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SİNOP'TA ,CANDAR OGULlARl ZAMANINA AİT 
TA-RİHl ESERLER 

Candar Oğulları tarihine genel bir bakış- - ':f arihi 
eserlerden: l. Türbeler - Il. Cami ve MesÇitler -

· Ill. Çeşmeler - lV. Müteferrik Kitabe ve Mezarlar 

Candar Oğulları Tarihine Genel Bir Bakış 

Osmanlı tarihlerinpe ·«İsfendiy'ar Oğulları» veya «Kızıl Ahmetliler» diye 
anılan Candar Oğulları, eski Paflagonya (Paphlagonia[l}) kıtasına muadil 
olan bugünkü Kastamonu, Çanku;ı~ Sinop ile kısmen Bolu, Zonguldak . ve 
Samsun vilayetleri ·dahilinde hükumet sürmüş mühim bir Beyliktir. . • 

... _ S~5uk!le~d~n «İkinci Gıyasiic!din ]\'.Ies_ut» __ u_n __ bj_rinci hükumeti zamanında 
kardeşlerinden olup Kırım'dan Sinop'a ve oradan da Kastainonu'ya gelen 
«Rüknüddin Kılıç Arslan ,(Keyumers)>>, Kastamonu _hakimi «Muzaffe~üddin 
Yavlak Arslan» ın [2} muaveneti ile kardeşi «Gıyasüddin Mesut>>a karşı Kas
tamonu_ taraflarında hükumete kalkışmış ve Türkmenlerden epey taraftar da 
bulmuştu. Rüknüddin Keyumers, Moğollara güvenen biraderi Mesut tarafından 
üzerine gönderilen ilk kuvveti yenmiş ise de o kuvvete yardımcı olarak gelen 
« Ş e II1.s il d d i n. Y ama n C a n d a r » · kulI!andasındaki ikinci-kuvvete mağlup 
olmuş, Muzafferüddin Yavlak Arslan da bu savaşta makul düşmüştü ( 1292 ). 
İşte, Şemsüddin bu hizm~tine karşılık olmak üzer_e İlhan «Geyhatu ( 1291-
1295 )» tarafından Kastaf!10nu valisi tayin edilmişti (1292/692). Fakat, 
_bu esnada Kastamonuyu Yavlak Arslan Oğlu «Nasirüddin Mahmut Bey» 
muhafaza etmekte bulunduğundan ve Şemsüddin Yaman Candar da Mahmut 
Beye karşı bir şey yapmıyacağını anladığından yalniz «Eflani» ve çevresını 

işgal ile iktifaya mecbur olmuştu. Candar ailesinın kurucusu ve birinci Beyi 
olan «ŞemSüddin Yaman Candar» ın takriben on yedi yıldan ibaret olan ba
kıyyei hayatı hakkında tarihlerimizde kat'i malumat mevcut değildir. Valiliği 

[lJ Aıiadoluda şimdiki Kastamonu, Çankırı ve SinoR .illerinin mecmuu ile Samsun 
ilinin garbından mürekkep (Kızılırmak, Pontos ile Paphlagonia'yı ayırır) bölgep.in esk.i 
adt Şimalinde Karadeniz, garbında Bitinya, şarkında Pontos ve cenubunda ise Galatya 
bölgeleri vardi. Bu sahadan geçen .en önemli nehir.Kızılırmak (Ha.lys) dir. Amasra ve 

·Sinop şehirleri de bu bölgenin mühim merkezlerindendi. 
[2] Kastamonu, Selçuk hükümdarı «Alaüddin Keybubatı> tarafıudan Melik ili-Ümera· 

«Hüsamüddin Çoban Bey» e timar olarak verilmiŞ ve o da burada küçük bir Beylik 
kurmuştu, Yavlak Arslan, Ççıbaµ fleyin oğfo ve halefidir. · 
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müddetince, İlhani hükümdarlarını metbu tanımış olması kuvvetle muhte• 
meldir. 

( 13 O 9 /7 O 9) yılından önce babasının yerine geçen « Ş ü c a ü d din 
S ü 1 e ym an Paşa», bir gece tarafdarlariyle berabe~ Kastamonuya baskın 
yaparak şehri zapt ve Mahmut Beyi de öldürerek hükumet merkezini Ef13:
niden buraya nakletti. Pervane Oğullarından «Gazi Çelebi» nin 13 2 2 de 
vefatını müteakıp ·sinop'u daha sonra. da Safrnboltı'yu alarak Beyliğin 

hudutlarını genişletmeğe muvaffak oldu. Süleyman Paşa, bidayette İlhani 
hükümdarlarına karşı rabıtasını muhafaza etmiş; ancak bu dev~etin ( 13 3 5 J · 
7 3 6) da inkirazı üzerine tamamiyle serbest kalabilmiş ve namına. para da 
bastırılmıştır. Süleyman Paşa (İ339/740) dan sonra ölmüş ve hükumeti 
otuz yıldan fazla sür~üş_tür. Müneccimbaşı Ahmet 'Dede «Caniiüd· DÜ vel» _·de, 
Süleyman Paşayı adil, zeki ve ilim sever bir 'şahsiyet olarak tavsif ·ettiği 
gibi, kendisiyle g~rüşmüş olan meŞhur A~ap seyyahı «ibni Baruta» da, 
Paşanın o zaman yetmişe yakın yaşta, vekar ve- heybet sahibi bir. zat ·· oldu
ğunu, ulema ve suleha ile oturup konuŞmayı ·sevdiğini kaydetmekted~r. Sü
leyman Paşayı, Candar Oğulları Beyliğinin hakiki bani~i olarak kaburetmek 
daha doğrudur. Mahmut bin Mesut bin Salah ÜŞ· Şfrazi, Süleyman Paşa adına 
«İhya ül-Ulum» dan müntahap farsça bir kitap telif etmiştir. · 

Süleyma Paşaya oğlu «Gıyasüddin _İbrahim Bey» halef oldu. 
İbrahim Bey hükümdar olmadan önce Sinopta_ Vali bulunuyordu .. Bunun_· 
zamanına ait tarihi vukuat henüz belli. değildir. İbrahim, Beyin Sinopa 
(1341/742) tarihinde yapilmış bir camii bulunduğuna nazaran, kendisinin 
bu tarihlerde henüz yaşamakta olduğu anlaşılmaktadır, 

lb_rahim Beyin vefa tiyle yerine amcası «Yak u p bin Ş em s ü d din . 
Y_ a m an tanda r » ın geçtiği zannedilmektedir. Yakup Beyin zamanına 
aft hiç bir" malumat yoktur. Yakup Beyi oğlu «Adil Bey» istihlaf etmiştir.· 
Hükumetinin başla:ngıcı .( ı 345/7 46) olarak tahmin edilen Adil Be)"in zama· 
nına ait tarihi mahimat pek azdır. Adil Bey, ·asman Oğullarından Orhan 
ile Murat (Hüdavendigar) Beylerin muasırıdır. Osmanlılarla Candar Oğul
larının siyasi münasebetleri hakikatte bunların zama~ımdan başlar. Adil Bey, 
her iki hükümdar_ ile iyi münasebetlerde bulunarak aralarında bir harp ol
masına meydan vermemişti. Adil Beyin ölüm tarihi de katiyetle belli değil
dir. Ancak oğlu Celalüddin Ba:yazit'in 15 6 6/768 de hükümdar olduğu, 
malum olmasına göre, Adıl Beyin vefatının bu. tarihten önce olduğu anlaşı
lıyor. Cami·üd-Düvel, Adil Beyin, adı gibi, adil ve iyi huylara malik oldu
ğunu ve uzun müddet (yirmi üç yıl kadar) Emirlikte kalmış bulunduğunu 

kaydetmektedir. 

Adil Beyin vefatında yerine - Osmanlı tarihlerinde Kötürüm Iakabiyle 
maruf olan - küçük oğlu «CeUlüddin Beyazit Bey» geçti (1:366/ 
7 6 8). Beyazıt; şeytanetkar bir zeka ile . zamanının siyasetinde fırıldaklar 

çeviren dessas ve tab'an da haşi_n ·bir hükümdar olduğu~dan hayatı; başta 

Osmanoğulları olmak üzere, etmfmdaki Beyliklerle daimi bir mücadele 
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içinde geçmıştır. Bunun zamanındadır ki, Osman Oğlullariyle bu devletin 
münasebetleri had bir istirkap safhasına intikal etmiştir. 

Bir aralık «İskender» ismindeki kardeşıni, Kötürüm Bayezidin kendisine 
veliaht yapacağını anlıyan biiyük oğlu «Süleyman Paşa)), babasına karşı isyan 
etmiş ve kardeşi İskenderi de öldürdükten sonra Osmaooğullarından «Bi~ 

rinci Murad» a sığınmıştı ( 13 8 3/7 8 5 ). Bilahare Muradın yardımiyle, 

Kastamonu'ya hücum ve babasını da mağlup ederek burayı zaptetti. Bu 
suretle Ceialüddin Bayezidin Kastamonuyu bırakarak Sinoba çekilmesi üze· 

_ rine «Süleyman Paşa» da orada .hü~ümdarlığını il~n etti (1385/787)'. · 
Bu suretle Candar Oğulları Beyliğı ikiye bölünınuş ise de, bir müddet 

sonra Birinci Murat, Süleyman Paşayı hapsederek Kastamonuyu da elinden 
aldı ve ülkesine ekledi. Fakat, Cetalüddin Bayezit bir aralık tekrar Kastıı· 
monuyu ele geçirmeğe muvaffak oldu. Bilahare Birinci Murat, Süleyman 
Paşaya asker vererek, Bayezitten Kastamonuyu alması için yardım ettiği gibi, 
onu kardeşi· «Süleyman Paşa» nm kızı «Sultan Hatun» ile de evlendirdi 
(Türbeler kısmına bakınız). Bu suretle, Candar Oğµ.lları Beyliği biri mer· 
kezi Sino.p, diğeri Kastıimpnu' da olmak üzere tekrar iki kola ayrıldı. Bundan 
bir müddet sonra Ceialüddin Bayezit, Hükftmet sürdüğü, Sinopta . vefat erci 
(1385/787). Kabri~ burada «.Ataüddin Camii» avlusundaki aile tür.besi 
içindedir. 

Kastamonu kolu hükümdarı olan « S ü Ley m an P aş ıı, II >> bidayette 
Osmaµoğulladyi~ hoş geçinmek siyasetini takip etmiş, Kosova savaşında ve 
Yıldırım Bayezitin iİk zamanlarında askeri yardımlarda bulunmuştu. Sonra
dan Osmanogullarının bütün Anadolu Beyliklerini ortadan kaldırmak niye
tinde olduğunu anlaması üzüine, _Yıldırım'ın ittifakı~dan ayrıldı ve «Kadı 
Bürhanettin Ahmet» ile dostluk tesis ederek birleşti: Fakat, neticede Yıdırım 
Bayezit, Kastamonu üzerine yürüyerek yapılan bir savaşta Süleyman Paşa 
yenildi ve öldürüldü; Kastamonu da Osmanoğulları taraf~ndan tekrar za·p· 
tedildi. Şu suretle Beyliğin, en geniş sahası üzerinde teessüs etmiş oıiın 
Kastamonu kolu, ciokuz yıl kadar bir zaman sonra nihayet buldu (.1392/ 
797). Kardeşi l~kenderi öldüren ve babası Bayezit'e isyan ile hükumeti elde 
etmiş olan Süleyman Paşa,· mevkiini türlü desiselere başvurmak suretiyle 
muhafazaya çalışmış, binaenaleyh zamanını hiç de sükunetle geçirememiştir. 

Celalüddin Bayezit, Sinopta öldüğü zaman yerine esasen yanında bulu
nan ortanca oğ~iı «İsfendiyar Bey» geçmişti (1385/787). İsfendiyar 

· Bey, Yıldırımdan Sinobun keı;ıdisine bırakılmasını istedi. Yıldırım da, hima
yesi altmda bulunan Beyleri kendisine teslim etmek şartiyle, buna muvafakat 
edec~ğini İsfendiyara bildirdi. Bunu haber alan .yanındaki Beyler, Aksak 
Timurun yanına kaçtıkları gibi, İsfendiyar da onun yanına gitti ve dedele
rinden kalan, .fakat o zaman Osmanoğullarının elinde bulunan yerlerin geri 
alınarak kendisine iadesini rlca etti. Bir mÜddet ~onra, Sinoba döndü . .İs· 
fendiyar, Yıldırımla rimurun bir harbe tutuşacaklarını sezmişti. Binaenaleyh, 
neticeye intizarda bulundu. Yıldırım Bayezit, Rumeli işlerini bitirdikten 
sonra, Kastamc;>ı;ıuya geldi. Qradaı:ı Siuoba geçerek şehri muhasara ettiysede 
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zaptedemedi. Fakat İsfendiyar Bey'in Yıldırım'ı metbu' tanıması ve ülkesin- . 
den bir kısmını geri vermesi şartiyle b·arış yapıldı (13 9 5). Bu suretle Caiıdar 
Oğlu Beyliği'nin siyasi hayatı herhangi bir fa~ılaya da uğramadı. 

İsfendiyar Bey, bu aile içinde, adı Osma~li tarihinde en ziyade gürültü 
. yapmış, en uzun müddet saltanat sürmüş bir hükümdardır. Şöhreti, mens~p 
olduğu ailenin ceddi olmadığı halde, Devle:tin kendi adı ile de anılmasına 
kadar müessir olmuştu~. Yıldırım . Bayezit'in, Ankara' da ·«Aksak Tiri:ıür» 'e 
muğlup olmasını (1402/80 5) :müteakip Osmanoğulları elinde bulunan Kas
tamonu, Safranbolu, Çankırı, Tosya· ve Kalecik taraflarını zaptederek Bey
liğin hudutlarını tekrar genişletti. · Diğer taraftan, Osmanlı şehzadelerinin 
devani .eden saltanat kavgalarından da istifade ederek. doğudan Bafra ve Siım
sun'u da aldı. Fakat bilahare, Osmanlı hükümdarı nezdinde bulunan Kasım 
Beyin teşviki ile «Çelebi Sultan Mehmet>> Çankırı, Kaledk,. Tosya kasaba
larını ve bununla kalmıyarak Bafra ile,. o sırada · İsfendiyar oğlu «Hızır 
Bey» fo vali ··olarak bulunduğu, Samsunu da za ptetti [ 1 }.: Bu suretle m'em
leketiıiin en güzel yerleri elinden alınmış olan İsfendiyar Bey, İkinci ~urad' 
ın ilk zamanlarında zuhur eden «Düzme Mu.stafa» hadisesinden istifade 
ederek bu· sefer Çankırı ve Tosya da dahil olduğu: halde, biıtidan Bolu'ya. · 
kadar. uzanan yerleri tekrar ele geçirdi;. Fakat, . ·sonradan · İkinci Murat· ile 
Bolu yakınlarında yaptığı bir savaşta mağlubolarak. geri çekildi ve . sulh 
yaptı ( 14 2 3 / 8 2 8). 

