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EDREMİT YAY ALARI VE YAYATEŞKiLATININ 

KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİLER 

Fikret YILMAZ 

Mensupianna yaya veya piyade denilen teşk i latın Osmanlı Devleti'nin 
düzenli bir savaşçı kuvvet oluşturmak kaygısıyla tesis ettikleri ilk kurum 
olduğu genellikle kabul edi lmektedir!. Yaya teşkilfitının kuruluşu, rivayetlere 
dayalı bilgilerimize göre Orhan Gazi ( 1326-1362) devrine kadar uzanmaktadır. 

Öze!Ukle Bizans tekfurlanna karşı kendisini askeri bir güç olarak hissettirmeye 
başladığı yıllarda, Osmanlı Beyli ği' nin muharip kitlesinin, daha çok aşiret 
halkından, gönüllülerden ve gazilerden meydana geldiği ifade edilebilir. Fakat 
ilk dönem fetihlerin i takibeden yıllarda genişleyen beylik topraklarının ve farklı 
unsurlan içermeye başlayan toplumun kontrolü; Bursa gibi önemli şehirlerin ele 
geçirilmesinde görüldüğü türden büyüyen hedefleri gerçekleştirme isteği gibi 
n~denler, düzenli savaşçı birliklerin oluşturulması yönündeki çabaları çabuklaş
tırmıştır denilebilir. Ganimet kaygısı gibi nedenlerle savaşmaya gönüllü olan 
insanlardan meydana gelen kuvvetlerin ilk fetihlerdeki gayreti ve yararl ığı 

bilinse de, değişen koşullar içinde yeterli olmayacağı, bu açıdan bakıldığında 
beklenilmeyecek bir sonuç değildir. Gerçekten de XV.yy kronik y~zarları yaya2 

1 Bkz. l.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilarindan Kapıkulu Ocakları !, Ank. 
19842, s. 1. M. Akdağ, Türkiye'nin iktisadi ve lçtimai Tarihi 1 (1243-J453),1st. 19793, s. 
410 vd. M. Arıkan, "Yaya ve Müsellemlerde Toprak Tasarrufu", Atatürk Konferansları Vl/1 
(1975-76), Ank. 1983, s. 175. H. Doğru, Osmanlı lmparatorluğıı'11da Yaya-Müsellem-Taycı 
Teşkil/iu, İst. 1990, s. 4 vd. Yaya müsellem teşkilatı ayrıntılı bir şekilde incelenmesine 
rağmen maalesef yayınlanmamıştır; M. Arıkan, XV. Asırda Yaya ve Müsellem Ocakları 
(Toprak tasarrufu, vergi muafiyetleri ve lıivııeı), Basılmamış Doçentlik Tezi, An k. 1 966. 

2 Bilindiği üzere yaya teşkiHitı yanında , onunla birlikte anı lan atlı kuvvetler yani 
müsellemler de örgütlendirilmişlerdi. Ocak yapıları ve hukuksal konumları açısından 
birbirlerine benzer bir örgütlenmeye sahiptiler. Hatta müselleın kelimesinin muafiyet 
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teşkilatının kuruluşunu açıklarken, ortaya çıkan bu ihtiyacı i şliyorlar ve 
kurumun başlangıcına ilişkin olarak aklardıkları bilgiye dayanak yapıyorlar. 
Aşıkpaşa-zade Orhan Gazi ' nin askerlerini çoğattm ak i stediğini ve Çandar lı 
Kara Halil 'in önerisi ile yaya yazımına başlandığı bildirilmektedir3. Nakledilen 
bu olay XV.yüzyılda ve sonrasında kale me alınan diğer kronik yazarl arı 

tarafından da hemen hemen aynen tekrarlanmaktadır4. Yayalar kuruluş 
yıllarında devlet katında ayrıcalık lı ve halk nezdinde prestij li bir konuma sahip 
olmalı ki, yaya yazılmak için halkın ihti yaçtan fazla rağbeti olmuştu r. Hatta 
yaya yazıını için görevle ndirilen Çandarlı Kara Halil' in rüşvet alarak yaya 
kaydettiği itharnları da sözkonusudur5. Halkın yaya yazıl mak için bu derece 
istek li olması asl ında anlaşılabilir bir konudur. Ç ünkü , yayalar kuru luş 

yıllarında, seferde o lduklan zamanlarda günde bir akçe hesabı üzerinden ulufe 
alıyorlardı6. Barış dönemlerinde bazı vergilerden muaf olmak koşuluy la tasar
rufianna terkedilen çiftliklerinde çalış ıyorlardı?. Hizmetlerine ımıkabil ulufe 
almaları , toprak tasarruf etmeleri ve vergi muafiyeti gibi haklara sahip bulunma
lan, yayat ı ğı özenilen bir görev haline getirmiştir. Anlaşılacağı üzere yayalık 

yarı sivil-yarı askeri bir teşkillittı r&. Sefer zamanında devletten para almaların
dan dolayı, başkentte oturmamalarına rağmen devletin ilk merkezi kuvveti 

anlamından dolayı, bazı örneklerde yayalarada müsellem denilmekteydi . Bkz. F. Emecen, 
XVI. Asu·da Manisa Kazası, An k. 1989, s. 149 ve dpt. 108. Mü sellemler hakkında ayrıca 
bakınız: M. Arıkan, agm, s. 175-201; H. Doğru, age, s. 115 vd. Biz bu çalışmayı Edremit 
yayaları örneğinde organize ettiğimizden ve Edremit' te müsellenı ocak lan bulunmadığından 

müscllemlcri inceleme kapsamına almadık. 

3 " ... Andan Or/ımı Gazi le,~kerin ziyade etmek diledi kim ol vilayet de ola. K ardaşı 
eydiir, anı kadılara damş der. Ve ol zamanda Çandarlll Karaca ll alil( .......................... .) Ona 
dalıi danışdı. Eydür: Eldeıı yaya çıkar dedi." Aşıkpaşa-zade, "Tevarih-i Al-i Osman", Osmanlı 
Tari/ıleri 1, ( Yay. Çiftç ioğlu N. Atsız). isı. 1949, s. 117- 18. 1.11. Uzunçarşılı , Çandarlı Veı;ir 
Ailesi, Ank. 1974, s. 6. 

4 Örnekler için bkz: " ....... Anadolu'da yaya yaz mak Orhan zamanından kald ı. ... ", 
Anonim Tevarilı-i Al-i Osman, (F. Giese n~ri), Haz. N. Azamaı, I sı. 1992, s. 19; M. Neşri, 
Kitab - ı Cilıannüma, C. I, (Haz. F.R. Unat-M.A. Köymen), Ank. 1949, s. J 55; Hadidi , 
Tevarilı-i Al-i Osman ( 1299- 1523 ), (Haz. N. Öztürk), i sı. 1991, s. 61. 

5 Aşıkpaşa-zade, s. 1 18, Krş; Neşri, s. 155. A. M umcu, Osma11lı Devietiru/e Rüşvet, 
İst. 1 9852, s. 84-85. 

6 Hoca Saadettin, Tac'lit-tevarilı, C. 1, i st. 1279, s. 40. M. Arıkan, agm, s. 175. 

7 Göst. yer. 

8 M. Arıkan, agm, s. 175. 
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sayılmışlardır9. Fakat yayalar bu ayrıcalıklı ve özel konumlarını çok geçmeden 

yitirdiler. Çünkü yeniçeri ocağının kuruluşu ile birlikte yayaların savaş gücü 
olarak kullanılmasından vazgeçitme süreci de başlamış oldu. Yayaların aksine 
yeniçeriler ziraaıle hiçbir ilgileri bulunmayan, sefer dönemlerinde savaşa giden, 
sefer dönüşlerinde ise kışialarında askeri eğitim ve talimle meşgul olan 
profesyonel askerlerden oluşuyordu . Ayrıca sultanların kapı askeri olmaların
dan dolayı da daha ayrıcalıklı ve önemli bir konuımı sahiptileri O. Bu gelişme 

sonunda yayalar merkezi bir kuvvet olmaktan çıkarılıp, bir takım şahsi ve arazi 
vergilerinden bağışık tutularak eyalet askeri statüsüne alınmışlardıı·l l. 

Kuruluşlanndan itibaren yayalar ocak esası üzerine teşkiliitlandırılmışlar

dı. Yeniçeri teşkilatının kuruluşundan sonra bir yaya ocağı şöyle tarif edilebilir: 
· "Maaşlarına mukabil bir çiftlik tasarruf ede11, avarız- t divaniye vergisine 
karşılık belli bir hizmetle yükümlü tutulan, görevleri ve vergi bağışıklıkları 
nedeniyle askeri sayılan, bir yaya ve bir yamaktan meydana gelen iiniteye yaya 
teşkilatında bir ocak denilmektedir. " 12 

Yeniçeri ocağının kurulmasından sonra yayalardan muharip kı.ıvvet olarak 
yararlanılması hemen bitmese de, süreç içinde giderek azalmıştır. Aslında XV. 

yüzyı l sonlarına kadar, yayaların sefere çağın ldıklarını ve savaşa katı ldıkla
rını gösteren örnekler bulunmaktadırl 3. Hatta Fatih Sultan Mehmet (1451 -

1481) devrine ait kanun hükümleri, sefere özürsüz olarak katılmayan yayalar 

9 

lO 

s. 144 vd. 

ll 

12 

H. Uzunça rşı lı. Kapıkulu Ocakları 1, s. 1-2. Krş. M. Arıkan, agm, s. 175. 

Yeniçeri ocağı hakkında genel olarak bkz. 1. H. Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları 1. 

i. H. Uzunçarşılı. age, s. 1-2. M. Arıkan, agm, s. 175. H. Doğru, age, s. 8 vd. 

M. Arıkan, agm, s. 175-176. 

13 1487 ıarihli Sanıhan sancağı piyade defterinden anlaşı ldığı na göre, piyadeler harpçi 
karakterlerini korumaktadır1ar. Bkz. F. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası. Ank. 1989, s. 
143. Yine Karesi sancağına ait da h~ geç tarihli (1 530) bir del'lerde de aynı olgu izlenebil
mekıedir. Bkz. Atatürk Killüphanesi, M. Cevdet Yavııaları, O. 62, değişik yerlerde. Hemen 
belirtmeliyiz ki , XVI. Yüzyıl başına ait bu defterdeki bilgiler, daha önceki tahrirlerden 
aktanlan kayıtları lekı·arlıyor olabilir. Bu nedenle deflerde yayaların sefere eşecekleri ne ilişkin 
kayıtlar, defterin yazıldığı dönemdeki uygulamaları yansıtmıyor olabilir. Bu defter hakkında 
bkz: Fikre t Yılmaz, XVI. Yüzyılda Edremit Kazası . (Ege Ürıiv. Sosyal Bil. Enst. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi), !zmir 1995, s. 7. 
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hakkında uygulanacak çok sert cezaları düzenlediği ne göre14, yayalardan sefer 
emrine icabet etmeleri XV. yy' da da beklenmektedir. Fakat giderek artan bir 
nispette yayaların geri hizmetlerde görevlcndirilmeleri söz konusudur. XVI. 
yüzyı l kayıtlarına göre yayalardan köprü yapımı , madenierde ça l ışmak, 

tersanelerde gemi yapıını ve çeşitli inşaatlarda görev almak gibi hizmetler isten
mektedir! S. Bu görevlerin yerine getirilmesi karşılığında ise, tasarruflarındaki 
çiftlikleri işletecekler ve vergi muafiyetinden yararlanacaklardı 16. 

Daha Orhan Gazi ( 1 326-1362) devrinde Osmanlı idaresi altına giren Karesi 
bölgesinde de devletin bu ilk askeri-zirai kurumunun örgütlendirilmiş olduğunu 
iddia etmek zorlama olmasa gerektir. Osmanlı ların il hak ettikleri ilk Türk 
beyliği olan Karesi oğullan beyliğinin 17 arazisi içi nde Karesi yaya sancağını 
oluşturdukları anlaş ıl maktad ırı &. Anlaşılacağı üzere, Karesi yaya sancağına 
bağlı olarak Edremit yayabaşılığı da organize edilerek teşkilat içindeki bir birim 
haline getirilmi şti r. Edremit yayabaşılığı ; Edremit yaya nahiyesi, Ayazınend 

l4 Sefere özürsüz olarak gelmeyen yayaların ve yerine bedel göndermeyenlerin, bir 
kere olmasında kulağı kesilmesi, alışkanlık haline getirip 2-3 kez gelmeyenlerin ise idam 
.ılunmas ı isteniyordu. Bkz. Kcuıuntıiıme-i Al-i Osman, (M. Ariş neşri). lst. 1329, s. 48-49. 

ı 5 Örnekler için bkz. F. Emecen, age, s.' 149-150. Z. Arıkan, XV. -XVI. Yüzyıllarda 
h amit Sancağı, !zmir ı 988, s. 195. Karesi sancağı yayaları da benzer hizmetler için 
giirevlendirilmişlerd i. Örnekler için bkz: Maden hizmeti için: BOAMÜD , 3, s. 278, (2-
Ccmazi el-evvel-967/30-0cak-1560); Gemi yapımı için; BOAMÜD, 16, s. 144, (10-Recep-
979/ 28-Kasıın-157 1 ); Top döküm hizmeti için; BOAMÜD, 28, s. 365, (3-Ramazan-984 1 
24-Kasıın- 1 5'76). 

