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. GİRİŞ 

S~lçukiieırin Sinop sef~rine toplu bir bakış 
. . 

·Anadolu Selçuki. hükümd~rı. (Gıy-as~dqin Ke~hüsrev, I) in ölümünden 
. - - sonra, ogu1iar1.«fzziiitcün: Keyk~vils, ·ı» !le «A.1~üdcHi:ı :Keykubad; I» arasında, 

bit saltanackavgiısı çıkrrpştı (60 8/1211 ). O sırada Tokat Hakimi bulunan 
A!aüddiÔ. Keykubad, ağabeysi İzzüddin Keykavüs'ün hükümdarlığını tanıma
dı ve amcası Erzurum ·Hakimi «Mugisüddin Tuğrulşah» ile birleşerek 
İzzüddin'e karşı ayaklandı .. Her ikisi, İzzüddin'in ~ulunduğu Kayserryi .an~ı
züı muhasara ettilerse de Vali Emir «Celalüddin Kayser» in bir hilesiyle ~u 
muhasaradan oluml.u bir _sonuç~ elde edemediler. Alaüddin, Kayseri' den ·ka
çarak Ankara'ya geldi ve kaleye kapandı. Bunun: üzerine Ankara (Engüriye) 
kalesi, İzzüddin tarafından bir yıldan ziyade muhasara .ve tazyik olund~. 
Nihayet, Ümeradan .«Hüsameddin Çoban» ile «Seyfeddin Kızıl» .. Beyler, ak
.dettikleri . bir mecliste, iki kardeşin arasını buldular ( l ve 2). hzüddin 
Keykavüs, kardeşi Alaüddin'e bir şey yapmıyacağına dair yemin ile teminat · 
verdi; Alaüddin de teslim oİdu •. Alaüddin, Seyfeddin Ay Bey iİe birlikte 
önce Malatya civarında «Minşar», sonra da «Küzerpırt>> kalesine hapsedildi 

· (3); Ağabeysi· ölünciye kadar burada mahpus kaldı. Bunun üzerine hzüd-
din Kevkiivüs, tekrar kon ya' ya avdet etti ( 61O/1 2 1 3). . 

Hüsameddin Çoban iie Seyfeddin Kızıl Beyler ·Batıda, esasen Uçlar 
(hudutlar) da bulunuyoda~dı. Güneyde de siyasi durum düzünlenmişti. 
Bundan dolayı dahili kavgalar sırasında batı ve güney h~dutları emin bir 
halde . idi. Yalnız kuzeyden ( Canit) Tekfürü «Kir Aleksi» ( 4) nin, iki 
kardeş arasındaki mücadelenin uzamasından dolayı, öteden beri :selçukilere 

·vermekte olduğu vergeyi kestiği gibi Sinop tarafından tecavüzlerde· bulun-· 
duğu da öğrenildi, Sivas ve ·Amasya mülhak.atının sınırdaki köyleri halkı 
düşmanın bu tecavüzlerinden Konya'ya . mütemadi şikayetlerde bulu'cıuyorlar-
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dı. Canit ~umları, zaman zaman çeteler halinde baskınlar yaparak ·bu hava
lideki Türk köylerini yakıyorlar; mahsul ve sürülerini yağma ediyorlıtrdı; 

Bunun üzerine Konya' da Sultan İzzüddin Keykavüs- nezdinde bir meclis 
akdolunarak Sinop'un durumu ve ahvali -görüşüldü. Sinop, o zamanın pek 
çetin kalelerinden biri olduğu için bunun savaş yoliyle alınması güç görüldü. 
Şehrin (yani kalenin) devamlı bir surette muhasarasiyle erzaksız bırakılması 
hatta bu arada civardaki tarım mahsµIatının yok edilmesi bile düşünüldü. 

Tedbirler alındı ve bu suretle şehrin zaptına karar verildi. 
Bu meclisin akdinden birkaç . gün sonra İzzüddin -Keykavüs, dirlik 

(ikta) sahibi bütün vilayet Beylerine emirler göndererek savaş yapılacağını 
ve adamlariyle beraber bu savaşa gelip iltihak etrrelerini bildirc;li. Bunun 
üzerine Maiatya Vali ve komutanı Emir Sipehsalar «"f-lüsameddin Yusuf», 
Nakiyta= <l.:.ö; (Niğde) Valisi «Zeynüddin B~şare», Arakliye (Konya Ereğ
lisi) Valisi «Şücaüddin Ahmet Bey», Simre Vali!)~ Kaymaz Oğullarından 
«BedrÜddin Ebu Bekir», Amasya Beylerinden ve Bedrüddin'in hısımlarından 
«Mübarizüddin Behramşah», Kayseri . valisi «Celalüddin» ( 5), Sübaşısı 

«Bahaüddin Kutluğca», Sıvas Bey!er_inden «İmadüddin Ayas» ve «Siracüddin 
Ömer», Kırşehri·Aksaray Beyi «Zeynuddin İldeniz», Honas Beyi «Esedüddin 
Ayas» hülasa, bütün Selçuki Komutan ve Beyleri adamlariyle beraber Si'nop 

_ üzerine yola çıktılar .. Sultan İzzüddin Keyk~vüs de, Konya'dan büyük bir 
kuvvetle yürüyordu ( 6). · 

Ordunun gidiş yolu çok gizli tutulduğundan düşman, Sel~i.ıkilerin bu 
yürüyüşlerinden haberdar değildi. Her türlü askeri tedbirler zaten alınmıştı. 
Ordu, Kızılırmak vadisine gelince, «~r Aleksi'nin ve vilayetinün ve Sin:op'
un ahvalini gereği gibi» tetkik etmek üzere tecrübedide Beylerden birinin 
komutasında bir akıncı kolu yola çıkarıldı. Bu . müfreze Sinop yakınlarına 
kadar sokuldu. Bunlar, Tekfür'ün kale dışarısında J,ir köyde, 5 O O atlı ile, 
avlanmakta old~ğtiriu öğrendiler ve bunu gerideki orduya bildirdiler. Müf
rezenin hemen baskın yaparak Tekfür'ü yakalaması emredildi. Müfreze, bir 
su başında işret etmekte olan Kir Aleksi'yi esir etti. Tekfür, bağlı olarak,_ 
lzzüddin KeykavÜs'ün yanına getirildi. İzzüddin, Kir Aleksi'ye karşı çok iyi 
davrandı, .ve Sinop'tan barış ile_ çıkıldığı takdirde Canikte (Samsunda) kal
masına müsaade edeceğini de söyledi. 

Tekfur'un _ tutulduğu sırada yanındaki muhafızlardan Sinop'a kaçmağa 
muvaffak olanlar işi haber verdiler. Halk, kale kapılarını kapıyarak karşı 

koymağa yeltendi. Üç gün sonra Kir Aleksi, kale _dışarısına geti~ildi. Bir 
korkutma siyaseti ile, artık karşı koymanın manasızlığı, bir fayda vermiye
ceği kaİe içerisindekilere gösterilmek istenildi. Fakat halk önce «Kir Aleksi 
esir oldu ise -onun yerini alacak erişmiş oğulları vardır. -Onlardan birini 
·yerine koyar, kaieyi vermeyiz!» Diyerek bir türlü t_eslim olmağa yanaşmadı
lar. Nihayet; Tekfur'un öldürülmemesi, kimsenin canına kıyılmaması; her
kesin istediği yere gidebilmesi şartiyle kaleyi" teslim edecekler~ni bildirdiler. 
Esasen_ istenilen de bu idi. Sin-op'luların btı teklifi kabt,ıl edildi, Sultan 
İzzüddin «Tekfur'u okuyup _(davet edip) anun katınd; and içti». Bunun· 

Dergi - 8 



üzerine kalenin anahtarları Selçukilere teslim edildi ( 7). Bu suretle hiçbir 
kimsenin· burnu kanamaksızın 611 yılı CemaziyelevveÜnin 2 6 ncı Cumarte· 

· si günü ( 3 Ekim 1 2 14) Sinop, Selçuki dev le tinin eline geçti (Cami üd· Düvel). 
İbni fübi ise Sinop'un fethini, 2 6 Cemaziyelahir, 611 Pazar günü olarak 
kaydeder ( 8 ). 

Kalenin tesliminin ertesi günü büyük bir alayla şehre girildi. Kir 
Aleksi ile. bir muahede akdedildi. İzzüddin, bu muahedenameyi, saklanmak 
üzere, hazineye gönderdi. Aleksi yıllık bir vergiye bağlandığı gibi bii.tün 
adamları, mallariyle beraber gemilere binq.irilip Canik'e gönderildi. Şehirde 
kalmak istiyenler bırakıldı ve kendilerine çok iyi muamele edildi. 

İzzüddin Keykavüs, Sinop'u baştan başa imar ile şenlendirmeyi ve kalenin 
yıkıklarını tamir ile ayrıca berzah üzerindeki kısmına az bir kuvvetle ı:İ:ıü· 

dafaa olunabilir bir de «İçkale» ( 9) yapılıp ilavesiiıi emretti .. lçkale ki ta· 
belerinde adları yazılı olup savaşa iştirak etmiş olan Selçuklu ümerası tara· 
fından bu kısım ş- rktan yeniden ilave ve diğer taraflardan da tamir- sure· 
tiyle meydana getirildi. Her şehirden Sinop'a hocalar, yapı ustaları getirildi. 
Mevcut kiliseler cami'ye tebdil edildi. Bir medrese yapıldı. Uçlardaki köy· 
lerden_ Sinop'luların şerrinden kaçan· eski Türkler de yurtlarına getirilip 
yerleştirildi; öküzsüz, 'tohumsuz kalanlara öküz ve tohum v.erildi. Başka 

vilayetlerden, Sinop havalisiqde yurt tutmak istiyenler olursa gelip yerleş· 

melerr iÇin Vilayet Beylerine emirler göıiCieri:ldi. Yine Çepnili oymaklardan. 
kuvvetli bir uç teşkil ~dildi: İdari teşkilat'iile. beraber arazi ve ~üfus tah· 
riri de yapıldı. İzzüddin Keykavüs, Sinop '.~eferine iştirak eden vilayet Bey· 
· ıerinden Simre Valisi «Bedrüddin Ebubekir' i, ·idaresindeki askerlerden· bir 
kısmiyle beraber Sinop'ta Vali ve Komutan bıiakarak kendisi Sıvas'a döndü. 

Selçuki Sultanı İzzüddin Keykavüs, Sinop'ün fethini mütaakip keyfiyeti 
«Şeyh Mecdüddin İshak» vasıtasiyle · Bağdattaki Abbasi Halifesi «Nasır-ı 

Bi1lah»a bildirdi, bu meyanda birçok mücevherat, ağır kumaşlar, cariyeler, 
köleler, cins atlar, katırlar, develer, ahın ve gümüş evani gibi kıymetli he· 
diyeler de gönderere~ Halife'den Ahilik alametlerinden olan «FÜtuvvet Şal
varı» istedi. Halife, Selçuki Hüküi:İı.darının arzusunu is'af ile Fütuvvet Ş~l
varı ve. Fütuvvetname (Amame-i meyla) denilen siyah Şed ve iki.· parçadan 
müteşekkil zırh gömlek ve bir de mütteka denilen ve koltuk altına koyulup 
dayanılan destek (Mesnet) göndermiş (Osman!~ Devleti Teşkilatına Medhal, 

· s. 73) ve yazdığı ferman. (Menş_ur) da da İzzüdditı: Keykavüs'e (Essultan 
· · ül-gali~) unvanını verdiğini' de bildirmişti. Halife'nin verdiği bu unvan 

bundan sonra, İzzüddin Keykavüs'ün yaptırdığı dini, ilmi, hayri bütün mü· 
esseseler ile bastırdığı paralara da yazıldi. 

. Sinop, Selçukilerin burayı fetihlerinden elli yıl kadar soi:ıra Trabzon 
Rum İmp:i.ratorlugu tarafından bi.c istilaya uğradı. «Kılıç Arsiaiı, · iV>) 1ıe 
kardeşi «İzzüddin Keykavüs, il» arasında ·vukua gelen dahiii ·savaşlar sıra· 
sında Trabzon Rum İmpa!atoru 1 inci Manuel, Selçuki Sultanlarının bu 
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mücad.ele.lerinden istifade eı:lerek Sinop'u zaptetti ( 65.9/12 61 ); bu su:çetle ·· 
Sinop, tekrar bu İmpa.ratorJuğun eline geçti. Sinop'un bu istilası Konya'yı 

-'düşündürdü; istirdadı için askeri tedariklere tevessül edildi. IV üncü Kılıç 
Arslan'ın başkanlığı altında toplarian bir mecliste, Selçuki Vezirlerinden, 
Emiri Sahih Mühezzibüddin Aliyyüd Deylemi'nin oğlu, Muinüddin · Süley
man Pervane, Sinop'u Rumların elinden geri almağa memur edildi.: Süley
man Pervane Niksar, Samsun ve Vilayet-i Danişmendiye (Tokat ve 4avalisi) 
den .topladığı dört bin kadar askerle' ~inop'un istirdadına koştu. Kızılırmak 
vadisinden ilerledi. Pervane'nin bidayette karargah-ı askerisi şimdi Boyaba
da tabi bir bucak merkezi olup, Kızılırmak kenarımia bulunan «Durağan». 
idi [*}. . ... 

Pervane önce Sinop'u karadan epeyce tazyik ettiği . halde zaP.ta mu
vaffak olamadı. Bilfihara gemiler tedarik edip içine bin kadar askei: koyduk
tan ve bu suretle denizden de muhasara ve tazyik eyledikten sonra kaleyi 
zapta muvaffak oldu (661İ1262) .. Süleyman Pervane'nin bu muhasıırasıiki 
yıı kadar devam etmiŞtir. Pervane, Sinop'un müstevliler elinden i~~irdadı . 
hatırası .olarak şehir dahilinde bir medrese yaptırdığı gibi buranın kendi-· 
sine temlikini .de sağlamıştır (bk: kısım lII). .. 

Sinop, yarım asır doğrudan doğruya Konyanın, bilhassa askerlik ve tica
ret bakımından, -mühim bir vilfiyeti halinde kaldı. Bu esnada şehirde, cami 
ve medrese gibi birtakım - asarı medeniye .de meyda:oa getirildi, SulÇuki 
idaresi zamanında, Antalya güneyde en. büyük bir ticaret .iskelesi olduğu 

gibi kuzeyde Sinop şehri d~ fi.deta bir ambar mesabesinde telfikki olunuyor
du; yani Kuzey Anadolu'nun başlica idhalfit ve .ihracat medharı; bu sahil
lerin o devirde en meşhur bir ticaret iskelesi olan «Sinop» idi. 

