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..VELi BABA VE SENiRKENT ULUGBEY DEKI MANZUMESi
1

. ··. ·...

Osmanlı Devletl'nln . kurulllŞU ıie birlikte yapılan .fetihlere paralel o.l~rak

dervışıer· Anadol~'nu·n özellikle batı kısımları Qtin~ üzere . d~ğışık bölgeı'enrie ·

yerteşereıc, bir ..~sm'.ı dığe~ 8~ıerıe· bırııkte reiıhterıe uğraşırken, bır kısmı da

. köylere, tenha ve boş· yerlere yerleşerek ·ziraatle uğraşıp bu yerletin iskanını
. sağtar:nışlardır(1 ). ..
.
.
.

.

Zaten ·Ösmanh D~vletl'nl~ başlangıçtan itibaren· yeni fethedilen · yerler ·
bir iskan ~lyasetl
takip
ettiği mal~mdur{2).
İşte dev. başta· olmak· üzere' şuurlu
.
. .
.
.
letln bu siyasetinin, ~lr ~ka şekHnl de· boş· araziler üzerine dervlşle~ln kunnuş
. oldukJan·· zaviyeler .oluştı,mır .. Bunlar görcİOklert fonkslyonlan karşılığında qev·
-. lett~n, vergi muaftyetı·ve keridUerine ar~I te~dhl'g·l bl y~rdımlar da ajmışlardır
(3). &şlangıçtan itibaren bu. dervişlere \İ~ oiılar tarafından köyl~rde ve .boş yer- . . .
. . lerde k~rulan za~iyelere Türk. akıiıla~ıyla birlikte Anadolu'm:.ın·· her tarafında' rast- . .
•.
.
.
• ·.
.
. . . .
•
•
. 1
•.
.
lamak .mOnikOndür(4). B.u sebeple bu _kuruluşlan. Anadolu'nut:1 1.skanına kadar
~skiye götürmek' doğru . oia~ktır. ·osmanlılar'qan önceki beylikler de bu der- ·.
vişlere bazı kolaylıklar. temin ederek kendi . bölgele~11e yerleşmelerlnl sağ. . ~ lamışl~rdır{S). Anadolu'da
.zaviyelerl bunlara
misal
. kurulan,. çok .sayıdaki .Ahi
. .
.
1 Barkan, Ö.L., ·0sm~~lı İmparatorluğunda Bir iskan ve Kolo~zasy~ Metodu Olarak Vakıflar ve Temlİkl~r 1.
. Ula Devlrteifnln Kolonlı.atör Tilrk De~lerl ve Zavtycle.( Vakı~ar Dergl~I. il ( 1944); s. 390-39 f .

ı.

Is.-

.

Orlıonlu.c., Qsm~ı lr~paratorluğu'nda Aşiretleri ıs·kah Teşebb~O (1691-169!5), lstanbul, 1963:.Barkan,
Deıvlşleıt', s. 279-304; Aynı mUelllf 'Osmanlı lrnparatorlu~'nda . bldskan ve İ<o·
ıonıu.s.yon ·Metodu Ola~ak SürgOnl~~· I.F. Mec.. ·XI. (1_950), ·s. 524-56'.s, C. Orhonlu, _qsmanh _ im-·

Bkz.

Ö.L., "Kolonl~tör TOrk

1 :

!3

. ..

4

paratorluğu'nda Derbend Teşkllab, lstanbu.l, 1967; Hillaçoğlu, Y.• XVIII YOı;yılda Osmanlı fmparatorluğu'nda .
.
.
.

iskan Siyaset! ve Aşl~tlerln Yerf~dıtlmesl, Ankara, 1988.

Ba~.ö.L. ··KolonlzatörTU~ Derİ!şlert', s.' 292: Bkz. Belge No: 3, Vell Baba Derg~ına alt vakftye.
.

Barkan,· ö,ı;;,

!

.

.

:

. .

.

.

.

,

'Kolonizatör Türk Deıvlşl~rt·• . s. 292; Hatta b41Jlan bu yerlere 'kafirin kovub gelüb' yer-

leşml$1erı;tlr, aynı makale,s·3z3

· ·· ·

.

·

5 Se~lrkent'e yakİn. mesafede bulunan Gencal! köyündeki 'Koyungözü

·

.. . · ·

·· . '

Baba'.Hamldoğullarİ zamanında Haıpld .
satın aldığı. araziyi tekkesine vakfecİerek, ayende' ·Ve revendenln bu tekkede kalarak yİyıp lçm~I sağlanmıştır: Bkz. ~azade Süleyman ~ı. Kuruluştan bugüne
.. kadar.Isparta Taı1~1. (nşr. Suat Se~n) lstanbul, 1983. s:. 130.
:
Beyden '(m. , 1303) tarihinde 4000 kOsUr ftorlne
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teşkil etmektedir(6). Bu beyler gıbi

ilk Osmanlı padlşahlarİnın

da aynı ·.~ekllde

harek~t eder~k. şeyhleri korumalarının ·yanında çoğl,Jnun zaviye kurarak yeni
me~n tutmalarına ~üyUk yardımlan olmuştur{7). Genişleme döneminde de bu
~viyeler bilhassa Balkanlarda iskani ve İslamlaşmayı sağlamada büyük rol oynam,şlardır{8) :

.

İlk 'zamanlarda boş ve tenha yerleri mek.a~ tutarak.Y.enl.:verleşi!'l'l sahaları

' .. .meydana getinnek veya şehir kenarlannda yeni mahallelerin oluşmasını sağ- .
lamak

gİbi.

fonksiyonlar yükl~nen

dervişler sonkaki ·asıtl~rda

köy ve derbend

yerlerinde
tesis ettikleri
yemek ve
ko.
.
.
.zaviyelerle -aynende ve re\iendenin'
.
.
.
naklam~ lhtly~cinı karşıl~ışl~r ve ay,:ıca güvenliğin sağlanmasında da önemli
'

.

.

.

.

vazifeler yüklenmişlerdir. Bilhassa XVJI.

yüzyılda

görülen

karışıklıklarçla

bu za-

vly~ler güvenli .bir ikamet yeti oiarak, köyünü ve çlft_Uğini terkeQ_enlerin ··bannma yeri olmuştur(9).
Bilhassa Rumell'de yeni fetl)edilen yerlerde köy 've derbendlerde
sağlayan, yokuluğun tem.ini

~ylşi

için_ıssız yerleri şenlendlreri_ zavlye ve etrafında bir

meskun yer oluşturan . Bektaşi

Şeyhleri vardır ki bunlar azlı:nkar, cesur ve· şuu~lu

Türk
olan
kişiler, tüı:pe et~. ·
. . .dervlşlerldfr. Anadolu'da ise. türbelerde .·medfun
.
·.
rafında oluşturulan·,
bizzat. tesis edenler değil,
·tesisi . için vesile olan-·...
. zaviyeyi
.
.
.·lardır. ·Nitekim .o ·köylere gelen mtihardrlerln ön~üsü olan

dervişler

öldükleri

zaman, ç~uklan· tarafi~dan · önce onlar için ·. türbe, sonra da zaviyeler' 'ku:..
'

r_ulmuştur. Bu zaviyeler aynı-zamanda dini' çereyanlann :ortaya çıkardıği
önemli ...
.
kültür müesseseleri. ·ve lctlmal teşkilatlanma merkezlf!rl olarak . karşımıza çı- . .

.

.karlar. · :

işte böyle ~ir zaylyede bir bekt~I dervl.şl ·olan Veli Baba tarafısıdai') Isparta'. nın Senid<ent k~ına bağlı Uluğbey .nah~eslnde tesis edllmlştlr. Veli
~aba.ve Zavlyesl
_ lİe ilgili
izaha
girmeden önce, Veıı ·saba
hakkında l>ligl yer_en
.. '
.
.
.
bulunduğuna dair Bkz. Süleyma~ Sami, Isparta Tarihi, s. 1.15-134;
Ahİ Bahaeddlrr camıı ısmlyle bir camide mevcuttur bkz. aynı e~r. s. 96; lsparta'da Tekke m.iadında .bl~ mahalle bu,lun'!'aktad;r. ·Burada bulunan tekke ise Hızırabdal S~ltan'.a aittir, ayn.ı ~er, s.

6 Bu ahi .zaviyelerinin lsp.lrta bölgesinde
Uluborlu'da
. hailesi

122.
1

Barkan'ın naklettiği

Geyikli Bal>a'}'a alt

kayıd

da

.'GeylkİI Baba'nın padişahın verdiği· kıymetli

hediye yeri~

· kUçOk bir arazinin temllk edllmeslnl istemesi. Sultan Orhan'ın bunu ~ul etmesi' Şay!n-ı dikkattir. Bkz. .Bar~ . Ö.L.. 'kolonlzatörTUrk Dervtşlerl'.,.s. 290-291 . Bu~. benz.er kayıtlar için bkz.

aynı makale. s. 352-~53. ·

. 8 Bunlardan Çlnnen.de Musa Baba, Zaviyesi, lağrada Kılıç Baba zaviyesi; Dlmetokada Kızıl Defi.ve Vama ya-

kınlannd.a S:an Saltık Baba Türbesi bunlara _misaldir. Barkan, Ö.L., 'Kolonlzatör Türk Dervişleri', s. 293-294.
· ' 9 Dkz. .ı\kdağ, M.,:TOık Halkınırı Dirlik ve

Dllzeıillk Kavgası, 'Cel~I byaıılaıı', ·Ankara, 1975; s . .w6·447; ,Sav~.
s.. Bir Tekkenin Dini ve Sosy.al Tarihi "Slvas·Aıı:Baba Zaviyesi, lst~nbul, 1992, s. f05.
14()

~enakıbi

ve diğer. kayıtları gözden geçirelim. Menkabe lügatte

öğülecek iş

ha-

reket. ve meziyet manasındadır. . Bu· menkabe kelimesi, çoğul şekliyle menakıb.·
.
.
.
. . T~~ufta tarikat kutuculannin, Şeyhlerin ve Velilerin menkabelerini, veya bazı
tarihi kişilerin haİ tercemelerlni ihtiva eden eserlerin genel ismi olarak. da kul- ·

lanılmıştır(10) . işte-bu manada V~II Baba menakı_bı(11) diye bilinen bir eser de
Veli" Baba'dan kalan eşyalar arasinda bulunmaktad_ır(12). Menakıbın başında
·"HazA tercüme-i menakılr.ı Seyyid · Veliyü'd-din Gazi min ev!Adl'I-Aleviyyetl'I
Hüseyniyye(13) ibaresinin heme~ üstünde "SadAt-ı Ale~iyye-i - Hüseniyye'.den
Veli ~aba Hazre~lerinln
cUme buyurduğu_ ve

Llsan-ı fesAhat~_ı : beyAri-ı

Evr'1d-ı _üsbu'lyyelerlnl

Aral;>lden

Llsan-ı

Türkiye ter- -_

ve mücmelen şecerelerini

müştemil

kasatdlerlnl ve evlad-ı evlA~ı evlade ilaveyi havi olmak üzere bir menakıb-ı · alidir (S~ne, H. 1313) yazılıdır(14). Bu girişte ifade edildiğine göre muhtemel.en
men~kıb Veli Baba'nın dedesi Seyyid Vellyyü'd-din Gazi'ye alt olap, Arapça ola-

rak yazılmış fakat Veli _Baba tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Veliyyü'd~Dln

.

.

Gazi'nin_pe lakabının Veli Baba olmasından yeya Veli Baba'nın Türkçeye tercümesinden veyahut da yapmış olduğu ilavelerden dolayı Veli Baba MenAkıbı

-~dıyla zlkredll~iŞ.

olabllir(15).

Beşyüz· cfokuz' ~yfalık' menakıb'ın muhtevasına

gelince, ilk sayfalarda Hazret-i Adem 'den Hazret-i Muhamm~(:te kadar Şlt,
Nuh, L~kman, Salih, ibrahim, Mu_sa, Şuayb, Yahya ve İsa peygamberler hak-

kın.da menkabevl bllşller bulunmaktadır: Daha sonraki sayfaiarda Hazreti .Mu'hammed, Hazreti Ali, f atımetO'z-Zehra ve evlAdları ile ilgill tarihi hikayeler yer

almaktadır(16)_
. Bunu
Takiben
Hazreti Ali
ve. Ehl-i Beyti öven
sözlerle, Muaviye
.
.
.
.
.

10

Ateş, A ., 'Menakıp' mad. lslam Ans.• C. 7. Men~nln çoğulu menkabeler manasına gelen ·bu kelime menakıbname yerine de ~ullanılmış\ır. Yayın olmamakla birlikte veuıeı1n· gösterdikleri k~rametleı1 lhtl'!a eden hi-

kayeler içinde kullar:ıılmıştır.
Geniş bilgi için bkz. Ocak, A.Y
.
. .• KültOr Talihi !(aynağİ Olarak Menakıbnameler
.
·(Metodolojik Bir yaklaşım). Ankara, 1992,"s. 27-39.
1 t Bu menakıb 'Velt Saba Menakıbnamesl' adıyla neşredllmlştlr. Bkz. Noyan, 8., Veli Baba Menakıbnamesl , lstanbul, 1993.

t'2

Bugün yazma olarak .tek nush~ı bilinen bu Menakıb Veli Baba Sülalesinden olduğu belirten TaklyOddln Öztoptalfta bulunmaktadır. Bu eser ıc;ın "Menakıbname· yerine 'menakıb' ismini

kullandık

çiinkO eserin girişinde

bu ad kullanılmıştır. ·.
13 Devamında ."Bısmlllahlrrahmanlrrahim El-hamdü Rabbl'I-Alemln ve's-Salat ü ve·s-selamü ala neblyyina muhammedln ve llhl ecme'ln' ibaresi yer almaktadır.Bkz. Veli Baba Menakıbı s. J. ·

14 Bki. Veli Baba Menakıbı, s.

ı.

15 Noyan, S.,' ·v eli Baba Merıakı~riamesl, Yazma olan nushada 1~ Veli .Baba Menakıbı diye bir isim geçmemektedir.

.

16 Veli Baba Menakıbı , s. 16-44.
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ve oğlu Yezl_d haklQndakl .rivayetler gelmektedlr(17). Daha.sonra d~ onil<l imam
ve .otuzy~di Abbasi h~kümdan hakkında bilgiler yer almıştır. Bund~n sonraki
. uzunca bölümde Hazreti Peygamber'ln eşkallnln . tarifi ve Hazreti' Ali hakkında
..
.
.
övücü sözleri ve .tasvlbleri ile tasawufla ilgili bllgiler yeralır. Bu kısımlar ya~

zılırken sık~ Kur'an'dan ayetler ~e bazı hadls-1- şerlfler zlkr~dllm~ktedir(18). :Bu
bölü.m ler arasında Hazreti Ali'den başlayarak Veli Baba'nın cedd

ve ahfadının.

şeceresi' hepsi birden sıralanmayarak :aralıkJarla d~ğişik sayfalar ~Tasında ve-_
rtlmlştlr(19).

Veli Baba'.nın ecdadından Hasan ve Hüseyin Gazl'nln bu b,ölgeye

nasıl · gelip yerleştikleri

atalanndan Seyyid Cafer ve oğlu Uzun Er lakabh Ali · ·

Gazi ve Gül Battal Gazl'nln Osman Gazi zamanında katıldıkları muharebelerd~n
ve ~manlılann Rumellye . geçişinde Uzı:.ıner'ln ·. bulunduğundan . ve l<ah:.. .
ramanlıkJanndatı bahsedilmekted!r(20). Aynca Veliyüd-dln GazJ'nln kerametleri
.

.

. anlatılmaktadır. Vel_i Baba'nın Dergahını. kurması, kendlsl~ln şehld edilmesi ve
on~n kerametl~ri ile daha sonra c!ergahta tevllyete geçenler-_zikredilmektedir
(21). -Veliyü'd-dln Gazl'ye altyeryer şiirlerde vardır.
.

.

Menakıbda ayrıca Uzun ·Erin Orhan Gazl'ye takdim ettiği (s. 367<~70.

seksen altı beyltllk Arapça kasidesi., yine Arapca yazılmış duaİar {s. 372-398),

Arpsa yazılmış evrad,

bazı . hastalıklara . _şifa olduğuna inanılan. şiirler

ve Vefi

B~ba'ya
ait şiİrler (s. 402-499) bunulmaktadır.
Sürücü Mehmed
Taki
Ali'ye
.
.
.
.
.
. ibn-i
.
alt elli iki ~yltllk bir kaside ve yln<:! Metimed Takfyüddin 'e alt bir kaside ile ·son
sayfada . bir ~itl.rlş yazısı vardır(22) . Menakıb muht~va olarak ele ah~dığinda ·ha-

. dlsel~rin geçtiği yerler ve ~anrari bazı- küçük e,ksikllklerle, birlikte bellidir. Me- ·
nakıbda bahsedilen· kişiler hayali değil gerçek şahsiyetl~rdir. O çevredeki halk

- tarafından saygıyla karşılanmaktadır. ~enakıbnamenin

dili (belki sonradan

ter-

17 Burada Muaviye ve·YezJd'I kötOleyld ifadeler vardır". Muaviye ölOrken.Yezld'e vasiyeti, Muaviye ile Ye~d'I
(Hz.Adem'ln c.enoetten çikanlışındakl) şeytan ile Yılan'a benzetme gibi Veli Baba Menakıbı,

.

.

s. 81 -83.

·

18 Veli Baba Menakıbı, s. 181 -22.7.
19 Bu şecere için bl<z: Veli Baba Menakıbı,
. vertlmlştlr •. · ·· ·

s: 92- 161 (Yazmada bu sayfalar arasında metin içine serplştlrtlerek

ıô Veli Baba Menakıbı , s. t 9 5-205. .

. 21 Veli ~

a tarafından yazılmayan bu bölümleri kl~ln yazdığı belll değildir. Öne.eki bölümler için ' Bu kitabı Veli

Baba Hazretten fevkalade muhtasar yazmışhr' diye bir ifade vardır Bkz. Vefi Baba Menakıbı; ·s: t 25.
·22 "Son sayfada menakıb-ı allye'yl Arabçadan Türçke'ye ı:ıeden c;evlrdlğlnl. anlatmış

··

ve·Bu Menakıbın sahibi ced- -

dlm, Sad&t-ı kiramdan Seyyid VellyyOddln Gazi ve· sair mezku_
r ecdadımız . eba an ceddin Arab iken mukadderatı ıtahıyye Diyar-, Tilrk'e gellp, Tilrlder İle mOkaleme ide ide Arab Lisanını Türk Lisanına mezcedOb
Usan-, .arabl nisyan ile... buriun gibi arablyyü'l-lbare kitaplarda, bİr·falde görülmeyüb metruk hükmü~e kal-

n:ıakla, Llsan-ı

Türkiye kas!ldlertyle

Evr&d-ı

usbu'lyyelerinden

ma'adasını

tercOme ettim...' diye be;

llrtmektedlr. Burada başka bir sebeb olmalı çünkü daha Hasan Gazi ve Uzun Erden itibaren Türk o tduklan
menakıbda bellrtllmektedlr..
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cOme edildiği için) gayet sadedir. Tlp olarak_da ilk bölümleri hariç ~lyoğrafi mahiyetinde bir özellik gösternıektedir(23). .·
.'

·

.

'

·

·

·Kısaca muhtevasından . ·bahsettlğlı:nlz. bu menakıb'dan başka _ Ven Baba .

Oergahı ile ilgili bir hayli belge bu_lunmaktadır(24). Bunlar arasında blr·secere
. kaydı Veli Baba'hın sağiığından· çıkanlmış ·vakfiye(25) ve su.r etleri bin eili ·yedi
.

yılında yapılmış Veli B~ba Dergahın·, da ihtiva eden ~hrir, kaydı ve _.çıkarılmış

· sureti Mahkeme-i -Teftişin çeşitli tarlhletdekl yutlan futevahaneden alın~n ya~

zılar, be~atlar., arz-ı h~ler, maliye kaleminden çeşitli zamanıarc,ia .alınan' yazılar,'
mahkeme hüccetleri kaza ve vllaye't makamından alınan yazılar ve çeşltll bel-·
geler

çoğu·

bulunmaktadır: (Bunlan~ az bir kısmını .ekt~ sunduk). Bu tür kayıtların bir
~viyedarlar . arasındaki

geleidlr,

çeşltH . anlaşmazlıklarc:İan d~layı ·verıı~ış bet- _

Bu belg~lerln btr · çoğunu da Musa Kazım oğlu Mehmed T~ı<ıyüd'din

uzun za~an. uğrAşArak çıkart_mıştır(26).
Burada

Menakıba ve bu belgel~re dayanarak Veli Ba~ ve Zaviyesi hak-

kında bil~~ vemıeye <;alışacağız.' Veli Baba XVII yüz.yılda Hamid Sancağına' bağlı
.· Ulubor!u kazasına tabi Uluköy'de ~ayat sUnnüş bi.r Bektaş! dervişidir. M~. nakıb'da zikredilpiğine göre Uluborlu yöresl~e·, Vell Bapa'nın . ecdadı
· celeri

gelı,-:ıiştlr.

ğiştlrdlkte~

çok ön~ ·

. ·arası~da birkaç defa e.l .·de-

Uluborlu'nun .Türklerie Bi;anshlar

-sonra 1182 · tarihln<;ie bUtQnüyle S~lçuklul~r'ın eline · geçtiği.. ·

bllinmektedlr(27).
Menakıbda Veli Baba'nın e_cdadıriın Abbasi haitfesl_tarafındaq bl:lfaların .

fethi lçln
gönderildikleri
belirtilmektedir.
Fakat menakıbda zikredilen. tarihlerde.
.
.
.
. .
'

· Selçukİulann

buraları

bölgenin · haki.miyetİnl . : ellerinde·

fethederek

bu-

lundurduktan görülmekte<;llr(+S). Bu .l?ölgeye . gelişleri . v~ ~tlhleri menakıbcla .

·şöyle· anlatılmaktadır. "... Ceddimiz Hi. Hüseyin Efendİmlze Şeref-ı· nlsbetlerl
'
.
der~r Qlan ve ·Medine-i Münewere'den KOfe'ye ve ondan Bağdad ve Ma- .
· . la~_a),a ve andan Hamid ~~cağına evvela mµharlb ve sonra tevatun .idüb
.
.
23 Mcnakıbnamelcrin bu.özelllklcı1 lc;ln bkı.- Ocak •.AY., Menakıbnamelcr;s. _3 2-39. .

24 Bu belgeler-de Taldy()ddlt:1 ôıtoprak'ta bulunmaldadır (fotokoplcılnl bize verdiği lc;I~ ·kendisine teşekkür ederiz). · .

.

.

.

'

'ı5 Daha sonra çeşitli veslle{eı1e 104l tailhll·olan bu vakfiyenin suretleri yapılmıştır.

'

.

26 Bu biraz 'u>r olmuş ki bİr belgenin

.
a~ındaşu ibare vardır··zınharve Zinhar bu evra~ap ~yt etrileyeslnlı. bir
.

zamanı gelirde pek büy(lk işe yarar ve son

derece·muhafaza ediniz. Seyyid Takıy.Oddln Uendl Merhum yirmi
Oç sene der Allyyc'yc bu uğurda, ayda on lkl kımıııi Ura sarf etti nihayet cümlesine muııaffak oldu idi... yine

~l~v~ktl gelir.gören ~özİerinl~ gibi cemi eıırakİa~ vl~ye ve muhafaza idiniz.vesselam 23 Mart 13~2:

27 Turan, O., Selçuklular Zamanında TOıtdye ~tanbul. 1971 , s. 214.
28 Zikredilen_Abbasi. halifeleri ve zamanlar tarih olarak .doğ~dur. Fakat ·buralara gelip fetih harek~tlnd~ bu·
lunmalan bölgenin fethi tarihi ile uyaşmamaktadır.
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,. .

·sakin buluna,:ı_. Sadat-ı _Aİevlyyunı.m siret-1 merziyye ve.ahvali pesendi'd~:.:"(29).
· daha son~akl bölQmletç:le bu anlatım devamla "Seyyı~· Hasan Çıazi'yi(~O)
latya'dan Halife-!

Ma_.-

Bağdad çelb ldüb kendisine vaflr asker vl~üb Konya havallsine

tğridu.r, Ul~borlu ve Klçlbor ve Ta~r Han v~ ·s~rtve ltk~r~ Şehrldenn:ıekle -~eş

~ür Uluk.ö y ve Çanlİ Kinise·taraftarına. ~ihad için gönderildi; MUşa~n lıeyh . Sey~ .· '.
ytd ~asan·

Gazi bu kal;ala,:ı 'feth edip. 'gertl'°Bağdad'a . ge~di.'Tekrar .adları mürur .

İden kal'alarda ·:bulunan Ruıiıİ~r ·iuğyan e~ller~- Müsl~ıiıanlaril' eza v~ cefa et- :
. .·
.
;
. . .
.
.
.
meye .başltadılar. .Binaenaleyh, Hasan · Gazi ·yine ·. leşker ile gelüp azim. mu- ,
·.· .hc:uebeler oldu'. Çanlı K.Jnise feth olmuştu(3'1 ). İt: Kara Şehrinde Ru·rnlarla ·olari
. muh~rehed~ ·H.lcret-1 ·N~bevlyye'den

beşyüzdoksan üç serie. sonra.kirk y~dl ya-·

şında olduğu haİ~e şehfd. oldu. ·zeyl~I Cebel'~ .defn ·olundu. Ol.şeh.rln nam-ı dl~ .
ğ~rtne · ~Ulugün• . dlrlerdl..· Badehu. İjlçret-1 ·N~bevlyye'nf n. (H. 623/M. .f 226) se- ·.

·

MOşarun
.

nesinde

lleyh ·Seyyid H~n· Gazi üze.rtne
.

.

Çanlı
.

·~lnls~ t4larmdtm,
'

.

.

azim dergah ve· ~İ bina ettirilmiştlr.. ."{~2.). ~u ifa~elerle:·birllkte bölgeye_ nasıl·

-gelip. yerleştı1c1er1
iskanını · sağİadıklan açıkça şu . İbareden . an~
. : .:ve ·. ~ıgenın
.
..
laşılm~ktadır:

· . _''· "Seyyid Zeyd-1 Sadi~ Ülubo.~lti'dan Malatya'ya dönüp, Mal_atya'dan evlAd ·
.

ve

mali.arını alıp UlugQn'e ·geldiler. gördüler ki ·Rumlar gelip. Şeh.ri yak~b yıkub

· , ·İı~rab·ve turab idüp ftrar

etmlşlerdlrve Uluborlu~lı.'muhar~ra etmişler Zeyd~i
Sadis De~l~t-ı' Selçukl'den yardınt· lstedİ. Ve onbeşbin .asker yardım g~~dl ..Ulu~
~rlu'yu..muhasa~a iden.~lan sürdüler ve.evlad-ü lyalleriyfe dergah-• .şerifleri

:

. bulunan ve t,arab veyebab olan. Üluköy kaiyeslne kondulat .. ."{33) . .· .·
. Veli B~ba'nın ~taıannıri yerleştiği bu ·köyün

.

a~i ...ıvien.akıbda önceleri

"it .. ·

_-karaşehrl". diğer ismiyle Ultiköy ve ·Ulugün(34) <?larak ~ikredillrken, vakfiyede: ·

29 .

Vefi Baba Menakıbı; s. 9i, .

• · . 30 Şecerede
sonra Ha.sari.. el.-Gail olarak zlkredllmektedlr.
. ismi Zeyd,I Hi!lllls'den
.
.

31. Bu tarftılerde bir kanşıklık olmalıdır (H. 593/1 t 96 ·m) Uluborlu Selç~kiuliuın haklmlyetlndedlr. ·eızanslılann
Uluborfu'yu zab~ ı ti.O tarihindedir. Bkz. Tura~. o., Selçuklular Zam~nında TO.rf<lye, 161,.
·
·

s:

32

·vdı 8~ Menakıbı; .s. 195.-196. dergah'ın yapı~trİda mim.ar ·olarak Mimar Mustafa . Paşa diye .biri gö~vfendlrilmlş fakat Mustafa Paşa'nın vefatıyla caml'nln kubbeleri yapılmayarak 'açık kaldığı' ve daha sonra

Riımıann buralan işgali ile dergahı yıktıklarİ bellrtllmekted(r. Bu ı1vayet'doğru kab~I edlllıse daha Seİçuklu dö- .
~inde burada dergahın bulunduğunu "kabul etmek ge~klr ki
durumda' dergah ya tamam~n yıkılmıştır
veya bu kayıt hatalıdır. <;On~O kJtabeslncie yapıldiğı tarfh bellrtll~lştlr. .
·
·.

bu

. 33 Vell Baba

.

M~nakıbt. s. 198; aynca Moğof-TOrkmen·m~d~l~l~ı1 sıras;'nda Moğolfofıa yap~klan ·~uharebe ve

.· . degahta kabrf bulunan Hüseyin Gazi Paşa, kardeşleri
. duldan bellrtllmektedlr. . .

.

.

.

.

.

Ali c.azı; Mı:ıstafa: Gazllet'ln bu· muharebede şehld ol-

.

.

.

.

.

34 Bkz. Vefi Baba·Menakıb!• s'. 19S'-196ı Derter-1 H~I kayıdlanna Bkz.' Belge;NO: s ..
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LegUb(35) bazı kayıtlarda - ise zaman ··içinde Ligüb(36), Ülg0b(37), ilgüb(38),
•

11

•

.

,

•

'

.

, ,

•

,

.

•

'

:·

.· Ulug0b(39), lle~~(40) .lsJr:nlerl ile cµıı,mıştır(41 ) . .- ·

~öyle bir köye geİip yerleşen Veli -B~ba'nın

·beİ~rtildiğİ

,

·

büyük dedeleri Şecerede c;1e

Hüşeyıo·~ kad~r kesı:ntlsİz ·oiarclk bağ- -.

ü~re kendilerini ·_Hazret·i

lamaktadırlar(42). Atalanr'i°ın ·. Medlne'den . KOfe'ye, · KOfe'den _: Bağdaf a,. ~ağ-·

Oradan da Uluborl~'ya geldikleri men&9bda ·ztk.: ·

dat'tiu1 Malatya'ya ve.·

r~dilmektedlr(43).~. Bunu zlki'ebnelerinin

sebebİ

h~rhalde ke~_dllerlnl.n. S~dAtda~

Qlduklanriı . kuwetlendirmek için ol~ gerektir. Çünkü böylece dervişler ken~
dilerİnı :dini önder olarak_çevreye dana ko_
l ay ve etkili bir. şeklide - k.abld
l

.

' • '

•

.

.

,.

·.

•

.

.

.

'

et~

.

tinnektecUrler.- Aynı zaman"a Anadolu Selçukluları- ve Osmanlı· Devletinin ·ku. ruluş döneminde. hUkOmdadann _b~ı lmtlyazlanna · da nail oluyorlardı(44) .

· Bilhassa <;)smanlıl~rın
· teşe~ül .dön~mind~,·d~vlet:
_.de siyasi otoritesini
.
. '

. vetıendlrmek . için · bunların .· ·siyasi

'

.kuv.'

nüfuzundan · ·.faydalanmaya . c;alışmıştır.

·Sadatdan gelctıklerlnt gösteren şecere ' için · menakıbda. - şu açıkfauna · ya-.

pıt111aktadır. •... .Hz. fahr~i

'Peygamberi ki

ferzend.:t

l<Aln~t

alisi

Efendimizden Hz.· Ali'ye ve O'ndan da ·sıbt-i

l-İz. . Hasan ve Hüseyln'e: ve b6ylece ekabirden :

ekabire."~-tmamdan . lmama ve valid'den valic:j~.- bl't-t~lsül nlnayet

şerefyab-ı

.halde

feraset-i

şimdÜd

mı,ihamm~diye 1v~ ·poşt·nişlri--l · irşad-ı tarikat-ı

aliyye.

'olan ·aı~vl zadeg~ına rehlri-J ittisal.olan ~rlkat~ı allyye•l -mezkuı-emüşarun !ley~
.

.

'

.

I

·hıma suret.;l teselsOIOnl iş b_u. ~rede beyAn ittlm.~:(45).

.

'

35 .ti. Receb 1047 Tar1hlı V~e bkz. Belge No: 3.

...