16 Bu konuda genel olarak bkz. M. Arıkan, agm, s. 175-201. 

ı 7 Karesi beyliğinin 1334 yılından itibaren, iktidar çeki şınesine bağl ı olarak yıı~ad ığı 
iç mücadele sırasında olaya müdahil olan Osmanlı beyliği, bu sırada başlayan bir süreçte 
Karesi toprakla~ın ı ilhak etmiştir. Olay klasik bir fetih değildi r. Osmanlı beyliği bu olayla 
birlikte çok güçlcnıniş; Karesi ordusuna ve ilk Osman lı fetihlerinde büyük hizmetleri görülen 
Kuresi ilmcrasına sahip olmuştur. Ayrıca Karesi oğullarının denizcilikteki deneyimlerinin 
Rumeli'ye geçişte Osmanlılar açısından son derece önemli katkı sağladığı düşünUiebilir. 
K<. .. nunun bu bakış açısından değerlendirilmesi için bkz. P. Yılmaz, agt, s. 100-108. 

1:; Karesi sancağı hakkında yapılan bir doktora çalışmasında, Karesi sancağı yayalarma 
aıt herhaı.gi bir defıerin arş i vleriıniz:de mevcut olmadığı iddia edilmektedir. Oysa aynı tezin 
kaynaklar bölümünde Karesi yaya defterlerinin iki tanesi (BOA TTD, 277 ve 678) tahrir 
defterleri arasında sayılmaktadır. Anlaş ı lacağı üzere araştırınacı bazı defterleri görmediği gibi, 
bulduklarının da yaya defteri olduğunu fark edememiştir. Bkz. Sezai Sevim, XVI. Yüzyılda 

KClresi Sancağı, (A.Ü. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanınaınış Doktora Tezi), Ank. 1993, s. 2-3 ve 
334. Geniş bilgi için bkz. F. Yılmaz, agt, s. lO. 
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yaya nahiyesi ve i vrindi 'de bulunan çift likler ile yayalardan oluşuyordul 9. 

Mevcut olan yaya defterleri nin20 en eskisi olan 1530 sayıınını n sonuçlarını 
içeren deftere göre, belirtilen üç biri mden Edremit nahiyesi nde yirmi üç; 
Ayazınend nuhiyesinde on sekiz; İvrindi 'de ise beş çiftlik olmak üzere toplam 
kırkaltı (46) çiftli k bulunmaktaydı. Bu çiftli klerde kırk a l t ı yaya, yüz otuz 
dokuz ( I 39) yamak ve doksandört (94) tane bü l uğ çağına ermemi§ (na-reside) 
deği§ik yaşlarda erkek çocuk kayıtlıydı21. Yine aynı say ımın sonuçlarına göre 
al tı çiftlik de ınevkuf yazı lmıştı22. 

Kanun·i Sultan Süleyman ( 1 520-1566) devrinin başlarında Edremit yayaba
ş ı lığ ı nda bulunan çiftliklerde kayı t lı yaya ve yarnakların dağılımına baktl 
dığında "bir yaya ve bir yanıaktan oluşan ünite olarak" tarif edi len ocak tanı
mından farklı bir yapıda olduğu görülecektir. Fakat bu tanım yayaların kuru luş 

dönemine yakın bir yapı yı yansıtmaktadır. Esasen zaman içinde ocak yapı

sında ve nüfusu nda önemli deği ş iklikler olmuştur. XV. yüzyı ldan itibaren 
çiftliklerde kayı tlı nüfusun arttığı ; hele XVI.yüzyıldaki genel nüfus artışına 

bağlı olarak, ocak mensupların ı n 4-15 kişi arasında değişen sayılara u laşt ığı 

19 Elimizdeki en eski L:trihli yaya defterine göre Eclremid yayabaşılığı belirtilen Uç 
bölümden meydana gelmiştir. Bkz. Atatürk Kütüp. M. Cevdet Yazma/arı, O. 62, v. 94-101. 

20 Karesi yayalan nı mübeyyin Uç defter bulunmaktadır. Bunlar: 

a- Alatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet, O. 62; Defter v. 39/b'de bulunan bir 
şerh in tarihi esas alın ı rsa (H. 937) M. 1530-3 ı yılına ait olduğu söylenebilir. Mufassal olan 
defterin şerhleri köhne, kadim ve at ik defterlerden aktanldığ ından , çok eski zamanlardaki 
uygulamaları yansıtmaktadır. Edremit yayabaşılığına ai t bölüm dcflcrde v. 93/a - 1 03/a 
arasındadır. 

b- BOATTD, 277; Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'nde bulunan defter 3.sayfadaki 
dibacesine göre (H. 959) M. ı 551-52 yı l ına tarihlidir. Mu fassal bir dcfterdir. Dağı lan yaya 
ocaklarının yeniden tanzim çal ı şmaların ı yansıtmaktadır. 

c- BOATTD, 678; Başbakanlık Osmanlı Arş i v i 'nde lahrir defterleri 
kolleksiyonunda bulunmaktadır. Tahrir defterleri kataloğunda "tarihsiz, lll . Murad devri" 
açıklamasıyla tanımlanmış. İçindeki şerhlerin tarihleri H. 989-994 yıllarına aittir. Bu nedenle 
1581-1586 yılları arasında yazıldığı düşünülebilir. Zaten içeriğinden de bu yıllara ait olduğu 
anl aşıl maktadır. Çünkü defter bu dönemde lağvedilen yaya çiftliklerinin limara dönüştürü lmesi 
sürecindeki işlemleri yansı tmaktadı r. Bu nedenden dol ayı önemli bir defterdir. 

21 Atatürk Kütüp. M. Cevdet, O. 62, v. 93/a- ı 03/a. Defterinilgili bölümünden 
derlediğimiz bilgileri yansıtan tablolar için bkz. Tablo /; Nil-residelerin yaş gruplarına göre 
dağılımı için: Tablo IV. 

22 M. Cevdet, O. 62, v. ı0 1 /b. 
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bi linmektedir23. Bu genel durum Edremit yaya çiftliklerinde de gözlenmektedir. 
Yaya veyamak sayı sı 1-10 arasında değişen sayı larda bir dağılım göstermekte 
olsa da, yoğunluk olarak (3 1 çiftli kte) yaya-yamak sayısı 3-5 aras ı nda değişen 

bir odakl aşma sergilemektedir24. Yayalar, çiftliğ i n yasal olarak soruml usu 
olsalar da oğulları n ı, akrabalarını veya azat ettikleri köleleri ni kendileri ne 
yamak kaydetti rebi l iyorlardı. Rumeli çiftl iklerinde yaya ve yamak hisseleri 
ayrı lm ı ş olsa da Anadolu çiftliklerinde böyle bir ayrım sözkonusu değild i . Yaya 
ve yamaklar arasında yükümlülük ve toprak tasarrufu açısından fark o l maması 

yamak kayıtların ı sadece nöbet konusunda anlaml ı kı lı yordu25. Üstelik bu; 
hizmet ve ziraatın sürekli liği açısından, ilk bakışta yararlıydı. Çünkü hizmete 
çağrılan yaya veya yamak göreve gittiğinde üretimin kesintiye uğraması 
tehlikesi, çiftlikte mutlakayamak bulunacağından dolayı, önlenmiş oluyordu. 
Hiç olmazsa yaya ünitesine hizmet sırası geldiğinde aynı kişi nin tekrar-tekrar 
göreve gitmesi de sözkonusu olmuyordu. Anlaşılan, çiflliklerde hizmete 
gidebi lecek fazla potansiyelin bulunması devletin de işine geliyordu. 

Ayrıca, yine ilk bakışta yayaların oğullarını veya yakınların ı yamak 
yazdırınaları çiftlikteki yaya ünitesinin sürekliliğini sağlayan bir uygu lama 
olarak değerlendiri lebi l ir. Ailenin reisi olarak yayanın vefatı veya bir şekilde 
görevden alı nmasında yerine, yamak yazdırdığı bir yakını yaya olarak geç
tiğinden ün ite dağılmamış oluyordu. Üstelik bu uygu lama, sistem gereğ i idi. 
Çünki.i yaya olarak çeş i tli muafiyetiere sahip olmak bir ayrıcalı k t ı. Bu ayrıcalı 

ğın veri ldiğini bildiren berat, gerektiğinde mukarrernamelerle yeni lend iğinden 

babadan oğul a intikal ederd i. Bu uygulama sistemi n yaya oğu ll arı eli yle 
devamını sağ layan prosedürün kendisiydi. Nitekim 1530-155 1 y ı lları arasında 

Edremit yayabaşılığında bunu izlemek mümkündür. Çünkü l 530 sayı mında 

babas ı yanında veya herhangi bir yaya yanında yaınak yazılan lardan bazılarını, 

I 55 1 tahririnde yaya olarak izlemek mümkündür. 1530 tah ri rinde Edremit'te 
Aslıhan oğlu çiftliğin i n yayası Hamza veled-i Musa yanı nda yamak görünen 

23 

24 
M . Arıkan. agm, s. 176. F. Emeccn. age. s. 144-145. 

Bkz. Tablo /. 

25 Bu bakınıdan Anadolu'da yaya ve yamaklar arasındaki ayrım Iii ten kaybol muştur. 
Bu uygulama sonucu Anadolu'da yaya deyimi genel anlamda hem yayalar hem de yamaklar 
için kullanılmaya başlamıştır. Bkz. M. Arıkan. agm, s. 176-177. 
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Mehmed veled-i Güçeri, 1551-52 tahririnde Hamza veled-i Musa'nın ölmesi 
üzerine, sözkonusu çiftliğin yayası olmuştur26. 

İlk bakışta gerek sistemin sürekliliği gerekse hem yayalardan beklenen 
hizmetin hem de çiftlikteki üretimin devamı açıs ı ndan anlaştlab ilir olan bu 
uygulamanın olumsuz sonuçları olduğunu düşünmek de mümkündür. Çünkü 
her şeyden önce, bir yaya ve bir yaınak bağlaınında oluşan üniteyc verilen 
muafiyetierin daha çok kişi tarafından kullanılması sözkonusu olabilmektedir. 
Belki de bu muafiyetlerden yararlanma isteği yaya yazılmayı çekici hale 
getiriyordu. Çünkü avarız-ı divaniye vergilerinden kurtulmak, reaya açısından 
bakıldığında önemli bir bağışıklıktır. 

Diğer taraftan faz layamak yazımının sistemi olumsuz etkiled iği bir konu 
da çiftlik üretiminden al ınan payın azalması olarak düşünülebilir. Bi l indiği 

üzere yaya çiftliklerinin büyüklüğü belirtidir. Bu miktar toprağın veıimine göre 
60-150 dönüm arasında değişen, sabit bir büyüklüğü ifade etınektedir27. 
Edremit yaya çiftl ikleri ise 60-80 dönüm arasında değişen bir arazi parçasına 
tekabüliyet göstermektedir28. Arazi miktarı, bir yaya ve yamağa göre hesap lan
mış ve belirlenmişken, bundan daha fazlayamak kaydı ilc oluşacak yığılma, 
çiftl iğin üzerinde yaşayanları geçindirme kabiliyetini düşürecektir. Yaya açısın
dan yetersiz bir işletmeye dönüşmesi, çiftliğine karşılık kendisinden beklenen 
hizmetleri yerine getirmekte yayanın gönüllü davranınamasına yol açabilecektir. 
XVI.yüzyı lda Osmanlı ülkelerinde görülen nüfus artışının da29, çiftliğe fazla 
yaınak kaydedilmesinde etkisi olmuştur diyebiliriz. Fakat bu değerlendirmeler
den hareketle, çiftliklere fazlayamak kaydedilmesi nin, kısa vadede yararl ı gibi 
görülse de, süreç içinde çiftliğin rantabl olmayan bir işletme haline gelmesini 
hazırlayan bir uygulama olduğunu düşünmek de mümkündür. Çünkü bazı 

26 Bkz. M. Cevdet, O. 62, v. 97/b. Karş. BOATTD, 277, s. 135. Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür . . 

27 M. Arıkan, agm, s. 181. Saruhan sancağında çirllikler 70-150 dönüm arasında 
değişmekıeydi. Bkz. F. Emeeen, age, s. 148. 

28 Bkz. Tablo lll; Krş. BOAITD, 678, s. 23-27. 

29 Osmanlı ülkelerinde XVI.yüzyılda, bütün Akc.leııiz havzusında olduğu gibi büyük 
oranlı bir nüfus artışı yaşandığı bilinmektedir. Bu konuyu ilk kez ele alan bir çalışına için 
bkz. Ö.L. Barkan, "Tarihi Deıııografi Araştırmalan ve Osmanlı Tarihi", Türkiyat Mecmuası, 
(1951-53), ss. 1-30: Konu tarihçilerio i lgisini çekmeye devam ediyor ve tahrir derterlerine 
dayanılarak nüfus hesap lanıa l an yapılıyor. 
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örneklerde görüldüğü üzere ocak nüfusı: 40-50 kişiye kadar ç ı kabilmektedir30. 
Bir çiftliğin böyle kabarık bir nüfusu besieyebilmesi ise tahmin edileceği üzere 
şüpheli bir durumdur. 

