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Anadolu Selçuklularının başşehri
Konya ile Larendc, Seydişehri, Beyşehri,
Niğde, Kayseri, Aksaray bölgesi Karaman
eyâletini teşkil ediyordu. Selçuklu devrin
de büyük bir inkişafa kavuşan bu bölge
XIII. asrın ikinci yarısından itibaren, bu
rada tarih sahnesine çıkan Karaman oğullannın hükmü ve nüfuzu altına girmiş,
sonradan, Anadolu Selçuklu devletinin
ortadan kalkması ile birlikte onun yerin
de kurulan begliklerden biri olmuştu.
Kendilerini Selçukluların gerçek vâ
risi-sayan, onların ilme, kültüre ve mem
leketlerini onarmaya verdikleri değerle
ri yaşatmaya, devam ettirmeye çaba gös
teren Karamanlılar, yurtlarının bağım
sızlığı için, zaman zaman, Osmanlı, Mı
sır, Eretna ve Kadı Burhaneddin devlet
leri ile savaşmışlardı. Karaman ülkesinin
Osmanh devletine geçmesi, bilindiği gi
bi, Fatih Sultan Mehmed zamanındadır
ve Karamanoğlu İbrahim beyin 868
(1464) de ölümü üzerine açılan mücade
leler sonucunda vuku bulmuş, fakat, da
ha sonra da bu ülke üzerinde hakimiyet
iddiaları bir müddet sürüp gitmiş, kesin
ilhak I I . Bayezid devrinde olmuştur. Karaman'm anavatan olarak Türk birliğine
katılmasından sonra derhal ayrı bir beğlerbeğilik (eyâlet) halinde teşkil edildi
ğini ve Kanunî Sultan Süleyman devri
başlarında, yukarıda saydığımız sancak
lardan başka, Maraş (ve Elbistan) ile Bozok livasını da ihtiva ettiğini biliyoruz
ki, bunlardan birincisi, Şehsuvaroğlu A l i
beyin katil ve tedibinden sonra bir süre
Karaman eyâletine bağh kalmış, sonra
müstakil beglerbeğilik olmuş, ikincisi ise.

coğrafî durumu ve diğer ilişkileri sebe
biyle, Rum (Tokat, Sivas - Amasya) eyâ
letine bağlanmıştır.
Karaman eyâletinin ilk kanunnâme
si I I . Bayezit devrine âittir. Bu bölgenin
tahrir eminlerinden ilki olarak Mevlânâ
Vildân adında birini görüyoruz. İkincisi
ise meşhur İbn Kemal (Kemal Paşa zade)
idi. Tahrir defteri başında
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diye kaydedilen Mevlânâ Vildân, Fatih
devrinde müderris ve kadıhklar yaptık
tan sonra kazaskerlikten azledilen önem
li bir şahsiyet idi ve yine o devirde Her
sek livasını da tahrire memur edilmişti.
Bu zât, aynı suretle, Konya'da bula
rak kaldırdığı bid'aderi gösteren kanun
nâmenin de muharriri görünmektedir ki,
şehzade Cem'den bahsolunduğuna göre,
II. Bayezid devri başlarında yazmış ola
caktır. Yavuz Sultan Selim devrinde ( H .
924) Karaman eyaletini tahrire memur
olan zat ise, defterin önsözündeki ibare
den anlaşıldığı gibi îbn Kemal'dir.

J i - o , ^ ^ i J l Ş'CS
c^^yy .^^iiı

OV*"^!
ihiû

Karaman eyâleti kanunnâmelerinde
özellikle mîr-âblık i Jk^ Ji*) müessese
si üzerinde durulmakta ve bu konudaki
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bid'atler ve sonra bunların kaldırılmaları
anlatılmaktadır. Bu bid'atler Sultan Sü
leyman kanunnâmesinde de mevcuttur.
H . 935 (1528) tarihli Karaman Ka
nunnâmesi ise,
(jULij ^

^1) Ol»

