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ilhanilerin me§hur veziri Re§ideddin'in ogullarma, baz1 diger
yliksek devlet memurlarma ve lilemadan baz1sma yazm1§ oldugu
mektuplarmm maiyetinden Muhammed Eberquhi tarafmdan tertip
ve cem' edilenleri arasmda Rum diyarmm, yani Anadolu'nun iktisadi, siyasi ve medeni tarihine dair <;;ok k1ymetli mallimat ihtiva
edenleri bulunmaktadir. «Mukatebat-1 Re§idi» iSmini ta§1yan bu
mektuplar mecmuasmm bir nlishas1 Prof. E. Browne?nin §imdi
Kembric Universitesine mal olan klitliphanesinde bulunuyor. Bu zat
bu eserin baz1 yerlerini kendisinin «Iran Edebiyatl Tarihi » kitabmda nakletmi§tir. Profesorlin vefatmdan sonra bu eserle Pakistanda
Lahur (Pencap) Universitesi profesorli Muhammed §e:fi' me§gul
olmu§ ve 480 sayfa tutan bir cild halinde ha§iyeler ve fihristleriyle
birlikte ne§retmi§tir. Bu eserin eksik, fakat Browne nlishasmda bulunmayan baz1 par<;;alan havi bir nlishas1 bizim Dniversite klitliphanesinde, fars<;;a yazma eserler N. 884 te bulunmakta ise de Muhammed §efi'nin bu nlishadan haberi olmam1§ ve istifade edememi§tir.
Eserde Anadolu'ya ait malumati s1ra ile hiilasa olarak ahyoruz:
S. 22 - 27 : Re§ideddin Tarsu~, Sus, Avasim "(yani §imdiki Hatay), Kmnisrin ve F1rat sahillerinde vali olan oglu Hoca Sadeddin'e
yazd1g1 mektubunda fazla i<;;ki ve zevk ile me§gul olmamasm1, memleketin imar1 i§leriyle ugra§mas1 gerektigini, haks1zca mlisadere
edilen §ah1s emlaklarmm ve vak1flarmm iadesini, medrese, ma'bed, i
sanat mliesseseleri binas1, mezar ve hanekahlarm in§a ve imar1 i§- 1
leriyle me§gul olmas1 gerektigini anlatm1§ ve kendisinin Malatya
ve Antakya'da <;;ok emlak1 oldugunu ve bunlarm varidatm1 seyyidler (Peyg~mber evlad1), me§ayih, haf1zlar, fakih ve muhaddislerin
terbiyesine ve umumi misafirlik evlerinin beslenmesi, hayrat am-
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barlan, koprUler, hanlar in§asma sarfetmesini ve vak1flar tesis eylemesini ve bu i§lere bizzat nazaret etmesi gerektigini emretmi§tir.
S. 52 - 53 te merkezi Anadolu valisi olan diger oglu Hoca Celaleddin'e yazd1g1 mektubunda Tebrizde kendi namma tesis ettigi
«Rab'i Re§idi» mahallesi civarmda Zenciler, Gtir cliler, Habe§iler ve
Qaravi denilen galiba Uzakdogu zencileri [ 1 ] yle meskun dort koyi.in
yanmda bir de Rumlarla meskun bir koy tesis etmek niyetinde oldugunu anlatm1§, bunun iQin Anadolu'dan 40 kadar erkek ve kadm
Rum gonderilmesini emretmi§tir. Bunlar kendilerine aynlan yerleri
imarla me§gul olacaklarm1§. Re§ideddin bir Universite ve hayrat
mi.iesseseleri mahallesi olan Rab'i Re§!di'nin civar mda muhtelif irklara mensup ehaliyle iskan edilen koyler vi.icuda getirmi§ti. Re§i- ·
deddin (s. 93) oglu Celaleddin'den Tebrizde kurdugu hastahaneler \
iQin Anadolu'dan Rum ilaQlan istemi§, ilaQlarm rumca isimlerini ve I
mikdarlarm1 da yaz1p bunlarm her sene kendi develeri ile gonder- I
mesini emretmi§tir.
Re§ideddin Bagdad hakimi oglu Emir Ali'ye yaz1smda zamamnm bi.iyi.ik alimlerinden Kutbeddin §irazi, Kadi Beydavi, Buharah
Sadr Cihan, Addeddin ici, Abdurrazzak Ka§i, Nasir Tusi'nin oglu
Asileddin, Cemaleddin Hilli, Hindistanda Mevlana §emseddin Dihlevi ve emsali zevata mikdarlar1 tasrih edilen hediyeler gondermesini emrederken Antakiyede sakin alim Mevlana Seyfuddin M1sr1'ye
nakden 1000 dinar, bir sincap ki.irki.i, bir egerli merkep; Erbilde
Mevlana Bedr.eddin Erbili'ye, Mardin'de muhaddis Hucceti.iddin Musa al - Mardini'ye, H1smkeyfah Mevlana Faz1l'a, Tarsusta Mevlana
Kehfeddin Tarsusi'ye yine o mikdar hediyeler gondermekle memur
etmi§tir (s. 56 - 69).
S. 132 - 35 te Kigi ve Palu hakimi emir Karaboga'ya yazd1gm- \
da bu iki mmtlkada Gazan Hamn mlilkleri ve vak1flan oldugunu,
ora ahalisi olan Ki.irtlere hiQ bir suretle itimad edilemiyecegini, Murad Suyu kenarmdaki kayalar tizerinde vaki olan Palu'da QOk kuvvetli istihkamlar bina etmesi gerektigini bildiriyor ve Ktirtlerin serke§ligini §iddetle defetmesini emrediyor.

[ 1] Kita bm 14. sayfasmda Hindli, Habe§li ve «Qaravi» ler Basra Korfezi
yoluyla gelen siyahlar (asnaf suda n) olarak zikredilirler, orada Basra tticcarlarmm «mu~mel at » l ile bag·h yerler s1fatiyle «Saymura» zikredilebilir, ki ileride anlatacagim1z veghile Bombay yanmda Saymura limam bugunl<ti Clavul
demektir. Bk. G. Ferrand, Relations de Voyages . . . relatifs a l'Exteme - Orient,
p. 223, 480 Minors1Gy, Hudud al-alem. s. 244.
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S. 135 - 139 da Kayseri e§rafma yazd1gmda bu §ehrin Tacik
ahalisinin Argun Han zamanmda Keyhatu Han'a taraftarhk ettiklerini, kendisinin ugra§arak ilhamn (yani Gazan'm) gazab1m teskin eyledigini beyan ederek Kayserinin eski hanedanmdan Hoca:
Mevdud§ahi'yi kendisine Tebrize gondermelerini teklif etmi§tir, ki
bu vakit Ortaanadolu hakimi oglu Hoca Celaleddin ve onun naibi
de Tokath Hoca §erefeddin Hasan imi§ler.