Bu mağlubiyet üzerine Sinoba kaçan İsfendiyar Bey, biraz· sonra kllçük 
oğlu Murat Beyi, İkinci Muradın nezdine göndererek affını diled~ ve ayrıca 
oglu İbrahim Beyin kızı «Hatice Sultan» ı şer'i tıikahl~ kabul etmesini de 
istirh~m etti. Bu suretle~ İkinci Murat ile akrabıilık tesisine. muvaffak cilan 
İsfendiyar Beye, isteği Üzerine Kastamonu, Bakırküiesi (Kürei Nühas) ve 
Sinop tamamen -v_erildi. İsfendiyar Bey, bundan sonra kalan on alti yıllık 
hayatını kah Kastamonu, kah· Devrekani ·ve Sİİıopta oturmak suretiyle ·tam. 
bir sükun ve dirlik içinde geçirdi. 29 Ocak 1440 ·. (22 Ramazan 843) 
tarihinde öldü ve Sinoptaki ai~e türbesinde babasının. yanına gömüldü. Uzun 
hayatını müselsel gailelerle geçirmekten bıkmıyacak kadar sabırlı bir şahsiyet 
olan İsfendiyar Bey, aynı zamanda, -hami ve muhibbi il1m l:>ii zattı. Oğlu 
İbrahim Bey için «Cevahirülesdaf» adı ile Türkçe bir Kuran Tefsiri de yaz
dırmıştır. Sinop, İsfendiyar Beyden sonra Candar()ğulla:rının daiini bir hü
kumet merkezi gibi olmuştur. 

İsfendiyar Beyin ölümü üzerine yerine oğlu «T a c ü d din 1 b r a h im 
Bey, I!» geçti (1440/843). Osmanlı hükümda·rı «MuratU»ın kayın 

[1] Tarihte iki Sa~sun vardır. Biri «Türk - İslam Samsunu» ol~p Selçuki sultanla
rından «Keyhüsrev, l» in (601/607, H.-1204/1210, M.) de tesis ettiği. bugünkü Sams.ıın 
şehridir. İkincisi ·Atinalıların «Piree» ve Bizanslıların «Amisus~ tesmiye ettikleri «Hıris
tiyan Samsunu» dur, ki bu da şehrin beş ·kilometre .kadar - garbı c_şimalisind'e ·düz.·ve 
geniş bir lepe-Üzerindedir. Hıristiyan Samsun~, bugün halk arasında «Kara Samsun 
:veya Hama~ Düzü» diye anılmaktadır ki bunun bir iki ıiıahzen ile, bir kür yİğını halini 
.a.l!ll}Ş 9J.ını l>akayaşı el'an mevcuttur. : · 
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pederi olan ikinci İbrahimin hükumeti pek kısa sürmüş ve sessizce geçmıştır. 
( 14 4 3 / 8 4 7) yılında vefat ederek Sinoptaki aile türbesine gömüldü. 

İbrahim Beye, büyük oğlu «Kem a 1 ü d din İsmail Bey» halef oldu. 
İsmail Beyi tanımıyan kardeşi «Kızıl Ahmet Bey» hükumeti elde etmek için 
ağabeysi aleyhine Fatih ve Mahmut Paşa nezdinde tahrikatta bulundu. Bu. 
tahrikattan maksadı Sinobu biraderinden Osmanlılara aldırıp Kastamonuyu 
da kendisi, almaktı. Fakat Ahmet Bey, bidayette bu emeline muvaffak ola
madı. İsmail Bey, kardeşile atalarında tehaddüs eden . bu va'kanın bertaraf 
olmasfndan. sonra, vaktini sulh ve sükun içinde geçirmeğe başladı. Fakat, 
aradan bir hayli. müddet geçtikten sonra, Fatihin Trabzon seferi İsmail 

~eyin bu sakin hayatını ihlal etti. İsmail Bey önce, Fatihin Sinop limanına 
uğrıyacak olan deniz kuvvetlerine muaveneti lazimede bulunulması husu
sunda tertibat alınmak üzere buray~ gitti ve biraz sonra da Kastamonuya 
av_det etti .. Fatih Mehmet, Arn,avutluk işini hallettikten sonra, büyük bir 
ordu ile, Bolu ve Ankara üzerinden, Kastamonuya yürüdü. Bunun üzerine Kas
tamonu'nun elinden çıkacağını anlıyan İsmail Bey de, Sinoba sığındı. Bu sıra
da Fatih Sultan Mehmet ·de Kastamonuya gelerek . burasını zaptetti ( 14 5 9 / 
865)._Biraz sonra Fatih, Kastamonudan Sinoba gelerek şehri İsmail Beyden 

_hulhen aldı ve kendisine Bursa Yenişehri ile İnegöl ve Yarhisarı timar ola~ 
rak verdi. Fatih, gerek ilmi ve gerekse ahlaki meziyetlerine vakıf. bulunduğu 
İsmail Bey hakkıkda bir kardeş muamelesi yaparak onun şahsına karşı hür
mette bulunmuştur. Bunun üzerine İsmail Bey, Kastamonuy"a döndü ve oradan 
Devrekaniye giderek ·ail~sini aldı. Veziri Şahinoğlu . «Şebabettin Ağa» ile 
bi,rlikte. Yenişehire gelerek orada otur!Dağa başladı. Fakat, bir müddet sonra 
kendisine Filibe sancağı yerildi ve orada ikamete memur edildi. 

İsmail Bey, on altı yıl süren hÜ.kümdarlığı esnasında_ memleketinin birçok 
yerlerinde cami, medrese, hütüphane, imaret, köprü, han, hamam gibi ilmi 
ve medeni müesseseler vücüde getirmiş, etrafına topladığı ilim adamlarına 
birçok kipaplar yazdırmış ve kendisi de fıkıhtan «Hulviyat» adı ile Türkçe 
bir eser yazmış ve bu. eseri ile de bilahare İslam aleminde şöhret kazanmış 

alim, adil, sulhpen1er bir zattir. İsmail Beyin bilhassa Kastamonu, Sinop ve 
A~açta muhtelif e_se:rlerine daha sık tesadüf edilir. İsmail Bey vefatına kadar 
Filibede kaldi. Bu umra.nperver hükümdar, burada da bazı eserler yaptırdı. 
Öldüğü zaman, Filbede ~izzat yaptırmış olduğu· «Bey Mescidi • yahut İbni 
Kasım» adı ile anılan mescidin yanındaki türbeye gömüldü. İsmail Beyin bu 
mescit ve türbesi, umumi harbin başında ( 1914) Bulgarlar. tarafından yıkı-
larak üzerinden bir cadde geçirilmiştir. , 

. İsmail Beyin yerine, kardeşi ·«Kızı 1 Ahmet B e y » geçti ( 14 6 O/ 
8 6 5 ). Ahmet Bey, ötedenberi istihsaline uğraştığı bu emeline bilhassa Fatihin 
Veziri Mahmut Paşanın yardımiyle muvaffak oldu ve bu suretle . Kastamo
nuda iki yıl kadar Em.idik yaptı. Kızıl Ahmet Bey, Fatihin Trabzon sefe
rinde avdetini müte~kıp Emirlikten azledildi ve Kastamonu da elinden ~lındı 
(1462/867). Bunun üzerine, Ahmet Beyin uhdesine Mora sancağı verildi. 
Gaııclaroğllan memalilçi ~rtık kat'i olarak Osmanoğulları ülkesine ilhak 



157 

olundu. Ahmet Bey, Moraya gitmiyerek önc_e ~araman oğlunun yanına gitti, 
sonra da Akkoyunlu hükümdarı «Uzun Hasan Bey» e iltica etti. İkinci ·Ba
yezit zamanında Osmanoğullarına ilticaya mecbur olan Kızıl Ahmet Beyin 
oğulları, bu devletin hizmetinde yetişmişlerdir. 

*** 
CandarQğulları ailesi, aslen TÜrkmendirler. Bunların kendilerini «Halit 

bin Velit>) neslind~n göstermeleri hiçbir tarihi hakikate daya~maz. Bu nisbet .. 
önce bizzat hanedan efradının; sonraları da torunfarından bazı gayretkeşle
rin uydurduğu masaldan_ başka bir şey değildir. Candar hükumeti, takriben 
bir buçuk asırdan ( ı 2 9 2 - 146 2) fazla bir zaman sürmüştür. Bıı Beyliğin, 
ilk yarım asırlık siyasi hayatı oldukça karanlık ve bu devrey~ aydınlatacak 

vesikalar henüz mefkut olduğu gibi geçen vak;aların ta~ihleri de takribi bir 
mahiyet taşır. , - . 

Candaroğlu Beyliğinin asker!, idari ve sair _bütün devlet teşkilatının, 
o devirdeki ( 14 ve 15 inci asırlar) diğer- Beyliklerde olduğu gibi Anadolu 
Selçukileri teşkilatından alınını§ olduğunda şüphe yo~tur. M.emleketin hü
kümdar ailesi arasında taksimi, bu Beylikte de aynen görülmektedir. Çünkü 
bu iştirak keyfiyeti, (daha eski Türk dev !etlerinde görüldüğü gibi) hanedan 
efradının sarih haklarından .addolun~rdu. Bundan dolayı Beylik, _mıntaka 

. mıntaka ayrılip aile ·efradından veya kendine inanılır emirlerden birine ve
rilmiştir. Nitekim devletin hakikt banisi olan «ŞÜcaüddin Süleyman Paşa», -
Kastamonuda hükümdar (Ulu Bey) iken, oğullarından: Ali Bey Safranb9lu, 
İbrahim Bey de Sinop emiri idiler. Bunlar, bulundukları yerlerde idari 
istıklali de temsil ederlerdi. -

Candaroğullar-ında bir. veraset-i saltanat kanunu da -mevcut olmadığın
dan, her hükümdar sevdiği - veya istediği oğlunu kendine veliaht yapardı. 
Bununfa beraber, gerek taksim ve gerek veliaht tayini işleri yüzünden hü
kümdar ailesi arasında hazan kanlı mücadeleler de olurdu. Nitekim «Şücaüd~ 
din Süleyman Paşa», küçük oğlu Çoban Beyi · ve «Celalüddin - Kötürüm -
Bayezit>> de yine küçük oğlu İskender Beyi kendilerine veliaht yapmış olma
larından dolayı, birincisi öteki oğlu İbrahim Beyin [İbrahim, I} · ve ikincisi. 
yani Kötürüm Bayezit de büyük oğlu Süleyman Paşanın [Süleyman, IIJ ken- -
dil erine karşı isyanet.qıelerine sebebiyet vererek biri saltanatını kaybetmiş; 
ötekisi de, baba pğul ay,rı ayrı saltanat sürmenin acılığını tatmıştır. 

Candaro'ğıu Beyliğinin askeri teşkilatının -Anadolu Selçukileri teşkilatına 
benzediğini biliyoruz. Yalnız askeri kuvvetlerinin mik_tarı hakkında açık 

malumatımız yoktur. Şu kadar ki, __ 1 4 üncü asrın ilk yarısı içinde yalnız 2 5. O O ff 

süvarı askerinin mevcut olduğu bilinmektedir. -Buna, yaya ve donanma ef
radının gereği kadar olduğunu da. ilave edersek', Candaroğlu Beyliğinin 
oldu~ça mühim. askeri bir kuvete ma_lik bulunduğunu kabul edebiliriz. Can
daroğullarının Sinop limanında donanmaları da vardı. Jsmail Beyin Sinop 

- tersanesinde yaptırmış olduğu dokuz yüz tonilato hacmindeki bir gemi, Os-
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manlılara bir örnek olmuştur [ı}. Yalnız bu donan_manın faaliyetine dair 
şimdilik bir vesika da maalesef -elde mevcut değildir. 

Candaroğullarının kendil~rine mahsus bayrakları da vardı. Halen Top· 
kapı Müzesinde saklı olup üzerinde bir takım bayrak resimleri de bulunan 
eski bir İspanyol haritasında, Sinop üzerindeki bayrağın «kırmızı bir zemin 
üzerinde sola doğru açılmış bir altın sarısı ay» taşımakta olduğu görülür. 

Candaroğullarının saray hayatı, saraydaki teşrrifat, kabul törenleri, hep. 
eski Türk adetlerinin ve Selçuki teşkiiatının ağağı yukarı bir devamı idi. 
Bu. hususta İbni Batuta meşhur seyahatnamesinde bize kıymetli bazı malU.· 
mat vermektedir. Bu maruf Arap Seyyahı, Süleyman Paşanın kabul resmine 
ait 'müşahedelerini, eserinde şöyle anlatır: 

«Her gün ikindi namazından sonra resmi kabul icrası Sultanın adeddir. 
O zaman yemekler getirilir; kapılar açılır, hazer!, bedevi, ecnebi, misafir
lerden yemek yemedik bir kimse kalmazdı. Sultan, günün iptidasında (yani . 
her sabah) bir bezmi has (Divan olmalı) tertip eder; sonra hususi dairesine 
avdet ederdi. Bundan sonra ·devlet ricali girerek Sultanın yanında yemek 
yerlerdi» [2}~ - . 

Bundan başka, yine İbni Batfıt~, seyahatnamesinde, Candaroğlu Süleyman 
Paşanın sarayı, cuma· yani seHimlık merasimi hakkında dikkate_ şayan malfı
mat Y~l".ıµ.ektedif. Candar_oğuUıırında, vefat eden lıükümdar ailesi için yas 
tutulurdu. Biı ailede yas tutma kırk güri sürerdi. . Cenaze merasiminde, cena· 
zeyi takip ederken, elbiseyi ters giymek ve baş açik yürümek adetti. 

Candaroğulları ailesi, ilme .·ve· ilim adamlarına pek ziyade kıymet ver
mişler ve birçok eser yazdırmnk suretiyle o zamanki· Türk irfanının yüksel
meşine hizmet etmiŞlerdir. On dördüncü asrın son ve on beşinci asrın da 
ilk yarılarında Kastamonu ve Sinop Sarayları, birçok ilim adamlarını, değerli 
şair ve sanatkarları etrafında toplıyarak onları himaye eden birer merkez 
olmuştu. _Cardaroğlu İsmail Bey zamanında, bilhassa Kastamonu, Anadolu
ntin en mühim bir ilim, kültUr şehri olmuş ve hatta İsmail Beyden sonra 
da bu şöhret ve kuvvetini bir hayli zaman muhafaza etmiştir. Seyyid Şerif 
talebesinden «Seyyid ,Ali Acemi» ile Bursalı Kadızade-i Rumi talebelerinden 
olup Semerkat'ten Kastamonu'ya gelerek - Fatih'in ilk. senelerıne kadar -
burada yaşamış olan meşhur riyaziyeci Şirvanlı. «Fethullah», ilmi kıraat mü
tehassısı Kastamonulu. «Ömer», ulemadan <<Halil oğlu Yunus», İsmail Bey 
tarafından ilim ve fazl:ına hür!11eten kendisine bir m_edrese ve bir de kütüp· 
hane yaptırılan Niksarlı «Muhiddin», Sinoplu meşhur -hekim «Halil oğlu 
lY!üriı_in» ile yine Tebrizli hekim <~eviana Kemal» ve saire gibi ilim ve 
fikir adamları;. Sinoplu Mehmet, Kastamonulu Türabi, Hamdi, Senayi, Haki, 
Az.eri şairi olup .Acem lakabiyle tanınan meşhur Hamitli gibi şair ve edipler 
hep İsmail Bey sarayına mensup iqiler. 