- 36 R.ebl'ul-ew~I t294tar1hll Berat; 2. R.eblu'l-ewel t312 taı1hll -Berat, Bkz. ~ _lge.No: 6 -7. ·

. · 37 · 9

~~n-1334
tar1~11 Ber~t. ~ge N~: a.' · ·
.
.
.

·

.38 _Şahltllk belgesi, Bkz. Belg~ No: .16. ·
39 Bkz. Belg~ No: 5. ·
· 40 Evkaf~

. .

.

HGmlyu!' Tezkeresi 82.k: Belge No: 4, Yöre _halkı arasında da· bu lsİmle.zlkredll~~ktedlr. Bu lsrr,ln ve- · .

rtllşl_ ile_llglll b·ır hikaye anlatılsa da, doğru değildir. Hikaye için bkz. l(arat<.lrk; İ\ıt, iki Cihan HazJnedan Seyyid ·
· Veli Baba
Sultan ve
Ankara.
s. ı O.
·
· ·
'
. Türbesi,
.
. . .(tarihsiz);
.
.
.
41 En s.on llegOb

..

adını taş~rken,

1948

.İ>ağ~ı kasaba ı,aııne,getırtlmlştİr. .

yılında Uluğbey oJ~ak değlştlrtlriıl_ş ve
'

Ululx>rlu'dan

aynlıp; Senlıkeİ1t'e
·

.. 42 Bkz. Veli Baba Sec.eresl.

. 43

Menakıb'da ·~tt Hasan ve Ceddimiz Hz. HOseylil Efendlmlz'e Şe~f-! ~isbetlert derk.\r olan Medine~! MO·

zaman

ncwere'deıi KUfe'ye ve andan_bağdad ve Malaty~'ya ve andan t,iamld Sancaİına (.o
Haml~·Sanağı
hcnOz · : Yoktu· herhalde t'erdlmede ~u kullanılmıştır) ew_e l~ inuhartb ve sonra· tavattun ldOb sakin bulunan
. SadAt·İ · alevlyyuni.ın sıret•I maizıyye ·ve ahvali· pesendlde tarlk.at-İ al~lelert alı.vem . ve a'dll terc\lk. dlmlcslndendlr" de~ıİmektedlr: veıı ·Baba°Menakıbı ; s. 90. ·
·
·
·
·
'
·
'
.
.
.
.
44
A._.Y., "Emlrd Sultan ~e Zaviyesi" jarth Ens. Dergisi, 'Say;. 9~s. İ 68. .

Ocak.

45 Veli Baba Menakıbı , s. 92.
:·

. .

.. .
1
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. Bu tür ibare bir kaç defa tekrar edllmekfec:tlr ki

bu da aileni~ DÜfuzu hak- .

kındald gö.rüşümüzü kuwetleıidirmektedlr.

.
Kol. olarak hz.. HO~yln'e

bağlanmış
. .

.
.
olsa da Malatycl taraflannd~ bu böl- ·

. gelere göç etmiş,. Anadolu'ya ilk.gelen

~rab gazilerinden
ya da Ahmed Yesevl
' .
.
tarafından .Maveraünnehlr'd.e kurulan(46) ve kısa zanianda·:~ürk aşiretleri ~ra-

· ·· s~hda

.hızla yayılan

ve · Türk göçleri

1

ile Anadolu'ya taşın~ış Ye~evi tarikatin~

mensub bir aileden olmc\lan inuhtemeldlr(47).
Aileden şecerede lsln:ıleri geçen Seyyid Cafer ve Uzun .Er lakablı Al.i el-

Gazİ'de Osmanlı Beyliğinin .kuruluşunda Osman Cıazi'nin daveti 4zerine gelip

· lnegöl taraftarında bir çok gazaya katılmışlardır·. Hatta.Uzun E~•. Süleyman Paşa
ile birlikte. Rumell'ye geçmiş ve fetihlere İştl~ak etmlştlr(48)'. Daha: sonra ki ga-.'

~!arda oğlu Cafer'~e Gell~lu'da şe.hld olmuş· ve. b~ası Uzun ·Er ·bır müddet .
sonra .Uluköy'e dönmüştür. Uluköy'de
iken· bir gün,
.
. Hacı. Bektaş Veli
'

köye
gelip
.

kendl~ini lrşad etmlştlr(49). Böylece· aile Bektaşlllğe'de lntlsab etml~tlr. Bundan ·

sonra dervişlerin isimlerinde "Baba·· ve : ·"Dede" tabirleri k1,.11lanılmaya baş- · .
lflllmıştır.
Ailenin fertlerinde
.eli slla.h tutanlar zaman zaman Osmanlı
Ord~suyla
.
.
.
gazalara iştirak etmektedirler· 1d bunlardan biri ·de Gül Baba'dır. Kanuni Sultan
.

·suıeyman ~aiıı~da
'

(H . .948/M. 1541)
vukub~lan· B.uciin fethine Kanuni'nin
.
.

. · daveti.üzerine ·seyyld .Veliyü'd-dln Gazi oğullan, : Gül-Dede lakablı Seyyid Cafer
(50) ~e Sünbül-Dede lakablı Hüseyl·~ el-Veli ile birli.kte katılmış v~ sav~ta oğul~ .
.
.
.
.
.
lanndan ·seyyld Ca~r Şehid olmuştur; Bu Seyyid Caferle ilgili değişik' bazı .ri'

'

'

vayetler bulunm~ktadır(S i). Bu rivayetlerden en ziyade itibar göreni, Evliya Çe·
•

'

'

•

1

lebl'nln . babasındah· naklen rivayet etti!l
.

•

•

'

malumattır. Buna göre · aslen
.

.

.

46 ·Ahmed Yeseı.iı ve Yesevlllk ıc;ın bkz. K.öprOIO, F., ,:ark Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Ankara, l 9Q, !i. 61-1.18.
I

•

•

•

,

47 VeİlyOddln Gıul'nln oğullan il~ blrl.lkte Horasan'a gİ.dlp geldlklerlnden hatta Gellnclk Ana (Fatımet<l'z.-Zehra)yı
Horasan'dan getlrdlğlrıden bahsedilmektedir. Bkz... Vell Saba Menakıbı, s. 2.99; Silleyman Sami de Ho. · ra.san'dan geldlğlnl yazmaktadır. Bkz. BöcOzade
saml, lspa~a Tarihi. s. 128.

Stlleyrria~

48 Veli Baba Menakıbı, s. 201.

·

49. Burada Haa .~ktaşı Yell'yl Uzun · Er ll}ad ·etmiştir gibi .bir
rOlmemektedlr. Vell Baba Menakıbı, s: 206-207. · ·

51

Bu

araştımal~r için blı.

Bu ~UmkOn gö- .

Fahreddin, Taıthl Osinanl Encümeni Mecmu~ı. S. t 5, s. 962-965; Erdem, T.• Gülil. sayı 19, Isparta İ935, .s. İ70: · LaJos, F.: 'Budap~t Tö.rtenete uı· Budapest A Tö. rilkkorban, Budapest. 1944:..A~ mOelllf, GOi-Baba etle Bektasl derk'ah de Buda, Acta Or!.ntalla Academlae .
· Sdentlarum Hungaricae 4, t9sı; s. 1-18; Agoston, G.. 16-17 nd asİı1arcla Macaristan'dakl Osmarİlı Ay. dınlan, Beşlncf Mllietlera~ası TUrkoloJI Kongresi Tcblİğler, 111, TOrk Tarihi .C, 1, lstanbul, i 986, s. 6. qaha fazla
l.>lbllyogr~a içi~ b~ KöprillO, O.F.• 'GOl~Baba" mad. lslam Ansiklopedisi ıv. 832-833.

50
·.

yanlış ı~.re .kullanılmıştır.

Baba, Ün

Mecmuası.

Bu rivayetler içi.~ bkz.: Fahretttn, TOEM. S. 15, s. 963-964.
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Merzifonlu olan
Fukar_
a~'i Bektaşiyan'dan
GüH~aba Fatih
·Suİtan ·Mehmet: il. Ba-,
.
.
·.
yezlq, Yavu~ Selim _ve Kanuni Süleyman devıinde·yaşamış
birçok gazaya iş:

tırak etmiş,

ve

y·ılında :vuku
- bulari . Budln
.
.

nihayet 948/1541
.
.

muştur. . Cenaze

namazı

zamanın

Rumeli
.

fethi~de

şehid.

oi~·.

~dıaskerl · Ebtfs.;Suud . Efendi
·
.

tarafından . KanU:İli Sultan .Süleym~n·ın· da h~ır bulunmasıyla kıldmlarak . Budln ·

toprağına_

defn· ~11niiştlr(Ş2). Seyyid Cafer'le ilgil_i Evliya · Çelebi'nin bu ri-

vayetlndekl fukara-i
•

•

Bektaşiyan'dan olması , savaşa lşti.raki ~e şehld düşm~l haI

•

•

. dlsesi doğru - ~ı~akla beraber, Merzifonlu olduğU, Fatih ve Kanuni ile birlikte
gazalara katıldiğı, hakikate

uymasa . gerektir. Zaten bti .zam·an . olarak d.~ pek

·ı:nümkün değil_dlr. Bu. durumun i~hı ise, her Jki hükümdar devrinde yaşamış iki.
ayrı ·Gül-:-Baba'nın mevcud . olduğu ve · bunla~ın birbirine ·karıştınl!11ış oly-

riabil~ceğidlr(53) .

"Gül'"'.Baba"(54) veya 11Gül-Dede"

lakabı .için

de:ylne b~ farkli

izahlarda ·bulunulr.nuştur(55) .' ~unlar. içinde Gül yani _Ç içek'le ilgili olarak yapılan · · :

· ızah doğru olabilir. Fakat menakıb'da Seyyid Cafer'fn ~bası Seyyid V~liy~fd-:-dtı:ı
. Gazi, ôğluna ismini koyarken kenci~ ded~le~nden GOI-Battal'ın ismini yani Cafer .

adını koyduğu ve O'nu Gül-Dedem djye, diger oğluna da.Hüseyin .Gazi'nin ismini vererek .Onu'da Hüseyin Gazlm ve SünbüJ-Dedem .diye sevdiği belirtlllr ··
(56); Buradan

anlaşılacagı üzere
Gül-Baba l~ı; Seyyid Carer'e daha çocukke~
.
.

.

'

. verilmiş'. dedelerinden kalma bir lakab olup, kendisinin gülü sevdiği veya ta-

cının ~epes~nde gOI taşıdığ~ i_ç in verilmemiştir. O halde GOi-Baba lsparta'nın Senirkent kazasına bağlı İlegüb (Uluğbey) köyünden olup, babası; : SaçJattan Yalın
Kılıç

~ahncak O.ede) l~kablı Hüseyin el~ Veli'nin oğlu Kutbu'l ..Arlftn Veliyü'd-dln

.

.

.

.

.

S2 B~-rivayet seyahatnamede şu

şeklide zikredilmektedir 'İlk.,defa bu~ada GUI-Baba tesl(m-1 ruh ldOb Süleyman
Harı namazına hazır ~!arak lbtlda Ebu's-Sü'ud Efel)dl namazını ~lub Budln haklne defn eyleı:.ılşdlr. GOi Baba

Fukara-1 Bektaşlyandan olup Fatl~. Bayezld, Sellm, Süleyman Hanlarla cemi' 'gazalarda mevcut olub.. .' Bkz:

.

EvtİyaÇelebl. Seyahatname.

c. vı. lstanbul, 1318, s. 225.
devrinde Glll Mehmet Ded~ diye b~ka

birinin yaşadığını ve b\Jnlann birbirine· kanştınl~ığını hatta Iİ. Sayezld devrinde d e lştanbul'da GOi-Baba adlı başka bi şahsın da bulunduğuna işaret etmeidedlr, bkz. GOi Baba" mad. lslam .Anslklopedlsl İv, 832-833; Naci Kum 'da Cevri Tarihinden aynı rtv~yetl
naklederek bunlann birbiri ile kanştınldığını ~llrtmektedlr. Kum, N.. Gülbaba'nın elde ettiğimiz; lzerteı1, in

53 Köprillü, O.F., ·fatih

Mecmuası , Sayı 'J.6.27, Isparta·, 1936. s. 380. . .
54 GOi Baba'nın misali mahlası ile şllrier yazdığı ve Hurufi şalrier..arasında yer aldığı blllnmektedlr. blµ. K~m . N .,

ullbaba'nın Elde Ettiğimiz. lzericrl'., in Mecmuası, s. 26-27, Isparta 1936, s. 380-384. 'GO!deste· adlı yaz-

diğeri Misali"' dly~ başlık olsa da, Hun.ıftllğlİı temsİlcileril}den olan MlsAll'nln 966/ 1558'de hayatta olması aynı şahıs olma lhtlll)allnl doğrulamamaktadır. Bkz.
AbdUlbakl Gölpınarlı, Hmuflllk °setı~erl Kataloğu, Ankara. 1973, s. 78, ~ r Agostan'da aynı k~nuya dikkat
çekmektedir. bkz. Agoston, G.,. t6-İ7, asırlarda Macaristan'da Tasawufye mevlevlllk, 1. Mllletlcrarası Mevlana Kqngresl. (3-5 Mayıs 1987), Konya, 1988, s. 223.
.
mamecmuada 'Vlyana'da Medrun

.

ÇıOI-Baba

yani ismi

55 Bu ileri sUrOlen ftklrl.er l~ n bkz. KöprillO, O.F., "GUI-Baba'

56 veiı Baba Menakıbı, s.239
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mad, 1..A . iV, 832-.8 33.

·

adı .(afur olup doğumu : belli o)mam~kJa beraber . 1541 yılınd~
Bud'
İn'de.. şehİd olrriuş
bir B.ektaşl
Alf
'adında·
İki. tane
d~ '.. .
.
.
. dervişidir:·
.
.
·. ve Hüseyin
. .
.
..

Gazidir. Asil

, "

. !)ğlu vardır(57) .
. Veli Baba ise Sadat'tan es-~eyyid Vellyü'd.;dln Gazl'nln oğh.ı Ş(.lnbül. Dede
.

•

•

lakablı Hüseyiri

'

.•

1

·.

•

el-Gazl'ntn· oğludu·r. Veli

Baba'nın

Ji, 949

yıh başlannda dOı,-.

0

yaya' gel~lğl 'bell rtlİmektedlr(S8)~ ·veliy~d'din,'Gazi'nln Oç.'oğluncıa'n S~yyld Cafer ..
· . Budln'de, ·SeyyicfAH &jri,anya'~a
üçüncü
oğlu,Vell
.Baba'nm babası olan Seyyid
. ..
.
. .
.
.
.
Hüseyl~ Gazl'de 'C''..ezayir'de şehl~ olmuştur. Bu _
sebeble. '{eli Baba küçük yaşta .

yetim. kaldığı .için· ·dedesi
.desinin

VeÜyü'd~dln

~anında g~lştfr; o·~~

Gazi . onu .yanına· ~lmış çocukluğu de-

daha iyi .. tanımak için: .burada Veli .Baba;nıh . . . ...

gençlik yılları ı:ıasıl geçti? Yetişme şekli riasıİdi? Kişiliğ:ı nasıldi? ~aç yaşlarında
vefat. etti?. Ne
ile meşgul
oldu?
gibi sorul~ra cevab
. .
.
.
. bulmak ge~eklt.
Veli ~aba'nın doğum tarihini tam· doğn,ı kabl.İl etmesek bile, babası vefat

zama~

ettiği
kUçük yaşta olduğu maiumdur. Bu sebeble yaklaşık . 154.t ile 1550
yıllan ct.rasinda dünyaya g~lmış· oİablllr, V~fat·tarihlnln H. 1057(M; 1647 .yılı ~1dJğu . kesin bellldlr(59). o halde yukar~akı

H.. 949 yılını

kabul ed~rse~ v~iı .

Baba,
yüzb~ş;
en düşük;
ihtimali .·eİ·e alı~sak poksa~
y~di ,yıl hayat
sürmüş oJa..:
.
. .
.
.
.
· · bilir: Veli Baba'nın ye.tişme şekli , gençliği ve dünyevi iş.lei·i hakkında hlçbir.bllgi

. ·. · bulurımam~taclır. Fakat belirli bir yaşa geldikten sonr~
. dığı blllnmektedlr..·

kendtsın.ı ıbadet~-~da- ·.
~~I adı. Seyyid ..Hüseyl~ yeli. oJduğu ha_lde Veli

Bu sebeple

.Baba diye tesmiye
edllmİştlr(60).
Oinun dini yaşayışma
.
. .
.
.

"'t ~ekanİardan: blri çi.

.

lehanesidİr ·.ki s~k· sı~ gidip lbadett~ bulunduğu .bu-·yer bu · gün~ ..kadar ge"'.
. l~biİmiştir(61). Dini-. hay~tma d~ir en · fazla. anlatılanlar· i~ · O'nun .menkabeleri
· ·yani k~r~etlerldlr. Bunla~dan , bazılannı saymak gerekJrse;_ menkabelerde·-. sık
gô~len vahşi . hayvanlan it~t~ aln,~ v~ zorda kalan kişiye yardım etine mo'tlfl_niri anlatıldığı_ bir menkabedir~ ~ölesf ile. UlubQrlu'dan ,Uluköy'e Vell Baba;yı _
ziyarete gele~: bir kadina kölesi yolda

.

:sa~kıntılık y~priıak ·,ster, -kadı~ın y~ı".'

.

.

57 Bu bilgiler hem Menakıb'dakl bllgllere hem de Veli ~.fy,i'dalr diğer kayİtlara uymaktadır. Bu kayıtlar ara. sındakl ~re yaklaşık: elll alh kişi· taralind.an şahit olarak .tasdik edllİnİştır. ·Bkz. Belge No,: ·Z; Veli Bô\ba
. \llyeslntn tQrbe .kısmında On . kişinin kabri va~ır kJ bu'nlarcjan.. biri boştur ve Ozerinde Gül-Baba (Seyyid·

:za.

Cafer)nln

,na~amı· olduğu .bcllrttlinlşUr.

·

·

·

·

·

·

·

·'·

doğduğu zlkredlİmlş. Bkz. Belge No: ı. faka~ ~ynı
yerde baba.sının Cczaylr'de ~eğil de Romanya'.'da şehld olduğu yazılıdıt. Halbuki fv\enakıb'da, C~yl(de ·
şehld olduJu açıkça bel!rtllmlştfr.
.:
.J .
.
.
.

58 .1208 tarihinde düzenlenen bu belgede 949' tarihinde

59. Bkz. T~rth-1Naima,

c. rv; s: 240-24 t.

60 ~kz. Velİ. Baba Şeceresi.

.

.

.

61 Vell Babaya· alt .olduğu bilinen bu c;ilehane Hüseyin Kutay·ın e_vının alt katındadır ve yıkılmadan kalabllm lştir.
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'

vaı:ması
ğmr

fayda vermez, en sonunda

ve o anda bir yılan

çıkarak

kadın yardım ·için "yetiş

Veli Baba" diye ~a-

kölenin e_
~inl sokar ve köle ölür: Hemen bir

atlı

..

·gelip kadını evine götürür. Bir başka kerameti,. kaybolan eşyayı bulma şeklinde

.

.

tezahür . eder. yani

eylenmiş

altınları kaybolmuştur. · Kocası

bir ailede. gelinin
.

sabah erkenden evden ayrıldığı için gelin · kocasından şüphelenir ve Veli
Baba'ya gelirler, Veİi Baba altını başkasının .çald!ğını b.l llr ve koyduğu yeri tesblt
.
.
.
. ederek altınları bulur(62). Bir kimsenin ne zaman öleceğini bildiğine dair ke""
/

· · rameti de ~öyle anlatılır; K~ndi değirmeninde ·çalışan bekçisinin sorması üzerine ne zaman öleceğine dair bazı bilgiler verir ve bu du.rum gerçekleşir.

Has-

talarİ tylleştirmesı ıse: buraya yakın ~bdut _Cabbar adlı köyde çocuklan~
kulaklarına
ve burnuna
giren sinek ve haşaratın sebeb olduğu çok acı veren ya.
.
.
.
_raları dergahdaki kandillerinin yağını sürerek iyileştinnesldlr. yıne. çok hasta

.
olan 'birinin

.
hastalığını

orada_bulunanlara taksim ederek

hastayı lylleştlnnfştir.

Yabani _h~yvanlarla konµşması; Bir gü~ kırda bir tavşanı yanına çağınp, onunla·
ko_nuştuğu şeklinde. anlatılır.
.

.

Az yiyecekle çok
insanı ve
.

hayvanı doyunnası ile ·.

ilgili olarak anlatılan !se şudur; Murtaza Paşa'nın askerlerini bir tabak pilav,

at-

larım da bir torba yemle doyurmuş·, O'da ·.kar,;ılığinda dergahı inşa ettirmiştir.
Zaten diğer m_enkabelerde
Baba'nın

de ·bunlara benzer birçok konu lşlenmlşttr{63}. Veli

kendisi ~iki ibadet ve

itaatıyla meşgul

sade bir ~ervlş olabilir.

Faı,<at

bu menkabelerden de anlaşıfdığı gibi, toplum O'na, bu riıenkabeleri 17.;ctfe ederek, 'daha etkili bir dini nüfuz ' kazandırmıştır. O ·boh.induiju çevrede herkesi~
derdini dinleyen, mesel~lerlne,çözüm bulmaya çalışan, herkese iylltk ve yardım
;_eden' bir şeyh olarak kabul edilmişti~. Bu sebeple g~rek halk

ve gerekse lda-

. redler tarafından her zaman saygı görmüştür.
Veli Baba'nm Cafer, Hüseyin ve Mustafa ~dında üç oğlu vardır; Kendisi
kunnuş olduğu

dergahda günlerini geçirirken, yine dergahda b_ulunan. Kebiz

aşiretinden : evli, Kara Dehmen adında birinin bir oğlu dOnyayçl gelmlştir(64).

"Adını koyması için Veli Baba'ya g~tirİrler. Veli Baba'da ismini Haydar koyar. ~ -"
Haydar biraz b~İlce .Veli .Baba Onu kız kardeşi Şehrlbanu ile evlendirir.

da bir oğlu . olur. O'nun adını da Veli Ba~a, Mehmet koyar ve kü-

Haydann

çükken, _yeğeni Mehmed'i çok sever ve devamlı yanında dolaştırır. Kara Haydar bir gün Keblz aşiretinden bazı -kişelerle dağa çıkıp şaklllğe·başlar: Anadolu.
ı.

62 Vell Baba Menakıbı, s. 430.
.

.

63 Bu m'otlfter lc;ln bkz. Ocak, A.Y., KOltOr Tarthl Kaynağı Olarak Menakıbnameler, s. 75-95.
64 Veli Baba Menakıbı , s. 332.
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VallslVeli Baba'ya hab~r gönderip Kare! Haydar'ı .şaklllkten vazg~çirmesini ister.
Veli Baba bl~ çok d~fa nasihatte.bulun.ur. fakat şakilikt~n yazgeçlremez. Bunu~
~rine kardeşi Şehribanu Kara Ha~dar'dari aynlır. Kara Haydar.gündüzleri. dağ. lar~a geceled ·de köyde kalm~ktadır. Bir_gece Kara Haydar'ın_ evini basıp O'nu.·

kim olduğu belli değildir.

katlederler. Fakat katllln·
.

.

'

Bunun
üzerine Veli Baba'ya
.

düşmarf olanlar hemen Ven Baba al~yhlne·.tezvirata başlarlar ki bunlar arasında
İran tarafından .gelip .bu ~öye y~rleşen. Saçlı Koca ·adında bir· kişide bu~:
•

lunmaktadır:

.

•

•

'

•

t

·

. Bir akşam Kara ~aydar oğlu Mehmed iki arkadaşı{65) il~ birlikte Saçlı .
..

Koca'ııın

.

.

.

.

evine ·gelirler. Kara Haydar

Oğlu

'

Mehmed'e Veli Baba Senin baban

. Haydatı , öldürttü ve anneni boşattı. ·Her ne kadıar dayın olsa da hemen öldür
.
.
.
babanın kanını bırakma diye telkinde bulunmuşlardır. Kara Haydaroğlu Meh:..
rhed'de(66)

SöğUd dağı~a çıkıp

adamlanm ·topla~ ve bir gece

dergahı - basıp:

Veli Baba'da dahil ailesinden 8 erkek· 1O kadını öldür~rek' dağa· çekillr. Veli

Baba'ıiın cen~sl dergaha atalarının mezarlarının yanına : defnedilmlştlr{67).
Menakı.bda anlatılan bu hadi~, Naima'nm verdiği malumata da ayne~ uy- ·

ma.ktadır: Sadece hadisenin tarihi farklıdır(68).

B~ şeklide. öm.rünü tamamlayan Veli ·Baba sağlığında iken, Anadolu Valisi Murtaza Zo~. Paşa'd_an dergahın yaptınlmasını ister. Murtaza Paşa'da Isparta
emreder(69) ·Bu şekilde kurul~n
dergaha Veli
müteselllmlne
.bu işin yapılmasım
.
.
.
.
. :.
Baba . 1047/1637 tarihinde kend_i mUJkJerini vakfederek bir vakfiye· düzenlemiştir.

. Uluborlu

12 Receb 1047 tarihli bu.vakfiyeyi yirmiden fazla şahld huzurunda

Kadısı el-H~c.Ov~y~ bin M~hmed tasdik etmiştir. .

.

65 . Bu iki kişi menakıbda Dtlmbek Oğlu ve Kara Ahmet Oğlu olarak zlkredİlmektedlr.

. .
.
66 Karahaydaroğlu hk. Bkz. Erdt:m, T., 'Kara· Hayclaroğlu Mehmet' Ün Mecmuası, S. 26-27, s. 373-376; Ba-.
. ·. ~ından daha fazla şekaveti hk. bkz. Konya Şer'lye Sldll 2/288: 1. ı;. Uzı.ınçarşılı, 'Osmanlı Tarihi, C. 111/1,.s.

311.

.. '

.

.

.

.

67 Vell Baba Menakıbı , s. 332-340
68 Menakıbda ,:i.İkredİlen bı.İ malumat Nalma'nın kayıtlann.a da. uymaktadır. 'Birkaç seneden beri Anadolu \il- ·
!ayetinde ge.z.üb ebna-1Seblll Soyub kerbanlan bozan harami Kara Haydar nam Şaki, bu .esnaİarda Hamid ka-

sabatı~dan Uluborl.u'da meşh.ur Vell ~ tekkesine ·varup yah~en bazı

kim.sele~ Şakt-1 Mezbun kat1

lttıl!,ten

sonra Oğlu Mehmet nam Şaki bir .. glce intikam için Veli Baba ~İ<keslnl basıp mOtealltkab ·ııe cOmlesln kati

.ldUp v e yanına birkaç eşklya c.em ldOp babasından ziyade zJrve-1 t'e$ade • un.ıc ve SöğOt dağında huruc eyledi

bb. Tar1h-l Naima C. IV,·s.' 240-241.' Menakıb'de Kara t-faydaıoğlu Mehmet'ln Söğüt Dağı'na çıkış;. ve Vell
Baba'yı öldürme olayı H . 1048 talihinde ılkredlllıken . Nalma'da H. 1057 vekayll arasında kaydedllmlştlr. .

69 Bu durum tilrbe kitabesinden de anlaşılmaktadır. Daha önce ·yapılan tahnrferde Dergahın ismi zikredilmemektedir. Yalnız J530 yılında yapilan tahrirde köy UlugDb olarak geçmekte ve ~öy'de· J9 hane, bulunduğu 2 tanede Şeyh-1 .zaviye zlkredllmektedlr. Bkz. 438 numaralı Muha5el.ıt:-I Vllayet-1 Anadolu Defteri

(937/1530) Ankara, 1993, s. 273.

·
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Blı vakfly~'ye gqre:
.

.

~ar:n lcaıyede bulunan kendi mµlkü olari .
kadı ~~I demekle bllİ~en evi bOtün tevAbİ :ve levahlk ~e tar~yık v~ mü.r~fıkı Ue,
1. Uluborlu tevAbl'lnde legüb

2.·ikJ kıta bağını meyveli ve meyvesiz ağac;Janyla

3~ Bir misafirhane ve bir aşhane'yl
4 . Üç

. .. .

kazan ve iki sofra saha~ını,

5. Yassıvlran sınırı - içinde bulunan Davud de~lrmenl ~dıyla bllln~n kendi
değ~rmenlnl vakfetmiştir.

·. Vakfiye şartında.. ise kendi hayatta olduğu ·modd:etc;e, k~ndlşİ·, mutasarnf.
olacak, ölUnce büyük oğlu HOsey!n Baba Makamina ~m (yerine geçecek) ve
.
.
.
!'llUt;abına nalb olup,· zikredilen . evde oturup' değirmenden ve bağlardan. hasıl

·.ol~n

.

mahsulatı
. mlsaflrha~ede

ayende ve ~evendeye"' (gelip-gidenlere)
.yemek
.
.

. lçiri sarfedecektlr. Hüseyin Baba öldükten so~ra da Vakf-ı mezburuı:ı erkek çocuklanna.ve onlarınd.a erkek çocuklarına olmak ~re nesilden rieslle lntlkal suretiyle tevliyet! devam ~decektlr; Şayet hiç ~rkek evlAd kalmazsa; bel~enln ha~
.
.
kimine havale olunµp, vakfının kız çocuklannın · bunu. ·devam ettirmesi

sağl~naaktır. .Vakıtfo ·şartları b~· şekllde açıklanmış ve -mOteveıu;e teslim ediİ.

.

•• 1

: mlş, m(:ltevelll de alıp kabul em-tişttr(70). Vakfiyesi bu şeklide dOz.enlenmlş olan

dergaha aynı. köyün yani ulugün köyünün da~a ön~ tımar dahlllnd~~ ~iri ara.
{
.
'
..
.
.
zisi, . 19 Zil•hlcce 1053- tarihinde tashih kıhnm\ştır(71). B~ tımar gelirini kısa bir

zaman
berat çı.
. sonra erbab--ı tımardan . Ali adında bir şahıs
. bir yolunu bularak
.
.
kartıp kendi üzerine
alarak,
zaviyenin
şeyhine
haksizh~
etml~e
de
(
11-20)
.
.
.
.
_
Reblu'l-ahlr 10·5 7 tarihinde.. tekrar geri zaviye üzerine ~lın~ıştır. · AşAr ve rusumu
· zaviyeye alt olan, bu köyün, sının şu şeklide bellrtllriılştlr(72): · ·.

Yelbelenı: Tekne Kaklık ve Ya~(yalnız) Ahç'a kadar:
Oradan Aktaş ve Santaş'a kadar, ·
Oradan Gö~üler ~dİği ve Orta Yol'a 'kadar,
70 8kz. 12 Re<.eb 1047 tarihli Vakfiye Belge No: 3.
.
. .
.
71 'Zlki' olunan 4084 akc;e yazar UlugUn nam kaıye KıdvetO's~Süle~. Vell Baba'nın kendi sakin olduğu köyU olıpağla tekkesine vakıf olunn;ak ·oure emr..ı !il <:izre ~vlyesl~ tashih oldu. Bkz. f250 tarihinde de~er-1 hakani kaydı, Belge No: 5. ·
'
·

l

yapılmış.

72 5 Muharrem 1332 tarth.11 M~llye kalemine alt bir belgede; Reblu'l-ahlr 1.~5 tarihinde, daha önce
defter-1~ufassatdakl ~hrtre istinaden ve·uıuborlu naibi lbrahl·m.LUtfl Ef'endlnjn'de tasdik ettiği hUccetöe·be- '
llrtllen Uluköy karyesi sının sayılmıştır: Aynca bu sınır menakıbda da say,ıır. fakat bazı yer isimler! farklıdır.
Bunlann menakıba sonradan ilave edllmlş olması mOmkOndUr.
•
'
· ·
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· Orada!' ~P.ucu Harınıı, Kara Arslan· Bucağı, Çerçi Kuyusu v~ ·M ezkur

.

i Orta -Y ol'a · kadar,
· O~adan Gölgecil~~ Hannanı ve \İell Baba. kl:J}'Usuiıa, · .
... Oradan Abdal

İsa. Hanmı .v e Kuru·Maslak'a' kadar,

. o .rada~ · Meydan

Öğlu: İğdesl ve:· KOrsı' Başınd~. Y~sıviran .hududı olan

· Yol'a kadat:
. · şımaı~n;
Kara~ Kıran, Kurıca. Ari. başı,
Bambıl
.Gediği, .Deie Yayla, · ..'.-.
..
.
. . .
.