S. 156 -159 da Sivas hakimi, naip, kad1, seyyid, ulema ve . eimmesine, mutasarrif ve bitikgilerine ba§vezire has «al tamga» ile yazd1g1 yaz1smda burada Gazan Han tarafmdan tesis olunan Darlissiyade'nin Kayseri, Tokat ve Arabgirdeki vak1flarmdan, oglu vali
Hoca Celaleddin vas1tasiyle Sivasta vak1f olarak glizel, havadar ha- \
mamlar, diikkanlar, firm ve degirmenler ve bir de dart yeraltl kanah (kariz) bina ettirmi§ oldugunu ve kendisinin has paras1 ile ya- ·
p1lan bu kanallara «Qanavat-i Re§idiye» denildigini, blitlin bu vak1flarm ve kanallarm geliri Gazan Hamn Darlissiyade'si masraflarma tahsis edilmi§ oldugunu, dlinyanm her tarafmdan alimler, seyyidler gelirse bu Drlissiyade'de kahp rahat edecek, tedris ve ir§adla
me§gul olacaklanm, Darlissiyade'nin masraflan ve tamiri igin vak1flarm geliri kifayet etmedigi takdirde Sivasm umumi ( divani)
vergisinden sarfiyat yap1lacagm1 bildirmektedir.
ibn Bibi (Ayasofya N. 2985, s. 722) Erzincan ve tevabi'nin
Abaka Han zamamnda §er'i mubayaa ile ilhanm has «ingu» sline
ilhak edildigini yazar. Bu husus §ehrin imarma vesile olmu§tur. Re§ideddin de burada kendi paras1 ile bir «Medrese-i Erzincan» tesis
etmi§ ve s. 172-174 te Erzincan hlikkam, nlivab, kad1, seyyidler,
ulema, eimme ve me§ay1hma yazd1g1 bir al tamgah resmi yaz1da
bu medresenin mliderrisi olan Konyah Mevlana §emseddin Muhammed'e her sene, oglu Anadolu veziri Hoca Celaleddin eliyle bir egerli
kat1r, 2000 dinar «Erzincan akgas1», 1000 Irak harvar'1 (1 harvar
Gazan zamamnda 83 kilo) erzak, elbise ve sincap klirk «idrar» olarak verilmesi ve medresenin 20 talebesi ve oradan geginen (murtaziqa) diger zevat igin de her yil bir ylin cii.bbe, birer koyun postm1,
2 harvar erzak, 100 dinar akga verildigi ve bunun (bu talebe igin
gegim vas1tas1 olarak verilen paradan harig, yani ilave olarak Erzincan vergisinden verildigi, keyfiyetin «Divan-1 a'lh hi.i.kmli olarak
Mogol ve Tacik emirlerinin mlihlirleri, padi§ahm altm damgas1 ve
kendisinin (yani ba§vezirin) «al tamga» s1 ile musaddak oldugu,
mezkur medrese mliderris ve talebesi igin yap1lan bu tahsisatm nesil be-nesil verilecegi bildirilmi§tir.
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S. 177 Huzistan ahalisine yaz1lan resmi yaz1da Bayat Ttirklerinin ya§ad1g1 ve «Bayab ismiyle maruf vilayette «(::eharsadde»
(Dort-ytiz) ve Hirbitan ['] (Timur tarihlerinde zikredilen Mogol Hirmiday'lar?) in bag1mmda bulunan 5000 koyunun ylinleri §iraz'a
gonderilip hayrat mtiesseseleri igin gereken hahlarm dokunmas1 igin
sarfedilecegi ve Erzincan Medresesi igin gereken hahlarm da bu
Hirbitan (Hirbiday'lar) elindeki koyunlarmm yi.intinden §irazda yap1lacag1 tasrih edilmi§tir. Bu vilayetteki yer isimlerinden «Kara
tepe>; ve mogolca olarak «Ala moran » nehri isimleri bu yaz1da zikredilmektedir.
Bu eserin ihtiva ettigi vesikalarm mi.ihimlerinden biri de Re§ideddin'in bir ollim tehlikesi gtintinde yazd1g1 . vasiyetnamesidir.
Bunda kendisinin iran, Azerbaycan, Anadolu ve baz1 kom§u vilayetlerde bulunan tekmil emlakini saymakta, bunlarm gogunu o zaman say1lan 14 olan ogullan ve dort k1zma, zamanm htiktimdan
Ulcaytu Hana, baz1 alimlere ve vak1flara tahsis etmi§tir (s. 220 230). Biittin bu emlakin ba§rnda say1s1 «feddan» ile tesbit edilmi§
olan ziraat toprag1 gelmektedir. §ayan-1 dikkat olan bir nokta da bu
arazinin Re§ideddin satm alarak imar ettigi, yahut sadece iska yoluyla elde edip ektirdigi( amlaki ki dar rub'i maskfm xar1da u imarat karda ... amlaki ki dar mamalik ba §axm-i in da'if masqiy u
mazru' ast) has emlaki olmamd1r ki has1lab «cins » olarak alman
ziraat sahalar1 buna dahil degildir. Bu arazinin en gogu Gazan Han'rn
ve Re§ideddin'in !rak Arab'da Nehri isa ve §eyla'da agtiklar1 kanallarda (1000 feddan) Horasanda (1000 feddan) ve Irak-1 Acemde (1000 feddan), Diyanbekir ve Rabi'ada (500 feddan), §iraz ve
Kirman'da (be§er ytiz feddan) bulunmu§tur. Azerbaycan ve Diyar-i Rum'daki arazi ise ufak hisselerden te§ekktil etmi§tir. Anadoludaki bu emlak btiytik oglu Hoca Celaleddin'in idaresinde bulunmu§ ve §unlard1r :
Erzincan 100 f, Sivas 50 f, Tok at 100 f, Bayburt 50 f, Cur§ in ( ?)
100 f, (::apakgur 50 f, Kiyg1 100 f, Palu 100 f, Divrigi 50 f, Harput
50 f, Amid 50 f, Kayseri 100 f, Malatya 100 f, Tarsus 100 f, Antakya 50 f, Abkl (Ab1 garm ( ?) = Ilgm) 20 f. Gtizelhisar (Aydm) 10 f,
(::emi§kezek 10 f, Ankara (Anguriye) 20 f, Kir§ehri 20 f, Amasya
50 f, Denizli (Donguzlu) 50 f, isnaf ( ?) 20 f, Ktitahya (Kuta:y) 30 f,
[1] Ben bu ismin Garbi Sibiryadaki «lrbit» ismi ile bir olacagm1, bunun
da «lbir ve Sibir» tesmiye olunan yerde vaki olmas1 dolay1siyle «lbrit», yani
«lbirler»den muharref olacag1m muhtemel goriiyorum.
