ALACA H~SAR SANCA~INA A~T 1536 TAR~HL~~B~R VAKIF
DEFT'ER~~
DRAGANA AMEDOSK~*
Osmanl~~ topraklar~nda ve genel olarak islam dünyas~nda, dini ve insani yard~m amac~yla tesis edilen en önemli kurum vak~flard~. Vak~flar fakirli~i hafifletmeyi, zenginden fakire gönüllü varl~k iletmeyi ve toplumsal hareketli~i geli~tirmeyi sa~layan kurumlar olarak tasvir edilebilir. Esas itibariyle,
Osmanl~lar, yak~lan dini bir motif ile kuruyorlard~. Bu motif Hazreti Muhammed'in sevab ba'del mevt diye bilinen bir hadisine ba~l~~olabilir.'
Yeni fethedilen bölgelerde ilk vak~f eden kimseler sultanlar, be~ler,
önemli devlet adamlar~~ ve zengin insanlard~. Bunlar~n aras~nda çok kad~n
da vard~.' Yeni Osmanl~~ ve Müslüman ~ehirlerin ve yerlerin olu~turulmas~~ve
kalk~nmas~~ vak~f sistemi taraf~ndan sa~lanm~~t~r. Asl~nda vak~flar ve sa~lad~klar~~ hizmetler sayesinde ~slam öncesi Anadolu'da, sonra Balkanlar'da
yay~lm~~t~r. O yüzden vak~flar genellikle dini kurumlar~n, camilerin,
mescidlerin, mekteblerin, medreselerin, tekkelerin ve buna benzer binalar~n
yap~lmas~~demektir. Oysa, vak~flar s~k s~k genel önemi ta~~yan alanlarda da
yap~l~yordu. Örne~in; hanlar, kervansaraylar, köprüler, çe~meler, ~ad~rvanlar, saat kuleleri ve benzeri. Bu vak~f kurumlar~~ hem Müslüman hem de
H~ristiyan olanlar kullan~yordu.
Genel olarak, vak~flar hakk~nda Balkanlarda çok yaz~~ yaz~lm~~t~r. Ancak, ~imdiye kadar ç~kan makaleler vak~flar~n ~eri'i ve hukuki anlamda nas~l
düzenlendi~ini inceliyorlard~.3 Belirli vak~flar, genellikle Bosna-Hersek'te
M.S. Ara~t~rmac~, Tarih Enstitüsü, Belgrad, SIRB~STAN.
I Mexmen Beronnh, "Baicyu y Jyzoct~aauju", CAHY, Beorpan 1963, 11-19.
~eriata göre evli bir kad~n~n kendi serveti üzerinde tasarruf hakk~na sahip olmas~, üst
tabakadan kad~nlara bir cami ya da medrese yapt~rma olana~~~veriyordu. XVI. yüzy~l~n ortalar~nda Istanbul'daki vak~flar~n yüzde 37'sini kad~nlar kurmu~tu. Mimar Sinan ilk camilerinden
birini bir kad~n~n tan~d~~~~olanaklarla in~a etmi~ti. (Suraiya Faroqhi, Osmanl~~Kültürü ve Gündelik Ya~am (Ortaça~dan Yirminci Yüzy~la), ~stanbul 2005, s. 133, 153).
Mexmen Beronnh, "BcticyOu y Jyzocticieuju", CAHY, Beorpar~~ 1963; Adem Hand2k, "O
formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeC'u (Uloga driave i vakufa)", Prilozi za
or~entalnu filologifu XXV, 1975, s. 133-169; Behija Zlatar, "Popis vakufa u Bosni iz prve
polovice XVI stoljea", POF XX-XXI, 1970-71, Olga Zirojevk, "Vakuf-ugaoni kamen gradova",
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olanlar~~ incelemi~tir. S~rbistan'da olan vak~flar hakk~nda, Belgrad, Alaca
Hisar, Leskofçe ve Sehirköy'den ba~ka, çok az ara~t~rma yap~lm~~t~r.'
Bugünkü Kru~evaç ve Osmanl~~zaman~nda Alaca Hisar, Kosova sava~~nda ölen Knez Lazar'~n oturdu~u ~ehirdi. Demek ki, bu ~ehir Orta Ça~~
S~rbistan'~n~n siyasi, idari ve kültürel merkeziydi. 1455 y~l~nda Alaca Hisar
kesin olarak Osmanl~lar taraf~ndan fethedildi ve civar~nda olan yerlerden
Alaca Hisar sanca~~~kuruldu. O zamandan itibaren gerçek vak~f faaliyetleri
ba~lad~. Vak~flar sayesinde Alaca Hisar sanca~~n~n Orta Ça~~merkezleri
(özellikle Alaca Hisar ve Leskofçe) bütün oryantal-~slam özellikleri ile birer
Osmanl~~ ~ehri oldu. A~a~~da verece~imiz vak~f defterinden ve di~er vak~f
defterlerinden Osmanl~lar~n fethinden itibaren XVI. yüzy~l~n sonuna kadar
~slam mimarl~~~na ait hangi kamu binalar~n~n yap~ld~~~n~~görebiliriz.
XVI. yüzy~ldaki Alaca Hisar sanca~~n~n ~ehirsel yap~s~~için 1516-1584
y~llar~~aras~nda tutulan alt~~tane Tapu Tahrir Defteri kullan~labilir. Bu defterler aras~nda dört vak~f defteri vard~r.5 Vak~f Tahrir Defterlerine dayanarak uzun dönemde gözlenen sosyal de~er de~i~imleri de incelenebilir. Gerçekten, bir sanca~~~veya ~ehri ele al~p, o ~ehirde kurulan vak~flar~n zamanla
de~i~en amaçlar~n~~ inceleyerek uzun dönemde o ~ehirde ya~ayanlar~n tercihlerinin nas~l de~i~ti~ini belirlemek mümkündür.
Alaca Hisar'da ilk Osmanl~~kurumlar~~ Osmanl~lar~n ilk idaresinde,
1427-1444 y~llar~~aras~nda yap~lm~~t~r. Bulunan kaynaklara göre, XVI. yüzy~l~n sonuna kadar Alaca Hisar'da vak~flar~n yap~lmas~nda üç dönem görünüNovopazarski zbornik 17, Novi Pazar 1993, 67-71; uru. Sarayova'da ç~kan Glasnik islamske vjerske
zajednice ve Anali Gazi-Husrevbegove biblioteke adl~~dergilerde valuflarla ilgili çok makale var.
Anexcam~ap chor~~h, "Ynora BaKycl~a y pa3Bojy opujeltra~mor rpaua: 6eorpanc~al BaKy(1)
Mexmeu-name Jaxjanaumha", Couujw~na cmpyKmypa cpncKux apaacKux nacema (X11-XVIII eeK),
Cmezkepeso-Beorpaz~~1992, 149-159; Aparana AmenocKu, "Opujemranue rpahemme Kpyruesua ou
ocmancKor ocBajama zko Kpaja XVI BeKa", Plcmopujcnu vaconuc LV, 2007, 157-169; Aparam
Amez~ocm~, "JlecKoBamm BaKycl~n y nepmmy oj~~ocmaucKor oeBajama zko Kpaja XVI Bexa", HcmopujcKu
vaconuc LVII, Beorpau 2008, 137-149; Tarjaua Kali" "Myc~mmaucKe 3auy~K6m~e y Jlapory ou XIV
z~o XVI BeKa", 1111pOTCKH 36opmm 32/33, 2007/2008, 55-62.
5 Tapu Tahrir Defteri (TTD), Ba~bakanl~k Ar~ivi (BBA), ~stanbul; 1516 y~l~nda yap~lan
Ataca Hisar sanca~~~icmal defteri, TD 55; Yay~nlanm~~~olan 1530 tarihli icmal defteri, TD 167
