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Giriş
Kocaeli, Anadolu’da Karadeniz ile Marmara ve Adalar denizleri arasında batıya doğru bir
yarımada şeklinde uzanan İstanbul Boğazı’nın karşı sahilinde Çatalca yarımadasına intikal
eden bölgenin adıdır. Adapazarı Ovası ile Geyve Boğazı’ndan bütün aşağı Sakarya havzası
da bu bölge içerisinde yer almaktadır1.
Osmanlıların Bilecik ve çevresini ele geçirdikten sonra etrafında toplanan gaziler
ile beraber kısa süre içinde fetih coğrafyasını genişlettikleri bilinmektedir. Osman Gazi,
nökerleri Akça-Koca, Konur-Alp, Gazi Abdurrahman ve Köse Mihal ile beraber bu fetihlerini
ilk etapta Bursa ve İznik istikametinde devam ettirmişlerdir. İncelenen bölgenin fetih süreci
de erken dönemde Akça-Koca ve Konur-Alp’in gayretleri ile başlamıştır. Bursa’nın fethini
müteakip, gazilerin fetih hareketleri Osmanlı tevârihlerinde neredeyse aynı şekilde anlatılır.
Neşri’nin Cihan-nüma’sında bölgenin fetih süreci şu şekilde anlatılır: “…Konur-Alp gâh gâh
çıkub Akyazı’ya seğirdirdi ve Akça-Koca dahi Ayan Göli’nin suyı akduğu Bişköprü’de bir
boğazcık varidı anda turaklanub ol arada Orhan, arasında olan ile seğirdirdi2…”. “KonurAlp, Akyazı’yı ve Konurpa İli’ni ve Mudurnu’yu temamet musahhar idübili kendüye döndürdi.
Girü Kara-Çepiş’e ve Ap-su’ya gelüb Gazi Abdurrahman’ı anda koyub kendü gitdi ve bu
taraftan dahi Akça-koca Kandıra’yı ve Ermeniyye’yi musahhar idüb içlerine er koydı. Andan
Samandıra’ya varmaya kasd etti…3”. Samandıra ve Aydos Kaleleri’nin fethini müteâkib, asıl
hedef olan İznikmid’in (İzmit) fethi için Orhan Gazi, oğulları ile beraber harekete geçmiştir.
“…Konur-Alp dahi dünyasın değüşdirdi. Orhan Gazi, ol ucun sancağını oglı Murad Gazi’ye
virdi. Andan asker cem’ idüb İznikmid’e azm itdi… Geyve’ye varub oğlı Süleyman Paşa’yı
Ap-suyında bulup Ayan Göli kenarında ve Aydos’da olan gaziler dahi anda gelüb Orhan’a
yoldaş olub İznikmid’e vardılar. Ol vakit İznikmid’in sahibesi bir hatundı. İstanbul tekvurı’na
alakası varidi. Yalakova’da turduğı hisarda bir kâfir var idi, Yelekonye dirlerdi, Yalakova’nın
sahibiydi ve sırtda bir hisar dahi vardur ki şimdi ana Koyunhisarı dirler, Yelekonye’nün
bir harındaşı var idi, adına Kaleyon dirlerdi, ol hisarcuk anundı ve bi’l-cümle çünki, bu
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hisarların üzerlerine düşüb cenge başladılar, Yelekonye’nin göksine ok tokınub ol mel’un
eğlenmeyub öldi. Ol esnada Orhan dahi gelüb İznikmid üzerine düşdi… ol hatun gemiler
hazır itdirüb iskeleye inüb mâl ve esbâbın muradunca yükledüb İstanbul’a gitti. Gaziler
kaleye koyulub Aydos’da olan gaziler dahi anda gelüb mesken tutdılar. Orhan dahi oğlu
Süleyman Paşa’yı İznikmid’de koyub kilisaları mescidler idüb bir âli kilisayımedrese itdi. El
an dahi medresedür…4”.
Aynı süreç Aşıkpaşazâde’de şu şekilde aktarılır: “…Konur-Alp, Akyazı, Konurapa İli,
Bolu ve Mudurnu ülkelerine yer edindi döndü yine Kara Çepiş’e ve Absuyu’na geldi. Gazi
Rahman’ı orada bırakub kendi yine gitti. Akçakoca’yı Kandıra’ya yolladı. Onlara da erler
bıraktı, maksatları Samandıra’ya varmaktı. El hâsıl bunlar gece gündüz kâfirlerle bazen
savaş bazen barışla vakit geçirir oldular. Bir gün Samandıra tekfurunun oğlu ölmüştü…
tekfuru tuttular, Samandıra da fetholundu. Tekfurunu Aydos Hisarı’na ilettiler… bu tekfur
“beni İstanbul’a götürün, orada satun” dedi. …İstanbul kâirleri”ne adam satarız ne de alırız”
dediler… el hâsıl Samandıra tekfurunu İzmit tekfuru satın aldı, Akçakoca geldi Samandıra’yı
hisar edindi İstanbul tekfuru ve Aydos tekfuru ile daim savaşır oldu”5… Aydos Hisarı’nın Gazi
Abdurrahman ve tekfurun kızı arasındaki büyük bir aşk hikayesi sayesinde fetholunduktan
sonra asıl hedef olan İzmit’in fetih hikayesinin seyri de burada aynı olup6, Neşri’nin bu
olayları Aşıkpaşazâde’den naklettiğini düşündürmektedir.
Oruç Bey Tarihi’nde de bölgenin fetih süreci bazı küçük farklılıklara rağmen aynı şekilde
anlatılmıştır: “…Bu taraftan Konur-Alp, Gazi Rahman ve Akçakoca ittifak ettiler ki her
taraftan yürüyeler. Konur-Alp, Gazi Rahman, Akçakoca Yazı Ovası’nı, Konurapa’yı, Bolu’yu
ve Mudurnu illerini fethettiler, kendilerine bağladılar. Akçakoca Kocaili’ni fethetti. Onun
için Kocaili derler. Sonra Konur-Alp Gazi ve Akçakoca ahirete göçtüler. Rahmetler olsun.
Orhan Gazi dahi o illeri sancak idüb oğlu Süleyman Paşa’ya verdi. İnönü Sancağı’nı diğer
oğlu Murad Gazi’ye verdi ki küçük oğlu idi. Orhan Gazi gelib İzmit’i fethetti. Kiliselerini yıktı,
mescid ve medreseler yaptırdı. Şimdi henüz İzmit’te medresesi vardır. Kara Mürsel derler
bir yiğit vardı o kıyıyı ona verdi. Ülkesini tımar olarak üleştirdi. Tımar erleri o kıyıya geldiler.
İstanbul’dan gemi çıkartmaz oldular… Yalakova’yı Akçakoca’ya verdiler. O da kendisiyle
gelen gazilere üleştirdi…”7.
Hoca Saadeddin Tacü’t-Tevârih adlı eserinde bölgenin fethini daha süslü bir dille kaleme
almıştır. “…Bu yıla (1326) rastlayan başka bir olay ise, Konur-Alp’in Tanrının rahmetine
kavuşan Osman zamanında Bolu, Konurapa, Akyazı ve Mudurnu illerini İslam devletinin
uğuruyla baştanbaşa açmış olmasıdır. Yine aynı yıl içinde Akçakoca savurduğu kılıçlarla
Ermenipazarı ve Ayan Gölü’nü ele geçirnişti. Ondan sonra bu iki anlı ve şanlı serdar Kocaili
denilen ülkenin tamorta yerinde bulunan Samandıra Kalesi’ni ve çevre ilini almak için
gerekli hazırlıklara kalkışmışlardı…”8 O, Samandıra Kalesi’nin ve Aydos Kalesi’nin fethini
yukarıda zikrolunduğu vechle anlattıktan sonra İzmit ve Hereke Kaleleri’nin nasıl alındığı
üzerinde durur. Onun anlatımında İzmit’in tarihi coğrafyasına da yer verilmektedir: “…
İznikmid şehri, eski çağlardan beri bakımlı ve gayet büyük bir şehir olup, Makedon adıyla da
tanınmaktadır. Makedonyalı İskender’in babası Filikos’un taht kenti ve İskender’in doğum
yeri olduğu için İskenderi Makedonî şehri diye de bilinen güzel bir belde olup, havası gayet
iyi, çevresi de pek sevimlidir… bu şehir en sonunda miras yoluyla kayserlerin torunlarından
Belakonya adındaki bir prensese geçmiş ve onun yönetiminde kalmıştı. Akçakoca, ülkeler
açan padişahın buyruğu ile bu ilin kalelerini bir bir ele geçirince … İstanbul tekürü sözü
4
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edilen hisarı bir güzel berkitmiş, top gibi tüfek gibi daha nice savaş araçlarını silahları
buraya yığmış…İzmit Kalesi sağlam yapılı ve dayanıklı bir kale olduğu gibi …dilediğin
askeri hem karadan hem de denizden çekmek imkânı da ortada bulunduğundan burayı
ele geçirmek, zamanın ileri gelenleri gözünde zor sayılmakta idi…”9. Akçakoca ve KonurAlp’in bu zamanda rahmete kavuşması, Orhan Gazi’nin oğulları ile beraber kalenin fethi
işini kendi eline almasını gerektirdi. Bundan sonrasını yine Hoca Saadeddin’den aynen
nakletmek, ilerleyen bölümlerde yerleşmeler incelenirken değinilecek olan köprücülerin
görevlendirilme tarihini de göstermesi bakımından faydalıolacaktır: “… Padişah, Sultanönü
ile aynı serhadde bulunan Konrapa İli’nin gözetimini oğlu Gazi Murad Han’a ısmarladıktan
sonra… İzmit üzerine doğruldu. Sakarya Köprüsü çökmüş ve tamire muhtaç olduğundan
burada bir süre bekledi. 100 evden fazla bir obayı köprü çevresine yerleştirerek köprünün
bakımı ve korunması karşılığı her türlü vergiden onları beri kıldı…”10. Hoca’nın anlatımı
İzmit Kalesi’nin aman ile alınmasında kardeşinin başını bir mızrağın ucunda gören
prensesin, Osmanlı ordusuna karşı koyamayacağına kanaat getirmesine bağlayarak devam
etmektedir.
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Bölgenin idari taksimatı hakkında bu noktada bilgi vermek yerinde olacaktır. Osmanlı
taşra teşkilâtı, idari-askeri ve idari kazai olmak üzere iki temele dayanmakta olup, Türk
ve İslam müesseselerinin tesiriyle bunlardan ilki eyalet, sancak ve nahiye; ikincisi ise kaza
esasına göre taksim edilmiştir11. Bir müddet Kocaeli Sancağı’nın da dâhil olduğu Anadolu
Eyaleti Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı sınırlarının batıya doğru genişlemesiyle
kurulmuştu. Bu beylerbeyliği merkezlerinden ilki Ankara ikincisi ise Kütahya idi12. Liva,
cemâ’at, divan vs karşılığında kullanıldığı da bilinen “nahiye” ıstılâhı, genel olarak coğrafi
ve idari manada sancaklardaki alt birimler olarak tarif edilebilir13. Doğrudan merkeze bağlı
olan kadıların selahiyet bölgesi olan kaza, bir iskân yerine değil de bir mıntıkaya işaret
etmektedir14.
Kocaeli Sancağı, XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu Eyaleti’ne, daha sonra
ise Cezâir-i Bahr-i Sefid Eyaleti’ne bağlanmıştır15. Kocaeli Sancağı’nı oluşturan nahiye
merkezlerini İznikmid, Kandırı, Şili, İznik, Yoros, Yalakabad, Ada ve Genivize (Üsküdar dahil)
teşkil etmektedir16.

1. Sancakta Bulunan Şehirler
Şehir ve Nefs Kavramı
Yerleşmeler incelenirken, genellikle hisarlar ve etrafını çeviren surlar üzerinde durulmuş,
bunun yanında ulaşım yolları üzerindeki konumu da ayrıca incelenmiştir. Kendilerinden çok
küçük izlerin kaldığı bu surlardan başka, ifa ettiği anlam bakımından zıttı olan yolların da
insanlık tarihi için önemi büyüktür. Osmanlı kuruluş coğrafyasının, Anadolu’nun en önemli
ticaret yolları üzerinde bulunduğu unutulmamalıdır. Osmanlı şehirlerini kuşatan surlar,
9 Hoca Saadeddin Efendi, Tacü’t-Tevârih, s. 58-59.
10 Hoca Saadeddin Efendi, Tacü’t-tevârih, I, s. 60.
11 Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Umerâsı ve İl İdaresi, İstanbul, 1978, s. 26-29;
M. F. Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, (Haz. Orhan Köprülü), İstanbul, 1981, s.
46-54; Tuncer Baykara, Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi Üzerinde Araştırmalar,
İzmir, 1990, s. 54-71.
12 Mehmed Neşrî, Kitâb-I Cihannüma, C. I, Ankara, 1987, s. 179.
13 M. T. Gökbilgin, “Nahiye”, İ.A., C. IX, s. 37; Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Anakara, 1991, s. 3839.
14 M. Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1528-1566), Ankara, 1989, s. 50-51; İsmet Miroğlu, Kocaeli
Sancağı ve Erzincan Kazası (1528-1566), Ankara, 1990, s. 23-24; Yaşar Yücel, “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Desentralizasyona (Adem-i Merkeziyet) Dair Genel Gözlemler”, Belleten, C. XXXVIII,/152, 1974,s. 667.
15 T. Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası’na Giriş, I, Anadolu’nun İdari Taksimatı, Ankara, 1988, s. 99-100
ve 109; İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete…, s. 136 ve 152.
16 Buraya kadar verilen bilgiler için ayrıca bkz. Enis Şahin-Vedat Turğut, “XVI. Yüzyılın Sonlarında Yalakabad ve
Adapazarı Nahiyelerinde Demografik ve İktisadi Vaziyet”, Kartepe Kitabı I, Kocaeli 2014, s. 147-177.
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her ne kadar genelde Osmanlı fethinden önce yapılmış olsalar da sivil halkın kendilerini
güvende hissedebilmeleri ve siyasi erkin kontrolünde olmayan eşkıya zümresinin
zulmünden, üretken toplumun muhafazası için gerekli birer sanat eseri hüviyetini haiz
mimari eserler olduğundan önemlerini korumuşlardır. Osmanlı şehirlerinin genel manada
surlar ile çevrili oluşu ve şehrin en önemli etkinlik sahası olan çarşıların surlara yakın
inşası bu muhafaza anlayışının bir tezahürüdür. Bu sayede hem halkın güvenli bir etkinlik
alanına sahip olması sağlanırken, diğer taraftan da mevcut fiziki kültürün gelecek nesillere
aktarılması kolaylaştırılmış oluyordu17.
Yollar da insanlık tarihi ve uygarlık için çok önemli imar girişimleri olarak karşımızda
durmaktadır. Bolluğun ve bereketin dolaşımı ve paylaşılmasının bir simgesi olan yollar
sayesinde, insanlar ve kültürler kaynaşmış, ekonomiler canlanmıştır. Romalılar, yollara
önem veren belki de ilk devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilius’un “Aineis” adlı
destanında, Truvalıların devamı olarak sunduğu bu devlet kurulurken, daha önce
atalarının başına gelen felakete, surların -bolluğun ve bereketin dolaşımını engelleyici
vasıf kazanmasından dolayı- yol açtığı anlayışı ortaya çıkmış görünüyor. Bundan sonra
Romalılar, “bütün yollar Roma’ya çıkar” felsefesi ile surları sadece düşmana karşı savunma
aracı olarak görüp, dileyenin yollar aracılığı ile bolluğa ve berekete tabi ki Roma hâkimiyetini
kabul etmek şartıyla kavuşabileceğini benimsemişlerdi18. Romalıların bolluğun ve bereketin
paylaşılması prensibi etrafında oluşturduğu sağlam sistemin, siyasi ve askeri istikrarsızlık
neticesinde bozulmasından sonra surlar, yeniden -genelde yerleşik olan- etnocentrist bir
toplumun, barbarlardan kendilerini ve zenginliklerini korumalarına yarayan mimari eserler
durumuna gelmişlerdir. Orhan Bey zamanında görülen şehrin sur dışına doğru taşıp
kurulması durumu, İnalcık tarafından kendilerine duydukları güven olarak yorumlanmıştır.
Bu yorum doğru olmakla beraber aslında durumun, kendilerine güvenden ziyade bolluk ve
bereketin paylaşımına hazır olunduğu mesajının çevreye iletilmesi amacıyla oluşturulduğu
da düşünülebilir19. Nitekim Aşıkpaşazade, Osmanlı hanedanının belirgin özelliği olarak
“yoksul doyuran sofra sahipleri” olduklarının altını çizmiştir20. Osman Bey’in İbrahim
peygamberi takip eden bir gelenek olarak ayda bir ikindi vakitlerinde tertib ettiği yemekler,
Orhan Bey’in ve sonra gelenlerin imaretlere yaptığı yatırımlar bunun göstergesi olup
düğün-derneklerde diğer devlet elçilerinin gözlerini kamaştıracak zenginliklerin cömertçe
paylaşılması, birçok gazinin kendi bayrakları altında toplanmalarını dahi sağlamıştır. Surlara
açılan birçok kapı ile birikimin, bereketin yollar aracılığı ile dağıtıldığı da devletin güçlü
olduğu dönemlerde görülmektedir. Bu dağıtımın olmadığı zamanlarda devlet de güçsüzdür
ve merkezî otoriteden yoksundur. Osmanlı Devleti’nin payitahtı olan İstanbul’un; Anadolu
ve Balkanların zenginliğini çeken bir merkez niteliğini kazanmasıyla, devletin gücündeki
gerilemenin paralellik gösterdiği görülmektedir.
Şehir, içinde meskûn bulunanların özellikle hizmet kesiminde çeşitli profesyonel
etkinliklerde bulundukları belirli büyüklükte yerleşim alanı olarak tanımlanmaktadır21. Tarih
araştırmalarında sıkça kullanılan sosyolojik bir tanıma göre şehir, tarımla birlikte başka
üretim faaliyetleri de gerçekleştirilen ve hukukî statüsü olan yerleşim merkezidir22. İktisadî
motifleri de mündemiç bir tarife göre “şehirleşme”, dar mekânlı bir cemaat hayatından
17 Mustafa Cezar, Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliginde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul, 1985,
s.26.
18 Türkan Uzel, Vergilius, Aineis Destanı, Ankara, 1988, s. 283.
19 Ortaçağ döneminde, Avrupa şehirlerinde müşahede edilen Yahudilerin belirli saatten sonra sur dışına çıkarılması ise, Yahudilere duyulan kinin eseriydi ve Yahudilerin kendileri tarafından korunmayacağı kendilerine
anlatılmış oluyordu.
20 Aşıkpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, Haz. : Kemal Yavuz- M. A. Yekta Saraç, Ankara, 2007, s.480-482.
21 Aydın Yalçın, “Şehirlerin Sosyal Fonksiyonları”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2,
Ankara, 1943, s. 377.
22 Dogan Kuban, “Anadolu Tük Şehri, Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, VD,
C. VII, Ankara, 1968, s. 57.
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geniş mekânlı bir cemiyet hayatına geçiş ve bu ikinci hayat tarzı çizgisinde yeni sosyal
münasebetlere ve bunun gerektirdiği yeni teşkilatlanmalara giriştir. Görüleceği üzere bu
tariflerde doğrudan ya da dolaylı olarak; idarî-demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel
kıstaslara işaret edilmektedir23. Farklı coğrafyalarda farklı toplumlarda ve farklı inanç
sistemlerinde kendine özgü şehir kültürleri ve medeniyetlerinin oluşumu kaçınılmazdır.
Buradan hareketle, süreç olarak bakıldığında Osmanlı şehirciliğinin kendine özgü
karakteristiğinin XV. ve XVI. yüzyıllarda belirginlik gösterdiği söylenebilir24.
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Şehirlerin yukarıda ifade edildiği şekli ile bir üretim merkezi hüviyetine sahip olması,
zaman içinde nüfus açısından gelişimi de kaçınılmaz kılmıştır. Hatta araştırmacılar
şehirlerin genel karakter ve şehir olma kıstaslarını ortaya koyarken niceliksel bir takım
formülasyon çabalarına dahi girişmişlerdir25. Bu cümleden olarak bir yerleşim yerinin
şehir olup olmadığı konusundaki belirleyiciler arasında nüfustan başka, idarî ve ticarî
faktörlerin bulunduğu da unutulmamalıdır26. Şehri, sakinlerinin iş bölümüne bağlı olarak,
pazarlamak için tarım dışı üretimde bulunan çevresine, mal ve hizmet sunan bir yerleşme
merkezi olarak da tanımlamak mümkündür27. Ebu’s-Suud Efendi, “şehir içinde kalan
yerler mülktür” diyerek28 çoğunlukla tarım dışı üretim yapılan şehir topraklarının, genellikle
vakıf, nadir olarak da mülk arazilerden oluşmasının hukuki temellerini oluşturmuştur. Bu
bağlamda bilinen şehir tanımıyla, Osmanlı şehir olgusunun ters düşen bir noktası olmayıp
göze çarpan tek fark, klasik şehirlerde gıda üretimi yapılmazken29, Osmanlı şehirleri, gıda
üretiminin yapıldığı yerlerdir. Osmanlı şehirleri İslam şehri hüviyetinde olup, çeşitli maddi
ve kültürel sebepler ile diğer İslam şehirlerinden farklılaşan ancak İslami temelde onlar
ile bütünleşen özelliklere sahiptir. Sağlam bir temele sahip olan Osmanlı şehirlerinin ana
hususiyetleri XIX. asrın başlarına kadar zarar görmeden devam etmiş30.
Osmanlı Devleti’nde şehir ve kasabanın, “Cuma kılunur ve bazaru durur” yer olarak
tanımlandığına ilk dikkati çeken Ergenç olmuştur. Osmanlı kanununa göre, han, hamam,
bedesten ve kervansaray inşa edilmişse, o yer kasabadır. Hatta Osmanlı şehirlerinin
genel Tük-İslam şehirciliği ile en önemli paralelliği şehir dokusunun hareket ekseninin
çarşıya yönelik oluşudur31. Gerçekten de bir Cuma Camisi, smanlı şehirlerinin çekirdeğini
oluşturmaktadır. Aynı zamanda belirli aralıklarla kurulan pazarların şehirlerin ayrılmaz bir
parçası olduğu anlaşılmaktadır32. Şehir merkezlerine göre daha küçük yerleşimler olan
kasabalar da kendilerine has özelliklere sahiptirler. Her şeyden önce, bağ, bahçe, bostan gibi
zirai ünitelerle çevrilmiş olan kasabalar bir anlamda küçük dağ köyleri arasında bir pazar
görevi görmekte idi. Bir yerleşim merkezine şehir diyebilmek için gerekli olan özelliklerin
başında, tarım dışı üretim ve bu üretimin yakın çevre veya uzak çevredeki diğer yerleşim
merkezlerinde yaşayan insanlara pazarlanması ile birlikte dinî ibadet ve adalet dağıtım
merkezi özelliğine sahip olması gelmektedir33. Osmanlı şehirlerinde de var olan bu yapı,
23 İhsan Sezal, Şehirleşme, İstanbul, 1992, s. 22-23.
24 Cezar, Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliginde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul, 1985, s. 25.
25 Suraiya Faroqhi-Leila Elder,“The Development of The Anatolian Urban Network During The Sixteenth Century“, Journal Of The Economic And Soical History Of The Orient, XXIII/III, 1980, s. 269; S. Faroqhi, Osmanlıda
Kentler ve Kentliler, Çev.: N. Kalaycıoglu, İstanbul, 1993, s.15.
26 Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, Çev.: N. Kalaycıoglu, İstanbul, 1993, s.12-13; S. Faroqhi, “The Twons
Twonmen of Otoman Anatolia Trade”, Crafts and Food Production in An Urban Setting, Cambridge, 1984, s.
65.
27 Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazası’nda Yerleşme ve Nüfus, Ankara, 2001, s.75.
28 M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebusuûd Efendi Fetvâları Işığında XVI. Asır Türk Hayatı, İstanbul, 1972, s.
167.
29 Tuncer Baykara, Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Tarihi Ankara, 2000, s. 371.
30 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, İstanbul, 1998, s. 86.
31 Mustafa Cezar, Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul, 1985, s.
31.
32 Zeki Arıkan, XV- XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı İzmir, 1988, s. 45; Suraiya Faroqhi, “Osmanlı Şehirleri ve
Kırsal Hayatı”, Çev.: Emine Sonnur Özcan, Dogu-Batı, Mayıs 2006, s. 35.
33 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri,
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beraberinde bazı binaların inşa edilmiş olma gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Bunların
başında cami ve bedesten gelir. Cami, ilgili yerleşim merkezinin ve yakın çevrede mevcut
küçük yerleşim merkezlerinin ve hatta yine o civarda konar-göçer olarak yaşayan hareketli
insan topluluklarının, haftada bir cuma günü kılınan “Cuma Namazı” ibadetlerini yerine
getirme ihtiyaçlarını ifa ettikleri merkezdir. Bu merkez, yakınında imamı ve müezzininin
evlerini de bulundurabilmektedir. Kadı da çoğunlukla yine bu merkezde adlî işlerin
muhakemesini ve görüşülmesini icra etmektedir. Bedesten ise, camiye yakın bir yerde inşa
edilir ki, cami civarındaki nüfus hareketliliğinden istifade ile insanların günlük ve hayatî
ihtiyaçlarını giderebilmelerine matuf alış-veriş dükkânlarını ihtiva etmektedir34.
Bu türden çalışmaların vazgeçilmez kaynağı olan ve “Devlet-i Âliyye” tarafından tutulan
kayıtlarda (tahrirler) derece ayrımı yapılmaksızın kasaba, şehir vs. karşılığında “nefs”
ıstılahı kullanılmıştır. Günümüzde muhtevası oldukça müphem olan bu tabirden hareketle,
herhangi bir şehrî yerleşimin niteliğinin, açıkça bilinen modern tariflere uygun bir şehir
olup olmadığı hakkında hüküm vermek şimdilik imkânsızdır35. Daha açık bir ifadeyle nefs
ibaresinin, doğrudan ilgili birimin nüfus miktarı ve yoğunluğuna, sınaî ve ticarî faaliyetlerin
yaygınlık ve gelişmişliğine ve genel idarî yapıdaki konumuna işaret edip etmediği de belli
değildir36.
Nefs, kelime manası olarak şehir merkezi ve kasaba gibi isimlerle açıklanmış olup,
Osmanlı sisteminde kadı ve mülki, askeri idarecilerin bulunduğu Osmanlı şehri manasında
kullanılmıştır37. Göyünç de “nefs”in genellikle “şehir-kasaba” anlamına geldiğini belirtmekte
ise de, XVI. yüzyılda bu terimin kasabası bulunmayan kimi bölgeler için de kullanıldığına
dikkat çekmiştir. Bununla beraber “nefs” sözcüğünün kadı bulunan yeri anlatabileceği
üzerinde de durmuştur38. Genellikle Tahrir defterlerinde Nefs deyimi, yönetim biriminin
merkezi niteliğinde olan şehir ya da kasaba düzeyindeki yerleşim merkezi için kullanılmıştır.
Osmanlı arşiv belgelerinde “şehir” kelimesi ile tarif edilen yerin özellikleri belirtilirken “cum’a
kılınur bazarı durur yer” olarak tespit edilmiştir39. Bazı kanunnâmelere göre, han, hamam,
bedesten ve kervansaray bina edilmişse o yer kasabadır. Osmanlı dönemi İslam şehri için
yapılan tariflerde ise “dini işlere bakan bir müft üsü ve kaza hakkına sahip bir kadısı olan”
yere şehir denilebileceğine işaret edilmektedir.

Mahalle Kavramı
Mahalle “mahall” kökünden türetilmiş bir kelime olup, başlangıçta konaklama gibi
bir anlam ifade ederken, zamanla bir iskân coğrafyası kavramı olarak kesif bir nüfusu
bünyesinde barındıran şehir ya da bazı büyük köylerin bir alt birimi, daha doğrusu
onu meydana getiren yerleşim ünitelerinden her birini ifade etmek için kullanılmıştır40.
Günümüzde iskân coğrafyacıları mahalleyi, birbirleri ile sosyo-ekonomik bağlar kurmuş,
karşılıklı dayanışma sistemine ulaşmış, birbirleri ile tecrit faktörünü yıkmış kimselerin
birbirinden uzak ya da yakın mesafede tesis etmiş oldukları meskenlerin meydana getirdiği
toplum şeklinde tanımlamaktadırlar41. Bir diğer tarife göre mahalle; genellikle bir dinî yapı
ya da pazarın etrafında gelişen, çoğunlukla herbirinde dinî inanç ve iktisadî faaliyetleri,
II, (Ankara 11-15 Ekim 1976), İstanbul, 1979, s. 65-66.
34 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerindeki Bazı Düşünceler”, VIII. Türk
Tarih Kongresi, (Ankara 11-15 Ekim 1976), II, Ankara, s. 1266; Ö. Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya…, s. 103; Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev.: N. Kalaycıoğlu, İstanbul,
1993, s. 15.
35 Ahmet Güneş, Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyıl Başlarından XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Kocaeli Sancağı,
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, s.22-23.
36 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev: N.Kalaycıoğlu, İstanbul, 1993, s. 12-13.
37 Halime Doğru, XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, İstanbul, 1992, s. 47.
38 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara, 1991, s. 56.
39 BOA. TTD. 438, s. 220.
40 J. H. Kramers, “Mahalle”, İslam Ansiklopedisi, C. VIII, Ankara, 1998, s. 144.
41 Necdet Tunçdilek, Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, İstanbul, 1988, s. 108.
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kısacası, hayat tarzları aynı olan insanların yaşadığı bir birimdir42. Nitekim ileride ilgili
fasıllarda da doğrudan ya da dolaylı olarak açıklanacağı gibi, Kocaeli Sancağı’nda da müslim
ve gayrimüslimlerin ayrı mahallelerde oturdukları anlaşılmaktadır. Ancak, bu cümleden, adı
geçen cemaatler arasında herhangi bir etkileşimin olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Şehrin
hem fiziki, hem de sosyal bir ünitesi olarak kabul edilmesi gereken Osmanlı mahallesini,
“birbirlerini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma
içinde olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yer”43 veya “aynı mescidde ibadet
eden cemaatin aileleri ile bereber ikamet ettikleri şehir kesimi”44 olarak tanımlamak uygun
olacaktır. Osmanlı şehrindeki mahallenin en belirgin vasıflarından biri, şehir bütününün
bir kesitini ifade etmekle beraber, içtimai ve iktisadi bakımdan kendi içinde bir bütünlük
arzetmesidir45. Mahallenin en dikkate değer yanlarından birisi de şehir platformunda
kendi içinde organize olmuş bir üniteyi ifade etmesidir. Bu noktadan bakıldığında, şehir
mahallelerden müteşekkil bir idari organizasyon olarak görülebilir46. Vergiye muhatab olan
“reaya”, tahrir defterlerine ve diğer bazı vergi kayıtlarına isim isim ayrıca mahalleler dikkate
alınarak yazılmıştır. Bu özelliklerin dikkate alınması, ardından bazı tedbirlerin uygulanmasını
da gündeme getirmiştir. Osmanlı şehirlerinde görülen bu uygulama, mahallenin kendi
aralarında birbirine kefil edilmeleri neticesini ortaya çıkarmıştır47. Mahalle sakinleri, mescid
veya caminin devamlısı oldukları için, belgelerde mahalle ahâlisi için “cemaat” tabiri
kullanılmaktadır. Şu halde; caminin veya mescidin imamı, mahallenin önderi ve temsilcisi
durumunda oluyordu48. İmam, en genel anlamda şehir idaresinde bir alt birim olan mahalle
idaresinden sorumlu yönetici sıfatıyla, mahalleli ile şehrin üst düzey yöneticileri arasında
bir köprü vazifesi görüyordu49.
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Şehri meydana getiren hâkim unsurlar olarak cami, bedesten, imaret siteleri, han,
hamam gibi vakıflar eliyle tesis edilen yapılar ile çarsı-pazar ve dükkânlar yer almaktaydı. Bu
müesseselerin yerlerini şehrin fiziki planında tespit etmek ve bu istikamette bir tablo çizmek,
gerek malzemenin muhtevası, gerekse sahanın ve zamanın büyüklüğü düşünüldüğünde,
bu safhada, bu araştırmanın sınırlarını aşmaktadır. Şehir, nefs ve bunları oluşturan mahalle
üzerindeki bu kısa mütalaanın ardından, tezimizin coğrafi sınırlarını oluşturan, Osmanlı’nın
kuruluş coğrafyası içindeki seçilmiş birkaç nahiyeyi tanımaya başlayabiliriz.

1.1. İzmit (İznikmid) Nefsi:
16. yüzyılın sonuna gelindiğinde İzmit şehri, toplam 26 mahalleden müteşekkil büyük
bir şehir görüntüsü vermektedir. Mahallelerde meskûn olarak kaydedilenlerin sayısının 57
neferi gebran olarak kaydedilmiş bulunan toplam 814 neferi bulduğu belirtilmektedir50.
42 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri,
II, (Ankara 11-15 Ekim 1976), İstanbul, 1979, s. 65-66. H. Ziya Ülken de ilkçağ sitelerinin tapınak, pazar yeri
ve siyasî otorite teşkilatı olmak üzere başlıca üç merkez çevresinde kurulduğunu belirtmektedir. Bkz. H. Z.
Ülken, “Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği”, VD, IX, Ankara, 1971, s. 13–14.
43 Turan Gökçe, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lâzikiyye (Denizli) Kazâsı, Ankara, 2000, s. 71; Özer Ergenç, “Osmanlı
Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, IV, 1984, s. 73.
44 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, II,
(Ankara 11-15 Ekim 1976), İstanbul, 1979, s. 65-66; M. Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara,
1989, s. 47.
45 Doğan Kuban, “Anadolu Türk Şehri, Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, VD,
VII, 1968, s. 66.
46 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahalle’nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, IV, 1984, s.
72.
47 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, VI, 1984, s.
75.
48 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerindeki Bazı Düşünceler”, VIII. Türk
Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bilgiler, II, Ankara, 1979. s. 1271.
49 Ziya Kazıcı, “Osmanlı’da Mahalle İmamlarının Bazı Görevleri”, İslam Medeniyet Dergisi, V/3, İstanbul, 1982, s.
31.
50 TADB. TTD. 49, v. 8b-20a.
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1.1.1. Baş Çeşme Mahallesi:
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Mahallede 33 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir51.