Şarkf bAIAstf)~a. 'kAln Toklu Şlvrlsl Tepesi Söykenl .
... . .Ga;rbt,bAIAsında,. Keçi Tepesi,· Çayl~Iı Koyakda~
· 'barbfr;ıd_e, Elma Ağacı, . Eşek Hisarı· denilen Yumn-Taş Tepesi, Ör~ndk İ<a..

.

.

',.

'

.

·.

' •

· · . vaği'ri,f. · ··
. Oradan·· çıbık içinde

Kısık Yol Karşı yakasİnqa. Koca Tepe ~llezk~r Yo( ~e~

ile mahdud v~. mübeyyen ve müeyyeddlr.
.·

leni'

. '.

'' .

'

.

·

.

· B~ :sinırla belirlenen köy·, 'Kadtmi. Kılıç ·tımctn olduğu için Vakf .olması

.
.

..
' . '

meşru olmadığindan 12 $aban ·ı 0.6 8 ' tarihinde emr-1 şerifle geri ·tımar' ~tarak .
tashth·oımuştur{73}. Bu t~rlhten·ttlbaren tırnar. olaralc'~ydedile gel~lş ·ve -1250 .

tar:İhll·heratl'a. Malleyn hademe~erl_n.de~ Ahmed adlı bir :şahsın uh.deslnd~ iken
bİlaveled Qhnesl .üzerine tımar,· 29teşrln~I sanı .1-285 ,.tarlhtnden ,itibaren Varnali

Sağır~ · Nepse'iıln s.o guruş ayl.ığın.a ·ilave olarak öİü~ceye ·kadar' kendisine her
:· ay ıso guruş olarak bu tımann geliri.tah~is ~dıımıştir(74). .· ...
.
•

•

'

•

'

•

•

••

· Val<,ıft~vliyetl y~lnde olan Veli Baba 1647 yılında vefat edince yerine

büyük:oğlu' .HO~~~ kaim olm~ş. ~eyyld
'

.

.. .

Hü~yln..ln 'ete
.

.1068 yıhnda vefatıyla . .·
;

.

.

'

oğlu Seyyid Nebi yerine. geçmiş .ve üzerlr:ıe· tevlly~t ve zavlyedarhk. beratı 1çı...

': kartmıştır.. Daha sonra.yerine .Oğlu Seyyid AII Çelebi geçmiş,: O 'n~nda bir ga~
.

·zada şehld ·.olmasıyla
.
.

oğlu ÖksOz Nebi,
.

.

.

.

.

.

O'n":ln da ·1 075 tarİhfn~e ölümOyle· oğlu Şeyyic:İ Ali Vakfve 'Zaviyenin iş- · '.
!erini yü~tmUştür(,75). Bir zal!lan ~nra ·o·nun .d~ vefatıyla yerin~ Oğlu Seyyid ·.
.

73 · Bk.l:. Belge No:
. .

/

'

'

5·. "Diğer bir kayıtda da"14.Şev.val

1068 taılhlnde tci5hlh olduğu,bcllrtlllr.

.

.

,· · ' ·

74 Bkz: Belge ~o:·S.

75 ~unlan.n, öllim ve yeı1~e geçenlerin geçiş
kOn ~lmamış~(.
· ·
·

tarİh;er1 blıbliln~ ·~nştın.ldığİ için, tarihleri ayh ayn v~miek mom-.
·
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·

·

·

· ·

·

·· ·
, 1

•

. M~h~ed T~kt Bürud geçerek, 1tos tarihinde(7~) .üzerin~ .yeniden.. tevliyet v~ .
Meşihat

için berat çıkartmıştır. Aynı tarlhte .~i,iruci Hoca namıyıa· meşhur Meh;.

mec;f Takf eli~de . bulundurd~ğu $ecereyi'de ibraz ·ederek

t~rine_Sad3ttan · oldu~nu
.

kaydettirmiş ve

böyl~ce.

Nakibil'l-eşr~f

Şecere . de

Nakibü'l·•

def-

eşraf

defterin~ ~ydedilmlştlr. Mehmet Takt Bilrud'nln yerine Oğullannpan önce
Nebi Dede, O'nun ·da ölümüyle erkek çocuğu · olmadığından kardeşi HUseyin
Sünbül" Pehlivan.geçmiştir. O da· 1227 -~rlhlnde üzerine berat

çıkartmış,

fakat ·

lstanbul'dan dergaha gelirken yolda vefat etmiştir. Oğlu Mehmet ·paşa yerine
·geçmiş, tımarı ~viyeye · tevcih _için· uğraşmış ise de alamamıştır. 1844 yılında ·

ölümü He Seyyid Hüseyin SünbOl teyllyete

ğeçmlş fakat kendisi ·ay~ düşkqn ol-:-

duğu l~n dergahla llgil~riniemiştlr. 1855 tarihinde _vefatıyla da· yerine Musa
Kµım· geçml~tlr(77). fakat Nepi Dede'deri sonra .da__dergah bakımsız kalmış,
vakıftan alınmayıp, · Evkaf-ı_ 1-İumayun Nezaretine geçmiş . bahçe. duva_rl~n yı;
kılmİş ve kubb~I yarılmay~ başlamıştır. Herhalde bu durum, 182.6 dan itibaren · ·
Bektaşiliğin Taktbe .uğramas"inın · bir sonucu olarak· ortaya çıkmiştır. Nihayet

.Musa. Kazım

-~ğlu

MehmecJ Taktyüddün . İstanbul'a giderek ·h~m

.tahslİlni _sür~·,

··d.ünnüş hem, de -dergahın
tevliy~ti _için çalışmış
ve (1. ~/187.1)
tarihiyle
tev.
.
.
.
.

ve zavlyadarhk beratını babası Musa Kazım Uzerlne ÇJkartmıştır(7Ş). Aynca

liyet .

.

köyün zaviyeye vakfiyetl için · çeşitli . dairelerle yazışm_alarda bulunmuştur.. B~-

basin~n ölümü ile. i 312-~rınin onbeşİnd gUnU Zaviye Vakfinİn t~vllyetl ve.za-

vlyadarhğı M~hmed:Taktyilddfn. Efendi Uhdesine geçmiştir. Aynca 3 Tem.m u~
:t 3i9 tarihinden ltfbar~n de.Uluköy'~n a'şar becİ~li. evkaf dairesince- 17.2?0
guruş olarak kararlaştınlmış, değl~en ve bağlann· gelirinin ilave. ~dilerek ve. rilmesine dair berat tevcih edllmlştlr_(79). Fakat .bu: _iş hlÇ. de: kolay olmamış,
T~ktyÜddln . Efendi yaklaşik yirmiüç y·11 bununla ilgili . yazışmala~ yapıp .uğ- .
· raşmıştır.(80).

· · ·rakfyüddln Efendinin bütün bu çabalarına . rağmen, dini

ve

ldimai.fonk- .

siyonu kalmayan zaviye 1925 yıhncİan itil,areri ~m~eiı _işlevini- kaybetmiştir,
·bugün ise ibadete açık . bir

cami ve gelenlerin ziyaret ettiği

bir türbe du- .

rumundadır.
76

Evkaf-ı HOmAyun.tezke~l~ekl bu kayıtda ~a bir yanlışlık gözüküyor. çankO aradan bl~ asııtık bir zaman at-·
_lanm~. 1108 olması daha muh~eldlr.

77 Bkz. E.vkaf-ı HümAyun ~zkeresl, Belge No: 4.
· 78 Bkz. R.eblu'l-ewel 1294 tarihli Berat, Belge No: ·6.
79 .Bkz. 2 Reblu'l- ewel 13_12 ve 9 Ramaz.an 13~ taıthll Beratlar, Belge No: 7-8.

·ao _Mehmed Tald~dln.E.fendl tahslllrİI lstanbul'dayapmış, daha sonr~ Huzµr-; Hümayun.·deıs-1 muhatıplığı ve ·
Bayezld camı·ı Şerl~ ·MOclz ders-1Amlığında. bulunmı.iştur. Bkz. Belge No: 14.
.
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MANZUMESİ
Isparta

İli

Senirkent · ilçesi

Uluğbey kasabasında, ~trafı. bahçe

1

.•

ile

duv~n
~

•

•

.çevrili bir alanda yeralan manzume, cami ve buna kuzey-batı "yönden bitişik
.

..

.

. ·oıarak düzenlenen türbeden oluşur (Çizim 1, Resim_1). .
· Enine. dikdörtgen pianiı olan camide mihr~bın bulunduğu bölüm cepheden dışarıya taşırılmış, kuzeye son.cemaat mahalli, soncemaat mahallinin do..

.

.

I

· ğusuna da minare yerleştlrllmlştlr.
Caminin duvarları ile minarenin kaidesi kesme· taşla düzgün sıralar oluş,·turacak şekilde Qıillmüş, duvarlarının üst kısımlarında görülen kaba yonu · taşlar
ise muhtemelen tamiratlar sırasında buralara

k~nrriuş~r (R~sım 2): So~ cemaat

mahalli sonradan . sıvanarak, üzeri yeşil .badana He boyanmıştır. Minarenin göv-: .
desi ise

tuğladır.

Her bir cephede

ikişer

ad~t-·olacak ·şe!<Jlde

yerleştirilen _alt .

pence're(er, mihrap çı~ntısının bulund~ğu bölümde, mihrabın yanlarında ·ve çı
kıntının doğu ve· batı cephelerinde birer .adet olarak yeralır. Pencerelerin hepsi .

dikdörtgen fbrmludtir ye dıştan düz atkılı takviye kemerlidir {Resim 3) . .Batı du. .

varda, kuzeyde yeralan pencer~. hacet penceresi şeklinde türbe. ile lr- .
tibatlandırılm1ştır; ·

. Soncemaat mahallinin ·ü st örtüsü~O taşıyan ana kiriş, ortada _lld mermer
sütun- parçasına, yanlarda ise minar~ kaidesi ile türbenin giriş cephesinde ye.

.

.

ralan antik konsollar üzerine oturtulan dört ah~p direk tarafından wınır. Bu kirişten .harim· duvarına doğru atılan tali kirişler soncemaat mahallinin .üst ör~

· tüsUnü blçlmlendirmlştlr (Resım 4). Soncemaat mahallinin harim duvarında, iki
·pencere arasında kalan bölümde kesme· taş, lle yapılan mihrap nişi bulunur. kaş·
kemerli İ<avsaraya sahip olan . nişin etrafı basit proflllerle zenginleştirilmiştir
(Resim 5) .
. Tamamen kesme taşları_a düze~lenen ve mihrap eks~~ınden i?iraz batıya
kaydınlan cümle kapısı b~lt silmelerle hareketlendirilmeye çalışılmıştir (Resim.
.

yapılan
müh~-1
Süleyman
6). ..Sağdaki sövenin dış .silmesinde· kazıma tekniğinde
.
"
.
. .
ile,. seİvl ağacını hatırlatır bir motif bulunur. Bu motifin içerisine altıgen formlu
bir eleman., yerJeştlrilmİştlr (Resim. 7). Soldaki.
s.ö vede ise üstte.k.i daha büyük
.
olan iki adet mühr-i Süleyman vardır.
.

'

.

Girişten,
kuzey-güney doğrultusunda
dört sıra destekle
beş sahına
.
.
.

.

bö~

. lünen harime geçilir. Farklı genişlikteki saf)ınlar, ahşap sütunlar üzerindeki yas-
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tıklara otµrtulan _ahşap kirişlerle oluşturulmuştur. Mihrabın bulunduğu_ bölüm

dışarıya taşırılmış, bu bölümü de içine alan orta sahin diğerlerinden daha geniş
tutulmuştur. Söz konusu çıkıntıpın batısında kalan bölüm, doğudakinden 1m,

daha
geniştir. Çıkıntının güney duvarı ortasina· kesme taş ile yapılan yarım
.
.
. . .
.
.
daire
formlu
mihrap
nişinin
çevresinde
basit
sllme
ve
proflllerle
oluşturu.
tan
.
.
.
.
.
.
süsleme dikkati çeker(Reshn 8). Kavsara sivri k~merlldir. Mihraptaki bu ög~ler
dışıncJa,

harimin tamamen. sıvalı olan iç.duv~nnda süsleme görülmez. Harim

de soncemaat_ı:ıah~lllnde olduğu ·g ibi günümüzde ahşap kirişlemeli düz dam
.

şeklinde

örtülüdür.

Dıştan

ise dört yönlO

.

kırma çatılıdır. Yalnız·

caminin üzeri

kadar kara
örtü yani toprak damlı iken, Vakıflar Genel Mü, ..
dürlüğü'nce 1974-1975 yıllarında yapılan onarımlar sonucu bugüİ:ıkü şeklini al-

1974

yılına

mıştır(81 }.

Harlmln kuzeyinde, ahşaptan yapılan ve girişin hemen batısından ahşap
·merdlve~le ·çıkılan kadı_nlar mahfili ~u(unur. Mahfil bat~ ~arafta ileriye doğru

uzatılmıştır. Harlmln doğu duvarındaki
iki pencere
dolap mevcuttur.
.
. .arasında
.
Kaidesi v.e·pabuç kısmı caminin beden duvarları
minarenin

diğer

bölümleri

tuğla

ile-aynı teknikte yapılan ;

olup, üzeri . sıvanmıştır. Slllndlrlk gövdeli ve

tek şerefeli olan minarede şerefe altlan ' tuğladan kirpi saçak şeklinde dO,. · zenlenmiştir (~\m 9). Girişin
Uz.erinde yeralan kitabesine
göre, orljlnalde
.
. . .
.

yarım " kaldığı anlaşılan minare, Ramazan bin Halil'ln yardımıyla H.1278/
I

•

•

M.1858
tarihinde tamamlanmıştır(82). Minarede
.sıvalar yer yer dökülmüştür. .
.
. .

-

Yapının iç_erisİnde olduğu gibi dış kısmında da süsleme görülmez. Ancak
. daha önce de _bahsettiğimiz gibi girişin sövelerinde bulunan mühr-i Süleyman
. ile selvl

ağacı

motifi ve duvarlar~ istinat ettirilen

devşinne

antik.konsollar .a z sa~

yıdakl. süslemeyi oluşturur.

.

.

Caminin

kuzeybatı köşesine bitişik

olan ve kuzey-güney

doğrultusunda

dikdörtgen·bir ·plAn şeması gösteren türbeye doğudan girllir. Kaba yonu taş ve
devşirme antik malzeme kullanılarak inşa edilen yapıdaki lşclllk· camiye göre

daha özensizdir. Doğu, · batı ve güney cephelerde birer adet alt ve üst pencere.bulunur. Alt pencereler dikdörtgen şekilli olup,· dıştan caminin pence_
reten

n~

81 M~tafa Karatürk, ~camının üzerinin Veli Bab~'nın ~ğlığında halkın y~rdımiyla karaörtO olarak kap~tıldığını • .
bugünkü kırma çatının ise 1974 yılında yapıldığını bellrtmektedlr", Karatürk. M., iki Ohan Hailnedan Seyyid

Veli Baba Sultan ve Türbesi. Ankara, Tarihsiz, s.53 .
82 Mustafa Karati.lrk; "Minarenin· kaidesinin oriJlnal

olduğu!'lJ, diğer kısımlannın ise 1278 (M. i 858)

. malandığını ifade·edeı', Karatürk, M ., a.g.~.• s.53

/
,.; ·

.
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I

de .ta-

.

_ benzerlik gösterir.. Kuzey dış duvarda tuğla ile oluşturulan v·e mukam~lı kav~
saraya sahip olari niş · ile :Ost per'lcer~, bu cep_heyl hareketlendiren mimari öge- .
J~r oiar~k belirir (Resim 10).

Türbenin girişinde, caminin soncemaat m~allinden geçilen ve ~den

duvarıanndan otduk~ öne taşan btr medhal buıuriur.

:niş

büyük kemerli bir

l~~~lndedir. Kareye

:yakın·

Mecthalin· gi.nş

boşluğu

dikdörtgen . şekilde d'U-

zenlenen medha!ln· kuzey ve, güney duvarlarında birer niş meVCL!ttUr. Go~ .
neydeki

niş yan~ daire şeklinde cİüzenleıimlş,· ~uzeydekl lse._dikdörtgen form-

. ludur.: Medhalln üzeri pandadifterle geçilen kubbe ile örtülmüştür. . .
· . . _Medhalden·, yine bir kapı vasıtasıyla türbenin esas .kısmına giriUr. Girişin .

üzeri~de iki. kitabe

yeralır.

Dlk~ö_
r tge:n

formlu türbenin_. h;- kısmında . doğu-~tı .

doğrultusund.a düzenlenen ve b·u duvarlardaki konsollara oturtulan iki. kemer, .·

yapınin Qst örtüsünün blçimlenmesl~de_ bellrleyld unsur olara~ görülür. Ke- ·

.. _,_merler a~asında kalan kare bölümün . ~ri pandanti~erle geçilen büyük bir
_kubbe ile . örtülmüş, · yan taraflard.a ise birer küçük kubbeye yer verilmiştir.
Büyük kub~ ·dışarıdan sekizgen . bir kasnakla yükseltilmiştir. 'rUr~nın lçJnde
kuzey-güney Y<?nünde düzenlenen ve· etrafı 1rri. yüksekliğinde duvarlarla çev~

. rili ·olan ·dikdörtgen alanda, üzeri açık sanduka şeklinde dokuz adet mezar bu:-lunur. Burilar Veli Baba ve yakınlanna aittir. Yc!,pınıri.Jçerlsitan1amen sıvalıdır ve

herhangi bir süsleme bulÜ~marrİ~tadır.

Türbenin iç kapıs.ı ~rinde iki .kitabe mevcuttur. Bunlardan 6 satırlık ilk
· kitabe 30x4Q cm. ölçülerindeki memier üzerine kabartma olarak yazıl~ış olup
türbenfn inşa kitabesidir. .
.?kunüş.u:
.

.

..· Berd~I (?ergahı ·Ali .Hazreti Paşayı Zor

Niyyeti halisle yapdırup Llllah lçJn
Aslı Çerkez Mü~ İlamı Sehade Hatemi
Misli bulunmaz:(lkl kelime okunamadı) Beytullah için
. Haİndedü.p anı içQn didl Hilmi Tarih ·
. '.·

.

.

Türbe bilnyad eyledi Kutbu Veliyullah lçün

. Keteb~tül -Faklr Hüseyin Vell(83) .:
83· Karatürk. M .. a.g.e., s.95
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Kitabenin -metnini yazan Hüseyin Veli, Veli Baba'nıri kendisidir..
Yine 30x4()

··. diğer

kitabe

cm

ölçülerindeki- menner üzerine kabartma olarak yaz.ılan

ise, türbenin yapılması ·_için yardımcı olan Murtaza Zor Paşa'nın

ölümünden. ~nra eserin Isparta mütesellimi Memi

Ağa zamaniıida

Mehmet- .

Ağa tarafından tamamla_ttırıldığı bellrtiJmektedir.
Okunuşu:

Desitan ltdl cihanda ol Kadım-O Layezel
· Bu makamı Dllküşa bu binayı Cennet

misal

. Masivayı tert edüp buldu bakayı cavidan
Mir.;i miran Server-!

Zo Murtez.aya Zaval

Be_nc:ıe.:.ı Mutemet Mehmet Ağa_ mahzar-ı asar olup

Hatmoldu ~i ~am ilahi ahir Mertti . Ağa
· Katip Derviş· Mustafa sayd edüp
Tarih için Mahi Mu~arremegazal

Mimar Zuhuri(~)
inşa kitabesinden türbenin H.1024/M. f613 tarihinde bitirildiği

an-

l_aşılmakJa blrl_
i kte cami ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadfr. Yalnız cami

ile türbenin ortak duvarlarındaki. dilatasyondan, ·c aminin türbeye göre. daha geç

tarlhii olduğu anlaşılmaktadır. Mustafa
·Karatü(k
'Türbe. yapı~ırken bitişiğindeki
.
.
.
.
.
cami kısımınında aynı zamanda tijrbe He birlikte tenıeH .,a~ılmıştır". _
d emekt_
e dir ·

(85). Yine Karatürk_
Veli
Bab.a'nın
sağhğı~da
mahalli. .
. üzeri yarım kalan caminin
.
.
.
.
.
. .
halkın yardımı ile oklarla direk ve mayıslar!a kara ~rtü olarak kapatıldığı~ı ·ifade
. eder(86). Söz ·konusu bilgilerin hangi belgeye

dayanılarak verildiği

be-

Hrtll!:11edlğinden, gerçeklik payı ~akkında yoruırı y~pniak zordur. F_
a kat cami

türbenin mimari ve inşa ·özelliklerinin benzerlik göstermesi sebebiyle .her
pının ~frbirlne yakın

ile

iki ya-

tarihlerde. inşa edil~lklerlni söylemek mümkün gö-

rünmektedir. ·
I
84 KaratOrk, M .. a.g.e., s.96
85 KaratOrk, M .. a.g.e.. s.53
86 KaratUrk, M .• a.g .e., s.53
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Camlle~de mihrabın bulun.duğu ~ölüm~n dışanya. doğ·ru ~ınlması, _
Bey. likler dönemin.den itibaren. TUrk Sanatınd.a uygulama. alani bulan bir özelllktir..
. Belli periyodlarla devam eden bu sistemin tek kubbeli c;aniilerde ·16.yy.ın ~n

'çeyr~ğlne kadar

az kulla~·11dığı, ·bund~ sonra ·. ise · önemli ölçQde .uygulama

alanı·· bulduğ~ görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Aptullah Kuran "Caminin
·· kıble
duvarında çıkıntı yapdarak, mihrabın bu·çıkıntı
konması
Osmanlı
.
. içerisine
.
.
.
· camllnde erken döneme Jnen bir geçmişe sahiptir. 1385-6 tarihli Bur~ Murad
Hüdavendigar Camllnde mihrap
~rken önemli örnek ·ise

~kmtısının·

ilk

ömeğlnl

görU!"°z· · İstanbul'dakl ·

i485 ~rihli Davud Paşa 4\mJi ~(maktadır. Birincisinin
.

.

mihrap çıkıntısı caminin beşik tonozlu, uzunlamasına dikdörtgen kitleli yapışına

ters düşmez. ikincisinde ise. caml yapısı tek 'kubbeli -kare. küpten .oluştuğu
için
.
mihrap çikıntısı iç mekan~ kıble yönünde ha.r eket hissi vere~_
e k cami.nin statik

de

havasım bozar. Böylec~ çel.lşkill bir durum ortaya· çıkar. Bu yüzdenmihrap
.
.
· çıkıntısının tek kubbeli camile.r de nadiren kullanildığını ve .Sinan'ıri 1580'1i yıllara ta~hlenen camilerinde çok sık görülürse de, d~ha önceki dönemlerde 'mihrap ·çıkİ.
n.tısına özel bir etki ya da .uygulama
.
. .

amacı dışında başv~rmadiğıryı
söy.

. leyebll!~z· de~e~tedir{87).
· · Osmanlı dini mimarisinde, mihrap bölümOnilh cepheden dışarıya doğru

·' taşınldıği enine dik~örtgen fonnlu camilerde, harim ve buna bağlı olarak cıa üst
örtü

farklı şekilde biçlmlendirilmlştlr.

· 1496 tarihli İstanbul Çemberl'ltaş Atik Ali Paşa Camisinde ~erke~ kubbe·

genişllğlnd~kİ bi.r böl~m güney yönde dişanya doğru taşınlmış ve bu bölQn,e ·
mihrap yer.leşthilmiştlr. Doğu

v~ batı yönde birer baıımsız ayak ile,.kuzey ve

.güneyde' beden duvarlarına istinat etfüilen ayak,lar üzerine oturtulan. merkezi
kubbenin
doğu ve batı taraflarında
kOçük.·kubbe görülür. Mihrabın
.
. ikişer adet
.
.
'

bulunduğu çıkıntının ü~ri ise yarim kubbe ile örtUlüdür (Çizim 2).
. .
'
.
.
.
.

. ....

ı 587 yılında. ~amlanan
ve Atik ·Ali Paşa Camisi ile
.plan şeinasr
.
. benzer
.
gösteren Manisa Muradiye Camisinde ise kare kaide Qzerine orurtulan me.r kezl
kubbenin doğu

ve batı taraftarda yanm çapraz·tonozlarla genlşleticİiği, bu_bö-

lümlerden biraz daha dar.tut\Jlan ve mihrabın da lçJnde· y~raldığı 8.üneydekl çı. kıntının da y_ine.yarım çapraz tonozla örtüldüğü görülür (Çizim 3). .

87 Kuran. A., Mimar Sinan,' lstanbuİ, t 986, s .114
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·

_. 1

. ~_560'lı'

yıllann sonlarına tarl_h leri~_n Babaeskf Semiz Ali Paşa ~!$inin .

plan şemasında ~klzgen··kalqe ·ozeri.ne. oturtulan ortadaki merkezi kubbe; kö~·
.şelerde eksedrala;i~

doğu ~e batıda bağı~sı:ı, kuzey ·ve,güney .de' ise . duvarlara' bitişi)< ikişer ~yağ~. oi~r~..
tulmuştur. Köşelerde büyük ôlçekll..eksedr~lar bulunur ki; ay~ı büyüklükteki .bir.
·. başk~ yarım kubbe mihrabın ·bulunduğu. ·çı~ntıyı.. ö~ektedlr :(Çizim 4)_. Aynı .
pi~~

g~nlşletllmlş,

k~bbeyl destekleyen : keme'rler

şemasını~ tekrarland.ığı İstanbul Eğrtkapı·'dakl . Kazasker .tvaz

. misinde,

Efendi

doğu v~ batıdald ayakl_ar d~arla bltlştlrllrriiştfr.

,'

..

ç:a.

· . . 1583 yılında .t ama~l~nan
ist~nbul
Tqptaşı Atik
ilk pla~
.
.
. . Valide·Cami.sinin
.
nında; doğu ve ba,tı~aid : 'bağımsiz olan' altı ayak .üzerl~e. oturt~lan merl<ezl

çıkı.ntı yapan mihd~ .yl~e. . ekseclral"rla
.
. eş bUyüklUkte ·~arım .·

kubbe. köşelerde eksedralarla genlşletlhnlştii'. .Dışanya doğru
0

rabın bulunduğu

bölUmün. üzeri

kubbe -11~ örtülmüştür {Çizim Sa). :HarJm daha sonra, yan taraflara llave edilen
·: ve İklş~t 'kü~ük kubbe
.
.
.

ne örtülen
bötümlerıe
ge~işfetllmiştir
cçrzim
S.b>ı. · ·
·. •
.
.
· ·.
.
:
·.
'

. · Yine 1S86 ~rthJİ :ıstanbul. Mesih

Paşa ~lsi~de ise mene~~ kubbe.~kiz

ayak Uzeri~e. ~turtul~uş; bunlaİ'dcın doğ~ ve batı ~raftaki lkJşer ayak bağımsız

d·üze~leiımfştir.

· ol~rak

Merkezi· k~bbenln. doğ~· ve

·küçük kubbe bulunur (Çizim 6} . .·

.·

batı ·_ta;aftannda

ad~t

üçer

·

·

.

·

·Enine dlkdö.r tgen planlİ ve mihrap bölümünOn.· _dışarıya ,taşırİldığı . ca~
. . mllerln· örtO :dUzeİılemeslnde ahşa(>: · kirişlemeli ~Ozdam şekliriçle bir uy- : .·

. gulamaya gidİldlğl görülür.':su· düzenle~ede ya a~şap a~ak, ·yada kAglr, ayak
ve kAglr .kemerde.n oluşan . destek, slstemlne yer verllmlştlr. .KAglr .destek sis... .. .

~hşap klrlşlemell dUzdariı şeklindeki düzenlemeler•.Şcrin lmeyye ve . .
_Kayravan eamue·rınde· olduğu gibi İsl&mlyetln·. İH< ·dönemlerinden .i tibaren uy'." · ·
gulama alanı .bulan ·ve Anadqlu'da d~ herrt~ıi het:döne~de tatbİk edilen bir sis- i
tem .-~tarak. karşımıza çıkar. . inşa; tarihi kesi~ olarak blllnmemekl~ birlikte;

. .'te(nli v,e

, 15.yy.ı.n '.ı .

çeyreğİne tarihlenen ·Nlğcİe

Altinhlsar

Karam~~lı ·~islnd~· mihrap

böl_Uıı:ıü ~epheden dışarıya taşınımış, harım· ıse mlhrap·d~aniıa pa'ralel_~ört sa'."
· hiria_bôlünmilştür(B8). Sahınlan· ayıran__çlestek sJstemlnde devşlrm~ sUtunlar bi~. ·.. birine sivri kemerlerle bağlanmış, üzeri ıse ..ahşap kirişlemeli dUzdam şeklinde
.

.

.

.

.

'•

.

'

·· öıtUlmilştür (ÇlzJm 7) .

. 88
·

potgerler,

o .N., Kararnanoğuı(a~

Dönemi

Mİmartsı. i.T.Ü. Fen

· Tezi, İstcl'lbul , 1995, ~.79
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Yayınlanmamış

Doktora

v·

.
·. -

.
.
·. Benzer örtü düzenlemesi özellikle Karamanoğullan . Beyllğlnln b~ı ca- ·
mllerinde de gçrülür. 1302 tarihli Ermenek Ulu.Camli,·. 1~74- 1420 yıllarına tarlhl~n~n
Karam~n Ar~pzade
Camii.
"
.
.
.

lle 14.yy.a tarihlenen .Kar~m~n·Dlkb~n Ca- ·
.

.

.

.

.

mllerl mihrap duvarına paralel ~hınlara bölünmüş, sahanlar _ayakların birbirine ..

·.. "kemerlerle . bağ\anmasıyla ' oi_uşan destek . sls_t~rnl~rlyle .birbirinden
Camilerin' üzeri

aynlinışt.ır. .

İse ahşap kirişl~meJI· dOzd~m. şeklinde· örtü~müştUr.

..

.

1~-1 2 tarihli ve Aydınoğulları Beyliğin.~ ait olan. Birgi Ulu Camisinde de
harim mihrap duvarına dik olarak beş sahına böİünmoş;· sahınİar sütunların yine ·
birbirlerine ~kemerlerle
'

.

.

'

bağl~mas.
ıyla oluşari ·destek sistemleriyle ayrılmış ve · .
.
.·

üzeri ahşap klrlşleinell düzdam şeklinde örtülmüştür.
:

···.

'

'

· Venniş·· otduğumuz.
enine
dikdörtgen plAnlı . bu _örnekler dışında;. kare.
. .
. .
veya· kareye yakın dlkdöngen şekilli harim uygulamc;15ında · da mihrabın bu~
.. lunduğu
bölom·on
dışarıya taşırıldığı çok sayıda
cami bulunur. Kısaca
ta.
.
.
.
.
.
nımlamaya ·çalıştığımız örneklerden
hareketle
mihrap
·
bölüm
On
ün
dışarıya
ta.
. ..
.,

şıntdığı ..enine
. dikdörtgen
romıtu camllerd~
genellikle.
kare, · aıtigen · veya
.
.
.
. .
.
.
s~~i~gen : l<alde üzerine . oturtulmuş · merkezi · kubbenl.ıi _eksedralarla ge-

.

n_lşl_etİlqiğL bazılarında m~rkeii

kubbenin

doğu

ve · batı taraftannda kalan ·bö- ·

lürnlerln kµçük ku~be ·veY_a tonozlarla. örtüldüğü: bazılarında. ise .ahşap ki. rlşlemell dUzdam şeklinde bir ı.ıygulamaya gidildiği görülür.
Yeli

BaQa
Çaınlslnln kuzey ve. . güney_
·duva·
~ıarında
. bulunan
kons9Jlar; ya..
.
..
'
.
.

pının günün:1o'2:9ekl gibi beş sahınlı ve ahşap · di~ekll olarak plAnlanınadığını
.

.

'

.

göstermektedir.
. · ·Söz . konusu kon~Uardan _v e ~nzeri .·planlı :mev~ut örneklerden

ha-

"re~e.tle, Veli Baba Camisi~in ?rijlnal _pl3n ve Örtü düzenleJllesi için ~~I görüşler
öne .sürüleblllr. Bunlarda~ birincisi _kon591Iarın hizasından doğü ve b,atı yönde ..
· . biraz geriye çekile<;,~k birer ayakla . oh..ışacak· altıgen bir c:füzenlemede, ·ortadaki
'
.
'
bölümün üzerinin bUyUk bir kubbe, köşelerdeki kısım_lann ise kOçUk kubbe veya
~

.