Yaya ve yamaklardan başka, ocağın sürekli li ğ i açısından iş lev i olan ve 
yaya ünitesi içinde bulunan bir diğer kategori de nCı-reside kaydedilenle rden 
oluşuyordu. Bunlar yukarıda da değinildiği gibi, büluğ çağına ermeıniş veya 
hizmetleri yerine getirecek yeterli emek gücüne ulaşmaınış erkek çocuklardan 
meydana geliyordu. Edremit çiftliklerinde nCı-reside kaydedilenlerin yaşları 1-1 3 
arasında değişmektcdir3 ı. İstisna olarak bir tek örnekte 15 yaşında olduğu 
belirti len birna-reside görülmektedir32. Buna göre nil-resideleri n hizmet yaşının 
14 olarak düşünüldüğünü söylemek yanlış olmasa gerektir33. Demek ki bazı 
na-residelerin isimleri yanına yazılan "hizmeTe yarayınca eşe"34 kaydının 
anlamı , yakl aşık 14-15 yaşına tekabül etmektedir. Yaya ve yamak kadrolan 
boşaldığında, ocaktan beklenen hizmetleri yerine getirmesi için nil-residelerin 
uygun olanları yaya-yamak statüsü ne yükseltilirdi. Gerçekten de 1530-31 
tahririnde on yaşında na-reside olarak gördüğümüz Nasuh birader-i Yusuf, 
155 1-52 tahririnde karşımıza yaya olarak çıkmaktadır3S. Fakat 1551-52 tah
ririnde nil-reside sayısı nda bir önceki tahrire göre büyük bir azalma 
görü lmektedir. 1530-3 1 'de 94 nil-reside varken36. 155 l -52'de bu say ı 8'e 
düşınüştür37. Bu süre içi nde çiftiikierin ocak halkında görülen dağılınanın 
bunda müessir olduğu açıktır. Gerçekten de devletin çiftiikierin yapısını ve 

30 

31 

32 
kaydı var. 

M. Ankan, agm, s. 176. 

Bkz. Tablo IV. 

BOA TTD , 277, s. 135. Scferlüoğlu Yusuf çiftliğinde; yanında "yarcıdııl«la eşe" 

33 14 yaşın, hizmet için taban olduğu diğer sancaklarda da görülmektedir. Bkz. F. 
Emecen, age, s. 144. 

34 Örnekler için bkz: M. Cevdet, O. 62 , v. 98/a ve değişik yerlerde. 

35 Bayramca çiftliğinde: M. ·Cevdet, O. 62, v. 97/b; Krş. IJOA TTD, 277, s. 136; 
Diğer bir örnek için bkz: Kara Orhan çiftliğinde 1530-3 1' de on yaşında na-reside olan Şaban 
birader-i Mustafa, (M. Cevdet, O. 62 , v. 99/a). 1551-52 tahririndc aynı çifıliktc yamak olarak 
kayıtlı dır (IJOATTD , 277, s. 138). 

36 Bkz. Tablo IV. 

37 BOATTD, 277, s. 135-140. 
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sürekliliğini korumak için aldığı her türlü önleme rağmen, 1550' li yıllara gelene 
değin çiftliklerden önemli miktarda kaçışlar olmuştur. 

Nasıl ki ocağın devamını sağlamak amacıyla hayatta olanlar yaya-yamak 
ve na-reside kategorilerinde yazılıyorlarsa, iki tahrir arasında ölmüş olanlar da 
mürde kategorisinde beli rtiJiyorlardı. 1530-31 tahririnde Aslıhanoğlu çiftliğinde 

yaya olan Ahmed veled-i Musa ve yamak olan Güçeri veted-i HaJil, 1551-52 
tahtirinde mürde-i cedid kategorisinde karşımıza çıkmaktadırJar38. Bu işlem de 
gerçekten gerekliydi. Çünkü ö ldüğü halde mürde olarak yazılmayan birisi 
göreve çağrılabilirdi. Üstelik görevdenkaçtığı gerekçesiyle, kendisi bulunama
yacağı için yakınlan cezalandırılabilirdi. Tabii bu cezanın içinde çiftliklerinin 
ellerinden alınması olası lığı da vardı. Çiftlikte ispat-ı vücud etmeyenler ise 
gaib olarak kaydedi liyordu. 

Ocak halkının yaşayanları, ölmüş veya kaybolmuşolanlarının böylesine 
ayrıntılı olarak kayıtlanmasının, haksızlıkların önlenmesi bakımından da iş levi 

bulunuyordu. Yaya olmadığı halde hizmete çağrılan veya görevden kaçan 
yayaların takibi ancak ayrıntılı kayıtlarla mümkündü. Buna rağmen en basitten 
çok karmaşığına kadar pek-çok yanlışlik olmaya devam edebiliyordu . Söğüt 
cemaatinden39 bazı yörüklerin yaşadığı proble m bu konuda güzel bir örnek 
o larak verilebilir. Belirtilen cemaatden iki yörük, bir çiftliğin yayalanyla sadece 
isim benzerliğinden dolayı yaya yazılarak hizmete çağrılmışlardı. Bu yanlış lı 

ğın düzeltimi ancak vilayet tahririnde, çiftli ğin ınutasarrıflan ve defterle r 
incelendikten sonra mümkün olabilmişti40. 

Yapısı ve işleyişini düzenleyen kurallar ve bu kuralların esasını oluşturan 
tahrir işinin ciddiyetine rağmen, hangi gelişmelerden dolayı yayalığın ilgasına 

giden süreç ortaya çıktı? Veya çiftliklerde sıras ı geldiğinde hizmete gidecek 

38 M. Cevdet, O. 62, v. 97/.; Krş: BOATTD, 277, s. 135. Örnekler çoğaltılabilir. 

39 Söğüt veya Söğütlü cemaatt dağınık olup, Kütahya, Hüdavendigar ve Karesi 'd e 
yoğunlaşmışlardı. Karesi sancağında önemli bir konar-göçer kitle olduğu aniaşı lmaktadır. 
Edremit kazasında da bulunuyorlard ı . Bkz. F. Yılmaz, agr, s. 182 vd. 

40 "Mezkur Mansur ve Kasım veledaıı-ı Ali kadtml liva-yı Kareside Söğüd 
yöriiklerinden olub amma esiimileri bazı piyade estimilerine mü,w!ibilı olmağııı mezkı7rları 
piyade yavmşlar piyade müba,riri bunlara lıilôf-ı kamm raaddi edüb piyade lıidmetüı teklif 
erdiikieri sebebden vilayet kiraber olımdukda bunların ::aziyyelerin asitane-i saadete an 
olundukda mezkilrların piyadelikleri ref ol unu b min ba 'ad piyade lıidmetin teklif olwımaya 
deyü huyurdukları sebebden defter-i cedide sebt olundu", M. Cevdet, O. 62, v. 87/a. 
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potansiyel görevli sayısı faz la tutulduğu; hatta bir kuşak sonrasında bu 
görevlerin namzedi olan na-resideler bile belirlendiği halde, sistemde neden 
aksamalar oldu? 

Her şeyden önce ortaya çıkan sorunların önde gelenleri belidenmek 
suretiyle bu sorulara cevap aranabilir. Bu sorunlardan birisi, devletin beklentisi 
açısından ortaya çıkıyordu. Yani yayalar sahip oldukları vergi muafiyeti ve 
tasarruf hakkına sahip bulunduklan çiftl iklerinin karşılığı olarak, kendilerinden 
beklenen hizmetleri yerine getirıniyorlardı . 

Osmanlı Devlet teşkilatında ordunun ihtiyaçları ve harp malzemesinin 
temini bakımından geri hizmetlerin önemi büyüktür. Bunun sağlanmasında ise 
yayaların katkı sı yadsınamaz ölçüdeydi . Edremit yayalarının görevlendirildiği 

bazı hizmet örneklerini belirtmek bu olgunun anlaşılınasında yardımcı olabilir. 
Edremit piyadeleri diğer Karesi piyadeleriyle birlikte 28-Kasıın-157 1 tarihinde 
gemi yapı m hizmetinde görevlendirilmişlerdi41. Yine gemi yapımı kadar önem li 
ve aksamasına devletin müsamaha göstermeyeceği bir diğer hizmet de top 
dökümü idi . Karesi piyadelerinin tophaııede top dökümünde çalışmak üzere 
!stanbul'a çağrıldıklarını da izleyebiliyoruz42. Fakat, Karesi piyadeleri ile 
bi rlikte Edremit piyadelerinin ağırlıklı olarak görevlendirildikleri yer Bilecik 
ına'deni idi43. Sayılan bu hizmetlere tahmin olunacağı gibi sadece Edremit/ 
Karesi piyadelerinin çağrılması sözkonusu değildi. Nöbetleri gelen her 
sancaktan piyadeler de bu görevlere davet edi liyorlarclı44. Fakat yayaların 
giderek artan bir oranda çağrıldıkları görevlere icabet etmemeleri çıkan sorunun 
ikinci aşamasın ı olu§turuyordu . XVI.yy. ile birlikte bu problemin genelleştiği 
anlaşılmaktadır. Bunu anlamak için hangi şartlarda görev yapıldığını görmek 
gerekmektedir. Herhangi bir hizmet sözkonusu olduğunda yayalar altı ay 
boyunca belirlenen görevde çalışacak lar ve bu sürede yiyeceklerini de kendileri 
temin cdeceklerdi. Görev çağnlarında altı aylık "zad ü zevadeleri" ile gelmeleri 

41 

42 
!JOAMDD, 16. s. 144. belge no: 282, (10-Rcceb-979). 

!JOAMOD. 28, s. 365, belge no: 946, (3-Ranıazan-984 1 24-Kasım-1576). 

43 Örnekler için bkz: BOAMOD. 3, s. 278, (2-Ccıııazi'el-evvel-967 1 30-0cak-1560); 
BOAMOD, 5, s . 69, belge: 160, (28-Muharrem-973 1 25-Ağustos- 1 565): BOAMOD. 7. s. 
367, (15-Ramazan-975 1 14-Mart-1568): BOAMDD. 21, s. 185, belge no: 448. (selh-i 
Şevval-980 1 4-Mart-1573); BOAMDD, 41, s. 357. (23-Zilkcıde-987 1 12-0cak-1 580). 

44 Örnekler için bkz: Z. Arıkan, age, s. 95. F. Eıneccn. age, s. 149-151. 



159 

özellikle belirtilmektediı45. Özür bildirerek gelmemeleri durumunda ise ya 
yerlerine birisini gönderecekler veya bedel akçesi olarak belirlenen beşyüz 
akçeyi ödeyeceklerdi46. ·Yayalann görev gereği altı ay gibi uzun bir süre 
evlerinden ayrı kalmaları ve bu s ırada başta beslenme olmak üzere çeşitli 
ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması, hem maddi hem de manevi 
olarak yaya-yamaklan kabullenmesi zor bir külfet altına sokuyordu. Gitmedik
leri zaman ödeyecekleri paranın az sayılmayacak bir meblağ olması da durumu 
ağırlaştıran bir başka neden olmalıdır. }3u dönemde hizmete noksan yaya 
götüren yaya başıların aziedi lmesi sık rastl anan bir olay haline gelmişt i. 

Edremit yayabaşısı üstüste üç nöbetinde hiç bir yaya götürmediği gibi kendisi 
bile göreve gitmediğinden azlcdilmişti47. Yayaların görevden kaçmaları, tahmin 
edileceği gibi, ordunun ihtiyaçlannın karşılanması bakımından kesinti ve engel 
oluşturuyordu. 

Çizmeye çalıştığımız bu tablo ne zamandan beri yaygın bir durumu 
yansıtmaktadır? Büyük bir ihtimalle 1530-1 550 yı Ilan arasında yaya lar 
görevleıini yerine getirmeme şeklinde bir davranışı 

genel bir tutum haline geıirmişlerdi. F. Emeeen'in Saruhan sancağı için 
önerdiği 1553 yılı, yani devletin yayaların bu tutumunu ön lemek amacıyla 
getirdiği sert uygulamalann tarihi, yaya teşkilatının lağvına giden yolda, bir 
dönüm noktası olmuştur diyebiliıiz48. Çünkü XVI. yüzyıl başından belirttiğimiz 
tarihe değin yayaların görevlerini yerine getirmeele ortaya çıkan aksaklıklar 
sadece görevden kaçmak olarak sınırlandırılamaz. Yayabaşıların usulsüzlük leri 
de bu bağlamda düşünülmelidir. Göreve gitmeyen yayalardan topladıkları 
paraları hazineye teslim etmeyen yayabaşılardan şikayet olunduğu görülmek
tedir. Toplanan bedel akçelerinin Bilecik ma'deninin i htiyaçları için kullanıl
ması istenmişken bazı yayabaşıların topladıkları parayı ziınmetleriııe geçirdiği 

45 Örnekler için bkz: BOAMÜD, 7, s. 845, belge no: 2312; BOAMÜD, 21, s. 185, 
belge no: 448. 