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Konya 50 f, Arabgir (Arab kerd) 20 f, Kemah kalesi 20 f, Samsun
(Sansun) 10 f, Rinni (Diyan ber vilayetinde) 20 f, Rattax (Yakut'e
gore Miyyafarikin yanmda bir kale §imdi Atak) 10 f, Larende
(yani Karaman) 20 f, Karasi
..s"v yaz1lm1§ 10 f, Eflan ( = Eflani
pazan) 50 f , cem'an 1590 feddan. Sarki Anadoluda Van, Vastan,
Bitlis, Ahlat, Siirt, Rismkeyfa, Erzen, Khizan ve Maden Gtircistanla
birlikte say1lm1§, ki hepsi dig·er oglu Pir Sultan'm idaresinde bulunmu§tur. Bunlarda iska ve imar ettigi arazi toptan 300 feddan
olarak gosterilmi§tir. Diyaribekir ve Diyarirabi'a vilayetlerindeki
erazisi 500 feddan olarak kaydedilmi§, ki diger oglU: Rumam'in idaresinde bulunmu§tur. Diyafibekir vilayetinde iska edilen bu sahalar
ileride ayr1ca bahis mevzuu olacaktir. Bir de Re§ideddin ortaanadoluda «Kaz uvas1 »nda satm ald1g1 300 feddanhk eraziden bahseder, ki Sivash mutemedi Mevlana imadeddin Ahmed Sivasi'nin idaresinde bulurimu§tur. Re§ideddin'in ilhanlar memleketi d1§mda Kabil, Gazne ve Lahur'da Sind vilayetinde, Sim ve Yem~nde satm aldird1g1 i;;ifUikler olmu§tur, ki bunlar1 mutemedleri · vas1tasiyle o
memleketlerin usulline gore idare ettirmi§tir. Re§ideddin bunlan da evladrna milk olarak yahut hayrat mliesseselerine vakf olarak tahsis etmi§tir. Ezctimle Sam ve Yemendeki erazisi Raremeyn'e,
Sind ve Rinddekiler Bagdaddaki Sihabeddin Stihreverdi zaviyesine
vakfedilmi§tir.
Bunlardan ba§ka Re§ideddin'in Rum'da ve Diyaribekir, Tebriz I'·
ve ~iraz'da haralan olmu§, bunlarda 30 000 at ve k1srak, yine Rum- ,
da ve ba§ka vilayetlerde go<;;ebe kabilelerin reisleri idaresinde bakJ
tir1lan 250 000 kadar koyunu ve ba§ka hayvanlar1 olmu§tur, ki bunJ
larrn ytin ve barsaklarmm has1latl Tebrizdeki Rab'i Re§idi'ye tahsis
edilmi§tir (s. 235).
S. 234-36 da Re§ideddin'in Diyaribekir hakim, ntivab, kad1 ve
mutasarnflarma kendisinin Dicleden ai;;acag1 kanallar hakkmda ve
oglu Roca Celaleddine de Malatya yanrnda F1rtta~ Gazan ,Ran na- 1.
mrna a<;;1lacak kanallar hakkmda gonderdi.gi yazllan dercedilmi§ ve !
bu iska sahalarrnm planlan da eklenmi§tir. Diyaribekir ahalisine
yaz1lan resmi yaz1da Musul civarmda Dicle'den «Nehri Mustacidde-i '. .,
Re§idi» ismiyle bliylik kanallar sistemi a<;;makla Roca Zeki al-din i~t
1
Mes'ud'u tavzif ettigini, burada ag1lan kanalda 14 nehir ve koy vticuda getirilecegi, bunlara Diyaribekir ve Rabia, Btiylik ve Kligtik f
Ermenistan ve Rum vilayetlerinden muhacirler getirilerek yerle§tirilecegi, onlara tohumluk, gift hayvanlar1, ziraat aletleri ve yiye- ,
eek tam olarak verilecegi, Diyaribekir ahalisinin de bu i§ igin 2000 f
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i§gi vermesi icabettigi, bunlarm ticretleri Re§ideddin'in kendi cebin-1r
den verilecegi anlablm1§br. Ekli olan plana gore bu , kanal Dicleden Cezire-i ibn Omar (Cizre) yanmda ag1lacakbr. Kanalm sagmda Re§idiye, Mecdiye, ibrahimiye, Humamiye, Rukniye, Sultaniye,
solunda Celaliye, Latifiye, Qarya-i Ali, Muhammediye, Ahmediye
ve §ihabiye §eklinde kendisinin ve ogullarmm adiyle adland1nlan
koyler gosterilmi§tir. Diclenin iki sahilinde gosterilen Musul'un garbinde «Musul Sahras1» nda gosterilen bu btiylik kanal ve koylerin
garbinde «Maqlub Dagma yakm Musul Sahras1» (saxra-i Musil biqurb-i Cabal-i Maqlub) kaydi bulunmaktad1r. Halbuki Maqlub Dag1
ve bu isimdeki kasaba bugtin Musul'un §arkmdaki sahrada bulunmaktad1r ve bu Maqlub Dagmm (Yezidi a§iretinin oturdugu daghk
yerlerin) §arkmda, bugUn Ttirkmen A§iretinin oturdugu yerlerde Dolap yanmda «Re§idiye» adm1 ta§1yan kasaba vard1r, ki haritalarda
da gosterilmi§tir. Ekli olan plamn eksiklerine Muhammed §ef'i de
kat etmi§tir. Her halde bu kanal bizzat Dicleden degil de Haburdan
ag1lm1§ olsa gerektir. Re§idiyede buglin bu nehir tizerinde vak1 Zahu' dan Musula giden yol tizerinde bulunmaktadir. Re§ideddinin planmda. zikredilen diger koy ve nehir isimleri elbette ancak mahallinde tesbit olunacakbr.
Kanal agma i§inin plan tizerinde kalmay1p bilfiil tahakkuk et- \
mi§ oldugu anla§1lmaktadir. Re§ideddin'in emlaki arasmda Diyari
Bekir vilayetinde iska edilen erazisi s1fatiyle gosterilen 500 feddan
da bu «Nehri Mustacidde-i re§idiye»de bizzat kendisine ait giftlik
olsa gerektir.
Gazan Han namma oglu Celaleddinin idaresinde ag1lacak kanallar hakkmda bunlarm Malatyanm tam yanmda Firattan aynlacag1 yaz1lm1§br. «Nehri Mustacidde-i Gazani» ismini ta§1yacak olan
bu kanalm plam da Re§ideddinin yaz1sma eklenmi§tir. Mektupta
deniliyor, ki Malatya Sahrasmda F1rattan geni§ kanallar g1kanp\
iska olunan yerlere on kadar btiytik koy (qarya-i mu'taber) tesis
edeceksin. Bunun ahalisi Rum, Qinnisrin, Avasim (yani §imdiki
Hatay ve iskenderun) tarafmdan nakledilecek. Nehrin yukar1 tarafmda 8 koy kurulacak; onun a§ag1 k1smmda da biri «Re§idiye»,
digeri «Celaliye» olmak lizere kendisi ve oglu namma iki koy kurulacakbr. Ekli planda yeni kanalm garbinde Gazanabad, Mahmudabad, Sultanabad, Mubarekabad, §ahabad adlariyle be§ koy;
kanalm sol sahilinde Devletabad, Saadetabad ve Zeferabad namlariyle tig koy gosterilmi§tir. Her koytin yanmda da btiytik kanaldan I
g1karilan ve ayni koylin ad1m ta§1yan hirer nehir, yani kanal ~~j
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sim edilmi§tir. Yazmm sonunda bu btiytik kanalm suyunun zikri
gegen koyler tarafmdan kamilen istifade edilmiyen bakiyesi yine
dontip F1rata gelecektir ve bu su artlgmm akacag1 kanal da haritada gosterilmi§tir. Kanalm her iki tarafmdaki arazi hep «Sahra-i ,
Malatya» olarak i§aret edilmi§tir.