1.1.2. Kersen ma’a Mescid-i Cedid Mahallesi:
Mahallede 75 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir52.

1.1.3. Bayezid Bey nam-ı diğer Baba Tekkesi Mahallesi:
Mahallede 13 neferi Bayezid Bey’in ûtekâsı olarak mimlenen toplam 66 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir53.

1.1.4. Su Kapusu Mahallesi:
Mahallede 33 neferi Sinan Bey’in utekâsı olarak mimlenen toplam 57 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir54.

1.1.5. İne Pınarı Mahallesi:
Mahallede yedi nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir55.

1.1.6. İmaret Mahallesi:
Mahallede 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir56.

1.1.7. Mehmed Bey Cami’i Mahallesi:
Mahallede dokuz neferi Mehmed Bey’in ûtekâsının teşkil ettiği toplam 33 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir57. Mehmed Bey’in bina ettirdiği cami etrafında şekillendiği
anlaşılan mahallede, vâkıf tarafından yapılan beş misafirhâne, on adet hücre, bir zâviye,
bir kervansaray, 140 bab dükkân ve oda ve hamamın bulunduğu ve bunlardan vakıf adına
23.952 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmaktadır58.

1.1.8. Sinan Bey Mescidi Mahallesi:
Mahallede 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir59.

1.1.9. Çarşı Mescidi Mahallesi:
Mahallede 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir60.

1.1.10. Kadı Mahallesi:
Mahallede 19 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir61.

1.1.11. Cum’a Mahallesi:
Mahallede 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir62.

1.1.12. Şıhlar Mahallesi:
Mahallede 12 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir63.

51
52
53
54
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60
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62
63
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TADB. TTD. 49, v. 12b.
TADB. TTD. 49, v. 13a.
TADB. TTD. 49, v. 13b.
TADB. TTD. 49, v. 13b-14a.
TADB. TTD. 49, v. 14a.
TADB. TTD. 49, v. 14a.
TADB. TTD. 49, v. 14b.
TADB. TTD. 579, v. 2b.
TADB. TTD. 49, v. 14b.
TADB. TTD. 49, v. 15a.
TADB. TTD. 49, v. 15a.
TADB. TTD. 49, v. 15b.
TADB. TTD. 49, v. 15b.

1.1.13. Akçe Mescid mahallesi:
Mahallede 36 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir64.

Vedat
TURGUT

1.1.14. Hacı İri nam-ı diğer Çukur Mahallesi:
Mahallede 10 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir65.

1.1.15. Debbağlar Mahallesi:
Mahallede 34 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir66.

1.1.16. Turudoğlu Mahallesi:
Mahallede 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir67.

1.1.17. Yenice nam-ı diğer Ahmedcik Mahallesi:
Mahallede 17 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir68.

1.1.18. Çarşı Mahallesi:
Mahallede 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir69.

1.1.19. Sandal Mahallesi:
Mahallede 25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir70.

1.1.20. Uruslar Mahallesi:
Mahallede 95 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir71.

1.1.21. Hacı Hasan Mahallesi:
Mahallede 19 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir72.

1.1.22. Depecik Mahallesi:
Mahallede 35 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir73.

1.1.23. Hacı Hurma nam-ı diğer Şeyh Mahallesi:
Mahallede 35 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir74.

1.1.24. Hamza Fakih Mahallesi:
Mahallede 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir75.

1.1.25. İskele Mahallesi:
Şehrin altındaki mahallede 43 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir76.

1.1.26. Kavak Mahallesi:
Yeni teşkil olunduğu anlaşılan mahallede 14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir77.
64
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TADB. TTD. 49, v. 16a.
TADB. TTD. 49, v. 16a.
TADB. TTD. 49, v. 16a.
TADB. TTD. 49, v. 16b.
TADB. TTD. 49, v. 16b.
TADB. TTD. 49, v. 16b.
TADB. TTD. 49, v. 17a.
TADB. TTD. 49, v. 17b.
TADB. TTD. 49, v. 17b.
TADB. TTD. 49, v. 18a.
TADB. TTD. 49, v. 18a.
TADB. TTD. 49, v. 18b.
TADB. TTD. 49, v. 18b.
TADB. TTD. 49, v. 20a.
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Şehrin toplam hâsılı 109.500 akçeyi bulmaktadır. Bu hâsılın 15.000 akçesi meyve
kapanından (pazar), 18.000 akçesi âsiyâbdan, 5200 akçesi bâc-ı keyl, 1600 akçesi iskeleden,
20.000 akçesi beytü’l-mâl, resm-i bennâk, ârus ve resm-i ganem (koyun), gebran-ı yave,
Mirliva hassından olmak üzere 47.400 akçesi iskele gümrük mukata’ası, bezirhane ve
ganem resmi78, 6000 akçesi bâc-ı bazar ve gurebâha, 14.000 akçesi şemhâne ve bozahane
mukata’ası, 2000 akçesi ispençe, 10.000 akçesi bâd-ı hevâ ve resm-i ârus, 20.000 akçesi
beytü’l-mâl, mâl-ı gâib, mefkûd, yave, kaçgun vs., tımar hissesinden olmak üzere 6000
akçesi resm-i ârûs ve cürm ü cinâyet ve bâd-ı hevâ, 4500 akçesi Tuzcu Köyü mahallesi
ve 1000 akçesinin kilise bağlarından alınan vergilerden teşekkül ettiği anlaşılmaktadır79.
Şehrin fiziki yapısı içinde Kutbeddin Zaviyesi adına kayıtlı bulunan bir hamam, 36 bab
dükkân ve bir arzdan toplam 5800 akçe hâsıl sağlandığı görülmektedir80.

1.2. Kandıra Nefsi:
Mirliva Hassı olduğu anlaşılan şehrin dört mahaleye ayrılmış olarak kaydedilen 242
nefer ile meskûn bulunduğu anlaşılmaktadır81.

1.2.1. Câmi’ nâm-ı diğer Hacı Aydın Mahallesi:
Mahallede biri hatib ve imam, biri sipahi ve biri imam olan toplam 75 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir82.

1.2.2. Kara Durak Mahallesi:
Mahallede biri imam olan toplam 70 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir83.

1.2.3. Debbağlar nâm-ı diğer İrioğlu Mahallesi:
Mahallede üçü mu’tak olan toplam 68 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir84.

1.2.4. Çarşı Mahallesi:
Mahallede biri imam, biri sipahi ve üçü mu’tak olan toplam 29 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir85.
Şehrin toplam hâsılı 16.800 akçe olup, bunun 15.000 akçesinin bâc-i Pazar, resm-i
kile, resm-i ganem, resm-i arûs ve cürm ü cinayet ile bâd-i heva, 1800 akçesinin ise Körpi
(Kerpe) iskelesi gümrük gelirinden sağlandığı belirtilmektedir. İskele gelirlerinin padişah
hassı olduğu görülmektedir86. Bunun yanısıra Kandıra nefsindeki bozahâne ve hamam
gelirinden 3624 akçenin hâsıl olduğu da belirlenmektedir87.

1.3. Gebze (Genivize) Nefsi:
Gebze nahiyesi’ne bağlı olarak Gebze nefsinden başka, Üsküdar nefsi de göze
çarpmaktadır. Nahiyenin kaza merkezliğini Üsküdar nefsi teşkil ederken, Gebze nefsinin
nahiye merkezi olarak telakki edilmesi akla uygundur. Söz konusu iki nefste mütemekkin
olarak kaydedilen Müslüman nüfus 745 nefer kadar olup, iki şehir merkezinin hâsılı 52.900
akçe olarak hesaplanmaktadır.
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1.3.1. Gebze nefsi
On mahalleye ifraz edilmiş olarak kaydedilen nefsin nüfusu, tamamı Müslüman olan
320 neferi bulmaktadır. Gebze nefsinden elde edilen toplam hâsılın 19.000 akçe olup, bu
hâsılın şehrin kile, ganem, cürm ü cinayet, bâd-ı hevâ, beytü’l-mâl, mâl-ı gaib ve mâl-ı
mefkûd, yave ve kaçgun vergilerinden sağlandığı anlaşılmaktadır88.
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1.3.1.1. Osman nam-ı diğer Şeyh İlyas Bey Mahallesi:
Mahallede üçü mu’tâk, ikisi Şeyh İlyas Bey neslinden, biri imam, biri müezzin ve biri
sipahi olarak kaydedilen toplam 25 nefer meskûndur89.

1.3.1.2. Subaşı nam-ı diğer Orhan Cami’i Mahallesi:
Mahallede ikisi mu’tâk, biri ser-mahfil-i Orhan, biri Hoca Fazlullah Zaviyesi şeyhi, biri
vekil-i harç, biri muhassıl, biri ma’zûl sipahi, biri yeniçerizâde ve biri hamamcı olarak
kaydedilen toplam 53 nefer meskûndur90.

1.3.1.3. Güzel nam-ı diğer Haraççı Mahallesi:
Mahallede dördü mu’tâk olan toplam 50 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir91.

1.3.1.4. Adalı Mahallesi:
Mahallede biri mu’tâk olan toplam 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir92.

1.3.1.5. Bahşi Bey nam-ı diğer Hacı Halil Mahallesi:
Mahallede üçü mu’tâk ve biri imam olarak kaydedilen toplam 46 nefer meskûndur93.

1.3.1.6. Küçük Mescid Mahallesi:
Mahallede biri mu’tâk ve biri imam olarak kaydedilen toplam 28 nefer meskûndur94.

1.3.1.7. Kara Bakkal Mahallesi:
Mahallede biri imam olan toplam 22 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir95.

1.3.1.8. Cedid Cami’-i Mustafa Paşa Mahallesi:
Mahallede üçü mu’tâk olan toplam 55 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir96.
Mahallenin teşekkül ettiği cami çevresinde Mustafa Paşa tarafından yaptırılan 98 bab
dükkândan 11.000 akçe sağlandığı anlaşılmakta olup, bunun yanısıra bir bab başhâne, bir
bab bozahâne ve bir aşçı dükkânı daha kaydedilmiştir. Eski Hisar adı verilen yerde meskûn
bulunan 0n nefer ortakçıdan da vakıf adına 2650 akçe alındığı tesbit edilmiştir97.

1.3.1.9. Hüsrev Bey Mahallesi:
Mahallede üçü mu’tâk olan toplam sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir98.

1.3.1.10. Mütevelli Mustafa Bey Mahallesi:
Mahallede yedi nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir99.
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1.3.2. Üsküdar Nefsi:
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Üsküdar Nefsi, toplam 19 mahalleye ifrâz edilmiş olan toplam 425 nefer ile meskûn bir
kaza merkezi durumundadır. Nefsin bostan, bagat, hâsıl-ı gâlle, çift, ihtisâb ve bâd-ı hevâ
vergilerinden sağlandığı anlaşılan toplam 33.900 akçelik gelirinin 32.000 akçesinin padişah
hassı, 1900 akçesinin ise Mevrûs Kalesi dizdâr tımarı hissesi olduğu görülmektedir100.

1.3.2.1. Mehmed paşa İmareti Mahallesi:
Mahallede biri imam ve biri hatib olarak kaydedilen toplam 29 nefer meskûndur101.
Mehmed Paşa’nın bânisi olduğu Camii için, Hoca Hayreddin Mahallesi’ndeki sekiz bab
dükkan, bir hamam ve çeşitli yerlerde tesbit edilen dükkanların yanısıra, Üsküdar’da bir
hamam, Tunca Köyü gelirleri ve diğer akarâttan toplam 88.836 akçelik gelirin vakfedildiği
anlaşılmaktadır102.

1.3.2.3. Gülgam Mahallesi:
Mahallede ikisi imam olan 30 nefer meskûndur103.

1.3.2.3. Süleyman Ağa Mahallesi:
Mahallede biri imam ve hatib olan 25 nefer meskûndur104.

1.3.2.4. Ahmed Çelebi Trabzoni Mahallesi:
Mahallede 15 nefer meskûndur105.

1.3.2.5. Sultaniyye Cami’i Mahallesi:
Mahallede biri imam olan toplam 29 nefer meskûndur106.

1.3.2.6. Solak Sinan Mahallesi:
Mahallede biri imam olan 25 nefer meskûndur107.

1.3.2.7. Hayreddin Çavuş Mahallesi:
Mahallede ikisi imam, biri müezzin, biri bevvâb ve biri Sultaniyye Camii imam ve hatibi
olarak kaydedilen toplam 47 nefer meskûndur108.

1.3.2.8. Torbalı Mahallesi:
Mahallede biri imam ve biri cüzhân olarak kaydedilen toplam 14 nefer meskûndur109.

1.3.2.9. Hamid Fakih Mahallesi:
Mahallede ikisi imam, biri kâtib, biri hatibzâde ve biri bezirgân olarak kaydedilen toplam
24 nefer meskûndur110.

1.3.2.10. İsfendiyar Mahallesi:
Mahallede biri müezzin olan 12 nefer meskûndur111.
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1.3.2.11. Evliya Hoca Mahallesi:
Mahallede biri imam, biri müezzin ve biri sipahi olarak kaydedilen toplam 24 nefer
meskûndur112.
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1.3.2.12. Bulgurlu Mahallesi:
Mahallede biri imam ve biri zaviyedâr olarak kaydedilen toplam 15 nefer meskûndur113.

1.3.2.13. İrice nam-ı diğer Kepçe Mahallesi:
Mahallede biri imam, biri müezzin ve ikisi hariçten olarak kaydedilen toplam 21 nefer
meskûndur114.

1.3.2.14. Toygar Hamza Mahallesi:
Mahallede biri mu’tâk olan 16 nefer meskûndur115.

1.3.2.15. Hasan Ağa Mahallesi:
Mahallede biri mu’tâk, biri imam, biri müezzin ve biri kavcı olarak kaydedilen toplam 47
nefer meskûndur116.

1.3.2.16. Hacı Mehmed Dibtal Mahallesi:
Mahallede biri imam, biri müezzin ve biri hazinedâr olarak kaydedilen toplam 21 nefer
meskûndur117.

1.3.2.17. Geredelü Mahallesi:
Mahallede biri imam olan 15 nefer meskûndur118.

1.3.2.18. Davud Paşa Mahallesi:
Mahallede biri serbölükçü-i saraçhane, biri müezzin ve biri kadızâde olarak kaydedilen
toplam 28 nefer meskûndur119.

1.3.2.19. Kara Kadı Mahallesi:
Mahallede 13 nefer meskûndur120.
Şehrin fiziki yapısını oluşturan ve Fazlullah Kadı Vakfı adına kayıtlı bulunan çeşitli bağ,
bahçe, dükkan, dalyan ve kervansaraydan 4216 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmaktadır121.
İzmit’teki İbrahim Ağa Zaviyesi için vakfedilen çiftlik, çayır, âsiyâb gibi akârat ile onu
onbirbuçuk hesabı üzere murabahaya meşrût 57.500 akçe nakitten vakıf adına toplam
19.050 akçe hâsıl elde edildiği belirlenmektedir122.

1.4. Şile Nefsi
Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’daki Şeyh Ebu İshak Kâzerûnî Hazretleri Zaviyesi adına
vakfedildiği anlaşılan Şile nefsinin dört mahallede tesbit edilen toplam 79 nefer Müslüman
ve 195 nefer gebrandan müteşekkil toplam 274 nefer nüfusu bulunmaktadır. Şile nefsinde
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vakıf adına 23.384 akçe toplandığı anlaşılmaktadır123. Bununla beraber, Şile iskelesinden
padişah hassına dahil olmak üzere 6500 akçe ayrıldığı anlaşılmaktadır124. Mirliva hassı
hissesinden olmak üzere şehir bâd-ı hevâ ve nısf-ı resm-i arûs ve cürm-i cinayet ve bâc-i
pazar vergilerinden 6000 akçe kaydedilmiştir125. Şile Pazarı’nda satılan kerestelerden 7738,
niyâbet vergisinden 2500 akçenin de Mirliva hassı olarak kaydedildiği görülmektedir126.
Böylelikle, Şile şehrinin toplam hâsılının 46.122 akçeyi bulduğu söylenebilir.

1.4.1. Hisar Eri Mahallesi:
Mahallede 14’ü hane olan 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.

1.4.2. Zaim Mehmed Bey Mahallesi:
Mahallede sekizi hane olan on nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.

1.4.3. Cami’i Mahallesi:
Mahallede 20’si hane olan 35 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.

1.4.4. Mevlana Bâli Bey Mahallesi:
Mahallede 14’ü hane olan 18 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.

1.5. İznik Nahiyesi
İznik nefsi 20 mahalleye ayrılmış durumda olup, 331 neferi Müslüman ve 10 neferi
gebran olmak üzere toplam 341 nefer ile mütemekkindir. İznik nefsinden sağlanan toplam
hâsıl, her ne kadar 15.000 akçe olarak gösterilmişse de yaklaşık 38.000 akçeyi bulduğu
hesaplanmaktadır127.

1.5.1. Hayreddin Paşa Mahallesi:
Mahallede altısı seyyid olarak kaydedilen 13 nefer mütemekkindir128.

1.5.2. Akça Mescid Mahallesi:
Mahallede yedi nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir129.

1.5.3. Ser-Mahfel Mahallesi:
Mahallede 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir130.

1.5.4. Mezid Bey Mahallesi:
Mahallede 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir131.

1.5.5. Sülayman Paşa Mahallesi:
Mahallede sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir132. Süleyman Paşa’nın evkâfı
etrafında teşekkül eden mahalle ve dışındaki akardan evkâf için 8335 akçe hâsıl yazılı
olduğu anlaşılmaktadır133. Bununla beraber, aşağıda da görüleceği üzere vakfedilen akarın
geliri bunun çok daha üzerindedir.
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1.5.6. Boz Şeyhi Mahallesi:
Mahallede 12 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir134.
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1.5.7. Hacı İne Beyi Mahallesi:
Mahallede dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir135.

1.5.8. Mısırlu Alaeddin Mescidi Mahallesi:
Mahallede sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir136.

1.5.9. Kuyumcu Mahallesi:
Mahallede 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir137.

1.5.10. Kara Oğlan nam-ı diğer Hacı Bey Mahallesi:
Mahallede 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir138. Vakıf adına iznik’te 9660 akçe
hâsıllı akar kaydı bulunmaktadır139.

1.5.11. Muslihiddin Hoca Mahallesi:
Mahallede 22 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir140.

1.5.12. Hüsam Bey Mahallesi:
Mahallede 25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir141.

1.5.13. Yenice nam-ı diğer Sefer Bey Mescidi Mahallesi:
Mahallede 14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir142.

1.5.14. Sivri Mescidi nam-ı diğer Savcı Bey Mahallesi:
Mahallede 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir143.

1.5.15. Hacı Hamza ma’a Hacı Ömer Mahallesi:
Mahallede 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir144.

1.5.16. Yalı Mahallesi:
Mahallede 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir145.

1.5.17. Gebe Kilise Mahallesi:
Mahallede 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir146.

1.5.18. Hızır Subaşı Mahallesi:
Mahallede 18 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir147.
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1.5.19. Ayşe Hatun Mahallesi:
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Mahallede 17 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir148.

1.5.20. Manastır ma’a Bağban Kâfirleri Manastırı:
Mahallede on nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir149.
İznik nefsinde ispençe ve fıçı resminden 3500, bâc-i Pazar, resm-i arûs, ihtisab ve
bâd-i hevâ vergilerinden 16.400, Koz Pınar ve Kiraslu mezrâ’alarından 3000, İznik Gölü
balıklağusu’ndan 14.800, üç adet bağ zemininden 200 akçe olmak üzere toplam 37.900
akçe hâsıl sağlandığı hesaplanmaktadır.

1.6. Yoros Nahiyesi
1.6.1. Yenice Kalesi Nefsi:
Hass-ı Şahi olarak kaydedilen şehrin üç mahalleye ifraz edilmiş olan toplam 71 neferin
mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir150. Şehrin hâsılı 1300 akçe olup, gelir
kalemlerini; 700 akçeyle hububat, 500 akçeyle bağ-bostan, 80 akçeyle çayır ve 17 akçeyle
bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir151. Ayrıca Pazar gelirlerinden de 280
akçe elde edildiği belirlenmektedir152. Yoros Kalesi içinde mütemekkin olarak kaydedilen
95’i hane olan 174 neferden ise 8878 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmakta olup, vakfı teesbit
edilememiştir153.

1.6.1.1. Câmi-i Atik-i Sultan Mehmed Han Mahallesi:
Mahallede 25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir154.

1.6.1.2. Kazasker Mahallesi:
Mahalede 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir155.

1.6.1.3. Sinan Çelebi Mahallesi:
Mahallede ikisi hariçten, biri imam, biri mu’tak olan toplam 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir156.

1.7. Yalakabad Nahiyesi
Yalakabad Nahiyesi’nde Kara Mürsel’in, mahallelere ayrılmış bir köy olarak nahiyenin
merkezini teşkil ettiği söylenebilir157.

1.7.1. Kara Mürsel Nefsi:
Kara Mürsel altı mahalleden müteşekkil bir yerleşim birimi durumunda olup, bu
mahallelerde toplam 317 neferin mütemekkin olarak kaydedildiği anlaşılmaktadır.

1.7.1.1. Kızak Mahallesi:
Mahallede 43 bennak ve 31 mücerredden müteşekkil toplam 74 neferin mütemekkin
olarak kaydedildiği görülmektedir158.
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1.7.1.2. Dolay Oba Mahallesi:
Mahallede 15 bennak ve 8 mücerredden müteşekkil toplam 24 nefer meskûndur159.
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1.7.1.3. Hacı Yunus nam-ı diğer Hoş Kadem Mahallesi
Mahallede 19 bennak ve 11 mücerredden müteşekkil 33 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir160.

1.7.1.4. Cami Ma’a Orta Mahallesi
Mahallede biri ekinlü, 37’si caba bennak ve 34’ü mücerred olan toplam 72 neferin
mütemekkinolduğu görülmektedir161.

1.7.1.5. Demürci Mahallesi:
Mahallede 33 bennak ve 22 mücerredden müteşekkil toplam 55 nefer meskûndur162.

1.7.1.6. Çam Çukuru nam-ı diğer İzzeddin ve Tamga Mahallesi:
Mahallede 33 bennak ve 26 mücerredden müteşekkil toplam 59 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir163.
Kara Mürsel’in toplam hâsılı 6800 akçe olarak kaydedilmiştir. Gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergisi 2314, bagat ve meyve 2800, bâc-ı bazar ve ihtisab 500, yemişli çiftlik
200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 1000 akçe ile teşkil etmektedir. Bununla beraber Kara
Mürsel’in bâd-ı hevâsı, nısf-ı ârusu ve cürm ü cinayeti 5500, Yalak Abad Kazası bâd-ı
hevâsı, cürm ü cinayeti ve ârusu 2500, Kara Mürsel’in İskele bâcı ve Yalakabad’ın Kavak
İskelesi mahsulü 5600 ve Samanlu İskelesi bâcı ise 3360 akçe olarak verilmiştir164.

1.8. Ada ma’a Karasu Kazası
Ada ma’a Karasu Kazası’nın herhangi bir nefsi bulunmayıp, Ayan Gölü, Kutluca-i Kebir
ve Kutluca-i Sagir köylerinin beraberce nahiyenin merkezini teşkil ettikleri düşünülebilir.
Adapazarı Kazası’nda haftada bir gün kurulan pazarın “kadimden beri pazar günleri”
kurulduğu ancak zımmilerin başvurusu üzerine pazarın önce cumartesi gününe “tahmil
ve tahsisi” kararlaştırılmış ise de bu kerre Cuma ibadetini edâ edecek olan Müslümanların
-pazara uzak yerden gelecekler için- zor duruma düşmesi üzerine pazarın pazartesi günü
kurulması için hüküm sadır olduğuna dair bir kayıt bulunmaktadır. Adapazarı’nın bâd-ı
heva, nısf-ı arûs ve cürm-i cinâyet gelirlerinin mirliva hassı olarak ayrıldığı ve yekûnunun
3300 akçeyi bulduğu da anlaşılmaktadır165.

2. Kır İskân Birimleri
Devletin en önemli gelir kaynağı mahreçleri olan kır iskânlarının en büyüğü olan
köyler, üzerinde yaşadıkları toprak parçasıyla organik bir bütünlük oluşturan insanların
sakin olduğu bir iskân merkezi olarak tanımlanmaktadır166. Köyler, ekonomik fonksiyonları
büyük ölçüde tarım ile havancılığa dayanan ve nüfusları şehirlere göre az olan yerleşme
merkezleridir. Daha doğru ifade ile geçimlerini hammadde üreterek sağlayan insanların
yaşadığı nispeten küçük yerleşme merkezleri ile adı geçen faaliyetlerin yapılması için
159		 TADB. TTD. 49, v. 191a; Enis Şahin-Vedat Turğut, “XVI. Yüzyılın Sonlarında Yalakabad ve Adapazarı…”, s.
		147-177.
160		 TADB. TTD. 49, v. 191a; Enis Şahin-Vedat Turğut, “XVI. Yüzyılın Sonlarında Yalakabad ve Adapazarı…”, s.
		147-177.
161		 TADB. TTD. 49, v. 191b; Enis Şahin-Vedat Turğut, “XVI. Yüzyılın Sonlarında Yalakabad ve Adapazarı…”, s.
		147-177.
162		 TADB. TTD. 49, v. 192a.
163		 TADB. TTD. 49, v. 192b.
164		 TADB. TTD. 49, v. 192b.
165		 Enis Şahin-Vedat Turğut, “XVI. Yüzyılın Sonlarında Yalakabad ve Adapazarı…”, s. 147-177.
166		 Ali Tanoğlu, “İskan Cografyası, Esas Fikirler, Problemler, Metodlar”, TM/XI, İstanbul, 1954, s. 1-32.
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gerekli arazinin oluşturduğu birliğe köy denir167. XVI-XVII. yüzyıllarda, nüfusun çoğunluğu,
geçimin tarım ve hayvancılıkla sağlandığı kırlarda yaşamaktaydı168. Karyeler, Osmanlı idari
taksimatının en alt kısmında yer almakla birlikte bu idari mekanizmanın en önemli yapı
taşlarıdır. Bu sebeple buralar, Osmanlı Devleti’nin en mühim gelir kaynağı mahreçleriydi.
Karyeler zamanla gelişim göstererek büyüyebilir ve kaza haline de gelebilirdi. Bu durumda
tahrir kaydı sırasında bu gelişim bir kanunname ile ifade edilerek idari taksimatta yapılan
değişiklikle uygulamaya konurdu. Bu tip değişimlerin tespit edilebilmesi için bir bölgeye
ait tahrirlerin bir süreç dâhilinde incelenmesi gerekmektedir. Merkezi otoriteler tarafından
planlı olarak kurulan şehirler hariç, bütün yerleşmeler başlangıçta küçük birer köy
durumundadır. İncelen bölge, böyle bir gelişimeye örnek teşkil etmektedir.
Karyeler, mufassal defterlerde çoğunlukla tımar sahibinin ismine göre kaydedilirken
bazen defterlerin hemen başında bir indeks halinde de bulunabilmektedir. Bu indekslerde,
çoğunlukla karye sayısı ve sıra numaraları verilirken zaman zaman hane sayıları da
verilebilmekte idi. Tahrir Defterlerinin yazılış şekli herhangi bir köyün hakiki çehresini
toptan görmemize manidir. Bu konu hakkında Barkan’ın “köyler ekseriya bütün olarak
değil muayyen şahısların vakıf veya tımar hissesi olarak ayrı ayrı kayıtlıdırlar. Bu sebeple
aynı köyü ayrı ayrı hane adetleri ve sakinleri ile muhtelif sipahi tımarları arasında müteaddit
defalar başka bir çehre ile zikredilmiş görmekteyiz.” şeklindeki tesbiti çok önemlidir169.
“Mezraa” ise, kelime anlamı olarak ekilecek, ziraat yapılacak yer manasında kullanılmıştır.
Daha geniş manada ziraat olunan, yani ekim yapılan fakat kalıcı yerleşim merkezi olmayan
araziler hakkında kullanılan bir tabirdir. Ahalisi dağılmış eski yerleşim merkezlerine
bu isim verildiği gibi ekime açılmış ancak iskâna açılmamış yerlere de bu isim verildiği
bilinmektedir. Ortak bir ifadeyle, ziraat yapılan araziye, sürekli iskân yapılmamak şartıyla
mezraa denilebilir. Esasen bölgelerarası farklılıklardan kaynaklanmak üzere, -köylerden
demografik, ekonomik açıdan kolayca tefrik edilemediğinden- mezraanın müttefiken kabul
gören tek bir tarifi de yoktur170. Bu tariflerden birine göre, ahalisi dağılmış sadece ekinlik
alan statüsünde olan eski171, bir diğerine göre ise geçici yerleşme merkezleridir. Mezralar
terminolojik manada, tamamı ile ziraata ayrılmış geniş tarım alanlarıdır172. Ancak bunun
yanında, mezra’a kavramı, tahrir defterlerinde ahalisi dağılmış yerleşim yerlerini de ifade
edebilmektedir. Bu manada bir yerin ekinlik mi yoksa halî bir mezra mı olduğunu tayin
etmek için harabesi, suyu veya mezarlığının olup olmadığını tespit etmek gerekmektedir173.
Mezraanın varlığını, “harabesi, suyu ve mezarlığı”nın olup-olmadığı teşkil eder
deniliyorsa da bunu kuvvetlendirecek izleri tespit etmek mümkün değildir174. Mezraaların
nasıl ortaya çıktığı konusunda değişik görüşler öne atılmıştır. Örneğin İnalcık, mezraların
“terk edilmiş” karyeler olduğunu, bir yerleşme merkezinin mezraa olması için daha önce
yerleşilmiş olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca bir mezranın bir tımar sahibine gelir
olarak yazılması buranın yakın bir köyün ekinliği olduğu ya da tımarlı sipahinin üzerine
yazılmayan hariç raiyetin işlediği bir toprak parçası olduğu manasına da gelebilir175.
Mezraların büyük bir bölümü, zirai ünite olarak faal iken, iskân açısından faal değildir.
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Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, Ankara, 2001, s. 98.
Mehmet Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Ankara, 1989, s. 64.
Ömer L.Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul, 1980, s. 680.
M.Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara, 1989, s. 117.
Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi 1455-1613, Ankara, 1985, s. 50-52; Üçler Bulduk, XVI.
Asırda Karahisar-ı Sahib Sancağı, Basılmış Doktora Tezi, Ankara, 1993, s. 120-123.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, İstanbul, 1993, s. 528-529.
Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, 2. Baskı, Ankara, 1987, s. XXVIII.
Ö. Lütfi Barkan, “XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Es		
asları”, Kanunlar I, İstanbul, 1943, s. 133; Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid,
		 2. Baskı, Ankara, 1987, s. XXIX.
175		 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, 2. Baskı, Ankara, 1987, s. XXIX.
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Tahrir defterlerindeki verilerden bazı köylerin zamanla perakende olarak ahaliden hali
kalmasıyla mezraya dönüştüğü anlaşılmaktadır. Terk edilmiş köyler sorunu ile ilgili kısımda
bunlara dair örnekler verilmişti. Bununla beraber, tam tersi bir gelişme ile mezraaların
veya çiftliklerin, sürekli yerleşim birimi köyler haline geldiğini de daha önce görmüştük.
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Tahrir defterleri incelendiğinde karye kavramının standart bir hane sayısına bağlı
olmaktan öte, yaşam tarzı ve kırsal özellikleri göre şekillendiğini görülmektedir. Dolayısıyla,
köyü diğer yerleşim birimlerinden ayırmak için esas kriter olarak benimsenmiş olan nüfus
ölçüsü, bu dönemdeki köy gerçeğine uygun değildir176. Zira bazen, bir kazaya bağlı 1-2
hanelik bir karye karşımıza çıkabilirken, aynı kazaya bağlı bir başka karyenin haneye kadar
ulaştığını da görebilmekteyiz.
Köylerin özellikleri ile ilgili bilgi verirken “yerleşmelerin gerilemesi” ile ilgili konuya da
değinmek gereklidir. Faroqhi’nin “terk edilmiş köyler sorunu” ile ilgili yaptığı analizler çok
önemlidir. Bir köyün adının yeni listelerde geçmemesi onun mutlak surette terkedildiği
anlamına gelmeyeceği düşüncesinden hareketle tahrirlerdeki kayıtların yanıltıcı olabileceği
belirtilmelidir177. Faroqhi’ye göre bu sorunun halledilmesi için, belli dönemdeki yerleşmelerin
belirlenip, haritalandırma çalışmasının tamamlanması ve arşiv çalışması bittikten sonra da
en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir arazi araştırmasının yapılması gerekmektedir178.
Terkedilmiş ve dolayısıyla nüfus barındırmayan köyler tahrir defterlerinde karşımıza sıkça
çıkmaktadır. Bunlar da “halidir” ya da sadece “hali” ibaresi ile gösterilmektedir. Bununla
beraber, tam tersi bir seyrin varlığını da tahrir defterlerinden izlemek mümkündür. Daha
önce mezra olarak kaydedilen bir yerin, köy haline geldiğini görmekteyiz. Öncesinde mezra
olarak kayıtlı bulunan bir yerin daha sonra köy olarak kaydedilmesinin en önemli sebebinin
gelirindeki yükselme olduğu söylenebilir.
Kır iskân yerlerinin, başka bir açıdan da dağınık ve toplu olarak iki kısımda mütalaa
edildiğini belirtmek gerekir179. Dağınık yerleşmelere rağmen, meskenlerin cami ve çeşme
gibi unsurların etrafında toplu olarak inşa edilmiş olması, köylülerin iskân yeri ile iktisadi
faaliyet sahasının birbirinden ayrılması ve hudutları tayin edilmiş olan bir üniteyi ifade
etmesi gibi hususlar, XVI. yüzyıl karyelerinin özelliklerini belirtmektedir. Karyelerin, cami
ve mescidlerin çevresinde kurulup geliştiği, daha doğru bir ifadeyle cami ve mescidlerin
karyelerin çekirdeğini oluşturdukları bilinen bir vakıadır. Birçok vakıf kaydında köylerde
bulunan camilerin imamlarına maaş karşılığı olmak üzere geliri ayrılan bir çiftlik, bağ yeri
gibi üretim ünitelerinin gelirlerinin tahsisinden bunu anlayabiliyoruz. Bir Osmanlı köyünde
belirleyici olabilen diğer bir unsur da pazarlar olup, pazarı olan köylerin çevre köylere göre
daha merkezi bir durumda olduğu görülmektedir.