[ll Bu gemi .Venediklilerin gemilerinden ve Aragoiı kıralı Alfonsun yaptırdığı iki· 
bin tonilatoluk meşhur ge~iden sonra o vakit maliim olanların en bÜyüğü idi (Hammer, 
Cilt 3, S. 50). . .. 

[2] Osmanlılarda Fatih Mehmet, bir kanunla, veziriiizam veya diğer vezirlerle bir
likte yemek yimek adetini kaldırmıştır (Bu, eski bir Türk adetinin devamıydı). 
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Candaroğlu hükümdarları, yazdırdıkları eserlerin bilhassa· Ana dili ile 
yazılmasına da ehemmiyet vermişlerdir. «Meddah» mahlesli Yusuf adında bir 
şair, Celalüddin - Kötürüm· Bayezit namına üç bin kiiSur beyitli. Türkçe 
bir rııesnevi yazdığı gibi, İsfendiyar Bey de, oğlu · İbrahi.m Bey adına. Cevahir 
ül-Esdaf namiyle, kezalik türkçe bir Kur'an tefsiri yazdırmıştır. Bu iki eser, 
on dört ve on beşinci asır Türk dili ·yadigarları arasında bilhassa zikre 
şayandır. Bundan maa<fa, bizzat hükümdar İsmail Bey de Fıkha dair Hulviyat 
adiyle Türkçe büyük bir eser yazmıştır. İsmail Bey, yazdığı bu eser dola

. yısiye de bilahare Türk - İslam ilim aleminde şöhret kazanmıştır. «Hülviyat», 
yakın asra kadar is lam uleması arasında · tedavül üeden mute!Jer bir eser · 
idi. . 

Hulasa, Azerbaycanli bir takım alim ve şairlerin bile o. diyardan kalkıp 
Kastamonuya geldikl_eri ve burada kendileri için daima musait bir ilim; fikir 
muhiti bulmuş olmaları düşünülürse, on beşinci ·asırda Anadoluda; Candar~. 
oğulları Beyliğinin Türk . irfan aleminde mühim .bir mevki işgal ettiği-sara~ 
hatla anlaşılır. 

- Çandai:oğlu Beyliğinin iktisadi hayat ve· vaziyeti de yolıind~ idi. Devlet. 
bilhassa son zananlarına doğru, dahilen elinden birçok yederin çıkmış olma
sına ragmen, Sinop gibi işlek ve şimal--ticaretinin merkezi olari -bir şehri 
elinde tutmasından dolayı bu·. hiısusta: Ciddi bir" güçlük çekmemiştir.: Kasta
munu, Sinop, Çankırı gibi .şehirlerde yerli birçok . sanatla,r inkişaf h·a:Iinde 
idi: Bil,hassa debağat ~e mensucat işleri, dış piyasalara da mal sevkedecek 
kadar ilerde idi. Sinop liinani, ·Selçukiler devrinden beri Aiıadolunun Kara• 
deniz kıyısioda bu ehemmiyetini muhafaza· eden büyük bir ticaret iskelesi 
İdi. Bu yüzden Candıiroğıillarının • o devirde dünyanın en büyiİk tüccar. 
halkı olan -~ -Ceneyizlerle ticari ~iinasebetle.d J>ek müsait gitmişti. 

Candaroğulla·i:ı, Birinci Süleyman Paşadan itibaren adlarına, gümüş ve 
·bakır para da bastırmışlardır. Bilhassa Kastamonu, Sinop ..;e Samsunda birer . 
darphaneleri _de vardı. Candaroğuiları, resmi unva-n olarak . <<Emir. i Azam», 
«Emir - i Kebir», «Sultan-ı Mükerrem», «Sultanı Azam» gibi muhtelif lakap· 
lar ve «Melik·i Muazzam Şucaüddevle veddin», «Sultan·Ül·ber velbahr» gil?i 
tabirler de kullanmışlardır. Bastırdıkları paralarda _da «Sultan», «Sıiltan. ı 
Azam», «Sultan-ı Kebir» gibi unvanlar yazılıdır. . 

Candaroğutlarının inkırazı üzerine bu aileden bir :takım zevat Osmanlı 
. hizmetinde bulunmuşlardır. Bu meyanda Kızıl Ahmet Bey, Oğullarından 
Musa ve Mehmet Paşalar, Mehmet Paşanın oğullarından Mustafa ve - Os
manlı tarihinde -pek meşhur olan· Şemsi Paşalar, İkinci MaP,muduı:i silahdarı 
Mehmet Ağa ve Sadırazam Reşit Paşıı bilhassa kayde şayandır. . 

Candaroğulları tarafından,. bilhassa Kastamonu, Sinop, Çankırı, -Taşköprü, 
Araç, .Devrekaiıide cami, medres~, hastag.e, türbe; han, hamam, köprü, ima
ret, çeşme ve saire gibi bir haylı .medeni ve· ilmi"_ müesseseler -vücuda geti
rilmiştir. Bununla beraber, bu havalide ·ve diğ~r bazı yerİerde bunlar~n yap· 
tırdıkları -eserlere de tesadüf edilir. 
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İşte Cadaroğlu Beyliğinin yukarıda saydığımız bu yerlerden «Sinop» ta 
mevcut eserlerine dair, vaktiyle yapmış olduğumuz etraflıca bir tetkiki şu 
kısa tarihi malumatla beraber neşrediyoruz [ 1}. 

TÜRBELER 

I 

İSFENDİYAR OGULLARI TÜRBESİ 

(1385?. 787?) 

Candaroğullarından Celalüddin . Kötürüm • Bayezit ile oğlu İsfendiyar 
ve İsfendiyarın oğlu İbrahim Beylerle bu aileye. mensup daha sekiz zatın 
kabrini ihtiva etmekte olan bu türbe «Alaüddin Camii» avlusunun kuzey 
doğu köşesinde _ve etrafı çlemir parmaklıkla çevrilmiş 2 O metre murabbaı 
kadar bir sa~a dahilindedir. Türbe 16,2 5 metre uzunluk, 8,2 O metre geniş· 
lik ve· 1 O metre yüksekUğinde olnp kesme taştan yapılmış tek kubbeli bir 
{Jinadır. 

Türbenin hangi tarihte ve kimin tarafından yapılmış olduğuna dair 
ne Ü~~;i~de bir .kitabe ~e ne de ·mahalli evkafında itimat ve ihtiticaca şayan 
bir kayıt mevcut değildiı; [2}. Türbe, sade bir inşa tarzına malik olup 

[l] Bu kısım için faydalandığımız başlıca kitap ve makaleler· İ H., Mazide Kasta· 
monu, Köroğlu;. Yeşil _Ilgaz Gazetesi_ ( Kastainonuda .münteşir), sayı 8 • 450, 133411335; 
Uzunçarşılıoğlu İsmail Hakkı, Türk Tarihinin Ana hatları eserinin müsveddeleri. No. :
'14 (An~dolı.i Beylilf:.leriyle Kara ve Akkoyu~lu Devletlerinin siyasi, iktisadi ve fikri ha·. 
yatları hakkında inükemniel bir etüttür), T. T. K ·neşriyatından; Talat Mümtaz Yaman, 
Kastamonu Tarihi, cilt I (kısım IV), İstanbul .Ahmet İhsan· Matbaası, 1935; Halil Etem, 
Düveli lslô.mige, (Candaroğulları bahsi), Devlet Matbaası, İstanbul 1928; Mehmet B;h. 
çet, Kastamonu As~rı Kadimesi, Matbaai Ami_re, İstanbul 1925; lbni Batuta Seyahat
namesi, Şerif· Paşa Tercümesi, İstanbul 1917; Ali, Candroğlu Hükümeti, Türk Tarih 
Encümeni_Mecmıiası, sayı 1-78, 1340; Ahmet Tevhit, Kastamonu.-ve Sinopta lsfendigar 
Oğulları· veya Ktzılahmetliİer, Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, sayı 6 (sahife 383-
392); Necip Asım, Mehme.t Arif, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1916; Matbaa-i Orhaniye; 
Doktor F. Giese, Aşıkpaş,azô.de Tarihi, Laipzig 1928; Hammer Tarihi (Ata Bey tercü
mesi), cilt 5, İstanbul Evkafı İslamiye Matbaası 1921 ; İ. H. Mordtman, Encycl_opodie 
de L'lslam, T. II. (İsfendiyaroğlu maddesi); İsmail Hakkı ·Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti 
Teşkilatına methal (Anadolu Beyliklerinde Teşkilat IV), İstanbul Maarif Matbaası 1941; 
Fuat Köpri!lü, lslô.m Ansiklopedisi (İstanbul tab'ı) Bayrak maddesi S. 411 

[2] Verilen şifahi malumata göre, evkafın eski kayıtları meşhur «Sinop Deniz mu
harebesi> nde (30 kasım 1853) şehrin Ruslar tarafından bombardımanı esnasında 
mahvoiıhuşj:ur. Sonr·aları, asılları veya ihticaca salih birer sureti bulunması Jazımgelen 
vakfiyelerin İ~tanbuldan olsun celbi ile kuyudatın tanzimine· de teşebbüs edilmemiş, 
bug~nkü ;kayıtlar sureti adiyede toplanan ve hatta tarihen baştan aşağıya yanlış olan 
bazı beratların kopyesinden ibaret bulunmuştur. Binaenaleyh, hali hazır mahalli evkaf 
kayıtları tarih tetkikle.ri için değerli mürac~at menbaı olmaktan- uzajc bir haldedir. Bu 
bapta daha açık bir fikir verebilmiş olmak için İsfendiyar Oğullariyle Sultan Hatun tür· 
bel.eriniiı (Cüzhanlık-JlılY.•J.r,-) tevcihine ait bir _berat suretini, bu kısmın sonuna aynen 
dercedi yoruz. 
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mimari bakımından mühim bir kıymeti, dikkate değer tezyinatı da haiz de· 
ğildir. Yalnız, içine girildiği zaman cidden nefis· birer sanat eseri olan 
mermer sandukalar karşısında takdirkar bir his duymamak imkansızdır. Pek 
ince, zarif nakışları ihtiva eden baş ve ayak şahidelerini, adeta çiçeklere 
temessül etmiş olan bu mermer taşları, Türk taş işleme ve oymacılığının 
eşsiz örnekleri arasında saymak hiç te ıiıübalağlı olmasa geretir, sanıyoruz. 
Türbenin sade tezyinatı havi olan kapısı yukarısında, müstatil şeklinde küçük 

. bir mermer taş üzerinde: 

.:.ı _,ı. 1 ~Aı· ı ~ v-İıı. ,f <1 
0y.~.J· t:Jt ( <2 

· «Herkes ölümü tatacaktır, en son bize geri· döndürüleceksiniz.»· 

Candar (İsfendiyar) Oğulları Türbesinin hariçten görünüşü 

ayeti yazılıdır. iki satır üzerine tertip edilmiş olan bu kitabe oldukça güzel 
bir sülüs dattiyle yazılmıştır. 

Türbe içinde sekizi büyük, biri orta ve ikisi de küçÜk olmak üzere on 
bir sanduka mevcuttur. Bunların onu mermerden, bir tanesi de tahtadan 
yapılmıştır; tahtadan yapılan bu sanduka ile mermer olanlarından ikisinin 
kitabesi yokur. Kitabesi mevcut olanlardan bir çoklarınin baş ve ayak şahide· 
!erinin dış yüzlerinde isimler, iç taraflarında da arapça ve ekseriyede farsça 
beyitleile iki yan ·taraflarında Kurandan alınmış bir takım ayetler yazılıdır. 
Kitabelerin yazısı hemen umumiyetle pek girifttir. Maalesef, bundan otuz 
kırk sene kadar önce yapılan bir tamir sırasında bunların zemini yeşil . ve 
yazıları da sarı boya ile boyanmıştır ki, şu.hal kitabelerin ,okunmasıiıı epeyce 
güç bir şekle sokmuştur, diyebiliriz. • 

Dergi - 11 
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Türbe içindeki sandukalar kapıdan itibaren, küçükleri aralarına sıkıştı· 
rılmış olmak suretiyle, sıralanmakta ise de, bunlar esasen ölüm yıllarına 

göre bilakis iç duvardan kapıya doğru yapılmış olduklarından burada yatan· 
!arın, Öldükleri tarihleri göz önüne alarak, bunları o suretle kaydetmiş ve 
sandukalara bugünkü vaziyetlerine göre birer numara vermiş bulunuyoruz. 

D ok_u z uncu sanduka (büyük): Osmanlı tarihlerinde kötürüm 
lakabiyle anılan ve ( 13 8 5 /7 8 7) de vefat eden «Celalüddin Bayezit>> Beye 
aittir. Bu sanduka ve şahideler, kabartma tezyinatı itibariyle ötekilerden 
daha üstün denilebilir. Çünkü mevcut tezyinat, .üzerinde daha çok uğraşı!~ 
mış fikrini kuvvetlendirecek kadar nefis yapılmıştır. Sandukanın baş şahi

desinin dış yüzünde çiçek resi~leril~ ·süslenmiş mermer · bir daire içinde 
sadece « ..'ut » kelimesi mahkiiktur. İç tarafında ise iki satır üzerine: 

('>,... )\ Jy" (1 
~ı.; '":"'U. ~ J.)6 0. -'·~)·.~ y_,.4Al.I (2 

yazı1ıdır. Ayak şahidesinin dış yüzünde ise, yine bir daire. içinde, sadece çi
çekli tezyinat olup yazı yokrur. Bunun iç tarafında da, kezalik ·_iki satır 
üzerine, Cialüddin Bayezit Bey' in öldüğü yıl olmak _üzere: 

1 t.-'~- J <1 
. ~~ :n:\.c•J ....•.. ~-(2· 
. • : • J v;: . C:::- . . 

ibaresi yazılıdır: . , 
· «Merhum ve mağfur Adil Bey oğlu Bayezit • toprakla~ı pak, hoş olsun • 

7 87 yilı içinde ölc1ü». 
Sandukanın üst· kısminda ve sol tarafında iki satır üzerine, şeritvari 

olaraki. . 