(167 numaral~~ mul~ds
' ebe-i vildyet- Rüm-ili defteri (937/1530), II, V~lptr~n, Prizrin, Alaca-hisdir ve
Hersek Livâlar~, (Dizin ve T~pk~bas~m), Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü, Osmanl~~
Ar~ivi Daire Ba~kanl~~~~Yay~n Nu: 69, Defter-i Hâkâni Dizisi: IX, Ankara 2004. 1536 tarihli
mufassal defteri, TD 179. Leskovçe, Alaca Hisar ve ürgüb vak~f defterinin sonucunda bulunuyor (s.735-741); Sultan Süleyman Kanüni zaman~nda yaz~lan icmal defter, TD 161. Milan Vasiç
bu defterin tarihi olarak 1530 y~l~~ald~. (Hc~~amusayuja aa Ean~caucKam navocmpey, Axaueml~ja
~layKa 14 ymjeT~mern Penyön~me Cpr~cKe, Paz~om Km~~ra I, ORjememe upy~umem~x Bay~m }amma 10,
327). 1570 civar~nda yap~lan mufassal defter, TD 567. Bu defterin sonunda (s. 424-432) vak~f
defteri bulunuyor. Içerde Alaca Hisar, Parakin, Ürgüb, Kur~unlu Kilise, Leskovçe, Pertate adl~~
köy, Medvega ve Bolvanda bulunan vak~flar havi olmu~tur).
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yor. ~ lk dönem fetihten sonra bitiyor. Bu zaman içinde Sultan Murad camisi, hamam~~ ve mahkeme binalar~~ yap~lm~~t~r. 1530 y~l~na kadar iki yeni
mescid (Mustafâ bin Kulâk'~n mescidi ve Mahmücl kethudân~n mescidi), bir zaviye
(Emir Mahmüd'un zâviyesi) ve bir kervansaray yap~lm~~t~r. 1536 y~l~na kadar
Alaca Hisar yeni bir mescid (Emir Mahmüd'un mescidi) ve bir mekteb (Hac~~
Mehmed mektebi) sahibi oldu. 1536 y~l~na kadar nüfus say~s~~ dü~üyordu, ama
yine o zamana kadar Alaca Hisar'~n ~ehirsel yap~s~~ bitirilmi~tir. En büyük
vak~f Hac~~ adl~~bir kimseye aitti ve o vak~ f mescid, mekteb ve kervansaraydan ibaretti. 1570% y~llar~~son dönem olarak al~yoruz ve o zaman esnas~nda
yeni binalardan sadece Mehmed bin Murad'~n mektebi ve Hac~~ ~brahim
Camisi yap~lm~~t~r.
Leskovçe'de en eski ve en önemli vak~ f Sultan Bayezid camisiydi. Her
müslüman ~ehrinde oldu~u gibi, caminin civar~nda ilk Müslüman mahallesi
te~kil edildi. Bu vakf~n kurulu~uyla Osmanl~~Leskofçe'sinin ~ehirsel çekirde~i tespit edildi. 1530'a kadar Abid Çelebi'nin mescidi ve Hüseyin A~a'n~n
hamam~~ ortaya ç~kt~~ ve gelen alt~~y~l boyunca Mevlana Muhyiddin ~skender'in vakf~~ kurulmu~tur. Bu vak~ f çok zengindi; mescid, mekteb, kervansaray ve köprüden ibaretti.
1536-1570 y~l~~döneminde Müslüman nüfusunun say~s~~ çok artt~~ve ayn~~zamanda vak~flar~n say~s~~da büyüdü. Bu dönemde 3 yeni mescid (Hac~~Ali
voyvodan~n mescidi, Mehmed Be fin mescidi ve ~bâdi Çelebi'nin mescidi), bir zaviye
(~üm baba zâviyesi), bir cami (Yeni cami), bir musalla (Bâli Çavu~~musallâs~) ve
bin
Leskovçe'nin civar~ nda bulunan Pertate adl~~köyde bir cami (Mehmed Be~~
Mihal camisi) ve bir hamam yap~lm~~t~ r. Son dönemde nüfus dü~üyor ve buna paralel olarak vak~flar~n say~s~~da dü~üyor, daha do~rusu gelecek y~llarda
sadece bir cami ve bir mekteb yap~lm~~t~r.
A~a~~da 1536 tarihli Alaca Hisar sanca~~~Tahrir Defterine ait vak~f defterinin transkripsiyonu verilmi~tir.' Bu vak~f defterini seçtik, çünkü elimizde
olan defterlerden onun verdi~i bilgiler en zenginidir. Bu defterden görebiliriz ki, emlak vak~flar= yan~ nda, sadece nakit sermaye ile de vak~ f kurmak mümkündü. Bu tür vak~flar para vak~flar~~ ad~yla adland~r~llyorlard~~ve
kaynaklardan görülüyor ki, Anadolu ve Rumeli Türklerin yo~un olduklar~~
Osmanl~~bölgelerinde çok popülerlerdi. Alaca Hisar sanca~~nda da aymyd~.
Vakfedilen para belirli bir istirbah ile (ribh) (verilen 10 akça için 11,5 veya
12 akça çevirilmeliydi, demek y~lda ribh genelde %15-20 aras~nda de~i~irdi)
kredi olarak borç veriliyordu. Ribh'ten gelen kârdan ba~ka, vak~flar kiraya
verilen objelerden ve arazilerden de para allyorlad~~ (hamamlar, hanlar,
BBA, TD 179. Bu Tapu Tahrir Defterini yay~ nlamak için haz~rl~yoruz.
Belleten C.LXXVI, 3
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de~irmenler, dükkanlar vb). Bu sermaye vak~flar~n hergünkü masraflar~na,
görevli olanlar~n maa~lar~ na, imaretler ve hastahaneler gibi sosyal kurumlara harcamyordu, ama baz~lar~~vak~fa veya vakf~n çocuklar~na da aitti.' Alaca
Hisar'daki vak~f kurucular~~aras~nda dört kad~n vak~f~n da oldu~u görülmü~tür.
Transkripsiyon
[735]
Evkâf-~~kasaba-i Leskofçe der kazâ-i Ni~8
[1] Vakf-~~merhüm ma~für Sultan Bayezid `aleyhi'r-rahmetü vel-gufran
cami`-i ~erif-i D~ lboçiçe [2] vilayet haramdan yeymi iki akça cihet-i imâmet
ve bir akça hitâbete ve nim akça harc-~~has~r hatib olana [3] ~art olmu~~ve bir
akça cihet-i te'zin ve nim akça cihet-i kayyum ve nim akça harc-~~ ~em`
mü'ezzine ~art olmu~.
~lhük-~~merhüm emir Hasan
Mebla~~6200
[1] Mebla~-~~ mezkürdan iki bin akçan~ n ribhinden câmi`-i ~erife her
kim imam ve hatib olursa merhtimun rühiçün [2] yevini bir cüz'-i kelam-~~
kadimden kira-et ede ve iki bin akçan~ n ribhinden merhumun kar~ nda~~~
emir Hasan'a bir cüz'ü [3] k~ ra`et ede ve iki bin iki yüz akçan~ n ribhi cihet-i
tevliyete olmak ~art etmi~tir.
Vakf-~~mescid-i mahalle-i merhüm Mevlânü kbid Çelebi
Mebla~~7200
Ve bir k~ta' çay~ r imam tasarruf edermi~.
[1] Mebla~-~~ mezbûrdan alt~~bin akçan~n ribhine her kim imam olursa
mutasarr~ f olup nim imarnete nim talim nim kelarn-~~kadimden [2] yeymi

