XVI. YÜZYILDA AYA~~KAZASI VAKIFLARI
DENIZ KARAMAN
Osmanl~~ devletinde genel olarak mali kaynaklar avar~z, cizye ve mukataalar ile havass-~~ hümâyün olarak adland~ r~lan padi~ah haslar~mn olu~turdu~u
iç ve d~~~hazine; eyâletler maliyesi olarak tan~ mlanan timar sistemi ve büyük
ölçüde e~itim, sa~l~k ve bay~ nd~ rl~ k gibi hizmetlerin finansmar-fin~~ sa~layan
vak~flar olarak kategorize edilebilir. ~maret, cami, zaviye, medrese, çar~~~gibi
çe~itli hayri, içtimai ve iktisadi unsurlar~ n vak~f eserler olarak vücut buldu~u
ve varl~ klar~ n~~ sürdürebilmeleri için emlak, akar veya nakit para tahsis edildi~i (vakfedildi~i) bilinen bir keyfiyettir. Tarihi vak~flarla ilgili çal~~malar artt~ kça bir yandan içtimai ve iktisadi amaçl~~müesseseler gün yüzüne ç~ kacak
di~er yandan bu amaç için ayr~lan fakat devlet bütçesi d~~~nda kalan kaynaklar~n kabaca da olsa miktar~~ belirlenebilecektir. Böylelikle toplumun varl~ kl~~
kesiminden yoksul kesimine yönelik kaynak transferi ve sosyal ihtiyaçlar için
yap~lan harcamalar, di~er bir ifade ile toplumun sosyal adalet mekanizmalar~~
daha sa~l~kl~~ olarak de~erlendirilebilecektir. Osmanl~~ co~rafyas~ mn geni~li~i
dikkate al~ nd~~~nda, genel bir sonuca varman~ n uzun y~ llara malolaca~~~aç~kt~ r. Bu mülâhazalarla XVI. yüzy~lda Ankara sanca~~na ba~l~~Aya~~kazas~ ndaki
vak~flar inceleme konusu olarak seçilmi~tir. Böylece Aya~'~ n timar sistemine
dahil olmayan köy ve mezralar~~ile muhtelif miktarlardaki nakdin kimler taraf~ ndan hangi amaçla vakfolundu~u tesbit edilirken ayn~~zamanda XVI.
yüzy~ldan bu yana Aya~~köylerinin adlar~~ve bunlarda meydana gelen de~i~meler ile zamanla ortaya ç~ kan yeni yerle~im birimleri de tesbit edilebilecektir'. Bilindi~i gibi bu tür çal~~malar~ n temel kayna~~~tahrir defterleridir. Burada da Tapu Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuyüd-u Kadime Ar~ivi'nde bulunan 558 numaral~~Evkaf Defteri asli kayna~~~olu~tururken; yerle~im yerlerinin belirlenmesi ve baz~~kar~~ la~t~ rmalar için Kuyûd-u Kadime Ar~ivi 74 numaral~~ mufassal ve 214 numaral~~icmâl defterleri ile Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivleri'nden 117 numaral~~ mufassal, 162 numaral~~icmal ve Kepeci tasnif~nden 206 numaral~~avar~z defterleri ile 1167 (1753-1754) tarihli Aya~~~eriye siciline müracaat edilmi~tir.
1 Aya~~kazas~~ timar kesimi için bk.z. Deniz Karaman "XVI. Yüzy~lda Aya~~Kazas~~Tahlil Denemesi", Belleten, LXVI/246 (2002), s.421-501.
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Ankara sanca~~na ait tahrir defterlerinden günümüze intikal edenlerin
ilki hicri 867 (1462-1463) tarihli tahrir defteridir. Muzaffer Ar~ kan, defterde
tarih belirtilmemi~~olmakla beraber, Yabanovas~ 'na dair kay~ tlarda hicri 867
recebinde (1463 mart) Turasan Bey evkaf~~ hakk~ nda padi~ah~ n gönderdi~i
bir hüküm bulundu~unu bildirmekte, böylece tahririn bu tarihten önce,
muhtemelen 1460'dan sonra ba~lay~p 1463'te halen sürdü~ünü ifade etmektedir2. Turan, I. Murad döneminde (1363-1389) Timurta~~Pa~a taraf~ ndan
düzenlenen defterin, muhtemelen Ankara'n~ n ilk tahririne ait oldu~unu belirtmektedir3. Söz konusu defter bu güne intikal etmemi~tir. Böylece Ankara'ya ait tahrirlerle ilgili derli toplu ilk bilgi kayna~~~1460'11 y~llara dayanmakta
ancak defter noksan oldu~u için, maalesef Aya~~için bu kadar gerilere gidilememektedir. Ancak ilerde görülece~i gibi, vak~f kay~ tlar~ nda I. Bayezid ni~amyla tasarruf edilen topraklardan bahsedilmekte ve dolay~s~ yla Aya~'~n
köklü bir maziye sahip oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Ar~ kan mezkür incelemesinde on idari birim tesbit etmi~tir. Bu idari birimler ve ba~l~~köy say~ lar~~
~öyledir 4: Bac~, 32 köy; Çubuk, 73 köy; Kasaba, 79 köy, Karacabey, 3 köy;
Mürtedova, 67 köy; Binariili, 105 köy; Yabanovas~, 81 köy, ~urva, 36 köy,
Mudr~ b,36 köy; Uru~, 15 köy olmak üzere toplam 522 köy bulunmaktad~ r.
Söz konusu köylerin isimleri, ba~l~~olduklar~~idari birimlerle birlikte de~il,
ekte alfabetik s~ ra ile verilmi~~olup her birinin yan~ nda ba~l~~oldu~u birim de
yer almaktad~ r. Böylece idari birimlerde ad~ na rastlayamad~~~m~z Aya~'', fihristte üç köyle irtibatl~~olarak görüyoruz ki bunlar Oltan, Yar~ mcaav~ar ve
Onaç köyleridir. Sonraki y~llara ait kay~ tlardan elde etti~imiz bilgilere göre
Onaç olarak zikredilen yer muhtemelen Otac olmal~d~ r.
XVI. yüzy~ lda Aya~'a ba~l~~yerle~im yerlerini, timar kesimine ait olmak
üzere ilk olarak 1523 tarihli 117 numaral~~ mufassal defterde görüyoruz. Vak~f
ve umar kesimini, dolay~s~yla Aya~'~~bütün olarak görmek de 1530 tarihli 438
numaral~~ muhasebe-icmal defteri ile mümkün olmaktad~ r. Daha sonra 1571 72'de TD. 74 ile timar ve TD. 558 ile vak~f kesimini yeniden görüyoruz.

2 Muzaffer Ar~kan, H.867 Tarihli Ankara Tahrir Defteri Açiklamalarla Metin Tesbiti,
Yaymlanmam~~~Doktora Tezi, Ankara 1958, s. 5-6.
3 Ahmet Nezihi Turan, Yabanabad Tarihini Ararken, Ankara 1999, s.43. Turan 1463
kay~ tlar~ nda Yabanovas~~ olarak geçen kazan~ n 1523'ten sonra Yabanabad olarak an~lmas~ n~~
yerinde olarak "adeta tamamen imar edildi~inin ilan edilmesi" olarak yorumlamaktad~r a.g.e., s.
42.
`t Ar~ kan, a.g.e., s. 24.
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Ar~ kan zaman içinde Mudr~b ve Uru~'a tabi köylerin Aya~, Mürtedova ve
Yabanovas~~ aras~nda taksim edilerek bu iki idari birimin ortadan kalkt~~~m
bildirmektedir5. Sonraki kaptlardan anla~~ld~~~na göre Uru~~bütün ba~lant~lanyla Aya~'a intikal etmi~tir, ancak Uru~'a ba~l~~15 birim oldu~u ifade edilmekle birlikte fihristte 7 tanesini görmek mümkün olmu~tur. Mudr~b'dan
Aya~'a intikal edenler de Cimderdivan~, Eldelik, Kay~~Kayaba~~~olarak tahmin
edilebilir. Buradan da anla~~laca~~~üzere idari taksimattaki de~i~me ile hangi
yerle~im yerinin hangi idari birimden di~erine intikal etti~ini çok da sa~l~ kl~~
olarak tesbit etmek mümkün görünmüyor zira, bir çok idari birimde, di~er
birimlerde de bulunan köy adlar~na rastlamak mümkündür. Mesela Yalak
ad~~Binarfili, Uru~~ve ~urva'mn her üçünde de bulunmaktad~r. Aya~'taki Yalak'~ n Uru~'a ba~l~~Yalak oldu~u kuvvetle muhtemeldir. Keza K~n~ k ad~~Aya~~
civar~nda hem Yabanovas~~ hem de Uru~'ta görülmektedir; binâenaleyh Aya~'taki K~n~k'~n yine Uru~'la birlikte intikal etti~i dü~ünülebilir. Baz~~yerler için
ise tahminde dahi bulunman~ n güç oldu~unu belirtelim. Ar~ kan ve Turan'~n
çal~~malar~ndan anla~~ ld~~~ na göre, idari taksimattaki geçi~ler yaln~z Mudr~b
ve Uru~'un la~-v~yla s~n~ rl~~kalmay~p di~er kaza-nahiyeler ars~nda da cereyan
etmi~tir. Zira Ar~kan'~n 1467'ye istinaden Yabanovas~ na ba~l~~olarak gösterdi~i baz~~ köyler Turan'~n 1523 tarihli (TD.117) Yabanabad için yapt~~~~listede görülmemekte, ayn~~ y~ l için Aya~'a ait kay~ tlarda bulunmaktad~ r. Bu
köyler s~ ras~yla Ba~bereket, Bayram, Yellük~z~ k, Boyalu, Ça~a, Dastarlu, Il~ca,
~lhan, Karaviran, Musa, Salih, Teske olarak say~labilir. Keza 1463' te ~urva'da
görülen Yo~unpelit 1523' te Aya~'tad~ r. Ancak burada, yukar~da de~inilen bir
hususu tekrar vurgulamak gerekiyor. Yukar~da Yalak ve K~ n~ k örneklerinde
görüldü~ü gibi bazen bir isim, birkaç kaza-nâhiyede görülebilmektedir.
1463 tarihli defterde Aya~'a dair ancak ipuçlar~~görülmekte, o dönemin yerle~im birimleri hakk~ nda kesin bilgi bulunmamaktad~ r böylece ayn~~ adlar
hem Aya~~hem de Yabanovas~ 'nda bulunabilir; Aya~'takiler devam ederken
Yabanovas~ 'ndakiler tedricen ortadan kalkm~~~veya Yabanabad'da da görülen
Eldelik/Sar~kavak örne~indeki gibi de~i~ime u~ram~~~olabilir; dolay~s~yla
Yabanovas~'ndan Aya~'a intikal eden köyler tamamen tahmine dayanmaktad~ r. Di~er taraftan Ar~ kan'~n 1463 tahririne dayanan çal~~mas~ nda Güdül ve
Kesanos adlar~~ yer almakla beraber herhangi bir idari birimle irtibatland~ r~lmam~~, yaln~z padi~ah hass~~ oldu~u belirtilmi~tir. Sonraki tahrirlerde ise

5 Ar~ kan,

a.g.e., 5.15.
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Aya~'ta padi~ah hass~~görülmemekte, fakat ileride görülece~i üzere II. Bayezid'in Amasya'daki imaretine ait vakfa dahil bulunmaktad~ r.
1523 tahrirlerine dayanan 1530 tarih ve 438 numaral~~ muhasebe-icmâl
defteri ve hicri 979/ 1571-72 tahrirlerine dayanan 558 numaral~~evkaf kay~ tlar~ ndan Aya~'ta 7 mahalle oldu~u anla~~lmaktad~ r. TD. 558'deki s~ raya göre
bunlar:
Mahalle-i ~mam Ferah 6: TD. 438'de 1 imam, lmüezzin, 1 muhass~l
dahil olmak üzere toplam 59 nefer kaptl~d~ r. 1571-72'de kay~ tl~~nufusu ifade
eden nefer say~s~ n~ n 138 oldu~u görülmektedir. Bunlardan biri müezzin, biri
muhass~ld~ r.
Mahalle-i Ömero~lu: TD.438'de biri imam, toplam 65 olan kay~ tl~~ nüfus; 1571-72'de 126'ya yükselmi~tir, bunlardan biri imam, biri müezzin ve
ikisi muhass~ ld~ r.
Mahalle-i Mescid-i ~mam Yusuf: TD.438'de kay~ tl~~ 42 ki~i içinde bir
imam, bir müezzin, iki muhass~ l, üç seyyid ve bir ehl-i berat bulunmaktad~ r.
1571-72'ye gelindi~inde kay~ tl~~ nüfusun 74'e yükseldi~i görülmektedir. Bunlardan biri imam, biri duac~, biri câbi, biri muhass~ld~ r. Ayn~~ kay~ ttan mahallede iki zaim, iki zaim zade ve iki timar erinin ikamet etti~i anla~~lmaktad~ r.
Mahalle-i Cami: TD.438'de 103 kay~ tl~~ nüfustan biri imam, biri hatip,
biri müezzin ve biri de muhass~ld~ r. 1571-72'de ise kay~ tl~~nüfus 210'a yükselmi~tir. Bunlardan biri imam, biri müezzin, biri duac~ , biri de kayyimdir.
Mahalle-i Ali Dede: TD.438'de kay~ tl~~ 65 nüfus içinde bir imam, bir
müezzin ve bir muhass~ l bulunmaktad~r. 1571-72'de kay~ tl~~nüfus 168'e yükselmi~tir. Buradan anla~~ld~~~ na göre Aya~~kad~s~~ve ~ehir kethüdas~~ bu mahallede ikamet etmektedir. Ayr~ca bir sipahi, bir merd-i timar, iki muhass~l,
iki imam, bir müezzin ve bir müderris de mahalle sakinlerine dahildir.
Mahalle-i cedid Yemen Dede: TD.438 ve TD. 558'de Bütün mahalleler
içinde cedid olarak bahsedilen tek mahalle budur, 1463 tahririnden sonra
te~ekkül etti~i dü~ünülebilir. 438'e göre kay~ tl~~ 44 ki~iden biri imam, biri
müezzin ve ikisi seyyiddir.1571-72'de kay~ tl~~nüfus 62'ye yükselmi~ tir. Mahalle

6 Tahrir defterinde bu isim ~ mam Karaca olarak okumaya da müsaittir, nitekim TD. 438
ne~rinde de böyle okunmu~tur, bkz. 438 Numaral~~Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri
(937/1530), Ankara 1993, s. 72 ve 395.
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sakinlerinden biri imam, biri hatip ve ayn~~zamanda duac~, biri de muhass~ ld~r.
7- Mahalle-i ~eyh Muhyiddin: TD.438 de biri imam, biri muhass~l toplam
kay~tl~~nüfus 24 iken 1571-72'de 73'e yükseldi~i görülmektedir. Bunlardan
ikisi imam olup, biri için imam-~~câmi kayd~~dü~ülmü~tür.
1107 (1695-1696) tarihli avanz defterinde mahalle say~s~n~n sekize yükseldi~ini ve baz~lar~n~n ad~n~n de~i~ti~ini görüyoruz. Buna göre Câmi-i Atik,
Ferah Fakih, ~eyh Muhyiddin, Ömero~lu, Elhac Yusuf mahalleleri yukar~dakilerle ayn~~veya takip edilebilir bir de~i~ikli~e u~ram~~lard~r. Fakat bu defterde art~k Ali Dede ve Yemen Dede mahallelerini göremedi~imiz gibi yeni
te~ekkül eden mahallenin de hangisi oldu~unu pek kestiremiyoruz. Böylece
adlar~~de~i~en iki ve yeni te~ekkül eden bir mahallenin adlar~~Elhac Memi,
ElhacVeli ve Dervi~~~mam mahalleleri olarak kar~~m~za gkmaktad~r7.
Aya~~merkezinde kay~tl~~851 ki~inin 38'i askeri s~n~f mensûbudur. Bunlar
kad~, kethüda, zaim, sipâhi, imam, müezzin, hatip gibi ki~ilerdir. 558 numaral~~defter yaz~l~rken Mehmed veled-i Hac~~Ali'nin kad~~oldu~unu görüyoruz,
kad~~nim çift ve 5 akça resimli bir yer tasarruf etmektedir. ~ehir kethüdas~~
H~z~r Bal~~veled-i Mürsel; müderris ise Ahmed Fakih veled-i Hasan Fakih'dir.
Askeri s~n~f ço~unlukla ~mam Yusuf ve Ali Dede mahallelerinde ikamet etmektedirler, bu günkü zihniyetle bak~ld~~~nda buralar~n mutenâ semtler oldu~u dü~ünülebilirse de, Ortayl~'n~ n belirtti~i üzere mahalleler, s~n~f ya da
statil fald~l~~~na göre te~ekkül etmiyordu8. ~ehirde bir de cerrah oldu~u görülmektedir9. Pir, âmâ, kötürüm ve sâir d~~~nda 740 hane, 35 mücerred kay~ tl~d~r. ~ehirli nüfus 6 adet tam, bir adet iki çift büyüklü~ünde, 48 de nim çift
tasarruf etmektedirler. Sultan II. Bayezid'in Amasya'daki imâretine vakfetti~-1
Aya~~merkezinden toplam 29295 akça gelir sa~lanmaktad~r. Arpa, bu~day,
burçak, nohut, pamuk ekilmekte; ba~, bahçe, bostan yeti~tirilmekte, ar~c~l~k

7 1460'11 y~llarda in~a olundu~u tahmin edilen Bünyamin Camii, Dervi~~ ~mam
mahallesindedir. 968/1560'da Hac~~Veli taraf~ndan yapt~r~lan Killik camii, Hac~~Veli
mahallesinde bulunmaktad~r, (Maide Selya Özdemir, Ayas'ta Türk Mimarisinin
De~erlendirilmesi, Yayinlaninamis Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul 1989, s.31.) ; XVI-XVII. Yüzy~la
tarihlendirilen Akta~~mescidi (bkz. Sadi Bayram-Yener Liitfi Mert, ~l ~l Vak~ flar Serisi Ankara,
Ankara 1998, s.61.) ise Hac~~Memi mahallesindedir. Son ikisinden fiziki konum itibar~yla ilki
daha d~~ta bulundu~u için, yeni mahalle olarak tahmin edilebilir mi?
8 ~lber Ortayh, Osmanl~~Toplumunda Aile, ~stanbul 2000, s.21.
9 bkz.TD.558, v.120b
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ve küçükba~~hayvanc~l~ k yap~lmaktad~ r. Kay~tlardan anla~~ ld~~~ na göre 7 de~irmen ve 100 akça gelir getiren sazl~ k bulunmaktad~ r.
Kazalardaki köylerden herhangi bir vakfa ait olanlar~ n, timar sistemiyle
ilgisi bulunmad~~~~bilinmektedir, dolay~s~yla sipâhilere gelir kayna~~~olarak
da~~ t~m~~söz konusu de~ildir. Di~er taraftan icmâllere bakt~~~ m~zda Aya~'taki
köylerin tamam~ n~ n Aya~~sipâhilerine ait olmad~~~ n~~görüyoruz. Bir kaide
olarak "timar vahdetini te~kil eden karyeler hangi nâhiyede iseler, sipâhi de
o nâhiyenin sipâhisi" olmaktad~ r"). Böylece gelirleri Aya~'ta bulunan sipâhilere tahsis edilen köyleri Ba~bereket, ~lhan, Çukurviran, Oltan, Arklar, Yo~unpelid, Yeniceincepelid, Ça~a, Kark~ n, A~a~~derelü, Karacaviran, O~uzçaUluçanlu, Musa, Yüregir, Kirec, Yalak, Kabaca, Karaviran-~~ aya~in, Boyaluaf~ar, K~ n~ k, Ortabereket, Kalta, Il~ca, Cimderdivân~, Salih, Dedezâviyesi
olarak s~ ralamak mümkündür. Kay~tlardan anla~~ld~~~ na göre bu köylerin bir
ço~unun has~llar~ ndan sipâhilere tevcih edilen gelirlerden sonra kalanlar,
ba~ka sipâhilere hisse olarak da~~ t~lmaktad~ r".
VI. Yüzy~lda A a~'~ n Vak~f ve Timar Köyleri
1523 Timar
1571-72 Timar
1523 Vak~f
Akdepe
Ak Depe
Balç~cak
Alpagud
Alpagud
Ba~aya~~
Arklar
Arklar
Çakmacuk
A~a~aderelü
A~a~aderelü
Dastarlu
Ba~bereket
Ba~bereket
Demürcü
Güdül maa
Sapanlu, Hac~ lar,
Bayram
Bayram
Kamanlar, Körpeviran
Boyaluaf~ar
Boyalubüzürk,Küçük,
Ortaboyalu,
Cimder Divân~~ve Tonuz p~ nar'
Ça~a

I° Ar~ kan,
Il bkz.