.

.

ekşedralarla. öttülmes!~lr. Mihrabın buh.mduğu çıkıntının da yarım kubbe ile ôr-

·tUJmesl gere_klr. Günümüzde yapıda. ~st örtü 'ile·ilgili ·olarak·he~hangi bir geçiş
ögesinin bulunm.amas,· ve .ben~r şeklide .. doğu ve. batı duvannda ay~ar hl- .

zasında
. .
. konsollara yer verilmemesi bu dOşcenln
. mümkün Ôlaı:nayaqığını gös.terir. .Diğer bfr görüş
.ise, konsollar
_hizasında ortada yer. alacak bir. veya
.
.
. . iki kAgir .
ayatın kemerlerle ~uzey ve güney duvarındaki konsollara bağlanması son.u cu
'

oluşa~k <?lan üç·sahınl; sistemde, üst örtünün ~hşap kirişlemeli düz ta~~n şek... .

160

.-~.

llnde

olacağıdu' ki, :konsoilaiın

mevcudiyeti, bingi

bul~nnıarrıası

ve_aynı za-

ma~da mihrap çıkıntısının başlangıctıida iç yü;zeyde yine kemer izlerine rast_: !anmaması bu görüşün uygun olduğunu gösterir. Mihrap çıkıntısının iki ta.··

rafında kalan bölümlerin birbirinden. farklı genişllk~e olm~ıda b:u görüşümüz~ ·
desteklemektedir. .Soncemaat mahallindeki konsollardan · · hareketle bu

bi?-

harlmdekİ glbl kemerler .Ozerl~e otur- ·
talan düz dam şeklinde 'örtülmesinin programlandığı 'söyleriebllir-(Çizim 8).
.
.
lümün üzerinin de ya üç kubbe ile y~ da

. ·velibaba

16. ve 17.yy.larda Uluğbey'deyaşamış bir bektaşi şeyhld~r. Veli

Bab~ 12 Recep H.104_7/M.1637 tarihlf'vakflyesfQ~ göre Uluborlu şehrine bağlı _

İlegüb : (Uluğbey) -köyünde bulunan sınırı kom_şular ve halk tarafı~dan ~alum.
· olan ve kadı ~vi diye bilinen ·evi bütün müştemilatı ile birli.kte ve 1~ kıta bağları
· meyveli \ie ~eyveslz ağaçİari, misafirhane, aşhane ve _
üç kazan He iki ·sofra sa. .

.

.

. hanı, yine ·aym ~hlre bağlı Y~sıvl!iln sm_ı~ içinde Davud. Değirmeni.. diye_ bl. linen m~lk değirmenini dergahına vakfetmiştir(89). , .
Sözkoin~su vakfiyeden Üluğbey'de 'bir ev, bir misafirhane, ve· bir ,de aşe.

.

. vlnhı bulunduğunu öğreniyoruz. B\I eserlerden mlsaflrharie ile . aşevlnin büyilk
bir ihtim~lle manzume içerlsl~de yer~ması gerekl~. Vakfiyede sözO edil~~ eser~
lerden hiçbiri gUnümüze kadar ul~adığından, . J,u yapılar hakkında · y<.>rum
.
.. . .
.
.
. . ' . ·.
.
,,
yapmak zordur. ~nzume- y~kınındakl bir evin altında buluna~· küçük bir
'

mekan .Veli ..Ba!,a'nın çlleh.anesi olarak adlandırılmaktadır(90) .

· . .:, ..

89' Veli Baba M~nakıbnamesl, Haıırla~an : Noyan_. B., İstanbul, 1993, s.i.68
90 Karatürk, M .• a.g.e .• s.61
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taallaka-nazarl
L~ raybe fi sıhhate hezihl'ş~şeçerate'l-allyyete. ll~nne men ketebe fihi gurrun ve; gurratün ve
elazze-1-saidt\tün münezzehun an raybln ve en nehüm Al-ün' neblyyi mine'l-arabi ketebehü el- fakir
ileyhl teala es-Seyyid Nureddin el-hüsni minel-cezfıir. müveİliden ve'Hstanbu'n müvattınen. ~n-~akib
ale'I eşraf il memt\llk-1devle'tl'I allyye-1el-0..smaniyye afa .ahnü.
.<
İşbu şecere-i allyye'nin sıhhati riukaba-1 eşraf ile safdM-ı. kiram ve ulema-ı a·ıamın tasdikat-ı

vakıalarından numayan
·olub.·hatnil-i zt ifilharı es-Seyyid Mehmed. Taklyüddlıi ·uendi'nin
ve
.
.
. fi nietnl
· şecerede muharrer olan sllsile-1 fahlreye dahil olduğu nüfus tezkeresl~ile .evrak-ı saire-! ,resmlyeden
njüsteban olduğu ta'sdlk olunu~. .
·
·
.

Ketebe hü el-fakir el-müstemid mlne'l-azlzl'l-allam ve turab-ı akdam es-Safdat Ol-kiram ve
Mehmed Sa'id bin El-Hac Hüseyin Efendi el-Malatyavt ~ş-Şehlr b i
kuraı:Ade enalehüllahü m'a bimuradihl teali.aha naz..,rl.
· ·· ·

müsteşar eş-şeyhül İslam

şeceratin ~übarek~thaslu.ha sa~it ve feruha fi's-sema ketebehü'l-fakir S~yyid Mehmed A li Riza en-na.kıb ale'l-eşraft. memallk ü'd-devletl'I allyyeti'I-Osmanlyye
.
.
.
Hezihi

küllü rna fi hezihl'ş-Şeceratl
inlne'n-nesebl feh üve sahihun
Zeyd
.
. ·.ketebehü
.
b.ln Ali min eşra_fi Mekketi't-di\i ·
1

.

bin. El-Hüseyin
·
.

küllü ma fi hezlhi'ş-şecerati mine'n-nesebl fehüve sa.hihun ketebehü müftl .bi kaza-1 Yemen.
La raybe H sıhh~tiha keteb~hü es-Seyyid Abdul:-lah bin Mehmed mln

eşrafl'I-Yefı:ıen

·

..
Hezlhl ş~ceratiri mübar~ketin · asliha sabit ve ferlha tı·s~sema-i keteb~hü el-fakir, Hace
Abdur-rahman Ef~ndl . Zade Mustafa Tevfik El-Hüsey ni . en-nakıb ale'l-eşraf llmemalil~i'd.,,de\'leti'I- . ..
aliyyetı·ı:osmanlyye .
.
. '
.
.. . .
'· . . '
.
.
.
.
. küll~ ma fi .hezlhi'ş-şeceratl. mine'n-neseb fehüve sahlhun ketebehü Abdu'l-fah bin Yahya
el-mücahid El-Yemeni Ed-Dai
·
·
Küllü ma fi heılhi'ş-Şeceratı nıine'.n -nesebl fehüve sahİhun ketebehü Abdu'l-lah bin kAyld
hin Naçl EI-Ebya.t EI-Haşlctl'I-Yemeni Ed-Dal ·
.
.
.
.
. .
la raybe l'i'sıhhatiha ketebe es-Seyyid Abdullah bin Mehrrİed mi~ eşrafi'l-:Ye~en
tealllkan nazarı bende-1 şecere-! mübareke
fi'~-sema-i keteb~hü'l-fakir Hace Abdur-·~hmaiı Efendi zade Mustafa Tevfik
n~kib ale'l-eşraf limemalik'id devletl'l-:allyye el-Osmaniyye .·

eFHOseyıii en-

· küllü ·ma fi hezi~l'ş-şeceratl ·m!ne'n-nesebl fehüve sahlhun ketebehü Abd~'l-lah bin Yahya
el-müc.ahld el-Yemeni ed-Dai.
0

la Şübhetü fi

sıtıhatihe_ketebehü el-HasçU1 bin AhmeQ el-emir ~n-Naklb ale'l-eşraf
· la şekke vela şübhetl fi sıhhatiha ketebehü'l-fakir es-Seyyid Ahmed Nazif bin el-Hac Mehmed bin Ali el-muaııını · bı mektebi Nüwab,
· · Hezİhi Şeceratin· mübareke.t in asliha sabltün ve ferıha ·ıı·s-Semal keteb~hO el-fakir es-Seyyid
Osman Osman Nuri lbn- el-hac Ahmed el-Müdlr'ül rnuallimhane~ı Nı.iwab
.
. .
.
.
.
.
.
: küllü ma fihezihi'ş-şecerati mine'n-nesebl fehüve· sahlhun ketebehü Abdullah ~in Kayid bin
Naci el-ebyaz el-Haşl~i el-Ye.meni ed-Dal · ·
kad ittalaknA ala hezlhi'ş-şecerati'ş-şenfe fev.ecederıa ha sahihaten ve ene'l-fakir lleyh teala
mine's-sade.t i'l-alevlyyetl'l-Hdsey~I es-Seyyid Ömer lbn's-Seyyld Mehmed el-Attas el-medani Buhurcı

el-Hazreti muattana afa anhü.

· fi 13 muharrem sene 1311 tesebbet e'l'-mazmOnehu indi ve hakemtü bi sıhhatihi es.JSeyyid
Mustafa
ileyhi

Huİusi İbn-1
şanühü.

azze

Abdullah lbn-i Mustafa

el~MevleHiılafe bi
.
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kaza~i Uluborlu ve mekahü el fakir

: · Sebbete m~unelu .mdl ve hakemtü bl sıhhati Hüseyin Hüsnü lb~i Ahmed bin Hasan Rl- ·
zevl 'eı. mevle'l-hilafe b.l k~-1 uıuborıu·~emiekahü el-fa~lr lleyhl azıe şanühü.
.
.

. fi 16 zllhlcce ·1311 tesebbete mazmuneh·ü ind( ve hekamtü bl sıhhati hl şeref zade hafidi esSeyyid Hüseyin n~'et ibn-1 ·Mehmed tefi lbn-i Hüseyin e!-meylel hıl~fe ~ı medlnet-1 !spar~ ~evekahO el fakir lleyhl lııe şanühü(·...}
·
· ·
. . zeydl'ş-ŞehJd. Jbn AIİ bin imam Hüs~yln neslln~en .{(utbul- arifin Seyyid vellyl'd-dln Gazi
dokuz yüz tarihi evvelinde Horasan Şürra men ra'e Şehrine gitmiş oraca Şecerede mezkQr imam
Mehmed. Taki mahdOmı.
Musa neslinden. Abdu'l:vahid~Çelebl
kerimesi Gelİnclk Ana Sultan
.di- .
' .
.
.
mekle. meşhure FatimatU'z..Zehra blntl AbdG'l-Vahldi tezewUc ldüb 901 tarihinde Seyyid Ca'fer .ve
tarihinde Seyyid .Hüseyin naman iki mahtjumı Fat'ı~atü'z-Zehra'dari .t evellüd ldOb ve 948-tarihinde Seyyid VellyO'd-din Gazı.' MOşarun lleyhl,me· Gül-Dede- ve SünbUI-Dede· ile · ~lrllkte Macarlstan'ın Budln şehrinin üçüne°' defa alarak düşmandan tahllsıiıa ·ıştlrak etmişler Mümıı lleyh GOidede Budln şehrinde Şehid.en .vefatıyle ·Kanuri:.ı Su'ltaı, SüleYf!lan Ordusuyle cemaeten ve E(?ti'sSuüd Efendi ımametlyle namazi eda otunmuş ve . hak-ı Budin'e defn edilmiş GOI-Baba'yı · Al*I aba
·meşh~rdur· diğer mal')dumı SünbUI dede demekle meşhur S~nbut Gazı Romahya'nın Ulu~y nam··
nahiyesinde Şehideil .vefat etmesiyle 'kezalik namaztrl ba'd.e'l-eda hak-ı· Romanya'ya defn edilmiş '
rahmetu'llahl aleyhlnia. Müşarlri llcyh Seyyid Vellyt'd~dln,. tekyeslne gelOb Gelincik Ana Sultan·ı · Ge
lind!(. yaylasında bulmuş 9.48 t.arlhl .Reblu'H~wel'ln 12 el günü yaylayı mezkOr~e vefatıyle Seyyid _
· Vellyl'd-dln ·el-Gazl kendi ~!lyle defn ldOb bir zlyaretgah itmiştir. ·ba'de lsküdar'a azimetle yedin.d e
. mevcut tem ur gürzl fsküd_ar'da bir zavlye'de emanet bıraku'b Mısir- (aflkl pıvanl /y\ehmed Çelebi'nlrı
tekyeslnde kırk gür:ı ·aşcıbaşı ve mesnevt-ıia~lık vekaletinde bulunub l:>a'de İsküdar'dan. temOr gür: ·
zünO alub tayy·I ·mekaı:ı tarlkeyle Cez.ayir;e azimet ldUb oraca lzhar-ı kerametle 955 '.t arihinde irtihali dar-ı beka ldüb 5ahll*I bahre defnedilmiştir. Hafidi e·ıue-ı klr~dan Seyyid Veli Baba lbn ~eyyld .- ·
Hüseyin·· Gazi 949 tarihi ewelinde tevellUd !dQb 1057 tarihi ahirinde eşkıyadan Kara Haydar Oğlu
Mehmed v·e Katırcı Oğlu Mehmed yedlerlnde Şehid olup Uluborlu kazasının Uluköy karyesinde
vaki Vell Baba derg~ı Şerlft d~rununda defn ıciıimıştlr. rahm·etu·ı:ıahl aleyhi_m ecme'ln.
~

904

.
fahri kainat aleyhi ekmelü't-tahlyyat ve etemme's· salatat Efedirriiz Hazretlerinin kerim~-!
·muhtere~esl olan fatımetü'z Z~~ra el-betül raeye'l*lahO teala anha evlAdından İmamü'I-Hasan -ve'J• .
Hüseyin razıya'Iİahü teala anhüma e'fendllerlmlzdetı müteşe'~b ve rnüteseİsl! evlAd-ı evlAd-ı evlad:,
zükur· Şecere-i f!lÜbareke ~ezkQretü;l-esami. zeya,tO'l-klrAn:t ,ve· vadbü'l-lhtlram rızvanü'llahi t~a , •,.
aleyhim ecme·ın hazerat·ı meyan·ından Konya vilayetinde Isparta ·Sancağında- Uluborlu kazasınds\
Ul.uköy karyesinde vaki dört kubbe üzıe b\na kılınmış olan ol ati dergAh-ı şerif derununda hak-ı .ıtır-.
nak 9lan Hasan Gazi ve Hüseyin Gaz! ve'f\~\lstafa
v~_Ali Gazı el-Müfred ve·Vetı Bab,a ve Va.Udesi Hatice ve zevcesi Fatıma Veli Baba kuddüse sırruhu'ı· a·ıa Hazretlerinin evlAd-ı evlAd-i evlAd-ı
zükurı. mQt~elsilen şecere-1 mübarekecle tahrir ~lundu~lan vechiyle şecere-i mü~e~enin hitamına
değin bl'I cümle sada't·I Alevlyye-1 Hüseynİyye'der.ı olduklarını mesÜku'l~kellmat-ı m(lsllmin .cem
·gaflrden mesmulimuz ve ol vechle yakfnen ma'lumumuz olduğundan· ış bu m~halle şerh ve imza· .·
· ey l~rli sene (1208).. ·
·
·
·· · · ·

Gazi

t . an

Llva-1 Kara Hlsar-ı Sahlb, ·saıjdıkl! Kazası, Mehmed AİI Efendi bin Mustafa..

z.

Nefs-1 Konya vilayetinden Müderrlslnden. ~1-Hac Hafiz Ahmed TaJ,lr bin Halil bin Müsllm Efendi
el*alai

3. Nefs-1 Konya Vilayetinden Fakih mahallesl~den · Fazıl Efendi
4, ~-dersi~ Fatıh·Konevl Mehmed bin Ali bin .ibrahlm

5.(·--)

senlyyesl ry1üsteşarı es-Seyyid Osm~n- Şükrl blr'ı es-seyyid Ahmed Nuri

.6.'an kaza-i u.ıu~rlu Kamerzade,MUc!etrisi,n-1 klrAmdan eİ•HacMust.afa Efendi lbn Hüseyin Efendi.
. . 7. an

kaza-i Ulu~~lu el-tiac ·şeyh Ef~ndl-z.ade Tahsin Hüseyin ·Efend! bin eH:iac Mu~tafa Efendi

8. :Kara Hİsar-ı
Abdullah

Şarki ·eşrafında~ Molla~AII ~de İbrahim

Ethem Efendi. lbİı Mehm~ bin qsman bin

9. an kaza_-i .Uluborlu Dönbekçl*Zade'Mustafa Nuri Efef1dl bin el*Hac Hafız Mehmed Efendi.
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..
1O. an Llv~-1 Isparta bl kaza-1 Karaağaç HOs~ın· Sami bin Musa

ul~ması~dan mOftl Haa Nu'man Efendi

1 1. Uluborlu

zade :.A.hmec:t

·rahlİn bin Has:an_._
b l kaza;.I.Aksaray ·afa anhü, .
.

.

. .

.

.

.. .

Şilkrl ·Efendi bin
.

.

..

Nu~ bin

İb-

.
.

i

.

12. Uluborlu eşrafından kuyruk zAde es-Seyyid Kamil bin_Halil bln:,Hacı Mustafa.bin lbrahlm.

ı

·13. ·an kaza:-1Uluborlu saatçl-u.de Müderrlsn;ı kiramdan el-Hac Hafız Ali..Erendi lbn Ahmed.,

t4.
H.attb-Zade
A~İned. Efend; bin ' Me°tımed Emİn.
'.
. . an ı<aza-f Ak.şehir
.
.
'
15. an kaza-i Uluborlµ Mevall-1.lzamdan mUt~veffa Nuh·Nacl ·zade Mehmed.

·
.· .

·. 16. an kaza-1 Akşehir MOderrlsln-1 klr~dan -~ükertemetl~ müftk~ad~ el-Hac. .Mehmed
Örrier Efendi.

.

..

Lütfi
..

'

·bın: ·

17. lsp~ Sari~ından Karaağaç kazas;nd~ Möderrlsn-1klr~dan A!I E~~dl lbn lbrahlm .

.18. Isparta Sancagından

Ka;aağaç ka7.asından..;,üderrlslnden Mustafa Asım Ef~ndl lbn lsmall. '
19. ~uğla ~ınd.in Milas kazası~dan Müderdslnden All ,Efendl lbn Mehmed• .

::ıo: ÖksCızMeh~ed an.kary.e: I Uluköy".

·

21. Veli Hüseyin Oğll.ı _Abbas bi_n Hüseyin an Karye-:-1 Uluköy.

ı2; el-MUdür,Ll'I Ula~at ı:ıace:Nu'. m~ Erendl-.ı.ade (ve hüve kanc Ş~yhan' İslamen 1220}.:

.

23. Safi oğ)u H~fi bl.~ Hasan bin Dunnuş bin Sati bin lbrahlm·an ka!}'e-1Uluköy:
.

24.. an
kaza~! Yalvaç mUderrlslriden Süleyman Efendi el-Meşhur bl süculll Emin Ali.
r
. .
.
. .
\

.

25. Mekteb:I ll)Ovvab_hatt-ı ta'llk mualllml karin abadi H.aşan Hüseyin ibn AbdO'I-Vahhab.
. 26. an Müd~rrlsl_n el-fakir .Hüseyin aşır lbn_Mehmed Ş~tf.nine;ı~me\ıall.

27. elleat aic'ş-şeccre ene ı~m9fteklr ·ııeyh Hacı izzet-Erendi zade.

28. lsp~ saı:ıi:ağı tahrirat '1l9dl~I B~tumiı ml~I zade es-Seyyid' Mehıned Şevki bin. Seyyid AII ~
·
1bit Ahm'ed bin Seyyid Lütflfl-lah:· . .

.
·

29. Ulu~rlu ulcma-1 kirAmdan Perd~d-~de MustAfa N~rl Efendi bin lbr~lm blh l~rahlm bln Ali
b!İl Mchmed b·ın Abdu'l~lah.

··

·· ·

·

·

·

··

·

·

·

·

30. Uluborlu
Ağa. ~
. . Eşrafıild~ sikkeci. ·ıa~e All Bey bin Ali Bey bin Ahmed
.

31. Mln Ulemaı· Trablus-Şam el-Fakir lleyh Teala· Ahmed Hayred-dln lbn _S eyyid Mus~fa bl~ es- : ·
. Seyyid Abdü'I-Kadlr. . .
.
.
.
.
.
.
.
· 32.

Istanbul Reşid Efend! ~de-Mu'tasım ~~~dl Zade Ali Kemal: :

33. Çerkes Şeyhı'Zade Tevftk Efendi Zade M,ehmed -Baha~dln.
34. (---) · Oğlu Turab (izam)
. . ~. -SeyyJd. ve·s~Saadat.
.
~5~ an vllayet-1 Aydın (--~) · Hüseyin Kamil.
~

.

.

.

36. an Medine-! Er:ıuruın Naib Zade Muhmed Rauf.
37. Ulema-ı klrruııdan emmi zade Mehmed Niyazi _
Efendi Qln Osman bin Ali bil) Abd.ullah.
38.

HOseyl~ H~snl Erendi zatje Zad~hü Allah llin~n v_e·zlyadehu.

39. _e:z.-Medine-1 Uşşak MOd~rosİnden Hasan Erendi lbiı Osman el-ma'ruf bl GUher-Ude.
40. ez-Medine-! Yarıya mOderrlslnden Asaf Efe.n dl lbn Yahya el-Ma'ruf bl'Seyfullah-Zade:.
41. Musa Zade J\ahaeddln Zad<:"el-faklr ebu'l-hayt M~hİned Sucu.

42.. Uluboıl~ Kazası

Osman. .

MaJ

.

.

,

,

MOdürO Yalvacı Topal MahmucfZade Abdullah Şevki . bin Mehmed bin

.

. ..

.

. .

.

43. Kefevl Tekyesl Şeyhi.
44.

Kaıa Hlsan Sahlbll Müderrlslnden Mustafa Asım İbo Mustafa.

4S. Huz.ur-ı huniayun der -~rtf-1 muhat~larından Bolulu es-Seyyid Mehme<:i ç'elebl tbn· el-h~c lb. rahim Zühdi lbn Mel)med gaferallahu lehOma. ·
'·
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46. (---) Zade es-Seyyid Hüseyin Neşet lbn-1 Mehtned Refl ıbn-1 Hüseyin bl medlne-~ Isparta ga..
rera'l-faklr-Allahu (---)· garera lehUma.

.

47. lmam-ı ewel ·Hazret-1 Şchr-1 yari Merhum
Yusuf
Efendi Zade
.
.
. Hasan Hasredehü.
. ·

48. Hamid-Abad· Sancağı Evk!f Müdürü es-Seyyid Mehmed Sa'dullah bin Hasan bin Mehmed bin
Al?duııah.·

49. Isparta eşrafından Çelebi Zade Ali 'Efendi ıbn Mahmud bin. Mustafa biri Abdullah. .

5<?. Isparta cşralindan. Yılanlı Zclde es~Seyyld Mehmed Tahir Paşa lbn. H ~ Bey lbn Abdullah bey
tbiı Ahmed bey'..

51 . Uluborlu Kazası Me'zOneo bl' l-lftı el-Hac Ahmed Şükrü .lbn .el-Hac Halil lbn .el-Hac Ahmed
Efendi el-Meşhur bl Kara Molla-ZAde.
.
. .
.
.
.

' ·

·si. Kalmt:-makam Kaza-1 Uluborlu Mehmed Tahsin Bey bin .el-Hac Ahmed. Tevfik Erendi bin Emin
· Efendi bin.Mustafa Efendi;

53. Hemşlnll Yazı~-Zade Kalm-1makam Uluborlu

. 54. Uluborlu .eşrafından .Bayram Bey-Zade .Ahmed Nazif lbn Ahmed Nazif lb'n Hüseyin bin Abdullah.

·

·

. 55. Uluborlu MOderrlsl.n-1 KJrAmından e~H~c Mehmed .-:,llm .trendi lbn Ahmed Efendi. lbn Hüseyin
Efendi. el-Meşhur
Burüd-Ude.
..

·

56. ed-Dat n.\lb-1 kaza-1Uluborlu.
EkQIO v e ene'l-fakJr lle'İ-lahl fazlı bin alevi blr:ı sehlün el-alevlyye'I-Hüseynlyye .ln'nt it..talaat
..ala şeiceratln sllslletln nesebe ·es-Seyyid Mehmed Tahlyll'd-dln · lbn es~Seyyld Musa Kazım eı-·
mesturetQ fl hezlhl'l.-varakatl bl ·şehadetl'l-mOfnl!lln . mln ehli clhetlhl ve mln gayri dhetlbl muttasıleten lle'l-lmamı emİı1'1-mU'mlnln el-H.Oseyın sebeta tasulu'l-lah sallaJlahu aleyhi vesellem :ııe etbakatehe ita şeceratlna eJ-mevcudeti ve·ı~mazbutatl .ft eydlna fevecedetha' mutebekatl lehe ve ha~
saie lle'l-yakln yekOnOhü sahthu'l-neŞebl ve'. l~İstlfazatl fl'n-nesebl 'mu'teber.\tl şer'an ve il kavlensellem el-hıil'mlnll mlltemlıiUn ala dlnlhl ve· nesih! ve saddakteha
neblyyl sal-lalla;hu .aleyhi.
bl'Jlahl'l-l'tlmad vehllve hasebi ve ril;me'l-vekll.
·
·
·

ve·

ve

BeİgeNo: 3 ·

Veli Baba Oerg.\hı Vakfiyesi
.Sebbctel·vakf ve şerAltuhü sahha indi ve hakemtü bl sıhhatlhl ve lu~umlhl alimen bl'l-hllAfl · .
ve'l-lhtUaffl-Q.rl beyne'l-elmmetl'l-isl.\fl harrerehu el-faklru lleyh subhanehu el-Hac İveys bin Meh-·
· med el-Kadı bl Ulubo·rıu afa anhüma el-ati (el-v~ık: bl-.mülkl's-samed el-fakir lveys b,ln Mehmed):.
.

.

.
Hamd-1 Cemll-1 mevfur ve Şükt-1 Cezll-l gayr-ı mahsur ol kaşlf-1 hafaya.yı ZamAylr ve alerri;.ı
. cenaya-yı ~raytr olan mucld-1 ceml'I mllmklnat ·ve menşe-1 cümle-'.I kainat. teala ~tühO .anl't-teşblh ·
. ve'Memsll Ve tekaddes şanOhU .anl'n-nazlr ve'l-adll.

derg&hına

.dır

Hazretinin·
sezavar ve vacibO'l~lktlsar
kJ CetnH kalnatt adb-1 terkib ve ·c~mle-1
mevcudatı garlbO't-tcrtlb bl-nazlr ve bl ·mısat . blgayr-ı . fufür, \ı~ ihtilali h~~ı vahld üzre İbda'ı· hu- .
su~ beni ademi kudret-! kamile ve hlkme~-1 şamile blrte nesak-ı ratık üzre lhtirar ldüb dünyayı
onlar lçOn mezrea~l ahtre·t ve evlay-ı muhresc-1 akıbet kılc;t,; Ve akıl· ve kamJI olanları ahiri ev l!den .
ahiri ve ewell ldUg4ne v.\kıf ve d.\na ve fazıl olanları de,r-canı İ.ıkba dünyadan a'la !düğüne arif '9ldı
ve satat ve selavclt vasılat ve tahiyyat
aflyAt-1 kamlfat ol Sultan-ı .cumhur-ı enbiya ve Qnvan-ı
menşur-ı asftya ba'lso:feyz hakayık~ı ve hafız-.u esrar-, dekayık-ı imam ka'be-1 kuds ve.hemam-ı İlle. 'dln~J Ons sadl-('·saffe-1 izzet ve bedr-1 kuvve-1 şe(eat rasul-1 NebH Azam Muhammed ve sallallahO
~a ateyh-1 sellem haıretıerının r:uh~ı mütahhare ve merİ<aae-ı monevverelerıne olsun ki esrar-ı
hlday.e tle sırat-ı mOst.aklm-1 kJyam ve dahi Al-l ve asha~ı üzerine olsun ki her biri bedr-1 slriıa-1 hidayet ve sadr-ı en~Ömeri-1 vllayetdll' ve satvet-! ve mUtevelİl-1 clhat-ı din-! mQbln ve nazır~ı ·evk!f-ı
şerl'at-ı seyyldl'l-mürselln olmuşlardır. Rıdvanu' l-lah-1 aleyhim ecme'ln emma ba'dO bu ki~ sıhhat
i cell'IOl-kadrln tahririne ba'ls ve badi ve bu hltab-ı m lskln-r tab anbeıtn-1 tekarlbln tasdlrın·e ffadls
ve nadı· b~d~r ki, · VEı.t BABA Sultan lbn~I Hüseyin
tarafı pür-şereflerinden husus~u. atl-yü'lbey~ ikrara ~ekli olub, hasm-ı şer'I cahld mahzarında. Şa'ban halife lbn-1 ltyas ye Hı~ır bin Dur-

ve

ve

Gazi.
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. muş şehadetleriyle Şer'an vekaleti sabit olan Mustafa Dede ~ahl'el-i kazada vakf hUccett vasf-ı
~'z-Zlkrl ·tescil ve emr-1 tescilde hala bedmlnh olan her hakir v~ celİI lçün vakıf-ı müşan,ı'n-lleyh
mütevelli nasb .eyledOğU sulbl oğlu Mustafa Çelebi mahzarinda .bl'l-vekale ikrar ve takrir-! kelam
ldüb müvel<kll-1 mUşarun lleyh kevn-1 bl sukün _ayn:ı lbret ve basar-ı basiret-ile nazar ldüb g(?rdU kl
· evzaında selamet ve Cctvai-ı haber istikameti yôk na'lm-1 zlll-1 zail ve muklm-1 ztyıf-ı-rahlldlr. Yakinen ma'lum~,- şerifleri oldıkl dO_nya dar.ı makam~ı- medar~, nizam değildir. Pes kabl-1 evatl'l-farz,
Nuz.01~11-ed ber amel hayr-ı hatır-ı ~el vüc.uçla getürOb ol hayr~ı sebebiyle bl lutf-ı-teala eshab-ı·
hayrat lc;On va'ad uyurulan cennat-ı allyata vusQl-.u müyesser ola binaen ata zallk m~lne-1 Ulu~rlu ·
tevabl'lnden Legüb nam · karyede vaklr lede'l-.:.ahall ve'I ctrAri ma'lumete'l-hudud mOlk-1 mahia ve ··
hakk•l saı:fı olan kadı evi demekle- ma'ruf l'nenzJII cemi'I t~vabl ve İevahık v e tarayık merafikı ile ve .
iki kıt'a bağlarını eşçar".'I mUsmİre ve
mOsmlreslyle ve misafirhane
aşhane.siyle ve üç kaz.gan. ve iki. sofra sahanı :ve _yine Medlne-1 mezbure tevabl'nden YassiVIİ'an şınıra ·dahilinde vaki .. .
Davud. değirmeni dlmekle ma'ruf mülk değirmenini hasbeten llllahl'l~allyyU'l-azlm ve rağbtıten lisevabJhl'l<eslm nlyyetO'l. halise ve t'abtyyetü saftye ile vakf ve habs idüb şöyle şart' eyledi 1<J mü- , . ·
·vekkl'l-1 mU~run lleyh ke~lsl madem ki ·hayatdadır vakf-ı mezbure, kendi· mutasarrıf ola kendisi
dar:_ı .funa-dan· dar-ı bekaya rıhlet ltdlkte sulbl kebir oğlu HOseylp Baba makamına kaim .ve 'mu;
tabınta nalb olub nienzll-l mezburda muma lleyh Hilseyln Baba kendi .ehl-l ve lyall ile sakin olub
değirmenden ve bağlardan hasıl olan mahsulatı mlsaftrhan~I m~burede ayende ve reverİdeye lt'am ldilb ~kr olu.nan kazganları _v e iki sofra sab~ı.mlsaflrlhe tabh oluı:tan taamı lhiar lçün
lstlğmal tdilb ve ba'de mOşarun-lleyh Hüseyin Baba vefatında vakıf-ı mezburun evladına ve evlad~ı
evlAd-ı evladına batnen ba'de batn neslen ba'de nesi vakıf-ı ·mezburun evladına meşrOt ola ve
ba'de'l~lnklr~'l lyazu bl'iıah mi~ kahn'l-f-cyyaz re'y-1 h~klm-ı' beldeye mül'evvez ola murQr-ı eyyam
il~ şart.:, merkum muhafazaya imkan olm~ clns-1. fukaray-ı ~hl-1 Jmana meşrQt ve_ı:nUddet..:ı hayatiarında tebdil ve ta'y1r men:eten ba'de uhra vakıf-ı_ m.Qşarun lleyhln yecH kerl_m elerlnde ola d~yü . ·
tebeyyün-! şurut · ldüb yakf-ı ·mezbur fartgan anl's-sual ·mütevelli-ı .merkun:ıa teş_llm ldüb ol dahi
· kabvı tesellüm eyİedlm dldlkten sonra.glbbe't-tasdlk eş-Şer'I vekİl-l arif kelamını semt-1 ahere sarlf
olub vakf-ı akar· inde Us~dl'l-elmme Ebl Hanife Nu'man bin Sabit eİ-küft. kArl olmayub kabll-l i'ucı.i
ve mülke ldhal-1 meşru olmağın -vakf-ı mez.bı,ırdan rücu eyledi mOtevelll-1 merkum vaİ<f-ı mara'zzlkr mallk-1 müvekkile red eylesOn mUvekkll-l mü~n lleyh mara'z~zlkr menzili ve bağlan ve salrlerlnl çlahl bey, ldüb semenini VÜCUb·ı· bere sarf etmek_ister dİyO lstlrdad lpltek mütevelli-mezbur
cevab.,.ı ba sevaba mütesaddl olub eğerc;e vakf-ı akar of lmam-ı celllü'l-mtkc;iar katında gayr-i lazim
olduğu. sigar ve kibar _katlarında mağlumdur lakin ·eımme-1 dln~ı ·rahniet. kMnden Yusuf Ya.'kub elfmamu O's-Sanl ka,tın~ vakf-ı rriUcerred vakl'et demekle ve l.mam-ı Salls Muhammeq bin Hasan eş
Şey.J?anl katında mOtevelllye.teslim ebnekle vakf-ı Sahih ve la,zırri olduktan sonra redden imtina_etmekle beynlerlnde nlza-ı tezayld ve İrtlfa'da olmağın hakim-! mevkl-1 sadr-ı kitap huzurunda mu- .·
rafea olctuklannda ol: dahi tarafeynin dellllnde teemmülü mllll ve ~raf-ı mütev~III de rlcman-ı ~eli
rn~ede lbneğln canlb·I vakfa nazar ve mena'-ı 11'1-har olm~tan hazer ldUb a'la kavil men yerahü
vakf-ı mezburın sıhhat ve lüzumuna hükrn ldüb vakf-ı .merkUm ala ceml'll'l-mezahlb vakf-ı sahih. ve
İazım ve mOebbed ve muhalled olub mln ~a'd nakz-ı ve takzlrie mecai-1 m~at oldu '!'emen bedele
hu ba'de ma semlahü l'elnnema lsniUhU ale'llezjne yübeddllünehü inna'llahe seml'un alim" ve eqa'l valaf-ı ale'l-hayyı'l-cev~dl'l~~erlm tahrlran'ft'l-yemvl's-sanl eşara mln rec.ebl'l-müreo:eb llsene Seb'a..
ve erbe'ln ve elf mln hicreti menlehü'l-lzzO.v_
e nlhayetl'ş--Şereft (12 Recep 1047). · ·

ve

gayr-1

mara·i~kr

Şuhudu'I-Hal

t. ·AbdU'l-aıJt Efen(ll lbn-1 el-meİhum .öm~r Efendi.
2. es-Seyyid Mustafa.lbn Kad_ı Mehmed.