7 Balkanlarda vak~f konusunda yaz~ lan etütlerden Mehmed Begoviç'e ait olan etüt, çok
zaman önce yaz~lmas~na ra~men, vak~f probleminin en ciddi ara~t~rmas~d~ r (Mexmea Beromh,
"BaKyOu y Jyzoc~laeuju", CAHY, Beorpan 1963). Bunun yan~ nda, bu makaleler de önemlidir:
Adem Hand, "O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeu (Uloga d~lave i
vakufa)", POF XXV, 1975, 133-169; Behija Zlatar, "Popis vakufa u Bosni iz prve polovice XVI
stoljea", POF XX-XXI, 1970-71, Olga Zirojevk, "Vakuf-ugaoni kamen g-radova", Novopazarski
zborrak 17, Novi Pazar 1993, 67-71; AnexcaBnap 430r~~ h, "Ynora BaBycl~a y pa3Bojy opi~jewranBor
rpana: 6eorpaacim saaycl~~Mexmen-na~ne Jaxjanaumba", Coyuja~ma cmpyKmypa cpncKux 2paacKux
uacerba (XII-XVIII KeK), CmenepeBo-Beorpan 1992, 149-159, vb.
Ni~~kad~s~~ sadece Ni~~için de~il, D~lboçiçe için de yetltiliydi. Bu bölge, ilk önce vilayet
olarak ve sonra nahiye olarak, askeri idari anlam~nda Alaca Hisar sanca~~na aitti; hukuki
bak~m~ndan Ni~~kad~s~na ba~l~yd~ . Demek, Ni~~kad~l~~~~iki bölgeden ibaretti: Ni~~ve D~boçiçe.
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bir 'a~r k~râ'et ede ve be~~yüz akçan~n ribhini cihet-i te'zin ve be~~yüz akçan~ n ribhini cihet-i tevliyet ve iki yüz akçamn [3] ribhini harc-~~has~r etmi~.
Vakf-~~merhitm Ramazân Çelebi
Mebla~~2000
[1] Mebla~-~~ mezbûrun murabahas~ ndan yevmi bir cüz'-i kelam-~~
kadim k~ ra'et olunmak ta`yin edüp ve k~ râ'et etmeyi Mevlana [2]
Abdülkerim'e ~art etmi~~ba'clehu Âbid Çelebi mescidine imam olana ~art
etmi~.
Vakf-~~merhûm Mustafa bin Dil-az Muhammed
Dükkân 2
[1] Mezkûr dükkan~n kiras~ndan yevmi bir 'a~r kelam-~~ kadimden
k~ra'et olunmak ta`yin edüp ve k~ ra'et etmeyi Mevlana [2] Abdülkerim'e ~art
etmi~~ba'clehu Âbid Çelebi mescidine kim imam olursa ona ~art olunm~~.
Vakf-~~merhûm Hasan bin Ahmed
Dükkân 2
[1] Mezkûr dükkan~n kiras~ndan yevmi bir 'a~r k~ra'et etmek ta`yin
edüp ve k~ ra'et etmeyi Mevlana Abdülkerim'e ba'clehu [2] Âbid Çelebi mescidine imam olana ~art etmi~.
[736]
Vakf-~~merhiim Mevlana Muhyiddin bin ~skender
Mescid ve mu'allimhane ve karbansaray ve köprü
Mebla~~14800
Onu on bir buçu~a mu'âmele olmak ~art olmu~.
Dükkân bâb 13 be her ~ehr fi 15 fi sene 780
Âsiyâb bâb 1 fi sene 500
Çay~r k~ta' 1 fi sene 40
Dükkân 15
Bâzâr günlerinde yevmi kirâ çömlekçi ve tuzcu olurd~rlar fi sene 20
[1] Mebla~-~~ mezbûrun ribhinden ve dekakinin kiras~ndan ve de~irmen ve çay~ r mahsûlundan yevmi iki akça cihet-i imâmet [2] vak~f riihiçün
bir cüz' kelam-~~ kadimden k~ ra'et etmek içün yevmi bir akça ve mescid-i
mezbûre kurbunda vak~f-~~ [3] mezbûr binalar~ ndan mu'allimhâneye
mu'allim olana yevmi iki akça ve yevmi bir buçuk akça cihet-i te'zin ve yevmi
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bir akça cihet-i tevliyet [4] ve `ayarl~~vaki` oldukça müslimânlar `avar~z~na iki
yüz akça verilmek ve mescid-i mezbûre kurbunda hasbeten li'llah binâ edüp
[5] karbansaraym ferra~~na ayda alt~~ar akça mebla~-~~mezkûrdan bald kalan
akçadan mescidin ve mu`allimhânenin [6] ve karbansaray~n ve Leskofçe
içinde binâ ettü~i köprünün meremmetleri vaki` oldukça sarf olunmas~na
~art etti [7] zeva'id-i meremmat~ na vefâ etmeyecek rukbaya tutulup bu cümlenin meremmetine sarf oluna.
Vakf-~~merhüm Hüseyin A~a
Hammâm fi sene 1250
Çay~r-~~Doglar dimekle ma`rüf fi sene 250
Mukata`a-~~zemin-i der Leskofçe° fi sene 40
Mukata`a-~~zemin-i der karye-i Yelasniçel° fi sene 60
Asiyab der karye-i Vuçiye" bâb 2 fi sene 340
Istanbul'da tavuk bazar~~önünde Mahkeme Duran Hüseyin A~a
câmi`ine sarf oluna.
Vakf-~~câmi`-i ~erif merhhm ma~für Sultân Mehmed Han `aleyhi'rrahmetü vel-gufran senevi olup Ürgül312 cizyesinden virilügelmi~tir.
Cihet-i hitâbet fi yevm 3
Cihet-i imâmet fi yevm 2
Cihet-i
yevm 2 mea harc-~~has~r ve ~em`
Vakf-~~mescid-i Ca`fer bin ~irmerd
Mebla~~20000
~art-~~valuf-~~mezbür onu onbir buçuk hesab~~üzre üç bin akça olur.
[737]
Al-masraf:
Cihet-i imâmet fi yevm 2
Cihet-i talim fi yevm 2
Cihet-i lura`et-i cüz' fi yevm 1
Cihet-i te'z~n fi yevm 1
Cihet-i tevliyet fi yevm 2
Becihet-i ~em` ve has~r 120

