
durub~ n ba'delyevm gine mukarrer tutup muaf ve müsellem verdim Ba'delyevm
cemic avar~ zdan kimse ü~endirmeye ve sürü de~eri hakk~~ pek istemiyeler bu
bitilere itimad k~ lalar.
Tahriren fi gurre-i muharrem ii seneti semâne ve semânemieti 808.
Bu, devrinin diliyle yaz~ lm~~~ve elimize çok nadir olarak geçen eski vesikalardan say~lmal~ d~ r. Biz ivaz Fakih'i Çelebi devrinin alim bir ~eyhi tan~ rken bu
vesika bize onun Y~ ld~ r~ m Sultan Bayezid devrinde de tan~ nd~~~ n~~ ve say~ ld~~~n~~
gösteriyor.
ivaz Fakih'in Çelebi Sultan Mehmet ile münasebeti hakk~ nda ~stanbul sular~na
dair, onlar~~mikyas-~~ ma derecesiyle ölçüldükten sonra « Mihahül miyah » diye
k~ ymetli bir risale yazan ~eyhislâm A~~ r efendi o~lu Vahit efendi de Çaml~ca'cla
K~s~ kl~~suyundan bahsederken ~u bilgileri veriyor 1 :
1 Ta~~bask~s~~nashas~~ S. 19 sene 15 recep 1271 (1855).
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«Kablel fethil Istanbul ol havaliler 1 dahili havzai ~slam olup K~ s~ kl~~ ve
havalisi Laçin t~ mar~~ namiyle ivaz Fakih nam ~ nda bir ~eyh-i bâhirülkerameye
temlik olundukta ~eyh-i mumaileyh dahi valcfedip hala evlad-~~ vefiri mevcut ve
kerametten ab~ lar vakf ~~ n~ ezbure me~ rutiyet üzere mütevelli ve câbilerdir. Ol
zat-i keramet ~iar~ n himmetiyle zuhur ve nubüc ve etraf-~~ âsitanede olan miyah-~~
muteberin cümlesinden akdem vukuu sebeb-i kavidir ve ~eyh-i mumaileyhe temlilc
olunan arazi Tophanelio~lu çe~ mesinden Cengar karyesine ve bir taraf ~~ ~brahim
A~a çay~ r~ na müntehidir. Evlad~~ yedlerinde Çelebi Sultan Mehmed Han (816-824)
merhumun tu~rasiyle me~hudumuz olan berat~ n suretidir :
Sebeb-i tahrir-~~ ni~an-~~ hümâyun hükmü oldur ki Eazallahn fid dareyn Laçin
t~ mar~ na mutasarr~ f kudve-i me~ayih ~eyhim ivaz Fakih yedinde olan t~ mar~~ evlad~~ me~rutas~~ ilk murad etti~in bildirdikte yedine bu berat verilmi~ tir. Taraf ~m~ zdan ve taraf-~~ âherdan kemesne müdahale eylemeyib i~bu alâmete itimad
k~ lalar. Harrerehu fi evas~ t-~~ sefer lisenete isneyn ve ~~rlyn ve semânemie.
Bemu~tay ~~ Nerdibanl~ ».
Birinci vesikada Y~ ld~ r~ m Bayezid'in Ivaz Fakih'e verdi~i Laçin t~ mar~ ndaki
çiftli~in yerini bu ikinci vesika tamaml~ yarak ö~retiyor. Laçin t~ mar~ n~ n k~ s~ kl~~
ve havalisi~~ de oldu~u ve ~eyh ivaz Fakih'e burade verilen topraklar~ n bir taraf ~~
Tophanelio~lu çe~mesinden Cengâr karyesi~~ e ve bir taraf ~~ da ~brahim A~a çay~ r~ na yani Haydarpa~a koyuna kadar indi~i görülmektedir. Bu Cengâr köyü ta
Y~ ld~ r~ m Bayezid ve Çelebi Mehmed zaman~ ndan beri var m~ , sonra bu eski
hududlar üzerinde mi kuruldu ? bir ~ey söylenemez. Cengâr karyesi 2 ismini ve
yerini ~ :mdilik tahkika imkan yoktur. Lâçin tabirinin nereden geldi~i hakk~ nda
bir ~ey denemez.