3'. ôiner Hallfe lbn Hilmi ~n kaz.a-1 Afşar.
4. Musa bin ısa an kaıye-t mezbure.
S. el-Hac Osman an Kaz:a-1Yal_vaç.
6 . Hilseylİl Çavuş an Mahmlye-1Kotahya · .

. 7. Hüseyin Bey lbn Reyhan EI-COndl
8. Hamza 6cy f:1-COndl
9. Mısırlı Bey an kaıye-1 Karfk(?)
10. Ha.5":fl Bey bin lslam Halife an Karye-! Yeril Kabaca,
.· 11 . Yaylan Hasan an kaıye-1 legUb

t 2. Yusuf~ bin HUseyln an kaıye-1 teg üb .
· 1_3. Murtaza bin Hlcan-ı mezbur. .
14. AH bin Karamanı mezbur.
1S. Sablmış lbn lt>rahlm t:toc.a an kaıye•I ,nezbur.
1°6. Murtaza bin Kolh ·c---) an Kaıye-J mezbur.
17. !ialll ~n.Nurullah aiı Karye-1 mezbur.
·
.18. Ali bin Durduıhan Hoca an Karye·! mezbur.
19. AbdO'I-Kerlm El-muhzır.. . .
20. Hane/\ .bin Cihan

El 0 Muhzır.

21. ve Gayrihüm mlne'I-Huuar.
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(işbu Vakfiye ma'mulun blha Hamidabad ev kM idaresinde mahfuz olunan stclllat-ı vakHyyeye bl'l-mukabele aynen ve harflyyen muvafık olduğu tasdik olunur fl 25 Rebuu'l-ewel ·sene

1315/ H t t Ağustos 1_3 t 2 (bu tarihte sureti çıkarıldığına dal.r ka~ıt).
- BeİgeNo: 4
Şecere ha.kkınd~ bllgl ve EvkAf-ı Hümayun Tezker~sl
.
.
. .
.
Bu ~e·re-1 allyyede zlkr olunan Cezaylr'de medfun Veli Dede'ye nlsbet olunan Uluborlu
. Kazası'nın llegüb karyesinde Kain ·0ergah-ı Ali hlciet-1 ·N ebevlyyeden 422 senesinde ecctadı~dan
Seyyid Hasan Gazi lbn-1 Zeyd-1 rabl ve yine ecdadımdan Seyyid Hasan Gazi lbn~ı Zeyc;t-ı ~amis . .
Ozerlerlne bina olunmasına bede' olunmuş dlvarfan kubbeleri sacaklarına kadar yapılmış ıttıs~Uncle
vaki Caml'I şerlfde . DergAh-ı şertftn hizasına kadar bina olunmuş her.ne hal· ise kubbesiz ~almışlar
bin otuzbeş (1035) tarihinde aslı Çerkez ıiam Murteza zor Paşa Anadolu v alisi. olmuş kadbnen
bina olunan Clderan-i erbea Ozerlıie dört kubbe bina ltdlrmlş ve t.aml'I şerlf'e haJl · Ozerlne ·kalmış sO·
ıate:-ı allyyede mezkOru'l-lslm es-Seyyid eş-Şeyh Neb·ı Dede lbn-1 es-seyyld M~hmed BOrOcü 1208
tarihinde Askeri rOznarriçeslnde müceddeden ·l'ta kılınan BerAt.:ı ali ile dergAh-ı Şerife Şeyh v e MU. tevelll nasb olunmuş Dere Beylerinaen.Antalyah el-Hac Mehmed Ağa'ya Ahşab olarak Caml'I şerifi
tamaı:n ~t~İrmlştlr ve dergah-ı alinin kubbelerini evlAd-ı mOşarun 1.leyhden Veıı · Baba lbn-1 Hüs.eyin
S0nb9I zamanında bina· ettlrilmlştlr. Sallfil'z-zlkr dörtyOz yirmi üç .tarihinde dergAh-ı alinin duvarları
bina olunduğuna dair Malatya"°nın Yesu nam memleketinde Hacı lbrahlm karyesllli:!e medfun
. ytd. Ahmed Yesevı Hazretlerinin
atlyü'z:.zıkr kaslde-1
tarfhlyyesldlr (burada arabca bir kaside
..
.
. yer .at-

Sey-

maktadır) . ·

Tezkere-! EvkAf-ı Hümayun
t-{ürrlyet nam mObec.dllnl bl~ saha-1tecavüz add ldllerek dellle mijsteriid akl ve bir muhaffef
nakl olmaksızın mOcerred hevalanna lttlbaan llgarazı Uluborlu Kazası meclis idaresinden kc\Za-1
·~ezkQr~ tabi lıegOb karyesinde medfun safdM-ı izam ve e'lzze-1 kiramdan Veli ~.aba dergAh-ı .Şerlfl
Sülale-! müşarun lleyhden mOtevellrve Şeyh Seyyid Mehmed Taktyü'd-dln Efendi aleyhinde 4 Mart
. ·Sene 325 tarih ~e 3 t nu~aratı hı lafı vaki Maliye Nezaretine mevrud-ı mazbata 24 Mart sene 325 ·
tarihiyle Evkaf Nezaretinden lstlğlam olunup ol vakt muma lleyh ~yyld Mehmed Takly'Od-dln
Efendinin Müşarun .lleyh Veli Baba sOlaleslnd~ olduğu ve·pederinden mahlul olan tevliyet ve meşihat dhetlertnln muma· lleyh uhdesine hlyn-1 tevdhlnde mahkeme~ı teftiş evkAfca b.1'1-etraf t~tklk
olunarak müma lleyhln clheteyn-1 mezkQreteynln şurut-ı lehi olduğu ve ehliyet v e kifayeti (bir
nech~I) şer'I tahakkuk etmesiyle muamele-1 tevclhlye bl'l-lcra iktizası ifa olunmuş olduğı ve v akf
karye-1 mezkOre bahşe gelince esasen ol karye·ol dergAha vakf olup bin elll Oç.tarihinde bir hile ile
yed-1 ahcre geçmiş ise de bin elll yedi tarihinde sadır ·olan ı~are-1 şcrlyye ·mud_b lnce f'erman vı
rllerek kayd-ı tashih olunmuş ·olduğu cihetle .hiç ·bir taraftan şer'an kanuna müdahale olonmamasi
cevabı. vlrllmlş idi. Ve bu babda Naklbü'l'-Eşraf kaleml11ce vaki bl'l-cümle kuyudun Zeyl-1 Şecere-!
altyye'ye ta.sdır-1 lazım geleceği emr olunmi.J~ ve ol vechle ·ıcab-ı ecr~ kılınmış şöyle ki; Hulefayı
· ·Abbaslyenln lnkirazıyle SafdAt-ı Hüseynlye'den Ca'fer bin Zeyd-l Sadls tbnl's-Seyyld .~1-HüseylnO'IGazl lbn-r Hasan el-Gazi bin Zeyd-1 Hamls lbnl'I-H~n eş-Şair lbn AII bin Hamza· bin Muhammed
bin· el-Hasan Ebu'I-Kasım ·ıbnl'ş-Şer'lf Kemal lbn ebl'H<ası·m el-Hasanl'l-edlb : lbn ebl Ca'fer .Muhammed lbn es-Seyld ef.,.H~. el-Gazi lbn-1 Zeydl-1 rabl- lbn~i Ali ez-Zahid eİ-İnedenl lbn-1 esSeyyid . Muhammed ak.sası lbn-1 es-Seyyid Yahya lbn el-Hüseyin ·ZO'd-Dem'a ve ZO'l-İbretl lbn
Zeyd-eş-Şehld ibn Ali imam .et-Hüseyin razlyallahü anh Malatya'd~ bl'l-hlcre Uluborlu kazasının
. Ulubey Nahiyesine gelrrilş ve mezkOr nahiyede Hicreti' neevlyye'nln 222 senesine müsadlf k.aza-1
. mezkOrun feth-1 ewcllnde Şehid olan ve nahly~-1 mezkOrede defn olunan es-Seyyid el-H~ elGazi lbn Zeyd-1 rabl ve hicreti nebevlyye'nln 423 tarihinde kezalik Eğirdir kazasının ikinci fethinde
Ehaveynl Mustafa MOntehab ve Ali. el-müfret ile Şehid olup ceddi es-Seyyid el-Hasan e·I..Gazl ibn
· Zeyd-1·rabl a,mmt Battal Gazi kabrine zımmedllen es-Seyyid el-Hüseyin el~I dergah-ı alilerin.d e
tevattun etmiş
muma lleyh es-~yyld Ca'fer lbn-1 Zeyd-1 Sadls eş-Şehid ft Sultan tahtı blcebell
Puvatya 696 tarihinde Bilecik fethinde Şehid olup yediler makbereslnde defn edilmiş ve mü·
ahharan mahdumı Uzun Er denmekle Şöhret Şiar Ayni Ali kuddus'llahu sırrahü 758 tarihinde Gelibolu fethinde !llahdu.mu Gül-~ttaı nmı es-Seyyid Ca'fer ve Hafidf SUnbül Battal nam es-Seyyid
el-Hüseyin el-Gaziler Ciellbolu'da o.imalarıyla o~ları hak-1·Gellbolu'ya defn etmiş ve kabirleri başına

ve
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"·

birer çıtlık fidanı dikmiş ve kendisi salimen Ulubey'de vaki allelerl nezdı11e av~et buyurmuş v e 763
tarihl11de lrtlhal-1 dar-ı na'lm eylem!ş rahmetu'l-laht ·aıeyh SallfU'z-Zlkr SünbUI Battal nam el-Hüseyin
~ l mahdumı. e~Seyyid ü 'fer ve anın Mahdumı Yalın Kılıç el-Hüseyin el-Gazi U(ubey'de vefat etmişler ve 948 tarihinde Kt.ıtbu' I-Arlftn VeWd-Dln İbn-1 Ya!ınkılıç MOma lleyh el-HOseyln el-Ca:zl Kanuni Sultan. Sllleyman'ıri da'vetl Uz.erine Mahdum, GOi Dede nam Seyyid Ca'fer ile diğer mahduriıı
SOnbül nam es-Seyyid el-Hüseyin el-gazileri g~denntş tarlh-İ mezkOrde GOi Dede Mac.arlstan'ın
Budln Şehrinde v e Sün~OI Dede dahi Romanya'nın Ulubey "nahiyesinde Şehlden vefatlarıyla Kanuni
Sultan S0İeyman mea ordu cemaat teşkll ederek · Ebiı's-Suud Efendi lmamettyle . namazları kı
lınmıştır. MUşarun lleyh VellyOd-Dln· Bağdad seferlndeSOrremen raeya gitmiş elmmel lsna aşereden_
imam· Muhammed Taki mahdumı Musa ahfadından Gellndk Ana Sultan ı:ıam Fatımatli'z-Zehra lbn~tl Abdü'I-Vahld Çclebl'yl tezevvüc ile mOşarl!n lleyhadan GUI Dede ve, SOnbOI Dede tevellüd
etmiş ve mUşarun lleyha fatımetü'z-Zehra ..945 tarihinde vefatıyla- kendisi lsküdar'a gelip bir tek.· yede evkat gOzar iken Sultan~ı Divaniye a$Cı başı ve mesnevi han ta'yl~ olunup kendisine kutblyyet
. verilmiş ·ve Cezalre gönderllmlş orda Mu~run lleyhden azim keramet görülmüş ve 955 tarihinde
. Cezaylrde vefat ettlğl bab-ı All'de vaki' Slciill Osmanl'ntn dördüncU cildinin 610 sahifesinde m ·estur
ve Fransa ve.ispanya ile olan muahede Fransa Haı.lneslnde mahfuzdur. Milşarun Iİeyh SünbUI Dede
nain-es-Seyytdl'I-HUseylnl'I-Gazl lbn-1 Vell'd-dln mahdumı efazze-1 ~lrAmdan VELi BABA Hazretleri
Cemi muharebatda bulunarak ecdadı dergahının ·tevliyet ve meşihatı uhdesine tevclhen fennan-ı
: allşan verilmiş ~e 1057 tarlhde de tashih;! fennanı bl'l-ırta aynı tarlhde Kara Haydar oğlu Mehmet
nam Şaki yedinde Şehid olmuş ve·derglh-ı şerife defn edllİnlş ve dheteyn-l mezkQreteyn evıact~ı
· evlada zlkr olunan ferameyn ile idare olunup henüz berat alınmamış ve 1208 tarihinde. Sülale-1 mü. şarun lteyh Vell Baba'dan Sünbül Zadc·es-Seyyld eş-Şeyh Nebi Dede lbn beyne't-tullab Burüd _Hoca
namlyle ma'ruf es-Seyyid Mehmed Taki lbn-1 es~Seyyid Ahmed Haşimi lbn es-Seyyid Ca'fcr Tayyar
lbn-1 es-Seyyid Yahya lbn-1 ·Es-Seyld .. el-Hüseyln Sünbül lbn-1 Seyyid BOyOk Kazım Çelebi lbn-1
Zeyd~I · Sabi lbn-1 A!! en-Naki lbn-1 Öksü~ Nebi ·ıbn~ı es-Seyyid eş-Şeyh el-Hüseyin bin MOşarun ·
lleyh Veli Baba gelip tevllyat ve meşihat uhdesine tevcih olunduğunu mOş'ar tarth-1_mezkOrde mu..,
ı:eddeden berat verilmiş ve ber minval muharrer yedinde ~ulunan bcrAt-ı Şerif ile kezalik yedinde·
Şecere-! atıyyeyı ibraz etmesiyle. Naklbü'l~Eşraf def'tertne sardattan olduğu kayd olunmuş ve -yedinde .bulunan SaıtRiz.-Ztkr Şecere-ı aııyyecten muharerat-ı ·sabti<a ahz ve ıabt kılınmış ve t 222 rarıh1y1e mOşar~n lleyh es-Seyyid Şeyh Nebi Dede lbn es-Seyyid Mehm~ Bürücl'nln .ve ·ve.fatıyla
mahlulUnden SünbUI Zade es-Seyyid el-Hüseyin lbn-1 muma lleyh Nebi Dede lbn-1 Mehmed Ta.ki
BürOd'ye ve 1226 tarihinde Berat -ye 1~27 tarihinde ferman Ihsan olunmuş ve NaklbO'I-Eşraf def- ·
terlnede kayd edilmiş ve muahharan SOlale•I MOşarun lleyh Vcll Ba.ba'dan SOnl?OI Zade es--~yyld
~Şeyh Musa Katım Efendi lbn-1 es-Seyyid el-Hüseyin SOnbOI İbn-1 es-Seyyid Ahmed Paşa lbn-1 · ·
es-Seyyid -MUma lleyh es-Seyyid eş-Şeyh el-Hüseyin lbn-1 es-Seyyid eş-Şeyh Nebi Dede lbri-1 Meh~ed Taki Bürücl'ye 20 Rec.eb 1287 ta.r ihlnde Berat verilmiş v e ·NaklbO;İ-Eşraf defterine kayd-ı icra
kılınmış ve MahlOIOnden ~yezld Camii Şer16 Dersiam {Mudz) ·Hocalanndan ve Huwr-ı Hümayun
ders-1 Şeı:Ut mu.tıatıblarından es-Seyyid Mehmed Taklyü'd-Dln Efendl'ye Maliye N~etlnden mUcaddeden muhassıs beşyOz {500) guruş ile clheteyn•I mezkOrcteyn uhde$1ne tev cih ·kılınmış ve 15
Safer sene ı ~ 12 tarihinde Berat-, ~il verllmtş ·v e ismi defterı.:ı safdata· bl'l-kayd y~lne 15 Şewall'l
mükerrem sene 13 t O tarih ve 486 adetli Nakl_bü'l-Eşraf tezkeresi l'ta kılınmış ve Kösem Valide Sultan tabe Seraha evkafından her sene Şa'ban-ı Şerifin Onbeşlncl gü'nü yeşil sarık paresi olan beş gu. ruşu ahz itmekte _olduğu kayden anla.şılm.ıştır işbu tafs!lat Nakit>ü'I-Eşraf sldllatında ber minval mu-harrer, mestur ve mukayyeddlr.
·

fi 10 Eylül sene 1339, Ene'l-fak.lr lleyhl teala:
Belge No: s·.
Defter-i

Hakanı

Nezareti Celllesl Canlb-1 Allslne: Efendim Hazretleri

Hamldabad Sancağı mUlhakatından Uluborlu Kazası ~urasından Uluköy karyesinde detinhAk ıtımAk olan SafdAt-ı klrAmdan Ceddin Veli Baba derg~ı post-nişini olub· dergAh-ı .mezkür tevliyet ve Zaviye darlığı . eba an c.eddef!· mürasele-1 Şer'iyye eviAd~ı evlad-ı evlAde tevcih olunageİlnlrken b.ln lklyüz tarihinde vefat ldüb dergAh-ı şerlf-mezk.Or havallslnde medfun bulunan ve
kabri taşına "Vell Saba Şeyhi Seyyid Nebi Dede bin Seyyid BurOcl Mehmed" diyU yazılmış olan ced-
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din Nebi Dede bin Seyyid BQrilcQ Mehmed uhdesine bllahere bin lkiyOz sekiz tarihinde ba berAt-ı
mukayyed ise de ı'nüşarun- . .
lleyh Nebi Dede bin BurOd Mehmed'den ·ewel m~ut olması. lazım· gelen kuyüd-ı evkM-ı hümayun nezareti cellleslnde bulunamadiğından banl-1 derg.ıhdan ·.bu
kadar mezkOr tevliyet ve
zaviye qarlık vazifesi kimin uhdesine tevcih olunduğının kuyud-ı atlka-1 hakanlden bl'l-lhrac .zeyl-1
aızuhal-1 daiyaneme tastırt ve birde v~-ı karye-1 ulugün ve çaylak harımını Öşrl ve ÖŞrlyyet Gey- .
.gel deglrmenl kfr pası ve sair n\z.alarla benam alan· ~r. evkAf-ı ·dergAh kangı tarlh!erlnde ve kimler
tarafından vakf olunmuş ve klrriler tarafindan tlmara alınmış ve tımar haranın kaç evladı üzerine yürümüş
tımardan maliye hazine-! cedldesl tarafından kanaı tar_Ihde .zabt !dilmiş ve keyftyyet Z4btı.
ba llmü. cezml ve ba lml_
a-1 Uml cezml vuku bulmuş ve ba'de'z-zabt vakta bir şey verilmeyerek · ·
kangı tarlhden beri miri meyanında öşrt ta'şlr !dilmek~ bulunmuş olduğunun dahi ber vech-1 tafsil
!'laveten dere ve· tebılrl ile yed-1 dalyaneme l'tası ve ba'de elde mevc.ut berAt-ı allşanın mUştemll
olduğu ba lra:de-1 allyye musaddak ve cihat. idaresinde mukayyed vakflye-1 mamOlun blhada ~ürİ- ·
. derle Yassı y lran hududı dahilinde lc.are-1 v~hldell ·ı,ır bab evlAdlyyet ve meşrOtıyyet Oue mOşarun ·
lleyh Veli Babanın· vakf ltdlğl değirmenin Mehmed AII Oğullari,ndaiı alınıb yed·ldalyaheme· teslim
· · olunmak lçQn bu defa mahkeme-! teftlş'den verilen !'lamın dahi k~llk zeyl-l arz~ı hal abldan~me
der kenar. olunmak ilte_
re.tnahkeme-1 teftişe havaie buyul'\!lmasını Nez.aret-penahllerinden istirham ·
eylerlm olbabda.
,
.
.
.
· teşrln-1 evvel 1311 mOşarun
lleyh . evlAdınd_an Postnişin ve mOtevelll-1 dergahı şerif.
.
.
.
.

ahll mOceddeden· tevcih olunmuş olduğu E.vkat hazinesinde mestur

ve

ana

ve

Kuyud-ı lx\kanlye n 3 cem~e'l-ewel sene J313

983/60? · fi 1O tetr1nl evel sene 1311
zikir olunan dört · bl~ .seksen dört akçe yazar Ulugün nam karye .kıdvettı's-SUleha Veli
Baba'nın kendi Sakin olduğu köyü o_lmağla tekyeslne vakf olmak Qzre mahall-1 tahsis olunmak lçün
varld olan emr-1.'~ll üuc zaviyesine tashlh:oldu. ·
fi 1Q zilhicce sene 1053 ba hattı .
.
.
şeyh

ErbalH

tımardan Ali nam klmesne ·bi_r. tarlkla beı'At ltdlrdQb şeyh~ne gadr ltdlrmekle tekrar

yeu Baba zaviyesine mukadder ve tashih olunmuşdur.

fi evasıt·ıReblün-ahırsene 1057 ba hattı. .
· tekrar vakfa tashih olundu flft-tarlhll meibur

.
ba.lA da tafsllen şerh ·oıund~ğu Ozl'~

l<adlml kılınç tımarı olmağla vakf olmak na:·meşru olmağla gıra tırnara tashih o·ıur,mak ba..

·bında vartd olan cmr-1 şerif mucibince tımar <>lmak üzre tashih olundı .
fi '14 Şevval Sene 1068 ba hattı tevcl'I

.Der liva·I liamld
UlugOn tabl'.I Uluborlu
BAIA'da tafsllen ·şerh olunduğu üzre glrü tı;,,an tashih ·ordu fl't-tai1hl'l-mezbur
Yekün:· 8186.

BAIA da tatsllen şerh olunduğu üue.tekrar vakfa tashih olduğı fft-t:arİh'il mezbur. .
BAIA da tafsllen şerh .olunduğu Ozre glrü tıman tashih oldu·ft't·tarlhl'l-mezbur.
Uluborlu Tabl'I Uva-ı Hamid
. Kayıd Şud

Karye-1 Uluköy ·

neferan: O. 5
Hasıl öşr hınta müd: 25.kJymet: 2 ~

Öşr-1 şa'lr: MUd: 1O kıymet 600

Cabı :

20 akçe . ·

Yekun: 4084
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Müma lleyhln blla veled vefatı cihetle zeamet-( mezkQr seksenaltı senesi martından itisenevlsl olub üçbln gu~ş maaş tenzili şeh:-

baren, maliye hazlne.:.ı ceııİeslnden blz..zabt
rlyeslne isabet eden Uc.iyO.z, elli guruş.

bedeH.

·

·- ..

·

vuku bulan kazada validesi vefatından (··-) ki.ılı maktuası üzerine kat edllmlş olan Varnalı

Sağın~ Neflse'nln Vama Sancağı emvalinden şehriye tahsis olan elli guruş maaş üzerine l'tasıyla sek.senbeş senesi teşİ1h-1· sanlslnln Ylrmldokuz.uncu gününden itibaren ba İcayd-ı hayat şehrly~ Oçyüi
guruş maaş tahsis kılındığı .mllbeyyln ft. 29 zilhicce sene 1286 tarihiyle varld olan llmü haber mah- .
fuı:dur.

. Ltva-1 Hamid . ·

Zeamet benam-ı Ahmed
Hıderiıat-ı HUmayun, GedlkllyaM

Enderun.,,.Humayun

SlcüllO tabi\ mezbur
UlugOb tabl'I Uluborlu
Öşr: 8086 ·

Vakf: 4062
. Cem'an: 21256

. Sene: 1250.
. balay-ı der kenarda gösterll~lğl vechle Uluborlu nahiyesine tabii Ulug9n karyesi tımar da. hlllnde aratJ-1 mliiyeden iken t 9 Zllhlcce 1053 tarihinde ba kalem-1 tevkifi Veli Baba zaviyesine tashih kılınmış ve mü'ehharan erbab-ı tımardan Alt nam klmesne bir tarikla berat-ı ltdırOb şeyhe gadr .
etmekle tekrar evasıt·ı Rebl'ul-ahlr sene 1057 tarlhl~de kei.allk ba kalem tevkir.ı tashih kılınmış ve
kadim! kılınç tımarı olmağla vakf olmak na meşru olduğundan glrO tımara 12 Şa'ban sene 1068 tarihinde kezallk .ba,l,<alenl tevki'! ~ydı mahalli tashih kılınmış ve ol tarthderi beri tımarlık vethle kayıddan kayda geçerek lklyOz em tarihli ber~t ile balay-ı der kenarda muharrer ma b'eyn·I· hOmayun
hade~eslnden ·Ahmed'ln uhdesinde iken blla veled yefaayle zeamet-1 mezbar MaJlye ha·zlneslnden bl'z-zat?.t ~el-1 senevlstn<:ten şehriyesi ne isabet iden lki)'Oz elll guruş seksenbeş senesi·
teşrlnlsanlslnln yirmi dokuzuncu gOnOnden ltl~cn ba kayd .hayat vamalı Sağıre Neftsenln ·eıtı
guruş maaşma zam kılınarak tahsis kılındığı H 29 z.llhlcce sene 1286 tarlhlnd~ maliye hazlne-1 ~llleslnden vurud iden llm U haber kalmeslnden anlaşılmış olduğuna blaen sallfll'z-zlkr utugon kar. yeslnln 'temamen h·asılatı ve rusUmatı her mudb-1 tashihi maliye hazlne-1 celllesl canibinden z.abt
o'tunmak.lktlza lder. . ·
·
·

fl 9

teşrın:.ı sanı 1311

·mahkeme-! teftiş

6 9 teşrth-1 sanı 1311

(Cihad idaresi tezkeresi)
Ohat .idaresinden tarizlm kılınan İşbu mOz.ekker~ye merbut .Dahiliye Nezareti . cel.lleslnln
.
tezkeresi ve melfuH bulunan es--Seyytd Mehmed Teklyyüddln mOhriyle
arz.uhal v~ ~onya vilayeti valiliğinin aslında mutabık tahrlratı sureti lede'l-mutalaa Uluborlu kazasına tabi Uluköy'de
·.. defln-hak .ıtır-nak olan veba lrade-1.senlyy&-I hılafet-penatiı .zavlyedarlığı_ uhdesine tevdi buyurulan ·
ceddi sadaat-ı klr~an Veli Baba Dergahı'na merbut değlnnenln Mehm~t Ali oğlJlları Hacı Mehmed ve Ali nam klmesneler tarafından .dbt ldlldlğlnden bahisle men'i mOstedl ve lfadat,., ~lrey-1
havı mlima lleyh Mehmed Taklyüddln Efendi tarafından huıur-ı samı sadaret pen~lye prt-.t akdlm
havale buyuruİan arzuhal merbutatıyle beraber leffen irsal kılındığından münderec.atına nazaran lkttzasının ifası dahiliye nezareti eellleslnln merbut tezkeresinde beyAn buyurulmuş ve mezkQr değirmen yedlerlne mülkler! olduğu hal~e kable'l-muhakeme kuwC.:.l müselleha_ ı'stı'mallyl~ el' terinden alınarak safdAt-ı klrAmdan merhum Veli Baba Zavİyesı mOtevelllsl Takly.ü ddün Efendiye
teslim edildiğinden bahiste lcray-ı icabı mezhuran tarafından iddia olunmasıyla merci olan Uluborlu
: kazası l<alm-1 makamlığından mutasarrıflığa gönderilen ma.z.bata-1 mezkOr değlımen kadl.men vaki'
·olduğu sabit olubhıyn-ı azh ve tesliminde asla · kuwe-l cebriye istimal olunmayarak inürur-ı zamanla vuku bul~ b~ ve ~ıra hOccetlerlne İstinaden fuzuli ıabt ve t.asarruft~ el-yevm ·müma lleyh

verll~
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yedlerlnde olduğuna ve ol babda .•şeref:-sadİr olan tevliyet b~rAt-ı şerif hükmü üzerine hükümeH ·
mahalliye magrtfetlyle üç biraderden birisi olan Mustafa Efendinin muvafakatıyle şer'an alınub
e'-LIAdıncİaıi mütevelll Seyyid Mel:lmed Taklyüddln Efendiye · teslim olunmuş ve'l-hasıl kaza-l ·
mezkOrun üçyüz on senesi Kanun-ı Sanl'nln ylgtrm.ı dördüncü günü tarihli mazbatası natıl< olduğu
üzre bahs olunan cebr ve şiddet muamelesi gayr-, vaki olub muma lleyh TaklyOddln Efendi yed İnde . ·
bulunub evkM idaresince aynen mukayyed olan vesika-! ma'mi.Jlun blha ile zlkr olunan berat-, aiısl
ve gerek mUdde'llerln lbr~ eyledllkeri atik bir. emr-1 ali ve hOcec-1 bey' ve şlra ve saire suretleri mu. clbJe·rtnce mezkOr değirmenin vakftyetl sabit ve muhakkak olduğu ve milcerred anlfü'l-beyAn muamele-1 bey ve şlra ve ·ıhdas-ı bina mülabeseslyle eğer müddeiler tarafından ber vech-1 mülkJyet ta. sairuf iddiasına ısrar olunursa fası ve rivayet ve da'va· mahalli mahkemelerine ald ve raci. olmakda_n .
naşi isterlerse vech-1meşruh mahalli mahkemelerine müracaaf·eylemelerl müddleyan-ı muma lleyhOmaya tebllg olunduğu lnha-1 mutasarnfeye melfuf olan mazbata ve sair evrAk-ı resmiye fezlekesi
· mealinden anlaşılmış olduğundan ·oı ve_chle cevab verilerek lcab-ı hal Hainldabad mutasarrıflığında
cevaben bildirildiği üç yQz on iki senesi Şa'ban'-ı muazzamanın yirmi altıncı günO tarihli Konya vilayeti· vallllğlnln makamı saml'I sadaret ·uzmaya takdim eylediği musaddak merbut suret·I ~ahrlrattan ve evk.M-ı mülhakadan Uluborlu kazasına tahsis beşyOz _guruş taamlye il~ Mehı:ned Ta- ·
klyüddln- Efendi'ye tevcih olunduğurİı mübeyyln berat verildiği ve mer~um müşarun lleyh Veli
Baba'nın bin kırk yedi senesi tarihiyle müverrih ve Bin OçyOz onlkl senesi tarihiyle mukayyed ve
vakfiyesinde Medtne-1 Uluborlu tevabl'lnden Uluköy nam karyede Vaki Lede'l·ahall ve'l-clran
-ma'lumete'l-hudud mülk-1 mahza ve hakk-ı sarfı olan Kadı evi demekle ma'ruf menzlll cemi tevabi
ve levahıkıyla ve iki kat'a bagları_nı· eşcar-ı müsmlre ve gayr-ı müsmlreslyle ve misafirhane aş
hanesiyle Qç·kazgan ve iki sofra sahanı ve yine medlne-1 mezbure tevabl'nden yassı viran sınurı da- .
hlİlnde vaklf Davud 'Değirmeni demekle ma'ruf mülk değirmenini hasbeten 11'1-lahl'l-azlm vakf ve
habs ldOb vakf·ı mezbure ewelen kendi f'!-'Utasanfola ba'de sulbl oğlu Hüseyin Çelebi makamına
kaim olub men~l-1 mezburda müma lleyh kendi ehl-1 lyatıyle (--·) olub m.ara'z.zlkr değirmenden
bağlardan hasıl olan mahsulatı mlsaflrhane-1 mezburede ayende ve revendeye itam ldüb zlkr
olunan evanl•I nuhastyeyl misafirine tabh olunan taamı ihzar lçün lstl'mal ile ba'de
Hüseylnin .
.vefatında vakıf-ı müşarun lleyhln evlad·ı evlAdı ~vl.td·ı zükuruna batnen ba_d e batn ve neslen ba'de
nesi ve · ba'de'l-lnklıraz evlad...:ı mOşarun lleyhln lnasına meşrOt ola dlyü mestur ldlğl cihat idareslnden.mahrec·l vakfiye kaydından anlaşılmış olmağla bıı suretdc mezl">uran Hacı Mehmcd ve 'AII ·
iddialarında ısrar eyledikleri hal.d e ber muclb·I suret-1 tahrlrat-ı me.zkOre mahalllnde mürettebeten .
·muracaatla muhakeme ve mürafaaları~ın lcray-ı teftlşde mahallliıe tahrirat ta.sdlrl.