Boyaluaf~ar
Boyalubüzürk ve Küçük
ve Ortaboyalu
Cimderdivân~~ ve Tonuzp~ nar~~
Ça~a maa mezraa-i Kuruviran

5.12.
TD.162 ve TD.214.

~ldelik
Kabil

1571-72 Vak~f
Balç~ cak
Ba~aya~~
Çakmacuk
Dastarlu
Demürcu
Güdül maa
Sapanlu, Hac~ lar,
Kamanlar, Korpeviran
~ldelik
Kabil

Karacakaya

Karacakaya

Keçiler

Keçiler
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Çukurviran

Çukurviran

Kesenos

Kesenos

Çukurviran
Dede Zâviyesi

Çukurviran

Yeregömü

Yeregömü

Dedezâviyesi

Dörtturluk

Dörtuluk

Dündar~eyho~lu

-

Il~ca

Il~ca

~lhan
Kabaca

~lhan

Kalta
Karacaviran ve Kayaba~~~
Kara Viran-~~ A~ba~in
Karaviran-~~ çatalc~ k
Kark~ n
Kay~~(Yusuf~eyh)
Keçilü

Kabaca
Kaka
Karacaviran ve Kayaba~~~
Karaviran-~~A~ba~in
Karaviran-~~ Çatalc~ k
Kark~ n
Kay~~
Keçilü

K~ n~ k
K~ z~ k

K~n~ k

Kirec
Musa
O~uzçay~ r~~
Oltan

Kirec
Musa
O~uzçay~ r~~
Oltan

Ortabereket

Ortabereket

Otac
Özler

Otac
Özler

K~z~ k

Salih
Salih
Saray (Yukaruderelü) Saray
Teske
Teske
Uluçanlu
Uluçanlu
Uru~~
Yalak

Uru~~
Yalak

Yar~ mcaav~ar

Yanmcaav~ar

Yelliluz~ k
Yeniceincepelid

Yelliluz~ k
Yeniceincepelid

Yo~unpelid
Yüregir
Zâviyebereket

Yo~~mpelid
Yüregir
nviyebereket
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Bu köylerden vak~ f kesimine dâhil olanlar hakk~ nda hicri 979 (15711572) tarih ve 558 numaral~~ evkaf tahrir defterinden elde edilen bilgileri
a~a~~daki gibi özetlemek mümkündür:
Balç~çak: Sultan Bayezid vakf~~ olup 26 raiyyet kay~ tl~d~ r. Üç zemin tasarruf edilmektedir. Bu~day, arpa, burçak, pamuk, so~an, ba~, bostan, ar~~ ve
koyun yeti~tirilmektedir.
Ba~~Aya~: Üçü yörük, 149 reâyadan ikisi kategorize edilmemi~tir. Üç zemin tasarruf edilmektedir. Bu~day, arpa, burçak, nohut, mercimek, ba~, bostan, ar~ , koyun yeti~tirilmekte, Kayalu adl~~bir mezras~~bulunmaktad~ r.
Çakmacuk: Sultan Bayezid vakf~d~ r. ~kisi haymana, ikisi yörük, biri mutak toplam 101 raiyyet kay~ tl~d~ r. Bir zemin tasarruf edilmektedir. Bu~day,
arpa, burçak, nohut, mercimek, ba~, bahçe, bostan yan~s~ ra ar~ c~l~ k yap~lmakta ve koyun yeti~tirilmektedir.
Dastarlu: Bursa'da Umur Bey câmii mescidi vakf~d~ r. Bir muhass~l ve 151
reâya kay~ tl~d~ r. Bu~day, arpa, burçak, nohut, pamuk, so~an, bostan ekilmekte; ba~c~l~ k yap~ lmakta, armut yeti~ tirilmektedir. Ar~c~ l~ k ve koy~~ nculuk
yap~lmaktad~ r. Biri haraçl~, üç de~irmen vard~ r
Demürci: Sultan Bayezid vakf~d~ r. Bir imam ve biri yörük 64 reâya kay~ tl~d~ r.~ki zemin tasarruf edilmektedir. Bu~day, arpa, burçak, nohut, mercimek, ba~, bostan yeti~tirilmekte; ar~c~ l~ k ve koyunculuk yap~lmaktad~ r.
Güdül, Sapanl~~, Körpeviran, Hac~lar, Kat~lanlar: Birlikte yaz~ lan bu be~~
köye ait kay~ tlarda önce bir k~s~ m reâya s~ raland~ ktan sonra, "zimmiyan der
karye-i mezkûr" ba~l~~~~ile zimmiler yaz~lm~~~ve tekrar "müslümanan-~~ karye-i
mezkûr" ba~l~~~~ile yeniden müslüman reâyalar gösterilmi~tir. Hangi kayd~ n
hangi köye ait oldu~u anla~~lamamaktad~r. ~lk kay~ tta bir hatip, 154 reâya kay~ tl~d~ r. Bunlardan ikisi nim çift tasarruf eden yedi ki~iden dördünün üstündeki ~erhte eski deftere göre "memhûr-~~ askerileri oldu~u belirtilmektedir 12 .
~kinci kay~ tta yer alan 11 zimmiden alt~s~~ çift veya nim olarak i~aretli olup di~erleri kategorisizdir. Üçüncü kay~ tta 127 müslüman reâya bulunmaktad~ r.
Bu k~s~mda 20 de zemin kay~ tl~d~ r. Köylerde hariçten zirâat edenler bulunmaktad~ r. Ba~l~ca ürünler bu~day, arpa, burçak, pamuk, bostan ve ba~d~ r.
12 "Yeniçerilerle kale muhafazas~ na memur olanlara tahsis olunan ulüfeyi göstermek üzere
verilen vesika" olarak tan~ mlanan memhur için bkz. Fert Devellio~lu, Osmanl~ ca-Türkçe
Ansiklopedik Lügat, 1993 Ankara.
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Ar~c~l~k ve küçükba~~hayvanc~l~ k yap~lmaktad~r. Bir pazar ve bir harap de~irmen bulunmaktad~r. Hicri 867 (1462-1463) tarihli defterde 41 çift, 8 nim, 1
ortak, 30 bennak ve 11 kefere-i Güdül kay~ tl~~olup bunlar~n da ikisi d~~~ndakilerin türk-islam ad~~ ta~~d~~~~belirtilmektedirn. Bu dönemde Güdül, pâdi~âh
hass~d~ r. Bilâhere Sultan II. Bayezid Amasya'daki imaretine vakfet~nai~tir.
~ldelik: Ankara'daki Karaca Bey imâreti vakf~d~r. 40 ki~i kay~ tl~d~ r, dördü
için kategori belirtilmemi~tir. 3 zemin tasarruf edilmektedir. Bu~day, arpa,
bostan, pamuk, so~an üretilmekte, ba~c~l~k yap~lmakta; ar~~ve koyun yeti~tirilmektedir. Bir de~irmen vard~ r.
Kabil: Sultan Bayezid vakf~d~ r. Bir muhass~l, 16 reâya d~~~ nda 9 ki~i bir
kategori belirtilmeden kaydedilmi~tir. Bu~day, arpa, burçak, ba~, bostan
ba~l~ca ürünler olup ar~~ve koyun yeti~tirilmektedir.
Keçiler: Sultan Bayezid vakf~~olup, bir muhass~l ve bir zâviyedâr d~~~nda
ikisi yörük 32 raiyyet kay~ tl~d~ r. Bu~day, arpa, burçak, pamuk, ba~, bostan
yan~s~ ra ar~~ve koyun yeti~tirilmektedir.
Karacakaya: Sultan Bayezid vakf~d~ r. Bir imam (ayn~~zamanda hatib), bir
müezzin d~~~nda kay~ tl~~328 raiyyetin dördü mutak, dördü yörüktür. Dokuz
ki~inin babalar~n~n "timar yedi~i" belirtilmekte, çift veya nim gibi kategori
belirtilmemekle beraber sipâhizade veya benzer bir kay~ t da bulunmamaktad~ r. Bu~day, arpa, burçak, nohut, mercimek, bostan, pamuk yan~~s~ ra ba~aligin önemli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Ar~c~l~ k ve küçükba~~hayvanc~l~k yap~lmaktad~ r.
Kesanos: Sultan Bayezid vakf~d~ r. 61 müslüman reâya olup 7 zemin tasarruf edilmektedir. 144 zimmiden 63'ünde çift, nim, mücerred i~areti bulunurken di~erlerinin yaln~z adlar~~yaz~l~d~ r. Bir zemin tasarruf edilmektedir.
Bu~day, arpa, burçak, bostan, pamuk yeti~ tirilmekte; iki de~irmen bulunmaktad~r. Hicri 867'de (1462-1463) Kesenos da pâdi~âh hass~d~ r. Ar~ kan, reâyamn tamamen türk-islam ad~~ ta~~makla beraber, 1600 akçal~k cizye kay~ tl~~
oldu~unu bildirmektedir '4.
Yeregömü: Sultan Bayezid vakf~~olup üç mahallesi ve bir pazar~~ bulunmaktad~ r. Bu~day, arpa, burçak, pamuk, ba~, bostan ba~l~ca ürünler olup

13 Ar~ kan,
14

s. 21.
Ar~ kan, gös.yer
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anal~k, koyunculuk, bal~kç~l~k yap~lmaktad~r. Karakoyunlu cemaatinin oda~~~
bulunmaktad~r. Köyde 6 bab de~irmen bulunmaktad~r.
Mahalle-i cedid Mescid-i Bekir : Bir muhass~l d~~~nda biri mutak 172 raiyyet kaptl~d~ r. 6 zemin tasarruf edilmektedir.
Mahalle-i Mescid-i Kazanc~: ~ki muhass~l d~~~nda alt~s~~mutak 252 raiyyet
kaptl~d~r. 7 zemin tasarruf edilmektedir.
Mahalle-i Câmi: Bir imam ve bir müezzin d~~~ nda 151 raiyyet kay~ tl~d~ r.
3 zemin tasarruf edilmektedir.
Vak~f ve timar kesimi köylerine bir bütün olarak bak~ld~~~nda 157172'de (TD.74) Dündar~eyho~lu'nun mezra haline geldi~i, Dötturluk'un imlas~n~n de~i~erek Dörtuluk oldu~u görülmektedir. Hicri 1107 (1695-1696)
tarihli avar~z kay~ tlar~ nda buradan, art~k Uru~~ile birlikte, bir mevki ad~~gibi
bahsedilmektedir. Ayr~ca 1107'de (1695-1696) Alpagud, Arklar, Dedezaviyesi, Keçilü, Kirec, Musa, Otac, Yalak ve Zaviyebereket adlar~na da rastlanmamaktad~ r. Bunlar~ n yerine Bereket-i evsat, bala ve zil- görülmektedir. Keza
Uluçanlu da Çanl~-y~~bala ve zir olarak ikiye ayr~lm~~ur. Tahrirlerde Cimderdivan~~ ile birlikte yaz~lan Donuzp~ nar~~ da keza avar~z kay~ tlar~nda bulunmamaktad~ r fakat, Cimder'den ba~ka Cimderkayas~~gibi okunan yer belki
de buras~d~ r. Art~k yaln~z Boyalu olarak bahsedilen yerin Boyalu Büzürk,
Küçük ve Ortaboyalu oldu~u tahmin edilebilir. Demürcü, Temirciköy;
Öz olarak zikredilmektedir. Güdül ile birlikte yaz~lan Sapanlu, Hac~lar ve
Kamanlar art~k ayr~~ayr~~kaydedilmektedirler. Daha evvel Güdül ile birlikte
yaz~lan Körpeviran ile beraber 1107'te (1695-1696) Güdül ile birlikte art~k
Tekye ad~~da görülmektedir. Tahrirlerde Kay~~olarak geçen köyden Kay~lar
olarak bahsedilmekte ve Keçiler bu köyle birlikte yaz~lmaktad~ r. Karacakaya
ve Kabil adlar~~ise art~k görülmemektedir. Tahrirlerde Çukurviran "an karye"
olarak belirtilmedi~i halde iki defa yaz~ld~~~~için, bu isimle iki köy oldu~u intiba~~uyanmaktad~r. 1107'de (1695-1696) Çukur ve Çukurören olarak görülen adlar bu intibay~~ do~rulamaktad~ r. Ören adl~~bir köy Dastarl~~ile birlikte
yaz~lm~~t~r. Hac~bekta~veli's ve ~rbasan/~zbasan gibi okunan adlar ile Ku~c~lar, Melal, Sagir ve Tahtac~örencik adlar~na da ilk defa rastlanmaktad~r. Baz~~
köylerin ise, yak~nlar~ndaki ba~ka köylerin mahallesi veya bir mevki ad~~haline geldi~i tesbit edilmi~tir. Balç~cak köyü bugün Balçiçek ad~yla O~uzça15 ileride, 12 numaral~~zaviye kayd~nda görülece~i üzere Samit Bal~~zaviyesi mutasarr~f~~
Hac~~Bekta~'a izafe edilmi~~olabilir mi?
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rr~ /U~urçarr~ 'n~ n bir mahallesidir. Keza Arklar, Ar~klar Ba~~olarak Aya~'ta
bir mevki ad~ d~ r. 16. yüzy~ldan sonra Aya~~ile ilgili kay~ tlarda ad~ na rastlanmayan Kark~ n bugün, Sincan'a ba~l~~ Yenikent Buca~~ 'ndaki Yenikay~~köyünün bir mahallesidir '". A~a~~daki tabloda geçmi~ten bugüne intikal eden
Aya~~ve Güdül köyleri yer almaktad~ r.
Aya~~Kö leri'7
1107 Tarihli Avar~z
Defteri
(1695-1696)

116'7Tarihli ~er'iye 1928 Aya~~
Sicili
Köy/ Nahiye
(1753-1754)

Akdepe

Akdepe

Aya~-~~ karaviran

Karaviran-~~ Aya~~

KaraViranAya~/
Güdül

Balç~ cak

-

Ba~aya~~

Ba~aya~~

Bayramköy

Bayram

1980 Aya~~ve Güdül
Köy/Kaza

Akba~/Güdül
Ba~aya~/Aya~~

Bayram/Merkez

Bayram/Aya~~

Bereket-i bâlâ

Ba~bereket

Ba~bereket/Merkez Ba~bereket/Aya~~

Bereket-i evsat

Ortabereket

Ortabereket/Merke~~Ortabereket/Aya~~

Berket-i zir
Boyal~~
Boyal~af~ar
Cimder
Cimderkayas~?
Ça~a

Boyalu
Af~ar
Cimder

Çanl~-y~~ bâlâ

Cimder/Güdül
Ça~a/Merkez
Çan~ ll~ /Merkez

Çanl~-y~~ zir
Çukur
Çukurören
Dastarl~~ maa ören

Çukur
Çukurviran
Dastarl~~

Kavaközü/Güdül
-

Çakmacuk
Ba~çanl~~

Boyal~ /Güdül
Af~ar/Güdül

Cimderkayas~ ?
Ça~a

Çalunac~ k

Boyalu/Merkez

Ça~a/Güdül
Çan~ ll~ /Aya~~

-

-

-

-

Çukurviran/
Merkez

Çukurören/Güdül

Dastarl~~

Ya~murdede/Aya~~

Halil Olgun, Sincan Kültür Haritas~, Sincan Belediyesi Yay~n~, Ankara 2002,5.494.
sütunda yer alan 1167 (1753-1754) tarihine ait köy isimleri, mezkür tarihli ~eriye
sicilindeki muhtelif kay~ tlardan ç~kar~lm~~t~r. Dolay~s~yla buna dayanarak, birinci sütunda yer
ald~~~~halde ikinci sütunda bulunmayan köylerin yok oldu~u söylenemez.
16

17 ~ kinci
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Dereli

Dereli

Eldelik

Eldelik

Güdül Merkezi/Güdül

Güdül maa Tekye
ve Körperran
Hac~ bekta~veli?
Hac~lar

Dereli/Güdül

Hac~lar

Hac~ lar/Güdül

Dereli/Uru~/Beyp
azart
Güdül Merkezi/Güdül
Hac~ lar/Güdül

Ihca

Il~ca

Il~ca/Merkez

Il~ ca/Aya~~

~lhan

~lhan

~lhan/Merkez

~lhan/Ay-a~~

~ncepelid

~ncepelid

~ ncepelid/Güdül

~ncepelit/Uru~/
Beypazar~~

~rbasan?

Erbasan

Kabaca

Kabaca

Kabaca/Güdül

Kabaca/Uru~/
Beypazar~~

Kaka

Kalta

Kalta/Güdül

Ta~ören/Güdül

Kamanlar

Kamanlar

Kamanlar/Güdül

Kamanlar/Güdül

Karacaviran

Karacaviran

Karacaviran/
Güdül

Karacaviran/
Güdül

Kayaba~~~
Kay~lar maa Keçiler

-

Kay~lar maa Keçiler Kay~ /Güdül

Kesenoz

Ke~anoz/Güdül
-

-

Kar/Güdül
Ye~ilöz/Güdül

K~z~k

K~z~ k

Ku~c~lar

Ku~c~ lar

Ku~çular/Güdül

Melal

Melal

Melal/Merkez

O~uzçay~r~~

O~uzçarr~~

Oltan

Oltan

Oltan/Merkez

Oltan/Aya~~

Öz

Öz

Öz/Güdül

Özköy/Güdül

Sagir

Sagir

Sagir/Güdül

Sa~~ rköy/Güdül

Salih

Salih

Salihler/Güdül

Salihler/Güdül

Sapanl~~

Sapanl~~

Sapanl~ /Güdül

Sapanl~ /Güdül

Saray

Saray

Saray/Güdül

Sarayköy/Kara~ar/
Beypazar~~

-

Ulup~ nar/Aya~~
U~urçar r~ /Aya~~
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Tahtaaörencik

Tahtac~viran

Tahtac~viranc~~ k/
Güdül

Tahtac~~ örencik/
Güdül

Temirciköy
Teske

Temirci
Teske
Turnalu
Vildan?tekyesi

Teske/Merkez
Tekye/Merkez
Uru~/Güdül

Üregil

Üregil

Üregil /Güdül

Yaruncaav~ar
Yelli
Yeregömü
Yo~unpelid

Yanmcaav~ar
Yelli

Yelli/Güdül
Yeregömü/Aya~~
Yo~unpelid/
Güdül

Gökçeba~/Aya~~
Tekkeköy/Aya~~
Uru~Bucak Merkezi/Beypazan
Üregil/Uru~/
Beypazan
Yelli/Güdül
Sinanl~ /Aya~~
Yo~unpelit/
Beypazan

Uru~~maa Dörtutluk

Yo~unpelid

Vak~ f "menkul veya gayr-i menkul mülk veya emlâkin dini, hayri veya içtimi bir gayeye müebbeden tahsis" edilmesi olarak tan ~ mlanmaktad~r is.Vak~ f konusu, bazan "ayniyle intifa olunan" yani bizzat v-akfedilen ~eyin
kendisinden faydalan~ lan imâret, zaviye, medrese, çe~ me gibi "müessesat-~~
hayriyye" olmakta; bazan da "aymyla intifa olunmayan, vak~f konusunun düzenli ve sürekli ~ekilde i~lemesini sa~layan emlak, akar veya nakit para olmaktad~ r ki bunlara "asl-~~vaki." denmektedir '9. Bir ~eyin vakfedilebilmesi
için, mutlaka vâk~f~ n mülkiyetinde olmas~~ gerekir. Bu sebeple vakf~yelerde
istisnas~ z "kendi sahih mülkünden" veya benzer bir ibâre bulunur. ~u halde
öncelikle, bu mülkiyetin nas~l elde edildi~i konusu üzerinde durulmal~d~ r.
Osmanl~~ imparatorlu~unda topraklar, hukuki aç~ dan üç k~s~ ma ayr~ lmaktad~ r. Birincisi ö~ri arazi, fetih sonras~~ topraklar~ n müslümanlara birak~lmas~d~ r. Toprak üzerinde mutlak mülkiyet hakk~n~~ ifâde etmekte ancak.
ö~rün toprak sahibi taraf~ndan fakirlere da~~ ulmas~n~~ içermektedir. ~kincisi
harâci arazi, fetihten sonra bölge topra~~ mn yine bölge halk~na b~ rak~lmas~~
hâlinde söz konusudur. Harac, topra~~ n durumuna göre elde edilen ürünün
18 Bahaeddin
18 Yediy~ld~z,