Sinop şehri ve limanı, coğrafi durumu itibariyle bu devirde de bahri 
bir üs mahiyetinqe .olup bur.ada «Emir üs-sevahil» veya «Reis ili-Bahir» 
namında bir Selçuki Amirali bulunmakta idi. Anadolu Selçukileri güneyde 
Antalya ve Alaiye, kuzeyde_ de Sinop limanlarına sahibolduktan sonra 
buralarda donanma yaptırmışlardı. B.u üç liman,· hem gemi kerestesi· tedari
kine ve hem de dooaiıma inşasına müsait. yerlerdi ( ı O), Selçukperin bı.i 
limanlarda -mevcut donanmalarının miktarı hakkıtJ.da kesin bilgilerimiz yoksa 
da, donanmanın faaliyette bulu!Jduğunu pek iyi biliyoruz. Meselfi: Birinci 
Alfiüddin Keykubat, tüccar mallarının müsadere edilmesinden. dolayı, Kırım 
ve Kıpçak taraflarına donanma ile, melik ül~ümera «Hüsamüddin Çoban 
Bey» komutasında, asker .sevk etmişti. . 
· Yine Selçukiler zamanında Sinop Rı:is ül'.Bahir'Uğind~ bulunmuş olan 
Emir Şücaüddin, Moğolların itimadına · ~inaen «Gıyasüddin Keykavüs; Il» 
ye saltao,at naipliği yapmış fakat sonradan ~<Sahip Şemsüddin» ile aralarının 
açılması üzerine .Sinop'a çekilmişti~ · . .·. . . . 

Anadolu Türklerinin. Sinop'u elde etmeleri, onların .Karadeniz'de ve 
hatta Kırım s.ahillerinde faaliyette bulunmalarını;. (Sudak-'Suğdak)i bile zap

. tetmelerini sağlamıştı, Sinop· limanında daha S_elçukiler .zamanında başlıyan 
.- .. , - ' - . - , . . ' . 

[*] Süleyman Pervane sonradan burada bir han da yaptır~ıştır •. 
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bu . askeri ve ticari deniz faaliyeti, muahhar devirlerde de, yani Pervane 
Oğullariyle Candar Oğulları ve nihayet Osmanlılar, zamanında da devam 
etmiştir. Osmanlılar zamanında Sinop tersanesinin uzun süren faaliyetiiıe 

dair birçok tarihi .kayıtlar vardır ( 11). 

Bu kısim için faydalandığımız başlıca kaynaklar: 

1 Muhtasar Selçuknname·i İbni Bibi, Leide T. J. Brill. 1902. 
2 - Tevarih,i Ali Selçuk (Türkçe), Houtsma tab'ı. 
3 Doktor Riza Nur, Türk tarihi, cilt 3, Matbaai Amire, İstanbul 1924. 
4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Türk 

Tarih Kurumu yayımlarından, Maarif Matbaası, İstanbul 1941. 
5 İsmail : Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Türk Tarih Kurumu 

yayımlarından, Ankara 19 3 7. -- _ 
6 Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, Tarih-i Osmani Encümeni kÜlliyatı 5, 

Matbaai Orhaniye, 13 3 4. - -
7 Hasan Fe~i Turgal, Anadolu Selçukileri, Türkiye Basımevi, İstan· 

bul 1935. - - -

8 - . Halil Edhem, Düveli İslamiye, Maarif Vek~leti neşriyatından, Devlet
Matbaası, İstanbul 19 2 7. 

9 Ahmet Tevhit, Rum Selçuki Devletinin inkiraziyle teşekkül eden -
, Tevaif•iMülı'.'ık,Tarfüi Osİi:iani Etıeüfuerir. Mecmüası! sayı 1· 5. 

10 -- Necib Asım ve Mehmet Arif, Osmanlı Tarihi (Medhal), Birincidlt, 
Orhaniye Matbaasf, İstanbul 13 3 5. 

1 

İçkale ve kitabeleri 

Anadolun~n, Karadeniz kıyısında, hemen en eski şehirlerinden biri olan 
-Sinop' un tarihi eserleri arasında en çok dikkate ~arpanı kaleleridir. Burada 
konumuz sadece Selçukllere ait olan İçkaleyi ve mevrut kitabelerini yaz
mak ise de, buna girişmeden önce, Sinop'un ·bu pek meşhur olan ' kaleleri 

· hakkında umumi bazı - tarih bilgileri vermeği - faydalı bulqyoruz. _ 
Şehrin Yalı ve Kefevi mahalleleri -kieskiden Varoş denilen kısımdır..;;_ 

hariç olmak üzere büyük bir kısmını ·çepeçevre · kuşatan Sinop Kalesi; Meş
rutiyetin ilk yıllarına kadar pe1( az yıkılmış bir halde idi. · Bugün birçok kı-

-·· sımları çökmüş; tamamen harabolmıiş bir dunimdadir; -
Sinop'un bu'. meşhur kalelerinin· yapıldığı tarih ke~in olarak bilinn;ıe

mektedit. · Şu kadar ki, ilk nüvenin, siiıop'u _bir şehir haline sokmuş ofan 
Milletliler (İyonya müstevlileri) tarafınd-an vücuda getiri~~iş olması mı::ıh
teriıeldir. ·Bununla beraber, Millattan önce ilk yüz yıl başlarında Pont (Pon· 
tus) · Kıralı · meşhur «Büyük Mipridat - Mithridate - Upatolıre»un ...-- esasen 

' doğduğu yer olan - Sinop'ta mabet, tiyatro, jimnaz, darphane ve -saray ( i 2) 
yaptırmak suretiyle burayı imar ettiğ( ve bu ·arada ·şehrin etrafını da bir 
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Dışkaleçlen bir görüıiüş 

kale ile çevirttiği ·hakkındaki tari!ll bilgiler göz önüne getirilecek olursa, 
bügünkü kalelerden bi;iyük bir kısmının bundan iki bin yıl kadar önce ya
pılmış olduğunu, doğruya yakın bir ihtimalle, kabul edebili:iz. 

Pı~kale bedenlerinden bir görünü~ 
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·Sinop kalesi, bugünkü. umumi durumuna göre, kuzeyden ( 8 8 O), güney
den f4 O O), doğudan ( 5 O O) ve batıdan da ( 2 7 3) metre uzunluğundaki 

duvar (beden) !erden vücuda getirilmiştir. Bu duvarların kalınlığı ( 3) met· 
re kadardır: Yüksekliği, türlü burç ve bedenlerin yapılışına göre, 30-60 
metre arasında değişir. Bugün eski halini en çok muhafaza etmekte olan , 
beden ve burçlar, doğuda belediye, güneyde park, Derinboğaz ağzı ve Hapis.". 
hane yakınindakilerle : 1çkalenin kuzey batısındaki burçlardır. Bu burçlar, 
geniş iç höcreleri, cihannümaları havidir. Kalenin bu kısmının bugün şark 

tarafından eski şeklini muhafaza eden yanlız iki kapısı kalmış ötekiler ~a
miien yıkılmıştır. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde o zaman sağlam bir halde buhin?n kale
kapılarını birer birer . saymakta. ve şunları kajcİetmektedir_:·. «K~m ~apısL 
Meydan kapısı, Tersan.e kapısı, Yeniçe kapı, Dabağhane. (Tabahane) kapısı 

ve k hisarı.q Lonca kapısı :cihannün:iadır, Oğru (gizli) kapi ve Aşağı kalede 
Deniz kapısı vardır. 'Bu. kapıların cümlesi ikişer kanadlı demir kapılardır ki 
her biri birer bab-ı kahkahadır. [*} (Gilt2, sahife (73-74)». Tüi:İü de·· 
virlerde sinop'u zapt ve idaresi .· alhnd~ . bulµhduran milletler tarafında.o· 
tamir edilmiŞ veya eklenmiş ~lan bu kaleler, umumiyeti bakımindan, eski 
Yunan, Romayik .(İçkale kısmı) (13), Bizantin ve Ceneviz (Diğer umumi 
kısımlar) tarzlarını gösteren hususiyetleri havidirler. Kalenin şark ve garp 

Dışkale burçlarından ~bi~i 

dıf yüzlerindeki·:.:::... vaktiyle iç_ !im.andan 
dış limana kadar uz~·nan .._ . eski 'geniş. sri' 
hendekleri de iki uclarından bala görül
.mekte.dir. 

• Dişkale burçlarından :bir cihaniıüm'a 

İşte, konumuzla sıkı bir ilgisi bakımından, Sinop kalesinin umumi va· 
ziyeti hakkında verdiğiı:ı;ıiz şu kısa malumatfan · sonra tÇkaleıiin izahına 
geçiyoruz. 

[*] Kahkahar: Som taş demektir. Babı Kahkahar: -Ta~tan oyma büyük kapı di~e. 
tercüme edilebilir. 
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«İçkale» kasabanın batı tarafında ve Kaleyazm ile Kumluk ( 14 ). · c;leni~ 
len sahanın- arasındadır. Cenup ve şimal tarafları .denizdir. Bu kale, yukari- . 
da da işaret edildiği gibi, Selçukilerin Sinop'u a1dık;larındari bir yıl kadar 
~onra esas kısma doğu tarafından uzun ·bir sur ilavesi suretiyle çevrilip_ ya· 
pılan yerdir. Bu kısım yapılırken şehrin eski mabet, saray gibi eakazıncfan 
da istifade edilmiştir ki, birçok sütunlar, sütun . başlıkları ve mabet yazıtla~ 
rını. havi taşlar duvar aralarında konulu bulunmakt~dır. İçkale, doğu. tar~~ 
fından geniş bir hendekle de tekrar. ayrıİmiştır. . . . . 

Selçukilere ait birçok kitabeleri ihtiva _eden İçkale, şimal ve ·-Cenupta 
olmak üzere, iç içe iki bölümden ibarettir. . §ill!al bölümünün geıiİşliği 
(16875) ve cenup bölümünün ise (6500ô) metre murabbaıdır~ Cenup bö· 
lümü, şimale nazaran zemini daha. alçak bir' v~ziyette .olup, bunun· içinde 
Sinop'un meşhur hapishanesi bulunmaktadır. Şimal· kısmında ise .19 2-ö yl.Iı~ 
na kadar askeri depo ile İçkale (lbr'!-him Bey). camii vardi; ·Gerek ô.epô ve 
gerek cami sonradan yiktırılmıştır. Bugün ise, içinden bir yol geçirilen bu 
kıs"ım tamamen açılmış ve batı tarafındaki Romayi~ kemerler de büsbütün 
harabeye yüz tutmuştur. · 

Yukarıda da. işaret edildiği gibi Sinop kalesinin vaktiyle garp kısmı 
böyle, yani ayrı bir bölüm halinde değildi .. Selçukiler, Sinop'u aldiktan 
soi:ıra kalenin garp tarafında bıi içkaleyi vücude getirdiler. Kalenin bu kıs
mındaki. duvarlarını tamir ve· bazı noktalara ilaveler yaptıkları gibi Kaleya· 
zısı tarafında da . yeniden bir beden ve büyük bir kapı yaparak şu ·suretle · 
değirmi şekilde ve müdafaası daha kolay bir kale meydana getirdiler. Yu-

. karıda adlarını birer birer yazdığımız komutanlar İçkaleriin · yapılmasını 
Üzerlerine alarak bu büyük -işi bir yıl kadar bir zaman zarfında ba_şa.rmış 
ve her komutan kendine düşen kısmı y~pıp ·bitirerek o kısım üzerine hü-

. kümdar . İzzüddin Keykavüs ile kendi ad ve vilayetlerini yazdırmışlardır. 
Sinop ( 611) göçüm yılının Ceı;naziyülevvelinde alındığı halde İçkale yazıt· 
ları - 6 1 5 tarihini taşıyan· biri müstesna ·olmak üzere - I:ıep Rebiülevvel 
- Cemaziyelevvel ( 612) tarihini havidirİer. İşte bu kayıt ta gösteriyor ki,_ 
1çkale ·savaşa: iştirak eden komutanlar tarafından sonradan vücuda. getirilmiş 
ayrı bir kısımdır. . . · . . ·. 

İÇkıile'nin içinden bugünkü· yol geçirilmeden önce bu kisım, yani kale~ 
nin doğu. taraf bedeni tamam bir durıımda olduğu.odan İçkale'ye şimdiki 
askerlik dairesi yanındaki dehlizli büyük kapıdan girilirdi (Bu, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde «İçhisarın Lonca Kapısı» diye yazılı olan kapıdi.r). Bugün ise 
İçkale harabolmuş, eski şekli çok değişmiş bir haldedir. İşte şu küçük ve 
gerekli izahlardan sonra da İçkale kitabelerini birer birer kayda geçebiliriz .. 

Doğu yüzü - ·cephesi ..;..__ kitabeleri : 

a)· .. 
... 
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İçkaleden bir görünüş 

İçkale su~larını~ denizdeıi 
görünüşü 

<<(Btt. burç) Allalmz rahmetine k~~11şası Halepli Ketenci oğltt Ebit 
Ali'nin yaptığı iştendir». İçkalenin şehir tarafına açık <;>lan büyük kapısı · 
(Lonca Kapısı] üzerinde bulunan bıi kitabe, 0,70 X ı,o t:hadında ve eyerden 
4;5 metre yüksekliktedir. Bozuk ve ince bir Selçuk neshiyle yazılmış olup, 
metin kısmı -· herneden~e - silinmiş (yani bir taşçı kalemiyle kazınmış) ve 
yalnız mimarının adını taşıyan son .satırı kalmışıtr. Bu kitabedeki el-Kettani 

keli~esini «.J. l:..-Cıl» suretinde okuyanlar da vardır. ( Ç işaretli kitabeye 
de bakınız). 

b) 

~WI 0\kLH f~1 J JW tjjl 0:9 r. ı,j~I (1. 
r;:.)1 \~ .. / J.r-~ ~. ıfJ~ LJ:_..ıllJ t;..ıl'vP {2 i 

0_..ı.ll0) JW tjjl~; JI r;:_\:J.\. 0..:Jı~ı ( 3 
ı;:.ı~ Y JJ ~~ ~ JJ~ "':"'.,..L,, ~\;J\ o;\..!J, ( 4 

~·ı..:- J r" ;ı "': .... J 



2 

«Galebe çalıcı sultan, dünyaııın ve dinin şerefi Keyhüsrev oğltt Keykii
vüs zammiında, yüce Tanrı' nın tevfikiyle bıı bmcıt, zayıf kııl, Y iice T anrt· 
nm esirgemesine muhtaç, korttnast Na.~iyte (Niğde) ile dolaylarının sahibi 
Zeynüddin Beşare Elgalibi 612 yılında yaptırdı». 

