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Karaman ·oğlu ibr~him ~ey ~mareti vakıfiyasindaki 
şahid hekimler ve bazı düşünceler 

Dr. F. Natiz Uz1uk 

Türk • lslll.mi Epigrafi üstüno yazdı~ı ciddi eserlerle ilim diin 
yasıpdş. aHl.ka uyandıran !smail Hak kı Uzunçarşı lı Oğlu, Belletelb 
adile çıkmaya başlayan derginin biriııci sayısında "Karainan Oğ_lw 
lbrahirq Beyin Lll.rendede bulunan imaretinin vakfiyesi !D.etııi_ni: 

fotografla neşrey led i. 
Bu münasebetle 40 yıl Bey! ik t>ill'ıı İbrahim BAy in hay_~tı_nı .. 

savaşlarını, Osman Oğullarile yapi ı ğı lı:ırı ş andlarııı~ yazdJ: Bu. 
i şle uğraşan bilgiçiere yeni kaynaklar hazırlamış oldu. 

* * * 
Oşıpan Oğulları Anadolunun küçük p rensliklerini ortadan kal

pırırkeu Beyleriıı baş şehirlerinde bulunan kütüphauele.rini, evrak 
h~zinelerini, o·ralarda b~ılunau yüı<sek rütbeli kişiler elindeki de 
ğerJi kitapları beraberce· fst~nbula getirmişler, Topkapı saraym_da.. 
~aklamJşlar~ır. Zira Selçuki Suıtanının l.ıi~a~1ei kütiibll için yazılaJl 
muazzam ibn·i Bihi Selçuknauıesi, iki tezk.erei aksarayi, Bezmtt 
Rezmin . muhteşem nüshası, Ha~ı Paeanın .elile yazıp AyQ.ıo OgJı,ı. 

Mehmed Beyin oğlu fsa Beye. sunduğu büyük şifası, daha bir ,çok 
Türk ıııiielliflerirıirı kendi el· yazılıı-rı nü!:!h:ı.lar , nibayet Seljıpi: 
ka!iiwin bi~z.at Mısırdalf getir~iği müiebbep, fevkalade süslü y_a,z·· 
mal~.r sözümUziin vesikahi.rıdır. 

·Bu eserler ya. Topk_apı sarayında, ya!:mtta _Şylt.an A{ş.bm~d J: 
gününde Ayasofy:ı, Fatih, Nuruosmani kütüphaneleri tesis edile
rek sar~ydaıı· buralara ç1~arılıpış, millı:ıtin istif!!-de~h~ a~~edilrnişti~. 
· Kitapları, vesikaları yakmak, yıı taıak, ~ıı.tmak, süprüntü ye· 

atmak cinayetini yapmayan büyü~ gedelerimizin adıo! saygı il& 
analıııı . 

* * • 
Jı)l.ra~an illeri emare~ }laliııden iya.let menıe.lesine düşünce-

ki abidelerinin bollu~u ve güzellig i ile yine ehemmiyetlidir, lakin 
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onlar tetkik edilmemiş, harap, perişan kalmıştır - . beyliğin haş · 
şehirlerinden L!l.rendede İbrahim Beyin . yaptırdığı nefis .bir ab ide, 
imaretin vakfiyesi de [stanbula getirilmiş ihni Kemal Şemseddin 
Ahmed efendi vakıfm rrıer'iyet ve sıhhatini elyazısile tasdik eyle
miştir . 

Vakıfiyenin yazısı, lbrabim Beyin, oğullarının tuğraları pek 
güzeldir. T!i~lderin yüksek zevkioi, sa~'at aşkıo ı .. gösteı:mektedir. 

L!l.kin bu .metnin okunan şeklini matbaa harflerile dahi baswak 
lazımdır. Arabcayı nasıl yazmışlar, imlaları, selikaları anlaşılacak

Fotograf bunu temin edemiyor. Hakkı b~yden bunu bilhassa rica 
ediyorum. Üstadımız Saib bazretleri şu lfttfu esir.gemesinler. 

Anadolu pı:ensliklerinde saray . ve orduda baki~, cerrah, Ke~.
hal, attar elbette vardı. Selı~mkilerin açtığı hastaneler de muhak
kak ··faaliyette idi. Ne yazık ki bildiklerimiz çok . azdır. Bu alan 
karanlıktır. Kütüphaneler muhteviyatı, saray vesikaları, devlet 
arhivler tetkik edildikçe öğrenilecektir. 