• .J-P> ":Ji <\il ":/ :Ul <1 
••• ~~..ili·~-~ (.)'' <2 

Ayet • ül - Kürsi ve bunun altında da: 

~ J::l_, jW :UI Jli 
ayeti ile, 

C.:r) ) l>J ı ~ _, u::.ı. _;.ı ı ~ t; _ij ı 
«Dünya, müminleı;in zındanı, kafirlerin de cennetidir.» 

hadisi yazılıdır. Sağ tarafında ise, gene iki satır üzerine şeritvari olarak: 

~bu-tf ~~ ~I J .ı.ı_,U. U'~·j{ )ts'"·.:.ı_,J.1 .:.ıl.iıJI ~.)lı:. J ~ 1_,_;S' 1 (İ 
«Lezzetleri bozucunun zikrini artırınız (ölümü çok zikrediniz, unutmayınız), 
ölüm bir kadeht~r, herkes içkisidir; kabir de bir kapıdır, herkes ~ridsidir». 

4.- J o}.~ ":JJ ~-""-""-' \'\ IJJ~\ ~A ~\ J ..\.>l·oJ ~ ~ .ı.ı\9 (2 
. ~~\il . . . 
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«Çün.(>:ü ölümü anma, darlık içinde ·olanlara geçimi bollaŞtırır; aml
. maması ise geçim bolluğu içinde olanı darlaştırır». 
hadisleri kaydedilmiştir. 

Candar (İsfendiyar) Oğulları Türbesinin dahilden kısmen g15rünüşü 

D ö r d ü n c ü s an duka ( büyük ) : 8 4 3 yılı Ramazanının yirmi ikinci 
cuma günü (29 Ocak 1440) vefateden«İsfendiyar bin Bayezit» Beye aittir. 
Bu sandukanın ba§ .. şahidesinin dış tarafında, beŞ satır .üzerine şu kitabe:. 

~I }.l JI tAJI ;\.) 0" J~ <1 
->-:rl 1 ~.;J 1 J _,.<ı;.ll i >::-) 1 <2 

f-':11 J~'::/I r~'YI i'..\J.ıJ l"'b.J.I J_,J.1 (3 
... ı:).~ ı) 0b. )~..ü ... 1 0lk.Lll <4. 

~\ ~LJ..I iY. JI l-ı>~ Jw ~I 1 __,,· (5 
«Merhum, mağfur,. sait ve şehit, yüce. hükümdar, en ulu mahdum (ken· 

disine hizmet olunan zat), en adil ve en alim Ba.yezit oğlu Sultan İsfendiyar 
Han, fanilik diyarından bakilik ülkesine göçtü. Allah kabirlerini, hesap 
gününe (kıyamete) kadar nurlandırsın, amin ... » 
ve iç tarafında ise : 

r..ı:i ~ y ;..l.i ~JJ- <l 
i;.>.All 4.1.} (.ıb ~ <2 

<<Kadir sfıresi mezarımda arkadaşımdır, Leyletül-Kadr bana tarih ·oldu». 
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Farsça beyit yazılıdır [1}. Ayak taşının dış yüzünde İsfendiyar Beyin ölüm 
yılıiıı, ay ve günü ile tesbit eden şu: 

o-.rJI ~~J ~I j :u.J. (İ 
!l;\fl 0l..a...J ~ d <2 

..:ttll J ~)\ J .!J: ~ (3 
« .... 843 yılı mübarek Ramazan ayının yirmi ikinci Cuma günü (vafat etti)». 
ibare mahkılktur. Bunun altna da: 

:>..i !l)ti\ J. J.:>- JJ ~-!'" ~ <1 
..ı.A. !il;.. 0:.).) . J..-.=:- ).Ü . ~ <2 

«Ctıma gecesi ruhu eflake uçtu (gitti), Kadir gecesi cismi l;Ju toprağa girdi». 
Farsça beyiti yazılıdır [2}. -Sandukanın üst kısmının sağ tarafında şu: 

. .:ı;T ~~- .ı,;. J,. ~i C' J~b V1' d 
1 la.. • ..C • b- <2 .:ı; .:ı ~ .;:...~ ~r. vY:"" (_.J 

«Her g~len aşık şaha selam .getirir, Tarihittl aradığında makam·ı cennettir». 

ve gen~, ~st kısmının sol tarafında ise : 

··------- ·.;:......,;ı.; ~~;.> ~) ı..S;Jı-(1 

I .!,..-o~· \)l.. ~.)ki \f.ljj <2 
.. ı) ~i .ı; f" G::P' ~:,ı~ (3 

::u 1 ta--) ~· t .,1a:~· ':/ ;f ( 4 
«İlahi .rahmetin herkese şamil bir denizdir, ve ondan bir damla bize kafidir. 
Tanrının .rahmetinden ümit kesmeyiniz, ayeti kerimesinden gayrı hiçbir. 
türlü yol azığım yoktur.», 

Farsça kıta'larla, bnnun karşı ·yanında da arapça olarak şu: 

lf ~; "'0 ı:,ı .~wı ~~ <1 
J.)~ ~_,l.4..:.11 Jb. ~ \llJ <2 
~ "":;-. :uı JyJ J..J <3 

J.r!r'":" )-1 W.1# ~ ~l.4~ (4. 
«Günahla:.ra batmış olan adam eğer Allahın rahılıetine nail olursa. kurtulur; 
yoksa· bedbahtlık ateşinde yanar. Mahlukatın efendisi ·olan Resulullahın şefa
ati belki günahın karanlıklarını aÇar, parlatır». 

kıt'a mahkfıktur. 

[1] r.J.ulldJ.:.I kelimelerinin Ebcet hesabiyle tekabül ettiği rakam 845 ise d<! t,.J~ 
kelimesinin başındaki '::' nin gitmesi ta'miyesiyle 843 tarihi çıkmaktadır. 

ı [2] Bu beyit, İsfendiyar Beyin Ramazanın 22 sinde öldüğünü fakat, 27 sinde gÖ· 
müldüğünü göstermektedir. 
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İkinci s an d u k a (büyük) : · Bu sanduka 8 47 hıcret yılı muhar
reminin evahirinde (Mayıs 1443 sonları) vefat eden <<İb~ahim Bin İsfen· 
diyar» Beye ait olup baş şahidesinin dış tarafında şu: 

~\..i.}I ~..ıll ;I,) ir JA;. (İ 

\Y'° JI ~l:JI ~_J\ ;b jl (2 
Jı J~ıJı ~ı ~_ıı J>-4;.ıı c3 

;\A;JI .J • ..üll cl\J.\ ~.) ;;_; ( 4 
;~..W-1 0tk.L; ıJ. r.Jb'.f.' 0lla.Lll (5 

«Me~hum, mağfur, sait, şehit, kadir ve gaffar olan Allahın rahmetine ulaşıcı 
Sultan İsfendiyar oğlu Sultan İbrahim .. ~» 

ibare yazılıdır. Şahidenin iç yüzü ise, sadece çiçekli nakışları havidir. Ayak 
şahidesinin iç tarafınd31 da : 

~ti. ~I J..:;-- J o;:i jJ; <1. 
t:::" 4:.... , ı;. ı , .r ..,;. ı "ı J <2 
~,,:=J ı ;;;~ 4.J" .Lc.\ij ~ jl J. (3 

«... Hicreti nebevi yenin 8 47 yılı Muharreminin sonlarinda, aşağı fanilik 
diyarından (dünyadan) yüksek beka ülkesine göçtü. Kabirleri nurlansın ve 

makamları cennet olsun.» 

olmak üzere İkinci İbralı.im Beyin öldüğii. tarih mahkuktur. :S.unun, y~ni 
ay~k şahidesiriin, dış yüzünde de: · 

«İbrahim Hanın. ruhu için Tanrının ve Peygamberin. huzurunda hamdet». 

Farsça bir ibare yazılı'dır. İbrahim Beyi~ sandukası altlı üstlü iki kısımdan ibaret 
olup her iki kısmı da şeritvari yazılarla süslenmiştir. Üst kısmında ikisi sağ, 
ikisi de sol tarafta olmak üzere dört satır· üzerine, Esmaülhüsna mahkuktur: 

•••. U"J,;.AJ\ d.\.l.I ç--Jı y-)1 ~ ':J\ .ıJI ':1 ı.>..i.11 ~I ~ (İ 

.... L-_ıı Jll.1 J,;-11 L_91JI .fulJ..I (2 
.•.. ~\ J}I ü;=ll ı.>~I J[ )1 (3 

.• • Jj)I ,,.a...11 l"'A:J.I (l.1 ":"l_,:l_I )1 (4 
Sandukanın ıılt kışgımqıı. Q.a, yine sağh v~ 119.Uu _ola.rak Ayet- ii1 • Kürsi. 

yaitlıdır.. .: 
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B i r i n c i · s a n d u k a ( b Ü yük ) : İkin~i İbrahim Beyin, kendisinden 
iki yıl sonra yani .20 Rabiülevvel 849 (26 Haziran 1445) da vefat eden, 
annesine aittir. Sandukanın baş şahidesinin dış yüzünde: 

Candar (İsfendiyar) Oğulları Türbesinin dahilden kısmen görünüşü 

~I ;l.:ı JI Will ;I~ 4.r .:,.~1 <1 
•J.,:-1\ oJ>-4;J.1 d,.oy- )1 (2 

d (.:P>l.J_I ~I ..ı;-:/1 ~I <3 
'«Ulu Emir.İbrahim Beyin annesi," sahibei iffet merhume ve mağfure (h~tun) .. » 

kitabesi yazılıdır. İç tarafında ise gayet sanatkarane yapılmış bir dairenin 
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çiçekli nakışları ortasında biri sağ<ıan, diğeri soldan mütedahil şekilde 
yazılmış girift iki tane : 

«Güvenim Tanrımadır .» 
ibaresi mevcuttur. Ayak şahidesinin iç tarafında: 

U:> .J.'; ~\ ;j (1 
4--li.o 41 ~J <2 

«... Allah kabrini nurlandırsın ve makamını cennet etsin ... » 
.ve bunun dış yüzünde ise: 

j j.,~ı r:::_J ~ u-.r!'- 0-" ~~' ,_,,_ <1 
~~·le· J ~)\ J c:1 ~ (2 

. . 
« ... 849 yılı Rebiüle~el ayının· yirminci Cumartesi ·günü fani c1ünyadan 

·. . ebediyet alemine göçtÜ»~ 
olarak öldüğü yıi· yazılıdır. 

Sandukanın sağ ve sol taraflarında ise; şeritvari iki satır pzerine [ ı) 
«sol yan tarafında» ; ... Jı. 'iı ·.ılı 'i ..tı 1'7-... )ı ,;r )ı ..tı~ • 2) · «sağ yan tarafında» 
.... ~- .ıG.il' ıG; v-J olmak üzere .Ayetül - Kürsi mahkıiktur., 

Üçün c ü sanduka ( orta ) : Yukarıda ·adı geçen, .İkind İbrahim Beye 
ait ·sandukanın sağ tarafında ve ayak ucunda olup (864/1459) da vefat 
eden, İsfendiyar Beyin kızı, Sait Baht hatuna aittir. Sandukanın baş şahidesi 
dış yüzünde: · · 

~wı 4d-11ı ~ı~ ~/~ı (~ 
.._. y> ).1 .ı.;iYI 4+-JI ;1.:ı JI (2 . 

4)...ol}I ;;~\ ;;~I _ö;,i.ul (3 
;lAAll J_i.ö.11 ~)I ü-;, jl ~4 .. 

;~.>.:L..I 0\kL..l 1 ~.· 0jl.:. ..:..~ ~....,. (5 
«Merhume, mağfure, şehide, saide, kadir ve gaffar ~lan Allahın rah

meti~e ulaşıcı Sultan : lsfencliyar kızı Sait aaht Hatun fani. dünyadan (diyar· 
dan) be~a ülkesine 'intikal etti>>. 

iç tarafınd~ ise: 

.:ı~ ~ ı; "'}~ J e) n 
.:ıı j_,ı ~ 0T vA .:IJJ. ~ 'i <2 

«Biz gittik; bakilik. geride kalanların olsun, elbette_ ki._ doğan her kimse 
gidecektir»• . 
Farsça beyti yazılıdır . .Ayak taşının iç yüzünde, yani bu~ Farsça beytin karşı 
tarafında: · · 
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4-.olh ~I J~ J U. .;:-i .ı..111 ;j (1. 
~1)-1 \...ı~ ...ı~ JJIJ\ J .ı.:.l:o·.:....f <2 

JJl.ı:·k·J ~-J L~)I JJ~ 4.J" 4:_ ~\ı\11 r. ~- (3 
~I §ı J ,:)_,l.a.11 J..a-91 \lı:. 4~:,.;\I ~.;~\ (J" (4 

«Allah kabrini nurlandırsın ve makamını cennet kılsın. uğurları yayıl· 

sın. 864 .yılı muharrem ayının başlarında (vefat. etti)». 

olmak üzere «Sait Baht Hatun» un öldügü yıl mahkuktur. Dış ·tarafında 
/ . . . 

ıse şu: 

.:..-l;l:t ı.:ı~ ..:..~k -ı.:ı_,::;- . 
.:...-1; \~ ~IJ J;I ı.!.\.l. 

.)J~J t>\...ı# J)o) .)_,.t.. )J...ıAI> ~ . 

.:,......! \~ '-:"";~ .ı...P>j 1 _J.>. .ı.\.>v" 0 .. ~ J';'" 

«Madam ki dünyanın sonu fani olmaktır 
Ezelin· de ebedin de mülkü Hudaya mahsustiır 
Neye mağrur .olsun varlık sahrasındaki· yolcu· 

.. __ _ ___ _ ÇJ.!ıı.{{!i_ .l>.1!..:t:ll.~rlıal.etJ..irı:~ Ş!w.rı _her __ taraftan: yokluğa ulaşır». 