-·Malatya'nm yanmda Gazan Han zamamnda yap1lacak olan bu
imar i§lerinin bilfiil yapllm1§ oldugu Ulcaytu zamanmda yazllan
vasiyetnamede Malatya'da Re§idecldin'in kendisine ait olmak tizere \ ·
gosterilen 100 feddanhk giftlik kaydmdan anla§1ld1g1 gibi, bugtin
Malatya'nm tam yanmda «A§ag1 Mahmudiye» ve «Yukan Mahdudiye » isimli koylerin bulunmas1yla da sabit olmaktadir (Son te§kilat-1 mlilkiyemizde koylerimizin adlan, Ankara 1928, sf. 881-2).
Bu mevzu Malatya'da bilhassa sicil kay1tlan tizerinde tetkik edilebilir.
Garbi Anadolu'dan h1ristiyan unsurunun atilmas1 hakkmda Bizans mliverrihi Nikiforos Gregoras ile Pachrymere~in yazd1klan ve
«13. asirda gill gibi parhyan Ktigtikasya ortodoks kiliselerinin bu
asrm sonunda ani olarak sukutu» hakkmda A. Wiohter'in tahkikati
bu i§in ilhaniler tarafmdan organize edilmi§ oldugunu, bunun sadece Uc beylerinin i§i olmad1gm1 gosteriyordu (bk. Z. V. Togan, UmJWmi'i, Turk tarihi'ne giri§, 246, 307). Saruhanh a§iretinin tuz inhisarma ._ na,z?-r~t __dolay1siyle Cengiz evlad1memlek~tlerinin-· her ta;afmda gortildiigli gibi kendilerini vergiden muaf tutmu§ olmalan (ki
bu gibilere «yasakll » deniliyordu) ve bu beylikteki, yani 1zmir korfezindeki, tuzlarm idaresine daha Y1ldmm Bayezid zamamnda tam
Mogol zamam istllah1 ile «tuz yasag1» denilmi§ olmas1 (A§Ik Pa§a,
74; Ne§ri, Kastamonu ntishas1 92, Manisa nlishas1 143), keza «Diistlirname» de gortilen 11hanh poptiler tarih an'anesi dikkati gekiyordu. §imdi Re§ideddin'in emlak listesinde Denizli'de 50 feddan, Ay1
dm (Gtizelhisar) da 10 feddan, Ktitahyada 30 feddan, Karaman
Larende'de 50 feddan bizim ismini Karasi diye okudugumuz yerde
10 feddan, Pafloganyada §imdiki Zafranbolu tarafindaki Eflani'de
50 feddan, Denizli ve Ktitahya ile birlikte zikredilen «1snaf», yahut
«Asnaf», yahut «1snaq» da 20 feddan giftlikler ilhanhlar zamanm-'1\
da Bizans smirlarmm imar ve iskanma cidden ehemmiyet verilmi§1\I
oldugunu gosteriyor. (Re§ideddin, s. 319) «Bliytik Kustantiniye» den )
her sene gelen «cizye» nin Tebrizdeki Rab'i Re§idi ilim ve hayrat
miiesseselerine tahsis edilmi§ oldugunu zikreder. Eflani merkez olmak tizere Paflagonyada 11hanh timarlan bulunduguna dair ha-
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1b erler [ 8 ] Re§ideddin'in ayni Eflani'deki malikanesine ait kay1tla
't e'yid edilmi§ bulunmaktad1r. Garbi Anadolunun iskam Abaka Ha'nm ticaret yollan, bilhassa askeri yollar in§as1 ile birlikte Erzin\ .can Ovas1, Uzun yayla, Sakarya havzas1, Suriye sm1rlar1 gibi yer?leri 1lhanhlarm ~arktan getirdikleri ve gtivendikleri yeni unsur1larla iskan eylemek, bilvesile yerli Tlirkleri daha garbe itmek, on: lan da sm1rlarm mlidafaas1 i§lerinde istihdam etmek, Argun Han
1 zamanmda aQikQa deniz sahillerinin haritalarm1 aldirarak, oralarm1
benimsemek [1 ] siyaseti neticesinde husule gelmi§tir. Miisllimanhg1
kabul eden Gazan'm Bati Anadoluya kar§I gosterdigi ilgi babalan
devrinde oldugu gibi sadece stratejiye ve iktisadi menfaatlere mlinhas1r kalm1yordu. Re§ideddin'in mektuplan bunu pek vaz1h olarak
gosteriyor.
S. 78 - 93 Oglu Celaleddin'e yazasmda Rum'un bliylik veziri
s1fatiyle ne yapmas1 gerektigini madde be madde tesbit etmi§tir,
diyor, ki Kur'an -1 Kerimdeki «Mli§fiklerle toptan harbediniz»
(~atilu al-mu§rukin-a kaffa) emrini tam olarak tatbik edecek, Rum
d1yarmda say1lar1 QOk olan keferenin imhasma sarfu-gayret ede- 1
1
ceksin, ziraatin inki§afma itina edeceksin, ticaret yollarmm emni-1
yetini temin edecek, zindiklan katil, melahideyi idam ve ktiffar diyarm1 tahrib hususlarmda asla kusur gostermiyeceksin, (Mogol) •1
vergi memurlan (bitikQiler) aciz ve fakir insanlardan mal miisader~ '
etmi§lerse onlan sahiplerine iade edeceksin, medrese, mescid, tekke,1
koprli, sanat mliesseseleri, rabatlar binas1 ve tamiri hususuna itina)
edeceksin. Bir de Rum tilkesinde bana ait bulunan has milklerden
o diyarda «Ebvab al-ber» ler vticuda getireceksin, ticaret kervan
yollan, han, rabat, anbarlar ve sanat mliesseseleri tesis edeceksin
demi§tir. «Ebvab al-ber» diyerek Re§id «Tarih-i Gazani» de (K.
Jahn ne§ri, s. 209) iQinde ttirbe, mescidi cami, medreseler, hanekah, darlissiyade, darli§§ifa, klitliphane, hammam vesaire miiesseseler bulunan hayrat mtiesseseleri kompleksini tesmiye etmektedir.
Re§ideddin'in mektuplarmda 1lhanhlarm, batI Anadoluyu cezri
tedbirlerle nihai olarak ilhak eylemek siyaseti takip ettiklerini teyid eden kay1tlardan biri de §udur :
Megerki Re§ideddin'in btiylik oglu Celaleddin Ortaanadoluda
vezir iken, diger oglu HocaMecdeddin de «Denizli vilayet ve §ehir[3)
[ 4)

Z. V. Togan, Girl§, s. 317.
«Argun Hamn kulland1g1 Akdeniz harltas1 nam makale, «Turk Yurdu», .x.xvr, 1941, s. 45-48.