2.1. İzmit Nahiyesi’nde Kırsal Yerleşim Birimleri
2.1.1. Gülaz Köyü:
Padişah hassı olan köyde biri mu’tak olan 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1400 akçesinin hububat, 239
akçesinin hane ve mücerred, 1680 akçesinin sebze ve meyve, 320 akçesinin hayvancılık,
300 akçesinin âsiyâb, 60 akçesinin bâc-ı bâzar ve 101 akçesinin bâd-ı hevâ türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır180.
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Turan Gökçe, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkiyye(Denizli) Kazâsı, Ankara, 2000, s. 165.
Suraiya Faroqhi, “Anadolu’nun İskânı ve Terk edilmiş Köyler Sorunu”, Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştır
malarında Yaklaşım ve Yöntemler, Ankara, 1976, s. 289-302.
Suraiya Faroqhi, a.g.e., s. 289-302.
Ali Tanoğlu, “İskân Coğrafyası, Esas Fikirler, Problemler, Metodlar”, TM/XI, İstanbul, 1954, s. 1-32.
TADB. TTD. 49, 49, v. 20a.
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Padişah hassı olan köyde ikisi hariçten 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
toplam 600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 350 akçesinin hububat, 138 akçesinin
hane ve mücerred, 48 akçesinin ceviz ve 74 akçesinin bâd-ı hevâ türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır181.

2.1.3. Busuri Köyü:
Padişah hassı olan köyde beş neferi hariçten 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1085 akçesinin hububat,
229 akçesinin hane ve mücerred, 50 akçesinin meyve ve 31 akçesinin bâd-ı hevâ türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır182.

2.1.4. Koz Yolu Mezrâ’ası:
Önceleri köy olduğu belirtilen ekinlikte 22 nefer mukayyeddir. Köyde 3000 akçe hâsıl
yazılı olup, hâsılın 2300 akçesinin hububat, 244 akçesinin hane ve mücerred, 130 akçesinin
keten ve ceviz, 300 akçesinin kışlak ve 26 akçesinin deştbâni vergilerinden sağlandığı
anlaşılmaktadır183.

2.1.5. Ören Güneş Köyü:
Musa Çiftliği ile beraber Padişah hassı olarak kaydedilen köyde 13 neferi hariçten
olan toplam 72 nefer mütemekkin olup, 12 neferi çiftlikte sâkindir. 5800 akçelik hâsılın
neredeyse % 90’ı hububat türü vergilerden sağlanmakta olup, diğer vergi kalemlerini hane
ve mücerred, keten ve meyve, kovan ve bâd-ı hevâ-deştbâni teşkil etmektedir184.

2.1.6. Çengerlü ma’a Hacı Hızır Köyü:
Padişah hassı olan köyde altısı hariçten toplam dokuz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın neredeyse tamamı
hububat türü vergilerden sağlanmakta olup, diğer vergi kalemlerini hane ve mücerred, sebze
ve meyve, hayvancılık ve bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır.
Köyde 50 akçe hâsıllı Ferhad Paşa Çiftliği de kaydedilmiştir185.

2.1.7. Mihaliç Köyü:
Padişah hassı olan köyde sekiz nefer Müslümanın yanısıra altısı hariçten olan 19
nefer gebran mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyde mütemekkin olanların bazısının
ormancılık yaptığı, bazısının ise re’aya statüsünde olduğu belirtilmektedir. 6161 akçelik
hâsılın 5650 akçesinin hububat, 74 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin ceviz
ve bağ, 50 akçesinin kovan ve 137 akçesinin bâd-ı hevâ ve deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır186.

2.1.8. Yaycılar nam-ı diğer Kaymak Mezrâ’ası:
Padişah hassı olan köyün “sâbıkâ” karye iken mezrâ’a haline geldiği belirtilmektedir.
Burada bulunan Pertev Paşa Çiftliği’nden 4400 akçe hâsıl kaydedildiği görülmektedir187.

2.1.9. Yakalu Mezrâ’ası:
Boz Kopan Köyü’nden ifrâz olduğu anlaşılan ekinlikte üç nefermütemekkin olup, 1000
akçe hâsıl yazılıdır188.
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2.1.10. Kumlu Köyü:
Padişah hassı olan köyde 26’sı hariçten toplam 72 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4550 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3100 akçesinin hububat türü
vergilerden, 688 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin sebze ve meyve, 330
akçesinin hayvancılık ve 200 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır189.
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2.1.11. Gedüklü Köyü:
Padişah hassı olan köyde üçü hariçten toplam 11 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 800 akçe hâsıl yazılıdır190.

2.1.12. Kalkanlu nam-ı diğer Hacı Hamza Köyü:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen ekinlikte 650 akçe hâsıl kayıtlıdır.

2.1.13. Tuzcu Köyü:
Padişah hassı olan köyde 29’u hariçten toplam 43 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 7200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2510 akçesinin hububat türü
vergilerden, 750 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin nohut, 520 akçesinin sebze
ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin bezirhâne ve 100 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır191.

2.1.14. Kerdenit nâm-ı diğer Satıköy:
Padişah hassı olan köyde biri hariçten olan 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 382 akçesinin hayvancılık, 168
akçesinin hane ve mücerred, 160 akçesinin sebze ve meyve, 300 akçesinin su bıçkısı ve 12
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır192.

2.1.15. Yassı Bağ Köyü:
Padişah hassı olan köyde biri sipahi ve biri sipahizâde olan yedisi hariçten toplam 19
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 1150 akçesinin hububat türü vergilerden, 256 akçesinin hane ve mücerred, 220
akçesinin sebze ve meyve, 50 akçesinin kovan ve 24 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır193.

2.1.16. Öz Bey nâm-ı diğer Depeköy:
Padişah hassı olan köyde dokuzu hariçten toplam 37 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 2100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1160 akçesinin
hububat türü vergilerden, 356 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin sebze ve meyve,
150 akçesinin hayvancılık ve 84 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır194.

2.1.17. Aflaganlu nam-ı diğer Kazaklu Köyü:
Padişah hassı olan köyde 29’u hariçten toplam 59 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 10.275 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 439 akçesinin hane ve mücerred, 1850 akçesinin sebze ve meyve, 200
akçesinin hayvancılık ve 420 akçesinin âsiyâb ve su bıçkısı, 266 akçesinin bâd-ı hevâ189		
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deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır195. Köyde Rüstem Paşa’nın vakfına
ait 13 müdlük yer, iki göz değirmen, bahçe ve bostanlıkların bulunduğu anlaşılmakta olup,
bunların hâsılları ile ilgili bilgi mevcut değildir196.

2.1.18. Hisarcıklu nam-ı diğer Gülburs Köyü:
Padişah hassı olan köyde 13’ü hariçten toplam 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1480 akçesinin hububat türü
vergilerden, 331 akçesinin hane ve mücerred, 850 akçesinin sebze ve meyve, 240 akçesinin
âsiyâb ve su bıçkısı ve 99 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır197.

2.1.19. Alaklu Mezrâ’ası:
Yortan Köyü yakınında olan ekinlikte iki nefer mütemekkin olup, 1150 akçe hâsıl
mukayyeddir198.

2.1.20. Çayır ve Armağanşah Köyü:
Padişah hassı olan köyde 24’ü hariçten toplam 47 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 360 akçesinin hububat türü
vergilerden, 393 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin bağ, 180 akçesinin âsiyâb, 50
akçesinin çayır, 500 akçesinin zemin mukatâ’ası ve 34 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Mirahur Ahmed Ağa Çiftliği’nden de 44 akçe hâsıl
alındığı görülmektedir199. Köyün tımar hissesinde ise 1000 akçe hâsıl mukayyeddir. Böylece
köyün toplam hâsılının 2700 akçe olduğu hesaplanmaktadır.

2.1.21. Kabakoz nam-ı diğer Çeltükçi Köyü:
Kutlu Mezrâ’ası ile beraber kaydedilen köyde 22’si hariçten toplam 38 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 4274 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
3000 akçesinin hububat türü vergilerden, 381 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin
çeltik, 300 akçesinin sebze ve meyve, 310 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin su bıçkısı ve
93 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır200.

2.1.22. Dayı Köyü:
Padişah hassı olan köyde yedisi hariçten toplam on nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 1200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin
hububat türü vergilerden, 158 akçesinin hane ve mücerred, 172 akçesinin sebze ve meyve,
180 akçesinin hayvancılık ve 50 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır201.

2.1.23. Bekri Viranı Köyü:
Padişah hassı olan köyde 18’i hariçten toplam 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1280 akçesinin hububat türü
vergilerden, 375 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin ceviz, 30 akçesinin âsiyâb,
150 akçesinin otlak ve 65 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır202.
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2.1.24. Yortan Köyü:
Padişah hassı olan köyde üçü hariçten toplam 19 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1700 akçesinin hububat türü
vergilerden, 258 akçesinin hane ve mücerred, 230 akçesinin sebze ve meyve, 172 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 80 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır203.
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2.1.25. Tur Tutan Köyü:
Padişah hassı olan köyde 11’i hariçten toplam 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 147 akçesinin hane ve mücerred, 40 akçesinin sebze ve meyve, 40 akçesinin
âsiyâb, 50 akçesinin hayvancılık ve 23 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır204.

2.1.26. Dere Kilise Köyü:
Padişah hassı olan köyde 90 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 5500
akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4500 akçesinin hububat türü vergilerden, 902
akçesinin hane ve mücerred, 50 akçesinin meyve, 50 akçesinin kovan ve 98 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır205.

2.1.27. Melek ma’a Berak Köyü:
Sâbıka ekinlik iken karye haline geldiği belirtilen birimde altısı hariçten gelen toplam
dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2300 akçe olup, hâsılın 1460
akçesinin hububat türü vergilerden, 232 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin bağ ve
meyve ve 108 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır206.

2.1.28. Kızılca Elma Köyü:
Padişah hassı olan köyde üçü hariçten toplam dokuz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1200 akçesinin
hububat türü vergilerden, 184 akçesinin hane ve mücerred, 470 akçesinin sebze ve meyve,
40 akçesinin kovan ve 106 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır207.

2.1.29. Asum nam-ı diğer Sideler Köyü:
Padişah hassı olan köyde beşi hariçten toplam 14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 480 akçesinin hububat türü
vergilerden, 179 akçesinin hane ve mücerred, 50 akçesinin bağ, 60 akçesinin hayvancılık
ve 31 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır208.

2.1.30. Ketencilü Köyü:
Padişah hassı olan köyde 29’u hariçten toplam 64 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3820 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 544 akçesinin hane ve mücerred, 170 akçesinin sebze ve meyve, 100
akçesinin hayvancılık ve 86 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır209.
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2.1.31. Sındıra nam-ı diğer Degirmen Köyü:
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Padişah hassı olan köyde 16 neferi Müslüman ve iki neferi gebran olan 18’i hariçten
toplam 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü vergilerden, 166 akçesinin hane ve mücerred,
428 akçesinin sebze ve meyve, 300 akçesinin âsiyâb, 160 akçesinin çayır ve 134 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır210.

2.1.32. Yenice Köyü:
Padişah hassı olan köyde 19’u hariçten toplam 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1510 akçesinin hububat türü
vergilerden, 290 akçesinin hane ve 50 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır211.

2.1.33. Dere Mezrâ’ası:
“sâbıka” karye olduğu belirtilen köyde iki nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
toplam 580 akçe hâsıl yazılıdır.

2.1.34. Hisar Beği Köyü:
Padişah hassı olan köyde on nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3000
akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2550 akçesinin hububat türü vergilerden, 136
akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin sebze ve meyve ve 14 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır212.

2.1.35. Yassıbağ Köyü:
Tımar hissesinde olan köyde sekizi hariçten toplam 22 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 1400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 520 akçesinin
hububat türü vergilerden, 289 akçesinin hane ve mücerred, 235 akçesinin kerhâne ve
zemin ve 99 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır213.

2.1.36. Çınarlu Köyü:
Padişah hassı olan köyde dokuzu hariçten toplam 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 1100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 660 akçesinin
hububat türü vergilerden, 290 akçesinin hane ve mücerred, 140 akçesinin sebze ve meyve,
sekiz akçesinin orman ve 10 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır214.

2.1.37. Dalyan, Bostan, Zemin, Kışlak ve Mezrâ’alar
1329 akçelik hâsıl kayıtlıdır.

2.1.38. Çiftlik:
Çiftlilkte beş nefer mütemekkin olup, 1000 akçe hâsılıyla mukayyeddir.

2.1.39. Saraylu Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülküdür. İznikmid’e bağlı olan köyde 38’i hariçten, biri Akbıyık
dervişi, biri pir-i fâni ve biri hatib olmak üzere toplam 68 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 9000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 645 akçeyle
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hane, 5480 akçeyle hububat, 2765 akçeyle meyve-kiraz-ceviz-kestane, keten, bahçebostan-piyaz, bağ-bostan, 400 akçeyle çayır, kovan ve ağnam ve 800 akçeyle beytü’lmâl-bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir215.
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2.1.40. Orcunlu Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülküdür. İznikmid’e bağlı olan köyde beşi hariçten, biri mâ’lûl
olan 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1300 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün
gelir kalemlerini; 326 akçeyle hane, 680 akçeyle hububat vergileri teşkil etmektedir216.

2.1.41. Dellallar Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülküdür. İznikmid’e bağlı olan köyde yedisi hariçten, beşi
mu’tâk ve biri hatib olmak üzere toplam 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
1500 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 257 akçeyle hane ve 640 akçeyle
hububat vergileri teşkil etmektedir217.

2.1.42. Sığırlık nam-ı diğer Anılganlu Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülküdür. İznikmid’e bağlı olan köyde altısı hariçten, toplam 36
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 8000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir
kalemlerini; 265 akçeyle hane, 4360 akçeyle hububat, 1900 akçeyle keten, meyve- kirazbostan-sir-piyaz, bağ, 150 akçeyle çayır ve ağnam, 480 akçesi âsiyâb ve 517 akçeyle
beytü’l-mâl-bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir218.

2.1.43. Değirmen Deresi Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülküdür. İznikmid’e bağlı olan köyde onu hariçten, biri imam
olan toplam 35 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 8000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir.
Köyün gelir kalemlerini; 408 akçeyle hane, 2600 akçeyle hububat, 3392 akçeyle meyvekiraz-armut-ceviz-kestane, keten, bahçe-bostan-piyaz, bağ-bostan, 100 akçeyle çayır ve
ağnam, 990 akçeyle âsiyâb ve 550 akçeyle iskele resmi, beytü’l-mâl-bâd-ı hevâ ma’a
deştbâni vergileri teşkil etmektedir219.

2.1.44. Hanımköy:
İznik Camii hatibine meşrût olmak üzere Süleyman Paşa tarafından vakfedilen köyde
beşi hariçten olmak üzere 12 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3758 akçe hâsıl
yazılıdır. Süleyman Paşa tarafından imamete meşrût olarak vakfedilen bir mezrâ’da ise
dört nefer tesbit edilmiş olup, 1513 akçe hâsılı bulunmaktadır. Yine imamete meşrût olan
köhne hamamdan 500, yeni hamamdan ise 1130 akçe hâsıl alındığı belirtilmektedir220.
Süleyman Paşa’nın 20’si hane olan 21 nefer ile meskûn olduğu anlaşılan 2097 akçe
hâsıllı mezrâ’ayı da medresesi için vakfettiği anlaşılmaktadır. İzmit’teki medrese talebesi
için 1800, Bolayır’daki imaret için 1800 akçe hâsıllı akarât bağışlayan Süleyman Paşa,
üç dükkânın da eklenmesiyle toplam olarak 3897 akçeyi daha vakfetmiştir221. Süleyman
Paşa’nın vakfettiği Halife Viranı mezrâ’asından ise, 1290 akçe hâsıl yazılıdır222.

2.1.45. Tarlik Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii-i Şerif’i için vakfedildiği anlaşılan köyde, 63’ü
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hane olmak üzere toplam 85 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 7345 akçe hâsıl
yazılıdır223.

2.1.46. Tavşanlu Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii-i Şerif’i için vakfedildiği anlaşılan köyde, 51’i
hane olmak üzere toplam 68 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 6486 akçe hâsıl
yazılıdır224.

2.1.47. Ada nam-ı diğer Gökçeviran Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii-i Şerif’i için vakfedildiği anlaşılan köyde, 26’sı
hane olmak üzere toplam 36 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3193 akçe hâsıl
yazılıdır225.

2.1.48. Karagöllü Köyü:
Firuz Ağa tarafından İstanbul’daki mescidine vakfedildiği anlaşılan köyde, 56’sı hane
olmak üzere toplam 72 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2378 akçe hâsıl
yazılıdır226.

2.1.49. Selegri nam-ı diğer Demirci Köyü:
Abdüsselam Bey’in İstanbul’daki külliyesine vakfedildiği anlaşılan köyde, 30’u hane olmak
üzere toplam 37 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 7345 akçe hâsıl yazılıdır227.
Bununla beraber çeşitli dükkân ve bunun gibi çatılı akarâttan elde edilen hâsıllarla beraber
vakfın İzmit’teki toplam hâsılı 40.447 akçeyi bulmaktadır.

2.1.50. Dürzüm nam-ı diğer Alaca Atlu Köyü:
Abdüsselam Bey’in İstanbul’daki külliyesine vakfedildiği anlaşılan köyde, dördü hane
olmak üzere toplam on nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 624 akçe hâsıl
yazılıdır228.

2.1.51. Emirhanlu Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın nişanıyla Şeyh Muhiyiddin’in İznik, Gebze ve Taşköprü’deki
muallimhâneleri için vakfedildiği anlaşılan köyde, 27’si hane olmak üzere toplam 36 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır229.

2.1.52. Çine Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın nişanıyla Şeyh Muhiyiddin’in İznik, Gebze ve Taşköprü’deki
muallimhânesi için vakfedildiği anlaşılan köyde, 16’sı hane olmak üzere toplam 17 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1791 akçe hâsıl yazılıdır230.

2.1.53. Ahi Hacı Köyü:
Ahi Hacı için Süleyman Paşa tarafından vakfedildiği anlaşılan köyün daha sonra
neslinden Mustafa, Mahmud, Mehmed, Hızır ve Hundi Hatun’a intikâl ettiği anlaşılmaktadır.
Köyde dördü evlad ve sekizi hariçten olmak üzere toplam 14 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1980 akçe hâsıl yazılıdır231.
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2.2. Kandıra Nahiyesi Kır İskân Birimleri
2.2.1. Oruçhanlu Köyü:
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Köyde yedi neferi hariçten 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2700
akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü vergilerden, 440
akçesinin hane ve mücerred, 105 akçesinin sebze ve meyve, 70 akçesinin hayvncılık ve 90
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır232.

2.2.2. Sarı Doğan nam-ı diğer Gökçe Viran Köyü:
Padişah hassı olan köyde 11 neferi hariçten 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 7000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4800 akçesinin hububat türü
vergilerden, 392 akçesinin hane ve mücerred, 855 akçesinin sebze ve meyve, 260 akçesinin
hayvancılık, 110 akçesinin kârhâne, 330 akçesinin mâhi ve kamışlık ve 273 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır233.

2.2.2. Tuclu Divanı Köyü:
Padişah hassı olan köyde iki neferi hariçten 120 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 7500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 5300 akçesinin hububat türü
vergilerden, 1240 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin sebze ve meyve, 350
akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 150 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır234.

2.2.3. Hatiblü Köyü:
Padişah hassı olan köyde 28 neferi hariçten, biri imam 120 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 9000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6500 akçesinin
hububat türü vergilerden, 1362 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin sebze ve
meyve, 170 akçesinin hayvancılık, 240 akçesinin âsiyâb ve 228 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır235.

2.2.5. Tetimme-i Hatiblü nam-ı diğer Çalancak ve Okmece Köyü:
Padişah hassı olan köyde 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3000
akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2100 akçesinin hububat türü vergilerden, 199
akçesinin hane ve mücerred, 40 akçesinin keten, 180 akçesinin hayvancılık, 315 akçesinin
âsiyâb ve 166 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır236.

2.2.6. Firuzlu ve Dolab Köyü:
Padişah hassı olan köyde sekiz neferi hariçten 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat türü
vergilerden, 110 akçesinin hane ve mücerred, 20 akçesinin meyve, 65 akçesinin hayvancılık
ve 15 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır237.

2.2.7. Tuti Divanı nam-ı diğer Topçu Köyü:
Padişah hassı olan köyde 17 neferi hariçten 65 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4600 akçesinin hububat türü
vergilerden, 668 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin sebze ve meyve, 130 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 172 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır238.
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2.2.8. Çalköy:
Vedat
TURGUT

Padişah hassı olan köyde 18 neferi hariçten 42 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1400 akçesinin hububat türü
vergilerden, 457 akçesinin hane ve mücerred, 110 akçesinin sebze ve meyve, 150
akçesinin hayvancılık ve 83 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır239.

2.2.9. Kızılcaköy:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten 14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü vergilerden,
148 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin sebze ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık
ve 52 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır240.

2.2.10. Muhtesib Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedi neferi hariçten 36 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3587 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2687 akçesinin hububat türü
vergilerden, 433 akçesinin hane ve mücerred, 260 akçesinin sebze ve meyve, 210 akçesinin
hayvancılık, 20 akçesinin kârhâne ve 127 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır241.

2.2.11. Ay Tutan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde iki neferi hariçten 120 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 239 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin sebze ve meyve, 80
akçesinin hayvancılık ve 31 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır242.

2.2.12. Elvanlu nam-ı diğer Güzellü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedi nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2500
akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2300 akçesinin hububat türü vergilerden, 86
akçesinin hane ve mücerred, 60 akçesinin sebze ve meyve, 35 akçesinin hayvancılık ve 19
akçesinin deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır243.

2.2.13. Karacalar nam-ı diğer Kurucalu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, biri danişmend olan toplam 32 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 4940 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
4140 akçesinin hububat türü vergilerden, 344 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin
sebze ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık ve 176 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır244.

2.2.14. Karaca Umurlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten 29 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 178 akçesinin hane ve mücerred, 100 akçesinin keten ve meyve, 80 akçesinin
hayvancılık, 40 akçesinin âsiyâb ve 102 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır245.
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2.2.15. Kırk Amrud Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, biri imam olan 74 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 3100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1700 akçesinin
hububat türü vergilerden, 864 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve,
200 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 126 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır246.

Vedat
TURGUT

2.2.16. Naib İshak Çiftliği nam-ı diğer Olper ve Eyreklü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 20 neferi hariçten 33 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 304 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve ve 46
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır247.

2.2.17. Pelid Pınarı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 20 neferi hariçten 82 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4390 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2790 akçesinin hububat türü
vergilerden, 923 akçesinin hane ve mücerred, 370 akçesinin keten ve meyve, 130 akçesinin
hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb ve 162 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır248.

2.2.18. Kaymas Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri muhassıl ve biri sipahizâde olan 107 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 9000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6300
akçesinin hububat türü vergilerden, 1649 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin
keten ve meyve, 320 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 201 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır249.

2.2.19. Temurtaş Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedi neferi hariçten 38 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1100 akçesinin hububat türü
vergilerden, 432 akçesinin hane ve mücerred, 60 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 78 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır250.

2.2.20. Alaflu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 44 neferi hariçten 68 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 768 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten ve meyve, 106 akçesinin
bezirhâne ve dükkân zemini, 100 akçesinin kovan, 60 akçesinin âsiyâb ve 246 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır251.

2.2.21. Küçük Hasanlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hatib olan 15 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 211 akçesinin hane ve mücerred, 90 akçesinin keten ve meyve, 210
akçesinin hayvancılık ve 69 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır252.
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2.2.22. Yeniceköy ve Ömerlü Köyü:
Vedat
TURGUT

Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1400 akçesinin hububat türü
vergilerden, 263 akçesinin hane ve mücerred, 80 akçesinin keten ve meyve, 10 akçesinin
kovan ve 47 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır253.

2.2.23. Toraçlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 14 neferi hariçten 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1600 akçesinin hububat türü
vergilerden, 216 akçesinin hane ve mücerred, 70 akçesinin keten ve meyve, 70 akçesinin
hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 84 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır254.

2.2.24. Yeraşlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 23 neferi hariçten 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1550 akçesinin hububat
türü vergilerden, 422 akçesinin hane ve mücerred, 80 akçesinin keten ve meyve, 86
akçesinin hayvancılık ve 60 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır255.

2.2.25. Sereller Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, üçü köprücü ve biri bazdar olan 69 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
2300 akçesinin hububat türü vergilerden, 750 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin
keten ve meyve, 400 akçesinin hayvancılık ve 200 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır256.

2.2.26. İndelik Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 50 neferi hariçten 87 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3100 akçesinin hububat türü
vergilerden, 772 akçesinin hane ve mücerred, 348 akçesinin keten, bağ ve meyve, 500
akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb ve 160 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır257.

2.2.27. Hafirlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, biri meremmetçi ve biri köprücü olan 47
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 2800 akçesinin hububat türü vergilerden, 598 akçesinin hane ve mücerred, 180
akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık ve 122 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni
türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır258.

2.2.28. Danişmendlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde sekiz neferi hariçten, biri mülâzım, biri pir-i fâni ve üçü bazdar
olan 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 1700 akçesinin hububat türü vergilerden, 401 akçesinin hane ve mücerred,
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190 akçesinin keten ve meyve, 140 akçesinin hayvancılı ve 69 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır259.

2.2.29. Ozanoğlu Köyü:

Vedat
TURGUT

Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten 33 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 800 akçesinin hububat
türü vergilerden, 255 akçesinin hane ve mücerred, 50 akçesinin keten ve meyve, 25
akçesinin hayvancılık ve 70 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır260.

2.2.30. Koyluca Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, biri Koca Baba Camii meremmetçisi 38
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 2300 akçesinin hububat türü vergilerden, 513 akçesinin hane ve mücerred, 130
akçesinin keten ve meyve, 165 akçesinin hayvancılık ve 92 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni
türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır261.

2.2.31. Özbek Köyü:
Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten 41 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3900 akçesinin hububat
türü vergilerden, 534 akçesinin hane ve mücerred, 170 akçesinin keten ve meyve, 70
akçesinin hayvancılık ve 126 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır262.

2.2.32. Kevgecekü Viranı, Akçe ve Çukur Beylü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten 22 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 360 akçesinin hububat türü
vergilerden, 437 akçesinin hane ve mücerred, 50 akçesinin keten, 400 akçesinin hayvancılık
ve 53 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır263.

2.2.33. Yarıclu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 19 neferi hariçten 52 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5299 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3899 akçesinin hububat türü
vergilerden, 496 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin
hayvancılık, 100 akçesinin kârhâne, 15 akçesinin âsiyâb ve 189 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır264.

2.2.34. Kınık nam-ı diğer Karaağaç Köyü:
Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten 18 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5420 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4800 akçesinin hububat türü
vergilerden, 328 akçesinin hane ve mücerred, 100 akçesinin keten ve meyve, 40 akçesinin
hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb, 100 akçesinin kârhâne ve 37 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır265.
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2.2.35. Topeklü Köyü:
Vedat
TURGUT

Mirliva hassı olan köyde 18 neferi hariçten 42 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin hububat türü
vergilerden, 348 akçesinin hane ve mücerred, 120 akçesinin keten ve meyve, 70 akçesinin
hayvancılık, 120 akçesinin âsiyâb ve 142 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır266.

2.2.36. Hacılu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 46 neferi hariçten 77 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 721 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 380 akçesinin
hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb, 40 akçesinin zeytin kârhânesi ve 269 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır267.

2.2.37. Karaca Rahman nam-ı diğer Danişmendoğlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten 70 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5387 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3987 akçesinin hububat türü
vergilerden, 829 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 220
akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb, 121 akçesinin kârhâne ve 37 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır268.

2.2.38. Tece Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, biri pir-i fâni olan toplam 25 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2050 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1400 akçesinin hububat türü vergilerden, 200 akçesinin hane ve mücerred, 175 akçesinin
keten ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık ve 145 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır269.

2.2.39. Gügercinlik Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 950 akçesinin hububat türü
vergilerden, 372 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 442
akçesinin hayvancılık ve 36 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır270.

2.2.40. Aleksi nam-ı diğer Kardal Köyü:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, biri hâtib olan 38 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1600 akçesinin
hububat türü vergilerden, 465 akçesinin hane ve mücerred, 60 akçesinin keten ve meyve,
110 akçesinin hayvancılık, 40 akçesinin âsiyâb, 40 akçesinin zeytin kârhânesi ve 210
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır271.

2.2.41. Eğrioğlu Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten 67 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5420 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3900 akçesinin hububat türü
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vergilerden, 765 akçesinin hane ve mücerred, 241 akçesinin keten ve meyve, 240
akçesinin hayvancılık ve 157 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır272.

Vedat
TURGUT

2.2.42. Yulaflu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten 60 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3800 akçesinin hububat türü
vergilerden, 726 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 230
akçesinin hayvancılık ve 144 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır273.

2.2.43. Saru Beğlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde üç neferi hariçten, biri müezzin olan 18 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000
akçesinin hububat türü vergilerden, 179 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten
ve meyve, 70 akçesinin hayvancılık ve 101 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır274.

2.2.44. Akçe Kilise Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri sipahi ve biri yeniçeri olan 28 neferi hariçten, biri hatib,
üçü müezzin, biri kayyum ve biri meremmetçi olan toplam 161 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 14.500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 10.500 akçesinin
hububat türü vergilerden, 1751 akçesinin hane ve mücerred, 1400 akçesinin keten ve
meyve, 550 akçesinin hayvancılık, 140 akçesinin âsiyâb ve su bıçkısı, 60 akçesinin bezirhâne
ve 330 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır275.

2.2.45. Eriklü Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedi neferi hariçten, üçü sipahizâde olan toplam 36 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 1500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
800 akçesinin hububat türü vergilerden, 462 akçesinin hane ve mücerred, 100 akçesinin
keten ve meyve, 40 akçesinin hayvancılık, 50 akçesinin âsiyâb ve kârhâne ve 48 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır276.

2.2.46. Kara İbrahim nam-ı diğer Kara Temurhan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 21 neferi hariçten 82 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 734 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 182 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 64 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır277.

2.2.47. Samram nam-ı diğer Uzunköy:
Mirliva hassı olan köyde biri yeniçeri olan on neferi hariçten toplam 31 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3220 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
2520 akçesinin hububat türü vergilerden, 321 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin
keten ve meyve, 60 akçesinin hayvancılık, 45 akçesinin âsiyâb ve 124 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır278.
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2.2.48. Canus Köyü:
Vedat
TURGUT

Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten, biri pir-i fâni 66 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 5420 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2366
akçesinin hububat türü vergilerden, 701 akçesinin hane ve mücerred, 190 akçesinin keten
ve meyve, 230 akçesinin hayvancılık, 39 akçesinin âsiyâb ve 149 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır279.

2.2.49. Has Beylü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dördü hariçten, beşi sipahizâde ve biri sipahi olan toplam 33
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 2400 akçesinin hububat türü vergilerden, 294 akçesinin hane ve mücerred, 280
akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan ve 126 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır280.

2.2.50. Üsküdarlu nam-ı diğer Çerkeşlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 19 neferi hariçten 66 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4800 akçesinin hububat türü
vergilerden, 830 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin
kovan, 15 akçesinin âsiyâb ve 105 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır281.

2.2.51. Osmanlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1340 akçesinin hububat
türü vergilerden, 290 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 50
akçesinin hayvancılık ve 160 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır282.

2.2.52. İncalu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 30 neferi hariçten, ikisi bazdar olan toplam 76 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 5008 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
3508 akçesinin hububat türü vergilerden, 777 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin
keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık, 45 akçesinin âsiyâb ve 178 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır283.

2.2.53. Nısıfyancı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 29 neferi hariçten 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 1300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 152 akçesinin hane ve mücerred, 100 akçesinin keten ve meyve, 70
akçesinin hayvancılık ve 78 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır284.

2.2.54. Çatallar Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 16 neferi hariçten, ikisi sipahi vebiri hatib olan toplam 55 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
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2000 akçesinin hububat türü vergilerden, 603 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin
keten ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb, 100 akçesinin kârhâne ve
37 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır285.

Vedat
TURGUT

2.2.55. Mürseller Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
toplam 700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin hububat türü vergilerden,
90 akçesinin hane ve mücerred ve 150 akçesinin keten ve meyve türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır286.

2.2.56. Güllüce-i diğer Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedi neferi hariçten 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 294 akçesinin hane ve mücerred, 260 akçesinin keten ve meyve, 120 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 96 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır287.