FarÇa kıt'a yazılıdır. Sandukanın üst kısmının sağ tarafında ( .... J_, ... )1.J"İ), 
sol tarfında ise (.; .. <(JJI ı'..ı}f.1 • .:r._..Uı) , ( .... İL,ı.,. t:....... \:.:1 .\:.,,;), ( ... ;;L:ll~.ıi .;,> ~·ı \;,_.i) , 

( •••• i'1'-; ~- .,..~ı;) ; ( .... ,!.IJ....; ~ t:.:~., t. 1.;,.,,) ayetleri mahkuktur. Alt kısmında da 
yine, sağlı ve sollu olmak üzere şerirvari Ayet· ül • Kürsi yazılıdır; · 

Y e d i n ci s a n d u k a (o r ta) : altıncı ki tal;> esiz sanduka ile Kötürüm 
Bayezit' in sandukasının ayak ucunda olup ( 8 64/14 5 9) yılında vefat eden 
Yahya bin İsmail Beye aittir. Sandukanın baş şahidesinin dış yüzünde şu kitabe: 

~\ ;'.) jl \.:JI ;I.)_ 4.J'" J~ .(İ 
jl ~t:J.ı jl ,_,_..ıı ;.,.W.I u>)I (2 

ı.)\;. J:A.-1 ı)lkL.v '-'. cl·~~ ı)UI '":"'J .:,..2'-; (3 
· «Merhum, mağfur, masuın, mennan olan Allahın rah~etine muhtaç, Sultan 
İsmail Han oğlu Yahya Bey ffrniÜk cÜyarınd~n. beka· yurduna naİdolunP.u». 
ve· N yüZüıide ·ise: 

o j>- :/1 ~ Jı/' l~..ıJI 

«:O~nya, aliiretin tarlasıdır». 

hadisi yazılıdır. Ayak taşınm dış yüzünde, Yahya Bey'in ölüm yılıni gösteren· 
şu kitabe miıhkuktur: · · 

.ı:..~ dı J..> J "J.'9 .ı.U' ;~· 
.ı.:.. l:- .:.....? •::-·J .. ı ..s ~ ...ır-=- sı J ı J 

(Ayn~ı:ı böyle) ~r,J-1 l.J' ~\J ~-' ~-J ~;I ~:..,.. 
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«... Allah kabrini nurlandırsın ve makamını cennet kılsın. uğurları· yayılsın.-
864 yılı Zilhicce ayının başlarında {vafat etti)». -

Bunun iç yüzünde d~: 

o;:.. j11 -ı.J:-:- ~ ..\11 

«Dünya müminlerin zindanıdır» 

hadisi yazılıdır. Yahya Beye ait olan bu sanduka altlı üstlü olmak üzere iki 
kısımdan ibaret olup, üst kısmının sağ tarafında «S~rei Kadir» -ve sol tara- -
fında ise kezalik şeritvari «Ayet - ül. Kürsi » mahkuktur. Alt· kısmının sağ 
tarafında: 

- ' 

..:...-' .l/ .öv"' .)...ı..:.... .ı,; J.) t...:..\ı . - . 
.::_..,..;! .lJ.l J <>J...\ıl .rl.1--· l:-.) c 

l5~_-ı; ı.§ }J 0 l: .... ) ,s:; -
.:::.- 1 .) .J" ~ I; 0~_,:>~ t;;..'~- ( 

«İnsan olan dünyaya gönül bağlamaz: Çüpkü,. dünya . baştan b~şa kederle 
derttir. Dünyanın, dostlarına ne yaptığını göımen jçin mezarlığa bfo bak!». 
Sol tarafında da: 

.ı.i~ l~ ;ı ) t;°""'. JL J~jll> 

~~ u _,ı -~\fi ~'--". ~ 
'· ı:. _: -

. J.~> ~ ~ ~ .:ı _,, ~- .ı.~ l.'.r_ ~ 

..\..!.~ ıc..;f i J~~ ~·- < 1 • ... • ., ...J 

«Bin yıl dünya baki olsa da· yaklnen bil ki onun akibeti de faniliktir. Tahtının 
mertebesi gök yüzüne erişse. bile, sana şU: tahtd tabutta urumak gerektir». 

olmak üzere iki Farsça kıt'a yazıl~dir. · _ -
Beşinci ve altınc·ı sandukalıır.(büyük): 'J)u'.saa'dukalar, hiç 

bir tezyinat ve kitabeyi havi olmayıp -alelade mermer taŞtan yapıimİştardır. 
Üzerleri, herhalde sonradan yapılan bir tamir esnasinda olacak, kireçle ba
dana edilmiş bir haldedir'. Candroğulları hanedanına mensup olmasi tazım· -
gelen bu iki merkadin kimlere ait olduğu b.~ itibarla malum değildir; 

Sekizinci sanduka (küçük): Yahya Beye ait sandukanın alt ta 
:rafında ve_ küçük kıt' ada olup kezalik ne bir kitabesi ve ne. de tezyinatı 

mevcuttur. 
Onuncu sanduka (kÜçük): Yine bu.hıinedanda~ küçükbirço.cuğa 

ait olduğu anlaşılan bu sanduka, Cetalüddin Bayezit' iri_ ayak. ucunda. m~v
zudur. Yekpare . taştan yapılmış <?lup kitabesi -yoktur. · 

O n birinci san_ duka (b Ü yük): Bu sandu h, türbenin kuzey tarafı 
nihayetinde ve duvar ittisalinde olup tahta,dan yapılmış,._ etra(ı da kez_aHk 
tahta bir p~rmaklıkla çavdlmiştir. _ Bu parmaklıkların . ön uçlarında yine 
tahtadan küçük birer «Mevlevi Sikkesi» modeli mevzu l;>ulunmaktadır. Kita
besi 9Jmıyıı1?- ~ı;ı şı;ınd11kanın kime ait 9ld-u.ğu kesin olarak nıalull! dedŞil<:iiı:, 
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Şu kadar ki, bu meçhul merkadın «Sinop Kitabeleri» Unvanlı eserde 
( sayfa, 40-41 ) hatta. şüpheden vareste olarak «Gıyasüddin İbrahim bin 
Süleyman Paşa» ya ait bulunduğu yazılıdır. Filhakika, türbenin Candaroğul· 
!arı hanedanına ait olması, burağa yatan zevatın da ölüm yıllarına göre, 
kuzey tarafından sıra ile defnedilmeleri ve bu mey~nda mahalli Evkaf kay. 
dinde türbenin «İbrahim Bey Türbesi» diye yazılı bulunması gibi hususlar 

. nazarı dikkate alınarak,. merkadin «Gıyasüddin İbrahim Beye» aidiyeti hat~ra 
gelebilirse de, fikrimizce bu nihayet bir tahmin mahiyetinden öteye geçmez. 
Zira:· birincisi kitabenin olmayışı; ikincisi Evkaf kuyudatının, bilmünasebe 
yazdığımız gibi, tarihi tetkikler için asla itimada şayan vesaikten bulunmayışı 
dolayısiyle bu hususta serdedilen mütaleaların, bugün için, acele verilmiş 
bir hükümden başka. bir mana ifade edemiyeceği kanaatindeyiz. 

Kezalik «Kastamonu Asarı Kadimesi» Unvanlı eserde . (sayfa 2 8 ve 9 2) 
Gıyasüddin .İbrahim Beyin merkadinin Kastamonu Mevlevihanesi içinde olduğu 
da, bir kitabe taşına istinaden, beyan edilmektedir. Hulasa, bu hususta kuv· 
vetli bir vesikanın çıkmasına intizar zarureti mevcuttur. Birinci· İbrahim Bey 
riariıına «İçkale Camii». kapısında bir kitabe vardır ki, Bu kitabe Candar~ 

oğullarının· ilk devµleri için kıymetli . bir vesikai mahkı1ke mahiyetindedir 
(Bak: Kale Camii} . 

. Türbenin kuzey taraf duvarında, muahhac.bir devre ait olmak üzere, 
alel~de siyah bir boya ile yazılmış şu. türkçe kıt'a mevcuttur: 

«Zairan -'ı ehl · i aşka perde olsun deyıi 
Kabri taşı bergt!zarmış cezbe • i rahmanıla 
Hak • i paki kabrine yüzüp. süren ehli dilin 

.• ~~kiz cenneti eylemiş eb~d hud habibi canıla» (1} . 

Bu ki.sının baş tarafındaki haşiyede, mahalli . Evkaf kuyudatı hakkında 
bir fikir verebilmiş olmak için; bunun sonuna bir · vesikayı ilave edece· 
ğimizi ·.kaydetmiştik. Binaenaleyh, bir tevcih beratından başka birşey olmıyan 
bu vesikalardan birini aşagıya naklederek İsfendiyaroğulları türbesi hakkın· 
daki izahatı tamamlamış oluyoruz. 

SURETİ. BERAT 

«Bin iki yüz yetmiş. yedi· s;oesi . Zilhiccenin on birinci günü tahtı ali . 
bahtı Osmani üzere culı'.isu hümayıinu meyriıenetmakrıin vaki olup umfımen 
tecdidi berat olunmak kaidei meriyei saltanatı seniyeden olduğuna binaen 
Nezareti Evkafı Hümayunı mülfıkanei:ne ıriulhak Evkaftan fuedinei Sinop'ta 
vaki merhum ve mağfurürileh Sultan Alaüddin neslinden İbrahim Bey ve 
Sultan Hatun türbei şerifi vakfı mahsulünden olmak Üzere yevmiye ~ir akça. 
vazife ile Cüzühanlık ciheti mutasarrıfı işbu rafii tevkii ref?şşanı hakanı 

· Mehm.~t TaJıir bin Süleyman'ın yedinde olan atik berat bittakdim te.cdidi 

p J Sol! npşrııı!) vezni bozuktur, 
. . 
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rica olunmaktan naşi kuyuda müracaat olundukta ciheti mezkure bin iki ' 
yüz otuz <lort Şevvali mükerreminin ahiri tarihiyle mumaiieyhin uhdesinde 
oldağu tebeyyün etmiş olduğundan kaydi ve atik beratı mucibince tecdidi 
beratı şerifi' ita olunmak babında sadir olan ' fermanı alişanfni vechile tecdi· 
den bu beratı hümayunumı verdim ve buyurdum ki mumaileyh _üslubu· sabık 
üzere ciheti mezkureye vazifei mersumesiyle mutasarrıf olup icrayi hizmet 
olunduktan sonra işbu be~atı alişanıma . mugayır· tasarrufu umurma .. tarafı 
ahardan müdahale olunmıya şöyle bileler ~lameti şerifeme itimat kılalar 
tahriren fil-yevmittasi' aşere ş.ehri Cemaziyelevvel li-sene seb'a· ve seb'in ve 
mieteyni ve elf». 

SULTAN HATUN TÜRBESİ 

(1395/797) .· 

Halk arasında «Aynalı Kadın Türbesi» namiyle maruf olup, Evkaf ida. 
resinde aşağıdaki kitabesi gibi «Sultan· Hatun Türbesi» olarak · müsecc;eldir. 
8, 5.0 uzunluk; 8, 5 O metre eoliliğinde ve 4 metre yüksekliğinde olan bu 
tü~be, Jıükumet konağının arkasında, büyük kıt'ada kesme taşlardan yapılmış 
küçük bir binadır. Sakfı ahşap olup mimari bir kıymeti hai~ değildir~ 'Doğu 
yüzünde, yukarısında kitabeyi havi, bit kapısı ve kıble. tarafında da demir 
parmaklıklı büyücek bir penceresi vardır. · . . . 

Türbe içinde iki taş sanduka mevcut ise ôe, yarısından fazlası kirılıp 

kaybolmuş olan mezar 'taşlarından hüviyetlerine. dair vazih bir malumat elde 
edilememiştir. Biri kapısı önünde hariçte, diğeri türbe içinde ve zemin taş· 
larından biri üzerinde mermerden .birer Ayna resmi mah~uktur ki, halk 
arasında «Aynalı ~adın Türhesi» adıyla anılışı bu resimlerden ötürü olsa 
gerektir. 

Türbenin tam kapısı üstünde aşağıdaki kitabe mevzu bulunmaktadır·: 

0,,;ı.;. 0tkı .... ;; )...J.ı ;;_,..aı ~»- .:....1 <1 . ~ .. ·~ 

.;»ı ...... 1 ı.!..l,\;.)jl '-' \~~ 0~ .::..~ '<2 . .. . . ._ .. . 

'\t..":""-' ~-iJ L-, ~b 0l.4.o; j tıJ· <3' 
«Bu makbere, Orhan Bey oğlu Süleyman Paşanın kızı (kabirleri pak, hoş 
olsun) sahibi ismet· Sultan Hatun için yedi yüz doksan yedi yılı rıı.mazanında 

bina olundµ»; 

Bu kitabe, mustatil şeklinde memer · bfr taş üzerene kabartma olarak 
yazılıdır. Uzunluğu o, 7 2 genişliği de 0,40 santimetredir. Üç satır üzedne 
tertip edilmiş olup yazısı kalınca ve girift bir Selçuk neshinin aynıdır. . . 

Dikkate şayan bir mahiyet arzeden bu kitab'ede ismi geçen kadın Birinci 
Muradın kardeşi «Sllleyman Paşa» nın kızı olup, ağlebi ihtimal Paşanın ve
fatından sonra, Candaroğlu «Süleyman Paşa» ya -· babası Kötürüm Bayezit 
Beyden yüz çevirip Osmanlı Hükümdarı Birinci Murat' Beye iltica ettiği 
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zaman· tezviç edilmiştir (Mukaddemeye bakınız). Mumaileyha, 797, H ... 
1335, M. de Sinopta vefat ederek namına yaptırılan bu türbeye gömülmüş
tür. Şu kadar ki, türbe içinde iki makbere mevcut ve bunlardan ikisinin de 
kitabeleri yarısından fazla kırılmiş olduğundan hangisinin «Sultan Hatun» a 
ait bulunduğunu tefrik etmek imkansızdır. 

~ultan Hat~n Türbesinin hariçten görünüşü 

HATUNLAR TÜRBESİ 

(1425/828) 

Bu türbe Sinop yarımadası üzerinde kain olup halk arasında «Seyyit 
Bilal Camii» adıyla maruf «Cezayirli Ali Paşa Camii» nin garbı şimali tara
fındadır. 6,30 metre uzunluğunda ve 5 metre enliliğinde kesme taştan yapıl
mış tek kubbeli küçük bir bınadır; Halen harabe yüz tutmuş bulunan bu 
türben.in ne zaman ve kimin .namına yapıldığı hakkında .sarih malumat mev-
cut değildir., · · 

Türbe dahilinde, biri sağ (a) ve diğeri sol (b) tarafta olmak üzere iki 
sanduka mevzu bulunmaktadır. B~nlardan sağ taraftaki mermer sandukanın 
söl · yüzünde şeritvari şu: 

. - - ~lio ~I J\k> J\; J J; d\..a.iı. J~\9 
;:.,1,_J\jo .)") ~t? ~ J c.>·~ ~ rJ .. :ıe_,,_ .j 

(A 

«Ya Rab! Suçtarımı kemali kereminle bağışla. Mahşer günü, makamım 
· gökler ·kadar geniş bir cennet olsun» •. 

ve sağ yüzünde ise: 



,:}- ~..ili )liı ~ ,;:)_,_jl '-:-'J~ ~' J!t;. -~ 
.>~~ ~ ;;~;.,. ı.!1:.,. y.--;I ~'1 ~\ .:.ı~.r,11 f 

«Ey alemi yaratan, ey göklerin Rabbı, suçları bağışlıyan Allah! 
suçlarımı bağışlatmıya sana geldim». 

cümlei duaiy mahki'ı.ktur. Bu kitabelerin her ikisi de girift ve kalıiı bir sülüs 
hattile ı, 7 8 metre uzunluğunda ve o' 3 o santimetre enliliğin de mermer bir 
levha üzerinde birer satır olarak yazılmıştir. . _ 

Sandukanın baş şahidesinin iç yüzünde tiirkçe !llarak: 

«Li'ı.tfünden eyle anı sen (bir kelime okunamadı) .ı~ -3 T 
Her kim hatunı hayır düa ile eyleye yad» 

beyiti ve dış yüzünde de: 

uCı.I J\_,.!. r j 
.s.ı\t·~· J ~~)\ J .!,.~ .\.:_ 

~ r.J 1 ~.r;-~ 1 

"« ••• Hicretin sekiz yüz kırk üç senesi Şevval ,ayının onunda ... •» 
olmak üzere v_efat tarih yazılıdır. 