Güneybat~~S~rbistan'da bulunan ~ehir.
Bugün Leskofçe'nin kuzeybat~ smda bulunan Yela~nitsa adl~~köy.
"Bugün Leskofçe'nin güneyinde bulunan Vuçye adl~~küçük ~ehir.
12 Güneybat~~S~rbistan'da bulunan ~ehir.
I°
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Vakf-~~mescid-i Zâ~arc~~Hac~~der mahalle-i Hamza Hoca
Mebla~~5000
~art-1 vak~f onu onbir buçuk hesab~~üzre yedi yüz elli akça olup.
Al-masraf cihet-i imâmet 750
Vakf-~~mu'allimhâne-i merhüm Muslihuddin Küdi
Mebla~~9000
~art-1 vak~f onu oniki hesab~~üzre bin sekiz yüz akça olup.
Al-masraf
Cihet-i talim fi yevm 4
Cihet-i tevliyet fi yevm 1
Vakf-~~mu'allimhâne-i Yah~i Bey
Mebla~~7000
~art-~~vak~f onu oniki hesab~~üzre bin dört yüz akça olur.
Al-masraf
Be-cihet-i' talim fi yevm 3
Be-cihet-i tevliyet ü yevm 1
Vakf ~~medrese-i merhûm Pir Muhammed Kâdi
iksiyab bâb 2 fi karye-i Konu~" ve karye-i Vinçe" tabi`-i Ürg-üb
Asiyab bâb 2 tabi`-i m[ezbûr] zikrolan asiyablardan mahsûl ü sene cihet
150 tl 30
Mebla~~4500
Ve Goyinofçe" nâm karye s~nurunda
Çay~r k~ta' 2 mebla~~700
Al-masraf
Cihet-i tedris ü yevm 15
Cihet-i halife fl yevm 5
[738]
[1] Vakf-~~pâdi~üli-1 `âlem-penâh hullide mülkehu berâ-y~~zaviye-i
Bey bin Mihal der memerr-i 'an~ m der kurb-i Alâca Hisâr [2] Mihal o~lu 'Ali
Bey merhilm Araca Hisâr kurbünde memerr-i 'an~m üzerinde bir mekteb
binâ etmi~~ba`zi zikr binalar ve çay~rlar ki [3] zikrolundu~~~mezkûr zaviye
vakf olunm~~~mahsûl hissesi kalll olma~~ n musafirine vela ettü~i sebebden
kimesne ra~bet [4] etmeyüp harâbe mü~rif olunacak merhûm ma~fûr sald
'Bugün Ürgüb'ün güneybat~s~ nda bulunan Donya ve Gornya Konyu~a adl~~köyler.
'4 Bugün Ürgüb'ün güneybat~s~ nda bulunan Viça adl~~köy.
'Bugün Ürgüb'ün güneybat~s~ nda bulunan Goyinovats adl~~köy.
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~ehir Sultân Selim Hn ca`la'llâhu te`âlâ ravzaya min riyâz-ül-cinân
huzûruna [5] 'arz olundukda bu zikrolan iki pâre karye-i âyende ve
revendeye sarf olmakiçün tekye-i mezküreye vakf eylemi~ler [6] defter-i
cedid pâye-i serir `ar~-i nazire 'arz olundukda bir karâr-~~ sâb~k vakf~yyesi
mukarrer olmak buyurulma~~n sebet-i defter [7] olund~~diyü defter-i `atikde
mukayyed ve mastür olma~~ n `alâ hâlihi ibkâ ve mukarrer olund~.
Karye-i Paranofça