Yediy~ld~z, "Valuf " Maddesi , ~slam Ansiklopedisi, ~stanbul 1966, s.154.
a.g.e., s. 156.
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1/5 veye 1/10'una kadar de~i~ebilen harac-~~mukasseme ve do~rudan toprak
üzerinden belirli ve sabit bir miktar olan harac-~~ muvazzaf olarak kendi
içinde iki k~s~md~r. üçüncüsü mirl arazidir. Mülkiyeti tamamen devlete ait
olan bu topraklar~n i~letilmesi, ürün üzerinden harac-~~mukasseme olarak
ö~ür, toprak üzerinden harac-~~muvazzaf olarak resim kar~~l~~~~reâyaya b~ rak~lm~~t~ r. Imparatorluk dahilinde Arabistan ve Basra ö~~l, Suriye ve ~rak harâci, Anadolu ve Rumeli'deki topraklar miri arazi kapsam~ ndad~r20. Bu sonuncu kategorideki topraklar üzerinde timar sahipleri yaln~z vergi gelirine,
reâya ise kullanma hakk~ na sahiptir. Dolay~s~yla bunlar saulamaz, hibe veya
vakfedilemezdi. Di~er bir ifade ile bu kapsamdaki topraklann vakfedilebilmesi için önce mülk statüsünü almas~~gerekmekte idi.Yediy~ld~z müllde~tirmenin ihyâ ve temlik olmak üzere iki yoldan yap~labildi~ini belirtmektedir21.
~hyâ, ölü topraklar~n i~lenmesi veya de~erlendirilmesi olarak tan~ mlanabilir.
Bu ~ekilde ba~, bahçe ve bostanlar özel mülkiyet kategorisine girmektedir.
Temlik Padi~ah taraf~ndan belli bir arazinin, belli bir ki~iye ~ahsi mülk olarak verilmesidir. Böylece toprak mülk haline geldikten sonra vakfedilmesi
mümkün oluyordu.
Yediy~ld~z vakfiyelerdeki tasvirlerden hareketle, vakfedilen unsurlar~~
arazi, binâ, iktisadi kurulu~~ve ba~ta nakit para olmak üzere çe~itli menkuller
olarak kategorize etmektedir 22. Arazi kategorisinde yer alan bahçe, ~ehir içi
ya da d~~~ nda, etraf~~çevrili a~aç yeti~tirilen yer; bostan, etraf~~çevrili, sebze
ekili yer; çiftlik, tar~ m arazisi olarak tan~mlanmaktad~ r. Bunlardan her birinin ölçüleri de~i~ ebilmekte, içinde kuyu, havuz, ev, mü~temilat vs. bulunabilmektedir. Dolay~s~yla hangi vakfin neleri içerdi~ini tam olarak bilmek için
vakfiyelerini görmek gerekmektedir. Padi~ah taraf~ndan kendilerine temlik
edilen köylerin devlet adamlar~~ taraf~ndan bütünüyle vakfedilmesi de söz
konusudur. Vak~f konusu olan binâlar23 mesken olarak kullan~labildi~i gibi
resmi veya iktisadi amaçlarla da kullan~ labilmekte idi. iktisadi nitelikli olanlar~~ çe~itli mallar~n üretildi~i ve/veya sat~ ld~~~~dükkanlar, de~irmen, han,
hamam veya çe~itli imalathaneler olarak s~ ralamak mümkündür. Son olarak
20 Bahaeddin Yediy~ld~z, "XVIII. As~r Türk Valullarm~n iktisadi Boyutu", Vak~ flar Dergisi,
XVIII (1984), s.16. Ayr~ca bkz. Halil ~ nalc~ k, "~slam Arazi ve Vergi Sisteminin Te~ekkülü ve
Osmanl~~Devrindelti ~ekillerle Mukayesesi", Osmanl~~ ~mparatorlugu Toplum ve Ekonomi.
~stanbul 1996, s. 15-30.
21 Yediy~ld~z,a.g.m., s.18.
22 a.g.m., s.6.
23 a.g.m., s.9 vd.
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nakit paran~n da vak~f konusu oldu~u belirtilmelidir. Yediy~ld~z para valuflarm~ n daha ziyade askeri s~ n~f mensuplar~ nca, paraya ihtiyac~~olanlar~n faydalanmas~~için bilinçli olarak kuruldu~unu belirtmektedir".
Söz konusu menkul veya gayri menkullerin imaredere, cami veya mescidlere, zâviyelere, medreselere vakfedildi~i görülmektedir; di~er bir ifâde
ile vakf~n amac~n~~bu müesseseler olu~turmakta, menkul ve gayri menkuller
bunlar~n hayatiyetini sürdürebilmesi için vakfedilmektedirler.
Vak~f türleri ve Aya~' taki vak~flara gelince, Türklerin genel olarak cami,
medrese, hastane, a~ hane, hânikah, türbe ve benzerlerinin bir veya birkaç~ na
imaret dedikleri bilinmektedir25. Vak~ flar~ n idaresi mütevelliler taraf~ ndan
gerçekle~tirilmekte, ~ayet vak~f büyük ise katip, câbi, muhasip gibi yard~mc~ lar bulunmakta ve vak~flar~ n denetimi naz~ rlar taraf~ ndan yap~lmaktad~ r. Naz~r, vakfiyede belirtilmezse bu görev kad~~ taraf~ ndan yerine getirilir. Ço~unlukla vak~flar mütevelli olarak kendilerini, ölümlerinden sonra evlatlar~ n~ ,
neslin tükenmesi halinde akraba veya azadi köle ve nihayet bölgede ehil
olanlar~~ ~art göstermi~lerdir. Mütevellinin ba~l~ca görevi vak~f ve ilgili kurulu~lar~n bak~ m~, görevlilerin denetimi ve ücretlerinin ödenmesi, dolay~s~yla
vak~f kaynaklar~ n~ n bu i~leri yapacak ~ekilde i~letilmesi olarak say~labilir.
Vak~flar~ n ço~unda mütevelli ve naz~ r~ n da ücret ald~~~ n~~ belirtmek gerekir.
Aya~'ta imâret bulunmamaktad~ r ancak, Aya~~merkezi ve ayr~ ca Aya~'a ba~l~~
1 O köy, has~l~~birlikte yaz~ lan27 köyler ayr~~ayr~~say~l~rsa 1 4 köy Sultan II. Bayezid'in Amasya'daki imaretine"; ~ldelik köyü Ankara'daki Karaca Bey imaretine vakfedilmi~lerdir.
24 a.g.m., s.25
25 Osman Ergin, Türk ~ehirlerinde ~maret Sistemi, ~stanbul 1939, s.5. Ergin imâretin
cüzlerini ~öyle s~ralamaktad~r: Câmi, medrese, bimarhane, a~evi, tabhane, kervansaray, mektep,
hânikah, türbe, imâlâthâne, arasta, kapallçar~~ , han, su tesisat', hamam, helâ, kahvehane,
bayram ve pazar yeri, muvakkithane age.,s.19. Ço~u imâretler bunlar~ n ancak bir k~sm~ n~~
haizdir. Ergin tam te~ekküllü imârederin hemen hemen yaln~z Fatih, Süleymaniye ve Sultan
Ahmet oldu~unu age. s.54; 1660'lardan sonra tabhaneye gerek kalmad~~~ n~ , bunun Il. Bayezid
imâretindeki tabhanenin camiye eklenmesinden anla~~ld~~~n~~belirtmektedir age. s.56
28 Bahaeddin Yediy~ld~z, "XVIII. As~rda Türk Vak~f Te~kilat~ ", Tarih Enstitüsü Dergisi, XII
(1982),s.177. Genel olarak vak~flarla ilgili görevli ve kavramlar için bkz. Bahaeddin Yediy~ld~z,
"Vak~f Istilahlar~~Lfigatçesi", Vak~ flar Dergisi, XVII (1983), s.55-60.
27 Kay~ tlardan anla~~ld~~~ na göre birkaç köyün has~l~~ birlikte yaz~ llyorsa, bu köyler ayn~~
ki~inin timar~, hass~~-veya vakf~~olmaktad~ r.
28 1496 y~ l~ nda tanzim edilen vakf~yeye göre imâretin vak~flar' ~öyledir. 1- Geldiklan
nâhiyesine ba~l~~ Bo~a köyünün malikane ve divâni gelirleri 2- Çorum, iskilip nâhiyesinde bir
köyün yine iki ba~tan geliri 3- Son~sa nâhiyesinde bir köyün malikane geliri 4- Samsun'a ba~l~~ 31
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Medreseler Fatih döneminde yirmili (ha~iye-i tecrid), otuzlu (miftah),
k~ rkl~, hâric, dahil, sahn-~~seman,ve altrn~~h olmak üzere çe~idi mertebelere
ayr~lm~~lard~ r. Kanuni bu te~kilata dar'ul hadis ve t~p medresesini eklemi~,
bilahere II. Selim ve III. Murad döneminde yetmi~li, III. Mehmed döneminde de yevrni yüz elli akçal~~ medreseler kurulmu~tur29. Baltac~~Osmanl~~
medreselerini da'rul kurra, da'rul hadis ve ub medreselerini kapsayan ihtisas
medreseleri ile umumi medreseler olmak üzere iki temel ay~-ima tabi tutmakta; köylere var~ ncaya kadar memleketin her yerinde aç~lan medreselerin
bu ikinciler oldu~unu belirtmektedir". S~byan mektebi olarak adland~ r~lan
ilk mekteplerden sonra ba~layan medrese e~itimi boyunca bu kademelerin
tamam~n~~ okumak mümkündü. Genel olarak medreseler kad~, müfti, müderris, imam, hatip ve di~er ilmiye mensuplar~n~n yeti~ti~i yerlerdi. Burada
k~rkl~, miftah ve ha~iye-i tecrid medreselerinin ve dolay~s~yla Aya~~medresesinin daha alt kademe oldu~unu ve dereceye dahil olmad~~~ n~~ belirtmek gerekir". Müderrisler daha üst payeli bir medreseye geçmek istediklerinde birden fazla talip olursa imtihana tabi tutulmaktayd~lar. Müderris olmak için
sahn-~~seman veya Süleymaniye'den e~itim ald~ ktan sonra mülaz~m olarak
kaydolunur ve s~ras~~ geldi~inde en alt kademe olan yirmili medreseye tayin
olunurdu. Talebelere dâni~mend veya suhte; müderris yard~ mc~s~~ olarak nitelenebilecek ki~ilere de mu'id denir ve dâni~mendler aras~ndan seçilirdi.
Baltac~ , yirmili medreselerde tahsil süresinin hicri 935'lerde (1528-1529) iki
y~l iken 983'de (1575-76) en az bir y~l oldu~unu ve ders olarak belagat, kelam ve f~ luh görüldü~ünü; kitap olarak da s~ ras~yla Mutavvel, Ha~iye-i Tecrid
köyün iki ba~tan geliri 5- Canit-i Göl nâhiyesinde 4 köyün iki ba~tan geliri 6- Ankara'ya ba~l~~24
köyün geliri 7- Mudurnu nâhiyesine ba~l~~3 köyün geliri 8- Kastamonu'ya ba~l~~4 köyün geliri 9Sinop'a ba~l~~16 köyün geliri 10- Bolu Küre'ye ba~l~~20 köy ve 1 mezra geliri 11- Kang~n'ya ba~l~~
4 köy ve 1 mezra geliri 12- Kang~r~- Kalecik nâhiyesine ba~l~~3 köy geliri 13- Kar~pazar~~
nahiyesine ba~l~~1 köy geliri, Adnan Gürbüz, Toprak Vak~ f Ili~kileri Çerçevesinde XVI. Yüzy~da
Amasya Sancak , Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, s.207. TD.558'deki bir kay~ttan, 1776 tarihinde
"Aya~~ve tevabii"nin mukataa olarak iltizam edildi~i anla~~lmaktad~r, metnin de~ifresi için bkz.
Refet Y~nanç, "Aya~~Tapu Tahrir Dtfterleri", Aya~~ve Bünyamin Aya~i (Tarihte-Günümüzde Aya~~
ve Bünyamin Aya~! Sempozyumu), Ankara 1993,5.64-65.
29 Cahit Baltac~, XV-XVI. As~rlar Osmanl~~Medreseleri Te~kilat-Tarih, istanbul 1976, s.4750.
a.g.e., 5.20 vd.
31 Özer Ergenç XVI. Yüzy~lda Ankara merkezinde sekiz medrese bulundu~unu, bunlardan
Sar~~ Hatip medresesinin 1599 tarihli fermana nazaran sahn payesinde oldu~unu; Yeni
medresenin dahil, K~z~lbey mcdresesinin hariç medrese oldu~unu bildirmektedir, Özer Ergenç,
Osmanl~~Klasik Dönemi Kent Tarihçilikne Katk~~XVI. Yüzy~lda Ankara ve Konya, Ankara 1995,
s. 25-26
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ve ~erh-i Feraiz okundu~unu belirtmektedir32. Aya~'ta medrese vakf~~olarak
tek vak~f görülmektedir. A~a~~daki tabloda 29 numarada kay~tl~~bu vakf~n hâric ez defter oldu~una bak~l~rsa ve defter kaydnun hicri 979'da (1571-1572)
yap~ld~~~~dikkate al~n~rsa, bu vakf~n ve medresenin hicri 929- 979 (15221523/1571-1572) aras~nda bir tarihte kurulmu~~olmas~~gerekir. Vakfedilen
unsur nakit para olup, ileride tekrar ele al~nacakt~r.
~slam ~ehirlerinde cami, ~ehrin merkezidir. Etraf~nda çar~~- pazar~n yer
ald~~~~câmi ile mescid aras~ndaki fark, Cuma namaz~mn câmide lul~nmas~ d~r33. Câmi-mescid görevlileri imam, hatip, müezzin, muvakkit ve kayyim olarak say~labilir. Hutbe okumakla görevli hatip, bir yerde hükümdânn temsilcisi say~ld~~~~için , bu görevin siyasi bir önemi oldu~u belirtilmelidir; büyük
camilerde say~ca fazla olmakla beraber küçük camilerde ço~unlukla bu görev
imam taraf~ndan yap~l~rd~'''. Müezzin cemâau toplar, imam namaz~~luld~r~r,
ezan ulu câmilerde ba~lard~. Namaz vaktini tayin eden muvakkit her camide
bulunmaz, kayyim ise ba~ta temizlik olmak üzere muhtelif i~ler yapar. A~a~~daki tabloda görülece~i gibi, Aya~'ta biri hâric ez defter olmak üzere camilere yönelik 20 ve 30 numarada yer alan iki adet para vakf~~bulunmaktad~r ki
bunlar ileride ele al~nacakt~r. Ayr~ca 3, 10, 21, 27 ve 28 numaralarda kay~tl~~
çiftlik vs. Aya~'ta bulunan muhtelif câmiilerin görevlileri için vakfedilmi~tir.
Bunlar mesela 3 numaral~~kay~tta oldu~u gibi "mezra der karye-i Oltan, bir
çiftlik yer ve bir pare ba~d~r" ~eklinde kay~tl~~olup; bir ba~~ve bir çiftlikten
müte~ekkil bir mezran~n tamam~~m~~vakfedilmi~~yoksa bir mezran~n yaln~z
bir çiftlik ve bir parçal~k ba~~k~sm~~m~~vakfedilmi~, bu konu pek anla~~lamamaktad~r. Ayr~ca kazada bulunan Dastarh köyü Umur Bey'in Bursa'daki câmünin mescidine vakfedilmi~tir. Yine 21 numaral~~kay~tta görülece~i üzere
baz~~ba~, dükkân ve zeminler Aya~~merkezindeki cami görevlileri için vakfedilmi~tir. Bunlar~n kay~t s~ralar~na göre 558 numaral~~tahrir defterindeki
aç~klamalar~~~öyledir:
3- Oltan köyündeki mezra, bir çiftlik ve bir ba~~olup Kas~m Fakih'in tasarruf etti~i vakf~, eskiden beri köye imam olanlar tasarruf edermi~. h.867/
1463 tarihli deftere (köhne defter) göre o tarihte Mustafa Fakih'in tasarrufundad~r. 1523'de (atik defterde) pâdi~âh berânyla Mustafa Fakih'in o~ullar~~
" Baltac~, 5.37.
33 johns Pedersen, •Mescid" Maddesi, Islam Ansiklopedisi, Istanbul 1986,.5.17; Nejat
Göyf~nç, `16.yf~zy~lda Ankara", Belgelerle Türk Tarihi De~gisi, I/1 (1967), s.73
34 Mescid Maddesi, M, 5. 82.
I3elleten C. LXVII, 52
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Bayezid Fakih, ve ... Fakih tasarrufundad~ r. 1571-72'de (cedid defter) Resul
Fakih imam olarak tasarruf etmektedir35.
10- Hamza Fakih o~lu Ali" Fakih Aya~~mezras~ ndaki yerini çok eski tarihte imama vakfetrni~tir. Elinde Bayezid Han ni~an~~ vard~ r. 1463'te (köhne
defterde), Ali Fakih'ten sonra o~lu Mustafa Fakih'in imam olarak vakf~~ tasarruf etti~i belirtilmekte, defter yaz~ld~~~~esnada ise Yusuf Fakih söz konusu
vakf~~ imaml~ k ücreti olarak tasarruf etmektedir, elinde padi~ah berat~~vard~ r.
1523'te (atik defter) padi~ah berauyla Abbas o~lu Kemal mutasarr~ft~r".
21- Bu vak~f TD. 558'de ve a~a~~daki tabloda 20 numaral~~ kayd~ n alt~ nda
yer almaktad~ r ki o, Mevlana Siyami'nin Aya~~merkezindeki bir camiye yönelik 12 000 akçal~ k bir para vakf~d~ r. Bu ise bahsi geçen caminin imam ve hatibinin ücreti için vakfedilmi~~bir tak~m emlaki kapsamaktad~ r. Maktu'an 10,
15, 5, 8 ve 5'er akçal~ k toplam 5 ba~; senede 12 akçal~k 2 dükkan; senede 40
akçal~ k harab bir ba~ka dükkan; senelik 50 akçal~ k cami bünyesinde bir dükkan ve biri senelik 50 ve di~eri 20 akçal~k iki zeminden müte~ekkildir. Yekun
3279 akçad~ r. Söz konusu evkaf~ n ö~rünün sahib-i arza ödenece~i belirtilmektedir. Burada ba~lar ve zemin kastedilmekte olup bunlar~ n, Aya~'~ n timar kesimine dahil yerlerde oldu~u anla~~ lmaktad~r. Di~er taraftan belirtilen yekunun, para vakfindan sa~lanan faizi de içerdi~i dü~ünülmektedir38.
35 Mezra der Karye-i Oltan mezra-i mezbür~~Kas~ m Faki tasarruf ider imi~. Bir çiftlik yerdir
ve bir pare ba~d~ r. Kadimden mezkür karyeye imam olan kimesneler tasarruf iderlermi~. El'an
imam Mustafa Fakih tasarrufundad~ r deyû kayd olunmu~~der defter-i köhne el halet-i hazihi
mezkür Mustafa Fakih mezbür karyeye imam olub mezra-i mezbüra vakf~yyet üzere tasarruf ider.
Elinde Padi~ah~= berau var deyû haliya imamet mezbür Mustafa Fahih o~ullar~~ Bayezid Fakih
ve ... Fakih elindedir padi~ah~ = berauyla deyû mukayyed der defter-i atik. Bilfiil imam olan
Resul Fakih mutasarr~f olma~~n defter-i cedide kayd olund~~ has~l 500, TD.558 , Tapu Kadastro
Genel Müdürlü~ü Kuyud-~~Kadime Ar~ivi, v.134a.
36 Aya~'a ait elimizdeki kay~ tlar 1523 öncesini ayd~ nlatmaya yetmemektedir. Bu kay~ t bizi
en az~ ndan Y~ld~ r~m Bayezid dönemine götürmektedir, Aya~'taki Ali Dede mahallesi acaba
mezkür Ali Fakih'e izafe edilebilir mi?
37 Mezra-i der karye-i Aya~, Hamza Fakih o~l~~ Ali Fakih elinde dutadurdu~u yeri kadim'üzzamandan imama vakf idegelmi~dir. Elinde Bayezid Han ni~an~~var. Sonra &git Mustafa Fakih
karye-i mezbürede imam olub vakf-~~mezküru mutasarr~f imi~~deyu kayd olmu~~der defter-i
köhne. El'halet-i hazihi Yusuf Fakih nam kimesne cihet-i imametdir deyû tasarruf ider. Elinde
Padi~ah~ = mukarrernamesi vard~r deyu defter-i köhnede masturdur. Haliya imamet-i mezbüra
padi~ah~ = berauyla Abbas o~l~~Kemal mutasarr~f deyü mukayyed der defter-i atik. has~ l 600.
TD.558 , v. 135b.
38 Vakf-~~ di~er, mezkür bera-y~~imamet ve hitabet-i cami'-i Aya~~her muceb-i defter-i atik
Ba~, der yed-i Ahmed maktu' 10
Ba~, der yed-i evlad-~~ hatib maktu' 15
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Ba~aya~~köyü mezras~ ndaki yerleri, ba~lar~~ve de~irmeni vakfiye gere~ince Ramazan Fakih tasarruf etmekte imi~. Kendisi mütevelli, o~lu Yusuf39
ise imam olup karde~i Mehmed ile birlikte vakfi tasarruf etmektedir. 1463'te
(köhne defterde) ellerinde "merhüm Sultan Mehmed" ni~an~~ bulundu~u
kapthd~ r. Tahrir defterleri yaz~ld~~~~s~ rada hükümdâr olanlar "padi~ah~ m~z"
olarak zikredildi~ine ve köhne defter II. Mehmed döneminde yaz~ ld~~~na
göre burada sözü geçen "merhüm sultan Mehmed", I. Mehmed olmal~ d~ r.
Zaten hemen takip eden saurda, mezkür Yusuf Fakih'in "padi~ah~m~z" berâuyla vakf~~tasarruf etti~i bildirilmektedir. Bu sefer sözü edilen "padi~ah~m~z"
II. Mehmed'dir. 1523'te (atik defterde) padi~ah berauyla Mustafa bin Abdurrahim tasarruf etmektedir; devir, Kanuni devridir 4°.
~mam Emin Hac~, Keçiler karyesindeki mezrada bulunan bir çiftlik
yeri çok eskiden vakfetmi~. Elinde Bayezid Hüdavendigar ve Gazi Hüdavendigâr beratlar~~ varm~~. Beldecianu, Gazi Hüdavendigar ibâresinin I.Murad
için kullan~ld~~~ n~~ belirtrnektedir 41, ancak ~imdiye kadar defterlerde padi~ahlar~ n adlar~~ s~ ralan~ rken hükümdarl~ k zamanlar~ n~n gözetildi~i anla~~lmaktad~r, binâenaleyh "Gazi Hüdavendigar" ikinci olarak zikredildi~i için II. Murad oldu~u dü~ünülmelidir. Bayezid Hüdavendigar ise ~üphesiz Y~ld~ r~ m Bayezid'dir. Daha sonra köhne defter yaz~l~ rken imamet görevi yapmak üzere