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leri» (vilayet u bilad-i Donguzlu) da vali imi§. Yani Denizli merkez
olmak ilzere Garbi Anadolu ayn bir idareye tabi k1hnm1§. Re§ideddin bu oglu Hoca Mecdeddine yazd1g1 mektubunda (s. 183 - 207)
bizzat Gazan Hamn ki§lamak ic;in «Savahil-i Derya-i Rum u Donguzlu» ya gelmege azmettigini, yalmz §arkta, Hindistan sm1rlarmda· zuhur eden baz1 hadiseler yilzilnden Azerbaycanm Karabag'mda
k1§lamak mecburiyetinde kald1g1m zikretmi§tir. Bu mlinasebetle
Denizli taraflar1 «Sultanlarm tenezztih, hakanlarm teferrilc, kaysarlarm yayla yeri, bilylik padi§ahlarm ordugah1 » olarak tavsif olunmakta, Gazan Hamn bu k1§ aylan igin buraya gelecegini
K1bns, Efrenc Cezireleri, Bunduk (Venedik) ve istanbul, hatta M1s1r ve §am htiklimdarlan duymu§ olduklanm, bu mlinasebetle Gazan Hanla s1k1 temaslar temini hususunda haberle§tiklerini keferenin cizye gonderdiklerini, o taraflarda daglarda as1rlardan beri
ya§ay1p kimseye itaat etmiyen kuffar zilmresinin itaat ettiklerini
Sinop'tan Ayintaba k~dar btitlin Rum serhaddinin padi§ahm etegini opmeye hazirland1klanm zikretmi§tir.
Re§ideddin'in diger bir mektubundan «Denizli ve Savahil-i
Rum »un ilhani devletince ehemmiyet kesbetmi§ oldugu anla§1lmaktad1r. Gazan Han zamanmda Celaleddi'nin Rum eyaleti veziri, Mecdeddi'nin Denizli'de vali oldugu 1298 senesinde Selguklu UglincU Alaeddin
Keykubad'm Konyanm idaresine iade edildigi tarihten az evvel oldugu Re§ideddin'in bu Alaeddine yazd1g1 mektuptan anla§1lmaktad1r. Meodeddine mektup yaz1ld1gmda Celal, isfahan'da bulunuyordu. Fakat biz her iki biraderin Olcaytu Han zamanmda da, yani
1304 ten sonra da Ruma, ayni vazifelerine iade edilmi§ olduklarm1
gortiyoruz. Re§ideddin bu iki oglunun bilytik vazifelere Han tarafmdan tayin edilmeleri dolay1siyle Suriye hududunda §imali Irakta
(Hadise, Ane ve Hit taraflarmda) vali olan yegeni Hoca Maruf'a
yazd1g1 mektupta (s. 15-18) bu i§i kendi familyesinin nail oldugu
en bliylik mazhariyet olarak anlatir, her ikisine yard1m etmesini
tavsiye · ever, Tilrk ve Tacik arasmda i§gilzarhg1 ve dogrulugu ·
ile bir misli olmad1gm1 soyledigi Hoca Mecdeddin'in §arkta «Amuderya nehri sahilinden garpte Rum memleketi sm1rlarma, Sind nehri sahasmda M1s1r hududuna, Cenuptan §imale dogru da Diyari
Rabi'adan Evnik ve Balg1man'a kadar uzanan ilhanh «lilkesi» nin
tekmil «i§raf» yani «mlifetti§lik» i§i kendisine havale edildigini, ilhanlarm «Yeke ttimeni», yani hliktimdarm has ordusu ba§mda bulunmasma ragmen Diyaribekir ordu kumandam Emir Sutay ile oglu
Hac1 Tugay'1 tegalllipten allkoymak, raiyelere Etrak'tan eziyet eri§-
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tirmemek mi.imki.in olacagm1. ve Bu Mecdeddini memleketinde (yani
Denizli taraflarmda) ziyaret ed~rek onu §ereflendirmek, onun
ehemmiyetini bi.iyi.itmek gerektigini beyan etmi§tir (maslahat-i ma
dar anast ki .ora ba ta§rif-i §arif-i xod mu§arraf karda i§raf-i mamalik-i iran .. . badu tafvid kunim).
Bu sozlerden Mecdeddine Gazan Han senin i.ilkene, Rum diyar1
savahil mmbkasma gidip orasmda kl§ gegirmek istiyor, dediginin
manas1 anla§1hyor. Re§ideddin oglu Mecdeddine Gazan Han zamanmda yazd1g1 mektubunda (s. 186-208) bu oglunu tekmil ilhani i.il- ·
kelerinin kendisine tediye olunacak «miiltemesat»m, kom§u memleketlerdeki ticaret mi.imessillerinden ve emlakini idare eden mutemetlerinden gel~cek ve istihsali kl§ aylarmda yap1lmas1 mutad
olan has1latm1 toplamakla tavzif etmi§ ve bu mallarm tam listesini
vermi§tir. Bu yaz1dan hliki.imdarm ve maiyetinin seferleri ve ki§lak
sahalarmda ikametleri hengammda ia§e mevadmm Re§ideddin'in toplad1g1 bu mallardan verilmi§ oldugu anla§1lmaktad1r. Tekmil ilhani
memleketi i§lerine bakan bir yliksek ve daibudakh hlikumet dai-)
resini geviren bir zatm ayni zamanda Garbi Anadolu ve Rum Denizi (Akdeniz) savahili valisi s1fatiyle Denizlide oturmu§ olmas1
gok dikkati geken bir keyfiyettir. Bu listede Mecdeddin'in, babasma ait olmak i.izere §imdiki Tlirkiye hududu dahilindeki vilayet
ve §ehirlerden tophyacag1 mevad da say1lm1§br [ 5 ] .
•
Re§ideddin'in ogullar1 hakkmda haber veren kaynaklarm bir
k1sm1m Prof. M. §efi' s. 378-79 da gosterilmi§tir. Re§ideddin'in Sivas, Malatya ve Cizre taraflarmda in§a ettirdigi kanallara kendi
ismini ve oguflarmm isimlerini verirken, familyesinin hatirasm1
§imdiki TLirkiye hudutlarmdan te'dib etmek istedigi a§ikardrr. Ogullarmdan Anadolu ile bilfiil bagh olanlan Celaleddin, Sadeddin,
Mecedddin ve Pirali olmu§tur. Re§ideddin bu i.ilkeye Gazan Hamn '
[5] Burada zikredilenler §unlardrr : Erzincandan 200 top «kemha» kuma§I, 10000 ar§m kadife, 10000 ar§m iskarlat, diger Rum (Orta Anadolu) vilayetlerinden fse 1000 let iskarla1, 20000 ar§m Kmm Jrnteni, 100 let «ansar
Rusya» ( ? ) , ·200 top kemha, 4000 top ){emha, 1000 top ba§ka kuma§lar; ayrrca
Erbilden 500 top «musannaf» tesmiye olunan kuma§, 10000 ar§m adi kirbas;
Mardinden 3000 k1t'a yiin, 5000 adet «adim» (sathiyan?); Hismkeyfa'dan 1000
krt'a yiin, 1000 adet ~<adim» (sathiyan?); Siirt'ten 1000 adet sahtiyan, 10000
ar§m adi kirbas; yine Rurn'dan 5000 top kiirk (muyine). Bundan ba§ka yine
bu lu§IIk toplam1 beyamnda Mardinden 1000 men iiziim, 30 cerip mahsulii kavun, Erzincandan 500 men armut, 200 men kay1s1 Mardinden 500 men kays1
ve 600 men incir, 'V astan'dan 100 men ziri§k (kadm tozlugu), Bitlis'ten 5000
men sirke geleceg·1 bildirilmi§tir.