2.2.57. Tuti Divanı nam-ı diğer Kerebit Köyü:
Mirliva hassı olan köyde üç neferi hariçten 95 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5265 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3100 akçesinin hububat türü
vergilerden, 1133 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 376
akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb ve 217 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır288.

2.2.58. Ötük nam-ı diğer Umurcalu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 46 neferi hariçten 78 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 6500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 5400 akçesinin hububat türü
vergilerden, 616 akçesinin hane ve mücerred, 230 akçesinin keten ve meyve, 150
akçesinin hayvancılık ve 104 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır289.

2.2.59. Teleclü nam-ı diğer Danişmendlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten, biri ma’lûl olan 52 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin
hububat türü vergilerden, 488 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve
meyve, 300 akçesinin hayvancılık ve 112 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır290.

2.2.60. Tuti Divanı nam-ı diğer Kara İbrahimlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 16 neferi hariçten, biri pir-i fâni olan toplam 45 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1500 akçesinin hububat türü vergilerden, 375 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin
keten ve meyve, 70 akçesinin hayvancılık ve 105 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır291.
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2.2.61. Eflamurci-i Halil nam-ı diğer Hasırcı Köyü:
Vedat
TURGUT

Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten 36 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2750 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1950 akçesinin hububat türü
vergilerden, 374 akçesinin hane ve mücerred, 160 akçesinin keten ve meyve, 70 akçesinin
hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 136 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır292.

2.2.62. Bağdiken Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 22 neferi hariçten, biri imam, biri sipahi veikisi meremmetçi olan
toplam 116 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 6265 akçe hâsıl yazılıdır.
Söz konusu hâsılın 3665 akçesinin hububat türü vergilerden, 1395 akçesinin hane ve
mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 380 akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb
ve 235 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır293.

2.2.63. AkarcaKöyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten 60 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2118 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1018 akçesinin hububat türü
vergilerden, 593 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin
hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 198 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır294.

2.2.64. Güllüce-i Hızırlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde altısı hariçten 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü
vergilerden, 294 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 100
akçesinin hayvancılık ve 76 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır295.

2.2.65. Korkudoğlu Çiftliği nam-ı diğer Küçük Viran Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten, biri müderris olan dokuz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 250 akçe hâsıl yazılıdır296.

2.2.66. Elmacık ve Kadı Divanı nam-ı diğer İne Kulu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 20 neferi hariçten 81 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 5200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 884 akçesinin hane ve mücerred, 410 akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin
hayvancılık, 70 akçesinin âsiyâb ve kârhâne ve 136 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır297.

2.2.67. İmirce Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten 38 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2450 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1450 akçesinin hububat türü
vergilerden, 375 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 230
akçesinin hayvancılık ve 95 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır298.
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2.2.68. Tuti Divanı ve Karaca Müsellim ve Şeyh İshak Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde sekiz neferi hariçten 38 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2659 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1559 akçesinin hububat türü
vergilerden, 474 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 165 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 121 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır299.

Vedat
TURGUT

2.2.69. Umurköy:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1200 akçesinin hububat
türü vergilerden, 307 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 50
akçesinin hayvancılık ve 97 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır300.

2.2.70. Kızılca-i Diğer:
Mirliva hassı olan köyde yedisi neferi hariçten 82 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 12.000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 10.300 akçesinin hububat türü
vergilerden, 966 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 75 akçesinin
hayvancılık, 45 akçesinin âsiyâb ve 214 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır301.

2.2.71. Keçilü nam-ı diğer Pir Ayn Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat türü
vergilerden, 218 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin
hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 52 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır302.

2.2.72. Menteşa nam-ı diğer Yavrucak Köyü:
Mirliva hassı olan köyde altısı hariçten, biri pir-i fâni, biri sipahi ve üçü köprücü olan
toplam 114 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 10.000 akçe hâsıl yazılıdır.
Söz konusu hâsılın 7000 akçesinin hububat türü vergilerden, 1576 akçesinin hane ve
mücerred, 800 akçesinin keten ve meyve, 340 akçesinin hayvancılık, 120 akçesinin bezirhâne
ve 224 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır303.

2.2.73. Olper nam-ı diğer Taceddinlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten 30 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4432 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3600 akçesinin hububat
türü vergilerden, 445 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 50
akçesinin hayvancılık ve 187 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır304.

2.2.74. Türkmen Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 24 neferi hariçten, biri sipahi olan 48 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2800 akçesinin
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Vedat
TURGUT

hububat türü vergilerden, 460 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve,
150 akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb ve 100 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır305.

2.2.75. Yusuf Şah Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri müderris olan on neferi hariçten, biri imam, biri muhassıl
ve biri Kubbaz Baba Zaviyesi meremmetçisi olan toplam 110 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 4455 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2655 akçesinin
hububat türü vergilerden, 1109 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten ve
meyve, 163 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 146 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır306.

2.2.76. Saburlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten, biri muhassıl olan toplam 58 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 7500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
6000 akçesinin hububat türü vergilerden, 753 akçesinin hane ve mücerred, 320 akçesinin
keten ve meyve, 185 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 212 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır307.

2.2.77. Sinanlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 31 neferi hariçten, biri kâtib 76 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 3800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2300 akçesinin
hububat türü vergilerden, 666 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve,
160 akçesinin hayvancılık, 75 akçesinin âsiyâb ve 199 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır308.

2.2.78. Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Balabancı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten 58 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 7120 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 5500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 636 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin
hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır309.

2.2.79. Tatar Ahmed Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri sipahi olan 16 neferi hariçten, 50 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 3700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2600 akçesinin
hububat türü vergilerden, 563 akçesinin hane ve mücerred, 260 akçesinin keten ve meyve,
110 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 126 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır310.

2.2.80. Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Bahseklü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten 50 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2200 akçesinin hububat türü
vergilerden, 535 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 170 akçesinin
hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 135 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır311.
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2.2.81. Ahadlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 30 neferi hariçten 51 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3500 akçesinin hububat türü
vergilerden, 351 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 120 akçesinin
hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 169 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır312.
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2.2.82. Seydi Bey ve Kethudalu ve Sülelü ve Emir Aliler ve Aşçılar
Menteşa Köyü’nden ifrâz olduğu anlaşılan köyde iki neferi hariçten, biri pir-i fâni ve ve
biri köprücü olan 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2000 akçe hâsıl
yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat türü vergilerden, 255 akçesinin hane
ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 110 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb
ve 120 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır313.

2.2.83. Arslan Hacı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, biri imam, ikisi sipahi ve ikisi sipahizâde olan
toplam 51 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 3880 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat türü vergilerden, 568 akçesinin hane ve mücerred,
400 akçesinin keten ve meyve, 180 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 92
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır314.

2.2.84. Karaağaç Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 16 neferi hariçten 37 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2900 akçesinin hububat
türü vergilerden, 530 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 80
akçesinin hayvancılık ve 150 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır315.

2.2.85. Köseler Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 20 neferi hariçten, ikisi köprücü, biri bazdâr ve biri muhassıl
olan 70 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 4500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 3900 akçesinin hububat türü vergilerden, 708 akçesinin hane ve mücerred,
500 akçesinin keten ve meyve, 210 akçesinin hayvancılık, 20 akçesinin âsiyâb ve 163
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır316.

2.2.86. Kutlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1900 akçesinin hububat türü
vergilerden, 440 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 130
akçesinin hayvancılık ve 130 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır317.

2.2.87. Depecik Viranı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde sekiz neferi hariçten, biri hatib veikisi muhassıl olan toplam 41
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 1750 akçesinin hububat türü vergilerden, 382 akçesinin hane ve mücerred, 170
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akçesinin keten ve meyve, 80 akçesinin hayvancılık ve 118 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni
türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır318.

2.2.88. Göngellü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 37 neferi hariçten, biri muallim olan toplam 63 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 2100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1100 akçesinin hububat türü vergilerden, 420 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin
keten ve meyve, 160 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 70 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır319.

2.2.89. Kırk Depecik Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri sipahi olan 13 neferi hariçten, 43 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, toplam 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1100 akçesinin
hububat türü vergilerden, 477 akçesinin hane ve mücerred, 170 akçesinin keten ve meyve,
70 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb ve 168 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır320.

2.2.90. Katyalu Köyü:
“sâbıkâ” mezrâ’a olduğu anlaşılan köyde dokuz neferi hariçten, biri bazdar olan toplam
14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam 1500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 1050 akçesinin hububat türü vergilerden, 84 akçesinin hane ve mücerred,
60 akçesinin âsiyâb ve 36 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır321.

2.2.91. Gündüzlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, biri sipahi olan toplam 45 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 2750 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1850
akçesinin hububat türü vergilerden, 433 akçesinin hane ve mücerred, 280 akçesinin keten
ve meyve, 80 akçesinin hayvancılık ve 107 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır322.

2.2.92. Kayacık Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 18 neferi hariçten, ikisi bazdar olan 60 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000
akçesinin hububat türü vergilerden, 598 akçesinin hane ve mücerred, 180 akçesinin keten
ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb ve 77 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır323.

2.2.93. Sarucalar Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 19 neferi hariçten, biri sipahi olan toplam 57 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 2200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1200 akçesinin
hububat türü vergilerden, 547 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve,
100 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 143 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır324.
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2.2.94. Katılki Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
toplam 700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin hububat türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır325.
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2.2.95. Arman Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 33 neferi hariçten, biri muhassıl olan 95 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 9300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6300
akçesinin hububat türü vergilerden, 1507 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin
keten ve meyve, 600 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 333 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır326. Köyün bir hissesinin de
Dündar Bey’in babası Hamza Bey’in eşkincilü mülkü olduğu belirtilmektedir. Köyün Dündar
Bey’in soyundan gelen kişilerce eşkincü eşdirilmek şartıyla tasarruf edildiği anlaşılmaktadır.
Köyün bu hissesinde 11 neferi hariçten, biri mu’tak olan 42 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Hissenin hâsılı 3800 akçe olup, hane ve mücerred 565, hububat 2000,
keten ve meyve 350, hayvancılık 330, âsiyâb 30 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergisi 275 akçe
ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir327. Yine Hamza Bey’in oğlu Sinan Çelebi ve evlâdına
ait diğer bir hissede 33 neferi hariçten 53 nefer mütemekkindir. Hissede kaydedilen
hâsıl 3200 akçe olup, hububat gelirleri 2100 akçe ile en önemli gelir kalemlerini teşkil
etmektedir. Böylelikle köyün toplam hâsılının 16.300 akçe olduğu, vergi nüfusunun ise 190
neferi bulduğu hesaplanmaktadır328.

2.2.96. Turak Köyü:
Hamza Bey evlâdlarından Ali’nin eşkincilü mülkü olan köyde 16 neferi hariçten 32 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2600 akçe olup, vergi kalemlerini hane ve
mücerred 358, hububat 1600, keten ve meyve 150, çayır-çiftlik ve zemin 240 ve âsiyab
vergisi 120 akçeyle gelir kalemlerini teşkil etmektedir329.

2.2.97. Tavak ve Turak Köyü:
Mehmed Paşa’nın eşkincilü mülkü olduğu anlaşılan köyde 15 neferi hariçten, biri
bazdar olan 59 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3200 akçe olup, vergi
kalemlerini hane ve mücerred 682, hububat 1800, keten ve meyve 250, hayvancılık 150,
çiftlik 200 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergisi 118 akçeyle gelir kalemlerini teşkil etmektedir330.

2.2.98. Bağırgan-ı Sagir Köyü:
Kırk Amrud Köyü yakınında olduğu belirtilen köyde 11 neferi hariçten 21 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2674 akçe olup, hane ve mücerred 167,
hububat 1974, keten ve meyve 200, kovan 100, âsiyâb 60 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri
175 akçeyle gelir kalemlerini teşkiletmektedir331.

2.2.99. Kışlak, Otlak, Yaylak, Mezrâ’a:
Üç mezrâ’a ve kışlak, otlak ve yaylaktan 1465 akçe hâsıl sağlanmaktadır332.
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Ekinlikten 3200 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmaktadır333.

2.2.101. Kara Dere Köyü:
Köyün hâsılı 1290 akçe kadardır334.

2.2.101. Sepetçi Köyü:
Adapazarı’ndaki Kızıl Beylü Köyü’nden ifrâz olduğu anlaşılan köyün hâsılı 2000 akçedir335.

2.2.102. Gebze İskelesi ve Biçki ve Tekne Kârhânesi:
Bu başlık altında 1500 akçelik bir hâsıl kaydedilmiştir336.

2.2.103. Bayındır Köyü:
Bazdâr ve Atmacacı tımarı olduğu belirtilen köyde yedi neferi hariçten 11 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1488 akçe olup, hububat vergisi 888, hane
99, keten ve meyve 35, âsiyâb 400, çayır 10 ve bâd-ı hevâ 68 akçe ile vergi kalemlerini
teşkil etmektedir337.

2.2.104. Kızılca Elmas ve Kızılcaköy:
Bazdâr ve Atmacacı tımarı olduğu belirtilen çiftlikte üçü hariçten, biri bazdar olan beş
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 898 akçedir338.

2.2.105. Esedlü Çiftliği:
Bazdâr ve Atmacacı tımarı olduğu belirtilen çiftlikte yedi neferi hariçten 26 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1000 akçe olup, hububat vergisi 500, hane
286, keten ve meyve 80, hayvancılık 80 ve bâd-ı hevâ 99 akçe ile vergi kalemlerini teşkil
etmektedir339.

2.2.106. Karaca Murad Çiftliği:
Bazdâr ve Atmacacı tımarı olduğu belirtilen köyde on nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 966 akçe olup, hububat vergisi 566, hane 134, keten ve meyve
100, kovan 50, çayır 20 ve bâd-ı hevâ 96 akçe ile vergi kalemlerini teşkil etmektedir340.

2.2.107. Firusoğlu Köyü:
Bazdâr ve Atmacacı tımarı olduğu belirtilen köyde yedi neferi hariçten, biri âmâ, biri
divâne ve ikisi bazdâr olan toplam 55 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı
3397 akçe olup, hububat vergisi 2097, hane 567, keten ve meyve 450, kovan 100, âsiyâb
30, çayır 50 ve bâd-ı hevâ 100 akçe ile vergi kalemlerini teşkil etmektedir341.

2.2.108. Karaağaç Mezrâ’ası:
Ekinliğin hâsılı 550 akçedir342.
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2.2.109. Heri Divan? Köyü:
Sultan Bayezid tarafından Şeyh Muhiyiddin Halife’nin İstanbul’daki Camii’ne vakfedildiği
anlaşılan köyde 146’sı hane olan 196 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 15.593
akçe hâsıl yazılıdır343.
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2.2.110. Havlu Camii nam-ı diğer Bekdaş ve Depeköy:
Sultan Bayezid tarafından Hacı Fakı’ya temlik edilen köyün, Hacı Fakı tarafından
mescidine vakfedildiği anlaşılmakta olup, köyde 101’i hane olan 125 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı ise 8843 akçedir344.

2.2.111. Fakı Hacı Çiftliği Köyü:
Hamza Bey’in İznik’teki zaviyesine vakfedilen köyde 26’sı hane olan 36 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 3237 akçe hâsıl yazılıdır345.

2.2.112. Türkmen Köyü:
Sultan Bayezid Han tarafından Şeyh Muhiyiddin Halife’nin İstanbul’daki Camii’ne vakıf
olduğu anlaşılan köyde 21’i hane olan 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3016
akçe hâsıl yazılıdır346.

2.2.113. Nusret? Nalcı Köyü:
Orhan Bey’den Zeyneddin’e imamet ve hitâbet ciheti için vakfedilen köyde 50’si hane
olan 58 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2673 akçe hâsıl yazılıdır347.

2.2.114. Sarsan Mezrâ’ası:
Orhan Bey’den Ali ve Ömer Fakih’e vakfedilen mezrâ’da 16’sı hane olan 21 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2989 akçe hâsıl yazılıdır348.

2.2.115. Bürde Köyü:
Emir Sultan’ın Bursa’daki türbesine vakfedildiği anlaşılan köyde 23’ü hane olan 30
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1837 akçe hâsıl yazılıdır.

2.3. Şile Nahiyesi Kır İskân Birimleri
2.3.1. Safer Musa Köyü:
Padişah hassı olan köyde yedi neferi hariçten 17 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 1600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat türü vergilerden,
177 akçesinin hane ve mücerred, 140 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık,
30 akçesinin âsiyâb ve 153 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır349.

2.3.2. Öğümce Köyü:
Padişah hassı olan köyde 18 neferi hariçten 46 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2900 akçesinin hububat türü vergilerden,
510 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 110 akçesinin hayvancılık
ve 180 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır350.
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Padişah hassı olan köyde sekiz neferi hariçten 62 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 1600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2200 akçesinin hububat türü vergilerden,
765 akçesinin hane ve mücerred, 600 akçesinin keten ve meyve, 170 akçesinin hayvancılık,
60 akçesinin âsiyâb ve 205 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır351.

2.3.4. Hüseyin Hacı nam-ı diğer Kayalu Köyü:
Padişah hassı olan köyde 15 neferi hariçten 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 1700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat türü vergilerden,
334 akçesinin hane ve mücerred, 170 akçesinin keten ve meyve, 80 akçesinin hayvancılık
ve 116 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır352.

2.3.5. Kızıl Mahmud Çiftliği:
Padişah hassı olan köyde 14 neferi hariçten 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1200 akçesinin hububat türü vergilerden,
370 akçesinin hane ve mücerred, 190 akçesinin keten ve meyve, 327 akçesinin hayvancılık
ve 113 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır353.

2.3.6. Karagöz Çiftliği nam-ı diğer Karcılu Köyü:
Padişah hassı olan köyde dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1200 akçe
hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır354.

2.3.7. Kızıl Ali Köyü:
Padişah hassı olan köyde 17 neferi hariçten 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1500 akçesinin hububat türü vergilerden,
381 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 80 akçesinin hayvancılık,
15 akçesinin âsiyâb ve 134 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır355.

2.3.8. Köseoğlu Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten 33 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2800 akçesinin hububat türü vergilerden,
351 akçesinin hane ve mücerred, 110 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık,
30 akçesinin âsiyâb ve 20 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır356.

2.3.9. Karaca Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuz neferi hariçten, biri muhassıl ve biri pir-i fâni olan 36
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1500 akçesinin hububat türü vergilerden, 384 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin
keten ve meyve, 140 akçesinin hayvancılık ve 176 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır357.
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2.3.10. Bolu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten 56 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3624 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1924 akçesinin hububat türü vergilerden,
637 akçesinin hane ve mücerred, 600 akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık,
45 akçesinin âsiyâb ve 222 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır358.
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2.3.11. Kayağlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, biri sipahi olan 30 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 4800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 285 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 180
akçesinin hayvancılık ve 35 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır359.

2.3.12. Doğancılu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten, 36 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 800 akçesinin hububat türü vergilerden,
365 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık,
75 akçesinin âsiyâb ve 110 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır360.

2.3.13. Kaynalu-i Kebir Köyü:
Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten, biri hâtib olan 32 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat
türü vergilerden, 417 akçesinin hane ve mücerred, 110 akçesinin keten ve meyve, 50
akçesinin hayvancılık, 120 akçesinin âsiyâb ve 103 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır361.

2.3.14. Bağırgan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, biri sipahi olan 26 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat
türü vergilerden, 184 akçesinin hane ve mücerred, 100 akçesinin keten ve meyve, 80
akçesinin hayvancılık, 250 akçesinin âsiyâb ve 184 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır362.

2.3.15. Çalköy:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, biri sipahi olan 47 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1200 akçesinin hububat
türü vergilerden, 457 akçesinin hane ve mücerred, 280 akçesinin keten ve meyve, 150
akçesinin hayvancılık ve 113 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır363.

2.3.16. Hacı Dogan Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde biri sipahi olan 28 neferi hariçten, biri hâtib, biri muhassıl, biri
köprücü ve biri bazdâr olan 56 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4000 akçe hâsıl
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yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2900 akçesinin hububat türü vergilerden, 452 akçesinin hane
ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık ve 98 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır364.

2.3.17. Kaynalu-ı Küçük Köyü:
Mirliva hassı olan köyde beş neferi hariçten, 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4026 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3016 akçesinin hububat türü vergilerden,
311 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 180 akçesinin hayvancılık
ve 119 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır365.

2.3.18. Dersenlü nam-ı diğer Esedoğlu Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde altı neferi hariçten, ikisi bazdâr olan 29 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 1800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin
hububat türü vergilerden, 197 akçesinin hane ve mücerred, 340 akçesinin keten ve meyve,
150 akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb ve 123 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır366.

2.3.19. Kurd Çiftliği nam-ı diğer Halil Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat türü vergilerden,
208 akçesinin hane ve mücerred, 455 akçesinin keten ve meyve, 310 akçesinin hayvancılık,
90 akçesinin âsiyâb ve 137 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır367.

2.3.20. Burhanlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten, 72 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 7999 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6000 akçesinin hububat türü vergilerden,
692 akçesinin hane ve mücerred, 600 akçesinin keten ve meyve, 479 akçesinin hayvancılık,
75 akçesinin âsiyâb ve 153 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır368.

2.3.21. Taş Temur-i diğer Köyü:
Mirliva hassı olan köyde altı neferi hariçten, 43 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2652 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1552 akçesinin hububat türü vergilerden,
418 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık,
30 akçesinin âsiyâb ve 102 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır369.

2.3.22. Yakuboğlu Çiftliği nam-ı diğer Turasi Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten, biri âmâ, üçü muhassıl ve biri meremmetçi
olan 61 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4669 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 2569 akçesinin hububat türü vergilerden, 599 akçesinin hane ve mücerred, 990
akçesinin keten ve meyve, 320 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 131 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır370.
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
360

TADB. TTD. 49, 49, v. 104a-b.
TADB. TTD. 49, 49, v. 104b-105a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 105a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 105a-b.
TADB. TTD. 49, 49, v. 105b-106a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 106a-b.
TADB. TTD. 49, 49, v. 106b-107a.

2.3.23. Taştemur-i Kebir Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, ikisi bazdâr olan 84 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin
hububat türü vergilerden, 845 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve,
340 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 165 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır371.
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2.3.24. Kaynalu nam-ı diğer Mirahur Ali Köyü:
Mirliva hassı olan köyde altı neferi hariçten, 15 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 643 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin hububat türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır372.

2.3.25. Turahan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde iki nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 250 akçe hâsıl
yazılıdır373.

2.3.26. Mirahur Ali nam-ı diğer Karkın Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri hariçten, sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1400 akçesinin hububat türü vergilerden, 105
akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık ve
95 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır374.

2.3.27. Fakihoğlu nam-ı diğer Mustafalu ve Balluca Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 19 neferi hariçten, biri hâtib olan 66 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 4500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat
türü vergilerden, 648 akçesinin hane ve mücerred, 650 akçesinin keten ve meyve, 280
akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb, 120 akçesinin kârhâne ve 272 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır375.

2.3.28. Hurmaoğlu Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 38 neferi hariçten, biri köprücü ve biri sipahizâde olan 69 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300
akçesinin hububat türü vergilerden, 536 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten
ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin bezirhâne ve 174 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır376.

2.3.29. Bayraklu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 18 neferi hariçten, ikisi köprücü olan 65 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 3650 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2450 akçesinin
hububat türü vergilerden, 624 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve
meyve, 100 akçesinin kovan, 15 akçesinin âsiyâb ve 161 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni
türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır377.

2.3.30. Eriklü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde üçü hariçten, 33 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
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1600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 700 akçesinin hububat türü vergilerden,
421akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık
ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır378.

2.3.31. Safalu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dört neferi hariçten, 25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2084 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1084 akçesinin hububat türü vergilerden,
243 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten ve meyve, 230 akçesinin hayvancılık,
110 akçesinin bezirhâne ve kârhâne ve 167 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır379.

2.3.32. Dinmez Alilü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, biri mâlûl olan 30 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 5500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 250 akçesinin hane ve mücerred, 700 akçesinin keten ve meyve, 250
akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin bezirhâne ve 270 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır380. Köy yakınındaki Lütfi Fakih Çiftliği Mezrâ’asından
da 395 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmaktadır.381

2.3.33. Ahmedlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri yeniçeri ve biri serşimşirci olan 18 neferi hariçten, biri pir-i
fâni, ikisi seyyid ve üçü köprücü olan toplam 95 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
7000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4500 akçesinin hububat türü vergilerden, 904
akçesinin hane ve mücerred, 900 akçesinin keten ve meyve, 140 akçesinin hayvancılık,
120 akçesinin kârhâne ve mâhi öşrü, 150 akçesinin âsiyâb ve 276 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır382.

2.3.34. Kara Musa nam-ı diğer Karamanlu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 22 neferi hariçten, 69 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 6402 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4602 akçesinin hububat türü vergilerden,
355 akçesinin hane ve mücerred, 725 akçesinin keten ve meyve, 290 akçesinin hayvancılık,
110 akçesinin kârhâne ve bezirhâne ve mâhi öşrü, 90 akçesinin âsiyâb ve 240 akçesinin
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır383.

2.3.35. Yunus Yeri:
Karamanlu’ya tabi olan köyde üçü hariçten dokuz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 336 akçe olup, 200 akçesinin hububat türü vergilerden
sağklandığı anlaşılmaktadır.

2.3.36. Gençlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde üçü hariçten, biri pir-i fâni, ikisi seyyid ve biri dilsiz olan toplam
40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1100 akçesinin hububat türü vergilerden, 363 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin
keten ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 137 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır384.
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2.3.37. Horzum-i Büzürk ve Horzum-i Küçük ve Asılbeyi Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 35 neferi hariçten, biri sipahi ve biri sipahizâde olan toplam
112 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 5100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 3200 akçesinin hububat türü vergilerden, 1020 akçesinin hane ve mücerred, 300
akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin kârhâne, 120 akçesinin
âsiyâb ve 200 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır385.
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2.3.38. Tavaşoğlu Çiftliği nam-ı diğer Tavaş Murad Köyü:
Mirliva hassı olan köyde sekizi hariçten, 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 500 akçesinin hububat türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır386.

2.3.39. Demürcilü nam-ı diğer Firuz Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde altısı hariçten, 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
3285 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2585 akçesinin hububat türü vergilerden,
258 akçesinin hane ve mücerred, 260 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin kovan,
50 akçesinin kârhâne ve âsiyâb ve 82 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır387.

2.3.40. Turak Çiftliği nam-ı diğer Tavaş Murad Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dördü hariçten, biri muhassıl olan 35 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1780 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 329 akçesinin hane ve mücerred, 230 akçesinin keten ve meyve, 50
akçesinin hayvancılık ve 71 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır388.

2.3.41. Kara Toğan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 14 neferi hariçten, biri sipahi olan 41 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 5484 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4284 akçesinin hububat
türü vergilerden, 375 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 230
akçesinin hayvancılık, 135 akçesinin âsiyâb ve 110 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır389.

2.3.42. Aydemir nam-ı diğer Akçe Ak Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, biri mâ’lûl ve üçü doğancı olan toplam 72 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4760 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2460
akçesinin hububat türü vergilerden, 870 akçesinin hane ve mücerred, 550 akçesinin keten
ve meyve, 125 akçesinin hayvancılık, 135 akçesinin âsiyâb ve 220 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır390.

2.3.43. İsalar Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 22 neferi hariçten, biri sipahi ve biri sipahizâde olan 45 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2400
akçesinin hububat türü vergilerden, 440 akçesinin hane ve mücerred, 700 akçesinin keten
ve meyve, 250 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 150 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır391.
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2.3.44. Çağırgan Şahin Köyü:
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Mirliva hassı olan köyde dokuzu hariçten, biri bazdar ve biri sipahi olan toplam 61 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 8189 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 6389
akçesinin hububat türü vergilerden, 612 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten
ve meyve, 380 akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin âsiyâb ve 178 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır392.

2.3.45. Kul Yusuf nam-ı diğer Fethüddin Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 25 neferi hariçten, toplam 50 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1900 akçesinin hububat
türü vergilerden, 437 akçesinin hane ve mücerred, 700 akçesinin keten, bağ ve meyve,
100 akçesinin hayvancılık ve 100 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır393.

2.3.46. Kaynarca Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 18 neferi hariçten, 51 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3120 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü vergilerden,
531 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 245 akçesinin hayvancılık,
30 akçesinin âsiyâb ve 164 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır394.

2.3.47. Adil Çiftliği nam-ı diğer Depe Viran Köyü:
Mirliva hassı olan köyde ikisi hariçten, 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
1310 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 610 akçesinin hububat türü vergilerden,
188 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan,
30 akçesinin âsiyâb ve 82 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır395.

2.3.48. Küçük Şahin nam-ı diğer Bulduk Köyü:
Mirliva hassı olan köyde sekizi hariçten, 61 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
3650 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat türü vergilerden, 532
akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık,
60 akçesinin âsiyâb ve 158 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır396.

2.3.49. İskenderlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 20 neferi hariçten, beşi köprücü ve beşi bazdâr olan toplam 85
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
3900 akçesinin hububat türü vergilerden, 1005 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin
keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık, 40 akçesinin kârhâne, 90 akçesinin âsiyâb ve
215 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır397.

2.3.50. İskender nam-ı diğer Keremüddin Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 22 neferi hariçten, biri atmacacı, ikisi bazdâr, biri imam,
biri muhassıl, ikisi sipahizâde ve biri sipahi olan toplam 78 nefer mütemekkin olarak
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kaydedilmiş olup, 3300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1700 akçesinin hububat
türü vergilerden, 877 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 160
akçesinin hayvancılık, 40 akçesinin kârhâne, 75 akçesinin âsiyâb ve 258 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır398.

Vedat
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2.3.51. Kızık Şahin Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, biri mâ’zûl sipahi ve ikisi bazdâr olan toplam
71 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4746 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
3146 akçesinin hububat türü vergilerden, 841 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin
keten ve meyve, 280 akçesinin hayvancılık, 85 akçesinin âsiyâb ve 144 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır399.

2.3.52. Sekban nam-ı diğer Geredelü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, biri mâ’zûl ikisi sipahi, ikisi sipahizâde ve
biri mu’tak olan toplam 66 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3673 akçe hâsıl
yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1973 akçesinin hububat türü vergilerden, 859 akçesinin hane
ve mücerred, 480 akçesinin keten ve meyve, 135 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb
ve 110 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır400.

2.3.53. Emirlü Mezrâ’ası:
“Sâbıka” karye olup, mezrâ’aya dönüştüğü anlaşılan ekinlikte yedi nefer zira’at
etmektedir. 1000 akçelik hâsılın 850 akçesi hububat vergilerinden sağlanmaktadır401.

2.3.54. Celal nam-ı diğer Hoşlak Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 30 neferi hariçten, 47 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2200 akçesinin hububat türü vergilerden,
401 akçesinin hane ve mücerred, 260 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin kovan ve 99
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır402.

2.3.55. Kuruca Doğan nam-ı diğer Dündar Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri kadı olan 28 neferi hariçten, biri türbedâr ve beşi bazdâr
olan toplam 69 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 6050 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 4350 akçesinin hububat türü vergilerden, 696 akçesinin hane ve mücerred,
620 akçesinin keten ve meyve, 130 akçesinin hayvancılık, 45 akçesinin âsiyâb ve 209
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır403.

2.3.56. Ali nam-ı diğer Murad Ali Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 36 neferi hariçten, biri sipahizâde olan toplam 82 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1100
akçesinin hububat türü vergilerden, 655 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten
ve meyve, 190 akçesinin hayvancılık ve orman, 40 akçesinin kârhâne, 60 akçesinin âsiyâb
ve 155 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır404.

2.3.57. İsaoğlu Çiftliği nam-ı diğer Köselü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dördü hariçten, 17 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
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1500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 700 akçesinin hububat türü vergilerden, 225
akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık,
15 akçesinin âsiyâb ve 110 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır405.

2.3.58. Kısacık Doğan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, biri mülâzım, biri muhassıl, biri sipahizâde,
biri sipahi, biri köprücü ve beşi bazdâr olan toplam 75 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1300 akçesinin hububat türü vergilerden,
692 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 250 akçesinin hayvancılık,
40 akçesinin kârhâne, 25 akçesinin kömür ocağı, 50 akçesinin iskele, 30 akçesinin âsiyâb
ve 363 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır406.

2.3.59. Kargalu nam-ı diğer Keremüddin Köyü:
Mirliva hassı olan köyde altısı hariçten, ikisi bazdâr olan toplam 59 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 6000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4300 akçesinin
hububat türü vergilerden, 712 akçesinin hane ve mücerred, 530 akçesinin keten ve meyve,
100 akçesinin kovan, 120 akçesinin mandıra, 150 akçesinin âsiyâb ve 118 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır407.

2.3.60. Kızılca Viran Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 16 neferi hariçten, 46 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1800 akçesinin hububat türü vergilerden,
466 akçesinin hane ve mücerred, 520 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin kovan ve
164 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır408.

2.3.61. İkizce nam-ı diğer Gölcük ve Turak ve Menayir Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 24 neferi hariçten, biri muhassıl olan 80 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 5500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3800 akçesinin
hububat türü vergilerden, 732 akçesinin hane ve mücerred, 640 akçesinin keten ve
meyve, 50 akçesinin kovan, 15 akçesinin âsiyâb ve 268 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni
türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır409.

2.3.62. Alaca Çiftliği nam-ı diğer Seyfeköy:
Mirliva hassı olan köyde 16 neferi hariçten, 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1900 akçesinin hububat türü vergilerden,
339 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan ve
161 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır410.