Selçtikiler vakfiyeleri mütevellilerin eline veri.rlermiş. Onların 
geniş ülkesindeki valiler, uç beyleri isÜkla.l kaza~ınca yine ayni 
yolu tutmuşlar. · 

Evkaf sicillatıua yazılanlar, ancak ibtil!l.f üstüne müracaat 
vukuundadır. Kayseriye ile Si~as arasındaki Karatav harıı vakfİ

yesinin o köydeki b!r adamın elinde bulunduğunu Doktor Bay 
Halil Edbem Tarih Encümeni Mecmuasında Karartay Haoı maka
lesinde yazınakta idi... Bu giin Anadoluda bir çok mebanioin va.. 
kıfla.rı var, l!l.kiu vakıfiyeleri yoktur. Konyadaki Bey Hekim va
kıfiyesini de mütevellinin karısı kocasına öfkelenerek .yanmakta 
olan Konya tandırma atarak kül etmiş, bizi yakmıştır. Böylelikle 
vakıfların cahil, kıyınet bilmez torunları, Osmanlıların g!l.vur 
dönmesi zalim, gaddar valileri, Ösman Oğullarının beylere, Ana
dolu kişiıadelerine karşı bestedilderi ebeıli, ezeli ·kin ve biaınan 

·mııameleleri vakıfiyeleri hayır Milli Taribin · değerli vesikalarını 
· yok etmiştjrr . 

Vakıfiye fotografisinin 90 nıncı sahilesindeki şahitler arasırıda 
rastladığımız isimler : 

1 - Ahmet Paşa bin Şerefeddin elmütetabbib 
2· - Sait Çelebi Kehbal elmiitetabbi!:> 

· 3 - Beşir Ç~Iebi bin Mahmut Çelebi elmütetabbib. 
Ahmet Paşanın r eisületibba olması yaltışık alırsa da bu bir 

tabmindir. . . . ·· -· · 
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Sait Çelebi göz hekimidir. 

Yüsiir veyl!. Ptıser diye okunan isim ise Beşir Çelebidir ki 
b.izoe meşhur ve malO.mdur . 
. . ·Ali Emir i . efendini ı~ Millet Kütiiphanesiude 159 n umarada ruu

kayyet bir risale vardır ki adı «Risalei Beşir Çelebi» dir. [*] Bu 
küçük yazmanın içindekilere nazaran Fatih Mehmet Han hasta
lanıyor. ~eıı:di sarayında bulunan tahibler onu tedavi edemiyor
lar. Kararuan elindekr Beşir çelebinin şöbreti, bazakati F~tibe 

kadar geliyor. ·Adaaılar göndererek onu Edirne sarayına davet 
ediyor. Lakiu sonra malO.mat ve ıııubavere tıbbi olmaktan çıkıyor 
Edirne saraylanııa, ba.mamlarına i~tikal ediyor. Bu m~IO.matı 
Abdilrrahman Hibrioin «Enisi.ilmesaınirin» kitabında da buluruz~ . . - . . . 

Yiyenanın Eski saray. şimdi milli adım alan kiitUpanesindeki 
Şark yazmaları arasında da «Risalei Beşir Çelebi,. vardır. Yani 
Beşir Çelebi A vrupaoa dahi tanınmış .bir simadır. 

Vakifiyedeki şahitlerden Emir . Mehmet II Beyin kölesi Mukbil 
Bey, ·şimdi Konyanın içıne suyunu teşkil eden deredeki Mukbil 
bey pınarının sıı!ıibi olan zattır. 

Sa:bife 105 deki Hatip Meb!rı~t Çelebi bin Has hey, Konyada 
814 tarihli Dariilbıfazdan başka ·Meı'aı:rida tarib.siz Mehmet Bey 
zamamoda ya'pılaıı Hatip oğlu cauıii, Ibrabim Bey adına taşı.yan 
(827) Çifte Meram harnamniı yaptıran zattır. 

Sabife 106 daki Sungurelihrabiıni ile Niğdedeki Sungur ·camii 
sahibi ayiıi zat değildir. Niğde camii salıidi Sungur ag-a, Ebu 
Sait Babadır Han zarııanınd'adır. Minaresi kaidesindeki kitaba 
736 dır, Arada böylelikle 101.) yıl. fark yardır. 

Sııbife 106 na Tfrii diye okunan, Konya RrPğli kazasının 
merh:ezine hağ\ı Durlaz köyli yanındaki Ivrız köyiidiir. Bu Farsca 
Abırizd-eıı ıııuhrifdir. Bakikaıen suları pek hol ve Hit.itlerin 
k.alıar~ma ,heykeli · var<}ır. Bu köyde Karaınan Oğullarının minareli, 
alç. milnapdan slislu caırıji, karşısında harap bamamı vardı"r. 