Lakin Çaml~ ca ve havalisinin daha Y~ ld~ r~ m Sultan Bayezid (791-805) zaman~ ndan beri içimizden birisine ~ stanbul al~ nmadan 149 sene önce verilmesi ve
bundan 14 sene sonra (822=1416) verilen eski hükmün cari olmas~~ dikkate de~er.
ivaz Fakih'in buradaki çiftli~i ve has~ lât~~ vergiden muaf tutulmu~tur. ~ stanbul kar~~ s~ n~ n fetihden tam bir buçuk as~ r önce böylece Türkle~tirilmesi, orada
yerle~ enlere her türlü kolayl~ klar~ n gösterilmesi ve Anadoluhisar~ n~ n yap~ lmas~~
bizim buralarda varl~~~ m~ z~~ sa~lam~~t ~ r. Bu vesikay~~ Hafid efendi okumu~~ve
örne~ini eserine alm~~t~ r. Buna inan~ yoruz. Çelebi sultan Mehmed bunu Nerdibank (Merdivenköyii) mu~tas~~ k~~la~~ nda bulunurken mi yazd~ rd~~ ? E~er bu hükümden onu ç~ karabilirsek Merdivenköyii k~~ la~~ nda 822 senesi seferi ortalar~ nda bulunurken yaz~ ld~~ karar~ n~~ verebiliriz. Çünkü fermanlar ancak hükümdar~ n
bulundu~u yerde yaz~ l~ r. Eski kay~ tlarda bu yerler mutlaka i~ aret edilmi~tir.
1033 (1624) tarihli, üsküdarda Aziz Mahmut Hüdai efendi vakfiyesinde,
Oruçgaz~~ Çay~ n, Delikli kaya civar~ nda «ivaz Fakih. vakf ~ ndan, H~ z~ r Çelebi
vakf ~ ndan bahis geçer. O tarihlerde burada ivaz Fakih'in ismiyle an~ lan bir vakf ~ n ö~renmi~~oluyoruz.
Tarihimize henüz mal edemedi~imiz bu alim ~eyh hakk~ nda bildiklerimiz
azd~ r. Elimize geçen ve birbirlerini tamaml ~ yan bu son vesikalardan ba~ka
Ba~bakanl~ k Ar~ivinde M. Cevdet tasnifi vak~ flar dosyas~ nda N. 220 de
1 Çaml~ ca ve hayalini.
2 Bunun Çengel kIyI tarafiyle bir miinasebeti var m~~ yok mu b ir en'yleye~niyecekin.
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kay~tl~~vesikan~ n özetinde 1233 (1818) y ~ l~ nd2 Boyabat. kazas~ na ba~l~~ Vildanl~~
karyesinde ivaz Fakih ad~ na bir zaviyeden bahsolunmaktad~ r. Fakih, o tarihlerde
ilime derler. Müderrisler ve ~er'i ilimlerde ileri gidenlere XV inci as~rda Molla
denmi~tir. XVI inci as~ rda bunlara Müderris ve kaza hizmetlerinde ise Kad~~
derler. XIV öncü as~ rda bu gibi alimlere Fakih, hatta lehçemizce Fak~~denmi~tir.
Lakin bu zat ayni zamande çok hürmet kazanm~~~ ~eyhlerdendir. Boyabat'da
Vildanl~ da ad~ na bir zaviyesi oldu~una göre, acaba oral~~ m~ d~ r? kendi mi yapt~rm~~t~ r ? yoksa ad~ na m~~ yap~ lm~~t~ r? ~imdilik bir~ey söylenemez. ~u muhakak ki
Y~ ld~ r~ m ve Çelebi zamanlar~ nda hürmetle mevki kazanm~~~filimlerdendir. Bu iki
vesikan~ n birbirlerini tamamlamas~~ da ilerde bu zat~ n hal tercümesi üzerinde
duruldukta, önemle kar~~ lanma~a de~er.