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Suriye seferler inden ba§ka bir zaman gelmi§ midir, bilmiyoruz. Fakat o, ihtimal Ti.irk tarihi ile fazla i§tigali neticesi olarak, kendisini ve fainilyesini Ti.irkli.ige samimi olarak katm1§tlr.
R e§ideddin men§e itibariyle yahudl_ ise de samimi mi.isli.iman
olmu§, Ti.irk ve Mogol hanedam muhltine de tam olarak temessi.il
etmi§tir. Bu mektuplarmda (s. 127-131) ogullarmm toplu bir evlendirilme i§inden bahsederken bunlan Mi.isli.iman, Ti.irk ve Mogol
gevrelerinin en yi.iksekleri ile akraba ya pmak yolunu tuttugu goriilmektedir. i?oyle ki zikri gegen oglu G1yaseddin Muhammed, Si.ihreverdi s;eyihleri neslinden Fatima Hatun ile, yani Hazreti Ebubekir neslinden bir k1zla; diger oglu Ahmed, ilhan Keyhatunun oglu
Mengi.i'ni.in klZl Quti Haneke ile ; Abdullatif Yezd atabegi Alaeddi'nin
k1z1 Ti.irkan Hatunla; diger oglu Mahmud, Hindistanm Ti.irk padis;ah1 Feruz§ah Haleci'nin biraderzadesinin k1z1 ile; diger oglu Ibrahim Tebrizin eski Memlan si.ilalesi neslinden Melik Ali'nin k1z1
ile; daha diger bir oglu Ali§ah, Mekke seyyidlerinden Seyyid Be§irin k1z1 ile; daha diger oglu Ali, i?irvan s;ahmm k1z1 ile; diger oglu
i?ihabeddin de Emir Qoban Noyamn oglu Dimas;k Hocanm k1z1 ile;
nihayet Humam ismindeki oglu Gilans;ahlardan Emir Mevduds;ah'm
k1z1 ile evlendirilmi§lerdir. Bu l!steye dahil olm1yan diger ogullarmm Hoca Mecdeddin'in de bir Ti.irk ailesi ile evli olacag1 anlas;1hyor, gi.inkti. Qubanh Melik E§ref tarafmdan hapsedilen oglu «Artuk»
isminde turkge isim (Hfiz Abru, Zayl, s. 178) , Re§idin bir k1z1
yine tti.rkge «Ay Hatun» ismini (Mi.ikatebat, s. 239) ve bi.iti.in k1z
evlad1 ti.irk es;raf1 usuli.iyle «hatun » lakabm1 ta§1m1s;Iardir. Tuhaf
olan cihetlerden biri de Res;ideddine Gazan Han ve Olcaytu taraf mdan «Cami ut-tavarih» kitabmm tasnifi igin mi.ikafat olarak verilen bti.yi.ik inamlarm irsi olu§u ve «Cami ut-tavarih h1ssas1 » nm
Re§ideddin'in ogullan zamanmda da bir gelir maddesi olarak sarulmas1dir. Elbette ki boyle bir aile kendisini her s;eyden evvel
Ti.irklere ve Cengiz evladma bagh hissedecektir.
Res;ideddin'in Anadoluda imar ettigi arazi 1590 feddan + Diyaribekir ve Rabi'ada 500 + Kazuvasmda 300 + Gti.rcistania beraber
say1Ian §arki Anadolu (Re§ideddin'in tabiriyle «Rfun-i a'la) da 300
feddan olmak i.izere cem'an 2690 feddan tes;kil etmis;tir, Res;ideddin'in vasiyetnamesini esas edinerek onun serveti hakkinda tetkikatta bulunan Prof. i. PetrU§evski «feddan » i «gift» ve «Zevc » olarak almakta ve bunun Anadolu igin 7 den 10 hektara kadar g1kan
ziraat sahas1 olacagm1, iranm muhtelif ;yerlerinden «gift» e dair
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verilen kay1tlarla mukayese ederek tayin eylemektedir [';]. Onun
bu mlitalealan altma imza etmek zor ise de [ 7 ] kendi taraf1mdan
yapacak bir teklifim de olmad1gmdan Re§ideddin'in serveti ve Anadolu'da yapbg1 i§ler hakkmda bir malumat verebilmek iQin «feddan>> m btiylikltigli hakkmda bu profesorlin takdirini kabul ediyorum.
Demek o halde Re§ideddin'in §imdiki Tlirkiye hudutlar1 iQindeki /
emlaki 2690 «feddan», 26900 hektar kadar bir yekun te§kil etmi§. \
Onun um um 1lhanlar memleketindeki malikaneleri ise Petru§evski' nin ayni vasiyetnamedeki rakamlan toplay1p takdir ettigi ,gibi
893090 hektar kadar olmu§tur. Buna gore onun Rum'daki emlaki,
umumi emlakinin liQte birinden fazlasm1 te§kil etmi§tir.
Re§ideddin vasiyetnamesinde kendisinin nakit paras1m 2750 tlimen dinar, yani glimli§ dinar, yani 37.500.000 dinar, ve 5000 miskal
altm olarak gostermi§tir. Her dinar bizim Ttirk lirasma yahut 75-80
kuru§a muadil oldugundan [s] her halde 30-35 milyon lirahk bir
meblag te§kil etmi§tir. Re§id bu paramn 250 tlimenini, geliri ogullarma olmak lizere, ticarete yabrm1§, 1000 tlimenini 1lhan Olcaytu' ya, yine 1500 tlimenini nakden ogullarma, 500 tlimenini haremine, ~
350 ti.imenini gulam ve kenizeklerine, 150 tlimenini sadakalara tahsis etmi§tir. Bunlardan ba§ka Re§idin say1s1 pek ytiksek hayvan slirlileri, cenup memleketlerinde pek QOk hurma bahQeleri olmu§, onlar1 da evlad1 arasma taksim etmi§tir. Tek bir vezirin eline toplaJ~
nan bu servet bu kadar geni§ olursa Qinle Akdeniz sahilleri ara- ~
sm~ «Ortak» ticaret te§kilab §ebekeleri idaresi altma al~l§. olan
1
Mogol prenslerinin, Ttirk ve Uygur tliccarlarmm sermayelermm ge
ni§ligi bununla k1yas edilebilir. Re§id Maveralinnehir, Hind ve M1s1r
ticaretine .geni§ mikyasta sermaye koymu§, Acem korfesinde deniz
a§m ticarete de i§tirak etmi§tir (s. 12-14, 162, 233). Basrada vali
olan mutemedi (ihtimal bir Uygur) Sunkur BavurQi'ya yazd1g1 yazismda (s. 14) Re§ideddin Bombay yanmdaki Chaul demek olan

---

L6] t Petru§evski, Feodal'noye xoziaystvo Re§ideddina, Voprosy lstoriyi,
1951, N . 4, s. 92; Re§ideddin'in kaydm1 kitabma alan A .KS. Lambton'da (Landlord and Peasant in Persia, Lond. 1955, s. 97) «feddan» 1 tayin etmemi§tir.
[7] W. Hinz M1s1r MemlUkleri zamamndaki feddam Qalqa§andi'ye gore
6338 m 2 olarak tesbit etmektedir (lslarnische Mas~e und Gewichte, Leiden 1955,
s. 65), yani bir feddan yarim hektardan biraz fazla.
