SEYD~SEH~R'~N KURUCUSU
SEYY~D HARUN'UN EVLADLARI
HASAN BASRI KARADEN~Z
1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra, Türkler'in Anadolu'nun her taraf~na h~zl~~bir ~ekilde yay~lmas~~ile daha XI. asr~n sonlar~nda Do~u ve Orta
Anadolu'da Bizans hâkimiyeti yerini Selçuklu Türkleri'nin hâkimiyetine b~ rakm~~t~r. Bat~~ Anadolu ise Bizans hâkimiyetinde kalmakla birlikte bu bölgedeki ~ehirler, uçlarda bulunan Türkmenler'in bask~s~ndan olsa gerek, XII.
yüzy~lda Bizans imparatorlar~~taraf~ndan kendi hallerine b~ralulm~~lard~r'. Bu
sebeple Menderes, Orta Anadolu ve Sakarya havalisi Bizansl~larca Türklere
terk edilmi~tir.
Anadolu'ya gelen Türkler ise; a) Alanya, Aksaray, Bey~ehir gibi ~ehirleri
kendileri kurmu~lar, b) Samsun, ~zmir, Konya'n~n güneyindeki Maden~ehir
misallerinde oldu~u gibi H~ristiyan ~ehirlerinin yan~na ayn~~adla zikredilen
Müslüman ~ehirler tesis etmi~ler, c) Bizans taraf~ndan terk edilen Eski~ehir
ve Denizli gibi ~ehirlerin üzerlerine yeni ~ehirler kurmu~lar, d) Mevcut olan
herhangi bir ~ehrin terk edilmi~~mahallelerine ve varo~larma yerle~mi~lerdir2.
Anadolu Türk ~ehirleri'nin ink~~af~nda ~eyh ve dervi~lerin çok önemli
rolü olmu~tur. Bir ~ehre gelen ~eyh taraf~ndan kurulan zaviyenin etraf~nda
daha sonra kendi ad~yla zikredilecek Türk ve Müslüman mahallesi te~ekkül
etmekteydi. Ayr~ca bu zaviyeler, önemli yekün tutan vak~flar ile ya~aulmaktayd~. Bu tür mahallelerin say~s~z örnekleri ar~iv belgelerinde bulunmaktad~r.
Hatta, ~eyh ve dervi~~ad~n~~ ta~~yan mahalleler günümüze kadar gelmi~tir'.
Di~er taraftan, Osmanl~~Devleti'nce de ~ehirlerde kurulan zaviye ve imaret
gibi içtimai kurumlar vak~flar yoluyla desteklenmi~; ayr~ca Uzunköprü,
I Do~an Kuban, "Anadolu-Türk ~ehri, Tarihi Geli~mesi, Sosyal ve Fiziki özellikleri Üzerinde Baz~~Geli~meler", VD, C. VII, (Ankara 1968), s. 59-63.
2 Kubar', a.g.m., s. 58-60.
3 Geni~~bilgi için bkz. Kuban, a.g.m, s. 53-73; O. Liita Barkan, "Osmanl~~~mparatorlu~u'nda
Bir ~skin ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vak~flar ve Temlilder. I. ~stila Devirlerinin Kolonizatör
Türk Dervi~leri ve Zaviyeler", VD, C. II (Ankara 1942), s. 279-365; H. Ziya ülken, "Vak~f Sistemi
ve Türk ~ehircili~i", VD, C. IX (Ankara 1971), s. 13-37.
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Saraybosna, Karap~ nar (Sultaniye) ve Nev~ehir vak~f ~ehirler olarak tesis
edilmi~tir4. Bu ~ehirlerden, II. Selim taraf~ndan ~ehzâdeli~i esnas~nda 1560
y~ l~ nda tesis edilen ve banisinden dolay~~Sultaniye diye zikredilen
Karap~nar'~n kurulu~u ile ilgili hüküm enterasand~rs.
Anadolu ve Balkanlar'da ~eyh ve dervi~ler taraf~ndan kurulan say~s~z köy
vard~ r°. Fakat gerek Anadolu'da gerekse Balkanlar'da ~eyh ve dervi~ler taraf~ ndan kurulmu~~bir tek ~ehir vard~ r. O da kurucusunun ad~yla zikredilen
Seydi~ehir'dir.