46 XVI.yüzyılın ikinci yarısında bedel akçesinin beşyüz akçe olduğu hakkındn 
örnekler için bkz: BOAMÜD, 41. s. 357, (23-Zi'l-kadc-987 1 12-0cak-1580). Aynı belgenin 
Edremit sicillerindeki sureli için: Edremit Şer'iye Sicilleri. 1206. v. 173/a. belge: 1. (28-Zi'l
kade-987 1 17-0cak-1580). 

47 BOAKK, 79, s. 161. (19-Zi'l-hicce-978 1 14-Mayıs-1571 ); BOAKK, 79. s. 117. 
(17-Muhan·cın-979/ 12-Haziran-157 1 ). 

48 F. Enıecen, age, s. 149. 
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görülmektedir49. Bu nedenlerden dolayı devlet, 1553 yılında hizmete gelme
yenlerin vergilerinin , aynen reaya için uygulandığı ü·zere, mirl adına toplanma
sını istemiştir. "Devlet, piyade/erin bu başıboş imizamsız vaziyetlerine bir çeki
düzen vermek istemiş; hatta o zamana kadar askert sayılan piyadeterin hizmete 
gitmeyenlerini, reayanın vermekle mükellef olduğu vergileri ödemeye mecbur 
tutmuş; böylece o vakte kadar vaki olan vergi kaybının önünü almayı arzu 
etmiştir. 96011553 'deki bu kararlar, 1582 'lerde piyade ve müsellem teşkilatının 
kaldırılmasına kadar giden yolun başlangıcı olmuştur denilebilir. "50 

1550' li yıllara gelinceye kadar geçen süreçte sistemde ortaya çıkan durum, 
bu yıllarda yapılan lahrirlere açık bir şekilde yansım ı ş tır. 155 l -52 tarihini 
taşıyan ve bu tarihten önceki durumu gösteren tahrir defterlerine göre, Edremit 
yayabaşıh ğındaki ocakların çoğunun dağı ldığı anlaşılmaktadır51. Tahrir 
sırasında yapı lan iş lemlerden anlaşıldığına göre yayaları dağılan çiftlikler 
birbirine eklenerek daha verimli hale getirilmeye çaJışıl mıştır52. Bu suretle 
yapılan düzenleme sonunda Edremit yayabaşılığında oniki çiftlik oluşturulmuş

tur53. 155 1 yılına gelinceye kadar bazı çiftiikierin yayaların elinden çıktığı ve 
ilgisiz kişilerin tasarrufuna geçtiği görülmektedir. Aslıhanoğlu çiftliği, tahrir 
sırasında bir imarnın elinde bui!Jnmuş ve "yaya/ar ile tamir" olunarak kaydedil
mişti54. Gerçekten de, tahrir heyet·i ç iftlikleri tamamen boş ve işlevsiz bulmuş 

49 EŞS, 1206, v. 173/a, belge: ı. Bilecik madeni hizmetine çağrılan Bolu, 
Sultanönü, Karesi ve Biga sancağı piyadeleri beğlerine hitaben : " ... zikr olunanma'den 
hizmetine gelmeyen piyadelerden olugelen adet ve kanwı ii zere beşer yiiz akçe bedel akçelerili 
alub ma 'de11-i mezbur mühimmat ma sarf olwımak fernum-ı şerifim olmağm ( ..... ) ı•e bazı 
yayabaşıları ve mukaddemleri bedel akçesin alub ketlll eyleyüb ve bazı dahi noksan üzere 
teslim iderlemıi,f ... " 

50 P. Emecen, age, s. ı49. Bu tespit ierin yapılmasına dayanak olan belge için bkz: 
BOAKK, 63 (Ahldim), s. 428-30, (ı 1-Cumad'ei-Uia-960 /25-Nisan-1553). 

51 T ahrir defterlerinden başka kaynaklar da b u dağılınayı kesin b ir dille ifade 
etmektedirler. Bkz: BO/ı KK, 63, s. 2 1 O, ( 1 9-Rebi 'ül-evvel-960 1 4-Mart- 1 553). Bursa. Karesi 
ve Biga'ya yazılmış bir ahkam sureti: " .... bazı piyade ve miisellem taifesi ocaklarm terk ediib 
kimi bazorgan ve kimi e/ıl-i diikkô.n olmuşdur. M11kaddemlerine ve çeri. ba~ılaruıa ve 
yayabaşılarıııa ilız.arıteklif olwıdukda taa/lül idüb bulubi.mıezler ve bedelleri ve kendiiter dcılıi 
lridmet eylemez/er deyii bildiirdii ... ·• 

52 BOATTD. 277. ss. ı36- 140; Krş; Tablo ll. 
53 göst. yerler. Oys<ı 1530-3 ı yılında Edremit yayabaşılığında yirmi üç çiftlik 

bulunuyordu. Bkz: M. Cevdet, O. 62, v. 97/a vd. 

54 BOA TTD , 277, s. ı 35; Karş. Tablo ll. 
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olmalı ki, ocaklara yeniden yayaveyamak kaydetmek zorunda kalmıştır. Yeni 
kaydedilen bu yaya ve yamaklar ise, başka sancaklardan gelip Karesi sancağın
da ve Edremit kazasında oturan "hariç 'ez-defter haymana" olanlardan seçilmiş
tir55. Fakat yaya ve yaınakların çiftliklerinin bulunduğu Kızıklı ve Karageyikli 
köylerinde ikamet etmedikleri görülmektedir56. 

Sözkonusu tahrir işlemi sırasında yapılan bir diğer işlem de, yaya teşkilatı
nın kaldınlma sürecinin 1550'Ii yıllardan başlatılabileceği fikrini desteklem~si 

açısından belirtilmeye değer görünmektedir. Çünkü sayıları azaltılan ve bir
birine eklenerek daha verimli kılınmaya çalışı lan çiftlikler dışında , boş olarak 
kalan çiftlik arazileri bu tahrir sırasında açığa çıkarılmış ve tapu resmi 
karşılığında diğer mir! topraklar gibi, talip olanlara verilmişti57. Hatta daha 
önce, tahminen tahrir sırasında veya hemen sonrasında gerçekleşen satışlarda 
tapu resminin "hakk-ı karar üzere" tayin edilmemesi sözkonusuysa; tekrar satış 
işlemi yapılmas ı dahi istenmekteydi58. Diğer taraftan çiftlikterin ölçümü sıra
sında defterdeki belirli miktardan fazla çıkan arazinin yani zevaidin mutlaka 
aynştırılıp, talip olanlara tapuya verilmesi istenerek vergi kaybının önüne 
geçmek hedeflenmektedir59. 

Fakat ne çiftlikterin yeniden yapı landırılması ne de alınan diğer önlemler, 
tahrir öncesindeki sorunların giderilmesini sağlamamıştır. Üstelik var olan 
sorunlara yenilerinin de eklendiği anlaşılmaktadır. Yayaların kaldırı l masına 

giden sürecin son aşamasını, 1567-1579 yılları arasındaki olayları izleyerek 
öğrenebiliriz. Bu dönemin başlangıcını 1567 yılı olarak önermemizin sebebi, 
aynı yıl içinde başlayan yeni bir tahrir işleminin olmasıdır. m. Selim'in ( 1566-

55 

56 
Bu konuda özellikle Tabw //'deki şerhlere bakılabilir. 

Bkz. Tabw ll. 

57 Biga, Karesi ve Bursa sancaklarına yazılan bir ahkam kaydına göre, ç iftJikler 
hazineden gönderilen iki ucu mühürlü mesaha urganı ile ölçülüp defterlerde yazılı büyüklükleri 
dikkate alınarak tescil edilmiş ve eğer çiftliğe yaya kaydı yapılmayacaksa, talipiiierine tapu 
resmi alınarak satı lacaktı. Bkz. BOAKK, 63. s. 557, (6-Cemazi'el-ahlr-960 /20-Mayıs-1553. 

58 " ... mukaddema bey' olunan yerler lıakk- ı karar olan tapuyla verilmemiş ise ol 
takdirce nida etdiiriib bi'l-fiilmulassanfolanlar ilk verdüği.i tapuyla kabul ederlerse tapusun 
tıoksanuı anlardan alub bir akçe dahi kodurmayas/lı kabul eylemezier ise tctlib olanlara virdiiriib 
sabıka alanlara akçesinlıaliya kabul edenlerden altveriib ziyadesinmirt içiitı zabt idesirı ... " bir 
üst di pnolta göst. belge. 

59 BOAKK, 63, s. 3()7, (26-Rebi'ü1-ahir-960 1 10-Nisan- 1553) ve BOAKK, 63, s. 
557, (6-Cemazi 'el-ahir-960 1 20-Mayıs-1553). 
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1574) tahta çıkı şından sonra tırnar tahriri ne baş land ı ğı ve bu görevin divan-ı 

hümayOn katiplerinden Piyale'ye verildiğ i anlaş ı lınaktadıı-60. Tam olarak 18-
Ekim-1567 tarihinde divandan ç ıktığı görülen sözkonusu emirde ise, Biga ve 
Karesi sancaklarında bulunan yaya, müsellem ve doğancıların da tahrir 
edilmesi i stenınektediı-6 1. Bu emre istinaden başlayan iş lemlerin tahrir heyetince 
devam ettirildi ği görülmektedir. Bu çalışmalar sonunda tırnar ve vakıf tahrirleri 
1573 y ılında tamamlanmış; sonuçları ihtiva eden ınufassa l defterler de 
düzenlenerek tesli m edilmiş ti r. Tırnar ve vakıf defterlerinin düzenieniş tarihi 
1573 yılı olduğuna göre 1567-1573 yılları arasında yaklaş ık altı yıllık bir 
sürede tahrir i şlemlerinin bitirild iği anlaşılmaktad ı r62. Fakat, tı rnar ve vakıf 
topraklara göre, cüz'i ve çok daha sımrh bir alanı kapsayan, bundan dolayı da 
daha çabuk sonuçlanınası mümkün olan yaya çiftliklerinin tahri r sonuç larını 

içeren bir defter, bugün mevcut değild i r. Elbette çeşitl i nedenlerden dolay ı 

defter gü nümüze u laşmamış olabi lir. Ancak anlaşıld ı ğı na göre sözkonusu yaya 
tahri ri çeşitli aksak l ıklardan dolayı bir türlü biti ri leınemiş ve 1567 yılı nda 
başlayan i ş lemler 1580' li yıllara yani yayalığın ilgasına kadar yaklaşık onüç yıl 

gibi uzun bir süre devam etmişti ı-63 . Şüphesiz bir tahririn bu kadar uzun bir süre 

60 BOAMÜD, 7. s. 135, belge no: 347, ( 1 4-Rebi'ül-ııhlr-975 1 18-Ekim- 1567). 

6 1 " ... ıJkr o/ıman sarıcaklarm tımariarı ı alıriri size emr olurımuşdu ol sarıcaklarda 
vaki ' olan yaya ve miisellemler ve doğancılar dahi talırir olımmak emr edib buyurdwıı ki 
emrü1ımucibince zikr olunan sancak/arlll piyade ve müsel/emlerin ı•e doğancılarm dalı i ta/u·ir 
eyleyüb ilmama erişdüresin ... " göst. belge. · 

62 Sözkonusu ıahrir sonuç larını gösteren mufaassal defterler Tapu ve Kadaslro Genel 
Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Tıınar için bkz: TKGMA . Kuyud-ı Kadime, 152. Vakıf 
tahririne ilişkin defter ise yine aynı arşivde 568 nurnarada kayıtlıdır. Aynı vakıf defterinin 
icınali ise BOATT, 697 nuınarada bulunmaktadı r. 

63 Yaya tahriri ve çıkan sorun lara il işkin yaz ı şına l ar, yaya muharrirleriıie yazı lan 
emirler H. 975-9871 M. 1567-1580 yılları arasında süreklilik göstermektedir. Örnekler için 
bkz: 61 numaralı dipnolta göst. belge; BOAMÜD, 7, s. 306; aym defter, s. 845. belge: 2312; 
BOAKK, 79, s. 129; BOAMÜD, 10, s. 44, belge no: 62; aynı defter, s. 85, belge no: 132; 
aynı defter, s. 173, belge no: 260; BOAM OD, 12, s. 44, belge no: 90; aym defter. s. 156, 
belge no: 225; aym dejler, s. 162-163, belge no: 347; ay:ıı defter, s. 307, belge no: 629; ayllt 
dejier, s. 470, belge no: 902; BOAMOD, 14, s. 47~, belge no: 679; aynı defter, s. 1042, 
belge no: 1529: B O AM Ü D. 16, s. 1, belge no: 2; aym defter, s. 44, belge no: 83: 
BOAMÜD, 19, s. 147, belge no: 312; aynı defter, s. 185, belge no: 386: aynı defter, s. 200. 
belge no: 4 15; JJOAMÜD, 21, s. 163. belge no: 399; BOAMÜD, 22, s. 207, belge no: 397; 
BOAMÜD. 26, s. 200. belge no: 555; BOAKK. 86, s. 234: lJOAMÜD, 28, s. 192. belge no: 
450; BOAMÜD, 33. s. 335, belge no: 692: BOAMÜD, 35. s. 5. belge no: 6: lJOAMÜD. 40, 
s. 3 18. belge no: 735. . 
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devam etmesi normal değildir. Ancak hem idari açıdan ortaya çıkan sorunlar 
hem de tahrir sırasında sistemin tamamen işlevsiz kaldığını kayıtlayan neden
ler, tahririn uzaması bir yana, aklın kalması nı hazırlamıştır diyebili riz. Bütün 
bu süreç içinde karşılaşılan problemler i ncelend iğinde yaya teşkilatının i lgas ı nı 

hazırlayan gelişmeleri daha iyi anlamak mümkün olabilecektir. 