Bu kitabe de İçkalenin doğu dıh üzerinde ve umumi hapishane kapısı· 
altına raslıyan burcun yüzünde mevzudur. X 0,40 X 0.5 5 ebadında olup, 
yerden 3, 5 o metreclir. Orta bir Selçuk neshiyle kabartma olarak yazılm:ışqr. 
Zeynüddin Beşare, Emiriahur ve sahib.i Berid'lik (Posta Nazırliğı) da yap· 
mıştır. Sinop . seferine iştirak ettiği zaman Niğde valisi bulunuyordu. 
Kitabede geçen (Nakite), şimdiki Niğde'nin eski ~dıdır (15 ). · 

c) 

İçkaleden bir görünüş 
(Evliya Çelebi'nin «Lonca Kapısı»_ diye yazdığı medhal) 

t::,,)ı ol~/ .ı.U'J_,.,,) .;.r 4..\)~\ 411 ':1 (1 
a ı.J' ,"&.:[ ü:_-11\J l;.ı.llt/P ~l .. l\ 0\hLJI <'~I j (2 

J:." ':J\ ..\;. J~ ~ ;ı 1 J:." ı 0\ıb .J. J ;;~ ( 3 
u js:; J'.ı u...ı.11;~ ~-, _J:::--':1\ ;)L~~ıı ( 4 

4:r.JI ~~ ..f~ J ?- ? ": .... (:ı\:.:~~~9 ( 5 
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. «Yoktur tapacak, Çalaptır ancak; Tanrının Y alvactdır Mııba11111ıet. Bıt 

bttrc, galebe çalıcı sultan, dinin- ve dünyanın şerefi, Halifenin ulağı, Key~ 
büsrev oğlu Keykavüs zamanında en ulu ve yüce kumandan Kaymaz oğlu 
Bedreddin Ebıt Bekir eliyle göç yılının 61 5 tarihinde yaptırıldı.» 

Bu kitabe, F işaretli kitabenin de sahibi olan Siinre valisi Kaymazoğlu 
.Bedreddin Ebı'.'ı Bekire ait olup ondan üç yıl sonra, yani 61 5 yılında yazı· 

lıp buraya konulmuştur. Askerlik dairesinin deniz tarafında bulunan cephe. 
sindeki bayrak çekilen burcun şehre nazir kısmındadır. -Beş satir üzer.ine 
mürettep olan bu kitabe, 0,40XO, 7 O ebadında olup, yerdep. yüksekliği 
6 metredir. Orta bir Selçuk neshiyle yazılmıştır. 

Bu kitabede Bedreddin ismine « ~ı ~':il J'A...+0-l 1 ~ .. °':JI » gibi vasıffa.r 
(16) inzimam _etmekte ve onun Kaymaz Oğullarından.olduğu da kaydolun· 
maktadır. Bedreddin, (K) işaretli kitabede adı geçen, bilahara Birinci Aliiüddin 
Keykub.at tarafından idam ve emvali müsadere olunan, Mübarizüddin Beh· 
ramşah'ın kardeşidir. Her ikisi de, diğer kitabe sahiphıri gibi, Sinop'un zap· 
tında bulunmuşlardır. Ancak (Simre) Valisi Bedredqin Ebı'.'ı Bekir, fetihten 
sonra, Sultan İzzüddin Keykavüs tarafından Sinopta Vali ve Komutan ola-

. rak birakılmıştır (Mukaddemeye bakınız). Bu kitabe y~zıldığı vakit İzzüd
ciin Keykiivüs'ün henüz sağ olduğu anlaşılmaktadır. 

'ç) 
- -- --

·~ wı ~k'>\ .... ~ ı.:ı.Jı.tl_, Jr!ll d .. ~Wl.J\kl_I\ ( l 
I . 

. i')\ .... )11~\):. u-_..uı_, ~..uıv:- ~ı_, t..:>.;,J_ı Jy (2 
-' r-:...r Ll. u·_,1Sf e:-'11_y 1 .)~\J ~llJ\k.l- ~ti_, ( 3 

":ç_, .r:.ç 01·1 ~:,... )·-vıLiJ j o:: .. _µı~ .. ı· ı:,~-". ( 4 
«Yenici Sultan, Do ğımım ve Batının 1iıeliki, dünya sultanlarıtım ulusu 

Arabın ve Araptan başkasının efendisi, dii.nya1ıın ve dinin değeri, lslam 
dininin ve nıüslii.nıanların yardı11icısı, karanın. ( Anadolımun) ve denizin 

,(Karadenizin) bükümdatı, Halifenin ulağı, 61 ~ yılı Rebiiilabirinde». 
Bu, kitabe metninin ayrıca sağ tarafında· ve dikey iki çizgi arasında: · 

[ ~1.).ıı. fr d J [ __;J...I).) ~,.\ J~)ı.b ·L!~..l)IJ\:_ o ;-.:2.İ (.;" J 
Alt kısımda ve bu defa da. yatay olarak yine iki çizgi arasında: 

[ <l.\ILİ • .A-- J ~ıJ...\ Jl:s::..11 L!. ~ -".1 J.J' (.; .. .jjl~.?- J t..:>>~"! L!. 0l-> 0.a.11 J 
«Ona kim J'ardmi etti? Sinanüddin Tµ.ğrul Emif Dad ii.l-bak, 
Bımıt kim imar .etti? Zayıf kul, Tanrı. yarlıgayas1. Y-akup .·Oğlu Hassan. 
Kim yaptı?. Tamı Y arlıga)'ası Halepli Kete~ıci O ğltt Ebıt Ali». 

Olmak üzere daha iki satır yazılıdır. Gü~el ve temiz bir n;ıermer taş 
üzerine mahkuk bulunan bu kitabe, İç kalenin şehte ·nazır olan methalinden 
(yani içhiş~ııq Loqça Kııpiıım.dao) geçildikten sonra kale dahiline açılan 



kapısı üzerinde mevzıidur. 0,60 X O, 70 ebadında. olup ince bir Selçuk nes
hiyle dört ~atır üzerine yazılmıştır. Yerden yüksekliği 4, 5 O metredir {Bak: 

Doğu yüzü kitabeleri, A}. 

d) 

.. l~~lA. \"UI '-:"l\.;.\I 0lkLll 0~~ _0..ı.~1_, .!.l1~tl ~~il \j_p, ;;_,l...,.1 v"I ( İ 
ı;a. \il 

\'" 

;;_,.a(!I' Jili ~ ... ~_u_, ('';1 .... \11 §"1 . u-_..ılı, l~..1ıl~ (.Yı ._,L;1 ;.:ul. (2 
.!.ljll )-j f ,,-:ıı, 

.)~ 01kL. .ıJJl~~.\.3.- c.:ı:"'" '\ljl.)~ç. .1;.91.,,.. '\J.l\ .f J! 0lk~;, ~b)l.JI _, ( 3 
0t.=. -'. _, .r~-5- · ,.) _ü' _,t;::f c:~rı ~~ ı?. _, ı 1. 0 ,., ':lı, ('l!.ıı, i _, 1 ( 4 

il'.l.· ~:kL ...... 

~\.b.Lll 

(5 

«Büyük ve galip hükümdar, -ulu padişahlar padişahı, ii_mnıetlerin efen
disi, dünyanın v.e dinin şerefi, Müsliimanlığın ve Müslümanların temel direği _. 
kafirlerin ve müşı;ilelerin . öldiirüciisü, meliklerin ve rnltanların Öv1ıüiicü ( me

darı iftihar) sahibi T mırı olan dünyanın, Tanrı: kttlları1?tn korityucmtt, Alla
hın .Hatif esinin yardınicısı, deniz.den. ve karadan Anadoltt, Şam, E1'1nenistan 
iilkeleri1ıin hükiimd .. tı, fatihler babası, mümini e1·i1r emri ölan _ Halif eniti ula· 
ği (Bürhan), bii.kiimdarliğımn devamı 1iıüdqeti1ıce Tanrı Sıtltanlık bayrakla
rtni ve devletinin .nizamını diyarlara yayası ve Beyle~iyle lvİ.alatyadliki ileri 
gelen kitvvetleri deva1n edesi devlet ·adamlarını iilkejere hakim kalması Key
hüsrev Oğlu Keykaı;its'ün izniyle bu mübarek. 'burcmi yapılmasını sttltana · 
m,ensup brtlımaız Emir sipebsalar Hiissanıüddin Yttsıtf 61 2 aylai·nida emretti.» 

Altı satı~ üzerine tertibediJmiş olan bu kitabe, askerlik dairesirliıi ya
nındaki burcun doğu tarafı~da bıiluoniaktadır. Orta bir Selçuk neshi ile 
mermer taş. üzerine kabartma olarak ya_zılmışfır. 

0,90 X ı,o ebadında ~e· yerden 6 metre kad~r yüksektedir. Kitabede 
adı geçen Emir Hüsamüddin Yusuf,_ Sultari İzzüddin Kefkavüs'ü~ mühim 
ve yakin adamlarındarl biridir. Çünkü kitabede yazılı olan «Es~ultani , : 

ıJ"lı..i_ıı» kelimesi doğrudan doğruya bu zatın, hükümdarı~ en yakın adam; 
olduğuna delalet <;!der; yani, bazı kitabelerde gcÜiiien bu t·abir, daima hü
kümdara olan yakınlığı ifade eder. Bu kitabe, Başkumandan En:iir Hüsamüd~ 
.din' in ve yanında ·. buluı:iaO: Malatya emir ve erkaı,:ıınıO: adlarına yazılmışt:lr. · 
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e) 

t,J~- ~ . ~ . J..!. o ; • • • • ( 1 
U _,:~ ..)~ 0.I .:;..,!.) ~l~ oLl.. İ\J s 

\.ı ~ .)..!, ~ r:. l:ğ .::,, .r- . . . . ( 2 
ı..J' J~ J.AG- ~le J .r-> f::.:..),_ 

. . . .. : .... ( 3 
. . . . . . . . . . 

. . . . ... ( 4 
. ~ . . . . . . . . 

,.,pi..!. 0) J (..$' J;.. 0') "":" j• .. i J/l) (5 
...\, .. \(;#)o}? 

~-Y. 0_..llliL=>- J.J..;.~ . .:ıJ · .. ( 6 
d _,~! u-Y Jr .:ıJl...\ı_. .J\.a .. J.:I S 

Jı~ı ~ ~/. u-_ı- ~:t ( \:;,! .6"') \:.!.\Ç ( 7 
ı..1' JJs:. ~:ki. .... ~ 6 L S 

ly'\.b.L,. 0.l~ [~.a:> J (J-> 0) 1 e:! ;I j.I!> ( 8 
u J..u d.)L. • • • cJ J'-.:1 • • • • 

Askerlik dairesinin arka tarafına raslıyan . burcun güney cihetinde olan 
bu Farsça kitabe~ O, 80 X I, 1 O ebadında merı:i:ıer taş üzerine mahkuktur. 
Yerden yüksekliği 5, 2 5 metredir. Harici tesirlerle ekseri y~rleri okunamı· 
yacak kadar bozulmuş olan bu manz:uı:i:ı kitabe, Sin.op Kuvve-i seferiyesi ko
mutanı Emir Hüsamüddin. Yusuf'un şehri sureti fethinin aynı zamanda bir 

. tarihçesi mahiyetindedir .. 

f) 

~~\ 0lb.UI i~I j JW .ı.UI J:9>~ JAi'I ( 1 
0 U,, Y. J f'.J>. .. r 0', ı.f J '&f c;=J 1 Y.1 0 • ..111 J t; ..111 V" ( 2 

Jl • .i .ı.UI 4.i"" J JI 'l:..l:J.\ ..\.: .. il ·0.~1_, ~.r,lı il,,, J..F' <);:.. jLl~I ( 3 
~_ı;...,_, -~ ı.$'1 4,=- .}-'1\c:) ~ j OJ~ ~l,a J~Y,ı u-_..lll)J.ı, (4 

ıS-".r~I JIJ'_ "';"...) {Taşın sol taraf ait köşesinde) 
«Galebe çalıcı Sultan, diiny'!ntn ve dinin şerefi, fatihler babası, mihnin· 

terin <Jmfri 9/an zatın ulağı Keyhiişrep 0$lu K.eyka-p#ş'i;1, ~amanmda yüce 



ns 
Tanrının t.evfikiyle bu burç ile kale bedenini, Ulu Tanrının rahmetine muh
taç Simre Beyi Bedrüddin Ebubekfr 612 yılı Rebiülfthfrinde yaptırdı. Bu 
kitabeyi Kayserili Yavaş yazdı». 

Dört satır üzerine tertib edilmiş olun bu kitabe de, askerlik dairesinin 
yanında ve sol tarafındaki burcun üzerinde bulunmaktadır. Mermer taş üze
rine orta bir Selçuk neshiyle kabartpıa olarak yazılmıştır. O, 80 XI, 10 eba· 
dında olup, yerden 0,2 5 metre yüksektedir. Bu kitabeniQ altında ayrıca 
beş satır üzerine yazılmış Yunanca bir kitabe de vardır ( ı 8 ). 

g) 

~WI 0lk.Ul 0~~_, ~~I j jl.J .Y,ll J.-} _,-;,_ JAı°'I ( 1 
.. Jr...;.:.).0. U"J\Çf .~ıy_l 0_..ı.11_, ~..ı.l'vP ~\ (2 

-~I 0~\_, ~~il \ltı. j.4- ~ j.11 ~I ~lft.J_ ( 3 
0 • ..ı.I \•lr. j\,.i Ajjl Ü-) j 1 ~\:J_ 1 ~.aj 1 ( 4 

;1;~ j r- dl<1.: ..... j ~~ '1 J J ~.r..e.)~ ~~_,_ıı "::";.}.;; ( 5 
· «Galebe çalıcı ulu sultan, dünyanı iz ve dinin şerefi, Halifenin burhanı 

fatihler bahası Keyhüsrev O ğlıı Keykftvüs zamanında ve onun izniyle bu burcu 
ve kale bedenini, zayıf kul, "'f.üce Tanrının rahmetine muhtaç ve Kayseri 
dolayları sübaşısı Bahaüddin Kutluğca 61.2 yılında yaptırdı». 