Ba~~der yed-i Hamza veled-i Mehmed maktu' 5
Ba~, der yed-i Cemal Dede maktu' 8
Ba~, der yed-i Mevlânâ Müslihüddin maktu' 5
Dükkan 2 bab, fi sene 12
Dükkan 1, harab, fi sene 40
Zemin-i Be~p~nar, fi sene 20
Dükkan der nef-s-i câmi'-i mezkür, fi sene 50
Zemin lut'a 6, fi sene 50,
Bu zikr olan evkaf~ n ö~ri sahib-i arza eda oluna, yekun 3279, TD.558, v. 138a.
39 Bu veya yukar~da 10 numarada zikredilen Yusuf, mahalle-i ~ mam Yusuf a ad vermi~~
olabilir mi?
40 Mezra-i Ba~aya~, Ramazan Fakih imam imi~, dutadurdu~u yerlerini ve ba~lar~ n~~ ve
de~irmeni vakf~yyet üzere mutasarr~flar imi~. Ramazan Fak~~ mütevelli olub o~lu Yusuf Fakih
imam olub evkaf-~~mezkfira kar~ nda~~~Mehmed ile mutasarr~flard~r merhüm Sultan Mehmed
ni~ân~yla deyü kayd olmu~~der defter-i köhne. Andan sonra mezkür Yusuf Fakih Pâdi~ah~m~z
berât~~var, imam olub mutasarr~f imi~. Elhalet-i hazihi mezkür Yusuf Fakih mütevelli olub
kar~ nda~~~Mustafa Fakih mutasarr~fd~r, elinde Pâdi~ah~m~z berâti var deyü defter-i köhnede
masturdur hâliya imamet-i mezbüra Pâdi~ahimiz berât~yla Mustafa bin Abdurrahim
mutasarr~flard~r deyü mukayyed der defter-i atik. has~l 800. TD.558, v. 139a.
41 Niocara Beldecianu, X/V. Yüzy~ldan XVL Yüzy~la Osmanl~~Devletinde Timar, Çev.
Mehmet Ali K~l~çbay, Ankara 1985, s.17.
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Mustafa Fakih tasarruf etmektedir; elinde "sultan Mehmed" ve "pâdi~âh~ m~z"
berât~~vard~ r. Köhne defter Fatih Sultan Mehmed zaman~ nda yaz~ ld~~~~için
"pâdi~âh~ m~z" O'dur. "Sultan Mehmed" ise Çelebi Mehmed'dir. 1523'te, atik
defter yaz~l~ rken, fevt olan Ömer Fakih yerine o~lu Mehmed Fakih'e verilmi~tir. 1571-72 de bu ve yukar~daki kay~ tta yer alan mutasarr~flara ula~~lamad~~~~için, eski defterdeki kay~ tlar~ n nakledildi~i anla~~lmaktad~ r42.
16. yüzy~ lda ba~l~ca görevi "âyende ve revendeye hizmet" etmek olan
zâviyeler, hem yolcular~ n bar~ nmas~~ ve beslenmesi için bir s~~~ nak ve dolay~ s~yla yolculuklar~ n güvenlik sigortas~~ hem de kendi muhitlerinin fakirleri için
bir dayanak te~kil etmektedir. Barkan, yollar~ n ve memleketin emniyeti ile ilgilenen devletin de, çe~itli muafiyetlerle bu hizmetlerin görülmesini sa~lad~ ~~ n~~ belirtmekle beraber" baz~~ hallerde bo~~ve tenha yerleri ihyâ edenlerin
dahi ö~ür ve resimlerini ödediklerini söylemektedir; bazan ö~ür veren bir
mülk toprak, zâviye vakf~~ olduktan sonra da ö~ür vermeye devam etti~i gibi;
sahibinin sefere e~mek mecburiyeti ile elde etti~i toprak da, zâviye vakf~~ olduktan sonra sefere e~kinci yollamak mecburiyeti devam edebilmektedir 44.
Dervi~ler kimi zaman de~irmen yap~ p etraf~ nda ba~~bahçe yeti~tirmi~~ve bunlar~~ zâviyelerine vakfetmek için izin alm~~lard~ r. Bazen hiçbir evkaf~~olmayan
zâviyeler, bulunduklar~~m~ nt~ kada bo~~ve dolay~s~ yla hâric-ez-defter bir mezray~~tapulay~ p ö~rünü vermek üzere pâdi~âhtan hüküm almakta, zamanla geli~ip köy hâline gelince Pâdi~âh taraf~ ndan bütün hukuk ve rüsümu ile zâviyeye vakfedilmektedir". Kimi zaman da yol üzerinde bulunmad~~~~için zâviye
olmaya uygun bulunmad~~~~veya "âyende ve revendeye" hizmette kusuru görüldü~ü için zâviyelerin ilga edildi~i veya sahibinden al~ narak ba~kas~ na verildi~i görülmektedir". Köylerde ve yol üstündeki zâviyelerde ya~ayan dervi~ler, zâviye evkaf~ na ait topraklarda çal~~~ r; ahiler mesleklerini icra eder, ak-

42
Mezra-i der karye-i Keçiler, imam Emin Hac~~ elinde dutadurdu~u bir çiftlik yeri
kadimüzzamandan vakf imi~ , elinde Bâyezid Hüdâvendigâr ve Gazi Hüdâvendigâr berâtlar~~
vard~ r. Andan sonra imametlik üzere Mustafa Fakih mutasarr~fd~ r elinde Sultan Mehmed ve
Pâdi~ah~ m~ z berât~~ vard~ r deyü defter-i kohnede mastur. Hâliya Ömer Fakih fevt olub
Pâdi~ah~m~z berât~yla o~lu Mehmed Fakih'e virilmi~~tasarruf iderler deyü mukayyed der defter-i
atik. has~l 200. TD.558 , v. 139a-139b.
43 Ömer Lütf~~ Barkan, "Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Bir ~skân ve Kolonizasyon Metodu
Olarak Vak~flar ve Temlikler -I- ~stila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervi~leri ve Zaviyeler",
Vak~ flar Dergisi, II (1942) , s.301.
44 a.g.m., 5.299.
45 a.g.m.,s.298.
46 a.g.m., s.299.
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~amlar~~ bir araya gelirler, ihtiyaçlar~ n~~ da bu ~ekilde kar~~larlard~. Ocak, vakfiye ve di~er kay~ tlardan anla~~ld~~~ na göre, vak~f gelirlerinin bir k~sm~yla zâviye bak~m ve onar~m~ n~ n, bir k~sm~yla dervi~~ve misafirlerin i ~e ve ibâtesinin
sa~land~~~ n~~kalan~ n da vak~f hissedarlar~~aras~ nda payla~~ld~~m~~belirtmektedir 47.
Genel olarak zâviyeler türbe, mescit, dervi~~ve misafir odalar~ , hamam,
mutfak, anbar, ah~ r gibi k~s~ mlardan olu~maktad~ r 48. Bunlar zirâi i~letme niteli~inde olup her türlü tah~l, sebze, meyve yeti~tirilmekte; hayvanc~ l~ k , de~irmencilik yap~lmaktad~ r. Tahrir defterlerinde kay~ tl~~ köy zâviyelerinden
bugüne pek intikâl eden olmad~~~~için, onlar~ n daha mütevaz~~oldu~u dü~ünülmelidir.
Me~ihat ço~unlukla zâviye kurucular~ n~ n, kendilerinden sonra da evlâtlarm~ n elinde bulunmaktad~ r. Zamanla evlâtlarm da soyundan kimse kalmay~ nca veya ~eyhlerin usulsüzlükleri görülünce devlet taraf~ ndan ba~kalar~~ tayin edilmekte, vak~f da evlâtl~ k olmaktan ç~ kmaktad~ r. Baz~~vak~flarda ise
daha kurulu~~a~amas~ nda ~eyhin hakim-ül-vakt olanlar taraf~ ndan tayini ~art
ko~ulmaktad~ r. Barkan, yurtluk olarak verilen topraklar~ n ailenin mü~terek
mal~~ olmas~~ sebebiyle, me~ihatm da ber vech-i i~tirak tasarruf edilebildi~ini;
bu türlü kar~~~ kl~ klarm önlenmesi için "i~tirak merfu> olma~~n" ibâresi ile
hak sahiplerinden yaln~z birine berât verilebildi~ini belirtmektedir 40. Evlâthk
vak~flar suistimallere yol açmas~~ sebebiyle ele~ tirilmekle beraber Barkan, kurulu~~ve geni~leme döneminde bu usulun adeta zaruri oldu~unu ifade etmektedir; zira görev kar~~l~~~ , geçici süre için al~ nan dirliklere sarf edilecek
emek ve gayretlerin; bir aileye temlik edilen, dolay~s~yla sonraki nesillere intikâl edecek mallara gösterilecek ilgi ile ayn~~ olmayaca~~ n~~ ifâde
etmektedir 50. Bu ~ekilde temlik edilen yerler, bölgenin nüfusunun
artmas~ na, imar edilmesine ve ticaretin geli~mesine yol aç~yor, ve nihâyet bu
mülklerin bütünlü~ünün korunmas~~ için evlatl~k vak~f hâline getiriliyordusi.

47 Ahmet Ya~ar Ocak, Zaviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Aç~s~ndan Bir Deneme),
Vak~ flar Dergisi, XII, s. 264.
48 go-s.yer
49 Barkan,

Kolonizatör, s.302.
a.g.m., s.359; benzer bir millâhaza için bkz. ~ .Erol Kozak, Bir Sosyal Siyâset Müessesesi
Olarak Vak~f, ~stanbul 1985, s.44.
51 Sarkan, a.g.m., s. 360.
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Evlâtl~ k vak~flarda vak~f geliri âiledeki hissedarlar aras~ nda payla~~lmakta,
zamanla aileler kalabal~ kla~t~ kça anla~mazl~ klar ortaya ç~ kmaktad~r. Bazen
hissedar say~s~~çok art~ nca hisse usulü tamamen kald~ r~larak, yaln~z ~eyhlerin
nâz~ r olmas~~sa~lanmaktad~ r. Ocak, zâviye ~eyhlerini iki k~s~mda mütalaa etmektedir. Bir k~sm~~çe~idi tarikatlara mensup veliler olup öldülderinde yerlerine halifeleri geçmekte; bir k~sm~~da yeni fethedilen veya "hali" olarak ifâde
edilen bo~~topraklar~~yak~nlar~~ve a~iretleriyle ~enlendiren, gelir ve görevleri
kendilerinden sonra evlâtlar~~ üstlenen gazi dervi~~veya ~eyh olarak tan~mlanmaktad~ r52. Küçük yerle~im yerlerindeki zâviye valuflar~~~üphesiz yukar~da
bahsedilenler kadar büyük ölçekli de~ildir. Genel olarak gerekli yerler bizzat
~eyh taraf~ ndan sa~lanabildi~i (dutadurdu~u yeri) gibi hükümdâr, devlet
adam~~ veya zenginler taraf~ ndan da ba~~~lanabilmekteydi. Köylerde veya
yollar üstünde kurulan zâviyeler vaktiyle gayrimüslim yerle~im yerlerinin terkedilmi~~kilise-manast~ rlar~ n~ n zâviyeye dönü~türülerek buralar~ n yeniden
imar ve iskân~~veya yol yak~ nlar~na yerle~meye uygun ~ss~z yerlerin ~enlendi53.
rilmesi ve müstakbel bir yerle~im yerinin nüvesi olarak gerçekle~mektedir.
Pâdi~âhlar de~i~tikçe her türlü berat, tezkere, vak~fnâme, mülknâmenin yenilenmesi, mukarrenâme al~nmas~~ gerekmekte, yeni tahrir yap~lmaktad~r. Bu
~ekilde defter kay~ tlar~ na bak~ld~~~nda zâviyelerin kim taraf~ ndan, nas~l kuruldu~u, hangi gelir kaynaklar~ na sahip oldu~u anla~~lmaktad~r". Tahrir defterlerinde her hangi bir kay~ tta en son defteri ifade eden defter-i cedidden
geriye do~ru atik, köhne ve akdem defterlerden bahsedilmektedir. Örnek
olarak a~a~~daki tabloda 5 numara ile gösterilen vakf~ n metni bu ~ekilde incelendi~inde, dört devirden bahsedildi~i görülmektedir, ~öyleki: a- Dastarl~~
köyünde yar~ m çiftlik büyüklü~ünde bir mezra Ahi Ali ve Ahi Hüsam'~ n vakf~~
olup "merhüm Sultan'dan"ni~ânlar~~ oldu~u akdem deftere naklolunmu~~bköhne defter yaz~l~ rken Mevlânâ ~eyh isimli biri vakf~~ tasarruf etmekte ve
elinde "Pâdi~âh~m~z" berâti var c- atik defter yaz~l~ rken Mevlânâ ~eyh o~lunun elinde "pâdi~âh~ m~z" berât~~ var d-~u anda ~dris adl~~ bir ki~ide
"Pâdi~âh~ m~z" berâu olup cedid deftere kayd olundu. Ankara'ya ait defterlerden bu güne intikal eden en eski tarihlisinin hicri 867 (1462-1463) tarihli
oldu~u bilinmektedir. Turan, bu güne intikal etmemekle beraber tanzim
edilen ilk defterin muhtemelen I. Murad döneminde (1363-1389) Timurta~~

Ocak, s. 263.
s. 262.
54 Barkan, Kolonizatör, s.305.
52

53 a.g.m.,
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Pa~a taraf~ndan yap~lan tahrire ait oldu~unu belirtmektedir55. Beldiceanu
hicri 867 (1462-1463) tarihli defter kay~ tlarma dayanarak Orhan Gazi zaman~nda tevcih edilen bir timar~n I.Bayezid taraf~ndan yenilendi~ini, I. Mehmed'e ait bir timar tevcihinden ve I. Mehmed için "merh~lm sultan" ifadesinin kullan~ld~~~n~, ayn~~katibin II. Murad'~~"merhüm sultan Murad Han" olarak zikretti~ini; Ayd~ n'a ait 1451-1453 ve 1470-1471 tarihli defterlerde I. Bayezid'den "Y~ld~ r~m Hüdâvendigâr" olarak bahsedildi~ini belirtmektedir56.
Yine Beldiceanu'dan fetret döneminde Rumeli'de Emir Süleyman ve Musa
Çelebi'ye ait timar tevcihleri oldu~unu ö~reniyoruz57. Tekrar hicri 867
(1462-1463) tarihli Ankara defterine dönersek, Beldiceanu, I. Murad'~n "gazi
Hüdâvendigâr" veya yaln~ z "hüdâvendigâr" olarak; II. Murad'~ n ise
"merhûm Sultan Murad Han" veya "merhûm Hüdâvendigâr" olarak zikredildi~ini belirtmektedir58. ~imdi TD. 558'deki kay~tlara bakmadan evvel, Ankara tahrirlerini tekrar gözden geçirirsek hicri 979 (1571-1572) tarihli II. Selim (1566-1574) dönemine ait defter "cedid"; hicri 929 (1522-1523) tarihli
Kanuni dönemine (1520-1566) ait defter "atik"; hicri 867 (1462-1463) tarihli
Fatih dönemine ait (1451-1481) defter "köhne"defterdir. Bu durumda yukar~da bahsedilen "akdem" defter muhtemelen, II. Murad dönemine (14211451) aittir. Üstelik akdem deftere "nakil" söz konusu oldu~una göre, ondan
evvel de ba~ka defter olmal~d~ r. 558 numaral~~Ankara evkaf defterine döndü~ümüzde a~a~~daki tabloda 4 numarada yer alan kay~tta, köhne defterde
mezkür vak~f için "Bayezid Han mukarrernâmesi" oldu~undan; 10 numaral~~
kay~tta "Bayezid Han ni~ân~" oldu~undan; 11 numaral~~kay~tta vak~f mutasarr~f~n~n elinde "Bayezid Hüdâvendigâr" mektûbu oldu~undan bahsedilmektedir. Bu son kay~tta, daha sonra mutasarr~flar~n elinde "merhûm Sultan
Murad Han" meknibu oldu~u belirtilmektedir. Burada I. Bayezid ve II. Murad'~n söz könusu oldu~u aç~kt~r. 19 numaral~~kay~tta ise söz konusu evlâtl~ k
vakf~~Süleyman Çelebi'nin müsellem tuttu~u görülmektedir. TD. 438'de bu
mutasarnftan imam-~~Emir Süleyman olarak bahsedilmektedir56. 22 numaral~~
kay~tta yer alan vak~f için önce "Sultan Mehmed" ve ümera-y~~maziyyeden ni~ân al~nd~~~, vâk~f ölünce "Sultan Bayezid"in o~ullanna ni~ân verdi~i ~eklindeki ifâdelerde II. Mehmed ve II. Bayezid'e at~f yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. 14
55Turan,

5.43.
Beldiceanu, 5.14-15.
57 gös.yer
58 a.g.e., s. 17.
55 TD.438, 5.396.
56
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numaral~~kay~ tta yer alan, köhne defterde "be hükm-i cihan-muta" ile vakfin
tasarruf edildi~i ~eklindeki ifade Fatih Sultan Mehmed için kullan~lm~~~olmal~d~r.
Baz~~zaviyeler için tahrir esnas~nda kimin tasarrufunda bulundu~u ve
hangi gelir kaynaklar~na sahip oldu~u bilgisine rastlanmamaktad~ r. Bunun
sebebini hicri 987 (1579-1580) tarihli Kang~ r~~ defterinde bulunan "tahrir-i
cedide gelmeyüb temessükleri görülmeyen valuflarm, defter-i cedide heman
defter-i atikin t~bk~~ nakl olund~" ifâdesi aç~ klamaktad~ r6°. Böylece, tahrir esnas~nda vak~f mutasarr~flar~~ gelip kendilerini yazd~ rmazsa, eski kayd~ n oldu~u gibi yeni tahrir defterine nakledildi~i anla~~lmaktad~ r. 558 numaral~~
Ankara evkaf defterinde bu ~ekilde atik defterden yap~lan nakiller a~a~~daki
tabloda yer alan 1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ve 28
numaral~~ valuflard~r. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17 ve 25 numaral~lar ise yeni mutasarr~flanyla birlikte cedid deftere (TD.558) kaydolunmu~lard~ r.
Fatih döneminde baz~~zâviyelerin evkaf~na el konuldu~u veya umar kapsam~na al~nd~~~~bilinmektedir. Aya~'ta tek mensuh vak~f 24 numaral~~kay~ tta
yer almaktad~ r, vak~f kaptlarma göre Teske köyündeki mezrada Ali ~eyh'in
çiftli~i mensuh vak~f olup, beylerbeyi berâuyla Kâtip ivaz adl~~birine verilmi~tir. Atik deftere, köhne defterdeki mukarrernâmeleri bulunmad~~~~ ~eklindeki kay~ t geçirilmi~tir61. Timar kesimindeki köylerden ise Dündar~eyho~lu
için 1523 tahdrinde vakf-~~ mensuh ibâresi yer almakta, 1571-72 tahr~rinde ise
mezra hâline geldi~i anla~~ lmaktad~r. Sonuç olarak Ocak, zâviyelerin genel
olarak belli yerlerin iskâmn~~ sa~lamak, islam dinini yaymak gibi fonksiyonlar~~
olmakla beraber geçit, derbent gibi yerlerde kurulanlar~n yaln~z bu dini
hüvviyetle aç~ klanamayaca~~m belirtmektedir62.

60 Ömer Lütfi Barkan, "Türkiye'de imparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi
Tahrirleri ve Hakana Mahsus istatistik Defterleri -I-", iktisat Fakültesi Mecmuas~ , II/1 (1942),
5.54
61 Mezra der karye-i Teske, Ali ~eyh'in çiftli~i vakf-~~mensuh olub Katib ivaz nam
kimesneye verilmi~~imi~~beylerbeyi berâuyla. ~imdi mahlüldur. Mukarrernâmeleri zahir olmad~~
deyü mukayyed der defter-i köhne deyü mastur der defter-i atik. has~l 100. TD.558, v. 138b.
62 Ocak, s. 258.
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1571-1572 Tarihinde (TD.558) A a~'taki Vak~flar
No.

Mezra

Vak~f Türü

~~

Teske

Vakf-~~zâviye

2

Oltan

300

Vakf-~~ amm

3

Oltan

500

Bir çiftlik yer ve bir viikf_i imam
Pare ba~~

4

Oltan

5

Dastarlu

Vakf-~~imam

Has~l
200

1800
Vakf-~~zâviye

300

Vakfedilen yer

TD.438'e göre
Vak~f türü

Bir çiftlik yer

Vakf-~~zâviye

60 mudluk yer

Vakf-~~evlâd

Yar~m çiftlik Yer (‘5° Vakf-1 zâyiye
dönüm)

1550

Güdül'de 1 çiftlik yer
Karacaviran'da 1 çift
Vakf-~~ evlâd
lik ve 2 de~irmen,
3 pare ba~~

350

1 çiftlik yer ve 1
Vakf-~~ evud
de~irmen

Güdül

200

mezra

Vakf-~~evlâd

Aya~~

150

?