Herşeyden önce, tahrir heyetin in defalarca değişti ri lmesine neden olan 
gelişıneler üzerinde durmak gerekmektedir. Tahrirlerin64 sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için tahrir heyetlerinin yelerli donanı ına sahip olan kişi lerden 

oluşturulması ve aynı heyetin istikrarlı bir şekilde görevlerine devam etmeleri 
gerekirken tayin edilen ilk heyetin65 kısa bir süre sonra değiştirilip katip Piyale 

yerine bir başkasının getirildiğini görüyonız. KJ.tip Piyale'nin tırnar yazımı 

sırasında bazı usulsüzlükler yaptığı ve "hizmetinden şükran üzere olunmadı
ğı "66 gibi bi lgilerden hareketle tahrir katibliğinden el çektirild i ği düşünülebi lir. 
Fakat bütün bu şi kayetiere rağmen Piyale'nin tıınar ve vakı f tahririni tamamla
dığını dikkate alacak olursak67, sadece yaya kalipl iğinden aziedi ld iğin i kabul 
etmemiz gerekmektedir. Bunun nedeni ise bahsedildiği gibi gerçekten yaptığı 
usulsüzlükler olabilir ki, bu ihtimal P iyale'nin tı mar ve vakıf yaz ı ınına devam 
ettiğin i bildiğimize göre zayıflamaktadır. Çünkü yaya yazımında usulsüzlük 
yapmış olsaydı, tırnar ve vakıf tahririnden de el çektiri lmesi gerekebili rd i. 
Kesin bir bilgimiz olmadığına göre iyimser bir tahminle yaya tahriri için ayrı bir 
heyet o luşturarak tahrir süresin i k ısa l tına kaygı s ı y la görev Pi yale'den al ı n ı p, 

sadece yaya yazıınıy la mükellef olan başka bir heyete devred i lmiş olabi lir. Eğer 

64 Tahrir işlemlerinin Osmanlı Devlet teşkiH\tının askeri, mail ve toplumsal bağl arı 
olan toprak sisteminin düzeni ve devarnı için önemi büyüktiL Bu konuda günümüzde geniş bir 
literatür bulunmaktadır. Fakat bu literatürün konumuz açısında vazgeçilmez bir önemi 
olmadığından , derli-toplu bilgi için sadece bir kaynağa gönderme yapmakla yctiniyoruz: H. 
İnalcık, Hicri 835 Tarifıli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ank. 19872, ss. XVIII-XXII I. 

65 ilk heyet Kütahya kadısı Kemal ve defter-i hakani katiplerinden olan Piyalc'den 
oluşuyordu. Bkz. BOAMÜD, 1, s. 135 ve 306, (14-Rcbi'ül-ahir-975 1 18-Ekim-1567 ve 14-
Şaban-975 1 13 -Şubat-1568) tarihli belgeler. Ayrıca bkz: BOAMOD, 12, s. 162- 163. belge 
no: 347, (7-Zi' l-hicce-978 1 2-Mayıs-1571); BOAMOD, 1 O, s. 85, belge no: 132, (979/1571). 

66 " ... Piyale 'nin lıidmetüule11 şükran i/zere olmamağuı alıer katib mıırad etdiiğütt ... ", 
BOAMÜD, 16, s. 1, belge no: 2, (26-Rebi'ül-ah'ir-979 1 16-Eylül- 1571). Kfılip Piyale 
hakkında vukubulan şikayetler hakk ında bkz: IJOAMÜD. 12. s. 162- 163, belge no: 7-Zi' l
hicee-978 1 2-Mayıs-1571 ). 

67 Tırnar ve vakıf tahririnin sonuçlarını içeren ve kiltip Piyalc tarafından yazılan 
defterler için bkz: 62 llLimaralı dipnot. 
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böyle bir yol izlendiyse yani yaya çiftlikleri için ayrı, tırnar ve vakıf arazileri 
için ayrı tahrir heyetleri oluşturulduysa ki gerçekten farklı heyetler söz 
konusudur, bu üç kategoride bulunan toprakların mutasarrıflan arasındaki 
anlaşmazhkların çözümü mümkün olmayacak derecede zorlaşmıştır. Zaten 
belgeler de bu sorunları ayrıntılı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Katip Piyale'nin yerine tahrir katibi olarak dergah-ı mualla çavuşlanndan 
Bostan atanmıştır. Fakat aynı kişi mehayif teftişine68 memur edildiğinden 
katiplik görevi çok kısa sürmüş ve onu yerine eski maliye katiplerinden olup 
zeamet tasarruf eden Zaim J\hmet getirilmiştir69. Ancak, Kütahya kadısına 
hitaben yazıldığı için bu emirden, sadece kiltip değişimi olduğunu, tahrir 
emüliği görevinin hala Kütahya kadısı Kemal'in uhdesinde bulunduğunu70 
çıkarabiliyoruz. Zaim Ahmet'in tayin edildiği 3-Eylül-1570 tarihinden itibaren 
bu görevde 1572 yılı haziran ayına kadar kaldığını görüyoruz71. Bu kez de 
Bigadiç kadısının tahrire memur edildiği anlaşılmaktadır72. Fakat hemen 
belirtmeliyiz ki, Bigadiç kadısının tahrir görevi net değildir. Çünkü bir belgede 
görevin kendisine verildiği bildirilen Bigadiç kadısına diğer bir belge de, yeni 
tahrir heyetinin atandığı ve tahrir emri ile defterleri eski heyetten alıp yeni 
görevlilere vermesi emrolunmaktadır73. Bigadiç kadısının bu görevi deruhde 

68 Mehayif tefli şi hakkında bkz: H. !nal cık, "Adaletnameler", Belgeler 1113-4, (ı 965), 
Ank. ı 967, s. 50-51. Krş: F. Yılmaz-Christoph K. Neumann, "Die lospektion der 
Ungerechtigkeiten und die Kontrolle der Lokal verwatlung in Osmanisehen Reich (16. Jh.)", 
Perip/us 1993, (Jahrbuch für Aussereuropaische Geschichte), ss. 15-31 : 

69 Kütahya kadısına hüküm ki " ... bundan akdem Biga ve Karesi sancaklaruım yayaları 
talıriri enır olunııp dergii/ı-ı mualliim çavuşlarmda11 Bostan çavuş rayi11 olumıb defterler 
verilm~çdi hala mezkar çavuşa ol yerde melıcıyif ı efiişi emr olun u b yaya tcılıriri sabıka maliye 
canibinden alıktim kiitiblerinden olup zeamete mutasarrıf olan Alımed ı.ide kadrtilıüya emrim 
olınıışdur ... ", BOAM O D. 14, s. 479, belge no: 679, (2-Rebi 'il 1-ahir-978/3-Eylül- ı 570). 

70 İlk heyetin Kütahya kadısı Kemal ve katip ıPiya l e'den oluştuğu hakkında bkz: 
Yukarıda dipnot 65. 

71 " ... lıala Karesi piyadeleri muharriri olan kiirib Alımed lıidmet-i mezbfireden ref' 
olıınub ... ", BOAMOD, 19, s. 185. belge no: 386, (27-Şalt::ı -980 1 1 O-Haziran- ı572). 

72 "Bigcıdiç kadısına lıtikiim ki( .... ) piyade talırlri sana emr idüb buyurdum ki ... " üst 
.dipnotta göst. belge. 

73 "Bigadiç kadısına ve dergalı-ı mııallcı çavuşlarmdcuı Bostan çavıışa lıiiküm ki, ( ..... ) 
ol dalıi talırirden ref' olımub alıeremin ve kiitib tayin olunub irsal olunmuşdur buyurdum ki 
vusul buldukda bu babda mukayyed olub ralırir defterlerin ellerinden alub bir kiseye koyub 
mülıürleyüb ... ", BOAMOD, ı 9, s. 147, belge no: 312, (25-Safer-980 1 8-Haziran- 1572). 
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edip-etmediği veya ettiyse görev süresinin ne kadar olduğu konusunda bilgimiz 
bulunmamaktadır. Ancak bir süre sonra başka bir tahrir heyetinin işbaşında 
bulunduğu görülüyor. Bu heyette ise Balıkesir kadısı Mehmed'in emin, Bostan 
çavuş'un da katip olarak görevlendirildiği anlaşılıyor74. 1573 Temmuz'u ile 
1574 yılının Eylül ayı arasında görev yapan7s Balıkesir kadısının heyeti de 
görevi bitirerneden başkasına devretmiştir. Arada başka heyet olup olmadığını 
izlemek mümkün olmasa da Temmuz 1 576'da bu kez de Balıkesir'in eski 
kadısı Bati'nin işbaşma getirildiği görülmektedir76. Böylece 1567 yılında 
başlayan tahrir işleminden hiçbir sonuç elde edilerneden altı kez tahrir heyeti 
değiştirilerek 1576 yılına değin uzayan bir süreç geçirilmiş olduğu meydana 
çıkmaktadır. 

Bu kadar uzun bir süre boyunca devam etmesi ve defalarca tahrir heyeti 
değiştirilmesi, tahririn tamamlanmasının devletçe önemsendiğini göstermesi 
yanında, yaya teşkWitmı yaşatma hususunda devletin ısrarlı olduğuna da i şaret 

ediyor olabilir. Aslında tahririn bitiri lmemesi elbette, sadece tahrir heyetieriniri 
değiştirilmesiyle açıklanamaz. Esas nedenler arasında doğrudan-doğruya tahrir 
heyetlerinin görev anlayışı ile ilgili olanlar vardır. Fakat heyetierin en çok 
taksiratı olarak değerlendirilebilecek olan rüşvet karşılığı yaya yazımı veya 
yayalıktan çıkarma işlemlerinde bile, yayaların memnuniyetsiz koşullarının 
etkisi çok kesindir. 

Tahrir heyetlerinin çiftliklere yazım amacıyla geldiklerinde çiftlikleri boş 
buldukları anlaşılmaktadır. Hatta hem yaya bulunan çifti ikierin sayı sı az hem 
de bu çiftliklerdeki yayalar yetersizdir. Yine çiftliğinde bulunan yayaların da 
çok fakir oldukları gözlenmektedir77. Ocaklarını terkeden yayaların nereye 

74 "Balıkesir kadısı olub Karesi ve Biga pimdeleri mu/ıarriri mevlana Melımed'e ve 
kfltib olan dergdiı-ı muallam çavuşlarmdan Bostan'a hüküm ki ... ··, BOAMÜD, 22, s. 207, 
belge no: 397, (23-Rebi'ül-evvel-981 /23-Temmuz-1573). 

75 Balıkesir kadısı Mehmed'in görevden alındığına oair bir kayıt yoktur. Fakat 
sonrasında başka bir görevli tespit etmiş olduğumuzuan, adı geçen Mehmed'c tahrir hakkında 
yazılan son ernrin tarihini veriyoruz. BOAMÜD, 26. s. 200, bdge no: 555, (20-Cemazi'el
evvel-982/7-Eylül-1574). 

76 "Sabıka Balıkesri kadısı olub Karesi sancaeı piyadeb·i11i talırir eden Bati'ye lıiikiim 
ki, ... ", BOAKK, 86, (?-Rebi'ül-ahlr-984 1 Haziran-Tcmmuz-1 576). 

77 " ... yaya ne müsellem raifesinin talıririne •niiba,çer:•ı idiib lakin ocakları mevcud 
yaya ve müsellem cüı. 'i olııb hayli ııvksan üZere oldufJi.mdan gc:ı-ri mevcuc/ olan dah~fakirül-
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gittiği soruşturulduğunda, kaçan yayaların 1Şehirlere yerleşti ği tespit edilmekte
dir. Özellikle kalabalık nüfusundan dolayı Bursa'nın tercih edildiği, kaçan 
yayaları n B ursa mahalleleri nde yerleşti ği an taşılmaktadı r. "Burusa'ya gelüb 
temekkün etmiş hayli piyade ve piyade oğulları olduğu"; "mahruse-yi 
mezburede vaki' olan malıallatı dikkat ve ihtinıamla ile teftiş ve tefahh.us edüb 
kaidimt şehirli olmayub etrafdan gelüb temekkün eden sahlh piyade ve piyade 
oğullarını "78 tesbit e tmek üzere yazılan emirler bu komıda ·aydınlatıcıdır79. 