Seydi~ehir'in kurucusu Seyyid Harun'un hayat~~ve faaliyetleri onun soyundan gelen ~eyh Musa bin Abdülkerim taraf~ ndan H.962/M.1554 y~l~nda
yaz~lan "Makâlât-~~Seyyid Harun"da geni~~bir ~ekilde izah edilmi~tir 7. Buna
göre, Seyyid Harun Horasan'da bir "emir"8 olup soyu baba taraf~ndan Cafer-i
Sad~k ve ana taraf~ ndan Veysel Karani'ye ç~kmaktad~ r°. Seyyid Harun Horasan emini iken, atalar~n~n mezar~n~~her ziyaretinde gaibden kendisine Rum
(Anadolu)'da Karaman iline gitmesi ve Küpe da~~~eteklerinde bir ~ehir kurmas~~ emredilmi~; O, emirli~i terk etmi~~ve k~ rk ki~ilik maiyyeti ve ailesi ile
önce Ba~dad'a u~ram~~, muhtemelen XIV. asr~n ba~~nda da Konya'ya gelmi~tir'°. Oradan hareketle bugünkü Seydi~ehir civar~na gelen Seyyid Harun, harâbe haline gelmi~, eski bir ~ehir olan Vervelid'in kal~nt~lar~ndan istifade ve
onun ~öhretini i~iten civar halk~ n -dülger, demirci, arabac~, ~rgat v.s.- yard~ m~~
ile etraf~~duvarlar ve burçlar ile çevrili, içinde cami, mescid, medrese, türbe
ve ~ehre yerle~ecekler için evler in~a ettirmi~tirl t. Evvela, Seyyid Harun'un
bölgedeki mezkûr faaliyetlerini tereddütlü bir ~ekilde takip eden E~refo~lu
Mehmed Bey12, daha sonra mezkûr ~eyhin müridi olmu~~ve sosyal amaçla yaTarih ve Medeniyet, S. 3 (~stanbul May~s 1994), s. 60-63.
~ehzade hazretleri mektub~~ ~eriflerin gönderilb Konya ile Ere~li mibeyninde de bir
harab karye yeri olub zikrolunan mahalde bir mescid ve bir han ve bir hamam bina etme~i
murad eyleyilb zikrolunan mahalde gelilb temekkim idenlerden avar~z ve tekâlifden muaf
olmalarm i'lâm buyurduklar~~ecilden yüz yigirmi haneden gayri gelilb miltemekkin olanlar sair
re'âyâ gibi ola deyil", Eskiil kad~s~ na gönderilen 24 Receb 967/20 Nisan 1560 tarihli hüküm;
BOA. MD, nr. /V, s. 51, hüküm, 545.
6 Barkan, a.g.m., s. 294-299.
7 M. Ça~atay Uluçay, "Makalat-~~Seyyid Harun", Belleten, C. X, S. 40 (Ekim 1946 Ankara),
s. 750.
8 Cemal Kunaz, Makâlât-t Seyyid Harun, Ankara 1991, s. 23.
9 Kurnaz, a.g.e., s. 27.
1° Kurnaz, a.g.e., 23-27.
11 Kurnaz, a.g.e., s. 37-43.
12 Milbarizf~ddin Mehmed Bey, Bey~ehir, Seydi~ehir, Ak~ehir ve Ilg~n taraflar~nda te~kil
olan E~refogullar~~Beyli~i'nin ikinci beyi olup, 1302'de babas~~Seyfüddin Süleyman Bey'in yerine
mezkür beyli~in beyi olmu~tur. Anadolu'da bulunan beylerin itaatlerini temin için Anadolu'ya
4 ~lhan ~ahin, "Vak~f ~ehirler",
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puan bu eserlere bir çok ~eyi vakfetmi~tir 13 . Gerek E~refo~lu Mehmed Bey
gerekse Seyyid Harun ve daha sonra tahsis edilen vak~flar ile Seyyid Harun
Külliyesi vak~f gelirlerinin, XV-XVI. yüzy~llar aras~nda Seydi~ehir ve Bozk~r
bölgesi vak~f gelirleri içindeki nispeti % 17 ile % 36 aras~nda de~i~mektedir".
Bu zengin vak~flar sayesinde Seydi~ehir, etraftan gelen halk~n yeni evler
yapmas~~ile ~enlenmi~~ve tam bir ~ehir görünümüne bürünmü~türls.
Nitekim, 1520 y~l~na gelindi~inde, yani kurulu~undan tam iki as~ r sonra
Seydi~ehir, 1 cami, 8 mescid, 1 medrese, 1 zaviye, 1 hamam, 9 dükkân ve 9
mahallesinde sakin tahmini 262518 nüfuslu bir ~ehirdir'7.