Ayak şahidesinin iç tarafında: 
;ı..,-ı:, .. ~I 

<V y-Jt\ ~\· Jı~ jl l:.411 

.. o..ı.:r!i' ;;~..JI 
«Merhume saide, şehide fanilik evinden bakilik evine göçtü» 

·(taşın alt tarafı kırıktır) 
dış yüzünde ise, armudi şekilde bir cerceve dahilinde mütenazır ve yekdiğeri 
içine girift makus ·bir surette - dört defa tekerrür eden • şu: · 

Zı l"cıı 
«Hüküm Allahdandır;» 

Jl l;. Ji ~ ;;-
«Güvenim Tanrımadır» 

ibaresi yazılıdır. Ayak şahidesindeki kitabenin son satırları kırık l.ıulunınası 

dolayısiyle bu makberenin kime ait olduğunu vazıhan tayin etmek imkansı.Z 
ise de bunun • bir. aile medfeni olmak itibariyle • Ce!alüddin - Kötürüm -
Bayezid'in oğlu «İskender» in zevcesi olma_sı melhuzdur. 

Sol taraftaki san~ukaya gelince: Bunun alt kısmı alelade tuğladan 
örülmüş olduğundan, öteki gibi, kitabesi yoktur. Sandukam~ baş şahidesinin 
iç tarafında: · · -

~ .f>" }\ .::.,..l.4:.:1 

) ..ı.:_(.. 1 . .:,.;. ~; l;. o) .,1 
, (B 

«İskender kızı merhume Ture Hatun göçtü (öldü)» 
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olmak üzere makberenin aidiyetini bildiren, iki satır üzerine mürettep, bir 
kitabe· mevcut olup dış yüzü yazısızdır. 

Ayak şahidesinin dış tarafında: 

0_,;ı.;. 0~lS 

\.ıı.\j ..'.:..!u. ~< )-ı. ~\~ .:..~ 

1.Alp (kırık olduğundan iki kelime okunamadı) qı J 
«Abdullah kızı Çerkes Gülefın Hatun, _toprağı hoş olsun.~» . 

iç yüzünde de: 

!lj~l\ 0laA) 

4: ~·tc· ' l.J_ ~ ...;~ .. :...... ..l.> 'Yı r J'_ 

(taşın alt ta~afı tamamiyle. kırıktır) 

«Sekiz yüz yirmi sekiz -yılı mübarek ramazan ayının azar günü (öldü)» 
olarak vafat tarihi yazılıdır. · 

Türe Hatun'a ait olan bu merkadin ayak tarafında mevzu bulunan 
yuhrdaki şahidenin başka bir kadına ait olup hariçten nakil suretiyle buraya 
yerleştirilmiş -olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh, Türe Hatunun ölüm yili meç
hul kalmaktaqır. Malum olduğu üzere «Türe Hatun» Kötürümün --'-- kardeŞi 

· ·- Süleyman-~tarafından · · öldürületr .;_ küçük oğlff «fsl{ifoôer»iiı. kızıdır. 

DEVLET HATUN TÜRBESİ 

(775, H.? - 863, H.?) 

Kasabanın bir çeyrek saat kadar uzağında ve limanın kıble tarafı kıyı~ 
sında -bulunan bu ·türbe, bir bahçe içinde ve alelade taşlarla örülmüş mezar 
halindedir. Mezarın baş tarafına mevzu, taşın iç yüzünde: 

;;~I ;_,lı.llJ ..._. y }\ .;:....l4;.'.'\ 

jW ..":İli ~.I'-; jl l:All ;l-3 (JA 

«Merhfıme, Mağffıre ve Saide dünyadan göçüp Tanrı rahmana kavüştÜ>>. 
ibaresi yazılıdır. Ayak şahidesinin iç tarafında ise: 

«Birinci satır tamamen silinmiştir» 

~ 1.t.' ,c.·, 0'Ç--J .!,..\: t.ı ~- 0.i\;. ..:.J -'..) 01 • 

«Devlet Hatun, 863 tarihinde ( .... ? = öldü)». 
olmak üzere vefat tarihi mahkfıktur. Şahidenin diş yüzünde de: . 

;IS'.) )\) ;.> ~ 1 l:i..) J\9 0 y~ 
'i ;ı.;:~ ~..) ..)./, ~ ;'-:=>-1 v - . 

farisi beyit yazılıdır. 



/Bu kitabenin yazılı bulunduğu taş tesiratı hariciye ile fazla aŞinmış 
olduğundan üzerindeki yazı ancak bri k~dar ve bu şekilde okunabilmiştir/ 

Bu mezar içinde ayrıca, üst. kısmı kırık olarak, şu kitabe de bulunınkta
dir: 

l.P.I_,\.. tJ:-ı J~J 
0 _ _r.Jı j_, ':Jı ıS~~ j 

~~J~J/('k 
«(Allah Cenneti · onun nie'vası kılsın!» T7 5 yılı Çümaziyelevveliin 

20 sinde (vefat. etti). 
Bu kitabe 0,60X0,40 eb'adında olup başka hir menzara ait ayak 

taşıdır. 

II 

CAMİ ve MESÇİTLER 

KALE (İBRAHİM BEY) CAMİİ. 

(1341/742_2 

Candar oğHarının ilk devirleri için mahkıik bir yesikayı havi olan ve 
Sinopta bu aileye ait tarihi eserlerin de en eskisini teşkil eylemekte bulunan 
bu cami, kitabesine göre «Gıyasüddin lbrahim Bey» tarafından ( 13 41/7 42) 
tarihinde «İçkale» nin şimalişarki tarafında yaptırılmıştır. Halk aarsın~a 
«Kale Çamii» adıyle maruf ise de, aşağıdeki kitabede banisinin adı satahaten 
yazılı bulunduğundan isminin de «İbrahim Bey Camii» olması lazım.gelir. 
Cami 1 7 X ı 5 metre genişliğinde ve- ı O metre yükseklikte olup kesme taş
tan yapılmıştır. S~kfı ahşap olup inimari bir kıymeti- haiz değildir. Sene- . 
lerce mensi ve mettuk bir halde zamanımıza kadar muhafazai n;ıevcudiyet . 
edebilmiş olan bu cami, bu gün aşağı yukarı bir enkaz yığını halini arzet-
mektedir. · 

Camiin şimal tarafında bir· kapısı mevcuttur~ İkisi bu kapının doğu ve 
birisi de batı tarafında olmak üzere, 'aşağıda yazılı, üç kitabe mevzu bulun
maktadır. Doğu tarafındaki kitabeler şunlardır: 

- A) 

:ıı 1 J y) ..ı.:r :ıı 1 )11 411 ':} <1 
T~ ...... :ııı ..;: ir ,ıuı ~ ~,· Jli <2 

Ll:-t J T rJ 41 ·:uı ı.5-- <3 , 
: (' f ':J\ J;:" ':J\ !lJl:i1 ~~\ \,.i, ;} ..... ~ v"I (4 

. _"',.\...,.~_, ~JI ı.;·ı 4:.... ~r.ai .V: 0!1- U' (.jl>IJ.1 v . ..Ul.,-l;.ıJI_ ~~S:. (5 
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·. «Hazreti Peygamber (Aleyhisselam), her kim Allahü Taala için bir 
mesci~ yaparsa Allah da onun için cennette bir köşk yapar, buyurdu. 
Bu mübarek ·camiin yapılmasını, Emirül Ekrem Gıyas-üd-dünya ved-din, 
Süleyman oğlu İbrahim yediyüz kırk iki senesinde emretti. İzzetle mansur 
olsun.» 

Bu kitabe «O, 7 O X O, 9 O» ebadında ve yerden «2, 5 » metre yüksekte beş 
satır üzerine tertip edilmiştir .. Yazıs~ da orta bir Selçuk neshidir. 

(B 
(Birinci satır siliktir.) ( 1 

••.•.• ~I l..V. / :U ;;_;JI 41>-J _, oJ..;~ \..._r 01 ..ı.~I J (2 
..... .il·~ v;:..;tı~ı 0l,,.y_ J .r->--f' ıJ. ıJ' _,'&...[ ~\ _,, 1 <.)_..ı.11_, • •• (3 
:Uı Ü-J jl ~~I ._4~\ .i.:,.!I JY, ":"l_,ı \11 ö;\.r ~Ç~J r>- [1..5.IJ (4 

....A .... _,ı ı:; J . ..._\ jW . . -
«Şehadet getirin ki Muhammed, Allahın kulu ve yalavacıdır. Bu Mescidi 

Halifenin Mutemedi .. ~. ve'd.Diri; Ebü'l-Feth Keykavüs bin Keyhusrev yaptı. 
Tanrının rahmetine muhtaç . bulunan Yusuf oğlu İsmailin tevliyeti ile 

kapılar altı yüz on ikide tamir edildi». . 
·-Dört satır üzerine yazılı bulw:ian bu kitabe «l,OOXl,50» eb'adında ve 

yerden «1,60» metre yükskte olup Cami ,kapısını poyrazla doğu taraf du
varlarının birleştiği noktaya yakın bir mahaldedir~ Orta bir Selçuk neshile 
yazılı olan ·bu kitabenin birincis.i satırı okunamıyacak derecede silik ve sol 
taraf· kenarları da kırık bir haldedir. Bu kitabe bize; Sinobun Selcukiler· ta-

. . . 
rafından alınmasını müteakip iç kale kapılarının da mütevelli İsmail tarafın-
dan tamir edildiğini açıklıyor. 

0b-~I ..ı.:..ı_,lr JP> :UI 0' (İ 

0 lkl- (.L.. ~ 1 Li.P> .;..P (2 
. (jlo;'YI ~ j ~J. :Uı 4;.. (3 
0~ 1 o.i~ (..>\;'('.ali .ı;+J) (4 

«Tahkik Allah, tek Tanrıdır 
. Sultan Selim bu şehri imar etti 
Alıah her zaman memleketini paydar etsin 
(Tamiri kale) bu binanın tarihidir.» 

(C 

Güzel bir Osmanlı sülüsü ile yazılı bulunan bu kitabe «0,90 X 0,45» 
eb'adııida ve yerden «1,20» metre yüksekte olup kapının batı tarafındadı_r. 
«9 2 5, H.» tarihinde «Birinci Selim» tarafından Sinop kalesinin tamir edildi
ğini _gösteren bu kitabenin, bittabi cami ile bir münasebeti olmayıp _her 
hangi bir surette kaleden düşmüş ve sonradan camiin vaki bir tamiri sıra
sında buraya konulmuş olması muhtemeldir. 
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·Osman. oğullarından «Kanuni Süleyman» tarafından da tamir edildiği 
söylenilen bu camiin, hem Selçukiler hem de Candar oğulları zamanına ait 
kitabeyi ihtiva etmesi tavziha şayandır. Kanaatmize, bu camiin ilk önce fethi 
müteakip «İçkale» de Selçukller tarafından yapılmış ve bilahara barba yüz 
tutması dolayisiyle Candaroğullarından Birinci İbrahim Bey tarafında~ ta
miren ihya edilmiş olması muhtemeldir (1}. 

ASLAN CAM11 

.(1351/752) 

Kasabanm şimal tarafında ve halk arasında. bu isiı:Qle anılan mahallede 
kain olan bu cami .< 12 51/?:.5 2) tarihinde yapıJmiştır. ı i metre ·uzunlu
ğunda, 1 3 metre enliliğinde olup kesme taştan yapılmıştır. Sakfı ahşap olup 
kµbbesizdir ve 275 metre enliliginde bir mihrabı vardır. Bu mihrabın içi 
kırmızı ve yeşil boyklarla boyanmış olup basit bir şekilde oymalıdır. Bu
nun üst nihayetinde armudi şekilde süslü mermer bir levha ile bu levhanın 
altında ve mihrabın genişliği imtidadınca ufki bir istlka~ette ~üselles tahta 
süsler vardrr. Bundan mada mihrabın orta kısmı hizasında, sağ ve sol taraf
larında uzunca bir tahtaya geçirilmiş mahrut şeklinde karı kadim demir 
mumluklar mevcuttur.· İkisi doğuya ve ikisi de batıya açık dört büyük pen
ceresi olup bu pencerelerin kasaları da kezalik karı kadim ve oymalıdır . 

. Camiin, müezzin malifili . ö·nünde ikisi kırmızı ve biri mavi ~enkte üç 
somaki mermer sütun vardır~ Bu sütunlar1 kaideleri yukarıda olmak üzere, 
tersine konulmuştur. Kırmızı olanından . biri rengindeki cazip letafet, baş ta
rafındaki İyonik. tezyinat itibariyle nefistır. Aynı yerin üstünde merdiveni 
içerisinden yapilmış bir mahfil daha mevcuttur. Bu -mahfilin d.e ön tarafı 
arabesk oymalıdıı:. ·Kafesleri ile alt kısımdaki geniş kirişler üzerinde, hafifçe 
.görülebilen, tezyinat da dikkate ş;ıyandır. 

Camiin ke~arları mermerden yapılmış doğuya açık iki kanatlı tahta bir -
kapısı mevcuttur. Bu kapı Selçuk tarzında süslü ve başlı başına bir kıymet 
teşkil edecek kadar ince .bir ~seri saµ'atır. Bu kapının Türk oymacılık san'· 
atının nefis bir örneği olması dolayısiyle, kayıp ve pJahv olmaktan muJ:ıa
fazası için bir müzeya alınması şaynı arzudur (2}. Bunlardan maada, Camiin 
dış tarafında ve kıble. tarafının bitişiğindeki çeşmeye yakın mahallinde gır
lant ve iki öküz başiyle süslü «7 5» santimetre uzunluğunda ve· mustatil 
şeklinde bir rölyef mevzudur. Bu rölyefin doğu tarafında .ve yerden «2,5» 
metre kadar yükseklikfe ayrıca küçük bir mermer levha üzerinde kabartma -
bir üzüm salkımı resmi de mevcuttr. Rölyefin, Romalılar devrine ait eski bir 
bii:ıanın - belki de bir mabc:t - enkazından alınıp buraya· gelişi güzel ko
nulmuş olması Çok muhtemeldir. 

[1] Bu c~mi içkaleden ğeçirilen yol dolayısiyle sonradan yık~İmışhr. 
[2] Rahmetli H. Fehmi Turgal'a vaki olan müracaatım ii:ı:erl~e bu. kapı sonradan 

Ankara Etnografya Müzesine naklettirilmiştir. 

Derg:i - 12 
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K<!pının yukarı kısmı nihayetine yakın mahallinde, biri sağ (a) diğeri 
sol (b) kanadı üzerinde, yine ağaç oymalı ve birift bir yazı ile aşağıdaki 
kitabe_ mevcuttur. 