Alâca Hisâr"
Novak veled-i Radosav, Primikür Grubaç veled-i Radosav, ~çvetko
veled-i Vuçihna, Radonya veled-i Siromah, Yovan veled-i Siromah, Bogdan
veled-i Radomil, Radiç veled-i Radivoy, Marko veled-i Radehna, Koya
veled-i Siromah, ~stoyan veled-i Vukiç, ~çvetko veled-i Vuk, Rado~~veled-i
Yovan, 1Radonya veled-i Radosav, Radosav veled-i Rayko, Vuçina veled-i
Hânc~ , Dimitri veled-i Pâpûççu, Todor veled-i ~stoyko, ~çvetko veled-i
~stoyko, Toma~~veled-i Rade, Radivoy veled-i Radohna, Marko veled-i
Dayça, bive Olivira 6, bive Dikla 6, Petri veled-i Grubaç, Radivoy veled-i
Yanka, Voya veled-i Yovan, Radohna veled-i Yovan
Primikür 1, hâne 22, mücerred 2, bive 2
Hâs~l: 1330
ispenç
gendüm himl 10
cev himl 8
mahlût himl 11
ö~r-i kevvâre
bida't-i hanâzir
resm-i bive
âsiyâb bâb 2
âsiyâbhâ-i di~er harâb