Tahmin olunacağı üzere ocakların tekmil edilmesi de istenmektedirSO. Fakat 
bunun gerçekleştirilmesi kolay ve mümkün görünmemektedir. Çünkü yayaların 
çiftliklerini terk ederek şehirlere yerleşmelerinin yarattığı boşluğunun yanısıra 
yaya ocağı mensuplarının kendilerini ve çocuklarını reaya kaydettİnneye 
çalıştıkları genel bir tavır olarak öne çıkmaktadır81. Vergi muafiyeti ve askert 
olmanın avantajlarının bile yayatığı cazip bir görev haline getirmediği tespitini 
yapmamıza imkan veren sözkonusu eğilim sonunda yaya kaydedecek insan 
bulmak epeyce zortaşmış görünmektedir. Belki de yaptıkları hizmetlerin 
ağırlığı karşısında sahip olacaklan ayrıcailkların değeri kalmamış olmalı ki 
yayalar askeri kimliklerinden kuıtulup toplumun en alt kesimini oluşturan 
kategoriye dahil olmaya yani reaya kaydotmaya çalışmaktadırlar. Üstelik bunu 
gerçekleştirebiirnek için rüşvet vermeyi bile göze alabilmektedirler82. Yukarıda 
belirttiğimiz tahrir heyeti değişikliklerinin nedenlerinden birisi de rüşvet 
konusudur. Üstelik defterden adını s ildirrnek için bir taraftan yaya tahrir 
heyetine, diğer taraftan dareaya yazılmak için tırnar tahriri yapan heyete rüşvet 

lıal olmagm kanun üzere tekmile mecal olmayub ... " lJOAMÜD, 35, s. 5, belge no: 6, (15-
Rebi'ül-ahir-986/21 -Haziran-1578). 

78 lJOAMÜD, 12, s. 470, belge no: 902, (27-Rebi'ül-ahir-979 1 18-Eylül-1971). 
Belge Karesi sancağı y_aya muharriıi Ahmed' e yazılmıştır. 

79 Bursa'yu Karesi'den kaçan yayalur hakkında bkz: üst dipnotta göst. belg.; Krqş: 
BOAMÜD, 10, s. 173, belge no: 260, (17-Cemazi'el-ahir-979/8-Ekim-1571). 

80 Bkz: 78 numaralı dipnotta gösr. belge. 

81 " ... liva-yımezburdtı vaki oları kadimi piyade ve piyade oğulltın vilayet yazıldıkda 
her biri piyadelikten lıalas olmf.lk içiin kimi sipalıiye raiyyer yazılub ( .... ) imdi piyade oğlu 
piyade alıere yazılmağla piyade ve yaya andmı çıkmaz. .. " lJOAMÜD. 12, s. 44, belge no: 90, 
(12-Şevval-978 /9-Mart-1 571). Krş: aym defter, s. 156, belge no: 225, (29-Zi'l -hicce-978 1 
24-Mayıs-1 571 ). Ocak tekmili için piyade evladından kimsenin bulunamadığı na dair bkz: 
lJOAMÜD, 33, s. 335, belge no: 692. (23-Zi'l-hicce-985/2-Marı-1578). 

82 BOAMÜD. 19. s. 147, belge no: 312, (25-Sıırer-980 1 7-Temmuz• l572). 
BOAMOD, 21, s. 163, belge no: 399, (29-Şevval-980 /4-Mart-1573). 
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verilmektedir. Rüşvet aldığ ı anlaşılan yaya tahriri heyetinden Ahmet'in 
hakkındaki şikayetler ayyuka çıkmıştır. Teftişine gidildiğinde ise hasta olduğu 
bahanesiyle yatmış ve teftiş heyetini otuz gün bekletmiştir. Şahitlerin ifadesiyle 
ald ığı rüşvet kesinleşince "aklım başımda değildür"83 diyerek ifade vermeyi 
gecikti rmeye çalışt ığı belgelerden yansıyan bilgilerdendir. Üstelik rüşvet 
vererek yayalıktan kurtulmak isteyen kişilere sadece Kares i sancağında rastlan
mamaktadır. Menteşe sancağı piyadeleri muharririnin dört-beş bin akçe karşı
lığında yayaları defterden çıkarınakla kalmayıp, kimilerine de pir, ma' lül ve 

· muhassıl beratları verdiği bildirilmektedir84. Aynı sorunlar Karahisar-ı sahip 
sancağı tahririnde de gözlenınektedir85. Anlaşılacağı üzere Karesi sancağında 
yayalıktan kurtulmak için sergilenen tavır genel bir eğilim karakteri gösterir 

niteliktedir: 

Neredeyse yazılacak yaya bulunmayacak d uruma gelin mesi sonucu ile 
karşı-karşıya kalan devlet, ocakların tekmili için "haric' ez-defter haymana/ar
dan" yaya yazılmasını istemektedir86. Hatla rüşvet karşılığında yayaları reaya 
yazan tahrir katipleri, bu kez de yarattıkları açığı kapatmak için tekrar usulsüz
lük yaparak reayadan yaya yazmak yoluna gitmektedirler&?. Fakat bu durumda 
da hem haymanalar hem de yaya yazılan reaya çağrıldıkları hizmetleri reddet
mektedirler. Üstelik üzerlerine kaydedilen çiftlikleri bile tasarruf etmekten 
kaçınmaktadırlar88. Sonuçta ocakların tekmili bir yana hizmete eşecek yaya 

bulmak bile artık çok zordur. 

Ocakların tekmili kadar çiftiikierin tamiri de üzerinde dorulan konular

dandır. Çjftliklerin çoğunun noksan bazılarının da olması gerekenden büyük 
olduğu görülmektedir. Hatta bazı çiftiikierin yayalıkla ilgili bulunmayanların 
elinde bulunduğu anlaşıldığından bunların tespiti istenmekted ir. Tespit iç in 

83 gösı. belgeler. 

84 Sözkonusu muharrir bu suretle ikiyüzbin akçeden fazla para top l amıştır. 
BOAMÜD, 35, s. 238, belge no: 596, (16-Receb-986/ 18-Eylül- 1578). 

85 BOAM ÜD, 26, s. 25, belge no: 68, (28-Safer-982/ ı 9-llaziran- l 574). 

86 BOAMÜD, 35, s. 5, belge no: 6, (15-Rebi'ül-ahir-986/21-Haziran- 1578). 

87 BOAMÜD, 19, s. 200, belge no: 415, (ı2-Rebi'ü l-evvel-980 f 3-Ağustos-1572). 
BOAKK, 86, s. 234, (?-Rebi'ül-ahir-984/ l-laziranffemmuz- ı 576). 

88 Edremit Şer'iye Sicili, 1206, v. 172/b, belge: 1 (evahir-i Cumad'el-uHI-986/25-
Temınuz/4-Ağusıos-1 578). BOAMÜD, 40, s. 318, belge no: 735. (22-Ceınozi'el-evvel-987 1 
17-Temmuz- ı 579). 
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yapılacak ölçümde hazineden gönderilen iki ucu mühürlü urganın kullanılmas ı 

ve ziyade olanlardan alınarak noksan çiftliklere eklenmesi emredilmektedir89. 
Hakkıyla ölçülüp tespit edilen çiftlikler tekmil olunduktan sonra eğer zevaid 
çıkarsa tapuya verilmesi istenmektedir. Devlet bu suretle çiftiikierin bedelsiz 
yere kullanılmasını ve vergi kaybını önlerneyi hedeflemektedir90. Ancak bu 
usulün de suistimal edi ldiği an l~ılmaktadır. Çünkü ölçüm sırasında çiftlikler

den özellikle zevaid çıkarıldığı; nedeni sorulduğunda da yanlış ölçüm yapıldığı 
iddiasıyla geç iştirildiğ i, vukubulan şikayetlerin91 konusu olmaktadır. 

Görülen yolsuzluklar yanında tahrir heyetleri nin işlerini yapmaya engel 
olan esas nedenler, yayalığın tüm çekiciliğini yitirerek adeta angarya olarak 
anlaşılması sonucu hemen-hemen hiç tatibinin olmaması ve yayalıktan kaçma 
gayretleri olarak tasvir edilebilir. Amacına ulaşmayan bu tahrir faaliyetinin 
devlet açısından tek sonucu yaya teşkiliitının işlevinin bittiğini anlamak 
olmuştur. 1580' 1i yıllara gelirken daha önceden beri var olan mevkuf çiftlikler 

ve çiftiikierin ifrazından oluşan mukataanın hacmini büyüdüğünü düşündürten 

kanıtlar bulunmaya başlamıştır92 . Çiftiikierin boş ve atıl kalmasını önlemek 

için, yaya yazılamayan çiftiikierin mevkuf kaydedilerek mukataa içine dahil 
edilmek i stend iği düşünülebi lir. Bu ise işlevsiz toprakları değerlendirerek gelir 
kaynağı yaratma gayreti olduğu kadar, fiilen yaya teşkitıitından vazgeçildiği 
anlamına da gelmektedir. Fakat yaya teşki liitı açısından nihai karar 1582 
yı lında verilecektir. I 582 yılının Mayıs ayında divan-ı hümayOndan çıkan bir 
fermanla "umumen piyade ve müsellem taif.esi ref olunuh cümlesi reaya 
kaydolunmak"93 hususu eınrolunmuştur. Buna bağlı olarak " ... piyade 
taifesinin kendüleri ve tasarruflarında (ki) yerleri ve çiftlikleri sayir reaya raifesi 

89 · BOAMÜD, 22, s. 207, belge no: 397, (23-Rebi'ül-evvel-981 /23-Temmuz- 1 573)." 

90 Aynı yöntem Samhan sancağındaki tahri r s ırası nda da kullanılmıştır. Bkz: F. 
Emecen, age, s. 148. 

91 " .. : yaya raifesinden bir kimesne geliib bizüm ocağımızuı yeri ancak biu kijayeı 
Ulerdi garezen ziyade mesalıat idüb aldılar yahud eyicesin alu b biZI! bi-hasıl yer kodulur dl!rii 
şikayet iderler( se) defteriniz makbul olmaduğıındatt gayri ... " BOAMOD, 22, s. 207, bd gr no: 
397, (22-Rebi'ül-cvvel-981 /2 !-Temmuz-1 573). 

92 Edremit Şer'iye Sicili, 1216, v. 163/b, belge no : 1, (26-Muharrem-9&g /13-1\ları-
1580). Belge mukataa bedelinin tezyidi hakkındadır. 

93 Hüküm Saruhan sancağı na yazılmıştır. Fakat birer sureti Anadolu cyaletiniıı diğer 
sancakları ile birlikte Karesi sancağına dairsal olunmuştu r. BOAMÜD, 41, s. 164. belge no: 
392, (2-Cumad'el-Cılll-990 /25-Mayıs-1582) . 
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gibi tahrir ve defter olun( ması) ... " istenmiştir94 . Çiftiikierin hazineden irsal 
olunan jki ucu mühürlü, terzi arşınıyla 75 arşın uzunluğundaki mesaha urganı 
ile ölçülmesi95 ve tahririn yayabaşıları, mukaddemleri ve çeribaşıları huzurun
da gerçekleşmesi de ihtar edilmiştir96· 

Gerçekten de bu emirlere istinaden Karesi sancağında ve Edremit kazasın
da bulunan yaya çiftlikleri tahrir edilmiş ve çiftlikler ve bulunan yayalar tımar 
sistemi içine alınmıştu97. Tımara aktanlan çiftlik sayısı onikidir ve bunların 
toplamı 840 döni.imdür98. Bu çiftliklere 46-bennak, 26 mücerred reaya kayd
olunmuştur99. 

Çiftiikierin tımar sistemi içinde işlem gördüğü de izlenebilmektedir. Edre
mit'teki mensuh yaya çiftliklerinin zeamet olarak tevcih edildiği anlaşıl

maktadırlOO. 

Çiftlikler tırnar sistemine aktanlırken yaya sancağı beyleri ise ellerindeki 
zeametlerine otuzar bin akçe terakki ekJenmiş ve dergah-ı mualla müteferrikalı
ğına ilhak olunmuşlardırlOI. Bu karara uygun olarak Karesi yaya sancağı beyi 
Ali'nin 41.356 akçeHk zeametine, 30.000 akçe terakki verilmiş ve elindekinin 
noksanı da tamamlanmıştır102. 

" 1553 yılında alınan kararlar gereği hizmete gelmeyen yayalann tasarrufla
nndaki çiftliklerinin hasılı mukataaya verilerek mevkufat eminleri aracılığıyla 
toplanmaya başlanmıştı. Bu durum 1572-73'1erde daha geniş bir düzenlemeyi 

94 

95 

96 

aynı belge. 

BOAMÜD, 47, s. 248, belge: 600, (Gurre-i Receb-990 1 22-Teınmuz-1582) . 

BOAMÜD, 47, s. 255, belge: 615, (5-Receb-990 1 26-Tcmınuz-1582). 

97 Belirtilen tahririn sonuçları için bkz: BOA TT, 678, ss. 23-27; Krş. Tablo /ll . 
Sözkonusu tahrir 993 yılında ta~amlanmış olmalıdır. Bkz: BOAKK, s. 310, (10-Rebi'ül-ahir

. 993 1 11-Nisan-1585). 

98 Tablo lll. 

99 Tablo lll. 

ı 00 TZRD, 129, s. 890-91, (27-Safer-999 1 25-Aralık-1590). Örnekler çoğaltı labilir. 

101 BOAMÜD, 47, s. 128, belge no: 322, (Selh-i Rebi'ül-ahir-990 /23-Mayıs-1582). 
Belge yayınlanmıştır. Bkz: Ahmet Refik, Anadolu'da Tiirk Aşiretleri (966-1200), lst. 19892, 
s. 45, belge: 87. Fakat, Ahmet Refik belgenin tarihini selh-i Zi'l-hicce-990 olarak 
vermektedir. Yayaların lağvı hakkında ayrıca bakınız: F. Eınccen, age, s. 15 ı-153. 