Arslan Caıİıi"nin Selçuk tarzındaki oymalı kapısı 

(Bugün Ankara Etnoğrafya Müzesinde mahfuzdur) . . 
l _ra.i <\\ ;uı-_s. JW ~ \~_. -3-.. J~ >~il~~ _\JIJI Jl.9 (a 

~~\ ~ ~\ ~I _,l..., .... I u-: J:'-~I !.l;.'-;i\ ~-11 il;._ .\..:...:JI i:J..I j (b 
• '• <\ı~ ...... _,~, 

- ."" . -

- «Hazreti Peygamber (Aleyhisselain), her kim AIIahü Taaıa · için bir 
m'eıiÇit yapar_sa Allah da onun için .cennette bir köşk,·yapar, b~yurdu. Bu 
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mubarek m.esddi, yediyüz elti iki de Uslu oğlu İsmail yaptırdı. Allahın 
ihsanına nail olsun.» 

Bu kitabe _tıraz .şeklinde ve bir satır .üzerine yazılı olup yazıları sonra
. dan beyaz boya ile boyanmıştır. 

FETİH BABA MESCİDİ 

(1353/754). ~ 

Hükuemet konağının garbı · cenubisinde ve «Meydankapı» çarşısındadır. 
8 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde olup 

Fetih Baha Mescidi'nin mihrabı 
' . 
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kesme taştan inşa edilmiştir. Küçük ve müzeyyen bir mihrabı vardır. Bu 
mihrap, Aiaüddin Camiini~ mihrabı gibi, mermerden yapılmış olup etrafında 
kabartma· olarak «Ayetel-Kürsi» yazılıdır. Poyraz cephesinde bir kapısı 
mevcuttur. 

Mimari bir kıymeti haiz olmıyan bu mescit binası birçok defalar tamir 
edilmiştir. Biı tamirler sırasında eski inşa üslubunun az çok değişikliğe 

uğramış olması mühtemeldir. Cenı.ip tarafındaki bahÇe içinde «Fetih Muham
med Baba» namiyle anılan bir .zat gömülü olup mezar kitabesi yoktur. 
. Biri mescidin' kapısı üstünde, diğerleri de kapını doğu ve batı tarafında 
olmak üzere üç . kitabe ·mevcuttur. Şu kadar ki, batı tarafındaki kitabe taş-

. !arından biri harici tesirlerden müteessir olduğundan okunamıyacak bir hal 
almıştır. 

Kapının üstündeki türkçe kitabe berveçhi atidir: 

«Eylemiş Feth Muqammed Baba hurda tehlil 
Hem· gaza hem· dahi .edvarı hayatı ~ekmil 
Biri yo~ · söyledi tarhin anın her tafsil 
Merkadü mescidi imar ile oldu tebcil» 

Bu kitabe 0,3oXo,15 eb'adıncja ve yerden 4, 5 . metre yüksekliktedir. 
Tarih mısra'ı, .bir. noksaniyle1 i 3 3 O yılını gösteren · bu kitabenin, . mescidin 

. Fetih Baba tarafından-tamir ettirilmiş olduğu hakkındaJd rivayeti teyiden 
yazılıp buraya sonradan konulmuş olması· m.uhtemeldir. 

Kapının doğu tarafıhda mevcut kitade de şudur: 

l>~J.? ~· :U ..ı.::-WI ~I _, JW :Ul J\9 .<İ 

ı..>.Jı> .wı ·ı..ı.>' :uı t' <2 
J~...-1 _;:.al ~I !lj~I. ~I (3 

. . . -

. ~\......._ J c:J--;,.._, ~JI ~ .Uly. :Uı._,.;.ı cl j-1 ı.) (4 . . . . .. . . . . . 
' ' . 

«Şüphesiz mescidler (ibadat) Allah içindir. Aljah'tan başkasını çağır-
mayın. Bu mübarek mescidi, yediyüz elli dört tarihinde (Allahına mnhtaç 
bir kul olan) Uslu~ Bef oğlu İsmail yaptı. Allah akibetini hayir eylesin». 

Dört satır üzerine k;alıı:i V(:! girift bir nesih ile yazılmış olan bu kitabe 
0,20 X 0,50. eb'adındadır. Halk arasında «Fetih Baba Mescidi» adıyle anılan 
bu mescidin ilk defa «İsmail. bin Uslu. Bey» tarafından Aslan camiinin inşa
sından ild sene sonra yaptırıldığı kitab(:!den anlaşılmaktadır. 

KADI MESCİDİ . 

(1396/766) 

Alaaddin Camii m~vakkithanesi önµnden · Tuzcular caddesine _inen aralık . 
yolun doğu tarafındaki sokağın hemen başlangıcında ve «Fışkıran Çeşmesi» 
nin tam karşısında Hindir. Kapısı yukarısında konulu kitabeye göre 1 3 6 4-
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7 6 6 da inşa edildiği anlaşılmaktadır. Halk arasındk Kadı Mescidi namiyle 
anılan bu inescit 7, 7 5 ·metre genişliktedir. Dahiİi mnzarsına göre uzun müd
det harap bir halde kalmış iken son zamanlarda tamir edilmiştir. Halen 
meuruk bulunmaktadır. 

Poyraza açık kapısı üstünde aşağıdaki kitabe mevcuttur. 

~_ıı ı.>.11> .wı l,;,.I ..:uı r:: ·ı.,.c~ w ~ ~uı ı:ıı J <1 
~~ J ~..,. .ı.:- ('? ~ .... j ~I (siliktir) <2 

«Şüphesiz mescitler (ibadet} Allah içindir. Allahtan başkasını çağırma

, yın. Bu mescidi . . . . 7 6 6 yılının muharreminde yaptırdı». 
Bu kitabe iki satır üzerine tertip edilmiş olup 1,0X0,30 ·eb'adındadır. 

Kiiabenin, haniye ait ismin bulunması tazımelen, ikinci satırının ilk kısmı 

Sonradan, bililtizam o~sa gerek, silinmiştir. Buqunla beraber, bu kitabenin 
üstünde ayrıca bir boşluk da görülmektedir ki burada da evvelce başka bir 
kitabenin mevzu bulunmuş olması çok muhtemeldir. 

Kadı mescidinin batısında pulunan bir, bahçe içinde ve hemen mescit 
duvarının bitişiğinde alelade taşlarla örülmüş bir mezar mevcuttur. Bu 
mezar «Sarimüddin Alp Saru» adında bir zate ·aittir. Bunun yalnız baş 

şahidesi mevcut olup, taşın ön ··taraf yüzünde şu kitabe mahkuk bulun
maktadır: 

\J> )1 ~\ o.U. (1 
ı.:r_ ..ıll \) L.. ) _,AiJ. 1 <2 

'":"'l1 .. ,)~\ (3 
~\ Ja~ J olJ ~\ (4 

0 1 _,!.- (5 
«Burası, Hakkın rahmet ve mağfİretine nail .olan Sarimüddin 41p Saru 

(Sarı) nın mezarıdır; Allah toprağını hoş, makamını cennet etsin» 
Beş saır üzerine tertip edilmiş olan· bu kitabe 0,50X0,50 eb'adında 

ve orta bir Selçuk neshi 'ile . mermer taş üı.erine kahartma olarak yazılmıştır. 
Şahidenin arka taraf yüzünde. ise, etrafı çiçekli. nakışları havi bir daire 
içinde yalnız (..!ıpı - hüküm Allahındır) ibaresi yazılıdır. Alp Sarının ayak 
taşı,. söylendiğine göre, epey zaman Ünce kaybolmuştnr. · 

Kadı Camiinin ilk banisi bu zat olmak gerektir.Öz türkçe .bir ada malik 
bulunan bu zatın, tarihi hüviyetini aydınlatacak bir vesikaya tesadüf ede
medik. Fikrimce Alp Sarı, Selçuki ümerasından biri olup kitabedeki «Elhük
mü · Lillah» kaydı da kendisinin maktulen vefat etmiş olduğunu ifade 
edebilir. . 

Alp Sa~ının kitabesi orijinal bir Selcuk neshidir. Bugüiıkü Mescit kapısı 
üzerin:deki kitabenin. ya~ı jçib~ri.yle de mı;ıabhar bir .devre. ait olduğu 
.anlaşılır. ..' 
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ULU. BEY MESCİDİ 

(1358/760) 

Bu mescit, AHladdin Camiinin şimal tarafında ve Camii kebir (Müftü) 
mahallesinde kain olup halk arasında «Müftü Mescidi» adıyle anılmaktadır. 

7,4Q metre uzunluğunda ·ve 8,30 metre enliliğinde ve 6 mefre de 
yüksekliğinde olup kesme taştan yapılmıştır. Sakfı ahşaptır. Mimari bir 
d_eğeri olmayıp bugün harap ve metruk bir haldedir. Mescidin hangi tarihte 
yapılmış olduğuna dair, üzerinde, .bir. vesikai mahkf:ıke. mevcut değildir. 

Evkaf -idaresindeki. kaydına göre adı «Ulu. Bey Mescidi» dir. Mescidin batı 

tarafındaki bahçe içinde, hemen hemen belirsiz bir ·hale gelmiş, bir mezar 
mevcut olup bunun «Ulu Bey bin Gündüz» e · ait olduğu ve bu· zatin de 
mescidin banisi bulunduğu söylenmektedir. ' 

Mescidin hemen yanında ye doğu . tarafında bir çeşme mevcut • olup 
cephesi üzerindeki kitabede « .... Ulu Bey bin Gündüz , ... » yazılıdır. Bu 
çeşme 7 60 H. tarihinde inşa edilmiŞtir. Her camiin yanıbaşında, · hazan bir 
medrese ve ekseriyetle bir çeşme inşasının ötedenberi belli bir an'ane mahi
yetinde olduğu gözönüne getirilirse ·bu mescidin Çeşme ile ayn~ zamanda 
yapılmış olduğuna hükmedi.lebilir. Saniyen kitabede . mescidler hakkındaki 
ayetC:kur'aıiiyeye 3.yrıc~ işaret edilmekte ·olmş.sı dolayısiyle bu kitabenin 
m.escit ve çeşme için müşt,erek yazılmış olması da çok muhtemeldir. . 

Ulu Bey, Adil ve CeHllüddin Bayezit zamanı ümerasından olup Sinop 
Kitabeleri adlı eserde (Sayfa, 5 6) kendisinin Sinop fatihi olarak gösteril
mesi tarihi bir kayde müstenit değilcl'ir. 

SARAY CAMİİ 

(1374/770) 

Kasabanın cenup tarafında ve Tersane çarşısının arkasındaki sokak 
üzerinde kaindir. Halk arasında «Saray Camii» adiyle anılır [1}. 

10,65 metre uzunluğunda ve 11,70 metre enliliğinde olup kesme 
taştan yapılmıştır. Tek kubb~lidir. Cami halen harap ve metruk bir 
haldedir. 

Şimal cephesinde . bir kapısı olup bu kapının yukarısında aşağıdaki 
kitabe mrvzu bulunmaktadır: · 

, [1] Verilen malumata göre, bu ~ami!n bitişiğinde vaktiyle bir (Saray. Hükumet 
Konağı) mevcutmuş. Sinobıin tarihi evlerinden sayılan bu eski binanın alt kısİnı bugün: 
enkaz halinde. mevcuttur. Binaenaleyh buna izafeten halk bu camiye .«Saray Camii» adınt 
ver~ektedir. ·Bayezit Be/in «AHiaddin· Camii» nin garp tarafındaki kapısı ile .bizzat.: 
yap~ırdığı. bu··ı::aırİiin kapıııı ·üzerindeki kitabelerden «Cıılii!Ud.diı;ı:ı- ünvıinını aldığı anlaşıl:;_ 
maktadır. · 



öf' jl J)_,_.ö}..J\ i\91_, _;..'il p}I_, ~~ .~.\ 0 ,, :UI ..ı.:;--l_. r"~ \:C'I (1 

:uı \il~~' 

0-. ...ı.1' ~ı_,l ~I ~ ~j. ~I 0'_...ı.11 J~ ı,)\kLll ~_,~ i~İ J ~-ti 1..U. .;..P (2 
~\.....:- J D:"::-"" J .ı.::... . .ı.: .... ~J.-1 (.)~ .,k,,..l_,I J "~,, (3 

. -

Saray (Kötürüm Bayezit) Camiinin hari~!en görünüşü 
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«Allahın Mesçitlerini, ancak Allah ve Ahret gününe inanan, namazını 
kılan, zekatını veren_ ve Allah tan başkasından korkmıyan kimseler yapar. 

B~ mesdd, yediyüz yetmiş altı yılı _Zilhiccesinin ortalarında, dinin bay· 
rağını yücelten Sultan Celaleddin Bayezit Beyin ,zamanı devlednde yapıldı». 

· Bu. kitabe de mustatil bir mermer taş üzerine kabartma olarak mkhkuk
-tür. 1,0X0,50 eb'adında olup üç satır üzeri~e ve orta huhifatlıbir nesihle 
yazılmıştır. Yazıları sonradan~ bir tıı~!r _ şıraşı~~? '?ı?ç~t<:~ siyah bi~ ~9Y!l iIÇ 
boyaiımı.ştır. . .; 
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III 

ÇEŞMELER 

ULU BEY ÇEŞMESJ 

(1358/760) 

Yukarıda adi geçen «Ulu Bey Mescidi» nin doğu tarafında bulunan· bu 
çeşme, 4,2 O metre uzunluğunda ve 3,2 O metre- enliliğinde olup «Müftü» 
mahallesindedir. Çeşmenin batıya nazır cephesi üzerinde girift bir yazı ile 
dört satır üzerine tertip edi1miŞ olan aşağıdaki kitabe mevcuttur. 

I~ İ.f.; ~I ı,,).;ı ı~i 0_..iJI lt_ı ~ Jl.J .,:uı Jl9 (1 
~-' va:; .J .. ~ ı:, ı :ıı ı ..ı.~ L...o C:.. y flı ı ~.r•,, J t..r ( :ıı ı ) Jl9 , ~2 

r. j ' .J.'6 ':Jı, iv" \11 J-;;- !l)l:l' u;J 1 \.).,,. ..)? (3 
<\ı-~, ·'1Ç- ....:.- '\!~' ;uı iı.,ı j,D 0 dı- .hl )L.JI <4 

-«B~ mübark çeşmeyi 7 60 senesinde Beyleİin; büyüklerin, askerlerin ulu
su, sahibi zeamet Gündüz oğlu Ulu Bey yaptırdı Allah ikbalde daim etsin». 

5 5 ~.mtimetre boyunda ve 6 5 santimetre eninde olan bu çeşme kitabesi, 
- · -kanıfatimizce, 'Ulüb-ey Meseidioiıi yapıldığı -- farih ___ iÇiii de maliliik bir - vesika 

. mahiyetini haizdir. Mescit ile çeşmenin ayni zamanda yapılmış olması - çok 
I , 

muhtemeldir. [Bakınız; Ulu Bey Mescidi}. . 

ŞAHABÜDDİN AGA ÇEŞMS! 