ve

Seyyid

Belge No: 6

(Reblün -ewel 1294 Tarlhll Berat)
Tuğra : AbdOI Hamid Han bin Alxfü'I-Medd el ·muzaffer dalma

Nişan-ı Şerl~·I Alişan Sami Mekan Sultan:, Tugra-1 garra-1 Clhan-sltanl tiakkanl hükmi (-··)
oldurkl
Bin lklyOz doksan Oç senesi Şa'ban-ı şerifin onblrlncl günü, taht-ı ali baht-ı Osman! üue
. Cülus-u Hümayun meymenet makrun-ı mülükaiıeme Vaki olub, umumen tecdld-1 berevat olunmak
kalde-1 mer'lyye-1 saltanat·ı senlyyeden olunmuş olduğuna binaen memallk-i Şahanemde bulunan
bll-cOmle hlzme~·l tazime ve salreye canlb·I hazine·! eykaf-ı hümayunumdan i'ta kılınmış olan berevat·ı şerife kuyudıyla ta~blk. ve muamelat-ı akJamlye-1 .salresl terfik olunarak mudblerlhce
ashabı
.
yedlerlne t~lden ~revat•ı allşariımın l'tası lüzumu sadır olan fennan•ı alişanm lktli:asından gö-rOnmOş olmağlan lledl't-tahrlr .t akdim . kılınan berevat·ı Şertfe-1 mezkOreden evl<Af·ı h~mayun-_ı ~·
haneme mülhak evkMdan Uluborlu ~ına tabi Llgüb karyesinde vaki eazze-1 klr.tmdarı Veli Baba
Zaviyesi vakfının. ber· vcch-1 m~rOt zavlyedarlık ve tevliyet hizmetleri iki kıt'a berAt Ue bin lklyüz
seksen sekiz.. senesi Recebinin yirminci _günü tarihiyle uhqeslnde olduğu kayden tebeyYOn eden
fşbu raJi'. ı tevkl'i reft'lş-şanı hakanı Musa· Kazım bin Seyyid Hüseyin Baba Zlde Salahuhuya tecdlden
bu berAt·ı şerlHml virdim ve buyurdum ~ı n:ıüma lleyh kema fll 'l·esbak blla kusur eday-ı hus~-ı hlz-met olunmak ş..ıırtıyle ciheteyn-1 ınezkOreteyn mutasarrıf ola tahriren fl'l-yevm mlıı ~dıı-1 Rebi'u'levvel seiıe erbea ve tls'ln ve mleteyn ve elf ( ı 294).
·
·
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BelgeNo: 7
(2 Rd>IOll-ewel t 312 Tarihli Berat)
Tugra: Abdül Haml.d
.

bin
. Abdü'I-Medd el.Muz.affer Dalma
.
.•

..

·

·

,.

Nlşan-ı Şerlf-1 allşaıt Şaml mekan Sultan-ı:Tugra-t G:arra•I Cthan~Sıtanı Hakanı :Nakdi bi'l-avnı

( -··) hükmi oldur ki

·

·

.

·

.

·

Hamldabad · sancağı dat:ılllnde Uluborlu kazasının Uluköy -karyeslnde n:ıedfun sad~-ı izamdan Veli Baba tekyeslne taamtye olarak·,beş 'yüz gtiruşun tahsisi lracle-1 serityye-1 padlşahanem lk- .
tiz.asında, bulunmuş ve dergAh-ı mezkClr şeyhi azlz:-1 muşartn lleyh evladından Seyyid Musa K.wm
uhdesinde ôlub Muma lleyhın· bli kere vefat . eylediği der ·s aadetlmde bulunan mahdumu ·seyyld
Mehmed Taklyüddln'ln · ıfade-1 şlfahlyeslnden anlaşıl~ış olduğu·. ·beyanıyla taamlye-1 m~kOrenln
tahsisi muarilel~l ba'de icra kılıpmak Uıre meşihat ciheti hakkında !_azım gelen muamelenin icrasına dair Maliye· Nezareti cellleslnden ba tezkere vakJ olah iş'ar" Uzertne -ıstızahatı havi sebk· iden
lş'ara ~vabeil varicı olan Hamldabad Sancağı idare meclisi mazba~ıyla mclfuholan, ııam:.ı şer'J
ve evrak-ı saJrede _evl<Af-ı mOlhal<adan Uluborlu Kazasında· llgOb karyesinde ·vakl e'azzcl klrAmdan
. yeli Baba Hazretleri Zaviyesi '(akfının ber vet:h·I meşrutiyet tevllyetlyle Zavlyedarlığı evlAd-ı 2.ukur-1
vakıfdan Musa Kaum'ın uhdesinde iken kebir mahdumı der-saadetini Müderrislerinden Muma
lleyh.Seyyld Mehmed Taklyüddln ·terk ed~rek vefat eylediği ve tekye-1 meıkOre el-yevhl mevcud
ve ma'mur olarak derununda ayende ve revendeye lt'am-ı taam · oiunmakda ldOgl beyAnlyle ciheteyn:.ı ~ezkOreteynln mu,~effa-1 milma lleyh mahlülUnden hızmetlerinl ifaya muktedir' olan .
müma lleyh Mehmed TaklyO'd-dlne .tevdhl hususu !far ve vakf-:-ı mezkOrun vakfiyesi suretı· mu~ ;
~ddakası irsal olunmak.dan naşl tedklkat-ı lazlme lede'Hcra ·clheteyn-1. mez.kOreteyn ber vec.h~I muharrer MOma lleyh Musa Kazımın uhdesinde ldOğl anlaşılmış.ve meali şer'I şerife muvafık ve l<ayd · ·
ve lhtıcaca layık ldüğ' b!'M edklk anlaşılan mezkClr sureti vakfiye hükmO~ce vakf-ı mezkôrun tasarrull vakıfin nefsine .ba'de oğlu ·seyyld Hüseyin Çelebl'ye ve sonra batnen ba'de -batn ve neslen
ba'de nesi e_vlAd~ı evlAd-ı evlAd! zUkurı~a ve anlardan ~nra evlad-ı lnasa· meşrGt ve·ba'de'l-ınkıraz
. · te'y-i haklm-1. beldeye· mOfevvaz bulunmuş oldğuna ve zaviye-! mez.k.Qre d~rununda ayın:ı tarik,lcra
olunur tekkelerden olmayub ayende ve. revenqeye lta'm-ı talam olunur misafirhane kabilinden
.ıdUğl .suret-ı iş'ar ile vakftye-ı mezkore mealinden ve kayddan anlaşıldığına mebni me%k0r suret-i
v~ftyenln cihat kalemine kaydlyle sahibi yedinde -!fası ve clheteynl m~Oreteynln mOteveffay-ı
mu'rila. lleyh mahlulOnden mahdumı ·mu'ma lleyh işbu ~afi tevki'.• reft'lş şan:ı _
hakanl SeyyJ.d Mehmed TaklyOddln MeşrCltJyyet Oire tevcihi mahkeme-1 teftişten aıunan l'lam ·OLerlne m~-ı riezaret-ı evkaf-, hum~yunundan bu tal_(rlr ifade ·kılınmağla mucibince tevcih olunmak fermanım ~1mağ'ın bin Uçyüz on iki senesi safennln on beşlı:ıd günO iş bu berAt-ı allw,ıniı- virdim ve· buyurdum
kJ müma lleytİ zlkr ·olunan. tevklyet ~e meşihat cihetlerine mutasarrıf olub ayende ve revendeye .
lt'am taam itmek Oire tahsis olunan beş·yüz. guiuşu ahz. fdüp·duaya devam, eyyam-, ömOr ve şev- .
ket-1 ~haneme muyaia~t eyleye tahrlran fl'l-yevml's-sanı mln şehr-1 r~biul-ula sene lsna aşere ve
selase mıete ve elf ( 1312) .

mahrüse-1Kostantln{yye
Beige N~: 8

.-

(9 ~ t ~34 Tarihli Berat)
Tuğra: Mehmed ·han bin Abdü'I-Medd el-muzaffer dalma ·

Nlşap-ı Şertf-1 alişan Sami mekan-~ -Sultaiıİı tuğra:! ve garra-1 chan-sltan-ı tiakanı ·(---)
hOkml oldurkl

·

.
Ulubo~u kazasina tabi llgtlb iıam-ı dlgerl ülgQ!) karyeslnln ·a'şarıyle Veli Baba değh'.meni demekle mağruf değlnneo ve eşcar-ı müsmlre ve gaxr-:ı mUsmlreyl ha:vı iki kıt'a bağ İle emvali mev. kOfe-1 salrenln ber mudb-1 vakfiye mezkOr Veli Baba zaviyesine meşrfit:-ı bulunduğuoın dertjylc yedine tebdtletı :ve mUceddeden berAt-ı ·ailşanımın l'tası istidasına dair a·~-i klfAmdan Veli Baba
Zavlyest" vakfinın · mütevelll ve Zaviye dao es-Seyyid Mehmecl Ta.klyllddlln imzasıyla verilen ari-ı
hal üzerine lede't-:tedklk evkAf-ı. mUlhakad.an µıubortu kazasına tabi olub kaza-1 mezkOr mahkeme-i
Ş_e(lyeslnden bin kırk beş senesi Rebl'ul-Ewell'nln· gurreslllde lahlk olarak mahke.me-1 teftlşden ve
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feteva hane-1 aliden tasdik ve kuyud-ı vakflyece tescil edilen İ'lam-ı şeride muharrer. hudud ile
mahdud llgüb karyeslrıde kain efazze-1 klr.\mdan Veli Bal?a Zaviyesi Vakfinın Şehri beşyüz guruş ta. aınlye ile ber vech·l meşrQt tevllyet-1 zaviye darlığı bin üç.yüz on iki saferlnln ·onbeşlnd gününde
Mehmed TakJyüddln Efendi uhdesine mOvecceh olub kaıye-1 m~kOre a'şarinın .kema: tı·~sabık za7
vlyel-mez.kOreye tahsis edilerek bin OQ,ıüı yirmi dokuz senesi Temmuz'ının üçüncü gOnOnde llm a .
haber vlrlldlğl, kayden Veli Jiaba Şultan İbn-1 Hüseyin Gazl'.nln bin kirk yed! tarihiyle müverrah ve
bin üç yüz otuz ll<l tarihiyle mukayyed vakfiyesinde medlne-1 Uluborlu tevabl'lnden llgüb nam kar-'·
yede kain lede'l~ahall ve'l-dran mafiumeterl-hudud mOlk-1 mahza ve hakkı sarfi olan kadı evidemekle maruf menzlll cemıntevablfve'l-levahık ve· tarayık ve münafıkı ile ve lkl kıt'a ~arı eşcaM
müsmlre ve gayr-ı milsmlreslyle ve misafirhanesiyle ve üç kazgan ve iki sofra sahanı ve yin~ meçllne-1 mezbur~ taıabı'ınd_en Yassı v.lran sınırı dahilinde vaki Davud değl!tnenl demekle ma'ruf mülk
değirmenini vakf ve habs ldilb hayatta oldukça k~dlsl muta.sarnf olub.vefatından sonra s!Jlb-1_·kebir
oğlu hUseyin Baba'ya ba'de kendisinin evlAdına .ve evlad'."ı evladına batr.ıen ba'c;le batri neslen ba'de
nesi şart ve ta'yln eylediği kuyud -ı vakfiye müdüriyetinden ihraç ltdlrilen vakfty~ kaydınçlan an·
. !aşılmış olmağla şu halde karye--1 mezkOre a'şar-ı ·bedelatın ve mezkOr değirmenle emvaı-ı mev. kuf'e-1 salreslnln derclyle yeniden berAt.:., allşanımın· ı·tası şuray~ı ev kAfca kararlaşdınlmış olmağla ber ·
. muclb-1 ~raı kaıye-1 mez.kOre a'şar bedetı 'qlan on yedi bin iki .yüz yetmiş guruşla Yassıvlran Sınırı
'dahilindeki Davud değirmeni demekle ma'ruf değirmen ·ve· iki kıt'a bağları ile emval·I mevkufelsalre-1 mezkOrenln zavlye-t -mezkOreye meşrut bı,ılunduğunun 'derç.lyle mOstedfHmOma lleyh işbu ·
rafl tevkl'I refl'l~ş-şanı hakanl 'es-Seyytd Mehmed Taklyüddln Efendi Zlde linıtıhü yedine bin üç yüz
otuz dört senesi şa'ban-ı şerlftnln selhl tarihinde nezaret-1 evkaf-ı hümayuri~.ınun işareti mucibince ·
tebdllen ve milceddeden bu ber.\t-ı humayınumı verdim ve buyurdum ki muma· lleyh· clheteyn-1
. mezktlreteyne sallfü'l-beyan şehr-i beşyüz guruş ~iye ve onyedl bin lkJyüz yetmiş guruş a'şar
· bedeli \le değirmen ve iki kıt'abağ v~ emval-1 mevküfe-1 saire ile evladıyyet ve meşrQtıyyet vechi
ile vakf-ı mezkOr Umurını ~üsn-1 idare ile.beher sene muhasebesini ,ma'rlfet:.ı şer'lle ru'yet itmek ve
zavlye-i mezkOre derunından ayende ve revendeye lt'am-ı taam 1.tdlrmek ve terk ve tekasül lddlrllse reflnd~ ahere verilmek şartıyle kemaken_mutasarrıf ol~ tahrlran tl'l-yevml'Masl rnln ·şehr-1
Ramazan., şerif sene erbea ve selasün ve selase mlete ve elf (.1334). ·
· Belge No: 9 .
Sene 1325 hadise-! zail.esine (ebeddOl·I saltanatdan istifade lderek icradan teslim olunan
· vakf değlnnenl tekrar gasb eyledlklerlnden bu cinayetlerini örtbast yapmak iç.On kazada Çerç.loğlu
AII Çavuş idare a'zasaı bulunmağla kaza naibi Hazım Efendl'nln ve kaimi' makam veklll Mehmed ·
· Emin Efendl'nln gönOllerlnl alarA;k .ve İlgüb'den de Safl. Oğulları'ndan merhum HOseyn'İn biraderi . .
Mehmed sülale davası ltdlrüb karyem izden Molla Hasan oğlu Hasan Boyacı oğlu Ahmed ve Göncü
oğlu Mustafa ve Sağır Oğlu Hasan. ve Kazım Hoca Oğlu Halli ve Topaloğlu Nebi ve Senlrkendden
. de vakf değirmeni gasb iden Mehıiıed Ali Efendi oğulları Mehmcd ve Mustafa V!! All ve Veys oğlu
Hacı Hıdır'ın mahdumlan Süleyman ve lsmatl ve .bunlanri einşall bir takım klmesnelre kendi mu.· radlannca ta'rlf ldüb meclls-l tdaiede aleyhime şehadet ettlrlmelerı Oz.erlne ·medls-J idareden n:ıa
llye nezaretine ba mazbata 'blldlnnelerlyle ' ı:natlye . nezaretinden de şu emirname Konya . d,ef..,.
terc:iarlığma andan da Isparta Muhasebeclllğlne yazılmış olmağla k~rye-1 mezkOrun a'şannı lşar-ı
ahire değtn(---f Uzre ve.yl!'}e medls-1 meb'usan kararıyfa · 79910 numaralı ve 1094/8 21 Ağustos
1326 Koriya defterdarliğına havale olunan 5409 guruşun dahi mezkOr rnazbatadan dolayı l'ta olun- ·
mamışdır ve mazbatalarıda·
Uluborlu kazası medls-1 idaresinden varld olan- ft 27 Temmuz ı 325 tarihi! ve 3 ı numaralı .
mazbata ile(-··) bulunan evrak. tahklklye de llgüb Karyesinde medfuo ·ef ·azze..ı klr.1mdan Veli Baba
Hauetlerı Dergah-ı ~rlf-1 Post-nişini ve mütev elllsl'Taklyüddln Efendl;nln Vell-1 MOşarun lleyh haz. retlerlnln · sülalesinden bulunan · Ramazan Oğullarından Şeyh Hüseyin namına muharrer tevliyet ·
ber.1tr muma lleyh tarafından. bl't-takrlb ·elde edllüb tahrif ve kendi namına taklld edildiği ve hatta
yedinde bulunan ,şeceredekl sahte olduğu ·ve uma lleyhln şehrini atik-ceride~! nOnısda, Sünbül
Oğlu Taklyüddln olarak mukayyed iken tahrlr-1 Cedide ylıdız erl<:anına ve devr-1 SSabık ricaline .
mensubiyet
onların te'slr-1 nUnızu sayesinde lsm.lne bir de safdAt-ı HOseynlyye ilave ettirdiği ve
· kendisi an asi Acem Muhacirlerinden ·olduğu gösterllmİş ve bu babda mahallince lstlma oluaJ:! şa~
hltlerln şehadetıde bunu mOeyyld bulunmuş ve keyfiyet ise 'ca!İb-1 nazar~, dikkat ve halz-i ehem-·

ve
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mlyet görülmüş olmağla mezkQr meşihat · ııe tevllyetin ehJlne tevcihi Evkaf nezatet•I Allyeslne ba
t4!zkere· iz.bar kılın~akla Velly-1MOşarun lleyhln dergAh-ı -Şerlftne mahsus llgUb lwyesl ~nın lşar-·
ı ahlre değin muma lleyh·Taklyüddln Efendiye v.erllmemesl IOzumlinun mahalline müşarlata tebliği
.slyakı.ndar:, terkim-! şakka.ya lbtk:İar kılındı. '
·
·
·

lspart~ sancağı Mu~ebedllğlne
'9 lzzetlü 'Efendim·
· Maliye Nezaret-1 cellleslnd~ri ·şeref-varld olan ft. 20
. tahrirat-• allyenın· sureti ~laya çıkarılmağla mucibince ıciay-ı
29 _ .Ağu~tos 1325. .

.

Ağustt>s 1325 tarth ve S11 numaralı
lcabısı yakınçta şakka-1 terkim ~lındı ·ıf

Defterdar Ahmed Hamdi
.
•,
.
. '
.
. ....
Maliye Nazaretlnden tneclls-1 mebusan umum-ı taam iye · hakkında verllOb, verllmlyeceğl
kararını taleb etmeleriyle Vell Baba taamlyeslnln ~ahi sene.:ı haliye·boruna senede beş bin dörtyüz .
guruş dah.11 old,~ u halde mahalİln~ tevdh edllr:nectlğl ve bu taamlyenln ,l'tasına yetmiş ·dokUibln ·
dokuz.yüz on 1094/8 ft 31 Ağustos 1326 _
onya defterdarl~ğına maliye nezaretinden yazılmış.
_Evl<Af-ı HOmayun Nezaret-, Cellleslne
Devletıa Efendim Hazretlerinin

·

· ·

Hamldabat Sancağında uluborlu ~ında vaki karye-! Uluköy ve Çaylak harımının bey öşrl
ceddim safdAt•ı k1rAmdan Veli Baba.hauetlerlnln k~ndU m:ednın'buİunduğu köy .olmağla 1048 tarihinde dergah.-ı şerife vakf olunmuş ve 1055 tarihinde /\il nam bir klmesıie timam ·tashih etttlriıılş
105' tarihinde vakfa tashih olunmuş ve·1068 tarihinde tımar~ tashltl olunup, timarqnın evladına .evladından Mustafa blhweled .fevt olm~ Maliye Nezaret-ı eeııiesıride· :ıabt olunm\iŞ::$tt t,alde ıa
vlye~ı mezkOrenln· kaıy~I - mlmurede tarlh·ı mezkQrde~ ,beri alakası k.afn1a.rİıiş :diye 1)1,~~ır--1 hü~
~ide· mestur ve mukayyed olduğu halde karyamız· _ahallslnden ve iftiracı ve yalana vı:, ·~;-:ı:-m:x gu:. . ·.
rt.ıhundar:ı Safi oğl'u HOseyln bin Hacı Mustafa bin Ramavın bir HQseyln tın Köse-J:ialll t; ..ı $).',id nar n ·
k1mesne bun.dan l 50 ·seneden berU dergAh-1 şerlftn tevliyet ve- u.vlyedarlıgı m erhum ~r.t:.ı \i~ıi'l il:z:erlnde imİş merhlim Saft'den · 1208 tarihinde oğlu Köse Halll'e
Halll'den de oğullan Ri.lr!i~ : ve
biraderin 'HOseylne tevclh-ı humayuiı ve karye-1 mez.kOreye öşrl ve taşlr·etmlşler ve anlardan da d heteyn-1 mez.kQreteyn pederim Hac.ı Mustafa'ya tevcih olunub. ve anlardan 00,na tevcih olunmuş
lazım geİUr iken tevcih olurimay.u p zlkr olunan tev liyet ve zaviyedarhk safdat-ı kiramdan.Vell: Baba
evlAdından ·meşhur ve mafrQf Seyyid Nebl Dede'nın· üzerine etmiş gibi andan da evlad-ı Seyyid
Mehmet Taklyddln'e tevcih olunmuş diye-dava eylediği ve bu:husus lc;Jn Senlrkent'ten Hırbo oğlı.,ı
.Mehmet'! sen~.ı sabıkada vekı'I gönderıp ·cevap vertldlğl gibi bu sene·dahl Mehmet AII Efendi. oğlu
Mustafa'yı vekil gönderUp dergah-ı şerifin tahkikatı kat'ı etdlrmeğe Adliye ve Mallye Nezaretl~rlne.
arzuhal verdlmılş olmağla eğerce Cihat idaresinde tarlh-1 mezkOrden.berl Safi ve·HalH ve Ramazan
ve Mustafa uierlerlne veya·Saft oğlu· Hüseyin ve Safi oğlu Halil v.e .Şaft oglu -Ramazarı'a clheteyıii .
meuuk ·eteyn~ .tevcih olunduğuna ·dair bir kayıt- var ise ihracı yok ise böyle. kayda zafeıyab olun·
macİığından bahisle merhum Hüseyln'ln davayı ve yahlyesı~cie t&hlls olunmaklığim lc;Jn ceddim
safdat-ı klrAmçian Vell Baba Hazretlerinin dellllerlne gelinceye kadar ecdadımız Kemal üzerine Cİ_
h~teyn~ı mezkQreteyn tevcih olun.up tarlh-1 tevchİelertnl ve lslmleml kuyud·ı attıklarından zeyl-1 arzuhal ahltdaı:ıeme ihraç olunmji.sına ve Maliye_ adllye Nezaretleri de Nezaret-1 Asafanelertne
gelen tezkirelere cevaben mahkeme-1 teftişten v erilen ilamın dahi tevı:lhan zeyl-1 arzuhal ben•
degaeme derkenar .61unması hususunda Ohat idaresine havale buyrulup kuyud-ı .mezkOre ba'del
ihraç v~ l'lam-ı m.~ Orun derkenari ile yedd ve a'yanem~ itasını nlyat v:e)st!rham ederim ol bab da
emr ve ferman hazret-1menlehül emr1ndl.r.
·
· ·
.
.
.
19 Ağustos 1311 Müdde'I, Derg!hd Şerlftn Postnişini Seyyid M~hmed Taklyüddün· Clh~t ·
idaresine 19 E.ylUI Sene/ 3 ı 1 Bu hususa Dair Mahkeme-! teftiş-! Evl<Aftan Verıi~n ııam· Kaydının sıdllatdan Derkenar Olunması Lazım Gelir. .
.
.

ve

·ve

ve

Mukaddema mahkeme-! tefti~ ~vale buyrulan· iki kıt'a arzuhal ve Maliye Nezaret'! Cellle'slnln tezkiresi üzerine· evkaf;ı rnülhakadan Uluborlu kazasına ligüp karyesinde vaki e'lue-1
kiramdan Vell Baba ·zaviyesi val_<fının bervedl-1 meşrOta tevliyet ve ıavtyedarl~k dhetlertnln pederi
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.
.
Mustafa Ramazan mahlülilnden sebeb-1 va~f uhdesine intikali lazım gelir _iken Ilgın m~hacirlerlnden
'Takıyüddln birtakım hile
vesals ile kendi uhdesine intikal ett1nnlş 1~ de.mahallince lkame-1 dava .
ile mahkemeleri icra kılınmak da o.lduğundan bahisle hitamına kadar derg.\h-ı niezkQr.teamlyeslntn
mevku( ti.ıtulmasımOstedİ'I' karye-1 mezkQre ahalisinden Safi.Ramazan oğlu Şeyh HUseyln b\n Mus- ·
ta.fa lrnzasi İle verlİen. arzuhal Muhasabe-1 Umumlyye-t ·MaJlye ifadesiyle leffen irsal kılınmış ve
. dhet-:1 mclQrenlİı ·Mehmet TaklyyUddln Efendiye tevcih kıhnciığı 31 O senesi .Ağustos1unun 2'7,; .
günü tarihli tezklre-:-1 allye-1 nezaretpen~llerlne lşar buyurularak hazJn_e çe (kayd 7) . .;.. . ol mağla
mefad~ı lsttdaya nazaran lcabının-_tcrası Mallye Nez:ar~:'t-1 Celllesl'nln tezklre- 1alisine lşar buyruİn,uş · .
ve ciheteyn.:ı .mezkQreteyn abaaıi .cedd .i ntikal ile geldiğinden ve kendisi vakıfdan vakifdan. buiunçh,.iğundan akdemce mahallinden merur mazbata ve llam-ı . şerlye mUstetılden uhdes.l ri~ .t evcih ·
klmesne blgayr-ı hak mlüdahale eylemekte olduğundan ba. oİunmuş ise de Saft Oğlu Hüseyin
. hisle men-1 için llam-ı_ şer'l llası Es-Seyyid Mehmec:f Taklyüddln imzası ·ue ve.rllerİmerbut arzuhalde
istida kılınmış ve dheteyn-1 mezkQreteynln Musa Kaz:ım Efendi lbn Hüseyin Baba'nınvefatlyle mahlİ.ılOnden ·3 12 senesi Safer-il hayrının · 15. günü tarihinde maliye hazinesinde mahfuz .Şehri 500 .
kuruş t&mlye ile Mehmet.TaklyOdd.ln .Efendl İbn Musa ~r'n Efendiye t~vdh olun~rak berAb ve~·
rtlüb.Mustafa Efendi tbn-1 ~ t(endlye teydh çlunduğuna dair kaydı ·bulunamac;tığı cihat tda. resinden mahreç-1 derkenarda.gösterllml.Ş ye ber mu'cıb~I kaycİ dheteyn-1 mezkOretlynln el-yevm
mumaileyh Mehmet T~Oddln Efendi Jhdeslnde olup 1208 senesi·tarı!ılnqen berf .icra kılınan tev- ·
cihatta Mustafa ve Ramazan Efendiye tevct~-i .sabıkat etmediği an!aşılmış. olmağl~ bu sure~e müs~
·tedl mumaileyh Şeyh Hüseyin Efendl'nln lstlda'yı mOcerredl Ui:erlne taafnlye-1 mez~O(erilri te~klft ·
. caiz olmayacağından· kemakan mumaileyh Mehmet. Takly_0 9dln Efendl'ye itası 'h~susunun Maliye
,Nezaret-! Celll.esl'ne· tezktre.:t allyyc neiaretpenahllerlnin tastlrf iktiza .eder dtyü } 13 senesi şeh'r-ı ·..
. ReblUlahlrl'nln : 12. gilnU tarihi il~ yµılan derk~nar 3 t'1 .senesi EylOl'üoOn 23: günü. tarih ve Avni.
Efendi lm?51 ile Ohat ld~eslne verildiği kayqen af'!laşılmiş olmağla ~1.babta emr v_e ferinan-hazr~tl .
n'lenlehU'J~emrİn~fr. 29 Receb Sene/313.
.
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- E.vkM- ı Malhuzan Uluborh.i kaz.asına tabi Llgüb karyesinde vaki a'lzze,-·I klramctarı Vel! Baba
. ~vıyest vakfının ber vech~I ~rQta ·tevliyet ve zavldarhğı içtln h~Oz ber.\tı ali verflrrİ~lğ1 cihetle
selhl rebl'ul-ahlr·sene '1208 .tarihinde ekber ve erşed ve ~lah eylAd·ı vakıfeme Seyyid Nebi ·Baba
· uhdesine m9Ced~eden tevcih olunduğu milş'ar ber.tt-ı alt ver1İmlş ve 590ra vefatıyla .mahlOIOıiden
..selh _serer ~e .l 226 tarihinde.oğlu Hüseyin Baba'ya ve anın vefatıyla mahlulume 20 Receb sene ·.
~28' tarihinde Musa Kazım Efendi biri Hüseyin Baba'ya anın da vefatıyla mahlı.ilOnde ts safer 131-2
· · tarihinde Maliye .H azinesinden Mahrus şeh~t °beş'yUz. kı.ıruş_ taamlyle tahslsl'lle Mehmet TaklyOddln
· Efendl 1bln Musa .Kazım ~fendl'ye tevcih ôlunub mUbeyyln berAtı verfldlğl ~yden anlaşılmıştır.
·· ··· 29Teşrtn-ı ewel 1311.
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,. :feteva hane-1 aliye ft -22 Şewal 132' Mühr-i mutabık. ve netlce:-1 meali ber vec.h-1 muharrer
· valİ;'ı hall.beyAndan lbar~t ldlğl fi 24.Şa'ban i32'· .
··
·
· ·ıma'ruz-ı dallerldlr ki