Di~er taraftan, ya~lanan Seyyid Harun, ömrünün son zamanlar~nda halife ve dervi~lerini Anadolu'da muhtelif yerlerin halk~n~~ ir~ad için göndermi~'8 ve türbesindeki kitabeye göre H. 23 Rebiülevvel 720/M. 3 May~s 1320
tarihinde vefat etmi~; vasiyeti gere~i kendi ad~yla zikredilen caminin
defnedilmi~tir 19.
Seyyid Harun'un vefaundan sonra kimin ~eyh olaca~~n~~ görü~en dervi~ler, onun karde~i o~lu Seyyid Musa'n~n küçük olmas~n~~ dikkate alarak, k~z~~
Halife Sultan'~n ~eyhli~ini kabul etmi~ler"; daha sonra ise ~eyhlik mezkûr
Seyyid Musa'n~n soyundan devam etmi~tir21.
Ayr~ca, XVI. yüzy~la gelindi~inde Seyyid Harun zaviyesi de faaliyetine devam etmektedir. 1520 senesinde bu zaviyenin dervi~~ve hizmedilerinden 11
neferin Seydi~ehir Hac~~Muslihiddin Mahallesi'nde sakin oldu~u ve avânz ve
gelen ~lhanh valisi Çoban Bey'i ziyaret edip, kaat eden beyler aras~nda Esrefo~lu Mehmed
Bey'de vard~r. Mehmed Bey muhtemelen 1320 y~l~ndan hemen sonra vefat etmi~tir. ~. Hakk~~
Uzunçar~~h, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s. 59-60.
13 Kurnaz, a.g.e., s. 44-51; Esrefo~lu Mehmed Bey'in valuflan için bkz. M. Akif Erdo~ru,
"Seydi~ehir Seyyid Harun Külliyesi Valuflan Üzerine Bir Ara~t~rma", Ege, CInv. Ed. Fak. Tarih
incelemeleri Dergisi, S. VII (~zmir 1991), s. 84.
gös.yer."
15 Kurnaz, a.g.e., s. 53.
16 Tahmini nüfus; 490 (hane)x5=2450+175 (mikerred)=2625 formülü ile tespit edilmi~tir.
17 BOA, TD, nr. 387, s. 60.
18 Uluçay, a.g.m., s. 753; Kurnaz, a.g.e, s. 59-63.
19 Mehmed önder, "Seydi~ehir'de Seyyid Harun Külliyesi, Vak~flar ve Bânisi", VD, C. XX,
s. 14.
20 Halife Sultan'~n yani bir k~z~n ~eyhli~i ~slâm tasavvuf gelene~ine ters düstü~ünden olsa
gerek, mezkûr makâlât~n bir yerinde, Dedi~i Sultan Halife Sultanla evlenmek istedi~inde, onun
b~y~~~~terlemi~~ve sar~~~~olan bir er oldu~u (Kurnaz, a.g.e., s. 56), di~er bir yerindede Halife
Sultan'~n hünsa oldu~u fakat babas~mn duas~~ile er oldu~u belirtilmektedir. Kurnaz, a.g.e., s. 61.
21 Kurnaz, a.g.e., s. 61-64.
Belleten C. LXII, 3
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rüsümdan muâf olduklar~~görü1mektedir22. Yine, ayn~~tarihte Seyyid Harun
zaviyesinde avâr~z ve rüsümdan muâf 4 ~erif ve 32 dervi~~bulunmaktad~ r.
Bundan ba~ka, Seydi~ehir'e ait, 15 Cemaziyelevvel 1289/22 Temmuz
1872 tarihli bir ~er'iyye sicil kayd~na göre Seyyid Harun'un nesli XIX. asr~n
sonlar~na kadar devam etmi~tir. Bu sicil kayd~nda, Seyyid Harun soyundan
Osman o~lu Seyyid Ahmed Halife'nin o~ullar~ndan Seyyid Osman'~n Seyyid
Harun Medresesi müderrisi, Seyyid Ismail'in mezkür medresenin hatibi oldu~u ve Seyyid Sadeddin'in de Seyyid Harun Türbesi türbedarl~~~na getirildi~i kay~d~d~r24.