Bu kitabe, hapishane kapısı altındakı ikinci burcun üzerinde mevzudur. 
Mermer bir taş üzerine mahkuk .olup; 1, 1OXO,96 ebadında ve yerden 
4,5 metre yüksekliktedir. Orta ve karakteristik bir Selçuk neshiyle b~ş satır 
olarak yazılmıştır. Kayseri Sübaşısı- Bahaüddin Kutluğca'ya ait olan bu kita
benin üstünde aşağıdaki kitabe de bulunmaktadır. 

~.,.:.'1 tı..l.:>- J ıÖ!l'll <\11'1 ( 1 
~ .ö!IJ- .U.,-; .AT .\\ (2 

«Yoktur tapacçık, çalaptır ancak; tektir O; yoktur, ortağı; Muhammet
tir yalavacı. Tanrının ö ğüşü ona». 

İki satır üzerine tertibe dilmiş olan bu kitabe, ·. O, 5 O X l, 5 O ebadın

da olup, dörtken şeklinde mermer bir taş üzer1ne kabartma olarak mahkuk
tur. Bizantin tezyinatı havi iki küçük sütun parçasının arasında _mevzudur. 
Yazısı oldukça kalın ve kaba bir Selçuk ·neshi olup k:ımilen noktasızdır. 

h) 
~ y-o ı.J_..ı.11.J;\:-- ( 1 

~_,,_.r.aPı:;t .•. .J.ı e;İ 0: (2. 
0'1J'. 0'_ ..ıl\.f -.ç.S" (3 

..:.... J_, \ile:-::::; JUıj ,( 4 
~~...::J r-~ ı,.$·1. 
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İçkale kitabelerinden 

«(Btimt yapan) Kayserili mimar Artııg oğltt 'Mii.bariziMdin Mes'ud'dur. 
(Yazıyı)- Necmeddin Yavaş, 612 yılı Rebii.levvelinin ikinci gününde yazdı». 

. . 
Bu kitabe, yukarda adı ·geç~n Bupaüddin Kutluğdya ait kfrab~yi havi 

. burcun sağ tarafındaki boşluğa muvazi duvar üzerinde mevzudur. Dört satır 
üzerine tertibe.dilmiş olup, orta bii Selçuk neshiyle yazılmıştır. O, 30 X O, 40 

eb~dında mermer bir taş üzerine ·kabartma olarak mahkôktur. · Bu kitabe 
bize,_ doğu. yüz burç ve bedenlerinin Kayserili mimar Artug oğlu Mübari-

. züddin tar.atından yapıldığını ve kitabelerin de yine Kayserili Necmeddin 
Yavıış tarafından yazıldığı.q.ı açıklamak bakımından önemlidir. [F işaretli 
kitabeye: bakınızj. Kit~be, ilk defa tarafımızdan bulunup kayıt ~e neşredil
miştir {19 ). 



·Batı. yüzü ~ cephesi - kitabeleri : 

i) [Candar oğulları devrine aittir} . 
8 3 3 H. tarihini taşıyan bu ldtabe kale bedenin şimal dıliyle Garp dılının 

birleştiği· noktadaki büyük burcun kapısı üzerinde mevzu olup Candar Oğlu 
İsmail Beyin Veziri «Şahın Oğlu Şahabettin» Ağaya aittir. Bu kitabe «Sinopta 
Candar Oğullıiri ·ve zamanına ait , tarihi eserler» adlı. ikinci makalemizin mü
teferrik _kitftbe ve mezarlar kısmında mü.nderiçtir. Oraya bakınız. 

J} 
[l~Jllv.»J~l;.11 "lkLJ\i~lj jl..i ,&l~y [J~ J l_,A.Q;\ (1 

u:: .. _;ıı~Aı 0V.y_ J~f 0 w-,~f e:Alı_,,,ı 0_...uıJ .(2 
~ı~~ J J,r z::.bhl ~ı~ .. J\ 0~1, t_)l.llb ./' (3 

E'..r ... J .r~; 0_.J.1 1 JJ\~ J ukl 0_...uı~v ~\il JW (4 
.ı.:A...: J_, Yls.)~ (. ;~· J ·ı:_,.ıJ;~ .:..ı y J J ..;!' 0_...UI (.5 

-111- LI ._A,,,_,,_ ıJ J.; ......... I ~J.\ j_,~ ~Ç-J ~!r- J'I (6 
.«Yiice Tanrı'nın yardımına ma1har. olmalariyle bu 'burcun ve bedeni, 

Yenici Sultan, diinyamn ve dz1iin ·şerefz, Fatihler babası (fütuhatta bulmzan) 
mfüninlerin enıirinin (Halifenin) ulağı Keyhüsrev Oğlu Keykavii.s'ün za11ia· 
n.ında, Ulu çalahın rahnıeıin muhtaç Emir lnıadettin ·Ayas, Cellilüddin Kay· 
seri ve Saracüddin Ömer adlı zayıf kuÜada Sıvas Vlilileri, Kul Yusuf Oğlu 
fr.mailin nıütevelliİiğiyle, 61, 2 yılı Cemiıziyelevvelisi tarihinde imar ~etti. 

Sinop seferine iştirak · eden . Sıvas ümerası namına mahkuk olan bu ki
tabe O, 7 5 X ı, 1 5 ebadında olup, zeminden irtifaı 5,6 5 metredir. Garp 

·. tarafındaki ikinc·i burqı:n şimal cihetine ~akan ve maili inhidam bulunan kıs· 
mındadır. Kitabed\'! mütevellinin ismi de mahki.ıktur. 

k) 

'..IJIJJ-J ..\T_<\I ~.!':. )' o..\.=--J .ı.UIYI <\l•Y (1 
l"\;,.J.1_ ~ll-.11 0lb.LJ\ i_~ı j JW 4JJ\ 0:9 J:;,_ JÔı·ı (2 

J f_;,.,__( 0. J- J 't() C::.ıJ_ı y 1 0_ ..ıJ 1 J ~~ ..ıJ 1 vP f >- \11 "l.!.J.lb \~ ( 3 
.=...t~ _, J ~ \:J. ı '-":"'~ ı ..\:"ı ı o:;~ ı _; o:~) ı ı .:v.. ~..r ~:> _;.u .ı.: .. ı ı:,tJI> -'. ( 4 

[).As 

· -~·ı ~ j "-:-l.l .111"'\j A:9 0. ~L!. r'..if' 0_..ıJıj jj_,-111.:uı~ 4Jllh- J JI (5 
~~\=- J ./'!$. 

«Tamı dan başka T anrt yoktur. Tektir O; ortağı y~ktur onun. lvluham· 
met Tanrının yalavacıdı1'. Bu bı~rçlarla· bedetileri ve ilç köprüyü zayıf kul, 
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Çalabın rahmetine mubtaç Mii.barizii.ddevle ved-din Kaymaz Oğlu Behram· 
şabla Amasya Beyleri, Tanrının yardımı raslamakla, Y ii.ce Y eniCi Sultan, 
Ulıt Şehinşah dünyanın ve dinin değeri, müminlerin emirinin (Halifenin) 
ulağı Keyhüsrev O ğltt Keykaviis devrinde 612 yılında imar etti»~ 

Mübarizüddin Behram Şah'a ait kitabe 

İzzüddin Keykavüs'ün yakın ümerasından olan Emr-i Meclis Kaymaz 
Oğlu Mübarizüddin Behramşah'ıiı Amasya Qmerasiyle birlikte müteaddit 
burçları, kantaraları inşa eyledikle.rinden bahis bulunan bu kitabe 0,93Xl,l 7 
ebadındadır. Vaktiyle İdadi Mektebinde mahfuz bulundurulmakta olan bu. 
kitabenin garp dılı burçlarından düşüp orada saklanmış olması muhtemeldir. · 
Bu kitabe şimdi, eski eserler deposu halinde bulunan Alaüddin (Süleyman 
Pervane) medresesinde saklıdır. 

L) 

Jw .ıJJI • · • ... ı (1 ~Y. 0Al 

V' ~ı;Jı 01kL.ll ~~\ j (2 
uJ'6-f e:Alı_,,.ı 0_...111., t;...111 (3. 

t~ / ~;ıı~ .. ı 01P>.J. JA w-. (4 
j;l:-- jl.s . .ıJJ' ü-) Jı r::_\:J.ı ~' 0~1 (5 

~ı;_J ? ~·, ~- j ~l_,"11 ~ 0 . .ıJJl..ı.:~ 0_..ıll (6 
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«Galebe çalıcı Sultan, dünyanın .ve dinfo şerefi, fatihler babası, mümin
lerin enıiri ·olan zatın ulağt Keybii.srev Oğlu Keykii.vüs'ii.n zammtında Yüce 
Tanrı'nın tev/ikiyle bu kale bedenini, Ulu Tanrı'nın rahmetine muhtaç 
Mibranlı Ali oğl'tt Mii.bariziiddin Abdullah 612 yılındiı, ·yaptırdı». 

· Altı satır üzerine tertibedilmiş olan bu kitab_e, İçkalenin garp d.ılı üze• 
rinde ve hapishane'nin tam arkasın.da bulunan beden iizerindeki birinci n~
betçi .kulesinin biraz cenubunda menu olup O, 8 5 X O, 8 5 ebadındadır. 

Sağdan' sola mailen kırıktır. Mermer bir taş üzerine orta bir Selçuk neshiyle 
kabar~ma :olarak yazılmıştı~. Yazısının kalırilıği 1 santim v.e irtifaı - kitli.be 
sathı niüstevisinden ~ 4., 5 milimetredir .. Mevzu . bulunduğu yerin zeminden ir
tifaı 0,5 O santimetredir. Bu kitabedeki « 0"\Al.I »kelimesi dikkate şayandır. İs
lam coğrafyacıları tarafından Hindistanın garbında Sii:ıd nehrine ve aynı za
manda. Sind vilaye~ine de.« .jl..ı+tl'» denilmesine nazaran,· ka~enin bu kısmıni 
yaptıran ve ağlebi· ihtimal İzzüddin'in ümerasından olan «Mübarizüddin Ab
dullah>} Sind'Üdir. Ve mesebesi de sara.ha ten-'<< ..i IAI » okunınaktadır. Mübari
züddin Ali'nin hayatı hakkında sarih bir malilmata tesadüf edemedik. Şim
diye kadar her nasılsa, görüfomemiş olan bu kii:ab~. de ilk defa tarafımızdan 
bulunarak neşredilmiştir (2 O). 

İçkalenin Romayik kemerlerinden biri 

Dergi - 9 
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Kuzey yüzü - cephesi - kitabeleri : 

m) 

\~ ~t;J\ 0lkLll ~~I j aJJ\ J-! _,::... ~-ı ( 1 
1.-\.;J; 0...\:11 o~P. ..l,? J.r-;...-;( ı.) < .. n'60 u-_..uıJ t.;..ıJ\ (2 

~~ ,j Jl;..I\ u-~I ı.:r .. --11'-"-' JW -..IJ\ 4.ıı-J Jı (.l:J.I ~.41. (3 
.)\... .... .ı.ı\;-J f'!" IS•ı .ı.: .... _?-';JlC::.J tı~ .:,ı~';JJ J'üi_,> ~ .... JJ? (4 

uY-~. 

«T anrıııın yardımı1ıın · raslamasiyle yenici Sultan Dünyanın ve dinin 
değeri Keyhüsrev Oğlu Keykaviis zamanında Honas'la vilayetlerin yeni, zayıf 
kul, Yüce Tanrının rahmetine muhtaç Esedüddiıı Ayas Elgalibt. 612 yılı 

Rebiilahmnda btt kale bedenini dnardı; Mimar Sixistos». 

Garbi Anadoluda bulunan Honas (Honaz} Valisi Esedüddin Ayas namı
na yazılı olan bu ·kitabe, 0,81 X 0,8 5 ebadında olup, yerden .6 metre yük
sektedir~ ·Güzeke bir Selçuk neshiyle yazılmıştır. Kitabenin son satırının 
~(!~rında1bt:ı b~den_inin tamir!I?:~_e mimarlığıE_~ }'ap_an adamın adı da yazılı
dır. Kitabe, Güneye, yani iç limana ·nazır ve dış denize muvazi olan büyük 
beden üzerindedir (Bu k,.itabe, vaktiyle kadirbilmez bir· Belediye Reisi tara
fından musluk taşı yapılmak üzere ye~inden çıkartırılmış -ye tarafımızdan gö-

. rülerek vakı şikayet üzerine -geri aldırılıp muvakkat memleket müzesine kaldı
rılmıştı). 

Güney yüzü • cephesi - kitabeleri : 

n) 

':""llJ 1 0lkLll il"'\, 0~11 ~ / ( 1 
->-:JI J .r-;..._f 0. u _,ts:;'\ j~,.ıll_, ~..ıJI~ (2 
:~ ..\.,..ı j..\llç.b:.;. ...Ulö..;.4A .. JI -r.l:J-1 (3 . - ...... . . \,;... 

~ \.;- j f'!ç, ~ 1 . .(..., _;.. 'j '-L:' ) :.)~ '-?.9 "-fa v:-. ~ l,.,, . ( 4 

«Ereğli Beyi, Tanrının yargılamasına muhtaç kul Şücaiiddin Ahmet Bey 
btt kale bedenini, yeniCi Sultan, . diinyanui ve ·dinin' değeri Keyhüsrev Oğlu 
Keykavüs emriyle 612 yı!ı · Re~iiilahır ayında onardı»: · 

Bu kitabe, Hapishanenin İç avlısını çeviren güney .dılı üzerinde olup, 
bir mih~ap içine ·ınevzu.dur. Mermer bir taş üzerine orta bir Selçuk neshiyle · 

. kabartma oiarak ·mahkfıktur. o, 80 x o, 60 ebadında: ve yerden ı, 80 metre 
yüksektedir. Kitape, Konya Ereğlisi Valisi Şücaüddin Ahmet Bey hamına· ya-. 

zılmıştır. Kitabedeki (Arakliye = ~./'), bugünkü Ereğli'nin eski adıdır. 
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V' ~WI ı)lkLll i~I j .ıJJf J;i _,=-: ~\ (1 
~I (ıJ)~I .. ~ J.P_ J~-:(' Ü u-J~<0_..ıll_,·l~..ıll. (2 .. 

;f'..v.~ı 0_..ıll_.ci~ 0_..ıll..ı;&.l:; jW .. ~ı ~;r-; jl z:..~1 .....4:"..a.ll (3 
.f-'Ylc:,J (_';\.:... j ~~P ~l;JI ~ .J':.9 ~-JJ? ...:,.t..... (4 

•ı. 
<l.ı"" .... 