. .. tş

bu arz-:u hal v~ ·zahrİnd.a muharrer der kenarlar ve merbut ·divan-ı hümayun kaleminin'
emr-t' a,'11. sureti ıede'l•mutala'a Uluborlu
kaz.asında llçgOb
nam kaiyed~
rnedfun kutbu'l-artftn
Haz.:
.
. .
.
..
.
r~t-1Veli Baba lbn-l'HOseyln
v~nın vakfty~lyle hududnameslnln şuret-1 r'nusaddakalarının sıyaneden -~ydiyla me.ıkOr vakfiye ve hududnameslnln yedine· ıadesl vakf;ı mezkOr mOtevelllsl,Meh-. .
·rrİed TaklyOddln.lmza,ve tetkl~t; j kaydiye lede'Hcra Uluboriu kazasıriın .uluköy. kaıyeslnde rri~fun
Salda.t-ı .!um.dan Veli ~ -hazretlerl_nln tekyeslne taamlyle ota_rak beş yüz. 5un.iş .'tahsisi. ba bu-·.·
. yuruldu-ı ali, tebliğ buyuran lrade-1.sanl_yye canab~ı hllafet~penahl lkt.lza~yı celiliden· bufüiımuş ve
mezkOr tekyenln merlhatlnl jİIJi.t .müşarum ·11eyhln evlAdJndan·Musa Kaıım . Ef'end( uhdesinde.olub
·bu kere vefat eylediği der saadet de bulunan mahdumu :seyyld . Metımed TaklyUddln Efendinin ·.
· ifade-J şlfahlyeslnden anlaşİlmış qtduğundan .taamlye-i mezkQrenı·n tahsis muameıesı ba'dema icra
olunmak üue . rrjeşlhat ciheti hakkında lazım gelen r,uamelenln ıcrası _ mallye nezareti cellleslnd~
varld Qlan tezkerede Uluborlu Kazasının llgOb kaıyeslnde vaki e'fzze-r klrAmdan Vell Baba Zavlye,sl
vakfi.nın ~r.vech~ımeşrOta tevllyetlyle zavı'ye-1 mezk.Qrenin Zavlyedarlığı- mutasarrıfi Musa Kazım
. Efendi lbo-1 Hüseyin Babanın k~tr oğlu Seyyid TakiyOddln Efendi terk lderek vuku'ı vefatına ~e ..
)

Gazi
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. .tekye-lmezkQre el-'yevm mecçlud ve ma'mur ~!arak ve derunun da ayen ve rev'endeye itam taam
·olunarak ldUgl y e valıif-ı müşarun lleyhln .vak!\Yeslyle hududnam es.inin suret.:.! musaddakalarının
irsal olundugu beyanında clheteyn-lmezkC!reteyn..:ı meıkOreteynln mUtevveffay-ı müma llehe mahıuıo·nden oğlu Mezbur Seyyid Mehmed Ta.klyüddln Efendiye tev~hl dahi mahalllnden varld ol~
ı·ıam· ve ~ ~ d a
ve iş'ar olunmasına ve eşça.r-ı ·mosma'lurou'l: hudud ve'l-mUştemllat"."ı
menzil , ve eşçar-ı mos·mıre. ve.değirmen .ve evanl-l nuhasıy.e vakı~arının kayd ve lhtıcaca layık ol~n ·..
d~rdest bir !(Jta sureti v~yes.ının vakf-ı mezkOrun tasarrufinı nefsine ve sonra oğlu Hüse}İln Çe-leblye ve SQnra evlid-ıeviad-ı ev(ad-ı meıkQrına. batnen ba'de batn ve'neslen bade nesi v~ son:- .
· rada evlad-ı ınasına ve balel-lnkıraz. zati' haklm-1 ~ideye · tefvlı· ve şrt mezkor değirmen ve
ba'lardan h~ıl olao Jcare. ve gelleslnl dahi mlsaflrhane-1 mezk.Orda . ayende ve revendeye ltam-ı .
taam baha ·olarak tahsis ve evant-1 rtıeıkOre ta'am lçOn· lstl'mallnl ta'yln eylediği musaı:rah ve
mezkôr hudud-name kaıye-1 mezkQre hududl,lnı beyandan lba!'et olduğu glpl mally~ ta'blr olunmuş
lsede zaviye-! mezkQre bir tarik ayini icra olunur tekye olmayub ayeride ve revendeye' ltam-ı ta'am
olun~r mlsaflr·"~e kabİllnden sı:m;t-1 vakftye-1 mezkOtenln kalmtne kaydıyla sahibi.yedinde. İbkası .
· ve c.lheteyn-1 mezkOreteynln nfüteveffay-ı muma lleyh Musa Kazım · Efendinin mahlullnden oğlu·
evlad-ı evlad-ı ·evlAd-ı vakıftan mUma lleyh ~hmed 'rakl~_Uddln E{efldlye meşrOtiyer üzre. tevcih
v_e taamlyle olarak ta~sıs buyurulan beş yüz: guruşun ıcta kılınacak ·berata derçt ve lç.eyf\yet. ma'lum
o\mak ~e. naureH mOşar!,ln lleyhaya ma'.luiııat !'tası hususunun yazdan takrlr-t neıaret ,penahl
mudbln~ pç yOı on iki senesi . saferU'l-haynnın . on beşinci gQnU tarihinde irade-! allyyesl ·. şeref
sudur. ldcrek kaydı tesviye.ve t:,erAtı l'ta kilındığı ve mezkOr ·suret-! vakfiyenin olv akt her nasıl ise·
kalfflle kaydı icra kılınmadığı kayden ~laşıldığı cıhat ldaresİnqen ye üluborlu kazası~a tabi' Uluköy
tcaryesl tıman dahilinde arazı-ı emlrlyede!' olarak r:nukayyed ·olub yeıı · Baba v~fına ve Zavtyeslre
·-dair bir gOne kayıd bulunamamış dJde olub- ibraz ol_unan ve cihat kaleminin balay-ı der ~e.narında
· · gösterilen vakfiyesinin kaJye-1 meık.Ureçte mülk eşcaM mOsmlre ve gayr-ı rriO'smlreyfhav\ .lkJ kıt'~ ·
bağ ve··mlsafirhane ve değirmen ve _evanl-i nuhas'ıyey' ·vakf eyledlk,letl muham:(9li.Jb 'kaıy~-ı ·.
mezkOreye taaUulu olmadığı kuyud.:ı hakantden y.uJlaQ derkenarda gösterilerek m~tecı:ının_ıbraz ·
eylediği bin iki yüz: ytnril ,}'.edi senesi şa'banı mazzamının. ev~ır-1 tarihli feİm~-ı all :;S~te.t lnde dahi:
· karye-:! mez:kOre ba·hatt..:ı '.tevkı'ı' şeyh Veli Baba 7.avıycsı vakfına tashlh ..olunarak ol Vechle defter-ı· ·
hal<arilde rnukayye,;t olduğu anfaşıldıktan münşaa-!muhal~fetın dlvarH hO~yun kaleminden lede'I- ·
tstıfar Üluborlu k.a:ı:ası. muzafatından· Uluköy ve hasılı tahtında resm-1 nim ve bennak.~e müterred ·
· ve hınta ~e .şair ve öşr-lbağ yekün me'a gayrihl ·dört bin· se~en dört akçe yaıu ile ~eft.~r-1 mu~ ·
fassalda muherrer kat.emtyıe· tahrir ve kaıye-1 merkü~e defter-! icmalde tahsis . olunduğı Oıre · Vetı
Baba 14vlyesl vakii iken erbab-r tırnardan Alf
klnıesne bir tarik ile berAt ltdtrmeklebln elll.yedl ;
s.erıesl .tarlhlnde ba ·hatt-ı tevkı' Şeyh V~II Baba zavİyesl~e tashih 'olı.induğu. defter-1· hakan! d~ mu, kayyed olduğu beyarttyle vakf.:ı ın~kOr hakkıru:ta ba'z, ahkao,-ı havi bin lklyıiz: yirmi yedi senesi ·
Şa'ban-ı. muazt.amanın
evahlrl ta:rlhtyle ısdar buyurulmuş
olan..emr:ı all~ltı.
m.~r- ·",.
.
.
..
. . suret-i rnusaddakası
.
.,
butan irsal kılındığı emr•I altnde inilnderıc .kuyud-ı defter-1 hakanrtdaresı . tatafından verilmiş ôl<Vi' ·, , -:,
Ma'lumat v e izaha~ mUstenld 9lmak)azıin geldiği halde· kaıy~I inezk9re hakkında l<.uyua;ı ti~ı,·, ,, ·
kaleminden Ultiköy ·t_ımar dahilinde ar~-1 emlrlyeden <?!arak mukayyfXI oltıb Veli Baba vakfına ~~ -~·;
zaviyesine dair bir gün kayıd buh,ınamadığını.n·zıkr Ve beyan edllınesl callb-1 tereddOd-l lştlt,ah e>la• : ·,
cağİ !abl'ı oırrıağı~ evvelce verilen n:ıa'lumat-ı kuyudly~ üzerine tasctır buyurulmuş oı~ m~a·z.-z:ıkr
emr-1 ali ahkam·! monıresıı:ıe göre taharrtyat-ı kuyudty~ ıcrasıyle istihsal ·olunacak ma·ıu,m~tın .tebliği
divan-i humayun kaleminden v e Utuköy karyesi kıyn-1 tahrirde tımar dahlllnde arazl-İ eİnlrlyyeden
1
0İarak tahrir ve sebt-1defter-! t1akanl kılınmış iken .karye--!' merkume. kıdvetü's:..süleha Veli Baba'n.ın
_kendi sakin oldu'ğ~ köy olmağla tekkesine vakf olmal!, üzre elli.Qç ~nesi Şevval-1 MükerremJnln öo.:
gllnO tarltilyle .ba hatt~ı t~kl'I kayd-ı mahalli. tashih olunmuş ·ve mnahharan erbab-ı tı·
ma,-dan All nam klmesne bir_tarlkla .berat ltdlrmekJe tekrar Şeyh v~I Baba µvlyesl'ne elli yedi senesi Şehr-1 rebl'l-ahlrtnln evasıt•ı tarlfılilde ücukarrer ve tashih kıhnmış : ıse de karye-ı rnerkume
kadimi kılıç tıman olmağla vakf plmak-na n:ıeşru olduğundan 'şeref-sadır o!an cmr-1 allşan niuatılmış sekiz senesi Şa'bcp)-ı mı.ıapamının on OçOncU g(lnU· tarihln~e
kalem,!. tevkt'I _giril
tımar _olmak OUe tashih kılınarak- ol vechle )<ayıddan lcayda geçerek bin lklyUz kırksekl7: senesi tarihiyle asahlr-1 mansiıre suvaİ11erlnden lsmaİI V~ledl tekaOd Mustafa ile ba. berAt-::ı . allşan sair müş~ .
tereklerl uhdelerinde mu~yyed ·v e ba'de'Manzlmat bl'l~ümle. tlmaritt ashabına bedelat l'taslyle tı-
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marat..:ı ·n;ezkQre dahlllnde bulunan kura ~allye hazine·! c:elllesl canibinden idare: olunmakda ·bu: l~nmuş ve merküm lsmaı"ı·ın n:ıahliJllnden tımar-ı ~ezkOr lc;ün merkume verilen bed~I Yetmiş Üç .se-

nesi marbndan itibaren hazlne·I mUşarın lleyhadan zabt olunmuş ve bu suretle ~e·l ·.mezk.Or~
arazt-1 ml~lyeden olarak canlb-1 miriye ald olup vakfa taall_ukı olmadığı ahiren kuyud-ı hc\kanlden yazılan derkenarfardan vt! Hamid sat')cağınd~ Uluborlu nahiyesine tabi neferat .ile · kaıye-1 Ufuköy ve
hasıh-- tahtmda reşm-1 nim _v e bennak ve mOc.erred ve hınta ve Şa'lt Öşr:-1 bağ yekün ma'a gayrlhl .
·. dört blıi seksen· dört akçe yazJ ile derter-1 mufassalda muharrer kalemiyle tahrir· ve karye-1 merkume
defter-! icmalde tashih olunduğu Uz.ere Vel! Babıa Zaviyesi Vakii _
.iken erbab-ı olunduğ~ üzere Veli
Baba Zav!yesl· Vakfı iken erbab-ı tımardan ·Ali nain kltnesne bir tarlkla berAt ettlnnekle .bin elli yedi .
senesi tarihinde ba hatt-ı tevkl'ı tekrar Şeyh Vell Baba Zaviyesine tashih olunduğu defier-1 hakanlde .
mukayyed olmağla ve Veli Baba Zaviyesi. vakfının evlAdİyet ve meşrOtlyet Uue tevliyet! ve ıa.. ...
vlyeqarlığı aske"rl fi}znamçeslnden verilen berAt-ı şerlflmle m(1malleyh_es-Seyid Şeyh Hüs~yln'in
üzerinde olmağla· kaıye-i merkümeyl ber niuclb-ı derter-i hakanJ mümtaz ve muayyen hududı
· hıtınde kadimden ôşr ve rusumi zaviye-! m_
ezbure Vakfı tara(ından zabt ve vaki.olan ·mahs91 ve ru. sumun· kanun ve de~er muclb,lnce ahi.. ve kabz itmek murad eyledlğtn aherden dahı' ve taarruz
okunmak l'cab itmez iken ecanibderi ba;zı klmesneler zabtına ve vaki olan mahsul ve rusumunun
at-İz ve kabzına hilaf-ı de(ter-1 hakanı ve· muğaylr-1 -kanun fuzuli .:nodahale ve zavlye-1 niezburenin
tİarabına·bals ve dervlşan fukarasının perlşanlyetlerlne badi olduklarıh-ve h.usus-ı İnezbur zımmında .
Canlb:-1 .şer;den hOccet~I Şe(lyye ve fetevay-ı şerife verildiğin . blldlrllb kaıye-1 merkume ber muclb-1
defter~.ı h~ı mOmtu ve muayyen hududı dahlllnde kadimden öşr ·ve rusumı zavlye-f mezbure
vakfı tarafından alına geien yer ııe zavıye-ı memure vakf:ı .tarafından zabt ve vaİ<J olan mahsul
rusOm.kanun
de~rrnudblnce_ahz ve kabz ltdlrllOb ı~İndan olan klmesnelerl hllaf-ı defter-! hakanı: ve mugayir·! .kanun dahi ve· taarruz ltdlrtlmey(fü.men' ve def olunmak !)abında emr-1 şerlffm·
sudurır11 ıstlda: Jtm4!kten naş.l -defterhane-1 amlremde mahfu; ôeft~r-1 mu_fassala muracaat olundukta
. vech-1 ·meşruh:-üz.re olduğu mestur ve riıukayyed olmadığın defter-1 hakan! mucibince kanun üı;re
amei olunmak, Jazım gel~ği salltl,l'l-beyAn bin _lklyüz yirmi y~I senesi tarthlO merbO_t emr-1 afi su-·
retindcn ·anlaşılmiş· ve-.ber vf!Ch.-1_ma'rOz ~~-1 me.rkUİıie ))er mudİ>-1 kayd.:. ı · hakan! ..esas~n Velİ
_
Baba Zaviyesine tahsis buyurulduğu halde bln·elll Oç tarihinde erbab-ı tımardan. Ali
klmesne-1e
verllllb bin _
elli yedi senesi tarllllnde .bu hatt-ı tevkı'ı Şeyh Veli Baba avlyeslne i'ade
tashih ve bin
aitmiş s~kJ~ tarlhl.nde lsmail veledi tekaüd Mustafa'ya tevcih ve sebt defter-! hakani kilınub sonrada
maraz..zlkr ~ın _ lklyüz yirmi yedi senesi tarlhlyle ısdar. buyurulan emr-1 all mantuk-ı mOİılfin~
vlye-1 niezkQrcye taf:lsis ve Ihsan kılınmış_ ise de sebt-1 defter•I h~anl kılınmadığı cihetle kuyud-ı
hakanl idaresince hOkml bilinememiş olduğu tahakkuk etmiş olmağla bu suretde lede'l-a,z ber
cibi-1 emı:·1 all. ahir k'arye-ı mezkOrenin ıavlye-1 ·mezkOreye. tahsisine ve sebtl defter-1 hal<anl .kı
lınmasına irade-ı senlyye hazreti hilafet penahl şeref-_sadır buyrulduğı tasdlrde dlvan-ı hllm~y~n ka- ·
. : le.mtnden bir· k.ıtfa ferman-, ali _ısdanyla karye-1 mez.kQrenln .defteri hakanlde olan· kaydı· mahallen ba
hatt-ıtevklfl _karye-! ınezkOrenln zavlye-1 mezkOreye tashih olunara;I{ icmal-! hakanlnln !'tası iktiza ey- .
. , ledlğl lT!ahkeme-1 teftlşden huzı:.ır·ı ali-nezaret penahilerlne l'lam olundu el-emru. limen· le hO'l-emr
ft'l·yevml'~·Salls mın şehr-:-i 9:teblül-ewcı ll_sene erbea ve ışrın ve·selase mıete ve elf. .
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Belge No: i 1
·. .Fetevahane-1 Allye·fl 22 Şaban 1326
· MOhr-ü. mutabık

v~ netlce-1 meali ber v~h-'I muharrer yakl °hail beyAndan .!baret ldüğl fi 23

· Şaban 1327 Ma'ruz- ı Dallerldlr kJ

·
.
.
.
.
· İş .bu arz-u hal ve zahrinda muharrer ve kenarlar lede'l,mutala'a netice·! meallerl~e Konya
VllayetlDd~. Hamid-aba<:! sancaği dahlllnc;te Ulul;,orlu Kazasında· Jlgilb karyesinde defln-tiak ıtır-nak
olan e'azz.e.J . kiramdan Veli _Baba dergAh-ı Şerlftnln tevliyet ve Zavlyedarhğı uhdesinde· .ollİl?
d~rgatı.:ı şerlfmezkOre malikane bir bab aslyab ve iki kazgan ve lkfsofra sahanı ve misafirhane
aşhanenin vakf edildiği bin kırk yedi s·enesl R~bU'ı'-ferdlnln ikinci günü tarihli ya.k.tly~slnde ve Sa- ·
llfU'z-zJkr _
l lgüb kaıyesın·ın hududı bin kırk beş senesi tarihli ·huccette rrıuharrer olub _karye-1 mezkOr
hududı dahilinde plan fl1ahallerln vakf-ı mez.kOre tahsisi lçün bin iklyUz yirmi yedi.senesi tarihinde ·
· lra~e:.ı senlyyesı şeref sudur buyµrulmuş ve yine tarlh-1 mez.kOrda dlvan -ı h(lmayundan fe.nnan-ı ~il-
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. şan Ihsan buyurulm_uş ise de gOya ol-vakt-defter-1 hakanlye· ı~raz olul}mamış ldlgOnden hükmü bl. llnemlyerek tımar olmak laz.ım · geleceği ifade olunması Ozcrlne ma:hkeme-1 teRlş Evka.f-ı _hümayW\9an yedde bulunan vakltye ve hududname. ve emr-1 ali hllafina !'lain ve rerman : bulunmadığından emr-1 all'I mezkOre nazaran kaiye-1 mezkOrenln vakftyetlne bl'l-hOkm üçyOz.yirmi
dört senesi Şehr.:.ı ReblU'l-ahlrlnln OçüncO gOnO tarihinde Iİ'ade-1 senlyyesl Şeref-sudur buyrulduğu
takdirde defte.r-ı hakanlc.e vakfiye tashihi 1~m geleceği l'lam ol~nmuş ve mua'meıe:..ı lazımesl ~1'1·
. lc.ra şeref-sudur buyurulan lrade-1 senlyye Cenab-ı Padişah! Nezaret celllelerlne ba buyuruldı-ı ~i
tebllğ 9lunmuş olmağla elde mevcud hlidudiıame v e vakfiyenin cıhat ve defter-! hakanl slcillatına
· kaydl~ıiın· ıcrası ve hudud-ı mezkOre taraf-ı ahir~-mUdahale.nln men'ln~ ve mezkOr aslyab ve ,nü- ·
saftrhane ve evanl~l nuhaslye ve _salreyl mOştemll .dlvan~ı hümayun kaleminden ber mantuk-ı irade. ı senıyye tecdlden bir kıt'a ~rmc\:ı·allşanın yedin~ l'tası dergah~, şerlf-1 mezkOrun mtitevelll ve post, nişin-! sa.daat-ı klr.\mdan Seyyld.Mehmed TaklyUddln Erendl'nln iş bu arzuhal mealinden ve ·Konya
Vilayeti dahtllnde Uluborlu kazasın~ muzaaf olub hasılat.."ı öşrlyesl bin lklyUz yirmi yedi senesi ta:.. ·
rl~lnde Veli Baba _zaviyesine Ihsan buyurulan llgüb karyeslnln Qer mudb-1 emr-1 .ali zavlye-1 mez- ·
küreye. tahsisiyle sebt- 1 defter~hakanı kılınmasına mahkeme-! teftlşden l'lam sadır olmasına binaen
·karye-1mezkOre ve a'şannın kuyı.ıd-ı hakanlce vakflyet üzre tashih kaydına dair şu'rayı-devletçe tanzlm ve üçyOz ylrmlbeş sen~sl şehr-1 Reblu'l-ahlrlnln Uç.üncü günü .tarİhinde arz. ve takdim kılınan
mazbata hakkında lrade-İ senlyye c.enab-ı hllafet ·.penahl ve vechle şeref-sudur buyurulmwş ve bu
babda şu'tay-ı devlet ve mülkiye dairelerinin mazbatalarıyla teı.ker~- ı ma'ruza ve şeref~sadır olan
ldare-1 sen_
lyyesl mObelll'I hamiş suretleri maliye ve defter-! hakan! nezaret celllleılne tebliğ kılınmış
olmağla E.vkM-ı humayun nezareti behlyye~lndell dahi lcray-ı lcbına himmet oluriinası Oçyüz ylr·m ldört.senesi EylOl'Un yedinci günü tarih .ve üçyüz altmış dokuz numaralı buyuruldu samlde iş'ar
olunduğu_ndan ber mantuk emr ve remlan-ı huma.yun c.ena~f hilafet penahl lfay-ı nıuamele olunOzre mezkOr buyuruldı-ı Samlnln bl'lt;ret ha cihat idaresine kaydıyla muhasebe ve masarıfat
evanlanna ve münderecatına göre lfay'.'ı muktezası zımnında maliye . ve defter-1 hakanı nezaretlerlyle Konya Vllayett Evkaf muhasebeclllğlne tahrlrat-ı nezaret ~ahi-tastir! için_mektubl kalemine tazı~ gelen nm· ü haberlerinin bl't-tanzlm l'tası, muhasabe-1 umuil)lyc İdaresln_ln üçyüz yirmi ·
.~rt senesi Eylülün·. on üçü_
ncü günü tarihiyle der kenarında beyAiı kılınması llı:erlne ber muc.lb-1.
· Jrade-1 senlyye ve buyuruldı-ı samı muamele kaydıye ifa ve İazım ge~efrllmQ haberlerinin tahrir ve
l'tası derdest bulunduğu ve Uluborlu kazasına tabi lıgüb )kaıyestnde -va~I ·e'aue-1 1<:1ramdan Veli
,Baba ~vlyesl vakfının ber vech-1 mcşrOta tevliyet ve Zavlycdarhğı da ba lrade-1 scnlyye şehri beş
yüz guruş taa,mlye ile üçy(lz. oniklsenesl .Safei'ü'l-hayrının onbeşind günü tarihinde Mehmed-Ta- ·
hlyQddln Efendiye tevcih olunduğu ·mübeyyln ber.\t-ı ali ısdar ve l'l:a kılındığı, cıhat idaresinden
mahrecr l der-kenardan ye kaıye~ı mezkore a'şarının kuyud~ı hakanlce vakftyet Uzce tashih kaydına
~alr şuray-ı devletçe tanzim kılınan mazbata üı.ertne bl;l-lstızam mucibince lra.de.;ı senıyye c.enab-ı
. hllafet-penahl şeref-sunOh ve mlltealllk buyuruldı -ı Şeref-v~rtd olan buyuruldı-ı alide emr ve ferman
buyuruldı-ı cıhat .idaresine .mevrud _
olub c.elb olunarak mutala'a olunan maliye nezareti celileslnin
. tezkeresinden ve rnakam-ı sac:taret-pcnahtden defter-! hakan! kaydının tashihi lçQn gönderilen buyuruldı üzerine kuyud odasında tashih olunmayub encümene havale edilmiş ise de iki mahdan beri
. bir karar.verllmeyOb tashih etmediklerinin sebebi kuyud ·odasından verilen. kayıdda btn·tkJyüz kırk
sezik senesi tarlhlı:ıe kadar tımara yürüdtilmilş l'lam'da burasını kale almayarak muhayyer ve bin ikiyüz yirmi yedi senesi tarihiyle divandan verilmiş denilen,. fermana.bina edilmiş old~ğım ve kuyud
odasından -ifade olunduğu mOsted'ı müma lleyhln mahk~e-1 .teftişe takdim eylediği ·arzuhallnln
netlce-1 mealinden anlaşılmış ts~e Uluköy karyesi hıyn-ı tahrir de tımar dahilinde arw-1 emlrtyeden olarak tahrir ve ~bt-1 defter-! hak.ani kılınmış iken Kaıye-1 merküme kıdvetü's-sülehadan
Vell 8aba'nın kendi sakin oJd"uğu köy olmakla tekkesine vakf olmak üzre elli. _Oç senesi Şevvall'l
mükerremlnln ondokuzuncu gOno· tarihiyle ba hattı -tevkl'l · lcaydı mahalli tashih olunmuş ve muahharan erba~ı tımardan Ali .nam klmesne bir tarlkla ·berat ettirmekle tekrar şeyh Veli Baba Zaviyesine eıllyedı . senesı ·şehr-ı Rebtu·ı-ahırının evasıb tarıhtnde mukarr~r ve ta.shth kıımmış ise de .
·karye-1 merküme kadimi kılıç tımarı olmağla vakf olmak na meşru. olduğundan şeref-sadır olan
emr.:ı allşan mucibince altmış sekiz senesi şa'banlO . muauamının onOçUncO gOnü. tarihinde ba
kalenı tevki glrü tırriar olmak üue tashih kılınarak ol vechle kayddan kayda _geçerek bin lklyüz' kırk-.
· sekiz senesi tarihiyle asaklr-i mansure süv arilerinden fsmall veledi tekaüd Mustafa ile ba berAt-ı ali·

mak
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~ sair müşterekleri uhdelerinde mukayyed ve ba'det-tanzJmat bl'l-cümle .tımarat ash~bına· ~elat
l'tasıyle .tımarat-ı mezkQre dahlllnde :bulunan Kura Maliye hazJ~~I ·celllesl canibinden idare· ol~n-

.

~da bulunmuş ve .m~tkum lsmail'ln mahlCılOnden' tımar-, mezkQ~ lçüıi merkürtıc ·verilen bedel
.Yetmiş üç Sf!riesl martın~ l'ttbaren hazine-1 ·mOşarun lleytıad~ zabt olunmuş ve bı:ı suretle kaıye-1
mezkOre anazı-1 emlrlyeden olarak canlb·I · miriye ald olub vakfa taalluku olmadığı. · kuyud~ı ha~lden yaıılan derk~da muharrer ise de kaıye-1 merkume ber mudb-1 kayd-ı hakani ~en
Veli ·~
Zavlyeslne ·tahsls buyuruldığı halqe bin elll üç s:enesı tarih.i nde erbab.-ı tımardan Ali ·nam
klmesneye verllüb bin ~ili yedi senesi tarihinde ba hatti tevki Şeyh VeH Baba zaviyesine iade ~e tashih ve bin altmış ·sekiz senesi tarihinde lsmall vel~I tekaüd Mustafa'ya tevct.h ve s~bt~ı defter-.! ha- ·
kani .lohnub sonradan .bin lklyilz yirmi yedi senesi tarihiyle ·ısdar buyurulan emr-1 ali mantık, münlftnçe
meıkore tashih ve ·1.hsan kılınmış isede s.ebt-ı t1eıter-ı ~ı . İ<ı.ıınmadığı cihetle
kuyud-! hakan! .ldareslnc:e hükmi ·bilinememiş. olduğu tahakkuk eylediği husus-ı n:ıezkOr hakkİnda
Uçyüz yirmi dört sen~I şehr-1 ~lu'l:.ewellnln üçüncü günü tarihiyle. mahkeme-1 J~ftlşden l'ta.olı.İ
nub· mQştect-1 mOmalleyhl~ ·yedinde bulunan · i'larrıd.yı anlaşılmış .. Vell Baba Sultan Jbn-1 HQseyin
Gaz.l'ıiln Medine,! Uluborlu tevabl'nd.en. lİgOb nam kaıyede Va.k i Malumti'l-hudud vc'l-ciran kadİ ·evi
demekle ma'ruf bir bab mülk meniııını cemi tevabi ve levahlk ve ~k-1 mürafıkıyla ve iki kıt'a bağ
larının eşcar:., müi;mlre ve gayr-ı müstnlrcslyle .ve mUsaflrhane ·ve aşhaneslyle ve iki kazgan Vf!
· sofra sahanı ve ylrie medlne-1 mezbure tevabı'nden ·Yassıvlraıi ' sınırı dahtllnde vaki Davud değirmeni demel<le maruf mOlk değlnnenl vakfi·nın · bın kırk yedi senesi Rec~bO'l-ferdlnln onlklnd
gOnü .tarlhtyle müver~h ve ol-tarlhde Uluborlu fw.ası Naibi .bulunan el-Hadveys Efendi ibn-İ Mehrried'ln. imza ve Hatemlnl haviye.bir. kıt'a vakfiyenlsln v.e yine azlz-1 müşarun· lleyh Haa Turgud nam
kJmesne .beylnlerlnd~ tekewOn eden r'nezkOr· llgüb karyeslnlıi hudud . da'vası . hakkinda karye-1
mezkOrcnln hududını ha.vı bin kırk beş senesi şehr-ı Reblu'l-ahlrlnin gurresl tarihiyle müverriha ve ol .·.
tarjhde·kaz.;l-1 mezkOr naibi .bulunan lhrahlm Lütft Efendinin ımza· ve hatemlnl haviye ve müehharan
~-1 mezkOr da nalb buJunanlardan ll<anlarına· husus~ı metkOrun şuhıd-ı adile ile ·ınlerlnde sabit ve
mütehakkuk olduğu ma'lumu'l-esami huvvab. tarafından maht~m hlümza hüccetin asıllarına ·tathlkan bu dallemin
ve temhir eylemediği suret-ı vakfiye ve hüccet lede'l-mutalaa mazmunlyle
· blla beyyine amel ve hüİ<İn-1 caiz olur senedat-ı şer'.lyeden olub kayd
lhtlcaca sallh olarak ~e-1
meı.k.Orenln· vakflyetlne idaresi senlyye Hazret-! hllaret-perİahl şerefsudur buyurulmuş olmağla bu
. . sure~e mezkOr yakftye
hüccetin hınayeten 111-vakf cihat idaresine kaydlarıyla sahibi yedinde ifası ·· ·
ve karye-1 mezkOrenin. ber vech.-1 muharrer hududı kadlmelerl de.re. olu~mak Ozre defter-1 hakanı
n~et-1 celll~sı kuyucH hakanl kal~lne ve mo-sted'ı in.oma lleyh yedine bl~ kıt'a rerman-r aı.l l'ta,sı
. lçUn divan-, hümayun kalemine llm ·haberlerlnln . l'tası m.enut-ı lray-ı ali ·tdlğl. mahkeme-! teftiş-!
evkAfdan hlJZ.W'.-1 ali nez.aret-penahÜerlne !'lam olundı el-emrü limen lehü'l-emr fl'l~yevml's..-samin
lşrln ve selasemlete ve elf (1326).
·
. ve'hşrln. mın zİl·hlcce-t şerife llsene sltte
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Belge No: 12
(Mehmet TakiyOtd-dlnHn Arz uhatı)
_Huzur~, Sami-O Cerıab-ı Fetevi-Penahlye ına'ruz.-ı dAl·ü dlrlneierldlr ki
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Isparta sancağı mUlhakatından Uluborlu kazası kurasından · Yassı viran kaıyesr hududı dahilinde kain bir bab asly~b-ı dak(k mütevellisi bulunduğım Seyyid Veli Bab~ vakfından olduğuna
dair cereyan eden muhakemat-ı acilde neticesinde meıkOr değl~en canibi vakf lçün l?i't-tevllye tarafı dalyaneme ba ma'.rıret ·1<:faet-tesllm edllerek çend seneden beri vakfnainına lcar-ı va'dtyesl ma- ..
sanf-ı vakfa sarf olunmakta iken geçenlerde mezkôr değirmen gasıb .ewe.l lerl tarafından kuwe-1
mUsllha yeniden gasb ve inUte'çlrl tard idllmeslnden dolayı ol-babda '(akflye mahkeme vllayetlmlz
hallıil kesb iden l'lam-ı . şer-1 rİiudblnce t~vüv~t-ı vakı'anın men'ı ve izalesiyle' . değlnnenln
cani~! ~akfa teslimini amr-1 şeref-tasdlr buyurulan ft 14 Receb il sene· 1227 ve 149 num,aralı tahrirat-~ allyye feteva-penahllerlne cevaben bir takım esbab-.ı vahiye ve gayrı makuleyl havrvUrü~. it. dlğl. istihbar idllen mazbata-i mahalllyede güya dallerlnln Veli ·Baba SOlaleslnden ·oımayub n~bl
ve tevllyetl dalyaneme taartuz-ı dermeyan ldllmlş, halbuki mahkeme-! .teftiş evkAf ve cihat lda. relerınce eba .an· ceddin cereyan eden mı.iamelat-ı · resmiye· ve mevsuka· karşı · lrade-r lisan-, be. d,t\hete karşİ hareket etmek Olacağı Omera-şlkar olub fl:leahaze değirmen maddesine kat'a şumull ·.
olmayaca~_ından değlnnenln kema cl-ewel vakf-ı ~ezkOr lçün bl't-tevllye tarafı dalyaneme· fes-
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ilmiyle neseb ve tevliyet hakkında kendisince bir selahlyyet dalyaneslnde bulunan her" kim ise
lk.ame-1 dava etmek üzere ~uhakeme aldeden müracaatta muhtar bulunduğının sarahaten taht-ı
tezkere alınarak ·mahalline ol vechle tebllgat-ı müessire ifasına karar verilmek Ozre işbu lstlday~ı da- ·
tyanemln meciı's-1 tatklkat-i şer'lyyeye havale buyurulmasını istirham .ıderıı:n o l bab da emr ve ferhauetl menlchü'l-emrlndlr.

man

ft 1 eylül sene 1_
325 ve ft 29 Şa' ban-ı Şerif 1327.
eddal dergah-, Ş!!rlf mUtevelllsl.