Il
YILDIRIM BAYEZID O~LU ISA'NIN BIR EMRI
~ kinci vesika devrinde yaz~ ld~~~na ~üphe kalmayan Y~ ld~ r~ m Bayezid'in
~ras~~
~ehzadesi ~sa'n~ n bir emri suretidir. Rivayete göre ba~~nda ~ehsadenin tu
olabilir
mi?
~u
vard~ r. Bilmiyoruz ki ~ sa bin Bayezid Han) ibaresi bunun okunu
Emir sureti budur
,•••••
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~ehzide tu~ras~ d~ r• !sa bin Bayezid han ve sureti emirleridir.
Bu biti gol milcip üzere kaleme geldikim ~leçin t~ mar~n~ n ~ vad Fak~ n~n
de istemiyeler ve sürü de~ini
Indi~ini muaf ve'müsellem etdük (?) Onda ve be~
pek
istemiyeler.
Külli
zahmetten
emin
kilduk.
Bacdel yevm kimesne
ve hakk~~
lanlar tahkik biliib itimad k~lalar.
mani( olup müdahele etmiyeler. Mütalaa k~
Tahriren fi evas~t-~~ Rebiülevahir liseneti hamse ve semanemiete. 805».
Bu vesikan~ n sahili oldu~una dili ve ifadesi eihetiyle hüküm verebiliyoruz.
smen harekelerle
Osmanl~ ca yaln~ z imlas~ nda dikkatsizlikler vard~ r. Onu da k~
veyahut istiklalini ilin
~
rd~~
ehzade
Isa
bunu
vali
iken
mi
yazd
tamamlam~~t~ r. ~
~~ m~zda mevcut bu
ettikten sonra m ~~ verdi? kat'i bir ~ey söylenemez. Zira kar
~imiz kadar
ildir.
Anlayabildi
~
vesika fazla bir mütalaa yürütecek durumda de
reniyoruz. Halk dilince fakihe fak~~
ö~
~eyler
ufak
tahlil
ederek
baz~~
vesikay~~
deniyor Fakih oldu~una göre iilemadand~r.
Ayvad herhalde Arapça bir ismin o tarihlerde Türkçele~mi~i olabilir. Acaba
r? Biz ivaz dersek Araplar ivad der. Bu
ivazin ~vad (Ivad) ~eklinde yaz~ lm~~) m~ d~
bir al~ n~ yor. Çiftlikteki
zat~ n çiftli~i var. O zamanlarda vergi onda veya be~de
yor.
n~
sürülerin de~erinden de al~
Belleten C. Xl. F. 22
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Bu zattan bunlar~ n al~ nmamas~~ emrolunuyor. Yani ivad fak ~~
vergilerden de
af edilmi~ tir. Vesika ve münderecat ~~ o zamanki devlet idaresi ve vergi tertibi
noktas~ ndan miihimdir.

YILD1RIM BAYEZID O~LU MUSA ÇELLBI'NIN
B~ R HÜKMÜ
Avni sayfada üçüncü vesika Y~ ld ~ r ~ m Bayezid'in o~ lu Musa Çelebi'ye aittir. 804 (1402) tarihini ta ~~ yan bu hükmün ba~~ nda (Musa bin Bayezid Han) diye
okunan bir tukradan bahis vard ~ r, Vesikay~~ okuyal~ m:
JL.
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A•
«Kezalik bu dahi ~ehzade
Musa Çelebi'nin tukras~~

Musa bin Bayezid Han
ve suret-i hükmüdür.