2.3.63. Kene Tuğrul nam-ı diğer Binmez Köyü:
Mirliva hassı olan köyde sekizi hariçten, 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
2600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1800 akçesinin hububat türü vergilerden, 275
akçesinin hane ve mücerred, 320 akçesinin keten ve meyve, 160 akçesinin hayvancılık,
15 akçesinin âsiyâb ve 30 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır411.
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2.3.64. Celal Hacı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, biri zâvitedâr ve biri köprücü olan toplam
66 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu
hâsılın 2400 akçesinin hububat türü vergilerden, 720 akçesinin hane ve mücerred, 400
akçesinin keten ve meyve, 180 akçesinin hayvancılık, 50 akçesinin kârhâne ve bezirhâne,
150 akçesinin âsiyâb ve 120 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır412.

Vedat
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2.3.65. Çengi Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten, 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2345 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1044 akçesinin hububat türü vergilerden,
419 akçesinin hane ve mücerred, 400 akçesinin keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık,
90 akçesinin kârhâne ve bezirhâne, 140 akçesinin âsiyâb ve 110 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır413.

2.3.66. Karaman nam-ı diğer Yahşilü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, ikisi bazdâr 99 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 5344 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3444 akçesinin hububat
türü vergilerden, 1218 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 250
akçesinin hayvancılık, 30 akçesinin bezirhâne, 75 akçesinin âsiyâb ve 177 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır414.

2.3.67. Kara Beyoğlu Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, biri saka ve üçü sipahi olan toplam 52 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3200 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000
akçesinin hububat türü vergilerden, 536 akçesinin hane ve mücerred, 310 akçesinin keten
ve meyve, 100 akçesinin kovan, 20 akçesinin biçki kârhânesi, 30 akçesinin âsiyâb ve 204
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır415.

2.3.68. Akkilise Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 14 neferi hariçten, ikisi bazdâr 40 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat
türü vergilerden, 463 akçesinin hane ve mücerred, 330 akçesinin keten ve meyve, 100
akçesinin kovan, 120 akçesinin âsiyâb ve 87 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır416.

2.3.69. İzci Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 21 neferi hariçten, 48 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4800 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3726 akçesinin hububat türü vergilerden,
524 akçesinin hane ve mücerred, 250 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan ve
200 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır417.

2.3.70. Cengerlü Köyü ve Hacı Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten, 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Horzum Köyü yakınındaki çiftlikte ise on neferi hariçten, üçü bazdâr olan 14 nefer
412		
413		
414		
415		
416		
417		

TADB. TTD. 49, 49, v. 127a-b.
TADB. TTD. 49, 49, v. 127b-128a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 128a-129a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 129a-b.
TADB. TTD. 49, 49, v. 129b-130a.
TADB. TTD. 49, 49, v. 130a.
367

Vedat
TURGUT

meskûndur. Köy ve çiftliğin hâsılı 3091 akçe olup, mezkûr hâsılın 2091 akçesinin hububat
türü vergilerden, 362 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 220
akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin âsiyâb ve 113 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır418.

2.3.71. Bıyıklı Ali nam-ı diğer Kuburcu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten, 53 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 6400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 5000 akçesinin hububat türü vergilerden,
608 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan,
30 akçesinin âsiyâb ve 162 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır419.

2.3.72. Sıralu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 26 neferi hariçten, 63 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 5159 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 3629 akçesinin hububat türü vergilerden,
789 akçesinin hane ve mücerred, 420 akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık,
20 akçesinin âsiyâb ve 171 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır420.

2.3.73. Derelü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 neferi hariçten, biri danişmend ve biri mu’tâk olan toplam
37 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
1200 akçesinin hububat türü vergilerden, 328 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin
keten ve meyve, 100 akçesinin kovan, 60 akçesinin âsiyâb ve 112 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır421.

2.3.74. Turak Çiftliği nam-ı diğer Çeribaşı Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, 40 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 5300 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4000 akçesinin hububat türü vergilerden,
515 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 200 akçesinin hayvancılık,
105 akçesinin âsiyâb ve 60 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır422.

2.3.75. Sepetçi Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, biri mülâzım 60 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 6500 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 5000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 719 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 100
akçesinin kovan, 45 akçesinin âsiyâb ve 136 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır423.

2.3.76. Kara İlyas nam-ı diğer Hacı Şeyh Köyü:
Mirliva hassı olan köyde üçü hariçten, biri pir-i fâni 43 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat
türü vergilerden, 487 akçesinin hane ve mücerred, 600 akçesinin keten ve meyve, 200
akçesinin hayvancılık, 105 akçesinin âsiyâb ve 108 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır424.
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2.3.77. Tosya nam-ı diğer Saru Şeyh Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, biri âmâ olan 53 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 3600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2500 akçesinin hububat
türü vergilerden, 466 akçesinin hane ve mücerred, 350 akçesinin keten ve meyve, 120
akçesinin hayvancılık, 75 akçesinin âsiyâb ve 89 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır425.
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2.3.78. İnegöl Hızır nam-ı diğer Tutak Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, biri sipahi ve biri sipahizâde olan toplam 37
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 5900 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın
4800 akçesinin hububat türü vergilerden, 399 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin
keten ve meyve, 150 akçesinin hayvancılık, 90 akçesinin âsiyâb ve 161 akçesinin bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır426.

2.3.79. Curca nam-ı diğer Murad Kul Köyü:
Mirliva hassı olan köyde on neferi hariçten, 65 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2460 akçesinin hububat türü vergilerden,
381 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık,
90 akçesinin âsiyâb ve 68 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır427.

2.3.80. Kızıl Akyer nam-ı diğer Fazlullah Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3592 akçe
hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2192 akçesinin hububat türü vergilerden, 446 akçesinin
hane ve mücerred, 550 akçesinin keten ve meyve, 125 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin
kârhâne, 60 akçesinin âsiyâb ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır428.

2.3.81. Boğalular Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 25 neferi hariçten, 68 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 6000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4000 akçesinin hububat türü vergilerden,
599 akçesinin hane ve mücerred, 1000 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin kovan,
15 akçesinin âsiyâb ve 286 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır429.

2.3.82. Kemereddinlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 38 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1600 akçe hâsıl
yazılıdır. Söz konusu hâsılın 900 akçesinin hububat türü vergilerden, 180 akçesinin hane
ve mücerred, 25 akçesinin keten ve meyve, 410 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb
ve 25 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır430.

2.3.83. Hacıoğlu Çiftliği nam-ı diğer Tahir Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 14 neferi hariçten, 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 3138 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1837 akçesinin hububat türü vergilerden,
525 akçesinin hane ve mücerred, 410 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık,
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135 akçesinin âsiyâb ve 131 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır431.

2.3.84. Beğlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 30 neferi hariçten, biri bazdâr, biri sipahizâde ve biri köprücü
olan toplam 73 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3998 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 1999 akçesinin hububat türü vergilerden, 640 akçesinin hane ve mücerred,
900 akçesinin keten ve meyve, 250 akçesinin hayvancılık, 75 akçesinin âsiyâb ve 135
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır432.

2.3.85. Hamzalu Köyü:
Mirliva hassı olan köyde iki neferi hariçten, 15 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 1100 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 400 akçesinin hububat türü vergilerden,
146 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık
ve 104 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır433.

2.3.86. Satmaz nam-ı diğer Kızılcaköy:
Mirliva hassı olan köyde 29 neferi hariçten, beşi köprücü olan toplam 77 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2200
akçesinin hububat türü vergilerden, 843 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten
ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin âsiyâb ve 147 akçesinin bâd-ı hevâdeştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır434.

2.3.87. Satmaz nam-ı diğer Akbaş Köyü:
Mirliva hassı olan köyde yedisi hariçten, biri bazdâr 52 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 3400 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2000 akçesinin hububat türü
vergilerden, 688 akçesinin hane ve mücerred, 520 akçesinin keten ve meyve, hayvancılık,
30 akçesinin âsiyâb ve 162 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır435.

2.3.88. Kuşlu Çiftliği:
Mirliva hassı olan köyde 12 neferi hariçten, 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4200 akçesinin hububat türü vergilerden,
235 akçesinin hane ve mücerred, 115 akçesinin keten ve meyve, 60 akçesinin hayvancılık
ve 90 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır436.

2.3.89. Nasıri nam-i diğer Bakurcıyan Köyü:
Mirliva hassı olan köyde dokuzu hariçten, biri muhassıl 46 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 1000 akçesinin hububat
türü vergilerden, 521 akçesinin hane ve mücerred, 200 akçesinin keten ve meyve, 100
akçesinin kovan, 45 akçesinin âsiyâb ve 134 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden
sağlandığı anlaşılmaktadır437.

2.3.90. Kara Turmuş Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 15 neferi hariçten, 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
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olup, 3600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2600 akçesinin hububat türü vergilerden,
484 akçesinin hane ve mücerred, 212 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık
ve 304 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır438.
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2.3.91. Kara Mahmud nam-ı diğer Karaman Deresi Köyü:
Mirliva hassı olan köyde biri yeniçeri olan 25 neferi hariçten, biri sipahi ve ikisi köprücü
olan toplam 51 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2700 akçe hâsıl yazılıdır. Söz
konusu hâsılın 1500 akçesinin hububat türü vergilerden, 532 akçesinin hane ve mücerred,
240 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık, 45 akçesinin âsiyâb ve 163
akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır439.

2.3.92. Danişmendlü Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 11 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 600 akçe
hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 300 akçesinin hububat türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır440.

2.3.93. Durca nam-ı diğer Tatar İlyas Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 17 neferi hariçten, 64 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 5600 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 4600 akçesinin hububat türü vergilerden,
581 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 50 akçesinin kovan,
60 akçesinin kârhâne, 45 akçesinin âsiyâb ve 196 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır441.

2.3.94. Kazlu Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten, biri bazdâr toplam 26 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 3000 akçe hâsıl yazılıdır. Söz konusu hâsılın 2200 akçesinin
hububat türü vergilerden, 273 akçesinin hane ve mücerred, 320 akçesinin keten ve meyve,
50 akçesinin kovan ve 157 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı
anlaşılmaktadır442.

2.3.95. Mezarî:
Çeşitli mezrâ’alarda zirâ’at eden 48 neferden oplam 2300 akçe hâsıl sağlandığı
anlaşılmaktadır443.

2.3.96. Halugörlü Köyü:
Kara Doğan Köyü’nden ifrâz olduğu anlaşılan köyde 15 neferi hariçten, 57 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2500 akçe olup, hububat vergileri 1500,
hane ve mücerred vergileri 529, keten ve meyve 200, hayvancılık 250, âsiyâb 120 ve bâd-ı
hevâ-deştbâni vergileri 101 akçe ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir444.

2.3.97. Kârhâne
Korucadağ’daki Ada Karhânesi’nde 1280 akçe hâsıl mukayyeddir445.

2.3.98. Hacı Çiftliği Köyü:
Mirliva hassı olan köyde 13 neferi hariçten, 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
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Köyün hâsılı 1900 akçe olup, hububat vergileri 1200, hane ve mücerred vergileri 245,
keten ve meyve 100, hayvancılık 200, âsiyâb 15 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 140 akçe
ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir446.

2.3.99. Kabaklu nam-ı diğer Şuayyiblü Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 2000 akçe olup, hububat vergileri 800, hane ve mücerred vergileri 462,
keten ve meyve 400, hayvancılık 200 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 138 akçe ile gelir
kalemlerini teşkil etmektedir447.

2.3.100. Yaylalu ve Sancaklu ve Seketli ve Yeniköy:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 10 neferi hariçten, 27 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1942 akçe olup, hububat vergileri 872, hane ve mücerred
vergileri 307, keten ve meyve 400, hayvancılık 250, âsiyâb 15 ve bâd-ı hevâ-deştbâni
vergileri 100 akçe ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir448.

2.3.101. Nureddin nam-ı diğer Mahmud Çiftliği:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde beş neferi hariçten, 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1020 akçe olup, hububat vergileri 1500, hane ve mücerred
vergileri 780, keten ve meyve 20, kovan 10 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 52 akçe ile
gelir kalemlerini teşkil etmektedir449.

2.3.102. Nureddin nam-ı diğer Beşir Çiftliği:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde altı neferi hariçten, 32 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1744 akçe olup, hububat vergileri 834, hane ve mücerred
vergileri 482, keten ve meyve 200, hayvancılık 110 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 118
akçe ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir450.

2.3.103. Kabakoz Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 1288 akçe olup, hububat vergileri 588, hane ve mücerred vergileri 349,
keten ve meyve 150, hayvancılık 70 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 141 akçe ile gelir
kalemlerini teşkil etmektedir451.

2.3.104. Yunuslu Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde yedi neferi hariçten, dokuz nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 803 akçe olup, hububat vergileri 540 akçe ile en önemli
gelir kalemini teşkil etmektedir452.

2.3.105. İlyaslu nam-ı diğer Izgara Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 11 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 591 akçe olup, hububat vergileri 291 akçe ile en önemli gelir kalemlerini
teşkil etmektedir453.
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2.3.106. Aleksi nam-ı diğer Sadıklu Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde beş nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 392 akçedir454.
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2.3.107. Narlı Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 490 akçedir455.

2.3.108. Tune Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 585 akçe olup, hububat vergileri 180, hane ve mücerred vergileri 267, keten
ve meyve 30, kovan 50 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 53 akçe ile gelir kalemlerini teşkil
etmektedir456.

2.3.109. Doğanlu Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 662 akçedir457.

2.3.110. Azgara Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün
hâsılı 1396 akçe olup, hububat vergileri 796 akçe ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir458.

2.3.111. Kara Kiras-ı Büzürk Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 22 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 1447 akçe olup, hububat vergileri 647, hane ve mücerred vergileri 279,
keten ve meyve 150, hayvancılık 240 ve bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri 141 akçe ile gelir
kalemlerini teşkil etmektedir459.

2.3.112. Kara Kiras-ı Küçük Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 759 akçedir460.

2.3.113. Mezra’a:
Dört adet mezrâ’ada toplam 872 akçe hâsıl mukayyeddir461.

2.3.114. Şarka (?) Sunkur Köyü:
Sultan Selim Han Evkâfı dâhilinde olan köyde 53’ü hane olan toplam 69 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 5612 akçe hâsıl tesbit edilmiştir462.

2.3.115. Ağaçoğlu Köyü:
Sultan Selim Han Evkâfı dâhilinde olan köyde 28’i hane olan toplam 43 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4238 akçe hâsıl tesbit edilmiştir463.
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2.3.116. Ağaçağıl Köyü:
Vedat
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Sultan Selim Han Evkâfı dâhilinde olan köyde 26’sı hane olan toplam 36 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4240 akçe hâsıl tesbit edilmiştir464.

2.3.117. Doğancıoğlu Köyü:
Ahi Çelebi Evkâfı dâhilinde olan köyde 83’ü hane olan toplam 102 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 5634 akçe hâsıl tesbit edilmiştir465.

2.3.118. Emir Bey Köyü:
Orhan Bey’den İznik Medresesi ve Kandıra Camii için vakfedilmiş olan köyde 26’sı
hane olan toplam 37 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 8185 akçe hâsıl tesbit
edilmiştir466. Bundan başka Şile Nahiyesi içinde Murad oğlu Dündar adına 3016 akçe hâsıllı
bir yer ile Akbıyık ve Emirce Sultan adına kayıtlı zâviye evkâfı da dikkat çekicidir467.

2.4. İznik Nahiyesi Kır İskân Birimleri
2.4.1. Hızıroğlu Köyü:
Köy 13 nefer ile meskûn olup, 2200 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini
1710 akçeyle hububat gelirleri, 138 akçeyle hane ve mücerred, 220 akçeyle bagat ve
bakla, 50 akçeyle balıklağu ve 91 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil etmektedir468.

2.4.2. Dündarlu Köyü:
Köy altısı hariçten, 20 nefer ile meskûn olup, 8500 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün
gelir kalemlerini 3980 akçeyle hububat gelirleri, 60 akçeyle bakliyat, 374 akçeyle hane ve
mücerred, 1070 akçeyle bagat, sebze ve meyve, 1400 akçeyle çeltik ve çeltik nehri, 740
akçeyle hayvancılık, 70 akçeyle koru ve 236 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil
etmektedir469.

2.4.3. Kazan Köyü:
“hâli ani’r-re’âya” şeklinde kaydedilen köyün hariçten zira’at edildiği belirtilmeke olup,
25 nefer mukayyeddir. Köyün hâsılı 4500 akçe olup, gelir kalemlerini 2700 akçeyle hububat
gelirleri, 174 akçeyle hane, 150 akçeyle sebze ve meyve, 1416 akçeyle hayvancılık ve 63
akçeyle deştbâni vergileri teşkil etmektedir470.

2.4.4. Kamice Köyü:
“hâli ani’r-re’âya” şeklinde kaydedilen köyün hariçten zira’at edildiği belirtilmeke olup,
13 nefer mukayyeddir. Köyün hâsılı 3400 akçe olup, gelir kalemlerini 2087 akçeyle hububat
gelirleri, 263 akçeyle mücerred, 600 akçeyle bağ ve ceviz, 400 akçeyle hayvancılık, 30
akçeyle âsiyâb ve 20 akçeyle deştbâni vergileri teşkil etmektedir471.

2.4.5. Yörükçe Köyü:
Köy, beş nefer ile meskûn olup, 2100 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini
1560 akçeyle hububat, 207 akçeyle hane, 350 akçeyle hayvancılık, 20 akçeyle meyve ve
23 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil etmektedir472.
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2.4.6. Kara Bölük nam-ı diğer Kör Sinan Köyü:
Köy, altısı hariçten 30 nefer ile meskûn olup, 4256 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün
gelir kalemlerini 1756 akçeyle hububat, 333 akçeyle hane ve mücerred, 680 akçeyle
hayvancılık, 350 akçeyle meyve ve bağ ve 137 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil
etmektedir473.

Vedat
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2.4.7. Çıkrıkçı Mezrâ’ası:
Ekinlik, beş nefer ile meskûn olup, 1898 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Gelir kalemlerini
1570 akçeyle hububat, 38 akçeyle hane, 1030 akçeyle hayvancılık, 40 akçeyle meyve ve
sebze ve 20 akçeyle deştbâni vergileri teşkil etmektedir474.

2.4.8. Türkeşler Köyü:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köyde 17 nefer tesbit edilmiş olup, köyün hâsılı
1200 akçe olarak verilmiştir. Köy yakınındaki Odan Mezrâ’ası’nda da 1000 akçelik hâsıl
kaydedilmiştir475.

2.4.9. Kula Şahin nam-ı diğer Kara Delik Köyü:
Köy, ikisi hariçten 16 nefer ile meskûn olup, 4999 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün
gelir kalemlerini 3496 akçeyle hububat, 204 akçeyle hane ve mücerred, 300 akçeyle
hayvancılık, 800 akçeyle meyve, sebze ve bağ ve 196 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri
teşkil etmektedir476.

2.4.10. Aydoğdu Köyü:
Köy, dördü hariçten 13 nefer ile meskûn olup, 2000 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Üç
adet zemin kaydının da bulunduğu köyün gelir kalemlerini 1300 akçeyle hububat, 251
akçeyle hane ve mücerred, 350 akçeyle hayvancılık ve 99 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni
vergileri teşkil etmektedir477.

2.4.11. Hoca Köyü:
Köy, dokuzu hariçten 17 nefer ile meskûn olup, 3065 akçe hâsılı ile mukayyeddir.
Köyün gelir kalemlerini 1900 akçeyle hububat, 212 akçeyle hane ve mücerred, 100 akçeyle
kovan, 805 akçeyle meyve, sebze ve bağ ve 48 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil
etmektedir478.

2.4.12. Kandemiş Köyü:
Köy, on nefer ile meskûn olup, 2900 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini
1600 akçeyle hububat, 178 akçeyle hane ve mücerred, 950 akçeyle hayvancılık, 150
akçeyle meyve ve sebze ve 20 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil etmektedir479.

2.4.13. Güreş Köyü:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köyde, 32 nefer tesbit edilmiş olup, 2300 akçe hâsılı
ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini 1245 akçeyle hububat,155 akçeyle hane ve
mücerred, 400 akçeyle hayvancılık, 420 akçeyle meyve, sebze ve bağ ve 30 akçeyle bâd-ı
hevâ-deştbâni vergileri teşkil etmektedir480.
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2.4.14. Karaca Ali nam-ı diğer Çerkeşlü Köyü:
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Köy, 11 neferi hariçten 20 nefer ile meskûn olup, 2000 akçe hâsılı ile mukayyeddir.
Köyün gelir kalemlerini 1480 akçeyle hububat, 263 akçeyle hane ve mücerred, 180 akçeyle
hayvancılık, 150 akçeyle meyve ve bağ ve 120 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni vergileri teşkil
etmektedir481.

2.4.15. Otaç nam-ı diğer Şeyh Köyü:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köy, 29 nefer ile meskûn olup, 3500 akçe hâsılı
ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini 1550 akçeyle hububat, 277 akçeyle hane ve
mücerred, 300 akçeyle hayvancılık, 900 akçeyle çeltik, 460 akçeyle meyve, sebze ve bağ
ve 13 akçeyle deştbâni vergileri teşkil etmektedir482.

2.4.16. Balaban nam-ı diğer Laçin Mezrâ’ası:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köy, altısı hariçten 34 nefer ile meskûn olup, 4000
akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün gelir kalemlerini 3100 akçeyle hububat, 106 akçeyle
hane, 400 akçeyle hayvancılık, 350 akçeyle sebze ve penbe ve 44 akçeyle deştbâni vergileri
teşkil etmektedir483.

2.4.17. Müşkire Köyü:
Köy, beşi hariçten 56 nefer ile meskûn olup, 5450 akçe hâsılı ile mukayyeddir. Köyün
gelir kalemlerini 2550 akçeyle hububat, 575 akçeyle hane ve mücerred, 100 akçeyle
hayvancılık, 2600 akçeyle meyve, sebze ve bağ ve 125 akçeyle bâd-ı hevâ-deştbâni
vergileri teşkil etmektedir. Köyün gelir kalemleri içinde bağcılığa ait vergilerin hububat
gelirlerinden fazla oluşu dikkkat çekicidir484.

2.4.18. Yortan Köyü:
Köy, 23 nefer ile meskûn olup, toplam hâsılı mukayyed değildir. Köyün gelir kalemlerinden
sadece hane mücerred vergisinin miktarı belli olup, diğer kalemlerin hâsılı hakkında bilgi
mevcut değildir. Hububat, hane, baklagil, sebze, meyve ve penbe, hayvancılık, dibek ve
bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden köyde yapılan ekonomik faaliyet hakkında bir fikir
verebilmektedir485.

2.4.19. Kiremit
Köy, 13 nefer ile meskûn olup, toplam hâsılı mukayyed değildir. Köyün gelir kalemlerinden
sadece hane mücerred vergisinin miktarı belli olup, diğer kalemlerin hâsılı hakkında bilgi
mevcut değildir. Hububat, hane, baklagil, sebze, meyve ve penbe, hayvancılık, dalyan, dibek
ve bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden köyde yapılan ekonomik faaliyet hakkında bir fikir
verebilmektedir486.

2.4.20. Hızırköy
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köy, 20 nefer ile meskûn olup, toplam hâsılı mukayyed
değildir. Köyün gelir kalemlerinden sadece hane mücerred vergisinin miktarı belli olup,
diğer kalemlerin hâsılı hakkında bilgi mevcut değildir. Hububat, hane, baklagil, sebze,
meyve ve penbe, hayvancılık, erz nehri ve bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden köyde
yapılan ekonomik faaliyet hakkında bir fikir verebilmektedir487.
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2.4.21. Dereköy:
Köyde üçü hariçten, biri kasap ve biri âmâ olan toplam 23 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 5000 akçe hâsıl mukayyeddir. Söz konusu hâsılın 3560 akçesini hububat,
500 akçesini meyve, sebze ve bağ, 200 akçesini hayvancılık, 200 akçesini pirinç, 264 akçesini
hane ve mücerred ve 276 akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergiler teşkil etmektedir488.
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2.4.22. Dögerek Köyü:
Köyde 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1000 akçe hâsıl mukayyeddir.
Söz konusu hâsılın 520 akçesini hububat, 220 akçesini meyve, sebze ve bağ, 100 akçesini
hayvancılık 264 akçesini hane ve mücerred ve 17 akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergiler teşkil etmektedir489.

2.4.23. Kâki Köyü:
Köyde 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 5000 akçe hâsıl mukayyeddir.
Söz konusu hâsılın 2290 akçesini hububat, 100 akçesini meyve, sebze ve bağ, 540 akçesini
hayvancılık, 30 akçesini kârhâne, 191 akçesini hane ve mücerred ve 49 akçesini bâd-ı
hevâ-deştbâni türü vergiler teşkil etmektedir490.

2.4.24. Boyaluca Köyü:
Köyde biri imam ve biri muhassıl olan toplam 98 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 5200 akçe hâsıl mukayyeddir. Söz konusu hâsılın 2480 akçesini hububat, 600
akçesini meyve, sebze, penbe, 750 akçesini hayvancılık, 957 akçesini hane ve mücerred ve
113 akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergiler teşkil etmektedir491.

2.4.25. Nefs-i Görele:
Lala Paşa’nın Yıldırım Bayezid eliyle mülkü olan Görele nefsinin, Lala Paşa’nın
torunlarından Musa Bey veled-i Mehmed Bey’e Sultan Murad ve Sultan Bayezid
temliknâmesiyle geçtiği, Musa Bey’den sonra sırasıyla oğlu Elvan’a, sonra evladından
Mehmed oğlu Mustafa’ya tımâr tarikiyle verildiği, Mustafa’dan sonra ise oğlu Musa’nın
tasarrufunda olduğu anlaşılmaktadır. Köyde biri hatib, biri sipahizâde, ikisi mu’tâk, beşi sâdât
olan toplam 44 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 5999 akçe hâsıl mukayyeddir.
Söz konusu hâsılın 1699 akçesini hububat, 1200 akçesinin bagat, 700 akçesini çeşitli
meyve ağaçları, 800 akçesini hayvancılık, 150 akçesini âsiyâb ve dibek, 600 akçesini çeltik,
300 akçesini niyâbet ve bâc-ı bazar, 300 akçesini orman ve 250 akçesini bâd-ı hevâdeştbâni türü vergiler teşkil etmektedir492. Görele nehrinden de 2720 akçe hâsıl sağlandığı
anlaşılmaktadır.

2.4.26. Bolgaruz Köyü:
Köyde 14 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 890 akçe hâsıl mukayyeddir.
Söz konusu hâsılın 550 akçesini hububat, 200 akçesini hayvancılık, 247 akçesini hane ve
mücerred ve 53 akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergiler teşkil etmektedir493.

2.4.27. Korkud Köyü:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köyde dokuz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 400 akçe hâsıl mukayyeddir494.
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2.4.28. Dağ Arı Köyü:
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Köyde sekizi hariçten, 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 700 akçe hâsıl
mukayyeddir. Söz konusu hâsılın 380 akçesini hububat vergileri teşkil etmektedir495.

2.4.29. Akçe Ak Köyü:
Hariçen zira’at edildiği belirtilen köyde biri yeniçeri olan 19 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2100 akçe hâsıl mukayyeddir. Söz konusu hâsılın 1000 akçesini hububat,
280 akçesini sebze, 600 akçesini hayvancılık, 164 akçesini hane ve mücerred ve 56
akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergiler teşkil etmektedir. Köy yakınındaki Deliklü Kaya
Mezrâ’asından ise 1350 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmaktadır496.

2.4.30. Umurcanlu Mezrâ’ası:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen köyde 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
1580 akçe hâsıl mukayyeddir. Söz konusu hâsılın 793 akçesini hububat, 680 akçesini
sebze ve bağ, 874 akçesini hane ve mücerred ve 20 akçesini bâd-ı hevâ-deştbâni türü
vergiler teşkil etmektedir497.

2.4.31. Ardıç Köyü:
Köyde 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 800 akçe hâsıl mukayyeddir. Söz
konusu hâsılın 400 akçesini hububat vergileri teşkil etmektedir498.

2.4.32. Mezârî:
Dört mezrâ’a, iki çayır ve iki çiftlikten toplam 3717 akçe hâsıl sağlandığı anlaşılmakta
olup, mezrâ’alardan birinde altı nefer tesbit edilmiştir499.

2.4.33. Yenice Köyü:
Murad Hüdâvendigâr’dan Mehmed Bey Zâviyesi için vakfedilen köyün en son
mutasarrıfları olarak Hamza Bey ve Sinan Bey kaydedilmiştir. Köyde 14 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 16.969 akçe hâsıl yazılıdır500.

2.4.34. Ayvacık Köyü:
Sultan Murad Bey tarafından Balaban Bey’e temlik edilen köy, Balaban Bey ve Oruç Bey
tarafından vakfedilmiştir. Köyde 58’i hane olan 71 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 13.967 akçe hâsıl yazılıdır501.

2.4.35. Gediklü Köyü:
Orhan Bey’in İznik’teki imaretine vakfedilen köyün Söğüd’e tabi olduğu anlaşılmakta
olup, köyde 17’si hane olan 27 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3914
akçedir502.

2.4.36. Dereköy:
Orhan Bey’in İznik’teki imaretine vakfedilen köyün Söğüd’e tabi olduğu anlaşılmakta
olup, köyde 23’ü hane olan 32 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 8771
akçedir503.
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2.4.37. Danişmendlü Köyü:
Orhan Bey’in İznik’teki imaretine vakfedilen köyün Söğüd’e tabi olduğu anlaşılmakta
olup, köyde 22’si hane olan 28 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5756
akçedir504.
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2.4.38. Çebi Köyü:
Orhan Bey’in İznik’teki imaretine vakfedilen köyün Söğüd’e tabi olduğu anlaşılmakta
olup, köyde 29’u hane olan 47 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı
35.952 akçedir505.

2.4.39. Ömerköy:
Sultan II. Bayezid Han’ın oğlu Sultan Mehmed’in kızı Hafza Hatun’un Bursa’daki
mescidine vakfedilen köyde, 15’i hane olan 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 3267 akçedir506.

2.4.40. Karadigin:
Hafza Hatun’un Bursa’daki mescidine vakfedilen köyde 26’sı hane olan 42 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2715 akçedir507.

2.4.41. Hocaköy:
Orhan Bey’in İznik’teki Camii hatibine vakfedilen köyde 10’u hane olan 15 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1049 akçedir508.

2.4.42. Kozluca Köyü:
Orhan Bey tarafından İznik’teki medrese talebeleri için vakfedilen köyde 26’sı hane olan
45 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5904 akçedir509.

2.4.43. Meram (?) Köyü:
Çandarlı Hayreddin Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 70’i hane olan 96
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 37.713 akçe olup, bunun 11.000
akçesinin “balıklağu”dan sağlandığı anlaşılmaktadır510.

2.4.44. Hamza Bey Köyü:
Çandarlı Hayreddin Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 22’si hane olan 34
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1968 akçedir511.

2.4.45. Tacir Köyü:
Çandarlı Hayreddin Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 32’si hane olan 43
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3504 akçedir512.

2.4.46. Görmez Köyü:
Çandarlı İbrahim Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 28’i hane olan 40 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4167 akçedir513.
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2.4.47. Natır nam-ı diğer Ferraş Bali Köyü:
Vedat
TURGUT

Görele’ye tabi olan köy, Sultan Murad Han zamanında İbrahim Paşa Evkâfı arasında
gösterilmiştir. Köyde 16’sı hane olan 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 28.647
akçe hâsıl yazılıdır514.

2.4.48. Akköy nam-ı diğer Çeltükçi Köyü:
Çandarlı İbrahim Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 41’i hane olan 55 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 19.568 akçedir515.

2.4.49. Hacıbeylü Köyü:
Çandarlılardan Alem hatun Vakfı’na bağlı olan köyde 32’si hane olan 43 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 6641 akçedir516.

2.4.50. Akalan Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde 20’si hane olan 38 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2584 akçedir517.

2.4.51. Aktaş Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde dokuzu hane olan 14 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2521 akçedir518.

2.4.52. Akköy:
Çandarlı Hayreddin Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köy, Gündüz bey’in kızından
satın alınmış olup, köyde 13’ü hane olan 20 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 14.000 akçedir519.

2.4.53. Çakırviran nam-ı diğer Dağköy:
Söz konusu kayıt, Sultan Bayezid’in validesinin kim olduğu hususundaki farklı görüşleri
yeniden gündeme getirmektedir. Danişmend tarafından Mükerreme, Uluçay tarafından ise
Gülbahar şeklinde tesbit edilen bu husus, evkâf defterindeki bu kayıtla Danişmend’in lehine
çözülmüş gibi görünmektedir. Bununla beraber, Mükrime Hatun’un taşıdığı “Sıtti” ünvânının
“teyze, hala” manasına geldiği düşünülürse, kardeşi Alaüddevle’nin kızı Ayşe Hatun ile
Bayezid Han’ı evlendiren Sıtti Mükrime Hatun’un II. Murad’ın aldığı karar icabı siyaseten
“Valide Sultan” olarak anıldığı söylenebilir. Sultan Bayezid Han’ın Zülkadiroğlu Süleyman
Bey’in kızı ve Alaüddevle’nin kızkardeşi olan vâlidesi Sıtti Mükrime (Mükerreme) Hatun
adına Bursa’da bulunan mescidi için vakfedilen köyde 31’i hane olan 47 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5188 akçe olup, söz konusu kayıt, Bayezid’in annesinin
Sıtti Mükrime mi, yoksa Gülbahar Hatun mu oluğu yönündeki şüpheleri Mükrime lehinde
sağlamlaştıran kanıtların yeni bir örneğini teşkil etmektedir. 520.

2.4.54. Uluviran Köyü:
Çandarlı Hayreddin Paşa’nın İznik’teki imaretine vakfedilen köyde üç nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 300 akçe hâsıl yazılıdır521.
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2.4.55. Hisarcık Köyü:
Orhan Bey’i İzmit’teki imaretine vakfedilen köyde 18’i hane olan 22 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2094 akçedir522.

Vedat
TURGUT

2.4.56. Emirler Köyü:
Orhan Bey’i İzmit’teki imaretine vakfedilen köyde 10’u hane olan 16 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 1290 akçedir523.