Seyyid Harun soyundan gelen bir kol Seydi~ehir'de ikamet ederken, di~er bir kol da Konya Sahras~ 'nda sakin olan konar-göçer Atçeken
Oymaklan 26, aras~nda bulunmaktad~ r. Bunlar tahrir defterlerinde bir oymak
olarak yer almakta olup, mezkür defterlerde aç~ kça "Cemâ'at-1 EvIâd-1 Seyyid
Harun"26 ~eklinde kay~ tl~d~ rlar. Yine, ayn~~tahrir ve mühimme defterlerinde,
bu oymak mensuplar~ndan "sâdât"27 diye bahsedilmesi; ayr~ca, Seydi~ehir'e
mücavir bir bölge olan Turgud28 Kazas~'nda sakin olmalar~, onlar~ n Seyyid
Harun'un neslinden geldiklerinin aç~ k delilleridir.
XVI. asrm ba~lar~na gelindi~inde bir oymak te~kil edecek nüfusa sahip
olan Seyyid Harun Evlâd~'n~ n Seydi~ehir'den ne zaman ayr~ ld~ klar~ ,
Atçekenler aras~na ne zaman geldikleri ve Seydi~ehir'i niçin terk ettikleri
meçhüldür. Yine, Seyyid Harun soyundan olan bu cemaat mensuplar~ n~n
Seydi~ehir'i terk edi~~biçimleri ve kaç ki~i olduklar~~bilinmemektedir.
22

"Cemâ'at-~~der mahalle-i Hac~~Muslihiddin'an dervi~ân ve huddâm zaviye-i Seyyid
Harun", "Avânz ve rilsüm virmeyeler", BOA, TD, nr. 387, s. "gös. yer".
23 BOA, TD, nr. 387, "gös. yer".
24 önder, a.g.m., s. 18.
23 Atçekenler, Konya sancag~'na ba~l~ , Turgut. Bayburd ve Eskül kazâlar~ nda sakin, özel
kanunlara tabi, bir tak~ m muâfiyetleri bulunan ve ço~unlu~u özellikle askeri alanda
Karamano~ullarl'n~n en büyük yard~mc~s~~olan Turgud ve Bayburdogullarl'na mensup konargöçer te~ekküllerdir. Fazla bilgi için bkz. H.Basri Karadeniz, Atçeken Oymaklan (15001642),(Bas~lmam~s Doktora Tezi), Kayseri 1995.
26 BOA, TD, nr. 387, s. 244; BOA, TD, nr. 636. s. 89; BOA, MAD, nr. 5512, s. 15.
27 Sâdât, Hz. Peygamberin soyundan gelenlere denir. Bunlardan Hz. Hasan'~n neslinden
gelenlere "~eriF' ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere "seyyid" denir. ~. Hakk~~Uzunçar~~l~ ,
Osmanl~~Devletinin ~lmiye Te~kilat~, Ankara 1984, s. 20.
28 Bugünkü, Ak~ehir, Cihanbeyli ve Konya aras~ nda olup, di~er Atçeken kazâlar~
nda
oldu~u gibi "nefs"i yani idari merkezi yoktur. Karadeniz, a.g.e., s. 69-70.
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Evlâd-~~ Seyyid Harun Oyma~~'na ilk kez 1520 y~ l~~ tahririnde rastlad~ k. Bu
tarihte mezkür cemaat, Turgud Kazâs~ 'na ba~l~~ ve umar tasarrufunda olan
Yapalu Kabilesi oymaklar~~ aras~ nda yer almakta olup, zikrolan kazâya tâbi
Kabakl~' Köyü'nde sakinlerdir2". Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Tapu-Tahrir Defterleri
tasnifi 32 n~~marada kay~ tl~ , Karaman Eyâleti konar-göçerlerine muhtevi 1500
tarihli tahrir defterinde Evlâd-~~ Seyyid Harun Oyma~~~bulunmamaktad~ r. Bu
durumda, Seyyid Harun Evlâd~~ büyük bir ihtimalle 1500-1520 y~llar~~ aras~ nda
Kabaklu Köyü'nde yerle~mi~tir.
Seyyid Han~ n Evlâd~'n~ n kendilerine yurt olarak Turgudo~ullan'mn sakin oldu~u Turgud Kazâs~ 'na ba~l~~ bir yeri (Kabaklu) seçmelerine gelince;
Bu meseleyi menk~ belerden hareketle, Seyyid Harun-Dediki Sultan ve Turgud Bey üçgeninde tahlil etmek gerekir. Turgud Kazas~~ sakinlerinin büyük
bir ço~unlu~unu Turgudo~ullan" olu~turmaktayd~". Turgudo~ullar~ 'n~ n
atas~~ Turgud Bey ile manevi bir ~ahsiyet olup, Ilg~ n civar~ nda ya~ayan ve bölgede kerametleri ile tan~ nan Dediki Sultan32 aras~ nda manevi bir ba~~vard~ r.