«Tanrı yardımının raslamasiyle Kırşebfr ve Aksaray Bey, dinin da_yancı, 
dinin kılıcı, . T anrnit1r rahmetine· mııbtaç, ·zayıf kµl lldeniz . Yenici Sultan, 
dihıj•anm değeri Keyhüsrev Oğlu Keyk!ıvüs zamanında, 612 Rebiülahirf tari• 
hinde, bıt kale bedenini onardı.» 

Bu kitabe, yukarıki kitab.enin hemen yanında mevzudur. Dört satır üze
rine tertibedilmiştir. 0,65 X 0,70 metre ebadinda ve yerden 1,60 metre 

. yüksektedir:· Kırşehri - Aksaray Vali~i olan SeyfÜddün 1ldeniz namına yazıl
mıştır. Kitabede iki unvanın yan yana bulunuşu dikkate. şayandır .. 

il. 
Camiler~· Mesçitleır 

(Alaüddiıı Camii) 

Evkaf kayıtlarında· Selçukilerden Sultan Alaüddin Keykubad'a ait oldu
. ğu yazılı bulunan bu cami, halk arasında (Cami-i Kebir) adiyle'iniıruf olup 
şehrin . ortasında Hindir. 6 6 metre uzunluğunda ve 2 2 metre genişliğinde-

Alaüddin Carriii'nin dışardan görünüşü 
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dir. Duvarları bir sıra ince tuğla ve bir sıra taştan olmak üzere yapılmıştır. 
Biri büyük olmak üzere ortasında üç ~ubbesi, şark ve garp taraflarında da 
birer küçük kubbesi vardır. Camiin şimal cephesinde ve iç duvarının ortasında 
9 4 merdivenli bir minaresi vardır. Müezzin mahfeli, 12 6 7 yılında camiin Mu
tasarrıf Ömer Tufan Paşa tarafından tamiri esnasında ahşap olarak yeniden 
yaptırılmıştır. Mihrab~, beyaz mermerden yapılmış gayet müzeyyen ve yekdi
ğeri içinde olmak üzere çifttir. Çiçekli kabartma üzerine çepeçevre Ayetül· 
Kürsi yazılıdır. Camiin, iç kapısının iç tarafı üstünde, tam mihrabın' karşı

sına konulmuş olan, bir kitabeye göre bu çok süslü ve sanatlı mihrap ile 
minberin Candar Oğullarından İsfendiyar Bey· tarafından yaptırıldığı ve 
camiin da tamir edildiği anlaşılmaktadır. Kezalik camiin bu müzeyyen mih· 
rabı yanında aynı su~etle mermerden yapılmış minberi, vaktiyle büyük kub
benin yıkılması üzerine harap oİmiıŞ ve bil3.hara enkazından bir kısmı İstan
bul müzesine nakledilmiştir. [Bak. s. · 134, 1 3 5}. 

Alaüddin Camii'nin dışardan· görünüşü. · 

M~şhtır Arap seyyahı İbni Bı:tuta Sinop'a geldiği zaman Şücaüddin 

Süleyman Bey I. in oğlu İbrahim Bey burada Emir bulunuyordu ( 13 4 8). 
Emirin müsaadesiyle şehri gezeıi ve ozamana ait bize oldukça kıymetli ·ma· 
lfımat vere.n tb"iıi Batuta, Aiaüddin Camii hakkında şunları yazmaktadır[*}: 

«Sinob'un camii en güzel mesacidden biridir. Ortasın·da bir su havuzu 
bulunur. Bu havuzun fevkind~, dört ayak üzerine mebni bir kubbe mevcut
tur. Her ayağın yanında rühamdan iki süİün mevzudur. Bunl;ırın fevkinde 

[*] Cilt I, s. 355, Şerif Paşa Tercümesi. 

\ 
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bulunan m~hfile, ahşap bir merdiven ile, çıkıiir. Bu, Sultan (Barvana tbni 
Sultan Alaüddin _Rumi) nin eseri binası olarak, mumaileyh· Cuma namazını 

mezkur kubbenin üstünde eda ederdi· [*}. Badehu oğlu, Gazi Çelebi ·Cani
şini oldu. Onun vefatında salifülbeyan Sultan Süleyman Sinob'u zaptetti»; 

AJaüddin. Camii'ıiiıı şadırvaııı 

· ıbni Batuta'nın verdiği şu malumat bize, <.=:amiin sontadan. tamir e<İild.i. 
ğini ve ortasındaki_havu_zdan - ki bugün yoktur - bahsederken ·bu kadar 
muhteşem bir mih

0

rap ve minberden söz -açmayışı, bunun sonradan Candar 
Oğlu İsfendiyıır Bey tarafından yaptırılmış olduğunu teyit eder; 

._· ' ' - ' 

Alaüddiiı Camii'nin eski minberi, Türk taş . oymacılığı sanatının şah-

eserlerinden biridir; Meşhur Türkseyyahı Evliya Çelebi; Sin~b;u ziyareti 
e~nasında bu minberi görmüştür. Çelebi, seyahatnamesinde·(cilt 2, s. 74-75-) 
mezkur minber hakkında şunları yazmaktadır: 

«Evsaf-ı minber-i CamH Sinob - öyle bir müsenna ve murassa ibret
nümadır ki, sitayişinde kerfi:biyan bile aci.Zdirler. Lakin· ala kaderittaka bu 
hakir deryadan katre, güneşten zerre olarak tavsif edeyim: EvveH'i · üstad-ı 
kamil bu minberi altı kıt'a mermer-i hamdan inşa edip her paresini birbi
rine öyle mezcetmiştir ki, kemal-i kuvvet·i hasara ll!alik ola:n hezarfenler 
bile nazarı im'an ile bu taşı muayene etseler her kıt·~ ~aşın birbirine imti- · 
zaç yerini fark ecl.emezler. Gfi:ya yekpare bir minber-i ranadır. Cenabı izzet 
ruyi arzda ne kadar nebatat, şukfi:fe ve ezhar halk etmişse·. üstad-ı · mermer 

. [*] İbni Batuta'nın bu ifadesiııden, d~ha. çok, Gazi Çelebi'nin' babası Mühezzebüq-
din Mes'ut Çelebi•den bahsetlllek istı_:di~ini şaµıyoruz. . • . 
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yedi tuHisını iyan ederek bu mermerde tersim etmiştir ki, diyarı İslamda 

buna muadil bir minber yoktur. 
Meğer ki Bursadaki Ulu Cami'in minberi ola, o da bir dereceye kadar. 

Fakat bu minberin tarzı tarhı rub-u n:ıeskfında bir yerde yoktur. Zira, bun.da 
olan üç kat birbiri altında Eslemi ve Ruml'ler Dal kırma, Zülfü nigar, 
Nilüfer Çin, gül-ü nesrin. nakışları rana bir surette müzyyendir. Hülasa·i 
kelam, Çemi'i seyyahanı berrü biharı ve üstadan-i hezarkari zevil·iktidar· bu 



Aliiüddin Camii'nin kırılmı~ II!İnber par~alarınğım me}"da!J.a ~etirilmiş bir kap~ 
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minber-i ibret-nümunı gorup engüşt her dehen·i hayret olup makdur-i be· 
şer değildir diyu ikrar ederler. Bu ancak bir kibar·ı evliyaullahın Iazime-i 
kerametidir derler ta bu mertebe sihr-ji icaz misal bir minberi bi misaldir». 

Aliiüddin Camii'nin mihrabı 

Bu minberin kırılmış iki büyük parçası halen İsta-nbu!da Çinili köşk 

müzesinde mahfuzdur. Trapzon Valilerinden Merhum Sır.r_ı Bey, Camiiri bu 
kırık minber parçalarını toplatarak İstanbul'a Müzeye_ göndertmiştir. Bu 
pa.ççalardan ikisi yan yana getirilerek süs bir kapı vücuda getirilmiş ve o _ 
suretle muhafaza olunmakta bulunmuştur (resimlere bakınız) [*}. 

[oıo] Doktor Rıza Nur, .Türk Tarihi'nde (C. 5, s. 301) Slnoptaki Alaüddin cami· 
iniµ mihrap ve minberine ait koyduğ"u bir. resınin altına yazdığı bir yazıda « •.•••. biı: 
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Cami .dahilinde ve şark tara(ında bir çeşıne varsa da· halen· ~uatfal 
ve suyu da kesiktir. Camiin, şimal tarafında 12 metre irtifaında büyiik ·bir 
dıvarla çevrilmiş 3 O 61/79 2 O genişliğinde bir avlusu v~ bu avlunun ört~

. sında bir şadırvanı vardır .. Camiin bu avluya açılmış beş kapısı vardır. Yine 
bu avlunun şarkı şimalisindeki köşede ve· aviu dahilinde Candar Oğulları 

(İsfendiyar Zadeler) na_ ait bir türbe mevcuttur. Avlunun biri şarka, biri 
garba, diğeri de şimale açılmış üç büyük kapısı vardır. Bu kapıların üçünün 
de kenarları mermerden yapılmıştır. Şark tarafımdaki kapı üzerinde hiç bir 
kitabe olmayıp yalnız şimal ve garp tarafındaki kapıların üst kısımlarında 

kitabeler vardır. · · 

Camiin şimal kapısı balllsındaki kitabe: 

01 J 15..l)I, J'- J J" ..:, ..... il ~I ..X....J µı 01 ~j ,ı_~)_J@_, D 

"-;.;..;'(ı~ JRI 

(1 

öy~ C..\.l... j tkl?-1 (1) '-';~ a ~La.il .!l~~'--j d.:a-- J. 1.51>~\ J (2 
0\.-.1- !l..\ .. '" 

.• . 
·!.:-) c.l.l.a; j ..:..ü:>- ' .b ..::...:> 1 d, \.9 0\A"'_J 1 ..::.ılj-11 ;.;!~ J \:~~ ~ (3 

. . 
0\.9 J_\,..a.ll ıf }>- j l:~ JJı.W V>lkll .r)/l j ı.:.:~ ..:.,.-;...,.. \.J,;.r~UI .(4. 

d:.....) 

..d- ıJ ~ 0 0\.--L __...,..;Jı .!l..w:. .ı.~J: .. ~ll_, 0b-JS ı) .. f"' (5 
. . . j ~ı_,~'.ıjjl ~-=--' 

.._:_ J >~ j :U,R _, ~· ..:Ji:;--} ~ 1 J '\l._• İ ~:a-- J j .j.~fJ. A:~ j · J> ~( ( 6 
~\;-J. <): .... ., ..:.,. .... . . .. ' 

«Y alavacımıza ·ve kendesine rahmet. olan .Allah'ın sen;;ları olasi kttlttn · 
Siileyman _ nebinin «Ey T mırım, bana ve babamla anama . ihsan bıtyurdttğmı 
ni'nıete şükredeyim ve hoşlanacağın iyi işi 3•apayını diye ilham eyle ve beni 
rahmetinle salah ebli kullarının arasına koy dedi»_ {ayet} yolmidaki. dtt' a · 
dizisine katılarak sana du' a ediyorn111. Çiinkii. sen onnn dıl asma icabet ettin 
ve ricasını f azlında gerçekleştirdin. Yarabbi, aramızı temiz adla { Miislii.matl· 
/ıkla} birleştirdiğin gibi gönjiller!n hıımlımda iimmetce_ ara1nızı açma. Çiin-

de en mühi~i minberin· mermer kapısıdır .. Müze Müdürü Halil Beyefendiye göre kapılar,. 
Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde hep ahşaptı» diyor ki, bunun bu kısmı doğrudı,ır. 
Sonrada da kendisi «mermerden kapı görülmemiştir. Bu minberin kapısının mermer 
olması Türk sanatında bir .hadisedir» kaydını ilave ediyor. Halbuki rahmetli Halil Ed. 
hem Eldem'in bize verdiği şifahi ve tahriri malı'.iıriat, bu mimber parçalarından sadece 
_ııüs olarak bir kapı vücuda getirilmiş olduğu.şeklindedir. Bizim buraya koyduğumuz kapı 
·resmine .de bakıldığı zaman derhal göze çarpan tenazuisuzluk, buµ'un sonradan minber 
par_çaJii,ı:m!lan meydana getirilmiş süs bir kapı olduğunu pek açık ~urette gösterınektı-dir; 
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- kü rahnıetin her istekten daha bfiyilktür. Rağbeti gerçek olan lslam diiıinde 
akıbetini Tanrı iyi adesi zayıf :kulun Meh111et o.ğltt Ali'nin oğlu Siileyman 
sana yönelmiştir. Emeli rah111etindedir. Sana niyetini ve emelini a1"tlaşt;r. 
Bıı bina 6 6 6 yılının aylarında yapıldı». , 

Alaüddin, Camii'nin şimal tarafındaki kapı ve üstündeki kitabesi 

Altı satır üzerine tertib edilmiş olan bu kitabe orta bir selçuk ·neshiyle 
yazılmış olup 1,0 X 1,5 ebadınd~dir. Bu kitabenin evveı'ce zeinini yeşil bir 
boya ile boyanmış olduğu sağ kenarmda ve zeminin yazıları arasında, görü
len boyalardan anlaşılmaktadır. Bu kitabenin bulunduğu _kapının tam karşı
sında Pervane Muinüddin -Süleym_an'ın hatırai fetih olarak yaptırdığı med
rese (Alaüddin Medresesi) vardır. 