ı 02 BOAKK, ı 05, s. 3 ı O, (ı 0-Rebi'ül-ahir-993/ 11-Nisan-1585). 
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mucib olmuş, hatta doğrudan doğruya mensu/ı lafzı ile belirtilen bu 
piyadelerden avarız akçası alınması kararlaştırılmıştı."103 Bu gelişmelere 
eklenen ve 1582 yılına değin oluşan olaylar sonucu yaya teşkilatı lağvedilmiş

tir. 

Ne gariptir ki kuruluş yıllarında girmek için rüşvet verilen bir teşkiHit 
zaman içinde oluşan gelişme ve değişmelere bağlı olarak, mensuplarını n 

ayrılmak için yine rüşvet vermek zorunda kaldıkları bir konuma gelmiş ve 
XVI. yüzyılın son çeyreğine girerken kaldırılmıştır. 

Sıra 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

TABLO: I 

Piyadeglin-ı Edremid an Livli-yı Karesi ser-piyade Piri bin Kasım 

(1530-31) 

Çiftlik adı ve Na- Mürıle-ı 

bulunduğu yer Yaya Yama k reside [Aiik 1 Ccdld Illisıl -~crhler 
Paşa çiftli ği ı 4 7 6 - 250 Bir yamak ve üç nii-re.~ide 
Ayazmcnd Edremid tevabii'nde Mustafa 
tev:ıbii ' nde veled-i Hasan yerinden sabıka 

veril mi~ 
Karahi sar' 1 ı dan ı 3 - 4 - 200 
Mustafa çiftliği 
Ayazıııend 
tevııbii 'nde 
Ahmed yeri ı 9 4 9 - 220 Mevkuf Kutlu beg yeriyle 
Ayazmend birikdUrlillib yılda iki eşkliıı 
tevabii' nde eşedcr der defter-i atik yine 

mukıırrer 

Yaya köylinde ı 2 2 7 - 230 Yamaklardan birisi için: 
Ramazan yeri "mezkOr Ayazınend 
Ayaznıend kadılığında Ahi köyilnde 
tevabii mOteınekkin 

Ayazmend ı - - 4 - 300 MczkOr çiftlik alt yanında 
tevabii ' nde Melııncd oğlu Ali yerine 
Tuzcu köyünden uımm olundu yı lda iki eşerler 

der defter-i ııtlk~ne mukarrer 
Ayıızmend ı 7 lO 8 - 300 Mczkur çiftlik ilsıU yanında 
tevııbii ' nde Tuzcu köyünden Yusuf yerine 
Yaya köylinde zam olunub yılda iki eşerler . 
Mehmed oğlu der defter-i aLik yine nıukarrer 
Ali yerine 

103 F. Emecen, age, s. 151 -152. 
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Çiftlik adı ve NQ- Mürde-i 
Sıra bulunduru yer Yaya Yama k reside Atik Ccdid H asıl Scrhlcr 

7 Ayazmend ı 5 6 14 . 300 Köse Halil oğlu Ali yeri ve 
tevabii ' ndc Ayazmend tcvabii ' nde Yııyıı 
Yaya köyünde köyünde Ali oğlu Hüseyin bu 

iki çiftlik ınüş:ı'tasarruf idUb 
yılda iki ocakdan bir eşe dcr 
defter-i atik yine mukarrcr 

8 Ayazmend ı 3 5 2 - 250 - Bir y:ınıak için: Tıfıloğlu 
tevabii 'nde yerinden haliya verilen 
Yaya köyünde - Diğer bir yamak için: 

lvrindi nahiye.~inden 
Osman yerinden haliya 
verilen 

- ınezkfir çiftlik listU 
yanında. Yaya köyUnden 
Ali veled-i Mustafa yerine 
zanıın olunub yılda iki 
cşerlcr der defter-i atik 
yine mukarrer 

9 Ayazmend ı 4 5 lO - 250 Mezkür yayalar çiftlikleri ile 
tevabii 'nde alt yanında Ayazmend 
Turahan oğlu tevabii'nde Mehnıed yeri 
çiftl iği yayalun ile birüküb iki çiftlik 

müşterek tas:ın·uf edüb yıl du 
liç eşerler der defter-i atik yine 
mukarrcr 

ı o Karye-i Yaya ı 9 . 5 - 200 Mezkur çiftlik üst yanında 
Ayaznıend Yakub veled-i Tumhan çiftliği 
tevabi i ' nde ilc birikdürülüb iki çiftliği 
Mehmed yerine müşterek tasarruf idüb yılda üç 

cşerler der defter-i ııtik yine 
mııknrrer 

ll Ayazınend ı 3 ı 5 - 220 
tevabii'nde 
Yaya köyünde 
Bayr:ımca oğlu 
verine 

12 Ayazmend ı 4 - 7 - 200 Mez.kur çiftlik ah yanında 
tevabiinde Yaya Yaya köyünde Umurtı:ın 
köyünde veled-i isınail çiftlikleriyle 

yayaları birikdürülilb iki 
çiftliği müşterek tasarruf idUb 
yılda iki eşeler deyü defter-i 
köhnede mukayyed o lub yine 
nıukarrer 

13 Ayazmend ı 4 5 5 - 210 
tevabii 'nde 
Yaya köyünde 
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Çiftlik adı ve Na- Mürde-i 

Sıra bulunduğu yer Yaya Ynmak reside Atl'k C edi d Hasıl _şerh ler 
14 Ayaznıend ı 4 ı - - 200 Meılc Or çifılik yayaları ile 

ıevabi i ' nde üstü yanında Ayazmend 
Yaya köyünde tevabii'nde Hızır veled-i 

Bekir çiftliğine zamın o lunub 
iki ç iftlik müşterek r:ı.~urruf 
idüb yılda iki eşeler der de fter-
i köhne yine nıukarrer 

15 Ine oğlu yerine ı 5 ı 6 - 200 MezkOr çiftlik Hasan şeyh 
Mustafa beg yeı·iyle birikdürülüb iki cşkün 
hissesinden e.~miş yine mukarrer 

16 Çiftlik-i Şeyh ı 3 2 4 - 200 Mezkiir çiftlik üstü yanında 
Hasan Ineoğlu çiftliğine zunını 

olunub yılda iki eşeler der 
defter-i atik yine ınukarrer 

17 Umuroğlu ı 3 - 7 - 150 - Yaya için: Edrcmid 
yerine Ahmed ıevabii 'nde Şabhane 

beg köyünde 
- bir y:ımak için: 

Karahisurl u' dan 
- bir diğer yanıak için: 

Şeyh oğlu Ali yerinden 
huliya verilerı 

18 Ayaznıend ı ı 8 5 - 250 MezkOriin yayalar çiftlikleıi 
ıevabii ' nde ile altı yanında Aslıhanoğlu 
Y:ıy:ı köyünde Mehmed yeri yayalruıyta bi-

rikdürülüb iki çiftliği nıUşıe-
rek tasarruf idüb yılda iki 
eşeler deyü k:ıyd olunmuş der 
defter-i atik yine nıukarrer 

19 Edremid 1 4 4 4 - 250 MezkOr yayalar çiftlikleri ile 
tc vabii ' nde üstU yanında tabi-i Ayaznıend 
Aslıhan oğlu Yaya köylinden Veli velcd-i 
Mehmed yerine Mustafa yayasıyin 

birikdürülüb iki çiftliği 
müşterek ıusarnıf idüb yılda 
iki eşeler deyü k:ıyd olunmuş 
der defter-i kadinı yine 
muk:ırrer 

20 Edremid ı 2 ı 5 - 150 
tevabii ' nde 
Sığırlu oğlu 

Yusuf verine 
21 Edrremid ı 4 8 4 - 150 Zikr olunan çiftlik alt 

tev:ıbii ' nde yanında Zeyıünlü köyünde 
Yaya köyünden Mehmed yerine Edremid 
Bayr:ımca ıevabii'nden Şabhane 
kard:ışı ç iftliğine ı.amm olunub yılda 

üç eşerler imiş der defter-i :ıtik 
yine mukarrer 
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Çiftlik adı ve NA- Mürde-i 

Sıra bulundui!u yer Yaya Yama k reside Ali k Cedid H asıl Serhler 
22 Edremid ı 3 - 4 - 260 - bir yrunak için: Uzun Ali 

tevııbii'nden 
. 

derlermiş Edremid'de 
ZeytüniU mütemekkin 
köyünde . - Zikr olan çiftlik alt 
Mehmed yerine yanında olun Edrcmid 

tevabii'nden Şnbhane 
çiftliğine zamm olunuh 
'yılda üç eşerlcr gerü 
muknrrer 

23 Edremid ı 3 5 3 - 300 Zikr olan çiftlik ü~tü yanında 
tevnbii'nde yazılan iki çifıliğe zamm 
Ş:ıbhane olunuh üç çiftlik birikdürülüb 
köyünde yılda üç ~eler dcr defter-i :ııik 

yine mukarrer 
24 Edremid ı 2 - 6 - 250 

tevabii'nde 
Gürpan/Körpan 
köyünde 

25 Edremid ı 3 3 4 - 250 Defter- i köhnede alı yanında 
ıevabii'nde Kara Mehmed velcd-i Hızır çiftliği 
Orhan yerine yayalan ile birikdUrülüb 

müşterek tns:ırruf edüb yılda 
iki ~eler dcyü kayd olunmuş 
der defter-i atik yine muk:ırrer 

26 Edremid ı 2 ı 6 - 250 Mezkur çiftlik yny:ıı.ıyla üstü 
ıevnbii'nde Güre yanında Kar:ı Orhan yeri(ne) 
deresi köyünden uımnı olunub birükdürülüb iki 

çiftliği müşterek tasarruf idüb 
yıld:ı iki ~eler der defter-i 
atik yine mukan·er 

27 Edreınid ı 2 - 7 - -
tevabii 'nde 
Geçilü 
köyünden 
Hamza veted-i 
ldris verine 

28 Edremid ı 3 2 4 - - Mezkur çiftlik sabıka alt 
tevabii ' nde yanında Edrenıid'de Mustafa 
llyas yerine veled-i Hasan çirt.liği 

yayıısıyla birikdürülüb iki 
çiftliği müşterek tasarruf edüb 
yılda iki ~erler deyü kuyd 
olunıııus yine mukarı-cr 

29 Eclremid ı 2 - 7 - -
tevabii'nde 
Ören köyünden 
Hüseyin yerine 
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Çiftlik adı ve N ll- Mürde-i 
Sıra boluııdui!u yer Ya va Yamak reside Atı"k Cedid Hasıl _ş_crhlcr 

30 Edremid ı 3 ı ı ı - . Mezkilrl:ır Edremid 
tevabii'nde revabii 'nde nıevkilf oları 
Bilili (?) kadim çiftlikki llyus yeri 
köyünden d i nıekle ma 'ru f olan 
lbrahim yerine çiftlikdendUr zam m olundu 

ibtiyarıyla iki eşeler suret-i 
defter-i köhne 

31 Edreınid ı ı . 4 - 250 - yaya için: Edreınid 'de 
tev:ıbii ' nde Tuzcu Murad m:ıhall c.~inde 
Mustafa veled-i müteınekkin olan 
Hasan yerine Mehrned beg oğludur 

- mezkiirun yayalar 
çiftlikleriyle üstü yanında 
llyas yeri yayn~ıyla 
birikdürüliib iki çiftliği 
müşterek ı:ısurruf idüb 
yılda iki eşeler deyti knyd 
olunmuş der defter-i aıik 
yine ınukıırrer 

32 Edrcınid ı 3 ı 4 . 255 
tevnbii'ndc Kara 
Yahsi verine 

33 Edremid ı 2 ı 3 - 300 - bir yamak için: Usıü 
revabii ' nde Ali yanında K :ır :ı Y nhşi 
yerine nn knrye- yerinden sabıku verilen 
i Çit - mezkür çiftlik az olduğu 

sebebden mevkufliı-ı köh-
neden Inegazi yeri zamnı 
olundu. Küblüce dimekle 
meşhurdur der defter-i atik 
yine ınukarrcr 

34 Edı-cınid ı 4 3 4 . 200 
tevııbii'nde Uruz 
beıı: verine 

35 Edremid ı . . 5 . . 

revabii ' nde 
lsmail oğlu 
lbr:ıhim yerine 

36 Edremid ı 2 - 6 . 50 - yaya için: Ayazmend 
revabii ' nde revabiinde Yaya 
Uıııur beg yerine köyünden 

- yanıale için: Y:ıy:ı 
köyünden Melınıed oğlu 
yerinelen 

- nıiirdeler için: bu altı nefer 
kiınc.~ne ccvab virmcdiıer 
deyii knyd olunmuş der 
defter-i köhne 
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Çirtlik adı ve NA- Mürde-i 

Sıra bulundui(u yer Yaya Yama k reside Atik Cedid Hasıl Seriller 
37 Edrenıid 1 2 - 6 . . Mürdelcr için: nıezkCirlara 

tevnbi i' nde gelilb cevab verUr kirnesne 
Doğnn veled-i bulunmadı gnyiblcrdür defter-i 
HUsevin verine köhneden nakl olundu 