Vakf-~~evlâd

600

?

6

Güdül ve
Karacaviran

7

~~ncepelid

8
9
10

Aya~~

11

Keçiler

12.

Cimder

13

Yeregörni

14

Yeregörni

15

Yeregömi

Vakf-~~imam-~~mes
cid-i Aya~~

1220
Vakf-~~zâviye
Vakf-~~zâviye

Vakf-~~zâviye

Vakf-~~imam-~~
Mescid-i aya~~

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâd

300

2 çiftlik yer

Vakf-~~zâviye

200

1 çiftlik ve 2 pare ba~~Vakf-~~evlâd

820

1 çiftlik 2 pare ba~~ Valtf-~ zâviye

2260

Yeregömi'de 2 çiftlik
ve 2
De~irmen (3/4'ü) Vakf-~~zâviye
~lhan'da
4 pare ba~~

16

Yo~unpelid

100

?

Vakf-~~evlâcl

17

Yergömi

990

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâd

18

Yo~unpelid

300

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâcl

2°°

1 çiftlik yer, 2 pare
Vakf-~~ evlâd
ba~,

19

Dastarlu

1 de~irmen
20

Vakf-~~ câmi-i nefs-i
Aya~~

12 000 akça

Vakf-~~ câmi?
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Vakf-~~bera-y~~
imamet ve Hitabet-i
câmi-i Aya~~

21

3279

5 k~ ta ba~, 4 bab
Vakf-~~imam ve
dükkân ve
hatib
2 zemin

22

~ ncepelid

200

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâd

23

Aya~~

250

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâd

24

Teske

100

çiftlik

Vakf-~~mensuh

25

Oruç ~eyh?

600

3 çiftlik yer

26

Yokunpelid

100

1 çiftlik yer

Vakf-~~evlâd
t

27

Ba~aya~~

Vakf-~~imam

800

Yer, bak, de~irmen

Vakf-~~imam

28

Keçiler

Vakf-~~imam-~~
mescid

200

1 çiftlik yer

Vakf-~~imam

mensuh

29

Vakf-~~medrese

30

Vakf-~~câmi-i an
Karye-i Karacaviran

-

60000 akça

-

8400 akça

-

Yukar~ daki kay~ tlardan 1, 5, 12, 14 ve 15 numarahlar~n zâviye vakf~~ olduklar~~ kay~ tlardan aç~ kça anla~~lmaktad~ r. 3, 10, 27 ve 28 numaral~~kay~ tlar
câmi imamlar~ na yönelik vak~flard~r. 7, 19 ve 26 numaralar~ n kay~ tlar~ nda evlâtl~ k vak~f olduklar~~belirtilmektedir. 4, 6, 8, 9,11, 13, 16, 17, 18, 19, 22 23 ve
25 numaral~~kay~tlarda hâlen vâk~flar~ n evlâtlarm~n mutasarr~f oldu~u belirtilmektedir. Son iki tür kay~ t TD.438'de de evlâtl~k vak~f olarak tan~mlanmaktad~ r. Evlâtl~ k vak~f olma özelli~i, vakf~ n gelirlerinden vâlufin evlâtlarm~ n da
faydaland~~~ n~~ göstermekle beraber söz konusu mallar~ n ne için, hangi
amaçla vakfedildi~ini aç~klamamaktad~ r. Emecen, defterlerde görülen bu tür
vak~f veya mülk çiftliklerde zâviye lafz~~geçmemelde beraber buralarda zâviye
oldu~unun tahmin edilebilece~ini belirtmektedir63. Yukar~da evlatl~ k vak~f
olarak tan~ mlananlar için de ayn~~tahminde bulunmak mümkün. Nitekim
TD.558'de yukar~da 17 numara ile gösterilen vak~f kayd~nda da bir zâviyeden
aç~ kça bahsedilmiyor ancak ilerleyen sahrlarda yer alan "ayende ve revendeye hizmet" ifâdeleri bunun bir zâviye vakf~~oldu~unu gösteriyor.
438 numaral~~muhasebe-icmâl defterinde vak~f mezra kay~ tlar~ nda be~~
türlü kal~p görülmektedir. Bunlar ~öyle örneklendirilebilir": a- vakf-~~imam-~~
63 Feridun
64

Emecen, XVI. As~rda Manisa Kazas~~, Ankara 1985, s.274 ve dp.not 202.
TD.438, s.396.
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mescid-i karye-i Oltan b-vakf-~~zâviye-i misafir ~eyh c- vakf-~~amm, karye-i Oltan, 1 çiftlik, has~l 300 d- vakf-~~evlâd-~~Ahi Bayezid e- vakf-~~Salih ~eyh.
Bunlardan a ve b'nin zâviye ve imam için vakfedildi~i aç~ kt~r. Vakf~~tasarruf
eden belirli bir ki~i olmay~nca kamu vakf~~ olarak adland~r~labilecek vakf-~~
amm söz konusudur (c ~~kk~). El'an vakf~~tasarruf eden ki~inin ad~yla kaydedildi~inde vakf-~~Salih ~eyh vb. bir ifâde kullan~lm~~t~r. Bir ~ekilde valc~f~ n evlâtlar~n~n görevli oldu~u veya gelirinden faydaland~~~~vak~flar, evlatl~k vak~f
olarak nitelendirilmi~tir. Yukar~daki tabloda 5, 9, 15 ve 23 numaral~~vak~flar~n ahilere, muhtemelen ahi zâviyelerine ait oldu~u belirtilmelidir. Zâviye ve
zâviye oldu~u tahmin edilen vak~flar~n TD.558'de yer alan kay~ tlar~~ a~a~~da
verilmi~tir. Ancak bu kay~ tlar~ n söz konusu vak~flar~n kimler taraf~ ndan,
hangi dönemde yap~l~~~n~, neler içerdi~ini, en son mutasarr~flarm~n kimler
oldu~unu belirtmekle beraber, zâviyelerin nerede bulundu~unu bilmedi~imizi hat~rlatmahrz. TD. 558'de zaviye ve zaviye oldu~u tahmin edilen vak~f
kay~tlar~~~öyledir:
~brahim ... çok eski zamanda Teske köyü mezras~ndaki bir çiftlik yeri,
zâviyesine vakfetmi~tir. Köhne defterde, elinde Bayezid Hüdâvendigâr ve
Sultan Mehmed'den mektuplar~~ oldu~u kay~tl~d~r. Yine köhne defterde ~brahim ... ölünce zâviyenin Sultan Mehmed berât~yla o~lu Emir'e; Emir
ölünce, O'nun o~lu Konak'a Sultan Mehmed berât~yla verildi~i ve
"Pâdi~âh~m~z"~ n mukarrernâmesi oldu~u kay~tl~d~r. Buradaki "pâdi~âh~m~z",
Fatih Sultan Mehmed'dir. Atik defterde ise pâdi~âh berât~yla (Kanuni) tekrar Konak'a, Konak ölünce Yakub o~lu Nasuh'a verildi~i kay~tl~~olup, cedid
deftere de bu ~ekilde kaydedilmi~tir65.
Köhne defterde Oltan köyünde bir çiftlik büyüklü~ündeki mezraya
bir çok ki~i mutasarr~f olup, hükm-i hümayunla Abdullah Fakih'e tahsis edilip di~erleri reâya kaydolunmu~; pâdi~âh~n kar~~l~ ks~z olarak Abdullah Fakih,
Dervi~~..., Lütfullah, Emrullah, Sadullah, Ahi ~eyh ve ... pâdi~âh berât~yla,
vakflyeye göre tasarruf ederler. Atik defterde pâdi~âh berât~yla Mustafa Fakih

65
Mezra-i Teske, der ~brahim .... kadim'ül- eyyamdan bir çiftlik yeri oturdu~u zâviyeye vakf
edüb, elinde merhüm Bayezid Hüdavendigar'dan ve Sultan Mehmed'den mektüblan var deyil
kayd olmu~~der defter-i köhne. Andan sonra ~brahim o~lu Emir'e Sadaka olunmu~. Elinde
Sultan Mehmed berau var ve mezkûr Emir fevt olub o~lu Konak'a sadaka olunmu~, elinde
Sultan Mehmed berat~~var ve Padi~ah~ m~zdan mukarrernâmesi var deyC~~defter-i köhnede
mastur. Haliya Padi~ah~= beratlyla mezbür Konak'a virilüb ba'dehu Konak fevt olub Yakub
o~lu Nasuh'a virilmi~~deyü mukayyad der defter-i atik. has~l 200. TD.558, v. 133b-I34a.
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o~lu ... Fakih'e; cedid defter yaz~l~ rken de Zeynel Abidin tasarrufuna
mi~tir?66 .
4 - H~z~r ~eyh, eskiden beri sahip oldu~u Oltan köyü mezras~ndaki 60
mudluk yeri vakfetmi~. Köhne defterde daha sonra Üvez ~eyh'in merhûm
sultan Bayezid Han mukarrernâmesine sahip oldu~u (bu durumda vak~f, I.
Bayezid'den önce ihdas edilmi~tir); köhne defter yaz~l~rken Ayvaz ~eyh mütevelli olup, o~ullar~~Mehmed ve Yusuf ~eyhler ile Ali o~lu Yusuf ~eyh ve
karde~leri Seyyid Cafer ve Kas~m pâdi~âh berâuyla mutasarr~ft~rlar. Atik defterde ise Yusuf o~lu Ali, Sau ve Nasreddin'e; yukar~da ad~~geçen Kas~m'a ve
Seydi Cafer o~lu Osman'a verildi~i kaynl~d~ r. Cedid deftere Nasuh Fakih ve
Mehmed'in mutasarr~f oldu~u yaz~lm~~ur67.
5- Dastarlu köyünde yar~ m çiftlik büyüklü~ündeki mezra Ahi ~erafettin
ve Ahi Hüsam'~n vakf~~olup akdem defterden naldolundu~una göre ellerinde "merhûm sultan"dan ni~k~lar~~bulunmaktad~r. Köhne defterde Mevlânâ ~eyh'in söz konusu zâviyenin ~eyhi oldu~u, gelene-geçene hizmet ederek vakf~~tasarruf etti~i ve elinde pâdi~âh berât~~oldu~u kay~tl~d~r. Atik defterde, pâdi~âh berât~yla Mevlânâ ~eyh'in o~luna verildi~i kaptl~d~r. Cedid
defterde ise 50 dönümlük yeri pâdi~âh berâuyla ~dris adl~~ki~inin tasarruf etti~i bildirilmektedir 68.
66 Mezra-i Oltan, mezra-i mezbûre bir çiftlik yerdir bir nice kimesneler mutasamflard~r.

Hilmiyünla istiksar olundu~u sebebden Abdullah Fakiye tahsis olunub ve baki raiyyet
kayd olundu deri kayd olmu~~der defter-i köhne. Ellerinde Pâdi~ah~m~z Hazretlerinden
avauf4 hilsrevane vaki olub mezkür Abdullah Faki'ye ve Dervi~~ve A~~k'a ve Lütfullah ve
Emrullah ve Sadullah ve Ahi ~eyh ve ....'ya sadaka olunub vakilyyet üzere tasarruf iderler
ellerinde Pâdi~ah~m~z berât~~var deyü köhne defterde mastur hâliya Pâdi~ah~m~z eizallahu
enserahu berât~yla Mustafa Faki o~lu ... Faki'ye sadaka olunmu~~deri mukayyed der defter-i atik
hâliya kimesne tasarrufimda olmayub Seyyid Zeynel Abidin mutasarr~f olmak üzere defter-i
cedide kayd olund~. has~l 300. TD.558, v.134a.
67 Mezra der Icarye4 Oltan H~z~r ~eyh elinde dutadurdu~u altm~~~mudluk yerleri kim
kadi~~~i millki ~ss~~imi~, vakf etmi~. Sonra vakf-~~mezkiiru hac~~Üvez ~eyh mutasarr~fchr. Elinde
merhiim Bâyezid Han mukarremâmesi var deri kayd olmu~~der defter-i köhne el halet4 hazihi
Hac~~Ayvaz ~eyh mütevelli olub o~lu Mehmed ~eyh ve Yusuf ~eyh veled4 Ali ve Seyyid Cafer
birader-i o ve Kas~m birader-i o mutasarr~flard~r, ellerinde pâdi~ah~m~z berâu var hâliya
Pâdi~ah~m~z berâuyla Yusuf o~lu Ali'ye ve Sau'ya ve Nasreddin'e ve girii Kas~m el-mezbüra
sadaka olunmu~~ve Seydi Cafer evlâd~ndan Cafer o~lu Osman'a virillmil~~deyû mukayyed der
defter-i atik. Hâliya Nasuh Fakih ve Mehmed mutasarr~flar olma~~n defter-i cedide kayd olund~.
hani 1800. TD.558, v.134b.
68 Mezra der karye-i Dastarlu mezra-i mezbüre Ahi ~erafeddin ve Ahi Hüsam nam
kimesnelere vakf imi~. Yar~m çiftlik yer imi~. Merhüm Sultandan ni~ânlar~~var deri nakl
olunmu~~der defter-i akdem. El halet-i hazihi Mevlânâ ~eyh nam kimesne Misafir ~eyh
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Güdül mezras~ndaki bir çiftlik, Karaviran'da bir çiftlik, iki de~irmen
ve üç parça ba~~~vakf~yet üzere ve padi~ah hükmüyle Bayezid Fakih tasarruf
etmi~tir. Köhne defterde Bayezid Fakih o~ullar~~Mehmed, Yusuf ve Musa'n~n yine padi~ah hükmüyle tasarruf ettikleri kartl~d~ r. Atik defter yaz~l~rken
sözü geçen Mehmed Fakih, Yusuf ve Mehmed Fakih o~lu mutasarr~ft~r 69.
~ahin Bey eskiden beri mülkü olan ~ncepelid köyündeki bir çiftlik büyüklü~ündeki mezra ve bir de~irmeni vakfetmi~, önce ~eyh Pa~a sora o~lu
Murad, daha sonra da O'nun o~lu ~eyh Pa~a ve Hac~~ Ahmed o~lu Ahmed ve
Seydi'nin padi~ah beratlyla tasarruf ettikleri köhne defterde kay~tl~d~ r. Vak~f
evlatl~k vak~f haline getirilerek, evlatlardan Pir Nebi, Pir Dede ve Hac~~ adl~~
ki~ilerin tasarrufunda oldu~u atik defterde kay~ tl~~ olup; cedid deftere padi~ah beratlyla Abdurrahman ve Seydi Mehmed'in mü~tereken mutasarr~f olduklar~~kaydedilmi~tirx'.
Atik defter kartlarma göre, Güdül'e ba~l~~mezray~~ ~yicek Dede o~lu
Kas~m, O'ndan sonra o~lu ~eyh Bayram tasarruf etmi~; daha sonra padi~ah
beratlyla o~lu Dervi~~Kas~m'a verilmi~tir 71 .