2.4.57. Dutluca Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın kızı Hatice Hatun’un Vakfı’na bağlı olan köyde 28’i hane olan 40
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 11.592 akçedir524.

2.4.58. Depe nam-ı diğer Akhüddam (?):
Sultan Bayezid’in kızı hatice Hatun’un Vakfı’na bağlı olan köyde 47’si hane olan 66
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 11.473 akçedir525.

2.4.59. Ok-ı Kebir Köyü:
Meşihati Mevlana Hüseyin’e bırakılan köyün de Hatice Hatun Vakfı’na bağlı olduğu
anlaşılmakta olup, köyde 54’ü hane olan 71 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 5570 akçedir526.

2.4.60. Tarlu Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın kızı Hatice Sultan’ın Vakfı olan köyde 12’si hane olan 28 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 1645 akçedir527.

2.4.61. Gedik Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Cami-i Şerif’i için vakfedilen köyde 22’si hane olan 39
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 9551 akçedir528.

2.4.62. Pek Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın merhum oğlu Sultan Mehmed Han için vakfettiği köyde 15’i
hane olan 22 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 4988 akçedir529.

2.4.63. Çakır Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın merhum oğlu Sultan Mehmed Han için vakfettiği köyde 38’i
hane olan 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 9878 akçedir530.

2.4.64. Baltocuk Köyü:
Kapu ağası Hüseyin Ağa’nın Yörgüç Paşa oğlu Yunus Bey’in kızı hatice Hatun’dan satın
aldığı köyde yedisi hane olan sekiz nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün
hâsılı 2577 akçedir. Hüseyin Ağa’nın köyü, İstanbul’da bina ettirdiği camiine vakfettiği
anlaşılmaktadır531.
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2.4.65. Kaya nam-ı diğer Gündüz Köyü:
Vedat
TURGUT

Sultan Bayezid Han’ın Hüseyin Ağa’ya temlik ettiği köyde 13’ü hane olan 16 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2737 akçedir532.

2.4.66. Pazarköy ma’a Terziler Köyü:
Orhan Bey tarafından İznik’teki medrese müderrisi için vakfedilen köyde 85’i hane olan
124 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 58.249 akçedir. Bu hâsılın
36.000 akçesinin nehirden sağlandığı belirtilmektedir533.

2.4.67. Hatunköy:
Murad Hüdâvendigâr tarafından annesi Nilüfer Hatun ve Alaeddin Paşa ruhu için
vakfettiği köyde dört nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 9605
akçedir534.

2.4.68. Akköy:
Balaban Paşa’nın kızı Hundi Hatun’un Hamza Bey oğullarından satın aldığı köy, bir süre
Firuz Bey ve oğulları tarafından işletildikten sonra Hundi Hatun’un kızı Sultan Paşa ve daha
sonra sırasıyla oğlu Mustafa ve kızı Cihanşah’a, ba’dehu Hatice Hatun’a intikal etmiştir.
Köyde 12 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3320 akçedir535.

2.4.69. Dereköy:
Ebu Eyib Ensârî Evkâfı içinde gösterilen köyde 15’i hane olan 25 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 4811 akçedir536.

2.4.70. Solöz Köyü:
Hatice Hatun’un mülkiyetinde olan köyde 46’sı hane olan 68 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 26.222 akçedir537.

2.4.71. Seydiler Köyü:
Hatice Hatun’un mülkiyetinde olan köyde 19’u hane olan 25 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3310 akçedir538.
İznik nahiyesi’nde bundan başka Orhan Bey Camii hatibi için vakfedilen bir mezrâ’ada
tesbit edilen sekiz neferin ürettiği ürünler üzerinden 1595 akçe hâsıl alındığı görülmektedir.
Karaca Ahmed dervişleri için vakfedilen yerler, Gündüz oğlu Efendi’nin “Boynu eğriMutasarrıf Çiftliği” adıyla meşhur vakıf yeri, Balaban Paşa Vakfı adına kayıtlı toplam 3160
akçe hâsıllı iki adet ekinlik kaydı, Orhan Bey Sarayı bahçesi içinde Hacı Çaka Zaviyesi adına
kayıtlı yerler, Karaoğlan adına kayıtlı evkâf ile Savcı Subaşı adına kayıtlı 782 akçe hâsıllı
vakıf yerler de burada zikredilmelidir.

2.5. Gebze Nahiyesi Kır İskân Birimleri
2.5.1. Davudlu Köyü:
Hass-ı Şâhi ve tımar hissesi olduğu belirtilen köyde onu hariçten olmak üzere toplam
61 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 7142 akçe olup, gelir kalemlerini
hane vergisi 996, hububat vergisi 5702, keten 200, meyve 100, asiyâb 30, otlak 50 ve
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bâd-ı heva ve deştbâni 64 akçe ile teşkil etmektedir. Söz konusu hâsılın 5342 akçesinin
has, 1800 akçesinin ise tımar hissesi olduğu belirtilmektedir539.

2.5.2. Soğanlık Köyü:

Vedat
TURGUT

Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 15’i hariçten, biri imam, ikisi mu’t’ak ve biri
sipahizâde olan toplam 48 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2713
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 430, hububat vergisi 1213, piyaz, meyve ve bağ
400, kovan ve ganem 300, kireç fırını 200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 170 akçe ile teşkil
etmektedir. Söz konusu hâsılın 5342 akçesinin has, 1800 akçesinin ise tımar hissesi olduğu
belirtilmektedir540.

2.5.3. Asılhan Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde üçü yeniçeri ve biri bevvab olan dokuz neferi
hariçten, biri imam ve biri bazdâr olan toplam 41 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 2400 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 380, hububat vergisi 1420,
bostan, bağ, zeytin-ceviz, kestane ve meyve 250, kovan ve çayır 130 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 170 akçe ile teşkil etmektedir541.

2.5.4. Urûz Beyi Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri sipahi olan altı neferi hariçten, biri muhassıl ve
üçü bazdâr olan toplam 128 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 8640
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 1385, hububat vergisi 5640, ceviz 130, ganem
200, âsiyâb 15, bezirhâne 240 ve bâd-ı heva ve deştbâni 240 akçe ile teşkil etmektedir542.

2.5.5. Uzun Hamid Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde beş neferi hariçten olan 15 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2500 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 194,
hububat vergisi 1800, keten ve meyve 300, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 176 akçe
ile teşkil etmektedir543.

2.5.6. Tuğrul ve Camus Viranı nam-ı diğer Doğancı Mezrâ’aları:
Hariçten zira’aat edildiği belirtilen ekinliklerden toplam 2600 akçe hâsıl sağlanmakta
olduğu anlaşılmaktadır. Tuğrul Ekinliği’nde dokuz nefer tesbit edilmiştir544.

2.5.7. Kazıkköy:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 17 neferi hariçten, toplam 39 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4200 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 339,
hububat vergisi 3200, bostan, keten ve meyve 200, kışlak 200, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 231 akçe ile teşkil etmektedir545.

2.5.8. Elmacık Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde hariçten 12 nefer kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3200
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 316, hububat vergisi 2000, keten ve meyve 450,
kovan 200, âsiyâb 90 ve bâd-ı heva ve deştbâni 144 akçe ile teşkil etmektedir546.
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2.5.9. Şuayyiblü nam-ı diğer Uruz Deresi Köyü:
Vedat
TURGUT

Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri hariçten, biri divâne olan toplam 37 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3500 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 585, hububat vergisi 2000, keten ve meyve 300, kovan, ganem ve çayır 450, âsiyâb
50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil etmektedir547.

2.5.10. Orhanlu Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde sekiz neferi hariçten, toplam 52 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2319 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 591,
hububat vergisi 979, bağ, ceviz, keten ve meyve 360, kovan, ganem ve çayır 300, bezirhâne
60, göl ve sazlık 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 199 akçe ile teşkil etmektedir548.

2.5.11. Sevindik Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde ikisi muhassıl, ikisi hariçten ve biri İlyas Bey Zaviyesi
hizmetkârı olan toplam 57 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2000 akçe
olup, gelir kalemlerini hane vergisi 559, hububat vergisi 800, ceviz, keten ve meyve 150,
kovan ve ganem 300, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 122 akçe ile teşkil etmektedir549.

2.5.12. Kara Göllü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 15’i hariçten, biri mu’tâk ve sekizi İlyas bey Zâviyesi
hizmetkârı olan toplam 34 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2400
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 325, hububat vergisi 1300, bostan, keten ve
meyve 180, kovan, kışlak ve ganem 400, bezirhâne 40 ve bâd-ı heva ve deştbâni 135 akçe
ile teşkil etmektedir550.

2.5.13. Ağıl Pınarı Mezrâ’ası:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen ve Pendik yakınlarında olan ekinlikte köyde 19 nefer gebran
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Ekinliğin hâsılı 1278 akçe olup, gelir kalemlerini hane
100, hububat vergisi 1098, bostan, piyaz, sıra ve deştbâni 80 akçe ile teşkil etmektedir551.

2.5.14. Eşeklü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 20’si hariçten, biri İlyas bey Zâviyesi hizmetkârı
olan toplam 56 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4100 akçe olup,
gelir kalemlerini hane vergisi 186, hububat vergisi 2900, bostan, keten ve meyve 230,
hayvancılık 580, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 174 akçe ile teşkil etmektedir552.

2.5.15. Kozluca Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde beşi hariçten, biri bazdâr olan toplam 45 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4999 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 521, hububat vergisi 3699, keten ve meyve 350, kovan 100, âsiyâb 60 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 30 akçe ile teşkil etmektedir553.

2.5.16. İksarlu Köyü:
Resul Fakih mezrâ’ası ile beraber ele alınan köyde 27’si hariçten, toplam 66 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2500 akçe olup, gelir kalemlerini hane
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vergisi 641, hububat vergisi 1300, keten ve meyve 200, kovan, çayır ve ganem 190, âsiyâb
30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 139 akçe ile teşkil etmektedir554.

2.5.17. Göllü Köyü:

Vedat
TURGUT

Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 12’si hariçten, biri bazdâr olan toplam 64 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 783, hububat vergisi 1700, keten ve meyve 200, kovan ve çayır 130, âsiyâb 15 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 175 akçe ile teşkil etmektedir555.

2.5.18. Çallu Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde altısı hariçten ve biri muhassıl olan toplam 40 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2400 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 455, hububat vergisi 1500, meyve 100, kovan ve ganem 150, âsiyâb 30 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 145 akçe ile teşkil etmektedir556.

2.5.19. Pelidlü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde üçü hariçten, biri bazdâr olan toplam 70 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 7000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 814, hububat vergisi 5000, ceviz, bostan, keten ve meyve 600, kovan, çayır, kışlak
ve ganem 270, bezirhâne 40, âsiyâb 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 116 akçe ile teşkil
etmektedir557.

2.5.20. Ömer Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 12’si hariçten, toplam 54 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2000 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 537, hububat
vergisi 1100, keten ve meyve 100, kovan ve ganem 97 ve bâd-ı heva ve deştbâni 82 akçe
ile teşkil etmektedir558.

2.5.21. Kara Göllü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 13’ü hariçten, biri bazdâr olan toplam 51 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 603, hububat vergisi 1100, bostan, keten ve meyve 170, kovan ve ganem 70,
âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 30 akçe ile teşkil etmektedir559.

2.5.22. Hacı Fakih Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 12’si hariçten, biri pir-i fâni olan 45 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 526, hububat vergisi 3000, bostan, keten ve meyve 170, kovan ve ganem 60,
âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 214 akçe ile teşkil etmektedir560.

2.5.23. İshaklu Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 17’si hariçten, toplam 91 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 9200 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 892, hububat
vergisi 6880, keten ve meyve 600, kovan, çayır ve ganem 320, âsiyâb 120 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 388 akçe ile teşkil etmektedir561.
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2.5.24. Alaca Kilise Köyü:
Vedat
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Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri bazdâr ve biri sipahi olan 20’si hariçten, biri
bazdâr olan toplam 46 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3400 akçe
olup, gelir kalemlerini hane vergisi 509, hububat vergisi 2460, keten ve meyve 130, kovan
ve ganem 150, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 120 akçe ile teşkil etmektedir562.

2.5.25. Yahya Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri sipahi ve biri yeniçeri olan 17’si hariçten, ikisi
mu’tâk ve biri ma’lûl olan toplam 91 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı
7200 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 994, hububat vergisi 5200, keten ve meyve
430, kovan, çayır ve ganem 450, âsiyâb 15 ve bâd-ı heva ve deştbâni 111 akçe ile teşkil
etmektedir563.

2.5.26. Otac Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri sipahi olan on neferi hariçten, toplam 36 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4500 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 415, hububat vergisi 3000, keten ve meyve 300, kovan ve ganem 400, âsiyâb 120
ve bâd-ı heva ve deştbâni 265 akçe ile teşkil etmektedir564.

2.5.27. Zekeriyaköy:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 20’si hariçten, biri diâne olan toplam 47 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2400 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 580, hububat vergisi 1400, keten ve meyve 150, kovan 100, âsiyâb 15 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 155 akçe ile teşkil etmektedir565.

2.5.28. Yazır Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 22’si hariçten, toplam 65 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3925 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 667, hububat
vergisi 2725, keten ve meyve 150, kovan ve ganem 200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 183
akçe ile teşkil etmektedir566.

2.5.29. Çemenere Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde yedisi hariçten, ikisi mu’tâk, biri bazdâr ve biri
müezzin olan toplam 55 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4860 akçe
olup, gelir kalemlerini hane vergisi 595, hububat vergisi 2610, bağ, bostan, keten ve meyve
520, kovan, çayır 600, saz 200, bezirhâne 60, fırın mukatâ’ası 10, bâc-ı bazar 60 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 215 akçe ile teşkil etmektedir567.

2.5.30. Ada Beylü nam-ı diğer Kara Ali Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri sipahi üçü hariçten, toplam 42 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1750 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 416,
hububat vergisi 1200, keten ve meyve 80, kovan ve ganem 50, âsiyâb 15 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 50 akçe ile teşkil etmektedir568.
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2.5.31. Kaysar Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde beşi hariçten, toplam 16 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1200 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 223, hububat
vergisi 800, keten 50, kovan ve çayır 80 ve bâd-ı heva ve deştbâni 47 akçe ile teşkil
etmektedir569.

Vedat
TURGUT

2.5.32. Taşlu Geçid Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 17’si hariçten, toplam 25 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 600 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 343, hububat
vergisi 130 akçeyle teşkil etmektedir570.

2.5.33. Yayalar Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 17’si hariçten, toplam 27 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3900 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 346, hububat
vergisi 3280, bağ, keten ve meyve 330, dalyan ve otlak 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 164
akçe ile teşkil etmektedir571.

2.5.34. Musih Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 11’i hariçten, toplam 22 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 500 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 129 ve hububat
vergisi 290 akçeyle teşkil etmektedir572.

2.5.35. Küçük Süli nam-ı diğer Salih Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 20’si hariçten, toplam 40 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2900 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 414, hububat
vergisi 1900, bostan, keten ve meyve 300, çayır ve sazlık 160, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 96 akçe ile teşkil etmektedir573.

2.5.36. Fakihlü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri âma olan 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1074 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 177, hububat
vergisi 600, bostan, keten ve piyaz 100, kovan 100, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni
67 akçe ile teşkil etmektedir574.

2.5.37. Konaçlu, Özbek, Kuzucu-Musacı ve Bozalanı Mezrâ’aları:
Orhanlu Köyü civarındaki ekinlikte (Konaçlu) ikisi yeniçeri olan sekiz nefer, Kamerlü
Köyü civarındaki Özbek’te altı, Kuzucu ve Musacı’da on ve Bozalan’da 19 nefer olmak
üzere toplam 43 nefer tesbit edilmiştir. Bunlardan Konaçlu’da 650, Özbek’te 200, diğer
mezrâ’alarda 600 akçe olmak üzere toplam 1450 akçe hâsıl tesbit edilmiştir575.

2.5.38. Hayranlu ve Rasüllü, Yunus ve Alaeddin Köyleri:
Hayranlu Köyünde sekizi hariçten olan 43, Rasüllü, Yunus ve Alaeddin köylerinde ise,
beşi hariçten, biri bazdâr ve biri kalkancı olan 32 nefer olmak üzere toplam 75 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köylerin hâsıllarının beraber kaydedildiği anlaşılmakta
olup, toplam hâsıl 7349 akçedir. Köylerin gelir kalemlerini ise, hane vergisi 1042, hububat
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vergisi 5049, bostan, keten ve meyve 650, kovan ve çayır 250, âsiyâb 120, bezirhâne 90
ve bâd-ı heva ve deştbâni 300 akçe ile teşkil etmektedir576.

2.5.39. Akviran Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde üçü hariçten olmak üzere toplam 25 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2814 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 350, hububat vergisi 1900, bostan ve keten 300, kovan ve çayır 150 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 114 akçe ile teşkil etmektedir577.

2.5.40. Şıh nam-ı diğer Dolay Oba Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde biri gebran olan on neferi hariçten olan toplam 32
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4000 akçe olup, gelir kalemlerini
hane vergisi 481, hububat vergisi 2800, bostan, keten, ceviz ve meyve 325, kovan ve
ganem 240, bezirhâne 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 164 akçe ile teşkil etmektedir578.

2.5.41. Kurd Obası Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 13 neferi hariçten olan toplam 42 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyde Mehmed Paşa’ya ait bir çiftlik kaydına da rastlanmaktadır.
Köyün hâsılı 4600 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 571, hububat vergisi 2900,
bostan, bağ, keten ve meyve 700, kovan, kışlak ve çayır 255 ve bâd-ı heva ve deştbâni 199
akçe ile teşkil etmektedir579.

2.5.42. Yenice Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde dokuz neferi hariçten, biri mu’tak olan toplam 21
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3850 akçe olup, gelir kalemlerini
hane vergisi 241, hububat vergisi 2950, bostan, keten ve meyve 300, kovan, çayır ve
ganem 170, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 159 akçe ile teşkil etmektedir580.

2.5.43. Endeklü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 12 neferi hariçten olan toplam 94 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2600 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 1154,
hububat vergisi 840, bostan, keten ve meyve 230, hayvancılık 350, kireç fırını 20, âsiyâb
60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil etmektedir581.

2.5.44. Büyük Başlu Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde ikisi yeniçeri ve biri hafız olan 13 neferi hariçten
toplam 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5000 akçe olup, gelir
kalemlerini hane vergisi 513, hububat vergisi 3680, bağ, bostan, keten ve meyve 300,
hayvancılık 250, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 277 akçe ile teşkil etmektedir582.

2.5.45. Mazlum Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 13 neferi hariçten olan toplam 46 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5500 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 1154,
hububat vergisi 3600, bostan, keten ve ceviz 600, hayvancılık 230 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 258 akçe ile teşkil etmektedir583. Köyün ganem ve kârhane gelirlerinden de 200
akçe sağlandığı ayrıca kaydedilmiştir.
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2.5.46. Ilı Suluk Mezrâ’ası:
Hariçten ekildiği belirtilen yerde 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün
hâsılı 7000 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 221, hububat vergisi 3940, bağ, keten,
sir ve piyaz ve meyve 2500, hayvancılık 400, âsiyâb 60 ve deştbâni 100 akçe ile teşkil
etmektedir584.

Vedat
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2.5.47. Behram Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde altı neferi hariçten olan toplam 33 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1240 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 368,
hububat vergisi 730, keten ve meyve 80, hayvancılık 40 ve bâd-ı heva ve deştbâni 22 akçe
ile teşkil etmektedir585.

2.5.48. Arkad Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 32 neferi hariçten olan toplam 67 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5000 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 619,
hububat vergisi 3300, keten ve meyve 500, hayvancılık 300 ve bâd-ı heva ve deştbâni 281
akçe ile teşkil etmektedir586.

2.5.49. Göllüce Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde beşi hariçten olan toplam 12 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1100 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 185 ve
hububat vergisi 600, bostan, keten ve meyve 230, hayvancılık 350, kireç fırını 20, âsiyâb
60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil etmektedir587.

2.5.50. Kutluca Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde sekizi hariçten, biri İlyas Bey Zâviyesi hizmetkârı
olan toplam 63 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 6000 akçe olup, gelir
kalemlerini hane vergisi 675, hububat vergisi 4000, keten ve meyve 300, hayvancılık 400,
âsiyâb 270 ve bâd-ı heva ve deştbâni 355 akçe ile teşkil etmektedir588.

2.5.51. Uruzlu Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 12 neferi hariçten olan toplam 94 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır589.

2.5.52. Şemseddinlü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde yedisi hariçten, biri mu’tâk olan toplam 30 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1800 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 306, hububat vergisi 1000, keten ve meyve 180, hayvancılık 150, bezirhâne 30 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 134 akçe ile teşkil etmektedir590.

2.5.53. Piyade Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 24 neferi hariçten toplam 48 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5700 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 764,
hububat vergisi 3176, keten ve bagat 600, hayvancılık 700 ve bâd-ı heva ve deştbâni 200
akçe ile teşkil etmektedir591.
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2.5.54. Ada Kilise Köyü:
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Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 16 neferi hariçten, biri mu’tâk olan toplam 52 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 713, hububat vergisi 3200, keten ve meyve 550, hayvancılık 450, âsiyâb 30 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 257 akçe ile teşkil etmektedir592.

2.5.55. Umurca Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 20 neferi hariçten, üçü İlyas Bey Zaziyesi
hizmetkâranı olan toplam 49 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4900
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 648, hububat vergisi 3600, bostan, keten ve meyve
200, hayvancılık 200, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva ve deştbâni 172 akçe ile teşkil etmektedir593.

2.5.56. Deyyanlu-i Küçük nam-ı diğer Fermanlu Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde altı neferi hariçten olan toplam 21 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2300 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 400,
hububat vergisi 1500, bağ 200, çayır 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil
etmektedir594.

2.5.57. Viranköy:
Tımar hissesinde ve deniz kenarında olduğu belirtilen köyde çoğu yeniçeri olan 21 neferi
hariçten, biri imam ve biri bazdâr olan toplam 62 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Köyün hâsılı 3400 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 780, hububat vergisi 1900,
bahçe, keten ve meyve 250, hayvancılık 120, İskele 127, âsiyâb 60 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 203 akçe ile teşkil etmektedir595.

2.5.58. Kamerlü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde iki neferi hariçten, beş neferi İlyas Bey Zaviyesi
hizmetkârı olan toplam 41 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3600
akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 430, hububat vergisi 2300, keten ve meyve 400,
hayvancılık 220 ve bâd-ı heva ve deştbâni 173 akçe ile teşkil etmektedir596.

2.5.59. Dibeklü Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 17 neferi hariçten, biri çakırcı, biri bazdâr ve ikisi
cebe olan toplam 82 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3848 akçe
olup, gelir kalemlerini hane vergisi 780, hububat vergisi 2260, keten, kestane ve meyve
350, kovan 100, kârhâne 40, âsiyâb 90 ve bâd-ı heva ve deştbâni 240 akçe ile teşkil
etmektedir597.

2.5.60. Emirlü ve Sarulu Köyleri:
Dizâr tımarı olduğu belirtilen köyde sekiz neferi hariçten olan toplam 45 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2800 akçe olup, gelir kalemlerini hane
vergisi 443, hububat vergisi 1440, bostan, keten ve meyve 400, hayvancılık 300, âsiyâb
60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 137 akçe ile teşkil etmektedir598.
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2.5.61. Bayırlu nam-ı diğer Mevzi’ Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde 11 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 725
akçe hâsıl tesbit edilmiştir599.
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2.5.62. Yakacık Köyü:
Hass-ı Şâhi olduğu belirtilen köyde onu gebran ve birçoğu yeniçeri olan 19 neferi
hariçten toplam 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1900 akçe olup,
gelir kalemlerini hane vergisi 139, hububat vergisi 1100, bağ-bostan, piyaz, keten ve
meyve 230, hayvancılık 200, kireç fırını 10 ve bâd-ı heva ve deştbâni 121 akçe ile teşkil
etmektedir600.

2.5.63. Çerkeşli Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde 12 neferi hariçten olan toplam 84 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 3000 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 1245,
hububat vergisi 1030, keten ve meyve 300, hayvancılık 300, bezirhâne 60, âsiyâb 60
ve bâd-ı heva ve deştbâni 50 akçe ile teşkil etmektedir. Köyün hınta ve şa’irden elde
edilen 190 akçelik gelirinin İznik’teki medrese ile camideki müezzin ve huffâza vakfolduğu
belirtilmektedir601.

2.5.64. Tavşanlu Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde 19 neferi hariçten olan toplam 62 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1600 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 614,
hububat vergisi 400, ceviz, keten ve meyve 260, hayvancılık 270, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 26 akçe ile teşkil etmektedir. Köyün hınta ve şa’irden elde edilen 180 akçelik
gelirinin İznik’teki medrese ile camideki müezzin ve huffâza vakfolduğu belirtilmektedir602.

2.5.65. Demircilü Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde 23 neferi hariçten olan toplam 86 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 5550 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 1020,
hububat vergisi 2680, keten ve bostan 600, hayvancılık 720, âsiyâb 120 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 400 akçe ile teşkil etmektedir. Köyün hınta ve şa’irden elde edilen 360 akçelik
gelirinin İznik’teki medrese ile camideki müezzin ve huffâza vakfolduğu belirtilmektedir603.

2.5.66. Sekilü Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde sekiz neferi hariçten olan toplam 28 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1460 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 255,
hububat vergisi 630, ceviz, keten ve meyve 300, hayvancılık 200 ve bâd-ı heva ve deştbâni
13 akçe ile teşkil etmektedir. Köyün hınta ve şa’irden elde edilen 70 akçelik gelirinin
İznik’teki medrese ile camideki müezzin ve huffâza vakfolduğu belirtilmektedir604.

2.5.67. Köseler Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde dokuz neferi hariçten olan toplam 79 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 4635 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 827,
hububat vergisi 2680, ceviz, keten ve meyve 600, hayvancılık 243, âsiyâb 30 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 235 akçe ile teşkil etmektedir. Köyün hınta ve şa’irden elde edilen 520 akçelik
gelirinin İznik’teki medrese ile camideki müezzin ve huffâza vakfolduğu belirtilmektedir605.
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2.5.68. Karye (İsim Yok):
Vedat
TURGUT

İsmi olmayan köyde 6709 akçe hâsıl mukayyed olup, köyün vergi nüfusu hakkında bilgi
sahibi olmak da mümkün olmamaktadır. Köyün hâsılından 1000 akçesinin eşkincülü tımarı
olduğu belirtilmektedir.

2.5.69. Mürsel ve Kızılca Viran Mezrâ’aları:
Kadılu Köyü yakınındaki ekinliklerin hariçten ziraat edildiği belirtilmekte olup, 400 akçe
hâsıl mukayyeddir. Ekinlikte toplam sekiz nefer tesbit edilmiştir.

2.5.70. Şıhlu ve Mazharlu Köyü:
Kamerlü Köyü’nden ifrâz olduğu belirtilen köyde beş neferi hariçten olan toplam 27
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 1200 akçe olup, gelir kalemlerini
hane vergisi 273, hububat vergisi 500, keten ve meyve 150, hayvancılık 110 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 143 akçe ile teşkil etmektedir606.

2.5.71. Hızır Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde sekizi hariçten, biri ma’lûl olan toplam 21 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 500 akçe olup, hububat vergisi 200 akçedir. Tomartaş
Mezrâ’asında ise 1800 akçe hâsıl yazılıdır.

2.5.72. Buldukoğlu nam-ı diğer Akpınar Köyü:
Köyde 11 neferi hariçten, üçü Şeyh Muhiyiddin Camii meremmetçisi ve biri mu’tâk olan
toplam 123 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 6760 akçe olup, gelir
kalemlerini hane vergisi 1558, hububat vergisi 4160, keten ve meyve 450, hayvancılık
250, bezirhâne 30, âsiyâb 45 ve bâd-ı heva ve deştbâni 227 akçe ile teşkil etmektedir607.

2.5.73. Sökeri Köyü:
Tımar olduğu belirtilen köyde dördü hariçten olan toplam 27 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 2600 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 427, hububat
vergisi 1700, bostan, keten ve meyve 170, kovan 100, kireç fırını 20, âsiyâb 30 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 153 akçe ile teşkil etmektedir. Kazanlu Mezrâ’asından ise 300 akçe hâsıl
sağlanmaktaydı608.

2.5.74. Endükli-i diğer Köyü:
“Sâbıka” mezrâ’a olduğu belirtilen köyün nüfusu hakkında bilgi olmayıp, 400 akçe hâsıl
mukayyeddir. Derviş Yeri mezrâ’asında ise dokuz nefer tesit edilmiş olup, 600 akçe hâsıl
mukayyeddir. Davud Paşa ormanlığından 15, dalyânlardan da 990 akçe hâsıl sağlandığı
anlaşılmaktadır. Kale mustahfizânlarından üç nefere ise 1200 akçelik tımar kaydedildiği
belirlenmektedir. Perviz Ağa tarlası zemininden ise 1600 akçe sağlandığı belirtilmiştir609.

2.5.75. Doğancı Paşa Yiğid nam-ı diğer Bektaşlu Köyü:
Bazdâr tımarı olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten olmak üzere toplam 38 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 1830 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir
kalemlerini; 367 akçeyle hane, 1123 akçeyle hububat, 100 akçeyle keten ve meyve, 100
akçeyle kovan, 30 akçeyle bezirhâne ve 100 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri
teşkil etmektedir610.
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2.5.76. Doğancı İsmail Köyü:
Bazdâr tımarı olduğu anlaşılan köyde biri hariçten olmak üzere toplam 34 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2208 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir
kalemlerini; 307 akçeyle hane, 1401 akçeyle hububat, 150 akçeyle keten ve meyve,
200 akçeyle kovan ve ganem ve 150 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir611.
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2.5.77. Bozöyük Köyü:
Bazdâr tımarı olduğu anlaşılan köyde ikisi bazdâr olan on neferi hariçten ve biri Şeyh
Muhiyeddin Vakfı meremmetçisi olan toplam 21 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 2140 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 207 akçeyle hane, 1418
akçeyle hububat, 170 akçeyle ceviz, keten ve meyve, 100 akçeyle kovan, 45 akçeyle âsiyâb
ve 100 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir612.

2.5.78. Tur Beği Köyü:
Bazdâr tımarı olduğu anlaşılan köyde 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
301 akçe hâsıl tesbit edilmiştir613.

2.5.79. Ömer ve Göçük Mezrâ’aları:
Bazdâr tımarı olduğu anlaşılan köyde biri hariçten olmak üzere toplam dokuz nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 663 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Göçük Mezrâ’asında
ise, on nefer tesbit edilmiş olup, 312 akçe hâsıl yazılıdır614.

2.5.80. Poladlu Köyü:
Köyde 12 nefer mütemekkin olup, 678 akçe hâsıl yazılıdır.

2.5.81. Bulgurlu Köyü:
Gaziler Depesi adıyla meşhur mezrâ’a ile beraber kaydedilen köyün, Sultan Ahmed Han
tarafından H. 1026 Cemâziye’l-âhiri’nde Mevlana Şeyh Seyyid Mahmud Hazretleri’ne temlik
edildikten sonra bu keyfiyetin, Sultan Osman ve Sultan Mustafa tarafından da mukarrer
tutulduğu belirtilmektedir. Köyde 47 nefer Müslüman, dört nefer kıbtî, iki nefer gebrandan
müteşekkil 53 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, toplam hâsıl belirtilmemişse de
yaklaşık 6000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir615.

2.5.82. Kayranca ma’a Kaysar Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülkü olduğu anlaşılan köyde 30 neferi Müslüman ve 51 neferi
gebrandan müteşekkil toplam 81 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyde ayrıca altı
adet çiftlik kaydına rastlanmaktadır. Köyün hâsılı Bağçecik köyü ile beraber yazılmıştır616.

2.5.83. Bağçecik Köyü:
Çandarlı Halil Paşa’nın mülkü olan köyde 19 nefer gebran mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, Kaysar Köyü ile beraber 10.200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir
kalemlerini; 3399 akçeyle hane, 1800 akçeyle hububat, 1800 akçeyle keten, meyve-ceviz,
sebze-piyaz, bağ-bostan, 400 akçeyle kovan, çayır ve ganem, 105 akçeyle âsiyâb, 150
akçeyle iskele ve 146 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir617.
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2.5.84. Pendik Köyü:
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İsmail Bey’in oğlu İbrahim bey’in mülkü iken nesh edilerek tımara verildiği anlaşılan köy,
daha sonra Şeyh Muhiyiddin tarafından vakfedilmiş olup, köyde 85’i hane olan 110 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 6709 akçedir618.

2.5.85. Çenger Köyü:
İsmail Bey’in oğlu İbrahim bey’in mülkü iken nesh edilerek tımara verildiği anlaşılan köy,
daha sonra Şeyh Muhiyiddin tarafından vakfedilmiş olup, köyde 132’si hane olan 210 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı 14.396 akçedir619.

2.5.86. Akviran Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 30’u hane olan 46 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 4150 akçedir620.

2.5.87. Aslıhan nam-ı diğer Kocalar Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 35’i hane olan 43 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3208 akçedir621.

2.5.88. Ürgüplü Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 56’sı hane olan 84 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 8027 akçedir622.

2.5.89. Söğüdcük nam-ı diğer Depecik Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 32’si hane olan 35 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 4791 akçedir623.

2.5.90. Rahve Köyü:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 28’i hane olan 39 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2502 akçedir624.

2.5.91. Danişmend Viranı Köyü:
Orhan Bey tarafından Gebze’deki Camii için vakfedilen köyde, dokuzu hane olan 12
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 757 akçedir625.

2.5.92. Geredelü Köyü:
Hatice Hatun’un vakfı olan köyde, 39’u hane olan 54 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 10.870 akçedir626.

2.5.93. Aslıca Köyü:
Mevlana Gürânî’nin İstanbul’daki Camii için vakfedilen köyde, 60’ı hane olan 76 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 9332 akçedir627.