Biti hiik~ n3 olclurkim
mektub Ahmet elinde merhum Ahmet Gazi
ni~an~ n gördüm, vak~ f i~ ni~, ben dahi müsellem tuttum. Nay ~ b ~ahne
ve bacc~~ evi
önüne gelmiye ve zahmet vermiye. Biti [yi] mutalâa k~ lanlar hükmüne itimad
k~ lalar Kütübe fi evahiri zilka'de min ~ uhur-i seneti erbaa ve semanemiete 804.»
Bunun ne miksadla verildi~i hakk~ nda ba~ ka hiç bir izahat yoktur. Vesikadan ökrendiklerimizi s~ ral~ yal ~ m:
Bayezid'in bütün ~ehzadeleri imza makam ~ nda tukra kullan ~ yorlar.
~ehzade
Musa'n~ n da var. Bayezid tukras ~ ndaki «Muzaffer» kelimesi bunlarda yok. Yaln
~z
babalar~ n ~ n hanl~ klar~~ yaz~ lm ~~t~ r.
Vesika, biti yani mektup ile verilmi~~bir hlikümdür. Anadolu'da o tarihde
mektuba biti deniyor. Ifade o zaman ~ nd~ r. Pek güzel Türkçedir. Lakin imlas~~
k ~ smen harekelerle düzeltilmi ~tir.
Bu biti tavsiyenâme addolunacak ~~ gibi bir hudud vesikas ~ , bir nevi pasaport da say~ labilir.
Bu vesikalar~~ bahsi derinle~ tirmek istiyenlere arma ~an ederek ba~ka
bir
miitalaaa ileri sürmekten çekiniyoruz.

EMIR SÜLEYMAN'IN TU~RASI HAKKINDA
Emir Süleyman Y~ ld~ r~ m Bayezid'in o~ludur. Babas~ n ~ n Ankara'da Çubukovas~ nda Timur'a ma~ lup olmas~ ndan sonra Edirne'ye gelmi ~~ve tahta geçmi~tir.
Sekiz sene babas~~ taht~ nda oturmu~tur 1. Sonra karde~ i Musa Çelebi Rumeli'nde padi~ah olur.
Nevi - Netayieil funun ve memasinil memnun,
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Nevi - Netayieil funun ve memasinil memnun,
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Emir Süleyman'~ n bu sekiz senelik padi~ahl~ k' esnas~ nda tarihi bilgilerimiz
bizi tatmin edecek vaziyettedir. Buna tetkikler aras~ nda baz~~ yeni malamat karal~~
t~ labilecektir. Ostad ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ ll'n~ n yazd~~~ na göre ilk tu~
para Emir Silleyman'~ nd~ r ve 806 (1403-1404) tarihini ta~~maktad~ r. Emir Süleyman'~ n di~er sikkelerini biliyoruz 1.
Emir Süleyman'~ n receb 808 (1405) tarihini ta~~ yan Arapça vakfiyede «F mir
Süleyman bin Bayezid' yaz~ l~~ bir tu~ras~~ vard~ r. Bursa hâkimi ~ brahim bin Halil
tasdikini ta~~ yan bu vesikada tu~ra evvela noktalarla yaz~ lm~~, sonra üzerinden
~n
kalemle gidilmi~ tir. Kat'i bir~ ey söylememekle berabar Emir Süleyman'
ve
bizzat
emirin
üzerinden imza etmesi için tu~ran~ n noktalarla haz~ rland~~~~
~n
kalemini üzerinden yürüttü~ü manas~~ da ç~ kart~ labilir. Binaenaleyh bir hattat
kaleminden ç~ kmad~~~ na muhtelif örnekleri ~ahit olan bu tu~ralar~ n ilk örneklerinin bizzat sahipleri taraf ~ ndan yaz~ ld~~~~ihtimalini de hemen bir tarafa atmamak ve üzerinde durmak laz~ md~ r. Rahmetli M. Cevdet'in hayat ve eserleri
b Tarihi
hakk~ nda Osman Ergin'in haz~ rlad~~~~esere bu tu~ran~n örne~ini T~
ralar
da
tu~
l~~
Uzunçar~~
~~
Enstitüsü foto~rafiyle çekerek koymu~tuk. Ismail Hakk
imiz
yeni
verece~
~imdi
koydu.