zâviyesine ~eyh olub âyendeye ve revendeye hizmet idüb, vakf-~~ mezbûru tasarruf ider. Elinde
Padi~ah~= berat] var deyü defter-i köhnede masturdur. Haliya Mevlana ~eyh o~lu Misafir
~eyhine virilmi~, elinde pâdi~ah~ m~z berat~~var deyü mukayyed der defter-i atik. Hâliya
Padi~ah~= eizallahu enserahu berat] ~erifieriyle ~dris nam kimesne billuil mutasarr~f olma~~n
defter-i cedide kayd olund~. Zemin-i ~dris, dönüm 50. Has~l 300. TD.558, v.134b
Mezra-i Bayezid Fakih der karye-i Güdül, bir çiftlik yerdir ve Karaviran'da bir çiftlik dahi
var ve iki de~irmen ve üç pare ba~. Mezari-i mezbfira vakflyyet üzere tasarruf olunub el'an
Padi~ah~= hükmü vard~r. Mezkür Bayezid Fakih evlad~ndan Mehmed ve Yusuf ve Musa
mutasarnflard~r. Elinde Padi~ah~= hükmü var deyü kayd olunmu~~der defter-i köhne. Mezkur
Mehmed Faluyla Yusuf vakfiyyet üzere mutasarr~fiard~r ellerinde Padi~ah~= berattyla Mehmed
Faki o~lu emr-i Padi~ahiyle sadaka olunmu~~deyü mukayyed der defter-i atik. has~l 1550.TD.558,
v. 135a.
70 Mezra der karye-i ~ ncepelid mezra-i mezbüre bir çiftlik yerdir ve bir de~irmen. Pa~a
tasarrufundad~r. Kadimi mülk-i ~ss~~~ahin Bey vakf itmi~. Sonra ~eyh Pa~a o~lu Murad mutasarr~f
imi~.... mezkür fevt olub o~lu ~eyh Pa~a'ya ve hac~~Ahmed ogullan Ahmed'e ve Seydi'ye sadaka
olunmu~~ellerinde Padi~ah~m~zdan berat' var deyü defter-i köhnede mastur. Haliya vakf-~~ebnâ
idüb ebnadan Pir Nebi ve Pir Dede ve Hac~~nam kimesneler mutasarnflard~r deyü Padi~ah~rruz
e'azallahu enserahudan berât virilmi~. Köhnede ebnâlari deyü mukayyed der defter-i atik ve
hâtiya Pâdi~ah Alempenah hazretlerinin berat-~~hümâyünuyla Abdurrahman ve Seydi Mehmed
ber vech-i i~tirak mutasarnflar olma~~n defter-i cedide kayd olund~. has~l 350. TD.558, v.I35a.
71 Mezra der karye-i Güdül, mezra-i mezbün ~yicek Dede o~lu Kas~ m tasarruf idermi~.
Mezki~r Kas~m fevt olub o~l~~ ~eyh Bayram'a sadaka olunmu~. El-halet-i hazihi yine vakfiyyet
üzere vakf-~~mezbüra Bayram mutasarr~fd~r. Padi~ah~= berattyla o~l~~Dervi~~Kas~m'a virilmi~~
deyü mukayyed der defter-i atik. has~l 200. TD.558,v. 135a.
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9- Ahi Bayezid, Aya~'a ba~l~~mezradaki mülkünü çok eski zamanda yakfetmi~. Köhne defterde Ahi Bayezid o~ullar~~Ahi Mehmed ve Ahi Yusuf un
pâdi~âh berât~yla tasarruf ettikleri kay~ tl~d~r. Atik deftere Ahi Mehmed öldükten sonra o~ullar~~Ahi ~ehzade, Ahi Ahmed ve Ahi Bayezid'e pâdi~âh berât~yla verildi~i yaz~lm~~; cedid defter kaydolunurken ise pâdi~âh berânyla fiilen Ahi Yusuf tasarruf etmektedir".
Maruf ~eyh, Keçiler köyü mezras~nda bir çiftlik yeri vakfetmi~, buna
dair elinde Bayezid Hüdavendigâr mekt~lbu vard~r. O'ndan sonra o~ullar~~
Mesud ve Mehmed ~eyhler, merhûm sultan Murad Han mektûbuyla mutasarr~f olmu~lard~ r. Köhne defter yaz~l~rken Mesud ~eyh o~ullar~~Mehmed ve
Maruf ~eyhler ile Ömer Fakih adl~~birinin vakf~~tasarruf etti~i, ellerinde pâdi~âh mukarrernâmesi bulundu~u belirtilmektedir. Atik defter yaz~l~ rken,
söz konusu mezray~~Maruf ~eyh o~ullar~~Maruf, Mesud ve Lütfi ile Ömer
Fakih o~ullar~~Bekir, Ahmed ve Ömer; ~eyh Mehmed o~ullar~~Haydar ve Salih; Murad o~ullar~~Hüseyin ve Yusuf a verildi~i kayd olunmu~tur. Cedid deftere ise vâlufiar~ n evlâd~ndan Haydar o~lu Ramazan ve karde~i H~z~ r Ball'n~n
mutasarr~f oldu~u, ayr~ca Mustafa Fakih'in de pâdi~âh berâtlyla i~tirak suretiyle hissesini tasarruf etti~i kayd edilmi~tir".
Aya~'a ba~l~~ Cimder köyünün iki çiftlik büyüklü~ündeki mezras~~
Samit Bal~~zaviyesine eskiden vakfedilmi~, Sultan ~eyh adl~~ki~i pâdi~âh berât~yla tasarruf edermi~. Köhne defter yaz~l~ rken söz konusu ki~i vefat etmi~~
72 Mezra der karye-i Aya~, Ahi Bayezid mülki kadim'ül-eyyamdan vakf idegelmi~. Ahi
Bayezid o~l~~Ahi Elvan tasarruf ider imi~, selatin-i maziyye hükümleriyle deyü kayd olmu~~der
defter-i köhne. El'halet-i hazihi Ahi Elvan o~l~~Ahi Mehmed ve kar~nda~~~Yusuf vakfiyyet üzere
mutasarr~flard~r. Ellerinde Padi~ah~ = berâu var deri defter-i köhnede mastur. Haliya Ahi
Mehmed fevt olub o~ullar~~Ahi ~ehzade ve Ahi Ahmed ve Ahi Bayezid'e virilmi~~Padi~ah~=
berâuyla deyü mukayyed der defter-i atik. El'an berat-~~ Padi~ahiyle Ahi Yusuf bilfiil mutasarr~f
olmak~n defter-i cedide kayd olund~. has~l 150. TD.558,v. 135b.
" Mezra der karye-i Keçiler, Maruf ~eyh elinde dutadurdu~u bir çiftlik yer kadim'üz zamandan vakf imi~. Merhfim Bayezid Hüdavendigar mektûbuyla. Sonra Maruf ~eyh o~l~~Mesud
~eyh ve Mehmed ~eyh mutasarr~flard~r. Merhüm sultan Murad Han mektübuyla deyü kayd
olmu~~der defter-i köhne. Elhalet-i hazihi mezkür Maruf ~eyh ve Mesud ~eyh o~~~~Mehmed ~eyh
ve Mesud o~l~~Maruf ~eyh ve Ömer Fakih nam kimesneler mutasarr~flard~ r. Ellerinde
Padi~ah~= mukarrernâmesi vard~r deyü defter-i köhnede mastur. Haliya mezra-i mezbüre
Padi~ah~= beratlyla Maruf ~eyh o~ullar~~Marura ve Mesud ve Lütf~'ye ve Ömer Fakih o~ullar~~
Bekir ve Ahmed ve Ömer ve ~eyh Mehmed o~ullar~~Haydar ve Salih'e ve Murad o~ullar~~
Hüseyin ve Yusuf a virilüb mutasarr~flard~r deyü mukayyed der defter-i atik. Vak~f-~~mezbür~n
evlâcl~ndan Haydar o~l~~Ramazan ve kar~nda~~~H~z~ r Bal~~mutasarr~flar olub ve Mustafa Fakih
dahi hissesine ber5t-1 Padi~ahile ber vech-i i~tirak mutasarr~flar olma~~n defter-i cedide kayd
olund~. has~l 1220. TD.558, v. 135b-136a.
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olup o~ullar~~Cemal, Efendi ve Bekir ~eyhler pâdi~âh berâuyla mutasarr~fur.
Atik defterde pâdi~âh berât~yla Efendi ~eyh'e verildi~i; cedid defter yaz~l~ rken de Efendi ~eyh o~lu Hac~~Bekta~'~n tasarrufunda oldu~u için O'nun
ad~na kaydedildi~i belirtilmektedir".
1 3- Yeregömi'de Hac~~Yakub'un iki çiftlik ve iki ba~dan olu~an mezras~~
kadimden vakfedilmi~~olup yar~s~~Aya~, yar~s~~da Yeregömi'dedir. Köhne defter yaz~l~ rken mezkûrun evlâd~ndan Mustafa ve karde~i Duman pâdi~âh berâuyla tasarruf etmektedir. Atik defter yaz~l~ rken, Mustafa ölmü~~oldu~u için
o~ullar~~Pir Ahmed ve ~ah Mehmed'e pâdi~âh berâuyla verildi~i kayd edilmi~tir'".
1 4- Tokuz ~eyh zâviyesinin Yeregömi köyü mezras~ndaki bir çiftlik ve iki
ba~~~eskiden vakfedilmi~. Köhne defterde ~eyh Fethüddin'in pâdi~âh beriuyla tasarruf etti~i kay~ tl~d~r. Atik defterde ise O'nun ölümünden sonra o~ullar~~Pir Mehmed ve Yusuf'un pâdi~âh berâuyla mutasarr~f olduklar~~kaydedilmi~tir76.
1 5- Ahi Selman zâviyesinin Yeregömi'deki vakf~~iki çiftlik büyüklü~ünde
olup çok eskiden vakfedilmi~. Ahi Selman o~ullar~~Ahi Süleyman ve ~ems,
Bayezid Hüdâvendigâr hükmüyle tasarruf etmi~lerdir (bu durumda çiftlikler,
Bayezid Hüdâvendigâr zaman~ ndan önce vakfedilmi~~olmal~ ). Köhne defter
yaz~l~ rken Ahi Selman evlâtlar~ndan Ahi Mehmed, Ahi ~emseddin ve Ahi
74 Mezra der Karye-i Cimder'de tevabi-i Aya~, mezbür iki çiftlik yerdir Samit Bal~~zâviyesine
valufd~ r. Kadimden valtflyyet üzere tasarruf olunub Sultan ~eyh nam kimesne mutasarr~f imi~~
berât-~~ Pâdi~ahiyle. El-halet-i hazihi mezk~lr fevt olub Cemal ~eyh ve Efendi ~eyh Bekir ~eyh
nam o~ullar~ na sadaka olub vakf~yyet üzere tasarruf iderler ellerinde Pâdi~ah~m~z berâu var
deyti defter-i köhnede mastur. Hâliya Pâdi~ah~ m~z berâuyla Efendi ~eyhe virilmi~~deyti
mukayyed der defter-i atik. Hâliya berât-~~Pâdi~ahiyle Hac~~ Bekta~~veled-i Efendi ~eyh bilfiil
mutasarr~f olma~~n defter-i cedide kayd olund~. has~l 300. TD.558, v. 126a.
kadimden vakf
76 Mezra-i Hac~~Yakub der karye-i Yeregömi, bir çiftlik yer ve iki pare ba~~
imi~. N~sf~~Aya~~ve n~sf~~ Yeregömi'de imi~. El'halet-i hazihi evlâd~ndan Mustafa ve kar~ nda~~~
Duman tasarruf iderler Ellerinde Pâdi~ah~ m~z berât~~var deyti mukayyed der defter-i köhne.
Hâliya Mustafa fevt olub o~ullar~~ Pir ahmed ve ~ah Mehmed'e Pâcli~ah~m~z berâuyla sadaka
olma~~n tasarruf iderler deyû mukayyed der defter-i atik. has~l 200.TD.558, v. 136a-136b.
76
Mezra-i zâviye-i Tokuz ~eyh der karye-i Yeregömi, bir çiftlik yerdir ve iki pare ba~d~r ve
tasarruf olunurmu~. Be
Güzel yeri dimekle me~hurdur ve bir pare yer kadimden vakfiyyet
hükm-i cihan-muta' Fethi tasarrufunda bulundu deyi.' mukayyed der detter-i köhne; el-halet-i
hazihi mezkür ~eyh Fethüddin tasarrufundad~r. Elinde Pâdi~ah~ m~z berâti var deyü defter-i
köhnede mastur. Hâliya Fethüddin fevt olub o~ullar~~ Pir Mehmed ve Yusufa Pâdi~ah~m~z
berâttyla sadaka olunmu~, tasarruf iderler deyü mukayyed der defter-i atik. has~l 820.TD.558, v.
136b.
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Selman padi~ah berauyla mutasarnfur. Ayr~ca Yeregömi'de iki de~irmenin
3 /4'il ve ~lhan köyünde dört ba~~n da vakfa dahil oldu~u köhne defterde
kayill~d~r. Atik defter yaz~l~rken Piri Pa~a tezkeresi sureti ve Padi~ah berauyla
Ahi Mehmed o~lu Süleyman, Ahi Selman okunan Ömer ve Ramazan, ~emseddin o~ullar~~Mehmed ve Nasuh'a verildi~i kaydedilmi~tirn.
16- Akdem defterde, ~eyh Hasan Dede o~~~llan ~eyh Ramazan ve Yusuf'un Yo~unpelid'deki mezran~n valuflan olarak kaydedildi~i; Sultan Mehmed'in (Çelebi Mehmed olmal~) "atalar~mdan hükümleri var" diyerek berât verdi~i; köhne defter kaydolunurken berâun padi~ aha arz edilerek mukarrer
tutuldu~u ve Ramazan ~eyh o~lu Mehmed'e ni~an verildi~i kaydedilmi~tir.
Atik defterde ise Yo~unpelid raiyyetlerinden ~eyh Hasan o~lu Yusuf'un o~lu
Sefer ~ah'a padi~ah berâuyla verildi~i kaydedilmi~tir78.
1 7- Aya~'a ba~l~~Yeregömi'de Salih ~eyh mezras~~bir çiftlik yer olup, eskiden vakfedilmi~tir. Padi~ah hültmüyle Salih o~ullar~~Mustafa ve Musa tasarruf
etmi~; Mustafa ~eyh ölünce o~ullar~~Habib Fak~~ve Hamza'ya verilmi~. Aya~~
kad~s~~Mevlana ~emseddin, hile ile berât al~nd~~dedi~i için Musa Fakih'e, gelene geçene hizmet etmesi için padi~ah berat' verilmi~. Halbuki hile söz konusu olmay~p, vakf~n Mustafa ~eyh tasarrufunda oldu~una dair Sultan Mehmed ni~an~~vard~r. Salih ~eyh'in karde~i Hasan ~eyh'in o~ullar~~H~z~r ve
Mahmud, atalar~n~n hissesini isteyerek, tefti~~için hüküm getirmi~ler ve tefti~~
sonucunda h~s~mlar~, vak~ftan hisse tasarruf ettiklerini ve padi~ahtan bel-atlar~~oldu~unu ikrar etmi~ler; durum ~stanbul'a arz edilince Dervi~~Mahmud
ve H~z~r'a atalann~n hissesine dair padi~ah mukarrernâmesi verildi~ine dair
77 Vakf-~~zâviye-i At~f Selman der karye-i Yeregömi, iki çiftlik yerdir; kadimden mezkür
zâviyeye vaki imi~. Bâyezid Hüdâvendigâr hilluniyle mezkür AM Selman °kil At~l Süleyman ve
~ems'e virilmi~~vakflyyet üzere mutasarr~flard~r deyû kayd olmu~~der defter-i köhne. El halet-i
hazihi Ahi Selman evlâd~ndan Mü Mehmed ve Ahi ~emseddin ve At~l Selman mutasamflard~r.
Ellerinde Pâdi~ah~m~z berât~~vard~r ve iki de~irmenleri varm~~~Yeregömi'de ve dört pare ba~~
karye-i ~lhan'da degirmandan
erba' deyü defter-i köhnede masturdur. Hâliya Ahi
Mehmar o~l~~Silleyman'a At~l Selman o~ullar~~Ömer ve Ramazan ve ~emseddin o~ullar~~
Mehmed ve Nasuh'a virilmi~~ber muceb-i suret-i tezkire-i Piri Pa~a ve berât-~~Pâdi~ahi deyû
mukayyed der defter-i atik. has~l 2260. TD.558, v. 136b-137a.
78 Mezra-i ~eyh Ramazan ve Yusuf veledan-~~ ~eyh Hasan Dede vâk~fland~r deyû kayd
olunmu~~der defter-i akdem-i Yo~unpelid. Mezkürlar ellerindeki çiftlikleri vakfd~r aba-y~~
kiranum ve ecdad-~~izam~m hükümleri vard~r vakfiyyet üzere tasarruf iderler deyû Sultan
Mehmed berât~~vard~r. Elhalet-i hazihi arz olunub Pâdi~ah~ nuz Hazrederi mukarrer tutub
~eyh Ramazan o~lu Mehmed'e ni~ân-~~~erif ... eylemi§ deyû defter-i köhnede mast~~ rdur. Hâliya
Yo~unpelid raiyyederinden ~eyh Hasan o~lu Yusuf un o~lu Sefer ~ah'a Pâdi~ah~nuz berât~yla
sadaka olunmu~~deyû mukayyed der defter-i atik. has~l 100.TD.558, v. 137a.
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köhne defterde kay~ t bulunmaktad~ r. Atik defterde ise Musa ~eyh o~ullar~~
Emir Dervi~, Salih ve Hasan; Mustafa ~eyh o~lu Hamza; H~z~r o~lu Nebi ~eyh'in padi~ah beranyla tasarruf ettikleri kaydolunmu~tur. Cedid defter yaz~ l~rken Salih adl~~ki~i tasarruf etti~inden, O'nun ad~na kaydolunmu~tur79.
Yo~unpelid köyünde Seyyid Ali ~eyh o~lu Elvan'~n elindeki bir çiftlik
büyüklü~ündeki mezray~~~ahin Bey vakfetmi~. Köhne defterde, elinde buna
dair Sultan Murad berat' oldu~u kay~d~d~ r. Köhne defter yaz~l~ rken vakfiyeye
göre Elvan o~lu Pir Nebi; Veli o~ullar~~Mehmedi ve Mustafa; ~brahim o~lu
Nasuh ve Ali adl~~ki~ilerin mutasa~T~f oldu~u kaydedilmi~tir. Atik defterde
Nasuh'un öldü~ü ve padi~ah beratlyla o~lu Mehmed ve Ali o~lu Maden o~lu
Nefi'ye berat verildi~i kay~tl~d~ r. Cedid defter yaz~l~ rken padi~ah berauyla
Mansur, Dervi~, Yusuf ve Nasuh adl~~ki~ilerin mü~ tereken tasarruf ettikleri
kaydedilmi~tirw.
Yakub Bey'in sat~n ald~~~~Dastarlu'daki mezrada bir çiftlik yeri, hac~~
Sinan evlatl~k olarak vakfetrni~ . Süleyman Çelebi bunu müsellem tutup mektup verdi~i gibi, deftere de kaydolunmu~. Köhne defterde Hac~~Sinan evlat79 Merra4 Salih ~eyh der karye4 Yeregömi tabi-i Aya~, bir çiftlik yerdir. Kadimden vakfiyyet
üzere tasarruf olunub el'an be hükm-i Padi~ahi Mustafa bin Salih Musa birader-i o tasarrufunda
bulun& deyü kayd olmu~~der defter-i köhne. E1-halet4 hazihi Mustafa ~eyh pir-i fani olub
o~lanlar~~Habib Fak~~ve Hamza'ya virilmi~~imi~. Sonra telbis ile berat akl~~deyü Aya~~kad~s~~
Mevlana' ~emsüddin i'lam idüb Musa Fakih'e sadaka olunmu~~ayendeye ve revendeye hizmet ide
deyü elinde Padi~ahmuz berau var telbis didükleri gayr-i vaki olub mezkûr Mustafa ~eyh
tasam~funda oldu~u üzere Sultan Meluned'den ni~an-~~~erifi var. Mezkür Salih ~eyh kar~nda~~~
Hasan ~eyh o~lanlar~~H~z~r ve Mahmud vakf-~~mezkürdan atalar~~hissesini takb idüb tefti~~itmek
üçün hüküm getürilb tefti~~olundukda vakf-~~mezkürdan hisse tasarruf idüb berat4 Padi~ahide
mukayyed oldu~un h~sunlan ilu-ar iderler ve Asitane-i Saadete arz olunub mezkür Dervi~~
Mahmud ve H~z~r'a atalar~~hissesi mukayyed lul~nub mukarrernâme4 Padi~ahi sadaka olunmu~~
deyü defter-i köhnede mastur. Hillya Musa ~eyh o~ullar~~Emir Dervi~~ve Salih ve Hasan ve
Mustafa ~eyh o~lu Hamza'ya ve H~z~r o~l~~Nebi $eyh'e Virilmi~~Padi~ah~= berauyla
mutasarr~fiard~r deyü mukayyed der defter-i atik. Padi~ah Alempenah hazretlerinin berat4
hilmayunlar~~ile Salih nam kimesne mutasarr~f olma~m defter-i cedide kayd olun& has~l 990.
TD.558, v. 137a-138b.
8° Me~ra der karye-i Yo~~mpelid, Seyyid Ali ~eyh o~lu Elvan elinde dutadurdu~u bir çiftlik
yeri kadimi ~nülk4 ~ss~~~ahin Bey valtf itmi~. Elinde sultan Murad tabe serahu berat~~vard~r deyü
kayd olmu~~der defter-i köhne. El halet-i hazihi Elvan o~lu Pirnebive Veli o~lanlar~~Melunedi ve
Mustafa ve Ibrahim o~lu Nasuh ve Ali nam kimesneler vakfiyyet üzere mutasarr~flard~r deyü
defter-i köhnede mastur. Hiliya Padi~ahmuz beriuyla Nasuh fevt olub o~lu Mehmed ve Ali
evlid~ndan Maden o~lu Nefi'ye sadaka olunmu~~Padi~ah~= berinyla tasarruf iderler deyü
mukayyed der defter-i atik. Ve hallya Pidi~ahmuz beranyla Mansur ve Dervi~~ve Yusuf ve Nasuh
nam kimesneler her vech-i i~tirak mutasarr~fiar °Mukul defter-i cedid-e kayd olund~. haul 300.
TD.558, v. 137b.
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lan ... ve ... mutasarr~f oldu~u; ayr~ca iki ba~~ve bir de~irmenleri oldu~u ve
bunlar~n padi~ah hükmüyle tefti~~olunarak, iki ~ahitle bunlar~ n ö~rünü
Umur Bey vakfma verdikleri tesbit edildi~i kaydedilmi~tir. Atik defterde
evlad~ndan Seydi ve Piri'ye berât verildi~i, ... evlad~ndan da Didar'~n mutasarr~f oldu~u kartl~d~r 81.
~ncepelid köyünde, Salur ~eyh'in elindeki bir çiftlik büyüklü~ündeki
mezray~~ ~ahin Bey vakfetmi~. Sonra Salur ~eyh o~lu Üvez'e verildi~ine dair
merhüm Sultan Mehmed'in ni~an~~ olup; Üvez öldükten sonra o~ullar~~
Hamza, ~sa ve Veli'ye merhüm Sultan Bayezid ni~an~~verilmi~. Atik defter yaz~l~ rken, padi~ah yine Hamza, ~sa ve Veli'ye vermi~~ve deftere bu ~ekilde kaydedilmi~tir".
Akdem defterde Ahi Ali ~ah'~n Aya~~köyündeki bir çiftli~i çok eskiden vakfetti~i ancak evleri yand~~~~için mektuplar~mn olmad~~~~kay~ tl~d~r.
Köhne deftere, daha sonra Ahi Ali ~ah'~n o~ullar~~Ahi Yusuf, Mehmed ve
Osman'~n tasarruf etti~i kaydolunmu~tur. Atik defterde söz konusu ki~ilerin
el'an mutasarr~f olduklar~~ve ellerinde padi~ah bel-at~~bulundu~u kay~ tl~d~ r".
25- Köhne defterde, Oruç ~eyh'in elindeki üç çiftlik yeri Kozan Bey'in
vakfetti~i ve Oruç ~eyh'in bunu Hüdavendigar zaman~ndan beri tasarruf etti~i kay~ tl~d~ r. Köhne defter yaz~l~rken, o~lu Emrullah'~n padi~ah beratlyla
81 Mezra-i Dastarlu'da Yakub Bey, Dastarlu'r sat~ n al~cak Hac~~Sinan elinde dutadurdu~u
bir çiftlik yeri vakf-~~evlâcl itmi~. Süleyman Çelebi dahi müsellem dutub mektüb yirmi§ ve hem
defterde dahi bu vech üzere yaz~lm~~d~r. ~imdi ... Hac~~Sinan in evlâd~ ndan ... ve ...
mutasarr~flard~r. Bundan gayri iki pare ba~lar~~ve bir de~irmenleri vard~r deyü kayd olmu~~der
defter-i köhne iken zikr olan de~irmen ve ba~lar ber muceb-i hükm-i pâdi~ahi tefti~~olunub
Umur Bey vakf~na ö~r verildü~i ve iki ~ahit olub ol muceb üzere deftere sebt olund~~deyü kayd
olunmu~. Hâtiya Evlâd~ndan Seydi ve Piri'ye virilmi~~ba berât-~~Hümayün ve ... evlâd~ ndan
Didar mutasarr~fd~ r deyü mukayyed der deftert-i atik. has~l 200. TD.558, v. 137b-138a. (...)
olarak belirtilen isimleri Köse, s~ras~yla Fethüna ve Hunze olarak okumu~tur bkz. ~brahim Köse,
Ankara Evkaf Defteri (1571), Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s.327.
82 Mezra-i Salur ~eyh der karye-i ~ncepelid, dutadurdu~u bir çiftlik yeri kadirni mülk-i ~ss~~
~ahin Bey Vakf etmi~. Sonra Salur ~eyh o~lu Üvez'e virildi deyü merhüm Sultan Mehmed'ün ve
ümera-i maziyyeden vakf~yyet üzere ni~ân-~~ ~eritleri olub ve sonra Üvez ~eyh fevt olub merhüm
Sultan Bâyezid ni~âmyla o~ullar~~Hamza ve ~sa ve Veli'ye virilüb tasarruf iderlermi~. Hâliya
mezra-i mezbü'ru Pâdi~ah~ m~z girü o~ullar~~Hamza ve ~sa ve Veli elmezbûrana sadaka idüb
ellerine hükm-i hümayün ihsan itme~in defter-i cedide vaktlyyet üzere kayd olund~~deyü
mukayyed der defter-i atik. has~l 200.TD.558, v. 138a-138b.
83 Karye-i Aya~, Ahi Ali ~ah elinde dutadurdu~u bir çiftlik yeri kadim'üz-zamandan vakf
itmi~~amma evleri yanub mektüblar~~zayi' old~~deyü kayd olmu~~der defter-i akdem. Sonra Ahi
Ali ~ah o~l~~Ahi Yusuf ve Mehmed ve Osman mutasamfd~r deyü kayd olmu~~der defter-i köhne.
El halet-i hazihi yine mutasarr~flard~r. Ellerinde Pâdi~ah~m~z berât~~vard~r deyü mukayyed der
defter-i atik. has~l 250. TD.558, v.138b.
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mutasarr~f oldu~u; atik defterde ise ~eyh Ahmed evlâd~ndan Ahmed ~eyh
o~lu Pir Dede ve Emrullah ~eyh evlâd~ndan üveys'e verildi~i kaptl~d~r. Cedid deftere pâdi~âh berâuyla Üveys ve Ali'nin mutasarr~f oldu~u kaydedilmi~tirm.
26- Yo~unpelid köyünde bir çiftlik yer olan mezray~~Tursun ~eyh evlâtl~k
vak~f olarak tasarruf edermi~. Tursun ~eyh ölünce evlâd~ndan Hamido~lu
mutasarr~f olmu~ . Atik deftere, köhne deftere göre hâric-ez- defter oldu~u ve
ellerinde berâtlan bulunmad~~~~kaydolunmu~~86.
Para vak~flar~na gelince, mütevellfler taraf~ ndan idare edilen vak~f paralar ihtiyac~~olana dü~ük faizle borç olarak verildi~i gibi hay~r i~lerine de kullan~l~yordu. Ça~atay, vakfiyelerde ço~unlukla %10, %11,%12,5 oranlar~na
bazen %20'ye rastlan~ld~~~n~~ve %15'e kadar olan oranlann resmen ve ~er'an
kabul edildi~ini; r~bh veya fâide olarak adland~nlan bu tür faizin ribâ kabul
edilmedi~ini belirtmektedir'36. XVI. yüz y~lda Aya~'ta üç para vakf~~görülmektedir. Yukar~daki tabloda 20, 29 ve 30 numarada yer alan bu vak~ flar hakk~nda tahrir defterinden elde etti~imiz bilgiler ~öyle özetlenebilir:
20- Mevlânâ Siyami bin Kas~m, Aya~~merkezindeki (nefs) câmiye 12 000
akça vakfederek bunun, %20 faizle i~letilerek elde edilen gelirden günde iki
~ss~~Kozan Bey vakf itmi~~
84 Karye-i Oruç ~eyh, elinde üç çiftlik yer kadimi
Hüdâvendigâr zaman~ndan beni vakfiyyet üzere mutasarnflard~r deyü kayd olunmu~~der defteri köhne. Elhalet-i hazihi evlâd~ndan Emrullah ~eyh mutasamfd~r deri Pâdi~alum~z berâuyla
deyü defter-i köhnede mast~~rdur. Hillya berit-~~Hilmayunla ~eyh Ahmed evlâd~ndan Ahmed
~eyh o~h Pir Dede ve Emrullah ~eyh evlâd~ndan üveys'e'sadaka olunmu~~deyü mukayyed der
defter-i atik. Hâliya Pidi~ah~m~z eizallahu enserahu hazretlerinin berât-~~Hilmayunlanyla Üveys
ve Ali mutasarnflar olma~~n defter-i cedide kayd olund~. has~l 600.TD.558, v. 138b.
85 Mezra-i der karye-i Yogunpelid, bir çiftlik yer Tursun ~eyh vakf-~~ebnâya tasarruf
edermi~. Mezkür fevt olub evlâd~ndan Hamido~lu nam kimesneler mutasamflard~r. Hâric ez
defter ellerinde berâtlan yokd~~r deyü defter-i köhnede mastur deyü mukayyed der defter-i atik.
has~l 100. TD.558, v. 139a.
86 Ne~et Ça~atay, "Osmanl~~Imparatorlu~unda Ribâ-Faiz Konusu Para Valuflan ve
Bankac~l~k", Vak~flar Dergisi, Say~~IX'dan Ayr~~bas~m, Ankara 1971, s.50-51; R~fat Özdemir
"Ankara Hatuni Mahallesi Nakit Avanz Vakfin~n Kredi Kayna~~~Aç~s~ndan Önemi (17135-1802)",
V. Milletleraras~~Türkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi Tebligler, Ankara 1990, s. 741.
Ça~atay'~ n, O. Nuri Ergin'den naklen 1680 tarihli IV. Mehmed döneminde bir narh
kanununda yer alan "... ve ~er'an muamele edenleri onu onbirden ziyâdeye verdirmeyeler ve
ribip dahi kat'iyyen etürmeyeler" ~eklindeki ifâdeler için bak~n~z a.g.m. %15'lik bir Urla
i~letilen vak~f paralar için genel olarak "rehn-i kavi ve kefil-i meb veya ikisinden biri ile onu,
onbirbuçuk hisab~~ile ~nuamale-i ~er'iyye ve murabaha-i mer'iyye ile ba-yed-i m~ltevelli beher
sene 'ala vech'il-helal istirbah ve istiglal oluna" formülü kullan~lmaktad~r bkz. Yediy~ld~z, Vak~f
Maddesi, iA, 5.159
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akça imam ve hatibe, bir akça müezzine, yar~ m akça kayyime, bir akça a~~r
okuyana, bir akça muallime ve kalan on be~~akça câmiin ayd~ nlanmas~~ için
gereken ya~a harcanacakt~ r. Mütevelli olarak hayatta oldu~u müddetçe
kendini, sonra evlâtlar~ n~~ve onlar~ n evletlar~ n~ , kendi neslinden kimse kalmay~ nca da yak~ nlar~ n~~(ihvan~ n~ ) ~art ko~mu~tur. Aya~'taki camilerden hangisinin vakf~~ oldu~u defterden anla~~ lamamakla beraber, ulu cami oldu~u
tahmin edilebilir 87.
Hac~~Ali o~lu Muhyiddin bir medrese yapur~ p 60 000 akça vakfetmi~ tir. %15 faizle i~ letilerek elde edilecek gelirden 20 akça müderrise, iki akça
mütevelliye, üç akça talebeye tayin edilmi~tir. Kendisi hayatta olduça vakf~~tasarruf edip, istedi~ine tevcih edebilecektir. Kendinden sonra evlatlar~,sonra
onlar~ n evlatlar~ , onlar~ n da nesli kesilince kazadan, sonra da d~~ar~dan müstehak olanlara ~art ko~mu~ tur. Bu vak~ f hâric ez defter oldu~una göre, 15231571 ars~ nda bir tarihte tesis edilmi~~olmal~d~ r".
Rüstem kethüda Aya~'a ba~l~~ Karacaviran köyündeki câmiye 8 400
akça vakfederek, %10 faizle i~ letilmesini ve günde 1 akçadan hatibe toplam
300 akça, müezzine günde 1 akçadan toplam 360 akça, cüzhana" 240 akça
tayin olunmu~ tur. Keza 1523 sonras~ nda kurulmu~~olmas~~ gerekir".