2.5.94. Hasanlu Köyü:
Aslıhan için Bayezid Hüdâvendigâr zamanında vakfedilen köyde, 48’i hane olan 59
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nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2803 akçedir. Bir ara Ebû Eyüb
Ensâri Evkâfına dâhil edilen köyün, son olarak Aslıhan kızı soyundan kızlara döndürüldüğü
belirtilmektedir628.
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2.5.95. Conk Köyü:
Fenârizâde Nişancı Şemseddin Çelebi tarafından vakfedilen köyde, 64’ü hane olan 77
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 6043 akçedir629.

2.5.96. Hereke ma’a Gezerli Köyü:
Ebu Eyyüb Ensârî Evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 56’sı hane olan 68 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 5549 akçedir630.

2.5.97. Darıca Köyü:
Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 119’u hane olan
177 nefer (14’ü Müslüman) mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı Akpınar ile
beraber verilmiştir631.

2.5.98. Akpınar Köyü:
Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 39’u hane olan 62
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı Darıca ile beraber 33.996 akçe
olarak verilmiştir632.

2.5.99. Kalengri (?) Köyü:
Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 17 neferi hane olan
20 neferi hariçten olmak üzere 71’i hane olan 104 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, köyün hâsılı 17.155 akçedir633.

2.5.100. Tekye nam-ı diğer Tuzla Köyü:
Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’daki evkâfı adına kayıtlı olan kasabada, yedisi Müslüman
ve 218 nefer gebrandan müteşekkil toplam 225 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir.
Belirtilen gebran nüfusun 68 neferi Papa Matyos, 49 neferi Papa Paşa ve 44 neferi isimsiz
bir mahallede kayıtlıyken, 46’sı hane 57 neferi hariçten gelenler olarak mimlenmiştir.
Kasabanın hâsılı 54.706 akçeyi bulmaktadır634.

2.5.101. Astoros Köyü:
Sultan Bayezid Han tarafından Bostancıbaşı Abdullah Ağa’ya temlik edilen köyün mezkûr
ağa tarafından mescid ve çeşmelerine vakfedildiği anlaşılmaktadır. Köyde, 11’i hariçten
gelen 25 neferi Müslüman olmak üzere 67’si hane olan 97 nefer gebran mütemekkin
olarak kaydedilmiştir. Hariçten gelip Kuzguncuk adı verilen köyde 15’i hane olan 21, yine
hariçten gelip Astoros’ta ise 38’i hane olan 57 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
böylelikle köy nüfusunun 175 neferi bulduğu söylenebilir. Köyün hâsılı 27.085 akçeyi
bulmaktadır635.

2.5.102. Kartal Köyü:
Orhan Bey’in Gebze’deki Cami’i adına kayıtlı olan köyde, 34’ü hane olan 52 neferin
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yanısıra 23’ü hane olan 32 neferin de hariçten gelerek yerleştikleri belirlenmektedir. Köyün
toplam nüfusu 84 neferi bulmakta olup, hâsılı 10.611 akçedir636.

2.5.103. Herkedon nam-ı diğer Kadıköy ma’a Kılıç:
Sultan Selim Han’ın İstanbul’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 34’ü hariçten olmak
üzere 40 nefer Müslüman ve 41’i hane olan 57 neferi hariçten, 53’ü hane olan 100
neferi kadim olarak mimlenmiş toplam 157 nefer gebrandan müteşekkil toplam 197 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı Kılıç Köyü ile beraber 41.289 akçedir637.

2.5.104. Donuzluca Köyü:
Çoban Mustafa Paşa’nın Gebze’deki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 32’si hane olan 56
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3946 akçedir638.

2.5.105. Şems Ilıç Köyü:
Orhan Bey’den Şems’e vakf-ı evlâd olduğu belirtilen köyde, 12’si hariçten olan 17 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 1800 akçedir639.

2.5.106. Orpa nam-ı diğer Maldepesi Köyü:
Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 29’u ortakçı ve
26’sı gebran olarak mimlenen toplam 55 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
köyün hâsılı belirtilmemiştir640.

2.5.107. Akkilise nam-ı diğer Sorkunlar Köyü:
Sultan Mehmed’in İstanbul’daki evkâfı adına kayıtlı olan köyde, 19’u ortakçı ve 24’ü
gebran olarak mimlenen toplam 43 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün
hâsılı belirtilmemiştir641.

2.5.108. Tekur Çayırı Köyü:
Rüstem Paşa Vakfı’na bağlı olan köyde, 19’u hane olan 32 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 1108 akçedir642.

2.5.109. Azmanlu-i Büzürg Köyü:
Mihrimâh Sultan’ın Üsküdar’daki külliyesine vakfedilen köyde, 42’si hane olan 71 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2000 akçedir643.

2.5.110. Gemici Çiftlikleri:
Gemiciler için vakfedilen çiftliklerde 13.160 akçe hâsıl mukayyeddir644.

2.5.111. İki adet Mezrâ’a:
İlyas Bey Vakfı adına kayıtlı iki mezrâ’ada toplam 2500 akçe hâsıl mukayyeddir645.

2.6. Yoros Nahiyesi Kır İskân Birimleri
2.6.1. Kaklıcak Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 35’i hariçten, biri imam, biri müezzin ve üçü mu’tâk
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olmak üzere toplam 99 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 3800 akçe hâsıl tesbit
edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 631 akçeyle hane, 1800 akçeyle hububat, 800 akçeyle
bağ-bostan, 200 akçeyle çayır ve ganem, 60 akçeyle âsiyâb, 200 akçeyle iskele ve 209
akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir646.
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2.6.2. İncirlü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 12’si hariçten, toplam 36 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 293 akçeyle
hane, 440 akçeyle hububat, 200 akçeyle bağ-bahçe-bostan, 50 akçeyle çayır ve 17 akçeyle
bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir647. “Sâbıka” karye olduğu belirtilen
Feridoğlu ekinliğinde ise dört nefer tesbit edilmiş olup, 400 akçe hâsıl yazılıdır.

2.6.3. Depe Sekilü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üçü hariçten, toplam 17 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 164 akçeyle
hane, 680 akçeyle hububat, 210 akçeyle bağ-bahçe-bostan ve 26 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a
deştbâni vergileri teşkil etmektedir648.

2.6.4. Demürcilü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten, toplam 30 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 2800 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 381
akçeyle hane, 1700 akçeyle hububat, 480 akçeyle keten, bağ-bostan-piyaz ve sazlık, 100
akçeyle kovan, 30 akçeyle âsiyâb ve 19 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir649.

2.6.5. Ali Bahadır Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde biri mu’tâk olmak üzere toplam 11 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 1200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 241
akçeyle hane, 840 akçeyle hububat, 40 akçeyle meyve, 60 akçeyle çayır ve kovan ve 19
akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir650. Akın Mezrâ’asında ise, yedi
nefer meskûn olup, 300 akçe hâsıl mukayyeddir.

2.6.6. Akviran-ı Büzürk Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 13’ü hariçten, toplam 42 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 2300 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 428
akçeyle hane, 1160 akçeyle hububat, 250 akçeyle keten-bostan ve meyve, 200 akçeyle
çayır ve kovan, 90 akçeyle âsiyâb ve 72 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir651.

2.6.7. Akviran-ı Küçük Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde dördü hariçten, 12 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir652.

2.6.8. Öğümce Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde altısı hariçten, 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1850 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 183 akçeyle
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hane, 950 akçeyle hububat, 250 akçeyle meyve-piyaz-bostan, 300 akçeyle çayır, kovan ve
ganem ve 167 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir653.

2.6.9. Hüseyinlü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üçü hariçten, sekiz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 700 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 136 akçeyle
hane, 500 akçeyle hububat vergileri teşkil etmektedir654.

2.6.10. İshaklu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde dokuzu hariçten, 13 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 129 akçeyle
hane ve 600 akçeyle hububat vergileri teşkil etmektedir655.

2.6.11. Hacı Beğlü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üçü hariçten, 11 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1500 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 166 akçeyle
hane ve 1100 akçeyle hububat vergileri teşkil etmektedir656.

2.6.12. Davudoğlu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üçü hariçten, 15 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 570 akçe hâsıl tesbit edilmiştir657.

2.6.13. Çıldır Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten, 32 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2100 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 619 akçeyle
hane, 800 akçeyle hububat, 420 akçeyle keten, meyve, piyaz, kestane bağ-bostan, 120
akçeyle çayır ve kovan, 120 akçeyle âsiyâb ve 111 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni
vergileri teşkil etmektedir658. Çıldır’a bağlı Kılıçlu Köyü’nde ise, beşi hariçten, biri bazdâr ve
biri sipahi olmak üzere toplam 23 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 500 akçe
hâsıl tesbit edilmiştir659. İsacalu’da ikisi hariçten, 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 500 akçe hâsıl tesbit edilmiştir660. Hacı Yusuf Köyü’nde ikisi hariçten, dokuz nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 280 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Böylece Çıldır Köyü’ün
toplam hâsılının 3480 akçeyi bulduğu hesaplanmaktadır661.

2.6.14. Depe Viran Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 15’i hariçten, üçü bazdâr olmak üzere toplam 51
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 4600 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir
kalemlerini; 618 akçeyle hane, 3100 akçeyle hububat, 200 akçeyle keten ve meyve, 400
akçeyle yaylak, çayır ve kovan, 30 akçeyle bezirhâne, 252 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni
vergileri teşkil etmektedir662.

2.6.15. Yenice Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 15’i hariçten, biri bazdâr olmak üzere toplam
25 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 2600 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün
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gelir kalemlerini; 306 akçeyle hane, 1700 akçeyle hububat, 300 akçeyle meyve ve keten,
150 akçeyle çayır ve ganem ve 146 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir663.
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2.6.16. Kulfallu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 16 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
1000 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 221 akçeyle hane ve 400 akçeyle
hububat vergileri teşkil etmektedir664.

2.6.17. İskenderlü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
1200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 297 akçeyle hane ve 600 akçeyle
hububat vergileri teşkil etmektedir665.

2.6.18. Kurna Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde dokuzu hariçten, 29 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2200 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 376 akçeyle
hane ve 1300 akçeyle hububat vergileri teşkil etmektedir666.

2.6.19. Kozluca Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde altısı hariçten, 27 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 4050 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 298 akçeyle
hane, 2450 akçeyle hububat, 450 akçeyle keten, meyve-bostan, 300 akçeyle kovan, çayır
ve ganem, 30 akçeyle âsiyâb ve 152 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir667.

2.6.20. Ayvalu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde yedisi hariçten, 47 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 5500 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 627 akçeyle
hane, 4000 akçeyle hububat, 400 akçeyle keten, meyve-bostan, 220 akçeyle çayır ve kovan,
15 akçeyle âsiyâb ve 244 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir668.

2.6.21. İne Hoca nam-ı diğer Sırapınar Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten, 11 neferi seyyid, biri müezzin
olmak üzere toplam 46 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 7535 akçe hâsıl tesbit
edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 620 akçeyle hane, 5735 akçeyle hububat, 450 akçeyle
keten, meyve-bostan, 400 akçeyle kovan, çayır ve ganem, 15 akçeyle âsiyâb, 100 akçeyle
bâc-ı bazar ve 177 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir669.
Çavuşlu Mezrâ’asında ise dört nefer tesbit edilmiş olup, 800 akçe hâsıl mukayyeddir.

2.6.22. Keserli Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten, toplam 22 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1100 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 229 akçeyle
hane, 400 akçeyle hububat, 200 akçeyle keten ve meyve, 150 akçeyle kovan ve çayır, 60
akçeyle bezirhâne vergileri teşkil etmektedir670.
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		

TADB. TTD. 49, v. 273b.
TADB. TTD. 49, v. 273b-274a.
TADB. TTD. 49, v. 274a.
TADB. TTD. 49, v. 274a-b.
TADB. TTD. 49, v. 274b-275a.
TADB. TTD. 49, v. 275a-b.
TADB. TTD. 49, v. 275b-276a.
TADB. TTD. 49, v. 276a-b.
399

2.6.23. Esence Köyü:
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Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde sekizi hariçten, 47 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 6235 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 714 akçeyle
hane, 4335 akçeyle hububat, 500 akçeyle keten ve meyve, 400 akçeyle kovan, çayır ve
ganem ve 286 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir671.

2.6.24. Mancık nam-ı diğer Sekbanlu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde altısı hariçten, 19 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 3800 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 319 akçeyle
haneve 3000 akçeyle hububat, 800 akçeyle bağ-bostan, 200 akçeyle çayır ve ganem, 60
akçeyle âsiyâb, 200 akçeyle iskele ve 209 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil
etmektedir672.

2.6.25. Çerilü Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde ikisi hariçten, on nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 800 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün en önemli gelir kalemini 500
akçeyle hububat vergisi teşkil etmektedir673.

2.6.26. Kabakoz-ı Küçük Köyü:
Köyün nüfusu hakkında herhangi bir bilgi olmayıp, 2000 akçe hâsıl yazılıdır.

2.6.27. Koçlu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde 29’u hariçten, toplam 50 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 2800 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Köyün gelir kalemlerini; 368 akçeyle
hane, 1800 akçeyle hububat, 250 akçeyle keten ve meyve, 150 akçeyle çayır ve kovan ve
158 akçeyle bâd-ı hevâ ma’a deştbâni vergileri teşkil etmektedir674.

2.6.28. Göllü nam-ı diğer Hasanlu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üçü hariçten, sekiz nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1830 akçe hâsıl tesbit edilmiştir675.

2.6.29. Kabakoz-ı Büzürk ma’a Kiraslı Mezrâ’ası:
“sâbıka” karye olup sonradan mezrâ’ haline geldiği anlaşılan yerde 1186 akçesi hububat
vergilerinden sağlanan toplam 1600 akçe hâsıl tesbit edilmiştir676.

2.6.30. Kum nam-ı diğer Öyük Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde üç nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
mandıra ve çiftliklerde 1831 akçe hâsıl kaydedilmiştir677.

2.6.31. Yokuşlu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde ikisi hariçten, biri bazdâr olmak üzere toplam 14
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 500 akçe hâsıl tesbit edilmiştir678.

2.6.32. Saru Bayrak nam-ı diğer Tutallu Köyü:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde dördü hariçten, ikisi mutak yedi nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 24.400 akçe hâsıl tesbit edilmiştir679.
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2.6.33. İskele ve Çayır Resmleri:
Kabakoz Köyü iskelesi, Ayrık İskele ve çayırdan toplam 950 akçe hâsıl sağlandığı
hesaplanmaktadır680.
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2.6.34. Orhan nam-ı diğer Tunrul Pınarı Köyü:
Köyde beşi hariçten, ikisi mu’tak on nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 500
akçe hâsıl tesbit edilmiştir681.

2.6.35. Taşoğulları nam-ı diğer Kadıköy:
Hass-ı şahi olduğu anlaşılan köyde altısı hariçten, toplam 19 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, 1900 akçe hâsıl tesbit edilmiştir682.

2.6.36. Dere Sakal Köyü:
Sultan Selim Han’ın Evkâfı içinde yer alan köyde 74 neferi Müslüman, 146’sı hane
olan toplam 179 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köy âhâlisinin ormancılık
etmelerinden dolayı tekâlif-i örfiyeden muaf tutuldukları belirtilmektedir. Köyün hâsılı
15.546 akçedir683.

2.6.37. Bilavyan Köyü:
Orhan Bey’den Ada Camii hatibi için vakfedildiği anlaşılan köyde 17’si hane olan toplam
24 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 2692 akçedir684.

2.6.38. Köpükçilü Köyü:
Orhan Bey’den Karasu Mescidi için vakfedildiği anlaşılan köyde 70’i hane olan toplam
72 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3000 akçedir685. Orhan Bey
mescidindeki imamet vazifesi için 350 akçe hâsılıyla Kaymaklu Köyü’nü de vakfetmiştir686.

2.6.39. Küçük Depecik Köyü:
Hamza Bey’den sonra sırasıyla evlâdından Yusuf Çelebi, Sultan Hatun, bâde Yahya
Çelebi ile oğulları Hüsrev, Ahmed ve Veli’ye intikâl eden köyde 15’i hane olan toplam 22
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, köyün hâsılı 3207 akçedir687.

2.6.40. Kutlu Doğmuş Köyü:
Hacı Muslihiddin’in Vakfı’na bağlı olan köyde 46’sı hane olan 60 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 3430 akçe hâsıl yazılıdır688.

2.7. Ada ma’a Karasu Nahiyesi:
2.7.1. Ayan Gölü nam-ı diğer Sapanca:
Sapanca’da biri imam ve hatib, biri imam, biri ma’lûl ve biri sipahizâde olmak üzere
toplam 89 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Sapanca’nın toplam hâsılı 3200 akçe
olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 782, su biçkisi 120, asiyâb 120, bâd-ı heva
ve deştbâni 200, kışlak 978, Sakarya nehri iskelesi 1600 ve ihtisâb ve bâc-ı bazar vergisi
2500 akçe ile teşkil etmektedir689.
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2.7.2. Kutluca-i Kebir nam-ı diğer Çaybaşı Köyü:
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Kutluca-i Kebir (Büyük Kutluca) Köyü’nde biri müezzin, biri bazdar, biri hatib ve 26’sı
Sakarya Nehri üzerindeki köprü için hizmet veren köprücü olmak üzere toplam 330 nefer
mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Kutluca-i Kebir’in toplam hâsılı 13.598 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 2714, hınta, şa’ir, gallat, kapluca ve darıdan
müteşekkil hububat ürünleri 7498, keten 300, meyve 200, çayır 200, bostan 200, sir
ve piyaz 400, ceviz 100, kovan, ganem, ağıl gibi hayvancılık vergilerinden 800, bozahane
200, kârhane 60, bâd-ı heva ve deştbâni 426 ve bâc-ı bazar (Ada) 500 akçe ile teşkil
etmektedir690.

2.7.3. Kutluca-i Sagir Köyü:
Köyde biri imam, biri hatib ve dokuzu köprücü olmak üzere 58 neferin yanısıra hariçten
gelen biri imam, biri müezzin, biri hatib, biri müderriszâde ve ikisi mu’tak olarak kaydedilen
24 neferin teşkil ettiği toplam 82 nefer mukayyeddir. Sapanca’nın toplam hâsılı 5168 akçe
olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 793, hınta, şa’ir, alef, kapluca ve darının
içinde bulunduğu hububat vergisi 3068, keten 100, meyve 150, kovan 100, bostan 60,
piyaz 200, sebze 100, ceviz 50, ganem 200, otlak 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 147 akçe
ile teşkil etmektedir691.

2.7.4. Haydarlu Köyü:
Köyde mütemekkin olarak kaydedilen 22 neferin yanısıra hariçten gelen 30 nefer
daha mukayyeddir. Sapanca’nın toplam hâsılı 7336 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergisi 533, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 5636, keten 100,
meyve 100, kovan 100, piyaz 200, sebze 150, ceviz 100, ganem 100, kışlak 100 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 117 akçe ile teşkil etmektedir692.

2.7.5. Koca Ali Köyü:
Köyde 65 nefer mütemekkin olarak kaydedilmişolup, 4200 akçe hâsıl tesbit
edilmektedir. Koca Ali’nin hâsılı içindeki gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 660,
hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 2800, keten 100, meyve 100, kovan 100,
çayır 30, kestane 100, asiyâb 30, kârhane 20, kışlak 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 160
akçe ile teşkil etmektedir693.

2.7.6. İksalı Köyü:
Kadılu Köyü’nün yanında olduğu belirtilen köyde 20 neferin yarısıra 12 nefer de
hariçten gelenlerin mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir. Köyün hâsılı 1000 akçe
olup, hane ve mücerred vergisi 307, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 400,
keten, meyve, kovan, çayır ve ganem vergisi 10’ar, bostan 5, kârhane 20 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 18 akçe ile gelir kalemlerini teşkil etmektedir694.

2.7.7. Bollu Köyü:
Köyde biri muhassıl olan 17 neferin yanısıra hariçten 22 neferden müteşekkil 39 nefer
meskûn olarak kaydedilmiştir. Köyün toplam hâsılı 5168 akçe olup, gelir kalemlerini hane
ve mücerred vergisi 330, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 500, keten,
meyve, kovan ve bostan 10’ar, sebze 20 ve bâd-ı heva ve deştbâni 90 akçe ile teşkil
etmektedir695. Depecik Mezrâ’sında da 200 akçe hâsıl bulunmaktadır.
690		
691		
692		
693		
694		
695		
402

TADB. TTD. 49, v. 170a-172b.
TADB. TTD. 49, v. 172b-173b.
TADB. TTD. 49, v. 173b-174a.
TADB. TTD. 49, v. 174a-b.
TADB. TTD. 49, v. 174b-175a.
TADB. TTD. 49, v. 175a-b.

2.7.8. Sögüdlü Köyü:
Beycüğez Köyü’nün sınırında olduğu belirtilen köyde ikisinin hariçten geldiği anlaşılan
6 nefer mütemekkindir. Köyün hâsılı sadece 300 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergileri, hububat vergileri, sebze ve meyve, kışlak ve bâd-ı heva vergisi teşkil
etmektedir696.
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2.7.9. Kızıl Beğlü Köyü:
Köyde biri sipahizâde, ikisi muhassıl ve biri müezzin olarak kaydedilen toplam 40
neferin yanısıra hariçten beş nefer daha mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün toplam
hâsılı 2300 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 452, hınta vee mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1100, keten 100, meyve 100, kovan 100, pestil 120, çayır 100,
otlak 148, otlak 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 148 akçe ile teşkil etmektedir697.

2.7.10. Kadılu Köyü:
Köyde biri âmâ ve biri köprücü olmak üzere 93 neferin yanısıra hariçten gelen 11
neferin teşkil ettiği toplam 104 nefer mukayyeddir. Kadılu’nun toplam hâsılı 7000 akçe
olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 1027, hınta ve mahlûttan müteşekkil
hububat vergisi 4400, keten 200, meyve 100, kovan 200, piyaz 250, sebze 250, çayır 100,
kışlak ve otlak 150, kârhane 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 263 akçe ile teşkil etmektedir698.

2.7.11. Çiftlik Köyü:
Köyde 32 neferin yanısıra hariçten gelen dört neferin teşkil ettiği toplam 36 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 503, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 12000, keten 100, meyve 100,
kovan 100, çayır 50, kestane 100, ağıl 20 ve bâd-ı heva ve deştbâni 127 akçe ile teşkil
etmektedir699.

2.7.12. Eşref Köyü:
Köyde biri Orhan Camii imamı olan 91 neferin yanısıra hariçten gelen 19 neferin
teşkil ettiği toplam 110 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 16.000 akçe olup, gelir
kalemlerini hane ve mücerred vergisi 2110, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi
10.400, keten 300, meyve 200, kovan 300, bostan 200, sebze 400, piyaz 500, çayır
200, ganem 300, otlak 200, kozanlık 400 ve bâd-ı heva ve deştbâni 490 akçe ile teşkil
etmektedir700.

2.7.13. Bahşiköy:
Eşref Köyü’nden ifraz edildiği belirtilen köyde 10 neferin yanısıra hariçten gelen beş
neferin teşkil ettiği toplam 15 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2400 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 169, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 1610, piyaz 150, sebze 50, kovan 100, çayır 50, ceviz 60, meyve 50 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 161 akçe ile teşkil etmektedir701.

2.7.14. Çiçeklü nam-ı diğer Kara Gözli Köyü:
Köyde 45 neferin yanısıra hariçten gelen 15 nefer haymanenin teşkil ettiği toplam
60 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 4800 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
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mücerred vergisi 679, hınta, şa’ir, gallat, kapluca ve darıdan müteşekkil hububat vergisi
2960, keten 100, meyve 150, kovan 150, çayır 100, sebze 150, piyaz 300 ve ceviz 10 akçe
ile teşkil etmektedir702. Çekek Sekid nam-ı diğer Armudlu ekinliğinde ise 440 akçe hâsıl
yazılı olduğu görülmektedir.

2.7.15. Alahane ma’a Receblü Köyü:
Köyde 26 neferin yanısıra hariçten gelen dört neferin teşkil ettiği toplam 30 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2500 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 298, hınta, şa’ir ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1680, keten 100, meyve
ve pestil 30, kovan 50, bostan 20, sebze 20, piyaz 50, âsiyâb 60, kestane 100 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil etmektedir703.

2.7.16. Alahane ma’a Beyler Köyü:
Köyde 74 neferin mütemekkinolarak kaydedildiği anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı
2800 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 801, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1600, keten 50, meyve 30, kovan 50, piyaz 50, kestane 50,
bostan 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 119 akçe ile teşkil etmektedir704.

2.7.17. Aydoğan Köyü:
Köyde 13 neferin yanısıra hariçten gelen 15 neferin teşkil ettiği toplam 28 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2400 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 503, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 292, keten 100, meyve 50,
kovan 50, bagat 100, kestane 50, bostan 50, piyaz ve sir 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni
158 akçe ile teşkil etmektedir705.

2.7.18. Karasu Köyü:
Köyde biri imam olan 162 neferin yanısıra hariçten gelen 7 neferin teşkil ettiği toplam
169 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 7882 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergisi 1828, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 4482, keten 400,
meyve ve pestil 400, mahsul-i mürdegân-ı kul, cariye ve gav 80, kovan 150, bostan 200,
çayır 100, asiyâb 60, kârhane (Ada), kestane 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 202 akçe ile
teşkil etmektedir706.

2.7.19. İncirlü Köyü:
Köyde birişeyh, biri muhassıl ve üçü mu’tak olarak kaydedilen 66 neferin yanısıra
hariçten gelen iki neferin teşkil ettiği toplam 68 nefer meskûndur. Köyün toplam hâsılı
3200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 666, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 2000, keten 150, meyve 20, kovan 50, çayır 50, kışlak 160,
asiyâb 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 44 akçe ile teşkil etmektedir707.

2.7.20. Beğcügez nam-ı diğer Feriköy:
Köyde biri hatib, üçü bazdar, ikisi muhassıl, biri meremmetçi ve biri köprücü olarak
kaydedilen 81 neferin yanısıra hariçten gelen ve biri sipahizâde ve biri de hatib olarak
kaydedilmiş bulunan 38 neferin teşkil ettiği toplam 119 nefer mütemekkindir. Köyün
toplam hâsılı 4680 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 1035, hınta ve
mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 2580, keten 50, meyve ve pestil 50, kovan 100,
çayır 40, bostan 50, piyaz 350, sebze 300 ve bâd-ı heva ve deştbâni 125 akçe ile teşkil
etmektedir708.
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2.7.21. Abdal nam-ı diğer Kavaklı Köyü:
Köyde 26 neferin mütemekkinolarak kaydedildiği görülmektedir. Köyün toplam hâsılı
2500 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 288, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1700, keten 50, meyve 50, kovan 100, çayır 20, kışlak 200 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 92 akçe ile teşkil etmektedir709.
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2.7.22. Tersiye Köyü:
Köyde biri muhassıl, biri müezzin ve biri bazdar olan 272 neferin yanısıra hariçten
gelen 101 neferin teşkil ettiği toplam 373 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 14.250
akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 3695, hınta ve mahlûttan müteşekkil
hububat vergisi 8650, keten 300, meyve 300, kovan 200, bostan 300, çayır 100, piyaz 200,
sebze 200, âsiyâb, kışlak 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile teşkil etmektedir710.

2.7.23. Yağmurlu Köyü:
Köyde 24 neferin yanısıra hariçten gelen 13 neferin teşkil ettiği toplam 37 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 287, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 900, keten 50, meyve 20,
kovan 50, bostan 100, piyaz 100, sebze 50, ceviz 30, kışlak 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni
63 akçe ile teşkil etmektedir711.

2.7.24. Yavaşlu nam-ı diğer Karaköy:
Köyde biri müezzin, üçü köprücü, biri siğahizâde ve 11’i bazdar olmak üzere 42 neferin
yanısıra hariçten gelen ve biri sipahi ve biri yeniçeri olarak kaydedilen 13 neferin teşkil ettiği
toplam 55 neferin meskûn olduğu anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı 1800 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 582, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 800, keten 20, meyve 50, kovan 50, çayır 50, bostan 50, piyaz 50, sebze 50 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 98 akçe ile teşkil etmektedir712. Yavaşlu Köyü kışlaklarında ise 4600
akçe hâsılın yazılı olduğu gözönüne alınırsa köyden toplam 6400 akçe hâsıl elde edildiği
söylenebilir.

2.7.25. Düzce ve İnekulu Mezrâ’ları:
Hariçten ziraat olunduğu belirtilen Düzce ekinliğinin hâsılı 300, İnekulu ekinliğinin hâsılı
ise 350 akçe olarakkaydedilmiştir713.

2.7.26. Olukça Köyü:
Köyde hane ve mücerred vergisinden 804 ve Eşme Dağı Kârhanesinden 815 akçe
olmak üzere toplam 1619 akçe hâsıl mukayyeddir.

2.7.27. Egdir Mezrâ’sı:
Eskiden köy olduğu belirtilen ekinliğin hâsılı 200 akçedan ibarettir. Bundan başka,
Sakarya Nehri sahilindeki Söğüd Korusu zemininden 5200, Karasu iskelesinde bulunan
tahta ve kerestelerden 200 akçe hâsıl elde edildiği anlaşılmaktadır.

2.7.28. Ayan Kotanı Köyü:
Mevlana Muhiyiddin tarafından Kandıra’daki Havlu Camii kurbunda bina ettirdiği
mescidin mesâlihi için vakfedildiği anlaşılan köyde 150 nefer mukayyed olup, hâsıl
yazılmamıştır714.
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Nahiyeye bağlı olarak 43 köyün yanısıra 6 mezrâ’ ve bir çiftlik kaydına rastlanmaktadır.
Köylerden sekiz tanesi “bazdar” tımarı olarak kaydedilmiştir. Nahiyeye bağlı birimlerde 97’si
gebran olmak üzere toplam 1704 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 172.402
akça hâsıl kaydedilmiştir.

2.8.1. Sagalı Köyü:
Yalakabad’a bağlı olan köyde 9 neferin yanısıra hariçten gelen 14 neferin teşkil ettiği
toplam 23 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 5000 akçe olup, gelir kalemlerini hane
ve mücerred vergisi 374, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 3200, bağ 400,
meyve 20, kovan 100, sir ve piyaz 50, zeytun 100, bostan 50, kışlak 420, çayır 50, mandıra
60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 186 akçe ile teşkil etmektedir715.

2.8.2. Tatar Mezrâ’sı:
Ekinlikte 23 neferin mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir. Mezrâ’nın toplam
hâsılı 4000 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 221, hınta ve mahlûttan müteşekkil
hububat vergisi 2560, meyve 400, çayır 200, piyaz 300, bostan 200, asiyâb 60, kışlak 50
ve deştbâni 10 akçe ile teşkil etmektedir716.

2.8.3. Göllü Köyü:
Hariçten ziraat edildiği belirtilen köyde 12 neferin meskûn olduğu görülmektedir.
Köyün toplam hâsılı 1400 akçe olup, gelir kalemlerini hane 203, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1047, meyve 30, bostan 50, çayır 50 ve deştbâni 20 akçe ile
teşkil etmektedir717.

2.8.4. Yukaru Kaçak Köyü:
Köyde 41 neferin yanısıra hariçten gelen beş neferin teşkil ettiği toplam 46 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 3050 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 415, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1050, bagat 600, meyve 200,
bostan 100, ceviz 50, kovan 100, piyaz 30, kestane 60, kışlak 260 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 195 akçe ile teşkil etmektedir718.

2.8.5. Şahin Çavuş Köyü:
Köyde 16 neferin yanısıra hariçten gelen 8 neferin teşkil ettiği toplam 24 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2000 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 347, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 100, bağ 200, meyve 100,
kovan 100, bostan 50, kiras ve hassa çiftlik 200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 100 akçe ile
teşkil etmektedir719.

2.8.6. Çaldıra Köyü:
Köyde biri imam ve biri pir-i fâni olarak kaydedilen 110 neferin meskûn olduğu
anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı 7200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 811, ceviz, kestane ve zetin 1200, bagat 3800, meyve 200, kovan 150, kiraz 300,
piyaz 100, asiyâb 240 ve bâd-ı heva ve deştbâni 400 akçe ile teşkil etmektedir720.
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2.8.7. Koyunluca Köyü:
Köyde 77 nefer gebranın mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir. Köyün toplam
hâsılı 4000 akçe olup, gelir kalemlerini ispençe vergisi 2310, bagat 4000, iskele 200 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 800 akçe ile teşkil etmektedir721.
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2.8.8. Konaklu Köyü:
Köyde biri imam olan 50 neferin yanısıra hariçten gelen dört neferin teşkil ettiği toplam
54 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 3850 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergisi 371, bagat ve meyve 3000, ağıl ve dalyan 300 ve bâd-ı heva ve deştbâni
179 akçe ile teşkil etmektedir722.

2.8.9. Göbek Köyü:
Köyde yedi neferin meskûn olduğu anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı 2000 akçe
olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 66, bagat ve meyve 1700, âsiyâb 150 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 84 akçe ile teşkil etmektedir723.

2.8.10. Ulaşlu Köyü:
Köyde biri hatib, biri müezzin ve biri bazdar olan 172 neferin yanısıra hariçten gelen ve
dördünün sipahizâde olduğu belirtilen 9 neferin teşkil ettiği toplam 181 nefer mukayyeddir.
Köyün toplam hâsılı 16.583 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 1390,
hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 4583, bagat ve meyve 5660, kovan 500,
iskele resmi 850, kiraz 2940, asiyâb 360 ve bâd-ı heva ve deştbâni 500 akçe ile teşkil
etmektedir724.

2.8.11. Kara Muradlu nam-ı diğer Akdoğan Köyü:
Köyde 48 neferin yanısıra hariçten gelen beş neferin teşkil ettiği toplam 53 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 512, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 900, bağ 400, ceviz 100, meyve
100, bostan 30, kestane 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 148 akçe ile teşkil etmektedir725.

2.8.12. İnebeğlü Köyü:
Köyde biri imam olan 27 neferin yanısıra hariçten geldiği belirtilen 9 nefer ile beraber
toplam 36 neferin meskûn olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 2500 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 304, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 1550, bağ 350, meyve 50, ceviz 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 196 akçe ile teşkil
etmektedir726.