38 Edıı:nıid ı 2 2 4 - 300 
tevnbii'nde 
Taylı şehir 

kövünden 
39 Boğazbis:ır ı 2 . 6 - 50 - yaya için: Ay:ıznıcnd 

tevabii'nden tevnbii'ndc Bnyrııınca 
Doğancı oğlu köyünde 
köyünden lly:ıs - nıürdcler için: bu altı nefer 
oğlu Hasan kiınesne ccvab virür 
yerine bulunmadı gayiblerdür 

dediler nakl-i defter-i 
köhne 

40 Karye-i Kızıl ı 2 - ı - . - yaya için: Ayaznıend 
köy Edremid t.ev:ıbii'ndc Turahan oğlu 
tevabii 'nde Y:ıkııb yerine sabık:ı Yaya 
lneıı::ızi verine kövdcn verilen 

41 Ay:ızmend ı 2 - 5 - 50 
tevııbii ' nde Ali 
verine 
TOPLAM 41 129 89 211 - 7451 
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TABLO: II 

1551-52 Tarihli Yaya Tahriri Sonuçları 

Nahiye-i Edremid der liva-yı Karesi 

Karye-i Kızıklı ve Karageyikli 

N li- Mürde-i 
Yaya 'e yamik-

ların ikanıct 
Sıra Çiftlik adı Yaya Yama k reside cedid ettikleri yer -~erhler 

ı Çiftlik-i ı 6 ı 5 der-karye-i Mezkür çiftlik Ayazınend 
Aslıhnnoğl u Koyun eri nahiye.~inde Yaya köyünde 
Mehmed yeri deyU tabi-i Bulya ve vnki olan canıi-i serif 
mukayyed der karye-i isalu imaını Pir'1 fukih ~lindcn 
defter-i köhne tabi- i Ezine nlınub haliya yaynlar il e 
~aliya Güçeri ta' nıir olunan çiftlik ile 
oğlu çiftliği birikdürülüb iki çiftlik 
dimekle ale's-seviye tasaıTuf olunuh 
meşhurdur iki eşgün virele r deyü 

defter-i ecdide k~d olundu 
2 Scferlü oğlu Yusuf ı 3 ı 4 - ınczkurlar aher 

yeri deyü sancaklnrdan gelüb 
nıukayyed der- (yaya U~ak ' tan; 
defter-i köhne yamaklar ise, Balya, 

Gördüs ve Birgiden) 
haliya liva-yı Karesi'de 
Edremid kazasınn tabi-
karye-i Çoruk'ta hariç 
'ez-defter haymana 
olmağın ber-muceb-i 
emr yaya ve ya mak kayd 
olundular 

- me:ıkur çiftliğin alıı 

döntim mikdan çuyırı 
olub yaya başı 
hisse.~inden Kızıklu 
nam karye kurbünde 
Knrnağaç altı dinıekle 

meşhur yere 
müıeallikdür 

3 Çiftlik-i J 5 3 8 der-karye-i Mezkur çiftlik alt yanında 
Buyramca Derclü tabi-i Mehmed ve Ünyelü çiftliği 
kanndaşı Hızır Edrcmid dimeklc meşhur olan 
yeri deyü çiftlikler ile birikdürülüb üç 
muknyyed der çiftlik ale's-seviye tasarruf 
defter-i köhne olunub iiç eşgün vereler 
haliya Hacı isa dcyU nıukayyed der defter-i 
ç i ftliği dimekle köhne yine mukarrcr 
meşhur 
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Nfı- MUrdc-i 
Yaya ve yaıııak-

ların ikııınd 
Sı ra Cinlikadı Ya va Yaınak reside c~'() id ettikleri yer Şerhler 

4 Çifılik-i Mehmed ı 5 - 4 Edremit'de ınezkurl:ır aher s:ıncak-
yeri deyii Kapıcıbaşı ve lard:ın g<içüb haliya Ka-
mukayyed dcr Kadı llyas resi sancağında haric 'ez-
defter-i köhne mahallelerinde defter haymanalar olma-
lıaliya Mchmed ve Küçük dere. ğın ber muceb-i cmr yaya 
çiftliği dimekle Aılıasan . Güre ve yaın:ık kayd olundular 
meşhurdur köylerinde ınezkur çiftlik lisı yanın-da 

ınütcınek- va ki ' olwı Baynıınca 
kinler kanndaşı Hı:ıır ve alt ya-

nında Üııyclü çiftliği di-
ınekle meşhur ve ınüteaıif 
olan çiftlikler ile birikdü-
rülüb üç çiftlik aıe·s-sevi-
ye tasarruf olunub üç eş-
gün vireler deyü mukay-
ycd dcr defıer-i köhne 
haliy_ayinc mukarrer 

5 Çifılik-i Ünyelü ı 6 - 8 yaya: Balya·y· ınezkfıı-J:ır aher sancak-
bağlı Koyuneri lardan gelüb haliya Kare-si 
köyünde yanıak sancağında h :ı ri c· ez-defter 
lardan ikisi de hayınanular olma-ğın ber-
:ıynı köyde. muceb-i eınr yaya ve 
Diğer yaıııakl:ır y:ıııı;ık kaydo-lundu 
ise, Edremit'in mczkur çiftlik lisı yanın-da 

Halidler ve Güre Melııncd ve Bayramca 
köyleri ile karındaşı Hızır çiftliği 
Ayazıncnd ' iıı diıııeklc ıııa · rur olan çift-
Kayıklu köyü v likler ile birikdürüliilı üç 
ııef.~-i Balık e- çirtlik ale' s-seviye tasar-
sir' de nıüıeıııek- ruf olunub üç eşgün vi re-
kinler ler deyü ıııukayycd der 

defıer-i köhne kenıa-kan 
_yine ınukarrer 

6 Çifılik-i Güreci ı 6 2 3 yaya. iki ya- yaya ve bir yaııı:ık için: 
ııı:ık ve iki ııfi- ım:zkfırlar Aslıhan oğlu 
reside Bal- Mehıııcd çiftliğinden 
ya ' ya lıağlı hali yü verildiler 
Koyuıı eri kö- Edremit ve köylerinde 
yünde: iki ya- sakin olan iiç yaııııık için: 
ıııak Edı't..'- ıııezkurlar ahcr Jivadan 
mit'te Keıhüda gelüb haliya Karesi 
mahallesinde. sancağında hariç'ez-dcfıer 
bir yanı;ık da hayıııaııalar olmağın ber 
Edremit' in ıııuceb-i eııır y;ıya ve 
Frenk köyiiııde yaıııak kayd olundular 
nıüıeınekkin bir nii-ı-eside için: 

yııradukda ese 
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Yayu ve yaınak-
N ll- Mürde-i ların ikamct 

Sıra Cinlikadı Yaya Yama k reside cedid etlikleri yer Serlıler 

7 Çiftlik-i Kara ı 5 . 4 yaya ve MezkQr ç iftlik alt yanında 
Orhan yeri deyü ya maklar Mehmed veted-i Hızır 

mukayyed-der Balyaya bağlı çiftliği ile birikdürülüb iki 
defter-i köhne Koyuneri ve ç iftlik ale's-seviye tasıırruf 
haliya Kara Salih Çınıırc ık olunub iki eşgün vireler 
oğlu Veli çiftliği köyle rinde deyü ınukayyed der defter-i 
dimekle meşhur sakinler köhne holiya yine mukarrer 
olub Polad 
çiftliği dalıi dirler 
i mis 

8 Çiftlik-i Mehmed ı 4 .. 3 Ayazmcnd, - iki y:ınıak için: mczkOr-
veted-i Hızır yeri Edremit ve lur !ivil-yı Aydın ve Kü-
deyü mukayyed B:ıl y :ı tahya sancaklarından 
der defter-i köhne köylerinde ge-lub haliya Kare~i 

haliyrı Hallaçoğlu sakinler ~anc:ı-ğında harie'cz-
Mehmed çiftliği defter haymanalur 
dimekle meşhur olmağın ber-muceb-i 
ve müteaıifdür eınr yaya ve yrımuk kayd 

olundular 
- mezkOr çiftlik üst 

yıınında Kara Orhan 
çiftliği ile birikdürülüb 
iki çiftlik ale's-seviye 
tasarruf olunub iki 
cşgiin vireler deyü 
mukayyed der defter-i 
köhne haliy:ı yine 
mukarrer 

9 Çiftlik- i Hüseyin ı 6 - ı Edremit' e Mezkurlar Menteşe ve Biga 
yeri deyü bağ lı .~ancnklanndan göçüb 
mukayyed der Şehirköy, haliyıı liva-yı Karesi'de 
defter-i köhne Balya ve h:ıriç'ez-defter hayınanalar 

hııliya Said oğlu Ayaınıcnd'in olmağın ber muceb-i emr 
çiftliği dimekle Çand:ırlı ve yaya ve yrımak k:ıyd olundu 
meşhurdur Kay ıktu 

. köyle ri n 
sakinler 

·ı o Ç iftlik-i ı 5 - 5 Edremid'in MczkGrlar uher livalurdan 
lbrahimyeri deyü Temaşalık ve gelüb haliya Karesi 
mukayyed der Bağçelü sancağında ha ri c' ez-defter 
defter-i köhne köylerinde haymannlar olmağın ber-
haliya N:ısuh sakinle r muceb-i emr yaya ve y:ımak 
çiftliği dimekle kayd o lundular 
meshurdur 
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Yaya ve yamak-
NA- Mürde-i ların ikame! 

Sıra Çifilik adı Yaya Yamak reside cedid ettikleri yer Şerhler 

ll Çifılik-i Umur ı 7 - 3 Ayaznıend'e - mezkOrlar liva-yı Aydın 
yeri deyü bağ lı ve Karaman ve Saruhan 
nıukayycd der- Çandarlu, canibierinden gciUb 
defter-i köhne Arablar ve haliya liva-yı Karesi'de 
haliya Karaca Ali Doğancı h ari c' ez-defter 
çiftliği dimeklc köylerinde haymanalar olmağın ber 
ın~hurdur sakinler muceb-i emr yaya ve 

yamnk kayd olundular 
- üç yıımak için: Kaçgun 

yayalardur dcyü bazı 
kirnesneler şehadeı 
eldiler 

12 Çifılik-i Kara ı 4 - - Edremit, MezkOrlar alıer livadıın 
Yahşi deyü Ayaımend ve gelüb haliya livıı-yı 

mukayyed der Kemer Karesi' de ha ri c' ez-defter 
defter- i Köhne köyle rinde haymanalar olmağın ber-
haliya Kara Bali meskünlar muceb-i emr yaya kayd 
çiftliği dimckle olundulur 
meşhurdur 

TOPLAM 12 62 7 48 

TABLO: III 

Yava Ciftlik lerinin Tımara Dönüştürülmesi• 
Sıra Çift lik adı Bennak Müccrred Dönüm H asıl 

1 S eferlU oğlu Yusuf yeri 5 6 80 600 

2 B:~yranıca karındıışı Hızır yeri Hacı Gaybi 4 ı 80 600 
çiftliği dinıekle meşhurdur 

3 Mehmed yeri deyü nıukayyed der defter-i 4 2 60 600 
köhne Sevindik çiftliği dinıekle meşhur 

4 Kara Orhan yerü deyü mukayyed der defter-i 5 2 60 600 
köhne h:ıliyıı Kara Salih oğlu Veli çiftliği 
dimcklc m~hur Polad çiftliği dahi derler 

5 Mehmed Yeled-i Hızır yeri deyü mukayyed 4 2 60 600 
der defter-i köhne hali ya Hallac oğlu 

Mehmed çiftl iği dimekle m~hurdur 

6 A~lıhan oğlu Mehmed yeri deyü mukayyed 4 2 80 600 
der defter-i köhne haliya Güçeri oğl u çiftliği 
di nıekle meşhurdur 

7 OnyeHI yeri deyü mukayyed dcr defter-i uıik - ı 60 600 

8 Kürcci yeri deyü ınukayyed der defter-i köhne 3 3 80 600 

* BOAIT 678'e göre düzenlenmiştir. 
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Sıra Çiftli k adı Bcnnıık Müccrrcd D ön iim H asıl 

9 Hiiseyin ycıi dcyii ınukayyed der defter-i 4 2 60 600 
köhne lıaliya Said oğl u çiftliği dimekle 
meşhurdur 

10 ihrnhim yeri haliy:ı KUrd Nasuh çinliği 4 2 80 600 
diınckle me-~hurdur 

ll Umur yeri deyü mukayyed der defter-i köhne s ı 60 600 
haliya Karaca Ali çiftliği dimekle meşhurdur 

12 Kara Ali yeri deyU ınukayyed der defteri n 4 2 80 600 
köhne haliya Kara Bali çiftliği diınckle 
ıne.~hurdur 

TOPLAM 46 26 840 7200 

TABLO: IV 

Nil-Residelerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1530-31) 

Yaş Gr ubu Na-reside say ısı 

ı 2 

2 5 

3 ll 

4 8 

5 13 

6 ı 

7 6 

8 17 

9 ı 

lO 22 

ll ı 

12 6 

13 ı 