87 Vakf-~~Mevlâni Siyami bin Kas~ m, nefs-i Aya~'da olan câmi'-i ~erife on iki bin akça vakf
idüb istirbah olunub r~ bh~ndan has~ l olandan yevmi iki akçe imama ve hatibe ve bir akça
müezzine ve nim akçe kayyime ve bir akça muallime ve bir akça yev~~~i a~r okuyana ve baki kalan
on be~~akça câmi'-i mezbürenin serac~~ya~ma ve mütevelli kendü ola ve kendüden sonra batnen
bade batn evlid~ na bad-el inluraz ihvamna Ve evlid-~~ ihvan~na deri ~art eylemi~. Ber muceb-i
vakfiyye ve ~er'iyye onu on iki üzere istirbah olunurmu~~deyû mukayyed der defter-i atik. Has~l
(siyakat rakam~~ okunamad~ ). TD.558, v.138a.
88 Nefs-i kaza-i Aya~~der liva-i Ankara, kaza-i mezbüreden sahib-i hayrâttan Muhyiddin
Efendi veled-i Hac~~ Ali-yi Nazilli bir medrese bini idüb kendü mal~ndan altm~~~bin akça vakf
idüb onu on bir buçuk üzere muamele-i ~er'iyye olunub has~l olan r~bh~ndan 20 akça müderrise
tayin idüb, iki akça mütevelliye ve üç akça talebeye tayin olunub zikr olan medrese madamki
kendü kayd-~~ hayat~ nda oldukça mutasarr~ f olub istedükleri kimesneye tevcih oluna ve
kendülerden sonra ebniya ve ebni-y~~ebnâya ~art idüb badehu inlurazihum kaza-y~~ mezbüreden
tarikiyle müstehak olana tevcih olunub badehu hiricden müstehak olana tevcih olunmak üzere
~art idüb ve tevliyyet-i mezbûre zaman~ nda kendülere ve kendülerden sonra ebnâya ve ebnân~n
ebnis~na ve ebnâ munkariz ol~ cak utekaya me~ rut olmak üzere ~art itme~in ber muceb-i ~art-~~
vaki' defter-i cedide kayd olund~. Hâric ez defter, Asl-~~mal 60000.TD.558, v. 139b.
89 Buradaki kelimeyi ben okuyamad~ m; Köse cüzhan olarak belirtiyor bkz. Köse, a.g.e., s.
330.
90 Vakf-~~câmi'-i Rüstem Kethüda 'an karye-i Karacaviran tabi-i Aya~, mezkür Rüstem
Kethüda kendü hâlis mal~ ndan sekiz bin dört yüz akça vakf idüb onu on bir akça muamele ola
deyü ~art itme~in defter-i cedide kayd olund~ . Hâric ez defter, Asl-~~mal 8400.
Minha el masraf
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Böylece biri Aya~'taki câmiye, biri Aya~~medresesine ve biri de Karacaviran köyündeki câmiye olmak üzere üç para vakf~ nda toplam 80 400 akça i~letilmektedir.
Aya~'taki vak~f köylerin iktisâdi ve demograf~k durumuna gelince, vak~f
kesiminde askeri- reâya ay~r~m~~olmaks~z~n 2694 müslüman, 155 zimmi olmak üzere toplam91 (neferen) 2849 kay~ tl~~nüfus bulunmaktad~ r. Kay~tl~~ askeri s~n~f mensübu 66 ki~idir, böylece 2783 reâya bulunmaktad~ r. Bunlar~n
155'i zimmi, 2628'i müslümand~ r. Müslümanlar~n 2408'i hane, 120'si mücerred, 100 de pir, kör, divâne, kötürüm, yörük, haymana veya her hangi bir
kategori belirtilmeden yaz~lan ki~ilerdir. Zimmilerin 53'ü hane, 16's~~mücerred olarak kaptl~d~r. 86 ki~i bir kategori belirtilmeden yaz~lm~~t~ r. Zimmi nüfus yaln~z Güdül (birlikte yaz~lan dört birim dâhil) ile Kesenos'ta bulunmaktad~r. Aya~~merkezinde kay~tl~~ nefer 851'dir, bunlar~n avar~zdan muaf olduklar~~ belirtilmektedir92. Zimmilerin bulundu~u köylerde ispençeler has~ la
dâhil de~ildir. Di~er taraftan Kesenos'ta zimmilerin mücerredlerinden 13,
evlilerden 21 akça al~naca~~ 93; Güdül'de ise zimmilerden resm-i çift, bennak
al~nmarp harac ve ispenç al~naca~~~belirtilmektedir94.

Be cihet-i hitabet, der tasarruf-1 Mehmed Fakih ba berât-~~Hümayun , fi yevm 1
mebla~? 300
Cüzhan-~~mezbûr 240
Be cihet-i müezzin , Ali Fakih yev~ni 1, fi sene 360
Mütevelli hemdem evlâd~na ~art imi~. TD.558, v.139b.
91 TD.558'de hane, mücerred veya nefer say~s~~kâtip taraf~ndan belirtilmemi~; bunlar TD.
438 mant~~~na göre taraf~mdan tesbit edilmi~tir.
92 "Mezkûr Aya~~halk~n~n cem'i avar~z-~~divâniyyeden muaf ve müsellem olalar deyu
ellerinde hükm-ü hilmayunlar~~vard~r deyu defter-i atikde mukayyed olma~~n defter-i cedide
dahi vech-i me~ruh üzere kayd olundu", TD.558, v. 120b.
93 "Mezkûr zimmilerin mücerred kayd olanlardan on üçer akça ve evlüsünden yigirmi bir
akça alma deyu mukayyed der defter-i atik hâliya yine mukarrer" TD. 558, v.129a.
94 "Zimmilerden resm-i çift bennak al~nmayub harac ve ispenc al~nur deyu mukayyed der
defter-i atik hâliya yine mukarrer" TD.558, v.130b
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XVI. Yüzy~lda Avas Nüfus Bilgileri
Nefer

Hane

Çift

Bennak

Nim

138

121

O

118

3

Mücerred Di~er

Nefs-i Aya~~
Mahalle-i
~ mam Ferah
Mahalle-i
Ömero~lu

9

1 muhass~l, 1 müezzin,
2 pir, 4 kategorisiz
1 imam, 2 muhass~l, 5
pir,

126

108

3

95

10

4

1 âmâ, ldivâne, 1
müezzin,
3 yörük, 1 kategorisiz

Mahalle-i
Mescid-i
~ mam Yusuf

1 muhass~ l, 2 zaim,
74

59

O

55

4

2

2 zaimzade, 2 t~mar
eri,
1 dibi, 1 duac~ , 1
imam,
1 kategorisiz, 2 pir

Mahalle-i
Câmi

210

193

9

167

24

4

1 imam, lmüezzin, 6
pir, lâmâ, I divâne, 1
duac~ ,
1 kayyim, 1 kötürüm

Mahalle-i Ah
Dede

168

144

1

136

7

7

leran kad~ , 1 kethüda-i ~ehr, 1 sipâhi, 1
merd-i timar birader-i
o ve üç yak~n~,
2 muhass~l, 2 imam,
1 müezzin, 1 müderris,
2 pir, 1 kategorisiz

Mahalle-i
Cedid Yemen
Dede

62

Mahalle-i
~eyh Muhyiddin

73

61

O

61

O

7

Karye-i Ke çilü

34

28

3

19

6

1

54

1

53

2

1 imam, 1 hatib(ve
duac~),
1 muhass~ l, 2 pir, 1
kara
1 imam, 1 imam-~~
câmi, 3 pir
1 muhass~l, 1 zâviyedâr,
2 yörük, 1 kara

Karye-i
Balç~cak

26

23

2

16

5

1

2 pir
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330

282

1

242

39

24

1 imam (ve hatib), 1
müezzin, 4 yörük, 9
babalar~~ umar yermi~,
1 diyane, 1 kör, 6 pir,
1 mutak

Mahalle-i
Mescid-i
Bekir

172

155

3

131

21

13

1 muhass~l, 3 pir

Mahalle-i
Mescid-i
Kazanc~~

252

237

8

197

32

7

2 muhass~l, 6 pir

Mahalle-i
Cami

153

144

2

124

18

7

1 imam, 1 müezzin

Karye-i Kabil

26

13

O

8

5

~~

1 muhass~l, 2 pir,
9 kategorisiz

Karye-i
Çakmacuk

101

93

2

77

14

3

Karye-i
Ba~aya~~

149

134

4

102

28

6

Karye-i
Karacakaya

Karye-i
Yeregömi

Karye-i
Kesenos

1 pir, 2 yörük (biri
Pir),
2 haymana,
4 yörük, 2 pir, 3 kate gorisiz

61 müs- 61müslim
1
10
81 kategorisiz gebran
müslim
lim
47gebran müslim
8
50müslim
39
16 gebran
144
gebran
gebran
zimmi

143
13
Karye-i
155
11
6zimmi
Güdül maa
2
zimmi 123müslim zimmi
Karye-i Sapanlu, Körpe 127
3
V~ran, Hac~ - müslim
müslim
lar, Kamanlar

97
O
95
müslim

33
4
zimmi
25
müslim

3
O
1
müslim

1 hatip, 1 kategorisiz,
7 askeri,
5 kategorisiz zimmi
3 pir (müslim)

Karye-i Demürcü

65

58

4

46

8

5

1 imam, 1 kategorisiz

Karye-i ~yDelik

40

31

4

24

3

5

4 kategorisiz

Karye-i Dastarlu

152

143

24

74

45

8

1 muhass~l

1987

340müs
43geb

120müs
16geb

166 müslim
86gebran

Toplam

81
2694
2408
müslim müslim müslim
155 53gebran
10
gebran
gebran
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XVI. yüzy~l~ n son çeyre~inde (h.979/1571-1572)), "di~er"kategorisinde
gösterilen askeri, muaf vb. d~~~ nda, zimmi- müslüman ayr~m~~olmaks~z~ n
hane-mücerred esas~ na göre, vak~f kesiminde 136 mücerred, 2647 hane toplam 2783 kay~ tl~~reaya; timar kesiminde 193 mücerred, 2071 hane toplam
2264 kay~tl~~reaya; Barkan'~n önerdi~i be~~çarpan~yla i~lem görüp, mücerred
ve "di~er"leri eklenince, Aya~'ta mezralar d~~~nda 23257 reaya nüfusu oldu~u
tahmin edilebilir.
Vak~ f Kesimi Raiyyet Rüsumu, Zemin ve Bad-i Heva
bad~heva
zemin
mücerred ispenç
bennak
çift
317
301
O
204
8332
1202

nefs
keçilü

351

228

12

O

18

55

balç~çak

351

228

6

O

73

106

karacakay

758

288

132

O

143

156

yeregömi

1998

5400

190

O

398

707

92

96

6

O

3

13

351

936

18

O

59

17
16

kabil
çakmacuk
ba~aya~~

666

1224

35

O

115

kesenos

1258

662

O

O*

244

63

güdül

1850

2304

18

0**

402

89

296

552

18

O

128

10

1884

1549
18

Demürci
Ara top.
iydelik
dastarlu
toplam

9173

20250

639

O

388

288

30

O

92

1794

898

42

O

517

48

2493

1615

11355

21436

711

O

*okunamad~~
**400 akçal~ k vergi, has~la dâhil de~il; bu sebeple tabloya al~nmad~~
Askeri s~ n~fa mensup ki~iler çift tasarruf etseler dahi kaideten hane ve
çift rakamlar~ na dahil edilmemektedirler, dolay~s~yla nüfus tablosu, vak~f kesiminde tasarruf edilen çiftlikleri tam olarak yans~ tmamakta, çiftlik say~s~n~ n
tamam~ na ula~mak için yeni bir hesap yapmak gerekmektedir. Buna göre vak~ f kesiminde 386 nim, 81 tam (bir), 8 bir buçuk, bir adet iki çift büyüklügünde, bir adet iki buçuk çift büyüldü~ünde ve bir adet de üç çift büyüklügünde olmak üzere toplam 478 çiftlik tasarruf edilmektedir. Oransal olarak
ifade edilirse toplam 478 çiftli~in %81'i nim, %17'si tam, %0,2'si bir buçuk
veya daha büyüktür.
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Çiftlikler
Ni~~~~
Nefs-i Aya~~
Mahalle-i ~ mam
Ferah
Mahalle-i
Ömero~lu
Mahalle-i Mescid-i
~mam Yusuf
Mahalle-i Câmi
Mahalle-i Ali Dede
Mahalle-i Cedid Yemen
Dede
Mahalle-i ~eyh Muhyiddin

tam

Birbuçuk

Daha büyük

3

_
--

10

2

-

1(2 çift)

4

-

-

-

24
9

2
1

-

-

-

~~

-

_

-

-

_

_

Karye-i Keçilü

6

1

-

Balç~cak
Karaca Kaya
Yeregömi
Mahalle-i Mescid-i Bekir
Mahalle-i Mescid-i Kazanc~~
Mahalle-i Câmi
Karye-i Kabil
Çakmacuk
Ba~~Aya~~
Kesenos
zimmi
Güdül maa Karye-i Sapanlu, Körpe Viran,
Hac~lar, Kamanlar
Karye-i Demürcü
Karye-i ~y- Delik
Karye-i Dastarlu
Toplam

5
39

2
1

-

1(2,5 çift)
1(3 çift)
-

21

3

_

_

32

7

1

-

1 müslim
-

-

19
2
5
14
2
4
28
10 müslim
39 gebran 8 gebran

_

58 müslim 16 müslim
1 müslim
4 gebran 2 gebran
8
3
45
386

4
4
19
81

5
8

3
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Vak~f kesimindeki köylerden 111582 akça vergi geliri sa~lanmaktad~r.
Ancak, Yeregömü köyünde kay~tl~~has~l 18973 akça olmakla beraber, lust-~~
Pazar "bazar-~~karye-i Yeregömi elmezbür hâric ez defter vakf~~mü~arûnileyh
ber muceb-i emr-i ~erif fi sene 6000" olarak belirtilen mebla~~bu has~la dahil
de~ildir. Dahil edildi~i takdirde gelir yekunu 117582 akçaya yükselmektedir.
Bunun 29295 akças~~Aya~~"nefs"inden sa~lanmaktad~r. Mezralardan sa~lanan
gelir ise 14590 akçad~r. ~u halde dükkân ve sair yerlerin kiralar~~ve para vak~fiar~ndan elde edilenler hariç 132172 akçal~k bir gelirin muhtelif hay~r i~lerine tahsis edildi~i söylenebilir. Oransal olarak bak~ld~~~nda toplam gelirin
%89'u köylerden ve nefs'den, %ll'i mezralardan sa~lanmaktad~r. Di~er taraftan bu %89'1uk k~sm~n Aya~~d~~~ndaki yerlere, Amasya ve Ankara'daki
imâreder ile Bursa'daki bir camiye ait oldu~u belirfilmelidir. Bu anlamda
ba~ka yerlerden Aya.~'a ne kadar gelir transfer edildi~ini veya edilip edilmedi~ini ~imdilik bilemiyoruz
Vergi gelirlerinden üretim kompozisyonunu ve baz~~ürünlerin tahmini
üretim miktarlar~n~~belirlemek mümkündür. Ancak mezralarda toptan bir
mebla~~gösterildi~i için, burada yaln~z köy ve nefs verilerine istinâd edilecektir. Genel olarak bu~day, arpa ve burçaktan 1/8; nohut ve mercimekten
1/10 oran~nda ö~ür al~nd~~~~ve bunun aynen tahsil olundu~u bilinmektedir.

nefs
keçiht
balç~çak
karacakaya
yeregömi~~
kabil
çakmacuk
ba~aYa~~
kesenos
güdül
demürcii
Ara top.
~ydelik
dastarlu
toparn

h~nta
1040
980

ao
1680
4000
320
320
320
2480
2480
240
13940
560
3520
18020

Hububattan Al~nan Vergiler (Akça
burçak
nohut
~air
630
480
O
410
120
O
30
O
30
1780
1010
480
2760
1920
O
180
30
O
120
60
40
150
120
160
720
180
O
1680
1500
O
240
120
120
8700
5570
800
490
O
O
1860
160
80
11050
5730
880

mercimek
O
O
O
400
O
O
20
80
O
O
40
540
O
O
540

penbe
100
20
20

ao
100
O
O
O
2660
1300
O
4280
150
50
4480
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Hububat Üretimi*
Nohut

Mercimek

Bu~day

Arpa

Burçak

nefs

13 md.