Garp tarafındaki kapının ,hatasındaki kitabe: 
7 S7 tarihi taşıyan bu kitabe, Candar Oğullarından C~Ialüddin-Kötürüm

~ayezid'in Alaüddin Camii'ni tamir ettirdiğine ait olup; Cand~r Oğulları 

asarı tarihiyesini anlatan mufassal etiidümüzde yazılmıştır. Oraya bakınız. 
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Bu kitabenin üstünde camiin 185 1 ( 12 6 7) tarihinde ve Abdülmecit 
Han zamiİ.nında . mutasarrıf Tufan Paşa tarafından tamirine ait ayrıca şu · 
kitabe de mevcuttur: 

Alaüddin Camii'nin garp cephesindeki. kapı 
«Kapının üstünde Kötürüm B;yezid'(altda) ise Abdülmecit Han'a 

(ijstte} ait kitabeler görülmektedir» 

..!)., \;. ..\~ \ ~" .::,, fa::.- 0 ~ lP,- o \.!ir=- ( 1 
':/ J" .:..ı) .ı.i _f..1~ ..:; \ ~;,_ 1L°1.;- r.:_p )~ J , 

(.<) j\c ~) J_,I ~)~ ):.o ol:\ ı)~ (2 . 
l~j \"f\ oJ.(J9 ~· )} _,I j>~-ll:g 

. r.r .:.9)\;.. ":'1' .J~_ 0;,) ,L., )~\i\;. ,, (3 
\-\ jlı:. ı.>-llJI ~" .f) ..:~ .. ~b 
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j_,~L. 0'_..ılı.~ 01.kL ·c--~ c.>~} (4 
IJI 0~ 0'_..111.'.)l" (}J J-1._I <l}ı_I J:.;.. y _ 

~c. 1 ~ ~ 1 0"' ~ .\( .;J aJ. )l... ( 5 
ı;~ ) ' "':"'~j 0J.~_,~ ...\ı~J.~ .~:9 4.1.;ı, 

JY) j,t :~ .>.:.!.i,I Cr"l[I ..:..~ G'~I (6 
)l .. ı s..11.ı_I C1.S)) t/~- ..J. "-1.~ rv -~' 

o ..\ı ;:"" L.r .. ..ıl 1. )\.t. ·0 \l~l;...; ~ -s ..ıJ.~. k ( 7 . 
l:> 1 _,,· ı.s..\l.! f b u~ ~"+-" ıJ' j 

Yine bu cami' in içkapısının iç tar;fı_ üstünde şu kitabe ~evc~ttur: 

. .)? ( l 
~-LI _, ":" 1 .;J. ı_, :_ı:-11..>.,,; _(2 
-1...-'.~ L.r. 1~~1 ı:,ıw..., <3 

·---~--- -.;.ftt~~""i._<J.:fWj ~ { 4-
~:.... (5 

-
«Bayez.id'itz oğlu Sultan · lsfendiyat, 8 33 yılında; bti mescid ile mih~ 

~ap . ve minberini imar. ettirdi». · 

o' 2 o x o' 2 (j ebadında olan bu kitabe, küçük kıtada ve armut şekliı:ıde 
mermer bir levha üierine girift bir nesihle yazıimıştır. . 

uı 

MEDRESELER 

Süleyman Pervane Medresesi 
(AHiüddin Medresesi) 

Anadolu Selçuki hükümdarlarından dördüncü «Kılıç Aslan» ile ikinci 
«İzzüddirı Keykavüs» arasında vukua gelen dahili savaşlar esnasında Trabzon .. 
Rum İmparatoru Birinci Manuel, S

0

elçuk . sultanlarının bu_ mücadelelerinden 
istifade ederel{ Sinop'u zaptetti ( 6 5 9 /12 61). Bu suretle Sinop, tekrar bu 
imparatorluğun eline geçti. Sinop'iın bu istilası, Konyayı düşündürdü. İstir· 

dadı için askeri tedarikata tevessül edildi. Bizza~ Dördüncü ·Kılıç Aslan'ın 
riyaseti altında toplanan bir mecliste, Selçqki veziri «Mu_inÜddin-- Süleyman 

-Pervane» Sinop'u Rumların elinden geri almağa memur edildi. S_üleyman 
Pervane, Nikş~r, Samsun ve Danişmendiye vilayetinden (Tokat v~ bavalisi) 
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topladığı, dört bin_ kadar askı;!rle_ Trabz9n İmparatorluğunun elipe düşmüş 
olan Sin°op'un istirdadına koştu. Pervl!ne'nin bidayette karargahı askerisi, 
Boyabada tabi ve Kızılırmak kenarında vaki «Durağan» idi. Pervane önce, 
Sinop'u karadan epeyce tazyik ettiği halde muvaffak olamadı. Bilahara ge
miler tedarik edip içine bin kadar asker koyduktan ve bu suretle denizden 
de muhasara ve tazyik eyledikten sonra kaleyi nihayet zapta muvaffak oldu 
(661/1262). Süleyman Pervane'nin bu muhasarası iki yıl kadar devam 
etmiştir. 

İşte, Muinüddin Süleyman Peryane tarafından Sinop'un bu inuhasara ve 
müstevliler elinden istirdadı hatırası_ olarak şehir dahilinde bir medrese inşa 
ettirilmiştir. Pervane tarafından yaptırılan bu medrese, gerek Evkaf kayıtla
rında ve gerek halk ağzında, tabii y_anlış olarak, Aiaüttin Medresesi adı 
altından maruftur. Sinop'ta Selçukiler zamanına ait olup günümüze' kadar 
mevcudiyetini muhafaza eden tarihi eserler arasında, mühim bir vakanın 
batıra ve vesikasını saklamış olan bu iliriı müessesesi, Ulucami (Cami-i kebir) 
in hemen arkasında kaindir. Kesme taştan . yapılmış olan bu binanın. cenup 
tarafındaki cephesinde kenarları mermer sütunlu genişçe bir avlusu olup 
bunun iki tarafında on ahı höcre mevcuttur. · 

Avlunun ilerisinde ve tam kapının ·karşısında bir eyvan vardır ki, bu
rası medresenin 13O7 senesinde yapılan tamirinde dershane_ haline ifrağ 

edilmiştir. Bu eyvanın sağ ve so~ taraflarında iki küçük kapı mevcutt:Ur. 
Sağ taraftaki kapıdan, Muinüddin Süleyman Pervane'nin torunu ve Mesut 
Çelebi'nin oğlu «Gazi Çelebi»nin (vefatı: 722/1322) kabri bulunan ·7X8 
metie genişliğinde küçük bir bahçeye girilir. Medrese avlusunun . ortasında 
bir de şadırvan vardır. Bu. medres~nin, ~imari bakım~an büyük bir kıymeti . 
yoktur. Yalnız yukarda da kaydettiğimiz gibi, Anadolu Selçukileri tarihine 
ait mühim pir vakanın vesikasını havi olmak bakımından pek mühim _bir 
değeri vardır. 

Medresenin so,kak kapısı halasında, üçken. şeklinde ve etrafı nakışlarla 

müzeyyen mermer bir taş üzerine inabkuk, aşağıdaki kitabe .µıevcuttur: 

.ı..4}j ·ı:;-, ~10_,~ ( 1 
~llP> la- ~ _,~ ~-..ı. .. e-:9 .r-iU (2 

ı.r! ) ~.411 ö ,.,A(J \ ı.> ~ 1 (,;-" ) 1 r.ll (.;'- ( 3 
;;_,J..J~ ~-...:-1.I ~ı _,,a>- jl _;:Al.\~\ (4· 

_;..w.ı_, jWı ~\ ~ı ...,.~ fa.:.11 Ji_,ll (5 
o.At> ;;Jl~ \/'""\ ~l_,;J ~l j--->1 ..ı.7 ·0:1 j&o 0.I 0~1-- (6 

.ı.ı"ç..., _, ~ .... ı;..ıv-1 .ı.:.- ),,,.:. j t. .. t.c·ı J;;ı J 4.( )Ll.\4..- )..\.[\ <7 - . . . 
«Allah biisnii. akibete mazhar etsin. Dini mübine dört elle sarılan ve 

Allah kelamına. ttygun hareket eden, Al/ahın affına nul:ltaç, sahibi maali ve 
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mefahir, Mehemmet Oğlu Ali'nin oğlu, Sitleymanın gayretiyle Sinop şehri· 

nin facir kafirlerden alınması işi müyesser olunca mumaileyh bu mübarek 
med1·esenin yapılmasını emretti. Burasının tamamlanması 6 61 yılının ayları· 
na tesadüf etti». . 

Bu kitabe, yedi satır üzerine mürettep olup beş milimetre kalınlığında 
ince bir Selçuk ·neshi ile ·kabartma olarak yazılmıştır. K;itab.eden, Sinop'un 
Selçuki sultanı Birinci İzzüddin Keykavüs tarafından fethinden ( 611/ 12 14) 
elii yıl kadar sonra bir istilaya uğradığı v.e ( 6 6 1/12 6 2) senesinde . vezir 
«Muinüddin Süleyman Pervane». eliyle müstevlilerden geri alındığı ve fetih 
hatirası ofarak da bu medresenin inşa edilı;n:iş olduğu anlaşılmaktadıı; [*}. 

Sinop, Trabzon Rum İmparatorluğu tarafından işgal edildiği zaman, . 
İçkaledeki Türk kuvvetleri bu işgale -karşı uzunca zaman mukahefe etmişler 
ve içeri . elden kuvvet erişinciye . yani, -Süleyman Pervane yetişinciye kadar 
müdafaayı. temin eylemişlerdir. Rumlar, bu esnada kale .haricindeki Türk 
eserlerini yıkıp yoketmişlerdir. Hatta, Aiaüd.din camii bu esnada tahribe 
uğramış olan eserler arasındadır. )3u ·cami, istirdattan sonra ilk olarak Sü- · 
leyman Pervane ve sonraları da Candar Beyleri tarafından mü~aaddit defa;. 
lar. tamir .edilmiştir ki, buna ait camiin. muhtelif yerlerinde kitabeler mev· 
cuttur. 

- - Sinopta Selç~kiler devrine ait bugün bu «Per-vane - Afaüddin - Medre
sesi>>nden başka bir medrese mevcut değildir. Yalnız, ortada bugüne kadar 
kalabilmiş olan parÇaiarıntlan il{{ fetih. yıllarırida yapildığı anlaşılan· ve bir 
medrese takı için yazıldığı musarrah b~lunaµ iki kırık kitabe parçası mev
cuttur. Bu kırık iki kitabeden bir parças.ı, Sinop askerlik şubesinin sancak 
dfreği dibindeki dıvarin üstünde, öteki pa·rçası_da ·Süleyman Pervane madresi 
dahilinde vücuda getirilen memleket" müzesinde saklıdır. Bir medrese kita
besi olan bu iki kırık ve ayrı parçanın yanyana getirilmesiyle meydana ge· 
len şekli aslisi bervechi atidir: 

pA11 J 4J!I. J1; 1111 \"1<z...t1 .:,u~ . .t...ıı ~~' j ~ , .... u~ ;;)l~ v?ı <1 · 
( Kırik ) 1 1 1 1 1 1 1.1 e;:il 'Y. \ 0 • ..ıl I _, ~ -ıl 1 vP 

a.UI.;.>-\ )y:' 1 r ı ı ·ı ~- ,j~ )\~'- <lı.J Ü-\) jl _,~1\ ._ıi:A.a.JI ...ı~\ (2 
(Kırık) 1 .1 ·11 ·11111.ı-91 0_;1}\ J~~ jJ o~l:ai\ 

(Kitabe noksan olup, tam bir ll}ana ifade etmemesi bakımından tercü• 
mesi verile~emiştir): 

Heyeti umumiyesi 2,65X0,50 ebadında 've 1,5 santimetre kalınlığında 
kaba ve kalın bir Selçuk neshi ile güzel bir ·mermer taş üzerine· yazılan 
işte bu büyük kitabenin (1) numara ile kaydedilen ve ilk satırları muhtevi 
olan parç~sı arkerlik şubesinin sancak direği altınd~, ( 2) numara ile göste· 

[*] Süleyman Pervane namına 666 tarihli bir kitabe de~ bu medresenin tam karşı· 
sında ve Camii Kebir'in Şimal kapısı üzerinde mevcuttur (Bak: Kısım il). . 
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rilen ve en son cümleleri ınuhtevi bulunan parça da memleket müzesinde 
saklı olan kısımlardır. 

İzzüddin Keykavüs tarafından Sinop'un .. zaptından sonra şehrin imarına 

başlandığı, şehre her taraftan hocalar gönderildiği, medrese inşa edildiği; 

kilisenin cami yapıldığı hülasa, idari ve 4ini tesislerin vücuda getirildiğini 
tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Fikrimizce, Cami-i Kebir, ilk zamanlarda 
kiliseden mübeddel olmak muhtem~ldir. Medreseye gelince; bunu da şu 
suretle izah etmek istiyoruz: . 

· . Sinop, 12 61 (6 5 9) da Trabzon Rum İmparatorluğu tarafından tekrar 
istila edilmiş~ bu istila iki üç yıl kadar sürmüş, .bu ·sırada ancak İçkale, 

buna uzun· .zamıi.nl_ar mukab~le ve _mukavemet etmiştir. Rumlar, İçkale hari
cinde,' yani şehir dahilindeki Türk eserlerini yıkıp harap etmişlerdir. Hatta 
Alaüddin Camii ohrak anılna ve dahili mimarisi bakımından Konya· Selçuk 
eserlerine- çok. benziyen Ulu. Camii' in d.e SelÇukilere aidiyetini gösteren bir 
kitabesi bugün mevcı.it değildir. İşte şehir içinde bugün ilk fetih zainanl!l
rına ait eserlere, kitabelere tesadüf edilmemesi anc~k bu s.urelle kabili izah
tır. Selçukilerin Sinoptakj ilk devirlerine ait bütün kitabeler sadece İçkak 
dahiÜnde görülür. S.onra bu medrese ldtabesindeki « e::i)ı_,ı,I ı.i_~IJ t...:= .. ıll.;.t- ) , 
Birinci İzzü.ddin Keyka-yüs'ün unvanlarındaiı.dır. Binaenaleyh, bu medı:esenin 
kiliseden mübeddel olan Cami·i Kebir civarında ve şehir içinde yapılmış 

olmasını kuvvetle tahmin edebiliriz. . . 

IV 

TÜRBELER 
Tayboğa Türbesi · 

(Seyyit Bilal Türbesi)· 

Bu türbe, Sinop'ıin doğu tarafında ve kasabaya on beş dakika uzakta 
Ada üzerinde bulunan «Cezayirli AJi Paşa Camii» nin sol tarafında Hindir. 
8, 5 O tulün de, 1O,8 5 genişliğinde tek kubbeli bir binadır. Türbe, gerek ev
kaf kayıtlarında, gerek halk arasında yanlış olarak «Bilali Habeşi Türbesi» 
adiyle maruftur. Halbuki, bu türbenin, sanıldığı --gibi «Bilali Habeşi» ile hiç 
bir alaka ve münasebeti yoktur. Bir kere «Bilali Habeşi» Şam'da ölmüştür 
ve müşarünileyhin, Arapların Anadolu istilalarında bu taraflara kadar gel
diğini tevsik hatta - izah eden. bir guna tarihi bilgi· me~cut değildir. Bunu, 
Salim Tezkiresinde (S. 2 2 1) zikredildiği gibi «Buharadan gelme ve Kutb-ül 
Arifin Seyyid İbrahim Bilal» olarak ·kabul etmek de -biraz müşküldür. Çün- · 
kü, bunu teyit edecek elde yine tarihi bir belge yoktur. Bu zatın, Gerze'de 
Cece Sultan köyünde gömülü «Mehmet· Caca Bey» ile kardeş olduğu hakkın
daki rivayet, belki 'Türk ümerasından biri olduğunu ispata yaraması ·bakı- -
mından daha çok dikkate şayandır. 