Söyle ki, Dediki Sultan iki karde~~olan Turgud ve Bayburd'u Horasan'dan
Anadolu'ya göndermi~~kendisi de önce Hicaz'a sonrada Konya Bölgesi'ne
gelmi~tir33. Dediki Sultan ile Turgud Bey burada tekrar bulu~uyorlar ve Dediki Sultan'~ n kerameti ile Turgud Bey'in lusra~~ndan me~hur au do~uyor".
Bu ve benzeri hadiseler sonucu, Dediki Sultan Turgudo~-ullan nezdinde manevi bir ~ahsiyet olarak sayg~~ görmü~; hatta, Turgudo~ullan'ndan Pir Hüseyin
Bey, Dediki Sultan'~ n Ilg~ n yak~ nlar~ nda olup, Turgud Kazâs~'na tâbi Mah29 "Kabile-i Yapalu. Tirnarhâ-i erbâb4 timar ve zuamâ", "Cemâ'at4 Evrad-~~ Seyyid Harun der
Kabaklu", BOA, TD, nr. 387, s. 244.
3° Turgudo~ullan hakk~ nda bkz. M. Zeki Oral "Turgudo~ullan,-Eserleri-Vakfiyeleri", VD,
C. III (Ankara 1956), s. 31-64; Faruk Sümer, 'Turgutlular", ~A, C. XII/2, s. 120-122.
31 Karadeniz, a.g.e., s. 69.
32 Dediki menalub~ na göre, Dediki Sultan aslen Horasanl~'d~ r. Ahmed Yesevi soyundan
olup, Hac~~ Bekta~~Veli ile amca çocukland~ r. Horasan'dan Anadolu'ya gelen Dediki Sultan
Bey~ehir civar~ nda ya~ar, Seyyid Harun ile görü~ür ve onun vefau üzerine cenaze namaz~ n~~
k~ld~r~r. Daha sonra Ilg~ n civar~ nda vefat eden Dediki Sultan Mahmuthisar Köyü'ndeki
türbesinde defnedilir. oral, a.g.m., s. 45-48; Dediki Sultan ve Tekkeleri için bkz. ömür BalurerSura~ya Faroqh~, "Dedi~i Dede ve Tekkeleri", Belleten, C. XXXIX, S. 155 (Temmuz 1975
Ankara), s. 447-467.
33 Turgud'u, Bayburd'u ikisi bir karde~~
Dedi~i Sultan'a oldular yolda§
Dedi~i Sultan bunlan Rum'a sald~~
Kendisi dahi azm-i Hicaz luld~. Oral, a.g.m., s. 45.
34 Oral, a.g.m., s. 46.
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mudhisar Köyü'ndeki tekke ve zaviyesine vak~flar tahsis et~ni~tir35. Di~er taraftan, gerek Seyyid Harun Makalât~'na ve gerekse Dediki Sultan Menak~ b-namesi'ne göre, Seyyid Harun ile Dediki Sultan aras~ nda bir dostluk mevcuttur3 . Ayr~ca, Seyyid Harun Camii'nin kuzeyinde Turgudo~ullan'na mensup
Rüstem Bey ve Turg-udo~lu Emin ~ah Bey k~z~~ Sultan Hatun'a ait türbe bulunmaktad~ r. Turgudo~ullar~'na mensup bu ~ah~slar~ n türbelerini buraya
yapt~ rmalar~ ndaki etken, onlar~ n Seyyid Harun'a kar~~~besledikleri sevgiden
olsa gerektir". Yukar~ da da zikretti~imiz üzere, Turgudo~lu Pir Hüseyin
Bey'in Dediki Sultan Tekke ve Zaviyesi'ne vak~flar tahsiside Dediki Sultan'a
olan sevgi ve sayg~dan kaynaklanmaktad~ r. Di~er bir ifade ile Dediki Sultan
ve Seyyid Harun bölge halk~ n~ n özellikle Turgudo~ullan'n~ n sevip sayd~~~ ,
hürmet gösterdi~i manevi ~ahsiyetlerdir.
~~ te bu sebeple, ayn~~ zamanda Atçeken olan Turgudo~ullan Seyyid
Harun soyundan gelen ve bir oymak halinde bulunan Seyyid Harun
Evladlar~'m kendi yurtlar~ nda bannd~ rm~~lard~ r.