[8] Gazan devri dinan igin z. v. Togan, Mogollar devrinde Anadolunun
iktisadi vaziyeti «Tilrk Hukuk !ktisad Tarihi Mecmuas1» c. I. 1930. s . 6-8 ve
Hinz, zikri gegen eser, s. 5.
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Saymura 'daki ve her halde Hind Denizinde bir ada olan «Cazira-i
'uzma» (Bi.iyi.ik ada) ve neresi oldugunu tesbit edemedigim §amuha
nam yerde bulunan has emlakinden bahsediyor ve ona Hind, Habe§
ve iQaravi'lerden 200 erkek ve 200 kadm siyah kole satm alarak
Tebrize gondermesini emrediyor. Diger bir yaz1smdan (s. 166-167)
Gi.ici.irat vilayetindeki emlakini Basradaki vekillerinin idare ettigi,
Kerman ve Hindistan taraflarmdaki ticaret i§lerni bizzat kendisi,
daha Argun Han padi§ahhgmm son senesinde, Argunun fevkalade
elgisi s1fatiyle bu i.ilkelere giderek organize etmi§ oldug·u, Dehli ve
Mi.iltan'da da bulundugu, nihayet Kabil ve Horasan yoluyla :i:rana
dondi.igi.i (s. 159-169) ogrenilmektedir. Onun Horasandaki emlakine
ogullarmm en degerlilerinden olan Giyaseddin Muhammed (s. 135)
ile H~ca Ahmed (s. 231) bak1yorlardl. Tekmil :i:randaki emlakinin
hesaplanm yi.iri.iten oglu Mecdeddin'e Denizli'de oturdugu halde tabi
olan lilkelerin en §imalisi olarak Belciman gosterilmi§tir, ki EbulFeda'ya ve Temi.ir tarihgilerine gore Cogi Ulusunda, Astarhan taraflarmda bir §ehirdir.
Re§ideddin'in zamanmda Sultaniye merkez olmak Uzere Maverai.innehirden Akdeniz saliillerine ve Bizansa kadar uzanan «§ah- ~
rah », yani «Imparator Yolu » zamanm iktisadi hayatmda hakim ol.::" ·
mu§tur. Bu yolun §arkta Ceyhun (Amuderya) dan Sultaniyeye kadar uzanan ve 347 fersah tuli.inde olan k1sm1 «§ahrah-i §arqi» (yani
Dogu :i:mparator yolu); Sultaniyeden Tebriz ~ Erzurum, Erzincan Sivas i.izerinden Konyaya kadar uzanan ve 301 fersah uzunlugunda
olan garbi k1sm1 « ~ahrah-i gar bi» (yani «Bab :i:mparator yolu»)
tesmiye edilmi§tir (Hmrndurlaih Qazvitni, Nuzhet alrqulwb, Gibb ne§ri,
s. 176, 180). l§te bu muazzam ticaret yolu i.izerinde Abaka Han zamamnda bi.iyi.ik in§aat yap1ld1. Bu yolun Sivastan ayr1larak dogru
:i:stanbula giden iki kolu i.izerinde yap1lan in§aat bizzat ba§vezir
§emseddin Muhammed Cuveyni'nin ve oglu Hoca Harun'un idarelerinde icra edilmi.§tir. Sivasta Buruciye Medresesi, Gok Medrese ve
§emseddin'in Cuveyninin namma yap1lan «Qifte Minare », Tokat'taki
§ifahane hep 670/ 1271 de yani §emseddin Muhammed Cuveyninin
Anadoluda bulundugu senelerde yapllm1§ olduklarmdan Ismail Hakk1 Uzungar§1h (SivaJS ~ehr~, s. 116) bu tarihin o zamanki :i:lhanll
ve Selgukilerin biiyiik imar tarihi olarak kaydetmi§tir. Gazan ve
Olcaytu Hanlar zamamnm ba§veziri olan Re§ideddin dahi ogullan
Celaleddin ve Mecdeddini Rum vezirliklerine tayin ederek Abaka
zamamndaki §emseddinin gayretiyle ba§lanan i§leri devam ettirmi§tir. §emseddin Muhammed Tokat ve Sivastan Tebrize donerken og-
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lu Hoca Harun'u Sivasta kendi yerine Kiiherkay ~oyanm yanmda
b1rakm1§tl. 1bn Bibi (Ayasofya nUshas1, s. 723) «Ulug qutlug inanQ
bilga Humayun Sahib divan» diye telkib ederek yUksek faziletlerinden bahsettigi Hoca Harun'u «akll ve nakli, imani ve yunani ilimlerde mUtebahhir» bir devlet adam1 s1fatiyle medhettigi gibi, Kerimeddin Aksarayi de (Osman Turan ne§ri, s. 313) Re§ideddinin Rum
veziri olan oglu Celal hakkmda «bihakkm olgun, vezirlik temkiQini
ve beylik §evketini §amil bir devlet adam1» olarak tevsif etmi§tir.
Re§ideddin'in oglu Hoca Celal'i, Sivas merkez olmak tizere orta
Anadolu vezirligine, Hoca Mecdeddini de Denizli merkez olmak Uzere, garbi Anadoluya vezir tayin ettirmesi kendisinin ve hanedanmm
bu «§ahrah-i Garbi» Uzerindeki bUyUk siyasi ve iktisadi faaliyeti dolay1siyle oldugunda §ilphe yoktur.
Hoca Celal, Re§ideddin'in selQuklu Alaeddin Keykubad III bn
Feramurz'un 1298 de Kanya tahtma tayin edildigi sene yazllm1§
oldugu anla§1lan mektubundan (s. 208-220) anla§1ld1g1 veQhile, bu
tarihten evvel Rum vezirliginde bulunmu§. Sonra o tsfahanda vezirlik etmi§. Olcaytu zamanmda tekrar Rum veziri olmu§, nihayet
Ebu Sa'id devrinde 717 de <;obanoglu TemUrta§ ile birlikte tekrar
Rum vezirligine getirilmi§tir (Aksarayi, s. 313, Hafiz Abru Zeyl.
Tahran tab1, s. 73).
Re§ideddin'in evlendirilmeleri dolay1siyle zikrolunan ogullan
arasmda bUyUk ogullarmm zikri geQmiyor. 0 ciimleden Hoca Mecdeddin de zikredilmemi§tir. Her halde o da bu zamanda ya§h idi. 0
gok vakit Re§ideddin'in kendi yanmda bulunmu§. Oglu, «Artuk»
§eklinde Uirkge isim ta§1d1gma gore (Hafiz Abru, Zeyl, 178) Mecdeddin de Tilrk e§rafmdan birinin klZl ile evlenmi§ olsa gerek. 0
muahharen §eyh Hasan <;ubani devrinde de bilyiik vazifelerde bulunmu§tur (a.e.s. 164), ki 1340 senesine raslar. Babasmm bu Mecdeddin hakkmda Hoca Maruf'a yazd1g1 mektubun sonuna (s.s. 15-18)
960 tarihi konulmu§sa da Olcaytu zamanmda ve Sultaniye bina olunduktan sonra yaz1lm1§ oldugundan bu zatm garbi Anadoluda oturdugu halde tlhanh devletinin «Mii§rif al-mamalik» vazifesini gormesi Olcaytunun ciilus senesi olan 1304 (704) senesinden sonra olmu§tur.