2.8.13. Akçe At Köyü:
Köyde biri imam olan 49 neferin yanısıra hariçten gelen 11 neferin teşkil ettiği toplam
60 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 7000 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve
mücerred vergisi 740, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 4200, bostan 200,
piyaz 100, bağ 600, meyve 280, çayır 50, âsiyâb 120, ceviz ve eşcâr 500 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 210 akçe ile teşkil etmektedir727.
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2.8.14. Akköy:
Vedat
TURGUT

Köyde 8 neferin yanısıra hariçten gelen 8 neferin teşkil ettiği toplam 16 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 1500 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 329, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1000, sir ve piyaz 30, bağ 100
ve bâd-ı heva ve deştbâni 41 akçe ile teşkil etmektedir728.

2.8.15. Hatiblü Köyü:
Köyde 9 neferin mütemekkin olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 3344 akçe
olup, gelir kalemlerini hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 2600, bağ 200, sir
ve piyaz 30, kışlak ve otlak 300 ve deştbâni 10 akçe ile teşkil etmektedir729.

2.8.16. Aleksi nam-ı diğer İlyas Köyü:
Köyde biri imam ve biri hatib olan 25 neferin yanısıra hariçten gelen biri imam 13
neferin teşkil ettiği toplam 38 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2310 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 375, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 910, bağ 200, meyve 200, ceviz 80, bostan 50, sir ve piyaz 150, kovan 100, çayır
60, kestane 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 89 akçe ile teşkil etmektedir730.

2.8.17. Tonuzçılu Köyü:
Köyde 18 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün toplam hâsılı 2000 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 189, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 1100, bağ 450, meyve 100, kovan 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 111 akçe ile teşkil
etmektedir731.

2.8.18. Mehmedköy:
Köyde 11 neferin meskûn olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 1300 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 138, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 600, bağ 100, meyve 100, bostan 50, sir ve piyaz 100, ceviz 50, kestane 100 ve
bâd-ı heva ve deştbâni 62 akçe ile teşkil etmektedir732.

2.8.19. Derbendköy:
Köyde 37 nefer gebran mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün toplam hâsılı 700
akçe olup, gelir kalemlerini hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 600, keten 20
ve bâd-ı heva ve deştbâni 80 akçe ile teşkil etmektedir733.

2.8.20. Subaşı Köyü:
Köyde beş neferin yanısıra hariçten gelen 9 neferin teşkil ettiği toplam 14 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 3500 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 238, hınta, şa’ir, kapluca, burçak ve gallâttan müteşekkil hububat vergisi 2080,
bağ 200, meyve 100, ceviz 100, kışlak 300 ve bâd-ı heva ve deştbâni 168 akçe ile teşkil
etmektedir734.

2.8.21. Maniş nam-ı diğer Mankış Köyü:
Köyde 9 neferin mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir. Köyün toplam hâsılı
2800 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 263, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1600, bağ 200, ceviz 100, bostan 100, çayır 20, kestane 100,
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asiyâb 180 ve bâd-ı heva ve deştbâni 137 akçe ile teşkil etmektedir735.

2.8.22. Mihmad nam-ı diğer Paşa Çiftliği Köyü:

Vedat
TURGUT

Köyde 9 neferin yanısıra hariçten gelen 8 neferin teşkil ettiği toplam 17 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 1550 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 246, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1050, meyve 50 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 154 akçe ile teşkil etmektedir736.

2.8.23. Saruhanlu Köyü:
Köyde 25 neferin mütemekkin olarak kaydedildiği görülmektedir. Köyün toplam hâsılı
2800 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 373, hınta ve mahlûttan
müteşekkil hububat vergisi 1200, bağ 300, meyve 250, kovan 100, bostan 100, ceviz
150, kestane 100, asiyâb 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni 165 akçe ile teşkil etmektedir737.

2.8.24. Rum Paşa Köyü:
Köyde 15 nefer gebranın yanısıra hariçten gelen 10 nefer Müslümandan müteşekkil
toplam 25 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 4600 akçe olup, gelir kalemlerini
ispençe 375, hane vergisi 325, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1800, bağ
300, meyve 200, bostan 300, çayır 100, sir ve piyaz 200, kışlak 800, âsiyâb 60 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 140 akçe ile teşkil etmektedir738.

2.8.25. Virancık Köyü:
Köyde 15 neferin meskûn olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 480 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 206, hınta, şa’ir, alef, kapluca ve burçaktan
müteşekkil hububat vergisi 164, bağ 30, meyve 10, bostan 20, kovan 20, sir ve piyaz 20
ve bâd-ı heva ve deştbâni 10 akçe ile teşkil etmektedir739.

2.8.26. Çağşak Köyü:
Köyde ikisi sipahi olarakkaydedilen 14 neferin mütemekkin olduğu görülmektedir.
Köyün toplam hâsılı 2200 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 257,
hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 650, bağ 200, meyve 100, bostan 100,
ceviz ve armut 250, kışlak ve mandıra 340 ve bâd-ı heva ve deştbâni 153 akçe ile teşkil
etmektedir740.

2.8.27. Sovucak Köyü:
Köyde 8 neferin meskûn olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 1300 akçe olup,
gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 114, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 600, bağ 100, meyve 50, bostan 50, sir ve piyaz 50, ceviz 20, kovan 30, kestane
200, kışlak 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 86 akçe ile teşkil etmektedir741.

2.8.28. Samanlu Köyü:
Köyde 64 neferin mütemekkin olduğu anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı 6000
akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 807, hınta ve mahlûttan müteşekkil
hububat vergisi 3300, bağ 300, meyve 200, kovan 50, bostan 300, şalgam ve kelem 150,
Piyale Paşa Çayırı 320, kışlak 120, ganem 160 ve bâd-ı heva ve deştbâni 223 akçe ile
teşkil etmektedir742.
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2.8.29. Saraycık Köyü:
Vedat
TURGUT

Köyde biri divane olan 47 nefer gebranın yanısıra hariçten gelen 34 nefer kesimcinin
teşkil ettiği toplam 81 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 15.500 akçe olup, gelir
kalemlerini hınta, mahlût ve şa’irden müteşekkil hububat vergisi 11.550, bağ 1000, dalyan
1500, kovan 50, kışlak 200, çayır 500, ganem 500 akçe ile teşkil etmektedir743.

2.8.30. Adil ve İrtecek Köyü:
Köyde 10 neferin yanısıra hariçten gelen 20 neferin teşkil ettiği toplam 30 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 10.000 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred
vergisi 100, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 6500, bagat 2000, meyve ve
ceviz 300, kestane 150, kışlak 100, âsiyâb 30, balıklağu 200, iskele resmi 150, kârhane
200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 270 akçe ile teşkil etmektedir744.

2.8.31. Berad nam-ı diğer Sirmerem Köyü:
Köyde biri âmâ ve biri sipahi olan 70 neferin yanısıra hariçten gelen üç neferin teşkil
ettiği toplam 73 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 3000 akçe olup, gelir kalemlerini
hane ve mücerred vergisi 626, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1300, bağ
400, meyve 200, kovan 200, bostan 100, hassa çiftlik 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 124
akçe ile teşkil etmektedir745.

2.8.32. Kiraslu Köyü:
Köyde 41 neferin yanısıra hariçten gelen ve birinin yeniçeri olduğu belirtilen 19 neferin
teşkil ettiği toplam 60 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 5300 akçe olup, gelir
kalemlerini hane ve mücerred vergisi 999, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi
2300, keten 100, bagat 1000, meyve 100, ceviz 50, kestane 20, kovan 100, bostan 100,
piyaz 150, sebze 100, kışlak 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 201 akçe ile teşkil etmektedir746.

2.8.33. Dereköy:
Gazi Hüdavendigar tarafından Aşağı Kaçuk Köyü ile beraber Murad Bey Oğlu İbrahim
Bey’e temlik edildiği ve sonra neslinden Hüsam Bey’e müntakil olduğu belirtilen köy,
akabinde kızı Ayşe’ye ve ondan da kızı Fatma Hatun’a, daha sonra oğlu Mutafa’ya intikal
etmiştir. Son tahlilde Mahmud tarafından tasarruf edildiği anlaşılan köyde ikisi sipahi olan
15 neferin yanısıra hariçten gelen iki neferin teşkil ettiği toplam 17 nefer mukayyeddir.
Köyün toplam hâsılı 2000 akçe olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 232, hınta
ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 1100, bagat 200, bostan ve ceviz 30, kovan 80,
asiyâb 12, hassa çiftlik 100 ve bâd-ı heva ve deştbâni 119 akçe ile teşkil etmektedir747.

2.8.34. Aşağı Kaçuk Gedik Köyü:
Köyde 6 neferin mütemekkin olduğu anlaşılmaktadır. Köyün toplam hâsılı 2000 akçe
olup, gelir kalemlerini hane ve mücerred vergisi 80, hınta ve mahlûttan müteşekkil hububat
vergisi 1100, bağ 100, bostan ve ceviz 100, kovan 50, çayır 150, kışlak 100 ve bâd-ı heva
ve deştbâni 34 akçe ile teşkil etmektedir748. Köyde bulunan birçiftlikten de 600 akçe hâsıl
sağlandığı anlaşılmaktadır.

2.8.35. Çeltükçi Köyü:
Köyde 17 neferin yanısıra hariçten gelen dört neferin teşkil ettiği toplam 21 nefer
mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2243 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 240, hınta
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ve mahlûttan müteşekkil hububat vergisi 840, bagat 100, keten 45, sebze 100, meyve
100, ceviz ve armut 100, asiyâb 360, çayır 200 ve bâd-ı heva ve deştbâni 131 akçe ile
teşkil etmektedir749. Çeltikçi Köyü yakınında bulunan Kumlacık’da 500, Hıyarcık Mezrâ’sında
ise 300 akçe hâsıl yazılıdır.

Vedat
TURGUT

2.8.36. Ada Mezrâ’sı:
Çeltükçü Köyü sınırında yer alan ekinlikte dört nefer meskûn olarak kaydedilmiş olup,
500 akçe hâsıl tesbitedilmiştir750.

2.8.37. Temurhan Mezrâ’sı:
Hariçten zira’at edildiği belirtilen ekinliğin hâsılı 250 akçedir751.

2.8.38. Doğan Mezrâ’sı:
“Sabıkân karye” olduğu belirtilen ekinliğin hâsılı 600 akçeyı bulmaktadır752.

2.8.39. Artık Mezrâ’sı:
Ekinliğin hâsılı 150 akçedan ibarettir753.

2.8.40. Aşcı Balaban nâm-ı diğer Ulaş Mezrâ’sı:
“Sabıkan karye” olduğu belirtilenekinliğin hâsılı 550 akçeyı bulmaktadır754.

2.8.41. Hacı Bayram Çiftliği:
Dereköy’ün yanında olduğu belirtilençiftliğin hâsılı bellideğildir.

2.8.42. Derecik Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belitilen köyde biri zımmi olan 25 neferin yanısıra hariçten gelen
10 neferin teşkil ettiği toplam 35 nefer mukayyeddir. Köyün toplam hâsılı 2329 akçe olup,
gelir kalemlerini hane vergisi 323, hınta, şa’ir, kapluca, alef, burçak ve darıdan müteşekkil
hububat vergisi 1470, bağ ve meyve 350, iskele resmi 100, bostan 50, ceviz 50 ve bâd-ı
heva ve deştbâni 80 akçe ile teşkil etmektedir755.

2.8.43. Tavşanlu Köyü:
Bazdar tımarı olduğu anlaşılan köyde biri bazdar olan 19 neferin meskûn olduğu
görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 2243 akçe olup, gelir kalemlerini hane vergisi 243,
hınta, şa’ir, kapluca, burçak, alef, darı ve nohuddan müteşekkil hububat ve baklagil vergisi
2462, bağ 400, kovan 100, meyve 50, çayır 170, bostan 150, asiyâb 30 ve bâd-ı heva ve
deştbâni 177 akçe ile teşkil etmektedir756.

2.8.44. Doğancı Köyü:
Bazdar tımarı olduğu anlaşılan köyde 8 neferin yanısıra hariçten gelen 9 neferden
müteşekkil 17 neferin meskûn olduğu görülmektedir. Köyün toplam hâsılı 978 akçe olup,
gelir kalemlerini hane vergisi 168, hınta, şa’ir, kapluca, burçak, alef ve darıdan müteşekkil
hububat vergisi 610, bağ 100, meyve 20, bostan 20, kârhane 60 ve bâd-ı heva ve deştbâni
50 akçe ile teşkil etmektedir757.
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2.8.45. Boynağı Köyü:
Vedat
TURGUT

Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyün hâsılı 618 akçedır758.

2.8.46. Kayalı Köyü:
Bazdar tımarı olduğu anlaşılan köyde 17 neferin yanısıra hariçten gelen dört neferin de
eklenmesiyle 21 neferin meskûn olduğu söylenebilir. Köyün toplam hâsılı 1680 akçe olup,
gelir kalemlerini hane vergisi 243, hınta, şa’ir, kapluca, alef ve darıdan müteşekkil hububat
vergisi 1180, meyve 50, çayır 120, bostan 50 ve bâd-ı heva ve deştbâni 37 akçe ile teşkil
etmektedir759.

2.8.47. Sarucalu Köyü:
Elekçi Köyü yakınında bulunan köyde 530 akçe hâsıl tesbit edilmektedir760.

2.8.48. Danişmendlü Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 530 akçe hâsıl tesbit edilmektedir761.

2.8.49. Virancık Köyü:
Bazdar tımarı olduğu belirtilen köyde 474 akçe hâsıl tesbit edilmektedir762.

2.8.50. Koca Deresi Köyü:
Sultan Selim Han Evkâfı’na bağlı olan köyde 131’i hane olan 165 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 24.360 akçe hâsıl mukayyeddir763.

2.8.51. Akköy:
Sultan Selim Han Evkâfı’na bağlı olan köyde 39’u hane olan 44 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 8330 akçe hâsıl mukayyeddir764.

2.8.52. Kayaca Ağaç Köyü:
Hundi Hatun’un kızı Sultan Paşa’dan satın aldığı köyü, Sultan Bayezid Han’ın eşi ve
Şehzâde Abdullah’ın annesi Şirin Hatun, Bursa ve Mihaliç’teki muallimhanesine vakfetmiş
olup, köyde üç nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı ise 2333 akçedir.
Bunun yanısıra yukarıda ele alınan Koca Deresi Köyü’ndeki üç göz değirmeninden de vakıf
adına 14.000 akçe elde edildiği tesbit edilmiştir765.

2.8.53. Kadılı Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın kendisinden önce vefat eden oğlu Şehzâde Abdullah adına
yaptırdığı zaviyeye vakfedilen köyde 19’u hane olan 29 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş
olup, 4839 akçe hâsıl mukayyeddir766.

2.8.54. Hancı (?) Köyü:
Yakub Paşa, Mehmed Bey oğlu Ali Bey’den satın aldığı köyü İznik’teki zaviyesine
vakfetmiş olup, köyde 22’si hane olan 31 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün
hâsılı ise, 6721 akçedir767.
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2.8.55. Adaklu Köyü:
Süleyman Paşa’nın İznik’teki Cami-i Şerifi’ne vakfedildiği belirtilen köyde 130’u hane
olan 183 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 25.190 akçe hâsıl mukayyeddir.
Vakfın tevliyetinin Karaoğlan’ın erşed evlâdına şart edildiği anlaşılmaktadır768.

Vedat
TURGUT

2.8.56. Dil Köyü:
Sultan Bayezid Han tarafından Ahmed Paşa’ya temlik edilen köyü Ahmed Paşa
vakfetmiştir. Köyde 27’si hane olan 38 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 7170
akçe hâsıl mukayyeddir769.

2.8.57. Çamurköy:
Çandarlı Halil Paşa’ya Murad han tarafından temlik edilen köy vakıf olup, köyde 18’i
hane olan 26 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Köyün hâsılı ise, 3340 akçedir770.

2.8.58. Bayad Mezrâ’ası:
Halil Paşa Evkâfı’na bağlı olan ekinlikte 2460 akçe hâsıl mukayyeddir771.

2.8.59. Hırka Köyü:
Sultan Bayezid Han’ın oğlu Şehzâde Sultan Mehmed ruhu için vakfedildiği anlaşılan
köyde 11’i hane olan 13 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 7529 akçe hâsıl
mukayyeddir772. Köyde Defterdâr Hüsam Bey’in İznik’te bir mahalleye adını veren evkâfı
adına kayıtlı altı göz değirmen ve diğer akarâttan sağlanan 24.393 akçelik bir hâsıl kaydı
daha bulunmaktadır.

2.8.60. Reyhan Paşa nam-ı diğer İskenderköy:
Sultan Murad Han’dan çok ilginç bir şekilde “satın” aldığı belirtilen köyü Reyhan Paşa’nın
daha sonra vakfettiği anlaşılmaktadır. Köyde yedisi hane olan sekiz nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, toplam 9510 akçe hâsıl mukayyeddir773.

2.8.61. Kabaklu Mezrâ’ası:
Ali Paşa, İbrahim oğlu Süleyman Bey ve kardeşinden aldığı yeri İstanbul’daki imaretine
vakfetmiş olup, ekinlikte 6550 akçe hâsıl mukayyeddir774.

2.8.62. Merdaş Viranı Mezrâ’ası:
Aydın oğlu İsa Bey’in Gazi Hüdavendigâr ruhu için vakfettiği ekinlikte sadece 350
akçe hâsıl mukayyed olsa da söz konusu vakıf, “Osmanlılaşma” sürecine ışık tutması ve
tevâifü’l-mülûk döneminde beyler arasındaki ilişkiyi aksettirmesi bakımından son derece
önemlidir775.

2.8.63. Boryan nam-ı diğer Seydi Bey Köyü:
Kapı Ağası Haydar Paşa Evkâfı’na bağlı olan köyde 21’i hane olan 23 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 4529 akçe hâsıl mukayyeddir776.
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2.8.64. Yeniköy nam-ı diğer Kara Kilise Köyü:
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Kapı Ağası Haydar Paşa Evkâfı’na bağlı olan köyde 13’ü hane olan 16 nefer mütemekkin
olarak kaydedilmiş olup, 2637 akçe hâsıl mukayyeddir777.

Sonuç
XVI. yüzyılın sonlarında, Kocaili Sancağı’nın İzmit, İznik, Gebze, Şile, Kandıra,
Yoros, Yalakbad ve Ada ma’a Karasu olmak üzere sekiz nahiyeden müteşekkil olduğu
anlaşılmaktadır. Zikrolan nahiye merkezleri ve bağlı köylerde meskûn olan neferânın
sayısı 28.591 olup bunlardan sadece 1083 neferinin gebran, yani gayr-ı müslim olarak
kaydedildikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu nahiyelerin nefslerinde 2645 neferi Müslüman
ve 262 neferi gebran olmak üzere toplam 2907 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Bu
sayı, sancakta meskûn olan toplam nüfusun yaklaşık % 10’una tekâbül etmektedir. Sancağın
toplam vergi hâsılının yaklaşık 2.945.000 akçe olduğu hesaplanmaktadır. Şehir gelirlerinin
toplamı ise, her ne kadar 259.652 akçe olarak hesaplanmışsa da bazı vakıf binalarından
elde edilen gelirlerin de eklenmesiyle bu miktarın 320.000 akçeyi bulduğu söylenebilir. Bu
da şehir gelirlerinin sancağın toplam geliri içindeki oranını yaklaşık % 11 olarak belirler. Bu
nahiyelerin nefsleri içinde, gerek yerleşim biriminin fazlalığı, gerek demografik yoğunluğu
ve gerekse iktisâdi durumu bakımından en büyüğünün İzmit Nefsi olduğu anlaşılmaktadır.
Toplam 26 mahalleye ayrılmış olan nahiyede 757 neferi Müslüman ve 57 neferi gebran
olmak üzere toplam 814 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 109.500 akçe hâsıl
tesbit edilmiştir. Sancağın en büyük ikinci şehri olan Gebze’nin kendi nefsinden başka,
kaza merkezini teşkil ettiği düşünülen Üsküdar’ı da içine alacak şekilde teşkilatlandırılmış
olan geniş bir ünite olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan on mahalleye ifraz edilmiş şekilde
kaydedilen Gebze’de 320, 19 mahalleye ayrılmış şekilde kaydedilen Üsküdar’da ise 425
nefer olmak üzere toplam 745 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiştir. Gebze şehrinde
kaydedilen 19.000 akçenin yanısıra vakıf dükkânlarından da en az 23.250 akçe hâsıl
sağlandığı, Üsküdar nefsinde kaydedilen 33.900 akçelik hâsılın da eklenmesiyle nahiyenin
merkezini teşkil eden şehir merkezlerinin toplam hâsılının yaklaşık 76.000 akçeyi bulduğu
hesaplanmaktadır. Sancağın en önemli üçüncü şehri ise, İznik’tir. Şehirde on neferi gebran
olan toplam 341 neferin 20 mahalleye dağılmış olarak kaydedildiği görülmektedir. Şehir
merkezinin hass-ı şahi hissesinde kaydedilen 38.000 akçenin yanısıra vakıf dükkânlardan
elde edilen gelirlerle bu miktarın en az 50.000 akçeyi bulduğu hesaplanmaktadır. Şile,
sancağın en önemli dördüncü üyük şehir merkezi olup, vakıf hissesinde olan tek şehir
merkezi özelliğine de sahiptir. 579 numaralı evkâf defterinden anlaşıldığı kadarıyla
dört mahalleye ayrılmış olan şehir merkezinde meskûn bulunan 79 nefer Müslümanın
yanısıra 195 nefer gebrandan hâsıl olan 23.384 akçelik gelirin, Yıldırım Bayezid tarafından
Bursa’daki Şeyh Ebû İshak Kâzerûnî Dergâhı’na vakfedildiği anlaşılmaktadır. Bununla
beraber, Şile’de hass-ı şâhi hissesinde bulunan bazı gelir kalemlerinin de bulunduğu ve
bunların da eklenmesiyle şehir gelirlerinin en az 46.000 akçeyi bulduğu hesaplanmaktadır.
Sancağın Karadeniz tarafında bulunan Kandıra şehri ise, dört mahalleye ifraz edilmiş olup
toplam 242 neferden hâsıl olan 16.800 akçelik hâsılıyla tesbit edilmiştir. Yoros Nahiyesi’nin
merkezini teşkil eden Yenice Kal’ası (Anadolu Hisarı) ise, üç mahalleye ayrılmış olup, 174
nefer Müslüman ile mütemekkindir. Şehrin 8878 akçelik hâsılının vakıf, 1300 akçelik
hissesinin ise dizdar tımarı olarak kaydedildiği görülmekte olup, bu şekilde şehir gelirinin
10.000 akçeyi biraz geçtiği hesaplanmaktadır. Yalakabad (Yalova) Nahiyesi’nin merkezini
teşkil eden Kara Mürsel ise, altı mahalleye ifraz edilmiş olan toplam 317 nefer Müslüman
ile mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, 6800 akçe hâsıla sahiptir. Sancağın son nahiyesini
teşkil eden Ada ma’a Karasu Nahiyesi ise herhangi bir nefse sahip değildir. Kurulan pazar
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etrafında gelişen merkezin Kutluca ve Ayan (Sapanca) etrafında şekillendiği söylenebilir.
İncelenen bölgede söz konusu yüzyılın sonlarına kadar kurulmuş olup, varlığını devam
ettiren toplam 560 köyün ismine rastlanmaktadır. Söz konusu yerleşim birimlerinde
mütemekkin olarak kaydedilen toplam neferanın sayısı 25.684’tür. Bunlardan sadece 821
neferi gebran olarak kaydedilmiştir. Nüfusun dini hüviyetine bakıldığında toplam nüfusun
yaklaşık % 98’inin Müslüman olduğu, “gebran” başlığı altında kaydedilen hrıstiyanların ise
nüfusun sadece % 2’sini teşkil ettikleri görülmektedir. Sancakta meskûn neferlerden hatırı
sayılı bir bölümünün köprücü veya cami, mescid gibi yerlerde bulunan vakıf görevlilerinin
teşkil ettiği muaf zümreye mensup olduğu görülmektedir. Bölgede görevli köprücülerin
daha Orhan Gazi zamanından itibaren teşkilatlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra,
ekilebilir alanlara göre köy nüfusunun genelde seyrek oluşu, hariçten gelenlerin sayısının
fazlalığından anlaşılmaktadır.
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Kır iskân birimleri açısından en zengin olan nahiye olarak Gebze olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sancakta tesbit edilen 560 köyün 103’ü Gebze’ye bağlı olup, çok sayıda
mezrâ’a ve çiftlik kaydı da tesbit edilebilmektedir. Nahiyedeki kır iskân birimlerinde 624
neferi gayr-ı müslim olan toplam 5796 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, bu
neferlerden hâsıl olan vergi miktarının yaklaşık 557.000 akçe olduğu hesaplanmaktadır.
Tesbit edilen köylerden 26’sı vakıf köyü olup, en kalabalık ve geliri en fazla olan köylerin
vakıf köyleri olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Vakıf köylerinde meskûn olan toplam
2111 neferden, yaklaşık 295.000 akçe hâsıl olmaktadır ki bu Gebze kırsalında tesbit edilen
toplam vergi miktarının yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Has, tımar ve az sayıdaki
mülk toprağında mütemekkin olarak kaydedilen 3685 neferden ise, yaklaşık 264.000
akçe hâsıl elde edildiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında genel olarak bakıldığında Gebze
Nahiyesi’nde meskûn olan toplam 6521 neferin yaklaşık % 12’sinin şehirlerde yaşadığı,
nahiyenin toplam hâsılının ise 633.000 akçeyi biraz geçtiği söylenebilir. Sehir ve köy
nüfusunun oranı, bunların hâsılatı ile de doğru orantılıdır.
Kır iskân birimleri açısından en zengin ikinci nahiye ise İznik’tir. Sancakta tesbit
edilen 560 köyün 66’sı İznik’e bağlı olup, çok sayıda vakıf mezrâ’a ve çiftlik kaydı da
tesbit edilebilmektedir. Nahiyedeki kır iskân birimlerinde 2150 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, bu neferlerden hâsıl olan vergi miktarının yaklaşık 487.500 akçe olduğu
hesaplanmaktadır. Tesbit edilen köylerden 38’i vakıf köyü olup, en kalabalık ve geliri en
fazla olan köylerin de vakıf köyleri olduğu görülmektedir. Vakıf köylerinde meskûn olan
toplam 1440 neferden, yaklaşık 400.000 akçe hâsıl olmaktadır ki bu İznik kırsalında
tesbit edilen toplam vergi miktarının % 85’ini teşkil etmektedir. Has ve tımar toprağında
mütemekkin olarak kaydedilen 710 neferden ise, yaklaşık 87.844 akçe hâsıl elde edildiği
görülmektedir. Bu bilgiler ışığında genel olarak bakıldığında İznik Nahiyesi’nde meskûn olan
toplam 2491 neferin yaklaşık % 12’sinin şehirlerde yaşadığı, nahiyenin toplam hâsılının ise
538.000 akçeyi biraz geçtiği söylenebilir. Sehir ve köy nüfusunun oranı, bunların hâsılatı
ile de doğru orantılıdır.
Kandıra Nahiyesi, kır iskân birimleri açısından geniş hinterlanda sahip nahiyeler
arasındadır. Sancakta tesbit edilen 560 köyün 108’i bu nahiyeye bağlı olup, çok sayıda vakıf
mezrâ’a ve çiftlik kaydı da tesbit edilebilmektedir. Nahiyedeki kır iskân birimlerinde 5475
nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup, bu neferlerden hâsıl olan vergi miktarının yaklaşık
440.000 akçe olduğu hesaplanmaktadır. Tesbit edilen köylerden altısı vakıf köyü olup, vakıf
köylerinde meskûn olan toplam 497 neferden, yaklaşık 39.000 akçe hâsıl olmaktadır ki bu
Kandıra kırsalında tesbit edilen toplam vergi miktarının % 9’unu teşkil etmektedir. Has ve
tımar toprağında mütemekkin olarak kaydedilen 4871 neferden ise, yaklaşık 393.000 akçe
hâsıl elde edildiği görülmektedir. Bazdar tımarı olan dört köy ve iki mezrâ’adan ise, 107
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nefer meskûn olarak kaydedilmiş olup, 8299 akçe hâsıl tesbit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında
genel olarak bakıldığında Kandıra Nahiyesi’nde meskûn olan toplam 5717 neferin yaklaşık
sadece % 7’sinin şehirlerde yaşadığı, nahiyenin toplam hâsılının ise 633.000 akçeyi biraz
geçtiği söylenebilir. Şehirden sağlanan hâsılın oranı sadece % 4 kadardır.
Şile Nahiyesi, kendisine bağlı 112 köy ile çok sayıda mezrâ’a ve çiftlikledikkat çekmektedir.
Nahiyedeki kır iskân birimlerinde toplam 5041 nefer mütemekkin olarak kaydedilmiş olup,
bu neferlerden hâsıl olan vergi miktarının yaklaşık 379.000 akçe olduğu hesaplanmaktadır.
Tesbit edilen köylerden beşi vakıf köyü olup, vakıf köylerinde meskûn olan toplam 287
neferden, yaklaşık 27.900 akçe hâsıl olmaktadır ki bu Şile kırsalında tesbit edilen toplam
vergi miktarının yaklaşık % 7’sini teşkil etmektedir. Has ve tımar toprağında (93 köy ve beş
mezrâ’a) mütemekkin olarak kaydedilen 4477 neferden ise, yaklaşık 334.800 akçe hâsıl
elde edildiği görülmektedir. bazdar tımarı olan 14 köyde meskûn olan 277 neferden alınan
vergi miktarı, 15.990 akçeyi bulmaktadır. Bu bilgiler ışığında genel olarak bakıldığında
Şile Nahiyesi’nde meskûn olan toplam 5310 neferin yaklaşık % 5’sinin şehirlerde yaşadığı,
nahiyenin toplam hâsılının ise 425.000 akçeyi biraz geçtiği söylenebilir. Sehir ve köy
hasılının oranına bakıldığında ise, şehir hâsılının oranının % 12’yi bulduğu görülmektedir.
İzmit nefsi, sancağın en gelişmiş nefsi olmasına rağmen hinterlandının diğer nahiyelere
göre daha dar olması dikkat çekicidir. Sancakta tesbit edilen 560 köyün sadece 45’i İzmit’e
bağlı olup, çok sayıda vakıf mezrâ’a ve çiftlik kaydı da tesbit edilebilmektedir. Nahiyedeki
kır iskân birimlerinde 21 neferi gayr-ı müslim olan toplam 1524 nefer mütemekkin olarak
kaydedilmiş olup, bu neferlerden hâsıl olan vergi miktarının yaklaşık 206.000 akçe olduğu
hesaplanmaktadır. Tesbit edilen köylerden 15’i vakıf köyü olup, en kalabalık ve geliri en
fazla olan köylerin vakıf köyleri olduğu görülmektedir. Vakıf köylerinde meskûn olan toplam
604 neferden, yaklaşık 106.000 akçe hâsıl olmaktadır ki bu İzmit kırsalında tesbit edilen
toplam vergi miktarının yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Has ve tımar ve toprağında
mütemekkin olarak kaydedilen 920 neferden ise, yaklaşık 100.000 akçe hâsıl elde edildiği
görülmektedir. Bu bilgiler ışığında genel olarak bakıldığında, İzmit Nahiyesi’nde meskûn
olan toplam 2338 neferin yaklaşık üçte birinin şehirlerde yaşadığı, nahiyenin toplam
hâsılının ise 315.000 akçeyi biraz geçtiği söylenebilir. Şehir ve köy nüfusunun oranı,
bunların hâsılatı ile doğru orantılıdır.
Bazı bazdar tımarı ve mülk köylerin yanısıra 14’ü vakıf, 45’i has ve tımar olan toplam
64 köyün bağlı bulunduğu Yalakabad Nahiyesi’nin toplam geliri, 172.000 akçesi has ve
tımar (bazdar dahil), 125.515 akçesi vakıf hissesi olmak üzere toplam 297.500 akçeyi biraz
geçmektedir. Köylerde meskûn olanların 176 neferi gayr-ı müslim olarak kaydedilmiştir.
Biri vakıf olan 28 köyün bağlı bulunduğu Ada ma’a Karasu Kazası’nın toplam geliri ise
sadece 130.000 akçe civarındadır.
Sancak dâhilinde en gelişmiş yerleşim birimlerinin büyük bir bölümü vakıf olup, Kandıra,
İznik ve Gebze’ye tâbidir. Burada gelişmişlik kriterini hâsılı 10.000 akçeyi geçmek şartı
teşkil etmekte olup, bu kriteri Kandıra’da Kızılca-i diğer (10.300 akçe), menteşa nam-ı
diğer Yavrucak (10.000 akçe), Arman Köyü (16.300 akçe), Heri (?) Divan (15.593 akçe),
İznik’te Yenice (19.696 akçe), Ayvacık (10.200 akçe), Çebi (35.952 akçe), Meram (11.000
akçe), Akköy nam-ı diğer Çeltükçi (19.568 akçe), Akköy (14.000 akçe), Dutluca (11.592
akçe), Depe nam-ı diğer Akhüddam (?) (11.473 akçe), Pazarköy ma’a Terziler (58.249
akçe), Solöz (26.222 akçe) ve Gebze’de Bağçecik (10.200 akçe), Çenger (14.396 akçe),
Geredelü (10.870 akçe), Akpınar (33.996 akçe), Kalengri (14.155 akçe), Tekye nam-ı
diğer Tuzla (54.706 akçe), Astoros (27.085 akçe), Kartal (10. 611 akçe), Herkedon nam-ı
diğer Kadıköy (41.289 akçe), Saru Bayrak nam-ı diğer Tutallu (24.400 akçe) ve Deresakal
(15.546 akçe) köyleri karşılamaktadır.
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