.

. .

es-Seyyid Mehmed Taklyüddln.
Belge No: f3
· (EvkAf Nezaretlfnln Tezkeresi Sureti)
Dailerlnln e'az.ıe-ı klrAmdan Seyyid Vell baba sOlaleslnden oldugına evkaf-ı humayun cihat
idaresinde rnestu~ ve mukayyed olan ecpadım~an Seyyid Nebi Dede .lbn Seyyid Mehmet Burücl
evlad-ı vakırdan dlyü 1208 tarihinde mukayyed bulunmasıyla ve Eff<af nazırının geçende caıılb-1
merlhat penahllerlnde irsal etmiş olduğu tezkeresiyle ve bu ana kadar devalrde muamele gören
cvrAk-ı resmiye ile ve kaıyemız ahalisinin dört kıt'a Şehadetname· mazbalarıyla ve şecere-ı aliye v~
berevat-ı şerlfelerle sabltdJr.
·
.EvkAf-ı Hümayun clhad idaresinin kayd ve evrAk-ı m·osbltesı budur.

.

.

. EvkAf-ı mOlhakadan Uluborlu kazasına tabi IİgUb karyesinde vaki' «;'az.ze-1 kiramdan Veiı
Baba Zaviyesi Vakfinın ber vech-1 meşrQt t~llyc ve zavlycdarlığı içtin henüz berAt-ı all verlmedlğl
cihetle selh-1 şewal s~lie 1208 tarihinde ekber ve. erşed ve eslah eviad-ı vakıfdan Seyyid Nebi
Baba lbn Seyyid Mehmed BürücO uhdesinde müceddeden tevrlc olduğını milş'jlr berat-ı ali verilmiş
ve sonra vefatıyla mahlullnden ~1.h-1 şewal sene J 226 tarihinde; oğlu Seyyid Hüseyin Babaya ve
anın vefatlyle mahlulUnden fi 2 Recep sene J2P,7 Musa Kaiım Efendi bir\ Hüseyin ·Babaya anında
vefatıyla mahlulünden J5 safer sene· 13'12 tarihinde maliye .haz.lnesıncten· mahsus . şehri beşyüz
guruş taamlyle tahsis lfe Mehmed Tal<Jyud-dln Efendi lbn Musa Kazım Efendiye tevcih olunduğını
MObeyyln berat-, verildiği kayden anlaşılmıştır.
ft.9

teşrin-! ewel se~e 1311 Sallfüz-zlkr Evkaf Nazarettrnın tezke.re'.s'ı suretidir.

ft.24 Mart sene 1320 tarihli tezkere-ı·aılyyelerl cevabıdır.
•'

llgüb karyeslnln elaız.e-1 kiramdan Veli Baba dergahına mevkuf ve · merbut arazi mukaddema yed-1 ahere geçmiş lsede bllahere lstlrdad olunarak kaydı tashih olunması hakkında ferman-, Hümayun sadır olması üz.erine DlvaM Hümayyun ve kuyud-ı hakanı kalemlerlnce kaydları
icra ve mucibine arazı:.ı mezkQrenln dergAh-ı mezkarun Vakfı oldugı tahsis . kılinmış oldugına arazı-1
meıkQreye müdahaleye hiç .bir tarafctan hakk-ı şcr'I ve kanunı kalmadığının ve tevliyet ve meşlhate
mutasarrıf olan Takıyüddln Efendi ise müşarun lleyh Veli Baba Sülalesinden oldugı ve pederinden
olan mezkor tevliyet ve meşihat dhetlerlnln müma lleyh uhdesi('!e hıyn-1 tevdhlnde m~keme-ı
teftlşce bl'I etraf tedkık olunarak müma lleyh c.lheteyn-1 m~Oretlynln meşrOtaları oldugı v ahlyet
ve ~fayet bir nech şer'İ tahakkuk etmesi-üzerine muameie- 1tev dhlyye bl'l-lc.ra lktlza-yı ifa olunmuş
oldugının beyanına ve evr~k-ı · meb'u senin bu babda cereyan eden muameleyi havi evrak-ı atlka ve
. l'lam-ı şerfl ile blrllkde lelfen tesyarına mOb,aret kılınan, ol babda fl 26 Rebl'.ul-ahlr sene ı 3ı7/ve H
4 Mayıs sene ı 325
Evkaf Nazm
'Halli Hammadl

ft 5 Mayıs sene ·1325

numara:87

ft 2' Rebl'ul-ahl~ sene 1327
Belge No: 14
(Mehmed Taklyüddln Efendi tercüme-! hali)
· 2P, Cemazjye'l-~el sene 1328 ve ft.24 Mayıs sene '1326 Pazartesi gün Bab-ı 'meşlhadden
taleb olunan ·tercüme-1 hal varakasından sual olunan suallerle verdiğim tercüme-ı hal cevabının aynıdır.
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Cevap

. .
. .
· ismim ve kOnyem ve şöhretim Konya Vilayetinde, . Isparta Sancağında Uluborlu kaJ;asında
· ııegüb nam karyede defn-hak ıtr-nak olan satdAt-i HOseyn_lyyeden Veli Baba lbn es-Seyyid Hüseyin
. Gazi oğlu SünbQJ-zade Seyyid Mehmcd Taklyüd--dln pederim . \İell-1 mOşarun-lleyh dergahı miltevelll.ve postşlnl cihetinden Hazret-! Hüseyin raiıyallahQ anh. .Efendimiz Hazretlertrıın sülalesine
mensubum validem Fatımatoz-Zehra bİntt Safi oğlu Turmuştur.

Bin lklyüz elli dokuz.,sene-1 hlalyesl :dl-hlcceslnln ylnnlyedlslııde ( 6 Kanunu ewel sene
l i.59 ) Konya vilayeti dahilinde Isparta sancağında Ulubo~lu . k.aLlsına muz.aatbllegüb nam karyede
tevellüd etmişim.

.

Isparta da Gereslnll Osman ve Ödemiş ·ete Ahmed iade efendllerden Konya da mesudzade Abdullah efendi deh_şerh~I Akaide kadar tahsllde bulundum ba'de berseadete ge,lerek ırgad · .
pazarında vahi Sinan Paşa Medresesine duhul ile ol vakt Bayazıd camı·-ı şerifinde. tedris ile meşgul .
olan Qstaz-ı · Osatlz-1 .klr.1mdan Rum III kazaskeri sabık oflı el-hac Mahmud Kamil efendi
. ', , . Haz~
· retleıinln dersine millaz~et ve tekmil nesh ile ahz-İ icaz.et olduktan sonra Doksasn_altı .tarihinde .
bl'l-lmtlhan Caml-1 şerif~! mezkQrede tedrlse İnObaşeret ile O~ yüz on bir tarihinde l'tay-ı icazete
. -muvaffak oldum. Bllahere fazıl şehr-1 Amasyalı Abdu'I Kerlin efendi me1humundan mutala'a ve lşa.:
rat ve mevakıf ve bir miktar şerh-1-ve kadı Beyzavi ve tevzlh vesaire g~rdüm ve Lale!I. fllediesesl
mUderrlsl Beyabadl Merhum_Fwl Osman efendi muhtasar-• meanl ve Malat)>alı Fazıl merhum lbrahlm ·eren~lnln mlr'atı ve muhaddls Kazım · e~ndl merhumun Buhan ders. şerİHerlne milvezebet
eyledim icazet vermezden ewel bl'l-l~tlhan mekteb-1 nüvvaöa dı:ıhül ile dördüncü sı~ıfa · nakl .
oluinmuş iken mekte_
b-1 m~Qre devamım akşam tedrisatına mani oldugından mektebi terk ltdlm
·Türkçe v e Arapça tekellOm ve kitabet lder1riı bir güne te'llfatım yokçtur.
·
'

altı senesinde umum ders-l'amlara tahsis olunan maaş meyanında garar-ı tev~~at
. doksan yedi buçuk guruş maaşa.nail o lub maaş-ı mezkQre 1 teşrln-lsanl sene 1300 tarihinde otuz
guruş yl~I para ve 1.Temmuz s.ene 1302 tarihinde otuz üç guruşa ve-1 teşrln-1 eweİ sene l
tarihinde y irmi dokuz guruşa ve 1 teşrln-1 evvel sene 1309 tarthinde otuzseklz guruşa ve ı Mart ·
sene 1.3 12 tarlhlnçle yirmi beş guruşa ve t Kam,ınl ewel sene 1314 tarihinde iki guruş, .yirmi para
ve 1 Mart sene 1.315 tarihinde otuzseklz guruşa-ve 2' Haziran s·e ne 13 t 5 ·tarihinde kırk dört guruşa
ye ' Ağustos sene 1316 tarihinde yQz kirk guruş yirmi para . ve l 6 ubat sene 1318 tarihinde otuzyedi guruşa ve 19 Ağustos ~ne 1_
321 de otuzseklz-·guruşa ve 4 Kam,ıill Sani sene 1324 otuzseklz
guruşa Zamalm lcraslyle beş :yaz doksan altı guruşa balığ olm~ş iken bu kerre icra kılınan ten~
5lkatta maaşı. mezkOr bin. guruşa fülag olmÜşdur bin . üç yüz yirmi iki senesinde huzur-ı hümayun
derS'.-1 şerifi muhatıbhğına . tayin ~e sene-i mezkQre de dördüncü rlltbeden meddi ve Osmani · ·
· nlşan-ı zlşanlan ile taltif olundum ve ı O Şewa1 sene l 301 tarihinde lbtlda-1 hariç 23. Rebl"ul ·ahir
sene 1310 tarıı,tnde hareket-! hariç cem~e'l-ahlr sene 1318 t~hlnde lbclİda-1 dahil Zll-hlcce
sene 132ı tarihinde hareket-! dahil·ve 9 zll-kade. sene t 325 tarihinde musale-1 sahn _ruOslerlne
nail oldum

· Do~

304
.

medlm.

lehµ'l-harnd ve'l -mlnne hiç bir sebeb. ve t>ahane ile taht-, muhakemeye alınubda ceza gör~
·
·

28 cemiiZJ'ye'l-ula sene 1328 ve 24 Ma}'ls 1326 sene pazartesi gOnO ırgat pazannda Hüseyin ağa Mahallesinde Eşref efendi hanesinde mOstc'dran mukJm Bayazld Caml'I Şerifi ·müdz
ders:,t'amlanndan lspartaİı es-S.eyyld Mel1med TahlyOd-dln. ·

No: 15
Ulu köy halkının evladı \lakıf'dan Mehmed TaklyOddln'e dair şahldİiğt .Uluborlu kazasının Ulu~

. Belge

.
köy karye.sinde deftn· hak ıtır-nal< otan sulate-1 Tahlre-1 nebewlye den Seyyid Veli Baba Haz-.
retleı1nln tevllyet ve zavlyedarlığı üierlne l 208 tarihinde tevcih ol~nup
bin lklyOz y irmi Oç tarihinde vefat edQb dergMı-ı şerif havallslnde kabri başına tarih~! mezkQrde vaz olan .Medlne-1 lımir
den . ırı~ul ve mahkuk alamet-i Faruka taşında· satdc\tdan Veli Baba ·şeyhi. Seyyid ·Nebi dede dlyu y~Iİnış olan Nebi dede bin burüd .Mehmed Uz.erinde olub muin, lleyh Nebi dede ve Hü- .
I Rıza . diğer biraderi .
seytn ·ve diğer biraderi Pehlivan AII demekle meşhur v e mülakkab Seyyid AI_
derviş demekle meşhur ve mOlakkab Seyyid lbraİılm olub müma· ıteyh f\l'ebi _D ede'nln Topal Fa-

ve

·tıma'dan ma'ada .evıad-ız.ükuru kalmadığ; gibi kez.atik Seyyid Ali Rıza'nıiı kadın ve Gülistan ve lsmlhan ve Derviş Jbrahlm Çllkız demekle meşhur ro'oıakkab Fatıma'dan maada evlAd-1 z.ükurları kalmadığı ve Bin- ıklyOz yirmi altı tarihinde .dergAh-ı Şerifin tevliyet ve zavlyedarlı~ clhetlerl ~Uma
lleyh Seyyid Hüseyin SUnbül üzerine .tevcih olunduğı andan sonra mahdumı Seyyid Ahmed
Paşa'ya ve haftC,1 Seyyid Hüseyin SOnbUl'e dergahın vakii m~ut hazJne ölduğundan tevcih olun-·
mayub dergah-ı yedlerlndeh bakılub ve sene t 28' tarihinde tevcih ve tecdld-1 beİ'3,~ :olunduğu
...müma lleyh Musa .Kazım'ın sene 1294 tarihinde vefatına mebni mahlulUnden· sene 1312.·.4\flhlnde
mahdumu Seyyid Mehm.ed Ta!dYüddlri OzerJne dergAh-ı şerifin tevliyet ve :iavldarlık cihetleri bll·-ısttlam vertl~n mazbata ve l'lam-ı şeri Uzerlne ba irade-! seİllyye tevcih olundu ve ~ y0z· guruş
dahi mah-ı be-mah Ihsan olunub sened-1 resmlslnd~ Seyyid Mehmed Taklyüddln ismi tasrih olun-:
muştur. ve karyemlz. ahallslnd«,ı gerek Haydarlar ve gerek Dönbekler ve gerek Ahmadlarve gerek
Kazımlar ve zafllerder ·her ne· kadar .bizlerde sO.laleylz. diyor lsekde .mUcerred. sözden ibaret olup .
·· muma lleyh Seyyid Mehmed TaklyOddln ve ebaen ecdad gibi ba şecere-! altyye ve ber~~-ı allşan-ı
senlyye sahlhün-neseb Yeli Baba sOlaleslnden olmadığımız.· ve bu Seyyid Mehmed TaklyUddln
ev!Acl-ı evla.d-ı ev!Ac;ta Seyyid Veli B.aba SOlaleslrden·oıduğu eba an '.cedd mesmu'mus ~e bu vechi~ yakinen mağlumu~uz old.uğını inü'şar şerh ve temhir eyleriz
.
.
ft 13 safer sene 1312
('altında yaklaş* kırk kişinin ismi ve mOhürU vardır" )

'Zeyl-1 şecere-1 altyyede muharrer olan esamiler ; tahbnda mahtum· olaı:, mühürler kar'yenilz. ahalilerinden mevsuleuT-kelam klmesnelerın kendi · mOhr-1
zatllerl olduğını · ve . huzurumuz.da vaz' ve temhir eyledlklerl tastdlkar:, şerh ve temhir eyl!!rlz."
.
. Safi oğlu. Dervlş.ı\hmed ağa
Belge No: 16
·. şüray-ı De:,ıletl~ gar-ı devairden mesallh-1 şahslyeye dair veri len mazbatalara mahsus va.

rakadır.

Atıfclü Efendimiz Hazretleri

Kaıyemlz. buJunan llgub ·kaıyeslnde dem:.hak'ıtır-nak olan Vell Baba lbn. Seyyid Hüseyin .
Gazi Haı.retlemln sülale-! neçlbelerlnden Seyyid Taküylddlİı Efen dl lbn Musa Kazım. bin.Seyyid
Hüseyin SilnbOI el-meşhur bl sünbOI pehlivan lbn Seyyid Nebi Dede lbn Mehmed Taki Bürüci lçün '
mesmuatımız.anaz.aran ists'lam olunmuş ma'a hez.e nahiye ile llgübkaryesl meyanında·hudud mu!)aZa.51 vuundan naşi kazadan dahi bazı ashab-ı a'iaz.ın_-hasedl~rlne mebni Efenctı-ı mama lleyh sülale değlldlr dlyü lftlray-ı nablcade bulunmaları milma lleyh Efendinin hakk-ı meşru'u sub-ı evza'a
· !dileceği · ızhar-ı . mlne'ş-şems olmağla hasbeten 111-lah Seyyid TaklyOddln Efendinin ber minval
rria' ruz'ı sillaley-:lmutahharcden·v derga.h;ı_ şerlfenlrİ ta'mlr ve tetmlryılne ve mühlmma.thaneslne
·öteden beru nwr ve muhafız bulundukları meşhu~ ve eba an ced mesmu'i.ımuzda bu yolla bu-.
· lunduğu mUbeyyln işbu mazbata takdl.m -1 huzur-, aJH utuftlert kılındı ol babcla emr-1 ferman Hazret-!. nienlehu'l--emrlndlr
'·
·
11

Ağustos

sene 1325

·.. Büyük Kazım oğlu

11

Ağustos

sene t 325

iı:nam·ı karye~ı llegOb

(lslMİ..ER)

21. Arif-iade İsmail
_28. Kara Ayan oğlu Haili

. 1. H~ydar-Zade Milderrls Ahm~

. ı. Samud,-Zade Hasan Baba (Ağza) .
. 3. Ağza selah-Zade Silleyman

29.

Pak-ı

Mahmud oğlu

4. Am oğlu Mehmed Çavuş

3~. Molla Mehmed oğlu Kazım

5. Kara lbrahl~ Zad.e Hüseyin

31. Kara Delİ ·oğlu Hasan Baba
. 32. 0eıı

-~. ~ adası(?) oğlu
. 7. ~ Kel All ·oğlu Hüseyin bin Mehmed
· 8. Am

oğlu

tsmaıı~ıade Hasan

.

33. Rüzgar oğlu Mehmed usta
34. Güher oğlu .Ahmed

Ali
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9. Veli

35. Molla Mch~ed oğlu Mustafa bin
Ali

oğlu .

ı O. Molla Mehmed oğlu Mehmed
ı ı. ı<amıı· oğlu

36. Kamil-Zade el-hac Mehmed
37. Öksüz oğlu lbrahlm

Musa

t 2. Kel Ali oğlu İsmail.

38..Abbas zade ısmaJI

13. Arlfoğlu . Musa .

39. Fidan oğlu Musa

14. Molla Mehmed-Zade Molla Hasan

40. 1~pal oğlu !brahlm (imzası)

1~. Arif oğlu Hasan

4 t. Öksüz oğlu el~hac

16. Gede Veli oğlu Sallh ·

42: Ök.süz oğlu Hasan

17. Musa oğlu Musa

43. Bağn açık Zade Kazım

18. ~lak-l.ade Müderris Hasan

44. Küçük Hasan

· 19. HQ{UZ oğlu Mehmed
.
' .
,• .
.
.
20. Mo!la Mehmed oğlu All .

Zade

45 ..Arlf oğlu Mehm.e d
46. Arlf oğlu lsmall

21. Haydar oğlu lsmall

47.Rilzgar oğlu Sadik

22. Bayrakdar zade Mehmed

48. Zü'l-fıkar-Zade lsmall .

23. Bayrakdar-l.ade Halis Çavuş

4~. Kamil-Zade SUl~an .

24. Sarı Musa oğlu ls~ll

50. Haydar~Zade Ak Hasan

25: Kelle Süleyman ağa

51. Haydar-Zad~. Hakkı

26. Haydar-Zade Musa

52. Köse·Ramazan oğlu Ahmed Çavuş

.

. Maliye nezaretinden Taklyüddln Efendinin _Slyadet-1 Haklunda Uluborluca olunan tahldkat
müma ,ıeyh Seyyid Taklyüddln Efendinin hısımları tarafından olub ve bu mazbata hakikat hale ber
ll)lnvalma'ruz harflyyen tevafuk bulundugunı tasdik eylerim
.
.
. Mürtl-lkaza-1 Uluborlu
Belge.Na:' i 1.

Kerna flhl'l-einl zOklre

.

.

.

•

• Aksekili Mahmud Hamid Efendi zAde; Ahmed Kemaledd,ln
· evkAf neineka.hü el faklr-1 lleyhl teala au.a ~uliü guglra lehuma

1

el-müşaviri

.

.

bl mahkeme-!

2 Zilhicce sene 1335 .
Mahmlye-1 lstanbµlda çarşu kapusı civannda Hüseyin Ağa manallesj~in caml'-1 şerifi sokağında sekiz numaralı hanede sakin zatı zeyl-1 vesikada muharrer olan müsllmln ta'rlfferlyle mu- ·
arref ve l.Jluborlu kazasına tabi' uİuköy karyesinde vaki' a'a-1 klrAmdan veli Baba zaviyesinin ba
berAt-ı 'ali mütevelll .ve zaylvedarı Bayezld c.aml'J şeiifl muclz ders-1 'anılarından Uluborlulu Meh·med TahlyOddln Efendi lbn Muza Kazırn ·Efendi mecllş-1 şer'de ~r-1 kelam ldOb yedimde olub iş
bu medls-1 şer'de ibraz eylediğim. kazıyyc-1 mahkeme halini mükteslb l'lam-ı şer'I ve vakfiye natık
old~ğu üzre vakıf·• merhum müma·lleyhln karye-1 mezkOrede.vakl' zaviyesine meşrOta Veli Baba
'değirmeni namlyle ma'ruf değlnnerl · ile lede'l-ahaJI ve'l-ciran ma'lumu'l-hudud iki kıt'a bağı ve
emvat-1 mevkufe..1 saJrenln tarafı vakfa teslimi h.ükm-1 şer'lye iktiran itmiş olduğu .halde ber muceb .
i8Jam-i mezkOr hala cyılb-1 vakfdan tesllm edilmemiş olduğundan zikri sebkat iden değinnen ile
iki ~fa bağı ve derun-1·ı·ıam-ı mezkOrda muharrer emvaJ-1 mcvkufe-1 salreden her birini mahallinde
dalre-1 icra' vasıtaslyle vakf ıçan· teslime·ve bundan naşi muhakeme ve muhasama zuhur lder ise
l'cab ldenler ile mOdaff'aa ve murafa'a ve vakf-ı mezkOrun leh ve 'aleyhinde zuhur ebnlş ve idec,ek
ve vuku'a gelmiş ve gelecek katre-1 deavl hakkında bedayeten ve lstlnafen ve ladeten ve temy,lzen
:ve tashlhen taJeb ve da'vave muh,akeme ve muhasaine ve mudafa'.a ve umrafa'aya ve hacı· va'z ve
tekklne ve protesto keçide ve cevabı !' tasına ve zaviye-! mezkOreye mevkuf a'şar bedeliyle muhassas ta'anilyeden üçyüz otuz üç.sene-! mallyeslne ald ol~ mebaJlğ ile stnın~t ~lnede ~sll ide·
cek meballğl benim mahalil meikOre vOruduma değin ahz ve . kabza ·ve husus~ı m~Orun mü. tevakJQ{ olduğu umurun külllslnl ifaya merreten ba'de u.hra aheri tevkil ve teşrik ve azle .me'zun
olmak üue tarafimdan el-yevm sabıku'z.zlkr OlgOb karyesinde mütemekkin sulb-1 kebir oğlum lb-

198 .

rahim Hakkı Efendiyi gıyabında kabulüne mevkufe vekalet-i mu~laka-1 hüccett-1 şer'lyye ile vekil
nasb ve ta'yln eyledim dlmeğln ma vaki' blt't-taleb ketb olundu n· ı-yevml's-sanı mln şehr-1 zl'IHlcce-1şerife· sene Hamsü ve selasln ve selasemıe ve elf.
Şuhudü'l-hal

lllahkeme-1 EvkA~ıhümayun
hademesinden
Yusuf Ağa lbn

Emin Ağa

Efkaf-J hümayun hukuk muşavlrl
odacısı Hüseyin Hüsni Efendi lbn Bekir Ağa

Belge No: -18·

'

Derun-) !'lamda mahkl Uluborlu kazasının · ll güb karyesinde m~f\ın safciAt-İ Hüseynlyeden
Vell Baba vakfının evlAdlyet ve meş.rotlyet üzere hala mü~evelllsi es-Seyyid Mehmed Taklyüddln
Efendl.ibı'H Musa kaz!m tbn-1 HOseyln-SUnl>UI tarafından Husus-ı atlyü'l-beyAnda taleb ve·da'va ahz
ve kabza da·hüccet vekll-t şer'lsl Arif Efendi
lbn-1
takrlr-ı kelam
.
. Ahmed medls-i şer'I şertf-1 envarda
.
' .
·ıdüb vakfı mezkOr- musakkafatından Yassıvlran karyesi hududı . dahilinde Veli Baba değirmeni dimckle·ma'ruf.derununda bir taş devran tder bir bab değirmene Himmet oğulları Hacı Mehmed ve
Ali ve Mustafa Efendilerin vuku' bulan taarruz ve mUd~halelerl üzerine cereyan iden muha\(eme netıceslnde merkumun aleyhine se~lz safer_131 S tarlh_tyle sadır olub feteva hane-ı aliden on· yedi
Rebl'uİ-ahlrin onbeş tarihiyle tasdik olunan i'lam-ı gıyabi suret-1 musaddakası.ylrmi iki safer 1315 ta~.'.
rlhlyle müverrah üç. kıt'a varaka-! memhurede beyan otunduğı üze_re mübaşlr-1 Memduh Efendi yediyle müdde'i-1 aleyhime tebllğe olunmağla· müdde'H aleyhim merkumunun vaki' ol~ l'tlrazfan
üzerine ceryan eden muhakeme gayablye netlcesl.n de mOVekklllm mUtevelll mUmalieyh aleyhine
· gıy_abeıı sudur eden onbeş Receb 1315 tarihli ı·ıam fetevahanede lede'l-tedkl~ zlkr oh.man l'car-ı
ma'ruf olmayub şuhud-ı ~ez:bureden dahi zo~ olduklarına dalr mukarrl:ıun veklltnln der-meyan ey'. !ediği· tddla şayan-!. kabul ber cterı şer'ı olmamağla Vech-J.meşhur Qzere tevkı' kı.lınaıi hükm USU•
· IOnde olmadığından v.e. vakf-ı mezkOr hakkında mukaddema verilmiş olan l'lam ~tevahaneden tas.dik oluhduktan .sonra med1$-1 tedklkat-ı şer'iyeden istinaf olunması lüzumu gösterilmeksizin ve
tasdik-! mezkOr tarihinden muahhar tarih ·ııe ber vech-1 muharrer husus-ı mezkOrı.in istinaf olun. masının vechi ne ldUğl tasrih olunmadığmdan sebkl ~ksan ve haİelden gay,r-ı hali ldüğl tahşiye kı
lınmiş .ve şu meşru hata nazaran ·hükm-1 ewel l'fa ve .hükm-1 sanı nakz: ldllmekle keyftyet~l ., hal as-·
llslne ·rücu' yağnİ müdd'ı aleyhim .merkumunun mecellenin bin seklzyüz otuz altıncı maddeslr:ıln
fikra-1 eweİeslne tevfikan · l'tlraz-ı ale'l-hükm tarlkıyla da'vaya teş-ebbOs ve tesaddl !düb ltmeyec.eklerl müdde'ı aleyhim merkumuna ol vakt kaza-1 İnezkOr nalbJerl Rasim ve Hasan Tahsin
Efendiler taratıanndan z.aman-ı nıyabetlerıncıe aıe·t-da'vetıye ve bır kıt'a İhtarname dahi irsal ve teb.:·
!iğ olunduğı halde mahkemeye gelmekden ve hükm-ı mezkOr aleyhine l'ttrazla muhakeme, vı
cahiyede bul~nmakdan imtina' eylemelertyle musaddak ~lan i'lam-ı ewel gıyabl-i . mez:kQr aleyhinde l'tlrazlan olmadığı ~nde'ş-şer tahakkuk itmekle l'lam-ı ewel mezkQr kat'lyyet kesb itmiş v~
m·al<am-ı celll-i hazret-! meşlhat.:penahlden meclls-i tedklkat-ı şer'ıye kararlarına tastır buynlan yirmi
bir zt't-hıcce 13i1 tarıhıı üçyüz sekiz acıecııı emımamc~i alide datıt inu.saddak olan 1·1am-1 evvel gı
yabi mezk.Orun mecellenin binsek.iz.yüz otuzaltıncı . m.addesln·ın fıkra-1 saniyesi mucibince infaz
hükmü hakkında ve muhteza· !'lamı tahrirlyle dalre-1 -icraya tevdi'! ve ·bµ suretle muameleye
kat'ıyyen netice verilmesi emr ve lş'~r buyuru!muş plmağla musaddak l'lam gıyab-1 mezkOrun tenfiz
ve lçrası matlubumdur dedlkde. mütevelli vekili mtı~alleyh Arif Efendinin ibraz ve lra'i eylediği
errilmame-1 ali meşlhat-penahl ve medls-1 tedklkat-ı ,şer'lye karan yegan yegan lede'l-mutalea takrir-! meşruhı~ mutabık ve c.ereyan-ı muamele harftyyen vakı'a 'muvafık bulunduğı tezahür ltn)ekle
mecellenin bin .. seklzyüz otuz.altına maddesinin fıkra-1 ~niyesi mucibince ve meclls-1 tedk.ikat-i
şer'lyye·· kararı ,ve emirname-! ali cenab-ı feteva penahl mantükınca l'lam~ı ewel gıyabi ıiıusad,dak
mezk.Orı..in teİlfl:ı. ve icrası lktlta eylediği tescil ve tahşlne l'lam olundı fl'l~yevıi'ıl's-sanl · aşera min
şehr-1 saferü'l-hayr senete ısna ve lşrlri ve sela5e mlete ve elf (13i2)
·
'mahk~me-1 şer'tyye kaza-1 Uluborlu

Hasan Hüsnr
199

Ber mudb:-1 emr-t ·meşlhat-pı;mahl-.asl-ı l'l"!n. ve merbut · ta'şlyeslyle mean· d·aıre-1 icraya
· tevdl'ıyle lıifcw fl 19 sene 1320 H~ Hüsni. bin Ahmed "fi 19 beş guruşluk pul, Uluborlu ~ I bl- .
dayçt mahkemesi"
·
ft t 6 z.11-hlcce sene· 1335 ·

İşbu suret-! mObrez suretine mutabıkdır;
mühür
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