Seyyid Harun Evlad~ , yukar~da da bahsetti~imiz üzere, 1520 y~ l~~ tahrir
defterinde Turgud Kazas~'na tâbi ve timar tasarrufunda bulunan Yapalu Kabilesi oymaklar~~ aras~ nda yer almaktad~ r. Yaln~z, XVI. asr~ n henüz ba~~ nda
mezkûr oymaklar konar-göçer iken, bunlar zikrolan tahrir defterinde Kabaklu Köyü'nde sakinlerdir. Halbuki, di~er oymaklar kendilerine devletçe
tahsis edilmi~~ve "yurt" diye adland~ r~lan mezraalar~ nda sakinlerdir. Di~er taraftan, Kabaklu hem köy hem de mezraad~ r. ~öyle ki, mezkür köy ayn~~ zamanda Atçeken olup, Turgud Kazas~' na tabi Kosunlar(Hosunlar) Cemaatfnin yurt mezraas~d~ r38. Nitekim, 1500, 1518, 1591 ve 1643 y~ l~ nda tanzim
edilen tahrir defterlerinde Kabaklu Mezraas~~Kosunlar Oyma~~'mn hisse
yurdu olarak kaptl~d~ r 39. Buna göre, Kabaklu Mezraas~'n~ n di~er hissesinin
Seyyid Harun Evlâcl~'na ait olmas~~ gerekir. Bununla birlikte, 1591 y~l~ na gelindi~inde dahi, tahrir defterinde Seyyid Harun Evlad~'mn Kabaklu Mezraas~ 'ndaki hisseleri yurt olarak de~ilde "der-yed" tasarruf ~eklinde kartl~d~ r 40.
35 Oral,

a.g.~~~., s. 47.
a.g.e., s. 53-57; Oral, a.g.m., s. 45.
37 Önder, a.g.m., s. 1547.
3 8 Karadeniz, a.g.e., s. 272-273.
39 "Mezra-i Kabakluviran ve ~ekerhice hisse yurd, hududu içinde olan suvadlyla", BOA, TD,
n~-. 32 s. 115; BOA, TD, nr. 1061, s. 121; BOA, TD, n~ . 636, s. 80; BOA, MAD, n~-. 5512, s. 12, 21.
I() "Mezra-i Kabaklu der-yed EvIk1-1 Seyyid Harun mezbürun...", BOA, TD, gir. 636, s. 90.
36 Kurnaz,
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Kabaklu Mezraas~'n~n mezkürlara yurt olarak tahsisi ancak 1643 y~l~~tahriri ile
gerçekle~mi~tir41. Bu durum muhtemelen, Seyyid Harun Evlâd~'n~n bu yöreye
sonradan gelmesinden kaynaklanm~~t~r.
Seyyid Harun Evlâd~'n~ n Atçekenli~e giri~ine gelince; Osmanl~~ devlet
te~kilaunda "kalye" yani köy zirâatin yap~ld~~~~yer anlam~ na gelmektedir.
Di~er bir ifade ile köy yerle~ik ve ayn~~ zamanda ziraat yapanlar~n bar~nd~klar~~
iskân birimidir. Konar-göçer Atçekenler'in sakin bulunduklar~~ mahaller ise
tahrir defterlerinde "mezraa" olarak kay~tl~d~ r. Bu durum en az~ndan XVI.
yüzy~l ba~lar~~için geçerlidir.
1520 tarihli tahrir defterinde Seyyid Harun Evlâd~'n~ n sakin oldu~u
Kabaklu köy olarak kaptl~d~ r43. Halbuki yukar~da da zilu-etti~imiz üzere mezkör mahallin di~er hissedar~~yani Kosunlar Cemâati ayn~~ tahrir defterine
kaydedilir iken, Kabaklu'dan mezraa olarak bahsedilmektedir". Bu durumda
Kabaklu hem köy hemde mezraad~ r. Yerle~ik olan Seyyid Harun Evlâd~~için
köy, konar-göçer olan Kosunlar Oyma~~~için ise yurt mezraad~ r. Bu ifadelerden, Seyyid Harun Evlâd~'n~ n konar-göçer Atçekenler aras~ nda ya~amalar~ na
ra~men yerle~ik olduklar~~anla~~lmaktad~ r. O halde, Seyyid Harun Evlâd~~tahrir defterlerinde niçin "cemâat" olarak kay~ tl~d~ r? Bu, muhtemelen onlar~n
konar-göçer Atçekenler aras~nda ya~amalanndan ve daha sonra da onlar ile
ayn~~statüye tâbi tutulmala~r~ndan ileri gelmektedir.