Re§ideddin'in «Rum-i a'la dedigi vUayeti §arkiye ve Giircistan
valisi olan diger oglu Pir Ali, yahut Pir Sultan'm Gazan Hamn
1300 senesinde yapbg1 Suriye seferine i§tirakini emrederek Re§ideddin'in yazd1g1 bir mektubunda (s. 262-65) bu zat Trabzon ve
Abhaz (Abaza) daglarmda gizlenen asilerin ve Malatyada Firattan
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gegip Suriye hududuna giden baz1 a§iretlerin te'dibi ve Urfa (Ruha)
da Mardin, Diyaribekir emirleri, Emir Sutay ve Taxtax ( «Ali Incli»
nUn ceddi) ve digerleri ile; Halepte de Gazan Hamn kendisi ile birle§mesi emredilmi§tir. Bu sefer esnasmda Pir Sultana «Rum-i A'la»
vezirliginde [n] Siirtli Hoca Muineddin niyabet edecekmi§. Bu sene
Erzurumda «Ug Ki.inbetler» tesmiye olunan ktinbetlerden birinin
iginde «Taceddin bn Re§id » isminde birisinin mezar ta§1 goriildli ki
bu zat «mazlum geng»olarak 732 senesinde vefat etmi§. Kim bilir
belki bu da Re§ideddin'in ogullarmdan biri olabilir. Bu ta§m resmini ne§reden Abdurrahim ~erif Baygu (Erzurum tar~hi, s. 157)
vaz1h olarak «Taceddin bn Re§id » yaz1lan ismi «Taceddin Re§id»
okunmu§ ve yine ayni §ekilde «Mazlum merhum» olan «Alaeddin
Emir Ali» isminde birisinin bu Taceddininki ile beraber bulunan
t a.§mm resmini ilave etmi§tir. Bu da Re§ideddinin oglu Emir Ali
olabilir, ki namma yaz1lan mektuplar bu eserde vard1r. Her iki ta§m yaz1h§ tarz1 aynidir, yani ayni zamanda yapilm1§ iki eser oldug·u
vaz1hbr.
Re§ideddin'in mektuplarmda Anadolu ile ilgili malfrmattan daha §Unlan zikredelim :
S. 208-220 de Gazan Hamn Kanya ta.htma nasbettigi Alaeddin Keykubat (yani III bn Feramurz)m Re§ideddine yaid1g1 bir
mektup ve ona Re§iddeddin'in cevaplan bulunuyor. Alaeddin arapga §iirlerle dolu olan bu farsga mektubunda «Hind, Rum ve Qin tilkelerini kendi §evketine miisellem k1lan sultan al-viizera Re§il al-haq
ve al-diinya ve 'I-din »diye tavsif ve gok tebcil ettigi Re§ideddine
kendisinin daha pek geng oldugu halde dtinyadan b1km1§, oliimli
bekliyen birisi oldugunu anlatm1§, «aqarib 'aqarib» diye vas1fland1rd1g1 akrabalarmm entrikalarmdan gok §ikayet etmi§, Sinop hakimi olan Kiyiimers (bn izzeddin Keykavlis) ten kag1p bitkin bir
halde, Tebrf:Ze""g 1finek- lizere,'"ToK'afii -geimT§ oldugunu, orada kendisine Re§ideddin'in bu §ehr(---~;pahk olarak vermi§ oldugunu,
Re§ideddin'in oglu · Hoca · CefaTe-d:"dTn- Rum'dan aynlmadan once
vaziyetinin daha iyi oldug·unu beyan etmi§, Re§iddedini kendi babas1
yerinde gordiigiinii belirtmi§tir. Re§ideddin de onun suallerine cevaplarmda ona «Oglum» (ferzend) diye hitap eder ve ona aba ve
ecdadmm vatam «imanm Ka'besi» ve «irfan ku§larmm yuvasI»
(yani Celaleddin Rumi'nin yatbg1 yer) olan Konyay1 verdirdigini an[9] «Vezir» bu zaman ha kiki askeri vali ola n Mogol emirlerinin yanmda
onlara t a bi illkeler i bilfiil idare eden yilksek milslilman rnemuru deme!{ idi.
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labr, ki bu da 1298 de vaki olduguna gore bu mektup bu sene yaz1lm1§ olacakbr.
S. 273-78 de Muineddin Slileyman Pervane'nin Re§ideddine yazd1g1 bir mektupta bu zat o zaman «Emir §emseddin Muhammed
Ttirkmani», yani Karaman beyi Mehmed ile «Qitax», yani Qataq'larm birle§erek Anadoluyu cehenneme gevirdikleri anda Erzincandct.n
bir kultibede hasta yatbgm1, bu §emseddin Mehmed, ve maiyetinin
Erzincan tizerinden Bayburt'a gegip yagma ile me§gul olduklanm,
Sinoptan Ayintaba kadar uzanan btittin Rumu tahrib ettiklerini, fakat sonradan Catax emirleri ile aras1 ag1hp i§leri bozuldugunu, .n ihayet «Tqi Nuyan », yani Emir Sutay'm oglu «Togay Noyan» (Haci
Tugay) 'm «Rum-1 A'lh ya gelerek bunlar1 tenkit edildigini anlatmI§br, ki hikaye Aksaray1 s. 66, 71 de de mezkurdur.
S. 247-251 Sivash mutemedi ve naibi ve Rum Ulkesinin mtistevfisi Hoca Celaleddin Sivasi'ye elgi ve tacir s1fatiyle Magrip vila- :
yetlerine gidip ytirliyen Hoca Ahmed'in Magrip tilemasmdan kendisine (yani Re§ideddine) 37 aded hediye kitap getirmi§ oldugunu, bun- (
larm Re§ideddin nan.n na yaz1lm1§ olduklarm1, bu hediyeleri gondererek cevap vermek gerektigini ve kendis_ini «Memalik-i Rum» da
«haqq al-taqrir» olarak ald1g1 paralardan verilmesini emretmi§tir.
Tarabltislti, Kayravanh, Endeltislti, !§biliye ve Kurtubah olan bu
alimlere beherine 20,000 dinar, 2000 altm, bazilarma 10,000 dinar
ve 1000 altm, sencabi ki.irk, egerli kabr; Tunuslu, Ceziret al-ahdar'h
alimlerin beherine 20,000 dinar, 2000 altm, baz1larma 10,000 dinar
gonderilecek hediyelerin miktan tasrih edilerek yaz1lm1§ ve bunlardan makbuz getirilmesi li.izumu da belirtilmi§tir.

Re§ideddin 'in Mektuplarmda Anado!uya Aait Kay1tlar
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Re§ideddin'in Tebriz, Erzincan ve Rum vilayetlerinden toplatt1g1
has1lat listesinden bir sayfa

/

Re§ideddin'in has1lat listesinden Hind ile ticaretine Bagdad, Mardin
ve Araslar ve sairedei:J. toplanan meyve has1latm1 gosteren k1sm1