600
246
127
205
50
22
12
60

Vakf-~~kadim zâviye-i mezkûr
An çay~rhâ der yed-i ~âdi ve Kurd k~ta' 5
ber vech-i maktü` fi sene 30
Di~er k~ ta' 1 âsiyâb fi sene 50 cümle 250
Bâ~~k~ta' 1
54
Asiyâbhâ der s~nur-~~ Alâca Hisâr bâb 1 30
Der kurb-i karye-i Sinkofçe' bâb 1 tamam sâle 30
Der tasarruf-i tekye-i mer' iyyât hâliyâ vakfa sarf olunup.
Yekün: 394
16
17

Bugün Kru~evaç'~n do~usunda bulunan Parunovats adl~~küçük ~ehir.
Bugün Leskofçe'nin güneybat~ s~ nda bulunan Sinkovtse adl~~köy.
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[739]
Karye-i Pekina gola nâm-1 di~er Tatar tâbi`-i Alâca Hisâr"
Sinân birader-i o, Radosav veled-i Nikola,
Yûsuf veled-i
Vuçihna veled-i Vuksan, Marko birader-i Vukila, Rayko veled-i Boyko,
Primikür ~ çvetko veled-i Radiç, Peyo veled-i Vuçihna, Radiç veled-i Rayiç,
Radonya veled-i Vuksan, Terzi Novak, Radivoy veled-i Novak, Dimitri
veled-i Vuk, Petri veled-i Bo~ nak, Radiç veled-i Vuçihna, Radosav veled-i
Radeta, Nikola veled-i Siromah, Rayko veled-i Radosav, Vukalya veled-i
Vukça, Kuman veled-i Vukosav, Nikola veled-i Vuçihna, Vuça veled-i
Dimitra~ in, Rayka veled-i Pavle, Bogdan veled-i Debbâk, Radosav veled-i
Kürekçi, Petri veled-i Lazar, Güra veled-i Radeta, Radonya veled-i Yovan,
Vuk veled-i Vuk[o]sav, Lazar veled-i Petre, Radonya veled-i Radosav, Bo~ko
veled-i Nikola, Petko veled-i Rayin, Novak veled-i Kostadin, ~stoyan veled-i
Çizmeci, Matiya veled-i Todor, bive zen-i Radosav, bive zen-i Vukiyan, Ra~a
veled-i Radoye, Gruya veled-i Ra~a, Yovan veled-i Radi~a, Rayko veled-i
Nikola
Müslim 3, primikür 1, hâne 33, mücerred 4, 'Diye 2
Flasil: 242619
resm-i çift

44

ispenç

925

gendüm himl 15

369

cev lukna himl 20

369

mahlüt himl 16

296

resm-i bive

12

ö~r-i `ades
ö~r-i kendir

5

ö~r-i kelem

10

ö~r-i piyâz
resm-i bostân

2
66

resm-i giyâh

125

resmi hime
Bulunmam~~.
Mahsulat~n toplam say~s~~ 2426 de~il 2386 akçad~r.