Şeyhülmeşayib A~if Çelebi, .La.;~nde Mevlevibaneai şeyhi ola-
e'akdır. · 
: . ibrahiiı.ı Beyin hürmetini \m~anP.JıŞ bir fazı] vardır ki « Şe.yh 

V,efa:o diye üııil çağrılır .. !starıbulda~i vefa' semti bu Koiıy~lı 
!limin adıııa izafedir. Kawusüla.l!mın yazdığına göre Şeyh Vefa 

l•l Fakir taliim muktezası taşrada bulunurum. O cihetle bu numara· 18 
seİte önceki kaydım'a göredir. · 
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Hicaza giderken Rados şövalyelerinin eline esir diişrnüştür. lbra
hirn Bey büyük bir fediyei necat v~rerek fi.limi kurtarrnıştır. 

Konyaİı genç Şair Nizami de Ihrahim Beyin' soo demlerinde· 
sarayına davam e.den kişilerdendir. Nizarninin Divanmda lbrahim
beyin oğlu Pir Ahmed Bey hakkında yazılmış · uzun bir kaside
vardır, Sultan Sancar ve Tuğrul gibi Mevlfi.na Cel!leddinin dahi· 
hürmetle bahseylerliği üİılü TÜrk bUkümd~rlarını Pir Ahmed Beyin· 
~apısına müdavirn göstermesi fazla mübalftga ise de iki hemşeh
rimin birbirini ne kadar sevdiğini göstermesi itibarile hoş göruJür;. 

· 33 sene önce çocukluğumda gördüğüm Lftrendei Karamaoi; 
1937 !)On babarında tekrar ziyaret ettim. İbrahim Beyin imaretini· 
gaz deposu yap_m{şiar. Resiuıde gördüğüwilz zindrli dış kapısını· 
at · arabaları geçrnlyo~ diye yıkmışlar. · Imaretin hemen -şark dı va
rının yanı Karaıİı~ıılı Hindi ogıu adıuda hirisinin rniilkü ol~uş •. 
Yob.ca ekilen bu yer~ fazla su salınınasıııdan iwaretin iç biııas~~ 
ve dıvarları rütubetten bozulma~a yüz tutuıuş. 

O küçük tarlacığı satın alarak bu rnühiru abideyi kurtarmak. 
ıa.zım değil mi? Maarif Vekfi.letiııiıı d,ikkat gözünü çekerirıı. 

Ihrahim Beyin türbesini de 'Liyaret ettiııı. Bana ~·ıavuzluk edeıy 
gençler anlattı ki çocuğu olmıyan kadınlar Ihrahim · Beyin alçı• 
sandu~asından toprak yararla.rııııŞ. Heps( oğlan oıa'n çok çocu~lu, 
Beyin a.Jçısında bile o has&~ varmış !.. 

Bu hiç şüphesiz . hırafedir, aınrna, imaret yapdıran, konukları. 
gözetleyen, açları doyuran, aliuılere sayğı gösteren lbra,hirn beye
hür~et edild~ğini gösteruıez uıi ? .. 

Ihrahim B~yi rahmet!~ anarıın. Çalışkan Isa_ıail Hakkı Beye, 
· v~rdiği gtizel ınalfiınattan dolayı teşekkür ederim. 

ibni Sina'nın Sözleri 

Dr. ~· ~üheyl 'Üover 

İki yüzü geçen eser, risale, ve mektuplarının bulunduğu mustakil kitap-
. lar~a.' ri~ale mec~ualapnda ve ekseriya tıp_ ve hikme~e müteallik kitaplann ilk: 
b~~ .~ahif~lerin.7 lbni Sina'ya atfoluilan bir çok Şiitler vardır. Bunlar Prof •.. 
Şerefı:_~tin Yaltkaya ve Kilisli Rıfat tarafından toplıin!JiıŞ ve mülıiıri bir kısmlı 
terceme e.diln;ıiştii'. Hepsi arapçaçlır ve arada farsça olanlar vardır. fakat İbn'i 
S~n:aıu,ı_ı ~~-f~;ça _ya:d~~-Ja~ı ~uph:~lid,~r. Çü~k~ onun ~~v.~~t olan; arapça mediili-
lerini .sonradan farsçaya çevirmişlerdir. Ş imdi' bunları ib_~i si~aja atf~d~yorl~r:-, 
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