(1430/833) 

Bu çeşme, kasabanın cenup tarafında ve Tersaneden Kaleyazısı mahal
lesine giden tuzcular caddes üzerindeki «Aşağı Hamam» ın hemen arkasında 
kaindir. 1sfediy~r Bey ümerasından $ahin oğliı -Şehabüddin Ağa tı1;rafından 
,yaptırılmıştır. 2, 7 O metre -uzrinluğund~ ve 3 metre ·enliliğin de olup cephesi 
Üzerinde aşağıdaki ki~abe bulunmaktadır: 

• <il_ \A.-11 o:U.. ~)\.._,,~ \/"' \ (1 
t;t... -~, ... ~, ... ' 45';~1 <2 

•!l_,t..,tl 0_..111 ~v:. -. ; '":".Lll <3 
0~ ~ j ~ ıff J, ": .. JW ZJI J::a;' (4 

...,1..e·lı:· J <)l!l: J ..:.ıW ": .... (5 . . 
«J3u mub;ırek ,çeŞmenin yapılmasını ve tatlı suyunun . çıkarılmasını, 8 3 3 

yılı ŞabanımJ~ Ş~4~bµğğip Memluk emretti. Allah lqıpµl ~tsin ve ondan raz1 
. olsun» •. 
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_Bu kitabe 0,4 5 santimetre kutrunda bir daire içinde beş satır üzerine 
tertip edil!ııiştir. Yazısı gayet girift ve ince bir nesihtir; adi bir taş üzerine 
kabartma olarak yazıimıştır. Kitabenin orta kısmı sakatlanmış olduğundan 

bu kısımda bulunan kelimele_rden bazıları da okunmıyacak derecede bozul
muştur. Bu kitabenin biri sağ digeri sol tarafında, _Selçuk uslıibunda, kabartma 

Şahinoğlu Şehabüddin Ağa Çeşmesi . 

olarak yapılmış hendesi tezyinatı havi nefis Üd mermeİ levha vardır. Şahin 
oğlu Şahabüddin Ağa' ya ait ( 1534/ 8 3 8) tarihi diğer bir kitabe de İçkale' • 
de mevcut bulunmaktadır 'nçkale kitabelerine bakiriızl · 

İSMAİL BEY - DEMİRLİ MESCİT · ÇFŞMESt 

(1-448/853) 

Bu çeşme, kasabanın şimal cihetinde ve Demirli: Mescit'in doğusunda 
kain olup (1448/853) senesinde İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır. 2,5 
metre uzunluğunda ve 2,5 metre enliliğindedir. Cephesi yukarısında bulunan 
armudi şeklinde mermer bir taş levha Üzerine altı satır oiarak yazılmış 

aşağldaki kitabe mevçJJttur: 

v>I_ (l 
<)\ali .. ~- • l;... (2 .. 

0.' J:~lc.-1 0tkLll ~l:il (3 . 
.ı.:l_p ~\ ibl ~ı; ~\1 ~ıyJ <4 



136 

o.:.... j,Yı ı.S~~ Jr:. j (5 
"" k k" J ı:.t--if- J 0~ ( 6 . . 

«Bu mubarek çeşmenin yapılmasını, 8 5 3 yılı Cemaziyelevvelinde İbra
him (Allah makamını hoş etsin) oğlu Sultan İsmail (A.llah devletini daim 
kılsın) emretti». 

Bu kitabenin biri sağ diğeri sol tar~fında Selçuk . uslôbunda kabartma 
olarak yapılmış hendesi tezyinatı havi iki taş küre mevcu~tur. 

----- -

Demi.rli Mescit-. İşın;ıÜ Bey· Çeşmesi 
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MüTEFERRİK KİIABE VE MEZARLAR 

1) KİTABELER 

A) 

J" (~) JL~ı !*UI r.-11 c_-:--İI .::,.;\ ~I .\.:J d ..:..\.lll jy _ı.!.llil ~~Lo ~ (1 
.....;:ili !l~ ~\' !l)lll .J.::>ı::_l\ ı.:uı. ö1\4,.\ ~.,,-. . . . .. 

. t::""' ~;_ j İ~ ~~ jı.>1 ~I ~--J~\c c) J:.f_ ~I c:;..111 J~ ~\ (2 
.... ~.-, ~k·, - . -
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«Ya Rab, ey mülkün (varlığın) sahibi; mülkü istediğine verirsin, şükür 
şüphesiz sen, görücü ve bilicisin. Yarabbi, bu mubarek mescidi tamir dola· 
yısiyle tevfiki~i bana refik et(?), bizden (duamızı) kabul et. Ben senin 

· günahkAr kulunum, yani Adil . Bey oğlu Ceialüddin Bayezidım. Yara~bi onun 
sonunu hayır· et. 7 8 7 ·yılında (vaki oldu)». 

Celalüddin • Kötürm • Bayezi!=l Beye ait olan ve· iki uzun satır üzerine 
yazılmış, bulunan bu kitab('!,"0,SOX 1,30 ebadında ve yerden 's metre kadar 
yükrekte olup «Alaeddin Camii» nin batı tarafın~aki -kapısı üstünde mevzu· 
dur. Yüzü siyah, yazıfarı da sarı ·boya ile . b9yanmış olan bu kitabenin 
yazısı yığma tarzında, gayet girift ve kalın bir Selçuk neshidir. Birçok keli
meleri noktasız olup harflerin dişleri ~e yoktur [ı]. Ortasında~ sol tarafa 
doğru, derin; bir çatlak· ile kenailaaınô~ bir takım kırıklar arz~der. Vaktiyle . 
bu· J.rnpının pek yakınındaki evlerden çıkan büyücek bir yangın yüzünden 
kapı'· mermerlerinin ekser yerleri çatlamış ve bu arada·. kitabe de müteessir 
olmuştur~ · · 
. . Buraya konulb:ıuş olan bu kitbeden, Alaüddin Camii'nin Kötürüm 

Bayezid Bey tarafından öli.lmü senesi içinde ( 787/138 5) tamir ettirilmiş 

·· olduğunu tahm!n etmekteyiz. Bu· kitabenin üstünde, camiin · ı 8 5 1 de tamir 
edildiğine ait, Abdülmecid'in turasiyle muveşşah, ayı:ıca bir kitabe de mevzu 
buhınmaktadır [I. Makaled~ki Alaüddin Camii kısmına bakıi:ıız}. . 

.J,F- <1 
..ı.7-11, -:Jı,1J.1·, _;:-:.il \j_ıı> <2 

..\ı_.İ. ~ 0 )~..ı..:.a- 1 0\6.L.. (3 
.ı..lı:\.t_, ~~-' ~ <4 . . 

~ <5 

B) 

[1] Burada, kitaben1n sıhhatle okunması için bazı kelimelerin .I)oktaları tarafunızdan 
konulmuştur. • 
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«Bu minber ve mihrab ve mescidi 8 3 3 yılında Bayezid oğlu Sultan İsfen· 
diyar tamir etiirdi». 

İsfendiyar bin Bayezid Beye aid olan bu kitabe, Alaüddin Camii içinde 
mihrabın karşısına tesadüf eden ve şimale açılan iç kapının yukarısında 
mevzudur. Kitabe taşı küçük kıt'ada ve armudi şekildedir. Yazısı ince bir 
nesih olup okunması cidden müşkül bir derecede girift ve çiçeklerle süslü
dür. Kitabenin zemini yeşil ve yazıları da sarı boya ile. boyanmıştır. 

Alaüddin Camii'nin garp kapısı üzerinde Ce!alüddin Bayezit Beye ait Kitabe 
/ (Resimde l:ıu kitabe, mailen çatlak bir halde görülmektedir) 

Bu kitabeye göre Cami, Mihrap ve Minber'in Bayezit Bey'den 49 yıl 

sonra oğlu İsfendiyar Bey. t~rafından da ·daha esaslı bir şekilde· tamir etti
_ı:ildi~i anlaşılma~taqıç. !%rimizçe buradaki U·) kelimesi • doğrndan dogruya 
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inşa manasına gelmekle beraber ~ daha ziyade taml.r yerinde kullanılmıştır. 
Bununla beraber, Kötürüm Bayezide ait olan yukarıki kitabede mevcut 
(•A.J) kelimesi de aynı manayı, yani tan;ıiri ifade etmektedir. Zira, Alaüddin 
Camii'nin • gerçi mahkuk bir .vesika halinde hanisini ve ait olduğu .devri 
mutlak surette tayin eden bir· kitabesi yoksa da· Selçukiler zamanına ait 
eserlerden olduğu muhakkak gibidir: ., 

C) 

~WI 0\b.Lll r~' J jW :UI J! y_ JAil (} 
E..ı:-1 ~.>.)'> .J..f ~t;, -~)-~ 0. )~..(.Q...,.\ ~\k.Lll 0_..111_, l:;."..ıJI ı? (2 

.ı.:ttl<:° _, ~ J 0lc. ~ .... ı.s~\Jkll !ij.J.I ~l~ 0.1 0_..ıJI ~~ (3 
«Tanrı Taaianın tevfikiyle bu burcun tamiri . 8 3 8 yılında Bayezid Han 

oğlu izzeddünya veddin Sultan İsfendiyar zainaıoda tevaşi memlfık [Hadım 

ağalar zümresinden} Şahin oğlu ·~ahabüddin Jarafınd~n yapıldı». 

Şabinoğlu Şebabüddin Ağa'ya ait kale Kitabesi 
(Resimde, küçük mer rr.er. kit al: e medhalin üstünde göı ülmekledir) 

İsfendiyar Bey zamanına ait olan bu kita~e, İç K;ale'nin şimal ve garp· 
dılılarıoın iltisak noktasındaki büyük burcun [l} cenuba açık olan kapısı 
yukarısında mevzudur. 1,0 X O, 3.5 eb'adında ve yerden - Kale bedeni üze
rinde mevcut olan yoldan - beş metre yüksekte olup üç satır üzerine orta 
v.e güzel bir sülüs hattı ile yazılmıştır: 

. ' 

[1] Bu burç, dikkate şayan bir şekilde dahili tertibatı haiz~~lup eski" halini tama
miyle muhafaza et~ektedir. Mevcut burçların da en büyük ve yükseğidir. 
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Kitabeden, ·bu burcun «Şahin oğhı Şahabüddin» Ağa tarafından tam1r 
edildiği anlaşılmaktadır. Şahin oğlu Şahabüddin Ağa, .İsmail Beyin veziri idi 
(Aşıkpaşa zade Tarilıi, G_iese tab'ı,· s. 151). Bu zatın (1430/833) de yap-. 
rırdığı bir çeşme de vardır (Bak: Çeşmeler, IV). 

' . 

(d 

J..\SJı ~)\} ~w. _,ıı ..!ııb..Uı_, ~~ı J..Y ":"~\ J" ~..J.ı .L~ı 1-4\ (1 
' - . 

. u. r' .;.I ıJ_ ~I ;~..ıfı _tl.JI 

ö;S
1 
J· e .ra:... .;)ıl 0 \..,\$.I ~ ;IJjl ~.\.l.iJ\ ~l.)L. ıL4A11 ~\ j ~ 1 J~ ~.Q....,I <2 

4:,1.c\c• _, D'.:_a.. J ;_,.._;... ._:_.... t_:ı~- ~.JI 

«Kapı üzerindeki bu yeni yapı," himmeti ve lı'.itfü boİ olan Einiri kamil 
ve fatihi diyar İsfendiyar oğlu İbrahim oğlu İsmail'indfr. Dünya durdukça 
(döndükçe) Allah yardımcısı olsun, düşmanlarına galip getirsin, cemaatini 
çoğaltsın ve bayrağını .. yüksltsin. Tarih 8 5 5 .» 

Candar oğllarının alim . ve sulhperver hükümdarı 'lsm~il Beye. ait olan 
. bu kitabe (2, 16X 0,3 7) eb'adıncİadır. Mustatil. şeklinde adi uzun .bir taş 

üzerine iki satır ve kabartma olarak -yazılmıŞtır, Yazısı kalın harfli nesihtir . 
.. . Kitab~.nih~yet kısımdan, üçte biri derec~sinde, kırilmıştır. İsmail Bey tanı
.fından yaptırılıp bugün belirsiz bir binaya ait olan bu kitabe Yatı İlk 
Me~tebi dahilinde hususit bir odad~ ve diğer tarihi eserler· arasında saki~ 
bulunmaktadır. 

2) MEZARLAR 

·(A 

~)~ L \1 _,.. sı}I r' J .. ~Jı J.:..Wı jAl..ll p ... lı' ~\..\il Jr-U t.::. JJ o~ el 
.ı.ıly.; c_1> ,.._~11_, ı.:ıtıı c:-~l? jı.s ..:uı 6 .... ı t.!_rll_, Jıı_, 0_.,\}1_, ~il . 

.ı.:ıJ.a"-J 

.. .:..;..:JI~ )ı ,":"'>) J.f-(J,e 0_.r-JI L!J' j ~-"- jW ..:uı ~.a--) jı EJ'-11' <2 
. ~l..-- J ()'-A-i J ıS·ı . -

«Burası, 7 9 2 senesi Recebi Şeri~inin yirmi. ?ör düncü Cumartesi günü 
411ahü Taalanın rahmetine sığınan alimi amil, faztlı kamil halkın a'lemi 
millet ve din ve hak ve şeriatın ulusu Mevlana Alaü_ddinın ravzasıdır. Tanrı 
onu cennetin ortasında sakin kılsın, rıza v: mağfiret libasını giydirsin». 

Bu mezar, Meydaneteği kabristanının cenup tarafında ve· yatı İlkmektebi 
karşısınd_aki duvarın kenarlnda olup i~i mermer sütundan ibarettir. Mezar 
şahdidelerindeki izahata göre ( 1 3 9 O/ 7 9 2) yılında ölen_ bu zatın Can'darlılar 
devri ülemasından biri olduğu anla:şılmaktadır. 
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(B 

0l..:V; 0'. f'~ ,&\ .i..a-- J jl ; _,AA!.\ p> .)\ ~ 1 ;I _, j l l.:A.11 ;I.) ~,.· ·J4:..I <1 
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«Tanrının rahmet ve mağfiretine 'nail olan Ramazan oğlu Hizır, 849 
yılı Rebiüiahirinin yirmi üçüncü Cumartesi günü fani dünyadan ebediyet ale
mine göçtü». 

(1445/849) yılında ölen Hızır bin Ramazan isminde bir zate ait olan 
bu mezar halk _arasında «Kırklar Mezarlığı» adiyle anılan kale dışarısındeki 
kumluk tepe üzerindedir. Makbere, mermerden yapılmış bir sanduka olup 
bunun etrafında güzel bir sülüs ile «Ayet·el-Kürsi» yazılıdır. Baş tarafında 

burma sarıklı mermer şahidesi üzerinde- yukarıdaki kitabe mahkuktur. 
Bundan maada Meydaneteği kabristanının cenup tarafında ve Kefevi 

camii tarafından gelen yolun karşısındaki duvar içinde mevcut olup 8 5 2 
hicri yılında ölen «Yakup Çelebi -Bin Yusuf» .. adında bir zata .ait mezar da 
Candar oğulları dev.ı;i . asarı tarihiyesinden µıaduttur. 
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