2

66
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resm-i fuç~~

15

resm-i 'arüs

15

bida't-i hanâzir

50

badhava

15

Evkâf-1 Câmi`-i ~erif-i Sultân Murad Han tâbe serrâhu
Nefs-i Alaca Hisar
Gazi

Hammâm der nefs-i Alaca Hisâr vakf-~~cami'-i merhüm Sultan Murâd
Has~ l fi selase sinin: 22000
Ber müceb-i 'arz-i kadi

Câmi'-i ~erifin ve hammâm~ n sulu yollar~n~~terkim etmek içün Jivko
nâm zimmi ta`yin olund~.
[740]
Vakf-~~Emir Hasan imâmete üç akça iki akça dahi ziyâde olup fi yevm 5
Timâr cihet-i hitâbet Lofçi2° nâm karye hâs~l 2240
Becihet-i imâmet harâcdan vakf olunm~~~fi yevm 5
Cihet-i mücevvid (?) hammâmdan takdir olunm~~~fi yevm 2
Cihet-i mu'arrif hammâmdan takdir olunm~~~fi yevm 1
Cihet-i kayyum hammâmdan takdir olunm~~~fi yevm 1,5
Becihet-i has~ r ve intim hammâmdan takdir olunm~~~fi yevm 0,5
Vakf-~~Mezid es-sipâhil
3000
Câmi`-i ~erife hatlb eczâ okuyup ribhinden y~lda üç yüz altm~~~akça
vazifesin ala fi yevm 1
Vakf-~~Mehmed
3000

20 Bugün Kru~evaç'~ n güneydo~-usunda bulunan Lovtsi adl~~köy.
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Câmi'-i ~erife hatib eczâ okuyup ribhinden y~lda üç yüz altm~~~akça
vazifesin ala fi yevm 1
Vakf-~~Osmân Çelebi bin ~skender ~stanbollu
3000
Kelam-~~kadim 1
Câmi`-i ~erife hatib olan 'a~r okuyup ribhinden y~ lda üç yüz altm~~~akça
vazifesin ala fi yevm 1
Vakf-~~Sâhmâni Hâtûn zen-i Dâyild Bey
Mebla~~2800
Kelam-~~kadim 1
Câmi'-i ~erife mü'ezzin olan zikrolunan akçan~n ribhinden yevml bir
akça vazifesin ala ü yevm 1
Vakf-~~Sinân Efendi
Çay~r ma' tevabi'lla ve hudûd 1
Çay~r 1
Cami'-i ~erife hatib olanlara ~art olunm~~t~r.
Vakf-~~Emir Mahmild
Mezkûr bir mescid ve zâviye binâ edüp ta`yin-i mescid budur:
Mebla~~2000
Çay~r k~ta' 1
Hâne-i imam 1
Zikrolunan akçan~ n ribhinden ve çay~r~ n mahsûlundan cihet-i imâmet.
Vakf-~~'Ali Voyvoda
Câmi'-i ~erif y~lda mukata'a virür.
Mebla~~50
Vakf-~~Emir Hasan
Dükkanlar~ndan cami'-i ~erife y~lda mukata'a virür.
Mebla~~30
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Vakf-~~Mustafa bin Kulak
Mezkûr mescid binâ edüp Magre~ad I nâm karye kurbünde Rasina
nehrinde iki göz de~irmen vakf edüp tayin olund~.
Becem'an cihet-i imâmet fi yevm 2
Cihet-i mü`ezzin fi yevm 1
Vakf-~~Fatma Hâtûn hem~ire-i ~a`ban Bey
Mebla~~3000
Mustafa bin Kulak Mescidine imâm olanlara zikrolunan akçamn
ribhinden has~ l olan akçadan yev~ni birer akça tayin olunm~~~ü yevm 1
Vakf ~~~ahbola nam Hadin
Mebla~~3000
Zikrolunan akçan~ n ribhinden Ayâs mahallesinden olan mescide imam
olanlara eczâlar okumak içün yev~ni bir akça tayin olunm~~~fi yevm 1
Vakf-~~ ki~e Hâtûn bint-i Hamza zen-i hallaci Mustafa
Rasina nehrinde bir göz de~irmen vakf edüp Mustafa bin Kulak mescidine imam olanlara salâ okumaya tayin olund~~ü yevm 1
[1] Vakf-~~sancakbe~i bin Behad~ r mezkûr Drago~ evina' nâm karyede
olan ahûr~ n vakf edüp [2] âyende ve revende gelüp konalar alt~~ bin akça
edüp onu onbir buçuk hesab~~ üzre mu'âmele olup [3] y~lda üç yüz altm~~~
akça Mevlana Ahmed hocaya eczâ okumas~na ta`yin olund~~madâmki mezkûr kayd hiyâzetdir [4] kendü mütevelli olup ba`dehu nefs-i Alâca Hisâr'da
cami`-i ~erife hatib olanlar mütevelli olalar ve cihet-i tevliyet ayda [5] doksan
akça baki kalan dört yüz alt~~ akça Goglova" derbendinde köprüye ve
Dragovina'da'olan [6] çe~meye ve Bikane25 ve Ledine" nâm karyede olan
köprüye ve Okoli~tede" olan köprüye ve zikrolunan [7] ahilr~n termimine
harc olunmas~~taYin ve ~art olund~.