10 md., 10
mn.

8 md.

O

O

keçilü

12 md.

7 md.

2 md.

O

O

balç~çak

1 md.

10k.

10 k.

O

O

karacakaya 21 md.

23 md.

17 md.

yeregömi

50 md.

46 md.

32 md.

O

kabil

4 md.

3 md.

10k.

O

1 md.

6 md.

5 md.
O
O

10k.

5 k.

2 md.

1 md.

çakmacuk

4 md.

2 md.

ba~aya~~

4 md.

2 md., 10 k. 2 md.

kesenos

31 md.

12 md.

güdül

31 md.

28 md.

25 md.

4 md.

2 md.

2 md.

10k.

137md30k

92md20k

10mdlOk

6mdl5k

demürci

3 md.

Ara top. 178md

3 md.

O

O

O

O

O

O

~ydelik

7 md.

7 md.

dastarlu

44 md.

31 md.

2 md.

1 md.

toplam

229md

175md30k

94md20k

1 lmdlOk

O
O
6md 1 5k

* md: mud, mn: men, k: kile
Vak~f kesimi köylerinden al~ nan 225 mud veya 4500 kilelik bu~day ö~rünün defter de~eri 18 020 akçad~ r. Bu durumda ortalama olarak bu~day~n
muddu 80, kilesi 4 akçadan hesaplanm~~t~ r. Arpan~ n 175 mud, 30 kilelik ö~rü
toplamda 3530 kileye tekabül etmektedir. Defter de~eri 11050 akça oldu~una göre ortalama olarak muddu 62,6, kilesi 3,1 akçadan hesaplanm~~t~ r.
Burçaktan al~nan 94 mud 20 kilelik ö~ür, toplam olarak 95 mud veya 1900 kileye tekabül etmektedir. Defter de~eri 5730 akça oldu~una göre muddu 60,
kilesi 3 akçadan hesaplanm~~t~ r. 1/8 oran~~ dikkate al~ narak vak~f kesimi köyleri ve Aya~~nefsinde 1832 mud veya 36640 kile bu~day; 1412 mud veya 28240
kile arpa; 760 mud veya 15200 kile de burçak üretildi~i tahmin edilebilir.
Yukar~ da de~inildi~i gibi nohut ve mercimek ö~rü 1/10 oran~ ndad~ r. Vak~ f
kesimi köyleri ve nefsde 11 mud 10 kilelik nohut ö~rü yaln~z kile cinsinden
ifâde edilirse 230 kileye tekabül etmektedir. Defter de~eri 880 akça oldu~una göre ortalama, muddu 76,5 akça, kilesi 3,8 akçadan hesaplanm~~t~ r.
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Mercime~in 6 mud 15 kilelik ö~rü 135 kileye tekabül etmektedir. Defter de~eri 540 akçad~ r. ~u halde ortalama olarak muddu 80, kilesi 4 akçad~r. Ayn~~
dönemde timar kesiminde nohut ve mercime~in muddu 80, kilesi 4 akça
olarak hesaplanm~~t~r. Di~er taraftan vak~f kesiminde nohut üretimi 2300
kile veya 115 mud, mercimek üretimi de 1350 kile veya 67,5 mud olarak
tahmin edilebilir. Pamu~un da önemli ölçüde üretildi~i vergi has~lat~ na bak~larak söylenebilir.
Hayvanc~l~k, De~irmen ve Pazar Vergileri
asiyab

a~nam

kovan

rnahi

pazarbac~~

210

560

O

119

9000

keçilü

O

315

O

47

O

balç~çak

O

213

O

20*

O

nefs

karacakaya

O

275

O

15

O

330

573

20

110*

O**

kabil

O

235

O

30

O

çakmacuk

O

200

O

36

O

ba~aya~~

O

312

O

60

O

kesenos

170

400

O

O

O

O

500

O

100

3500

yeregömü

g-üdül

O

200

O

26*

O

710

3783

20

561

12500

~ydelik

110

220

O

10

O

dastarlu

670

522

O

40

O

1490

4525

20

611

12500

demürcü
Ara top.

toplam

* i~aretliler ö~r-i küvvare olarak kay~ tl
"Hâric ez defter 6000 akçal~k Pazar bac~~ has~ la dâhil olmad~~~~için tabloya al~ nmad~~
Genel olarak iki koyuna bir akça al~ nd~~~, koyunun kuzuyla birlikte say~ld~~~~bilinmektedir. Vak~f kesiminde 4525 akçal~ k a~nam vergisi çe~itli cemâatlar~ n sürüleri hariç, reâyan~ n elinde kuzular~n d~~~ nda 9050 ba~~koyun
bulundu~unu dü~ündürmektedir. Y~ ne iki kovana bir akça al~ nd~~~ ndan
1222 kovan bulundu~u tahmin edilebilir. Bal~ kç~l~~~ n yaln~z Yeregömü'de
yap~ld~~~~görülmektedir. Genel olarak "a~~ve ~~r~b"la tutulan bal~ ktan ö~ür
al~ nd~~~~bilinmektedir. Bir s~ ralama yap~ld~~~ nda ~üphesiz küçükba~~hayvanc~l~~~n di~erlerinden daha önemli oldu~u görülmektedir.
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Kartlardan anla~~ld~~~na göre Aya~~merkezinde, Güdül'de ve Yeregömü'de pazar oldu~u anla~~lmaktad~ r. Yeregömü'de 6000 akçal~k Pazar bac~ n~n haric ez defter olmas~ndan dolay~~ 1530'dan sonra kuruldu~u dü~ünülebilir. Güdül, defterde dört köyle birlikte yaz~lm~~t~r; 3500 akçal~k k~st-~~pazara
bad-i hevan~ n dahil oldu~u belirtildi~i gibi ayr~ca 89 akçal~ k bir bad-i heva
kayd~~ bulunmaktad~ r. Dolay~s~yla k~st-~~ pazar~~müstakil olarak tesbit etmek
pek mümkün görülmüyor. Y~ne nefs-i Aya~'~n 9000 akçal~ k pazar bac~~bad-i
hevay~~kapsad~~~~gibi ayr~ca 317 akçal~ k bir bad-i heva kayd~~bulunmaktad~r.
Her halükarda Aya~'~n yo~un bir ticari trafi~i oldu~u anla~~lmaktad~ r. Faroqhi ayn~~dönemde Çubuk'ta 3500 akça ve yine Çubuk'a ba~l~~Sorba'da 4700
akça, Yabanabad'da 3200 akça pazar bac~~al~ nd~~~ n~~bildirmektedir95; bu durum Aya~~pazarlar~n~n i~~hacmi ve önemini yeterince göstermektedir.

nefs
keçilü
balç~çak
karacakay
yeregömii
kabil
çakmacuk
ba~aya~~
kesenos
güdül
demürcü
Ara top.
~ydelik
dastarlu
toplam

Bad. Bah e Sebze ve Meyveden Al~nan Vergiler
Piyaz
Bostan
Bahçe
Ba~~ve Bahçe
Ba~~
O
200
6500
O
O
O
20
O
135
O
100
15
O
O
30
O
40
O
O
2000

Armut
O
O
O
O

51
15

O
O

O
O

49
30
155
600
25

O

O
O
O
O
O
O
O
6500
O

O
29

O
6500

100
1340

O
O
O
O
O
100
30
720

O
O
O
O
O
O
O
73

850

73

300
25
139
280
O
1000
15?

O
O
29
O
O
O
O

40
402+20*
4386

40

* hassa ba~~

95 Faroqhi "Ankara ve Çevresindeki Arazi Millkiyetinin ya da ~nsan-Toprak ili~kilerinin
De~i~imi". Tarih içinde Ankara, Ankara 2000, s.79 Tablo 1.

846

DEN~ Z KARAMAN

Ba~, bahçe, bostan gelirleri içinde en büyük pay ~üphesiz ba~al~~a aittir.
Bahçe ve bostanlarda neler yeti~ti~i tam olarak bilinmiyor, yaln~z Dastarlu'da armut ayr~~bir kalem olarak gösterilmi~tir. Bu tür ürünleri ~eriye sicillerindeki narh listelerine bakarak kestirmek mümkündür. Ankara'n~n 1 numaral~~ ~eriye sicilinde zikredilen ürünler h~yar, patl~can, kabak, lahana, kavun, karpuz olarak sarlabilir96. Bunlardan ba~ka, Aya~~merkezinde sazl~ k
kayd~~görülmektedir. Sancak kanunlar~ na nazaran baz~~yerlerde sazl~ klar biçildi~inde her arabaya bir akça al~ nd~~~, baz~~yerlerde ayr~ca has~ r ö~rü al~ nd~~~~d~~~ nda nas~l bir vergiye tabi tutuldu~u hakk~ nda fazla bir bilgimiz yok97.
Di~er Vergiler ve Kö lerin To lam Has~ llar~~
has.çift
nefs
keçilü

otlak

çay~ r

sazl~ k

O

O

O

100

O

29295

O

O

O

2711

has.çay~ r

toplam

O

O

400

O

O

O

70

1772

karacakaya

O

O

O

O

O

9237

yeregömü

O

18973

balç~çak

O

116

O

O

kabil

O

O

O

O

O

1045

çakmacuk

O

O

O

O

O

2394

ba~aya~~

O

O

30

O

O

3598

kesenos

O

O

O

O

O

8992

güdül
demürcü
Ara top.

O

O

O

O

O

17323

200

O

O

O

30

2260

100

100

97600

600

116

30

~ydelik

O

O

O

0

O

2466

dastarlu

O

O

O

O

O

11516

600

116

30

100

100

111582

toplam

I.Selim kanununa göre bütün y~l i~leyen de~irmenden 60 akça, alt~~ay i~leyenden 30 akça ve di~erlerinden her ay için 5 akça al~ nacakt~r ki bunlar
daha ziyade sel sulanyla i~leyen de~irmenlerdir98. Bu durumda Aya~~merkezindeki de~irmenlerin alt~~ay i~ledi~i görülmektedir, köylerde daha uzun sü-

15.

Halit Ongan, Ankara'n~n 1 Numaral~~~er'iye Sicili, Ankara 1958, s. 13-14.
Lütfl Barkan-Enver Meriçli, Hüdâvendigâr Livas~~Tahrir Defteri /Ankara 1988, s.

97 Ömer
98 Ya~ar

Yücel-Selami Pulaha, I. Selim Kanunnamesi, Ankara 1995, s. 178.
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reler söz konusudur. Haracl~~ de~irmen tabiri ise iltizam suretiyle i~lefildi~ini
ifâde etmektedir99
De rmenler
Akça

Bab/ K~ ta

30

2 bab

30

1 bab

30

1 bab

30

1 bab

30

1 bab

30

1 bab

30

1 bab

yeregömü

330

6 lut'a

kesenos

110

3 bab

nefs

60
güdül

O

2 bab, ma'mur etmek üzere
harab

iydelik

110

2 bab

dastarlu

275

1 bab, hassa

275

5 bab, maa harac

120

2 bab, cedid

Toplam

1490

Yirminci yüzy~l ba~lar~ na gelindi~inde, ~ehrin iktisadi ve demograf~k durumu ~öyle özetlenebilir: 1320 (1904-1905) salnâmesinde ~ehrin co~rafi konumu bat~s~ nda Beypazar~~ ve Mihal~çç~ k, güneyinde Sivrihisar, do~usunda
Zir ve Yabanabad olarak tesbit edildikten sonra ~ehir merkezinde 819 hane,
1961 erkek ve 1954 kad~ n; kaza dahilinde ise 11786 erkek, 11848 kad~ n nüfusu bulundu~u bildirilmektedirm, böylece toplam nüfus 23634 olmaktad~r.
Kazada gayri müslim nüfus bulunmamaktad~r. Aya~'ta 80 bin ekili "mezru"
arazi, 70 bin dönüm "gayr-i mezru" arazi; 100 bin dönüm ba~, bahçe, bos99 Turan, s.103
100 1320 Vilayet Salnâmesi, s. 147.
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tan, 2500 dönüm çay~ r ve mera; 44 köyde 4493 hane, 10 han, 15 kahvehane,
45 câmi, 15 mescid, 11 medrese'°', 1 telgrafhane, 1 belediye dairesi, 2 derbent, 25 de~irmen bulunmaktad~ r '°2. Kazada en az~ndan 1306'ya (18901891) kadar 190 dükkân bulunmakla beraber bu rakama köylerin dâhil olup
olmad~~~n~~ve neler sat~ld~~~ n~~bilemiyoruzl°3.
Kazan~ n vergi has~lau 402318 kuru~~uvirgir~ o4, 389819 a~nam, 536897
kuru~~a~ar, 186476 "varidat-~~ müteferrika" olarak bildirilmektedir. Ba~l~ca
ürünler bu~day, arpa, burçak, pirinç, nohut, mercimek, dar~, pamuk, afyon;
meyveler üzüm, armut, elma, i~de, erik, zerdali, hünnap, vi~ne ve kirazd~ r.
Hayvan mevcudu ise 300 at, 700 kaur, 2550 merkep, 70 manda, 5800 öküz,
4900 inek, 23636 koyun, 78289 tiftik keçisidir. Bunlardan senede 95000 k~yye
tiftikl°5, 35000 k~yye yapa~~~has~l olmakta; kazada yaln~z bez ve çorap dokunmaktad~ r106. Salnâmede Ankara demiryolunun yap~m~ ndan sonra kazalar~~
birbirine ve demiryollar~na ba~layan ~oseler sayesinde tar~m~n günden güne
geli~ti~i de belirtilmektedirl°7.

101 Kamus'ul-Alam'da medrese say~s~~ yedi olarak verilmi~tir, Kamus'ul-Klam, Cild 1,
~stanbul 1306, s.506.
102 1320 Vilayet Salnimesi, 5.147-148.
1°3 Kamus'ul-Klam, 5.506.
104
Bu ~ekilde "virgii" olarak belirtilen kalem emlak ve temettilat vergisini ifade
etmektedir. Salnamede baz~~kazalarda bu, aç~ kça yaz~l~rken baz~lar~ nda yaln~z "virgir olarak
belirtilmi~tir. örnek için bkz. Nall~han kay~ tlar~~1320 Vilayet Salnamesi, 5.157.
105 Ergenç, XVI. Yüzy~l Ankara's~nda tiftikten dokunan soflar~n yabanc~lar aras~nda revaç
buldu~unu; ba~l~ca yabanc~~al~c~lar~ n Venedik'li, Leh ve ~ngiliz tüccarlar oldu~unu, hatta
Leh'Ierin ilk s~ray~~ald~~~n~ , Ingilizlerin ise 1604'lerde Ankara'da sof ticaretine ba~lad~ klar~ n~,
XVI. Yüzy~lda büyük faaliyet hacmi olan ~ngiliz tüccar bulunmad~~~n~~bkz. a.g.e., s. 162, 116;
Ortayh ise 1891'den itibaren ~ngiliz tüccarlar~ n yerini Almanlar~n ald~~~m belirtiyor,bkz. ~lber
Onayl~ , 19. Yüzy~l Ankara's~na Demiryolunun Geli~i, Hinderland~n~ n ve Hinderlanddaki
üretim Eyleminin De~i~imi", Tarih ~çinde Ankara, Der. Ay~~ n Tükel Yavuz, Ankara 2000, s.210.
Yavuz da 18901ara kadar bölge ihracat~nda tifti~in ilk s~ray~~al~rken, 1896'da bu~day ihrac~ n~n
ön plana geçti~ini belirtmektedir, bkz. Erdal Yavuz, "19. Yüzy~l Ankara's~nda Ekonomik Hayat~n
Örgütlenmesi ve Kentiçi Sosyal Yap~ ", Tarih ~çinde Ankara, Der. Ay~in Tilkel Yavuz, Ankara
2000, s. 199.
K° 1320 salnamesi, s.148; Ortayl~~demiryolu yap~nundan sonra Ankara'n~n do~u, güney ve
kuzeyindeki bölgelerde koyun üretiminin gerileyip, keçi say~s~n~n artt~~~n~; Aya~'ta 1888'de
54778 keçiye mukabil 31148 koyun bulunurken, 1904'de koyun say~s~n~n 22088'e gerilerken
keçi miktar~n~n 62222'ye yükseldi~ini belirtmektedir, Ortayl~, a.g.m., s. 214.
107 1320 Vilayet Salnamesi, 5.132. Yavuz, bir yandan demiryolu di~er yandan dünya
pazarlar~ndaki tah~l aç~~~ n~ n, bu~day fiyatlar~nda ve dolay~s~yla üretimde art~~a yol açt~~~n~~
ancak bu art~~~n verimlilikten de~il, yeni alanlar~ n tar~ ma kazand~r~lmas~ndan sa~land~~~ n~~
belirtmektedir bkz. Yavuz, a.g.m., 5.199-200.
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Sonuç olarak, 1571-1572 tarih ve 558 numaral~~evkaf defterine göre 16.
yüzy~lda Aya~~kazas~ nda, 7 mahalleden olu~an kaza merkezi ile 12 köy vak~f
niteli~indedir. Kaza merkezi (nefs) ile Balç~cak, Ba~aya~, Çakmacuk, Demürcü, Güdül, Kabil, Karacakaya, Keçiler, Kesenos ve Yeregömü olmak
üzere toplam 10 köy Sultan II. Bayezid'in Amasya'daki imâretine vakfedilmi~tir. Defterde Güdül ile birlikte kaydedilen Hac~lar, Kamanlar, Körpeviran
ve Sapanlu köyleri ayr~~ ayr~~say~l~ rsa Sultan II. Bayezid evkaf~ na dahil köyler
14'e, toplam vak~ f köylerin say~s~~ ise 16'ya yükselmektedir. Eldelik/~ldelik
köyü Ankara'daki Karacabey imâretine, Dastarlu ise Bursa'da Umurbey camii mescidine vakfedilmi~tir. Bunlar~ n d~~~ nda çe~itli çiftlik, ba~, de~irmen,
dükkân gibi gayrimenkuller ile muhtelif meblâ~da paran~ n vakfedildi~i görülmektedir. Bu ba~lamda Aya~~merkezindeki câmi, Aya~~merkezindeki
medrese ve Karacaviran köyündeki cami için olmak üzere üç para vakfinda
toplam 80400 akça i~letilmektedir. Zikredilen gayrimenkuller ise 21 zâviye ile
5 câmiin imam veya hatiplerinin vazifelerine yöneliktir. Bir vakf~ n ise menst^th oldu~u görülmektedir. Vak~f kesiminin iktisâdi ve demografik durumuna gelince, askeri s~n~ f mensubu 66 ki~i d~~~ nda 2783 vak~f reâyas~~kay~ tl~ d~ r. 386 nim, 81 tam, 8 birbuçuk ve iki adet de daha büyük olmak üzere toplam 478 çiftlik tasarruf edilmektedir. Kaza merkezi ve köylerden 111582
akça, mezralardan ise 14590 akça vergi geliri sa~lanmaktad~ r. Kaza merkezi
ve köylerden elde edilen vergi gelirlerinin büyük k~sm~ n~ n Aya~~d~~~ na, büyük ölçüde Amasya sonra da Bursa ve Ankara merkezine transfer edildi~i görülmektedir. Bu anlamda ba~ka yerlerden Aya~'a ne kadar gelir transfer
edildi~ini kestirebilmek için vak~f çal~~malar~ n~ n artmas~~ ve çe~itlenmesini
beklemek gerekmektedir.
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