1520 y~l~~ tahrir defterine timar tasarrufunda bir cemâat olarak kay~ tl~~
olan Seyyid Harun Oyma~~ , 1591 tarihli tahrir defteri (TD. 636)'nde bir önceki tahrire yap~lan at~fta (muhtemelen XVI. yüzy~l ortas~nda tanzim edilen
ve bugün çok az bir k~sm~~ elimizde bulunan Ebül-Faz1 tahririnde) Atçeken
olarak zikredilmektedir 45. Y~ne, Atçeken tahrir eminine gönderilen 15 Mu41 "Mezra-i Kabaklu Evlâd-~~ Seyyid Harun'a yurd oldu~~~defterde mestürdur. Kemâkân
kard olund~", BOA, MAL), nr. 5512 s. 15.
42 Ali Tano~lu, "Iskan Co~rafyas~, Fas Fikirler, Problemler ve Metod", TM, C. XI, (~stanbul
1954), s. 7-13.
43 BOA, TD, nr. 387, s. 244..
44 BOA, TD, nr. 387, s. 241-243.
45 "Mezraa'-i Kabaklu der-yed EvIa‘d-~~Seyyid Harun mezbürun Atçeken deyü mukayyeddir
defter-i atikde hâliyâ mezraa'-i mezbûrede zirâ'at ve temekkiin iden Harun Ce~nâ'ati'nin defâtir-i
'atikada sâdâtlar ve mezraa'lann~n üzerine ba~ka has~l 1050 akça kayd olundu~~~ve bundan
mâ'adâ 2050 akçada müstakil at resmi mukayyed olub sair Esbke~ân (Atçeken)'a muhalif oldu~~~
tis'a ve tis'amiate Muharreminin(?) on be~inci günü arz olundukda mal-~~ mirlye gadrimizin
olmamak üzere mezraa'-i mezbüre mahsuliin defâtir-i kadimede bunlar~ n abâ ve ecdâdlanna
sa-dat i~aret olmag~n ma'ruf raiyyet kayd olunmarb bedeli-i ö~r kayd olmas~~buyrulma~~n ber
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harrem 1000/2 Kas~ m 1591tarihli bir hükümde, sadat olan Seyyid Harun Evlacl~'n~ n önceleri Atçeken olmad~~~~ve Ebül-Fa~l taraf~ ndan Atçekenli~e dahil
edildikleri belirtilmektedir 46. 1591 y~l~~ tahririnde mevcut durum tefti~~edilmi~~
ve Seyyid Harun Evlad~, tahrir defterine Atçeken reayas~~ olarak de~il, müstakil kaydedilmi~tir 47. Bununla birlikte önceleri mezraa has~l~~ olarak ödedikleri
1050 akça ve 2050 akça tutan "at akças~"48 toplam~~ olan 3100 akçay~~ kendi nzalan da al~ narak Kabaklu Mezraas~~mahsülaun~ n bedel-i ö~rü olarak vermeleri uygun görülmü~tür t". Ayr~ca, 1591 y~ l~~ tahririne göre, mezkürlar senelik
heva vergisi ödemekle yükümlü ki500 akça adet-i a~nam ve 300 akça
l~ nm~~lard~ r5°. 1643 y~l~~ tahririnde ise kesin bir ~ekilde Atçeken olarak kaydedilen Seyyid Harun Evlad~'run at akças~~ mukabili 4000 akça ödemekle mükellef olduklar~~ görülmektedir. Seyyid Harun Evlad~~ bu vergilerin haricinde klasik raiyyetin devlete ödemekle yükümlü olduklar~~ resimlerden ise muâfur. Bu
durum ~üphesiz onlar~ n hem sadat hemde Atçeken statüsü içinde yer almalar~ ndan kaynaklanmaktad~r.
Evlad~~ Seyyid Harun Cemaati'nin ikamet etti~i Kabaklu Köyü XVI. asrm
sonlar~ na kadar Konya Sanca~~'na ba~l~~ Turgud Kazas~'na tabidir. XVI. yüzy~ l
sonlar~ nda ise mezkür kazadan ayr~ larak te~kil edilen Mahmudlar Kazas~'na
ba~lanm~~ ur. Di~er taraftan, 1643 senesi tahririnde Mahmudlar Kazas~'n~ n

mücib-i ferman-~~ ~erif mezraa'-i mezküre-i cema'at-i mezbüre zira'at ve tasarruf idüb her sene at
resmi zaman~ nda miii içün bedel-i ö~r virmek üzere defter-i cedide kayd olund~. "BOA, TD, nr.