0

Biliİıdiği gibi «Çaça>> veya «Caca» bir 
Türk. adıdır. ~ 
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İkincisi, camiin kapısı üzerind_e, zemını yeşil ve yazıları sarı boya ile 
boyanmış, eski Selçuk neshinin en karakteristik bir ·örneği olan şu kitabe· 
vardır: 

Tayboğa türbesinin ve Ali Paşa camii'nin dışardan görünüşü 

.:..ı~;.:ı rJI _,,·_,\ 0'.j\I_, {..:-)1(.;;r )\o\JJI~ (1 
.ıJ.:IJ_,..,J J.tr .ı.I dır~)/ o~J &1\11 .ı,11)/ (2 

«Esirgiyen, koruyan Tanrt'nın adiyle (Kendilerine) ilim verilenleri (Tan
dereceierle yükseltsin yoktm· tapacak Çalap'ttr ancak; tektir o, yoktur ortağı,· 
Tanrlmn yalaviıctdtr Muhammed». · 

Bu böyle olmakla beraber, Türbe içinde yatan ve Tayboğa'nın oğlu 

«Emir Beygelmiş» tarafından babası için yaptırılan sanduka kitabesinden 
Türbenin Tayboğ'ya ait olduğu, açıkça yazılıdır. Bize göre, bu küçük . cami 
de, t_ürbe iıe beraber önce Emir Tayboğa tarafından yaptırılmış, fakat sonra
dan muhtelif d_evirlerde birçok. tamir görmüştür. 

Kapısı «Mi Paşa Camii» nin içinde olan bu türbe dahilinde biri sağda 
büyük ve tahta (ki, Seyyit BiHil'e 

0

ait olduğu sanılan sanduka.dır), değerleri 
..:_ ikisi kitabesiz olmak üzere - soiqa mermer üç sanduka me'\'cuttur. Ke
narları kafesle çevrili olan v~ «Seyyit Bilal» e isnat edilen bu kitabesiz tahta 
sandukanın sol tarafında ve hemen yakinında, Selçuk ta_rzında yaplmış yek
pare bir mermer. sanduka m_evcuttur. Zemini. ·yeşil boyalı olan bu mermer 
anduka, sağ ve sol yüzleri,· şerit vari uzanmış, ikişer satı~lık kitabeleri ha
vidir. Mezkur sandukamn ·sol taraf yüzünde aşağıdaki kitabe makfi:ktur: 



Tayboğa (Seyyit Bilal) türbesinin içinden bir görünüş 

0 . .lt+ 0. ~~.' · 0 ıc_,, t>u.. J::" \'ı ~!;.ıı .. ..iJ. ~w .... ~ı r+°' el· 
(Kırık olması hasebiyle bir ~ J.! ...;,_, ... 11 <1.~IY.. _,(;_ ..;I 0. cl:~I 
kelime okunamamıştır) . 

..ll": l)~- j 1c _,,, t.Su. I" y--·)\ 0. J.--.~. -~· YI rW.1 ı..v. ö ;l...a! v"I <2 
~ç .... ., .~J c.-.i <1.·- ~) 
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«Ey Tanrım, hu türbenin sahibi Yaş Bey diye anilan Hoca Ebu Bekir 
oğlu Oğul Bey oğlu llbasmış'ın oğlu Emir Tayboğa'yı mağfiretine mazhar 
et. Rahm.etli Tayboğa'nın oğlu .Emir Beygelmiş 697 ytlı recep ayı tarihin
de bu makamın· imarını emretti». 

Sandukanın sağ tarafında ise, yine şeritvari ve iki satır üzerine müret
tep olmak üzere meşhur « ~ll e?"I 1.I > nıri. Niiniye'sinden alınma şu A· 
rapça manzume: 

~lr..>~IJa>-.;j.<1.~;,-·-· 0LaA; o~.l j ~)I ~.:ı~j (İ 

0\.W ~\ j ol:,... 0\9 -·- 41 .:;.,t;'J ~ ı)\~ J ıJ J 

~I/ .... ~ı ~ı)- ~ .ı..U~ -.- L~ v"J.I\ ... ))- iv--b·k <2 
01_,~ J"" }IJ ;~ \.=. _,iıA;· - l~_jJ ~-ili~ .:ıİ,;;Jı t_.:ı 

«Dünyasında .insanın artırdığı, eksiklikten başka bir ~şey değildir; öz · 
hayırdan gayrı, kazancı da hüsraban ibarettir. Flde edilen her sene, kökü 

Dergi - 10 
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olmıydn bir taddır. {_;iinkü manast, hakikatte yokluktur. Ey çabalaya çabalaya 
dünya· yıkıntılığını o.naran, Tanrı ı;akkı için söyle, ömür yıkıntı/ığı için ba;. 
yındırlık var mıdır? Dünyadan ve onm~ siisiinden el çek. Ônfüide sommda 
durttluğıt bulanıklıktır; kavuşma ise ayrılmadır. 

Yazılıdır. Her iki kitabe de 1,90 tftlünde ve 0,23 arzında beş mili
metre ince bir Selçuk neshiyle yazılmış11r. Bu sandukanın· sol 'tarafında kü
çük ve onun solunda -da büyük ve kitabesiZ iki sanduka daha mevcuttur ki, 
bunların da yine bu aileden i~ zata ait olması çok muhtemeldir. 

. Hülasa ·yukar!d Sanduka kitabesinin pek sarih olan kayıtlarına göre, 
bu. türbenin İlbasmış'ın oilıı «Emir Tayboğa» ya ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Hatta mesçidin önce Tayboğa tarafından yapıldığı,· ancak son devirlerde Ali 
Paşa tarafından on\lrılniış olduğu kuvv~tle lİlU;htemeldir; 

Tayboğa, Sinop v:e havaÜsii:ıde buJunan:.«Çepıı1» oymaklarının ulusu, 
yani Beyi İdi. Süleym~n Pervane'nin Sinobu i~tiı;dadından ( 6 61 .....,. 12 62),. 
sonra Canit . Tekfü~ü, bir aralık, yiııe Sinoba kadırgalarla hücum etmiş, fa~ 
kat Çepni Türklerinin kahramanca riıu_kabele ve mukavemet~eri üzerine, rı:ev· 
midarie geri dönmüştü. Karaman Oğlu· Mehmet ·Bey tarafından Selçuk talı._ 
tına oturtulan ( 2 O Zilhicce 6 7 6) Cimri «Gıyasüddin Siya~üş» nin katli 
üzerine Konya'da bir şeı:ılik yııpJ.lmıştı . (2 1 ). İşt_e1 'J:'ııyb_oğa, bımdan iki gün 
sonra Canit Rumlarınıri yenilip defedildiği haberini, Selçuk Hükümdarı Üçüncü 
Gıya~üddin Keyhüsrev'eı götürmüş ve Sultan tar~fından mÜ.kafata mazhar 
olmuştur. 

Gazi Çelebi Türbesi 

Muinüddin Süleyman Pervan/ nin 1 Ağustös 12 7 7 tarihinde · Abaka 
,Han tarafından idamını mütaakıp Sinopta bir hükümet kuran Pervane Oğul
larının son hükümdarı olan Gazi Çelebi, Mühezzebüddin Mesut Çelebinin 
-oğludur. 13 O O ( 7 O O H.) de babasının ölümü üzerine ·yerine geçti. Gazi 
Çelebi, yakın zamanlara kadar, Selçuk Hükümdarı İkinci Gıyasüddin Mesut'
un ·oğlu sanılıyordu. Bazı vakfiyelerin münderecatına atfen, Gazi Çelebinin · 
asıl adının Sultan Altınbaş olduğunu ve 13 3 5 ( 7 5 6) tarihinde öldügÜnü 
Amasya müverrihi merhum Hüseyin Hüsameddin beyan etmekte ise de (Ta
rihi Osmani Encüıl:ıeni Mecm~ası, yıl 13 41, sayfa: 3 O 5) Gazi Çelebinin 
mevcut kitabesine ve malllm ·olan ölüm tarihine göre, bunun doğru olmıya· 

cağı meydandadır. . . 
Tarihler,. Gazi Çelebfoiµ hükümete geçtiği zaman geniş ·bir ülkeye sa

hip bulunduğunu;- hatta. İlhan tarafından verilen bir Yarlığda «kalemrev·i 
hükmünün Anadolunun he_men nısfına şamil olduğunu» kaydederlerse de, 
vakaların cereyan ta~zı, hakikatte onun hükümet şahsının Sinoba inhisar 
ettiğini, hükmünün de bu şehirden öteye geçmediğini göstermektedir. Bir 
müddetten beri siyasi karışıklıklara sahne olan' Anadolu, bu devir'cie, artık 
büsbütün !İhanilerin nüfuz ve hakimiyeti a,fo.nda idi. Bu. bakımdan, · Gazi 
ÇeleQi karadan. harblerle uğraşmanın-esasen tehditlerine uğradığı..:_ İlhani-
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lerin gayzını ve bunun ise kendisi için felaketi mucip ofa.cağını bildiğinden 

Karadenizin şark ve şimal sahillerinde b~lunari Rumlarla Cenevizlere karşı 
seferberle meşgul oldu, bunlarla JllUvaffakiyetle deniz muharebeleri yaptı •. 

Bu hususta müverrih Ali, Künhü! - Ahbar (Rüknü rabi', CÜZ·Ü evvel, 
sayfa 2 2) adlı meşhur eserinde: «Gazi Çelebi Sinop iskelesinde . olurdu. 
Gemiler yaptırıp Rus ve Çerkese ve Kefe mütemelliki Efrenc·i nakese (Ce
nevizlilere) gazadan hali değil idi», demektedir. Filhakika Gazi Çelebi, Sinop~ 
ta 2 2 yıl kadar süren hükümeti esnasında, gerek Ruml~rın ve gerek Ceneviz· 
lerin eski tecavüzlerini kırmış, onları sindirmişti. Hele cenevizler, Gazi Çe
lebi ile hoş geçinmenin. lüzumunu tamamiyle anlamışlardı. Bir. aralik Ce.ıie~ . 
vizlerle bozuşan Trabzon Rum İmparatoru, . Gazi Çelebiye, Sinoptaki Ceneviz . 
Ticaret evlerinin yıkılmas~ için· tehdit ettiği halde onun buna hiç e_hemmi~ 
yet vermemiş olduğunu garp kaynakları kaydederler. 

Maruf Arap seyyahi lbni Batuta'ya göre, Gazi Çelebi fevkalade şeci 

ve i~dam sahibi idi. Denizcilikte büyük bir mahareti vardı. Fakat, bu güzi
de hasletlerine rağmen fevkalade esrarkeşti. Gazi Çelebi, bir gün avda· bir 
geyiği kovalarken, bir -ağaca ça:rpıp öld!i (722 - 1322). Gazi Çelebinin 
erkek evladı olmadığından, -ölü.rnünde kızı bir müddet babasının yerinde bu
lund~ ise de o zaman Kastamdnuda hükümet süren .Candaroğlµ Süleyman 
Paşa, Sinop'ta hüküm süren karışıklık dolayısiyle Trabzon Rum İmparatoru
nun bu şehri işgal edebileceğini düşünerek, · Sinobu derhal kendi Ülkesine 
ilhak etti (723/1323) .. Buraya vali olarak da oğlu İbrahim Beyi gönderdi. 
Sinoba bir zamanlar Hatun İli denilmiş olması ihtimal, bu şehrin bir müd-
det için Gazi ÇelebioiO: kızı elinde bulunmasından _dolayldi}: - . . 

Gazi Çelebinin türbesi, büyük dedesi olan «Muinüddin Süleyman Per- . 
. vane» nin ·Sinop' ta yaptırdığı medresenin sağ taraf f)itişiğindeki küÇük bahçe 
içindedir. Buraya .medrese dahilin.den ve küçük bir kap~dan girilir. Kabrin 
bulunduğu bu mahallin önceleri üstünün kapalı olduğu medres~ duvarının 
kenarındaki izlerden aiı.Iaşılmaktadır~ 

Gazi Çelebinin mezar taşı· Selçuk tarzında yapılmış _uzun bir. mermer 
sandukadan ibarettir. Bu sandukanın .baş ve ayak taşlarında, Gazi Çelebinin 
ve babasının adiyle kendi ö.lüm tarihi yazılıdır. 

Sandukanın baş tarafında: 

- Ayak tarafında da: 

kitabeleri mahkıiktur. 

~<1 
ı;jlc ..ı:-i 1~.tı> <2 

~ .) J"-'" 0. olJ .ıJJI ....,lb (3 

t..... t)\ı. J <1 
~l~ J ı) ~J ~·ı <2 . - . 

«Bıt ~abir, yedi yüz yirmi iki yılında ölen, Mesut <[..elebi oğlu, Gazi 
Çelebinindir. Allah, makt,tnıtnt (toprağım) ı;oş etsin». Yine bu· sandukanın 
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sağ ve sol yüzlerinde şeritvari ve. çok güzel bir sülüs battiyle yazılı aşağı
daki duai cümleler de mahkfıktur: 

~\ ıUıy: ~;ı YJ 11 "'.>\t:ıl u-'.)~ ..:..-1 (..S~ı <1 
f-1;.,J 1 ~ jj 1 ) le ı.!1.l9 11 .Jy' ~ .)~ 1 J '-91 j J '":""iğ <2 

. . 

. <<Allal:mn ne . olurdu cennet sakinlerinden olaydım ve. cehennem ateşine 
hüküin süreydim. Ufak tefek suçlamni geciştir, günahlarımı bağışla. Şüphe. 
yok ki sen biiyiik mç hağışlayıcısın». Gazi Çelebiııin yukarda anlattığımız 
medfenini ihtiva eden bahçe içinde,. kabrin sağ tarafında, taşlarla örülmüş bir 
mezar daha vardır. Bu mezarın baş ve ayak şahideleri yı!rıdan fazla kırıktır. 
Aya{{ taşında yazı izl~ri görülmekte is~ de taş, harici tesirle çok aşınmış 
olduğun'dan okunması mümkÜn değildir. Bu kabrin, Gazi Çelebi;nin kızına 
ait olmasını, şimdilik zayıf bir ihtimalle, kabul edebiliriz. [Sinop'ta Per
vane oğ~lları hakkında fazl<!- tafsilat için bakınız: «Tarihten sesler», sayı 15 }. 