~
n~~
z
tu~ras
na
bunun
yaln~
hakk~ ndaki yaz~ s~
örnek ile mukayesesi için M. Cevdet eserinden bunu yeniden ald~k (Res. 1).
Fatih kütiiphanesindeki ara~d~ rmalar~ m~ z esnas~ nda 1356 N. da kay~ tl~~ «~erimiz, Emir Süleyh-i Mut~tasar-~~ ibnil Hacib» 2 kab~~ içinde buraya örne~ini verdi~
bulduk
(Res.
2).
'Emir
Süleyman
bin
Bayezid
Muzaffer'
man'~ n bir tu~ras~ n~~
r. Ayni kalem ve
diye okunuyor. Aç~ k rast~ k renginde mürekkeple yaz~ lm~~t~
ayni yaz~~ile Farsca alt~~ m~ sra vard~ r.
na dair hiç
Bu tu~ran ~ n ve m~ sralar~ n Emir Süleyman taraf ~ ndan yaz~ ld~~~
~bir sarahat yoktur. Binaenaleyh o yazm~~~dahi olsa böyle bir tasdik olmad
z
olarak
da
~
ey
iddia
olunamaz.
Fakat
bu,
kitaba
manas
~~ ndan böyle bir ~
yoktur. Fakat kiyaz~ lmam~~t~ r. Gerçi bunun kitab~ n metniyle asla alakas ~~
esi olmas~~
taplara konan bir çok kay~ t rast gele, elde o eserin bo~~bir kö~
r.
Bunun
misallerine
hemen
pek
çok
yerde
rastlan~r.
hasebiyle yaz~ lm~~t~
Onun için bu kitaplar yaln~ z metinleri için de~il, ondan hariç olan bu gibi
~~te bu tu~kay~ tlar için taran~ rsa çok mühim notlarla kar~~ la~mak kabildir.
idir.
bir
örne~
n
de~erli
~tlar~
ra da bu gibi kay
~~ padi~ah ve
~imdi kim yazm~~~olursa olsun, ilk beylerimizin — ki sonralar
eklinde
imza
atabildik~
ra
lariyle
tu~
sultan unvanlar~ n~~ alm~~lard~ r — el yaz~
terini de hemen tetkiksiz reddetmemek laz~ md~ r. Bununla Süleyman'~ n emirli~i zaman~ na ait esasl~~ bir tu~ras~ n~~ bulmu~~oluyoruz.
Prof. Dr. SOHEYL ONVER

1 Ali, Emir Süleyman Han sikkeleri (713-809=1313-1404). Tarihi OsmanI Eneilmeni Mee~nuas~.
Sene 14, S. 353.
2 Bu eserin Fatih devri alimlerinden Hatibzadeye geçti~ini el yaz~ siyle (Sahlbuhu ve maliyoruz. Fatih külliyesi kiitilphakuhu Mehmed bin Ibrahim E~~ ehir bi ibni Hatib) temellükünden anl~
~n~~ saym~~~ve
nesine (Vakf~~Hatibzade) diye verilmi~ tir. Mehemmed bin Aliyül Feneri varakalar
imzas~n~~atm~~t~r. 734 (1333-1334) de yaz~lm~~~nushad~r.
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Y~ ld~ r~ m Bayezidle Isa ve Musa çelebilere ait vesilca.
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Res. 1 - Emir Süleyman'in Tu ~-rasi.
( Bayezidde, ~ehir Kiitüphanesinde M. Cevdet vesikalar~~içinde) .

Res. 2— Emir Süleyman'in yeni bulunan tugras~ .
(Fatih Kü. No. 1356. Üzerinden dikkatle kopye edilmi~tir).
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