636, s. 90.
46 "Mil~.irilnileyhümaya hüküm ki kazaya defter gönderüb Turgud Kazas~' na tabi yedi nefer
ve EvIa'd-~~Seyyid Harun ve yigirmi dört nefer sadat mukaddema Esbke~anl~ k tâifesinden degil
iken Ebül-FazI at akças~~ içtin iki bin elli akça kayd eyledikten sonra mezraalar~n ve de ö~rlerin
mukarrer yazub ziyade eylemi~dür deyü mezraalar~~ bedel-i ö~r kayd olunub sair Esbke~an'a
muvafik olmak içün ederin(?) virilmesin taleb eyledükleri ecilden buyurdum ki- Vardukta fi'lvaki mezbürlardan hem Esbke~anl~ k resmin ve hem ö~r taleb iderlerse min-bad kendü
nzalanyle tahammillleri mikdar~~ bedel-i ö~rlerin at resmi takdir idüb defter-i cedide ol vechile
kayd eyleyesin. MD, nr. LXVII, s. 176, hüküm, 439.
47 "Defatir-i 'atikada cemaat sadat deyil mukayyed olan kimesnelerin evlad~~ budur ki
re'aiyaya kayd olmayub hin-i tahrirde tefti~~olunub müstakil kayd olunmu~lard~r". Et0A, TD, nr.
636, s. 89.
48 Atçekenler, y~~ rdlar~ nda yeti~tirdikleri mahsüllerin ö~üründen Osmanl~~ Devleti'nce
affolunmu~; fakat Osmanl~~Devletinde ilk kez tatbik edilen ve benzeri görülmeyen bir uygulama
ile ö~in yerine muayyen bir miktar at akças~~ ad~~ ile ihdas edilen bir vergi çe~idi ile yükümlü
k~l~ nnu~lard~r. Karadeniz, a.g.e., s 311-319.
49 Bkz. Dipnot. 44 ve 45.
BOA, TD, nr. 636, s. 90.
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kazâl~~~~la~vedilmi~~ve Turg~~d Kazâsfna ba~l~~bir nâhiyeye dönü~türülmü~türs~~
Seyyid Harun Evlâd~~1520 y~l~nda 22 nefer52 nüfusa sahiptir-53. 1591 y~ l~nda ise bu nüfus 74 nefere yükselmi~ tirTM. Bununla birlikte, yukanda zikredilen hükümden, Seyyid Harun Oyma~~~ile beraber ikamet eden 31 neferin
sâdât olmakla birlikte, Seyyid Harun soyundan gelmedikleri anla~~lmaktad~r. Buna göre, 1591 y~l~ nda Seyyid Harun Evlâdl'~nn nüfusu 43 neferden
ibarettir. 1643 y~l~nda ise Osmanl~~Devleti'nin genelinde ve Atçekenler'de
oldu~u gibi, Seyyid Harun Evlâd~'n~n da nüfusu azalm~~~ve bu tarihte 19 nefere dü~mü~tür56.
Di~er taraftan, Seyyid Harun Oyma~~ 'na mensup baz~~~ah~slar~n Osmanl~~
askeri te~kilaunda görev yapt~ ktan görülmektedir. Buna göre, 1591 y~l~nda, 8
merd-i timar, 1 gurebâ-i yesâr, 1 silahdar, 1 cebeci (hassa), 4 sipahizâde ve 3
kulzâde olmak üzere, 18 ~ah~s ya askeri hizmet mensubu ya da onlar~n
evladlan olarak tahrir defterine kaptl~d~ r57. 1643 y~l~~tahririnde ise askeri
görevli olarak sadece 1 sipahizâde bulunmaktad~r.

a.g.e., s. 69.
Nefer, vergi 6demelde mükellef yeti~kin erkeklere denir.
" BOA, TD, nr. 387, s. 244.
54 BOA, TD, nr. 636, s. /39.
55 Bkz. Dipnot. 45.
56 BOA, MAD, nr. 5512, s. 15.
57 BOA, TD, nr. 636, "gös.yer."
58 BOA, MAD, nr. 5512, "gös.yer."
51 Razadeniz,
52
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