• • • . . • • l . 

-V 

Çeşmeler 

Asian Çeşmesi 
(688/1289) 

Kasabanın şimal tarafinda ve Aslan Camii'nin garbi cemibisiride bulu
nan bu çeşme, mevcut çeşmeleri en eskisi olı:ıp 2,80 metre uzunluğunda 
ve 3,60 mette genişliğindedir• Mimari bir kıymeti yok:tıir. Çeşmenin biri 
garp cephesi halasında, diğeri Şimal cephesi üzerinde, aşağıdaki. iki kitabe 
mevzu bulunmaktadır~ Aşağıdaki kitabelere göre çeşme ( 6 8 8-12 8 9) da 
Osman oğlu İbrahim adında biri tarafından yaptırılmış ve ( 1157-1744) 
yılında . da Boyabatlı Durmuş Molla tarafından tamir ettirilmiştir. . 

· - 1) Şimal cephesi üzerindeki kitabe: 

0-,,. j\,,( :ıı10_,,.! ( 1 
. 0'.: ... l\ l..İ.tt> _;R a.A.} _i (2 

0~~ 0. (..lb J_I ~iil. 1 ~ 1 (3 
j ..;~4:11 ~\ 0. <4 . " :. .,_, 

":. ı; ..... J ~U: J ~lı: .ı.:- -';.. )Ilı>.)\~ .)~ <5 
«Fakir Kttl Tiflisli Hasan Oğlu Osmanın Oğlu lbı·ahim Yüce Taiırının 

yardımı ve tam yerinde düşen tevkif atiyle 6 8 8 yılı Cemaziyelf.ihir ayında 

htt çeşmeyi yaptırdı». 

Bu kitabe adi mermer bir taş üzerine 5 satır olarak . yazılmıştır. Yazısı 
alelade bir nesihti~. Ebadı. 0,56X0,42 dir. 



2) Garp cephesi üzerindeki kitabe: 

ı3"° ~ ıS- JS .Ulı.:_tA .lJa:;- J Jl.:iJ :Jıt; <\.\l\Jl9 ( l , 
~b '\:# o.};~ 0-':,I J i ~IJ J\ cldo......:.:;- .J'. 4)_,I (2, 

. . . 

(ı.>.)l:~ ) ı.S.)ld -". ı.S.)J,ı .ı.:......:..:.;> ~.ı. • .!.:;- J'. ·'-:"_,~ı .~ (3 
ı.S.)~lı.)y~JJ.l ~ . .::/.ı::;\...\ ~\...,. (4 

-..Ali_, ~~J ~J·~- ..:- J_,~ıı.).)\~ J~ J -c5 
1) Yüce· Tanrı her şeyi südan diri kıld_ık buyurdu. . , 

· 2) Ola b;t çeşmenin !ibı v!ifiye, Nuş ede1i canlara sahhan lifi.ye 
3) Sa'y edüp bu çeşmenin haznesine(?) Urdu biinyadı ... 
4) S!ihib iU-hayr!it molla Dımmış ;Boyab4dt 
5) Cema_dıUU!i ayında 115 7, Y!linda' 

Beş satır üzerine teı:tibedilmiş olan bu kitabe de adi bir· nesihle yazıl~ 
mıştır. 0,50 X 0,85 ebadında olup ._altında c~ jh..u·. ~JJ\i :W-11..i.cı» 

· (Kavukçu Mustafa Çelebi) olarak kitabeyi yazanın künyesi mahk!lknir~ 

.... HaşiyeJ~r 

1) Hüsamüddin Çoban Bey, o sırada Kayı Boyu'nun Başbuğu .idi. Ço
ban Bey~ Aiaüddin Keykubad'a gerek Şahzadeliği '\'e .·gerek, :Ifüküı:İıdarlığı 
zamanında tam bir sadakatle bağlanmış, hizmet. etmiş olduğundan hüküm
d_ar tarafından ~endisine mükafat olarak Kastamonu tarafları ikta edilmişti. 
SöQ:radan. buraları onun evladrna intikal· .etmiş ye bu.nlar da «Çobaniler= 
Çobanoğulları» adı. altında Kastftmonu ve havalisinde, uzui:ı müddet hükü
met sürmüşlerdir: 1 3 O 9 yılında Candaroğlu Şecaüddin Süleyman Bey, son 
Çoban! Emiri Mahmud'u öldürerek burayı zaptetmiştir .. 

2) Kızıl Bey;. Bayındır Boyunun Ulusu idi.· _Selçuki _devletine büyük 
hizmetlerde bulunmuş h,ir zattır. Ankara'da .. yatar. Adına bir .. ~ahalle de 
vardır. Bay Hamit Zübeyr Koşay'ın «Ankara Budun. Bilgisi» adlı ·eserinde, 
bugün kaldirılmış olan, tilrbesinin bir resmi. vardır. Bu türbe, şimdiki Zira-

· at Bankasının bul~nduğ~ yerde idi (Bak: aynı. eser, sal#fe 20, Ankara 
Halkevi yayımlarından 19 3 5 ). 

3) Mi~şar kalesi, Malatya civarındadır. Yakut-ı, Hamevi «Mucem ül
Büldan» ında: 

<\ı J.!.!. <.)..i.11 ıl~I ı;,~ .s.ı,i A' ;l!.ilh 

ıı.:,,l_}ll ı)". ":"'."-} :.;->- ~ J ~;\...\ 

Mimin esresiyle. Odun kesilen~ yarıfan destere, bıçk_ı demektir. _Bir de, · 
Fırat nehrine yakın bir kalenin adıdır» diyor. · ~erei Daqık muharebesin.den 
:ıonra Birinci Selim'in eline ~e~en kalelerqeQ !Jiıidii (Tat üt~Tevadh, c. 2). 
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«Kezerprıt»in tam olarak mevkii belli değildir. Burada Pırt, Ermenice kale 
. dem~ktir. Yalnız Divanı Humayi'in mühimme defterlerinde 1 5 O O ( 9 7 9) 

tarihli bir vesikada Malatya Sancağı nahiyelerinden biri (Kederbıt) olarak 
yazıldığı gibi Malatya'ın tahrir defterinde de Kederbıt nahiyesinin birçok 
köyleri gösterilmiştir. Bundan Kezerpırt'ın da Malatya havalisinde vakı bir 
yer olduğu anlaşılmaktadır. 

4) Tarihler bu adamı, hep birden, Canü Tekfürü olarak yazarlar. O 
zaman gerek Samsun (Canik) ve gerek Sinop, Trabzon Rum imparatorluğu· 
na bağlı birer şehir ve. İmparator da·.«Aleksi Komhinos, I» idi (1200·12.:?2). 

İmparator Aleksi'nin h~r hangi suretle esir edildiğine dair tarihi bir kayıt 
yoktur, 'Muhtasar Selçuknftmei timi Bibi'de «Canit Tekfuru» diye yazılı olan 
~e o sırada Sinop'ta esir edilen. bu adam, hakikatte İmparatoriuğun Sinop 
Valisinden başka.· bir kimse değildj. Tarihte «Canik Hi veya Canik illiği» 
diye anılan yer, Batıdan Sinop havalisine kadar Üzanan bir saha idi. Fakat 
Kızılırmak, bu sahayı ayıran tabii bir sınır gibiydi. Bizim eski tarihçiler ·bu 
hususta pek umumi bir kayıt kullanmışlar, Paflagonya'ya dahil olan Sinop 
ile Pont kıdsında bulunan Canik-Sa.msun'u bir bölge olarak göstermişlerdir. 

5) Değerli Selçuk ümerasından biri olan ve bu sırada Kayseri Hakimi 
ve şahnesi. bulunan Ceialüddin, Pervanecilik (Baş mabeyincilik) hizmetinde. 
de bulunmuştur. 

6) Aiaüddin Keykubat, hükümdar olduktan biraz sonra Zeynüddin Be
şare, Bahaüddin ~utluğca ve. Emir·i Meclis Mübarizüddin Behramşah'ı tevkif 
ve idam ettirmiş, evlerini mühürletip mallarını da müsadere eylemiştir. 

7) Sinop'u. Candar Oğ~llarından Osmanlılar dabu şekilde bir barış ile 
teslim almışlardı. . 

8) Muhtasar Selcukname-i İbni Bibi, S. 54-59, Leide. T. t. Brill 19oi . 
• .Jı • • • 

9) ESki türkçe'de lçkaleye «Erk» veya «Ahmedek?» derler. Os.manlılar 
zamanında buna «Baiahisar» da· denilmiştir. 1Çkale, bir kalenin harici surları 
içine yapılan daha metin ve küçük kaledir ki, burası son mukavemet yeridir. ~ 

Türk kaleciliğinde buna bilhassa ehemmiyet verilmiştir. Bizans veya Romalılar· 
da bıinu göremiyoruz. Ş. Sami bu kelimeyi «Erek» suretinde harekelemiştir. 

1 O) Gerek Antalya,· Aiaiye'nin ve gerek Sinop'un h~nterlandında, o 
devirlerde olduğu gibi, bugün dahi çeşitli ağaç cinslerini havi geniş ve zen~ 
gin ormanlar bulunmaktadır. Buralardan gemi vesaire için devlet hesabına 
kereste temini Osm.anlılar devrinde de de"\'am etmiştir. Osmanlı Divan def-

. terlerinde bu yolda birçok vesikalar görülür. 
11) «Sinop Tersanesi» şimdiki parkın bulunduğu yerde idi. Burada, 

son zamanlara kadar, gemi inşasına ait olan kalın kızakların parçalanmış 
küçük enkazı bulunuyordu. . 

12) Mihridat'a ait olan bu sarayın; Kefefi mahailesinde Seyyit Biial'e 
giden yolun sol tarafında, bugün yalnız kalın ttığlalarla örülü geniş duvar-
lardan ibaret olan bakıyyesi bala' durmaktadır. · . 

13) İçkalenin Batı tarafında bulunan Romayik beden ve kemerler hala 
eski şeklini muhafaza etmektedir. 
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14) Kumluk, tam berzahın üzerindeki. yerin halk arasındaki adıdır. 

Burası ·yi~mi yıl önceye kadar mezarlıktı. Aynı yerde, zemini mozayıklı bir 
mabet kalıntısı da vardı. Şimdi burada metruk kibrit fabrikası bulunmak
tadır. Fabrikanın yapılışı sırası~da bu sahada kazılar yapılmış ve lahitler, 
kii.çük heykeller, küpler, göz yaşı şişeleri, Bizans ve Romalılar de~:rine ait 
bazı kitabe taşları gibi birtakım tarihi eserler meydana çıkmıştır. Maarif 
Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) eski Hars müfettişleririden müverrih ve 
nümismikat rahmetli Ahmet Tevhit'in nezareti altında topfanan bU: eserler, 
bugün Ankara Müzesinde saklı ba1uı:ımaktadır. 

1 S) Değerli tarihçilerimizden Bay İsmail Hakkı Uzunçarşılı «Osmanlı 

Devleti Teşkilatına Medhal» adlı eserinde (S. 124), Bay Hüseyin Hil
mi'nin «Sinop Kitabeleri» ni mehaz göStererek kale kitabelerinde adları ge· 
çen Selçuki ümerasından bahsederken bun~= 0J.Şi' (Nikide), şeklinde kay
detmektedir .. Halbuki bizim Zeynüddin Beşareye ait görüp okuduğumuz 

. kitabede bu isim bir kere, açık . olarak ( ~- = N akiyte) şeklinde yazılıdır. 
İkindsi «Sinop Kitab!!leri» ~de Beşare Beye ait kaydedilen kitabede ( .ı.k-;;Ai ) 
kelimesi zaten· yazılı. değildir. Üst.adın bunu. za_ti !?ilgisine, eski bazı eserler- . 
de Niğde'niiı ( .,.;.Ş:.;_·-Nikide) :suretinde. yazılı olmasına göre ila.veten yaz-
dığını sanıyoruz. · . · . . · . · · · · 
. 16) Kiİ:abeİerde geçen «~)~I ~I ı)L~'J.=Halife (~_;.ti~\) niiı ulağı» 
tabiri, Selçuki: S~ltanlarına Bağdadciak~ Abbasi Halifeleri tarafından sureti 
~ahsusada tevcih olunan bir unvan idi. · 

ı.ı.ı"' . ._, 

1 7) Kitabelerde geçen «/»yahut«/» veya.but «~)?» kelimeleri hep ma
mur ve abadan kılmak manasına gelir; Mamafih Epigrafya.da çok kere doğru
dan doğruya bir binayı .inşa: ve tesis· etmek manasını dahi anlattıkları gibi ha
rabolcnuş mevcut bir binayı -yeniden ihya ve tamir etmek manalarını da ifade 
eder .. Bazan: Vakıflar kitabelerine açıkça«l=-il» veya «r..i.» veyahut <<ı.:.r-1» ta. 
birlerini hakkettirirler ki, bu halde binanın ve vakfın kend~leri tara:fından 

inşa ve tesisi olduğuna hiç şüphe bırakmaz. 
1 8) Kitabede adı geçen Simre~ Vezirköprü -ilcesinin Kuzeydoğusunda 

. eski ve mamur bir şehir idi. Bugün küçük bir köy halindedir. Rahmetli Hü
seyin Hüsameddin Efeı:;ıdi'nin «Amasya Tatfhi» nde Simre hakkında etraflıca 
bilgiler vardır. · · 

19) M. Şakir, Sinop· kitabelerinden bası:lı olmıyan birkaç metin, Türk 
T~rih, Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi, Maarif Vekaleti (Müzeler Umum 
Müdürlüğü) yayımlarından, Devlet Matbaası, sayı 1, 19'33. · 

2 O) M. Şakir, Sinop kit_abelerinden basılı olmıyan birkaç _metin,· Türk 
Tarih, Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi, Maarif Vekaleti (M~zeler .Uml:lm 
Müciürlüğii) yayımların~an, Devlet Matbaası, sayı l, 1933. 

2 1) Alelumum tarihi .menbalarımızda yazılı olan, «Cimri» -sözü 
. (Gıyasüddin Siyavüş bin lzzüddin) olduğunu iddia eden bu_ adamın adt. ve
ya lakabı değil, onun hakkında kullanılan ınüzeyyif bir _sıfattır. Sonradan 
bu gibi serseri zümreler hakkında. t<ıdhçil~rimiz «Cimriyan» veya «Ecamire>~ -
gibi tabideri de kullanmışlardır,. · 