Bugün Kru~evaç'm kuzeydo~usunda bulunan Makre~ane adl~~köy.
Bugün Ürgüb'ün güneybat~s~ nda bulunan Gornya ve Donya Dragu~a adl~~köyler.
23 Bugün Kru~evaç'm do~usunda bulunan Gaglovo adl~~ köy.
24 Bugün Kru~evaç'm kuzeybat~s~ nda bulunan Dragovo adl~~ köy.
2' Bugün Kru~ evaç'm güneybat~s~ nda bulunan Biçani adl~~ küçücük köy.
26 Bugün Kru~evaç'~n kuzeydo~usunda bulunan Ledina adl~~ mevki.
27 Bulunmam~~.
21

22
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[741]
[I]Vakf-~~merhilm Firûz A~a bir mescid ve bir imam evin binâ edüp
iki göz de~irmen ve be~~dükkân [2] ve on bin akça vakf edüp ziyâde geçüp
zikrolunan on bin akça rukbaya koyup [3] mutaba` olup ve dükkan~n ikisi
hârabe müteveccih olup imam bulunmayup Hasan Halife nâm kimesne
de~irmen ve dükkanlar~~[4] ihyâ edüp iki göz de~irmen vaki' dükkân Firûz
A~a r~lhiçün mezkûr Hasan Halife eczâ okumas~ na berat' [5] mûcebince
ta`yin olunm~~~vech-i me~ rûh üzre defter-i cedide kayd olund~.
Vakf-~~Haci Mehmed
Mescid ve mu'allimhane binâ edüp.
Mebla~~3000
Dükkân bâb 8
Kelân~-~~kadim 4
Zikrolunan akçan~ n ribhinden ve dükkanlar~n kiras~ ndan imam ve
mu'allime cihet-i ta`yin olunm~~t~r.
Cihet-i imâmet fi yevm 2
Cihet-i mu'allim ü yevm 2
Vakf-~~Mahmûd Kethudâ
Hac~~Mehmed mescidine on dükkân ve yedi bin akça vakf-~~ ilhak edüp
imam olanlara ta`yin olunm~~.
Cihet-i imam ü yevm 2
Cihet-i mü'ezzin fi yevm 1
Vakf ~~Hüseyin Voyvoda
Hac~~Mehmed mescidine vakf ettü~i budur:
Mebla~~3000
Mescid-i mezbüre imam olanlara zikrolunan akçan~ n ribhinden bir
eczâ okumas~na ta`yin olunm~~.
Fi yevm 1
Vakf-~~Mahmûd Kethudâ
nâm kimse Hac~~ Mehmed mescidine y~ lda iki çift ilhak edüb ta`yin
olunm~~.
Mebla~~90
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Vakf-~~Mahmûd Kethudâ
Mescid binâ edüb vakf ta`yin etmi~dir.
Mebla~~10000
Dükkân bâb 10
Zikrolunan akçan~ n ribhinden ve dükkânlarm kirâs~ ndan cihet-i
imâmet ve mü'ezzin takdir olunm~~ .
Cihet-i imam fi yevm 2
Cihet-i mü'ezzin fi yevm 1
Vakf-~~~al~ân Bey
~ki bin be~~yüz akça ve bir göz de~irmen ve olan çay~rlar~~ve âhûrin
vakf edüp âyende ve revende her kim konak olup gelürse at~na otlak ve
kendüye yiyecek virile diyü ta`yin olunm~~.
Timâr câmi'-i kal'a-i Koznik cihet-i imâmet ve hitâbet
Hâs~l: 1550
Karye-i Vonyaja" tâbi'-i m[ezbûr]
Nefs-i Alâca Hisâr mahkemesi olan havluda s~nur ile ve iki ev ile ve
âhür ile ve bir anbâr ile ve bir çay~ n ile kasaba-i mezbûre feth olandan berü
kâdi olanlara vakf-~~'atik.

" Bulunmam~~.

Dragana Amedoski
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