bölümlerini de kapsar.
Karaman eyâleti livalarını şöyle sıra
layabiliriz:
1 — KONYA : V'j'
Bu eyâlet genellikle paşa sancağı
dır, yâni, beğlerbeğilik makamdır. Bu
nunla beraber. Kanunî Sultan Süleyman
devrindeki bir tahrir defteri (Başba
kanlık arşivi No. 387) Kayseri livasının
jy> ^ i ' beglerbegi makarri oldu
ğunu belirtmiştir. 1520 tarihlerinde bu
eyâletin başında Davut Paşa (Koca) oğlu
Mahm,ut Bey bulunuyordu ki, Bey (San
cak Beyi) rütbesiyle bir beğlerbeğilik ma
kamının işgal edildiğine bir örnektir. Hal
buki, sonraki devirlerde çok defa sancak
beglerine bile paşa denildiği bihnmektedir. Mahmud Beyin hasları (700.000) akçalık hâsıl bağlıyordu. H. 985 de aynı
miktar haslarla "sâbıka Dulkadır beğlerbeğisi Mahmut Paşa" uhdesinde olduğu
nu, H . 991 de ise "sâbıka Bağdad beğlerbeğisi Kubad paşa oğlu Süleyman paşa
ya" verildiğini biliyoruz. Kubad Paşa,
Ramazan oğullarından Pirî Paşanın ak
rabası idi ve Kanunî Sultan Süleyman
devrinde, bir aralık. Karaman beğlerbeğiliği de yapmıştı ki, III. Murad devrinde
oğlu burayı, âdetâ bir ocakhk mahiyetin
de tasarruf ediyordu.
Konya sancağı mülhakatı arasında,
In-suyu ( J,>-' <j'.') Bel-viran (
)
Eski İl ma'a Akçe-Şehir Aladağ, Ereğli,
Karaman, Turgud Bozuluş, Saidili, Ka
dınhanı, Hatun-saray gibi yerler bulun
makta idi. Mamafih bunların yanında bu
gün adlarını kaybetmiş, daha bir çok yer
ler mevcuttu. Bu asır sonlarına ait Aynî
Ali risâlesi Konya Uvasını (660.074) akçe
hasıUı ve 132 cebelûsu ile kaydetmektedir.
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KAYSERİ :
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Daima Karaman eyâletine bagh ka
lan Kayseriyye'nin ayrı kanunnâmesi
vardı. H . 906 (1500) tarihini taşıyan bu
kanunnâme divânî-mâlikâne resimleri
nin, yâni, iki başlı bir vergiye tâbi bu
lunduğunu tespit ettiği gibi, bunlardan
başka bir de şahnclik ( < ^
Moğolca
vâh, muhassıl, âşâr memuru), yemHk
ve harman arpası
i
diye
bir mikdar daha gaile (hububât) alındı
ğını, fakat, köhne defterde böyle bir şey
kaydolunmadıgı için, yeni tahrir defte
rine de bunların yazılmadığını, binaena
leyh, iki öşürden (divanî ve mâUkâne)
fazla olan şahnelik, yemlik ve harmanarpası gibi vergilerin kaldırıldığını bildir
mekte. Karaman Kanunnâmesinden ay
rıldığı yerler de belirtilmektedir. Kanunî
devri başlarında Kayseri sancağının
(260.000) akçelik mirlivâ hasları bulun
duğunu, 1528 sıralarında münhal görün
mekle beraber H . 989 da Bağdad'da gönüUüler-agası olan Pîrî Beye (400.000)
akçeUk haslar ile tevcih edildiğini biliyo
ruz. Aynî Ah risalesinde yine (250.000)
akçelik sancakbeyi hassı kaydolunmuştur. Kayseri livâsına bağlı yerler bilhas
sa Kayseri ve Sarmısaklu
( /»l A«JL» )
bulunuyordu.
3 -

İÇİL : J.J V

• H . 992 (1584) İçil livâsı kanunu şöy
le başlamaktadır:
"İçil sancağı kadimden vilâyeti Karaman'a tâbi olup baadehu Cezire-i Kıb
rıs fetholunmağla ana ilhak olunup yine
mâbeyinlerinde cari olan kanun vilâyeti
Karaman kanunu olup halkının itiyad
ve ihtiyaçları olan mevaddın lâzım olanı
vilâyet-i Karaman'ın atîk defterinde muJcayyed olan kanunnâmeden ihraç olunup
liyâ-i mezburun defterine kaydolunmuştur ki zikrolunur."
Buna göre, fetholunduğundan, yâni
XV. asrın ikinci yarısından itibaren İçil li
vâsı Karaman eyâletine bağlı idi, gerek
Kanunî devri tahrirlerinde ve gerek H .
985 tarihinde Karaman eyaleti statüsü
içinde gösterilmiştir. Ancak, H. 989 dan
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sonra bu livâ .tâbi-i Kıbrus ( u-J-?»
)
diye işaret olunmuştur. Bundan sonra
hep Kıbrıs'a bağlı gösterilmekle beraber
"karaya da eşer" denilerek, gerekli hal
lerde buradaki seferlere de bu sancak kuv
vetlerinin katıldığı anlaşılmaktadır. İçil
livası kanunnâmesindeki, diğerlerinde
pek rastlanmıyan, özelliklerden biri esir
lerin satıldığı hallerde satandan ve alan-dan kaçar akçe alındığının kaydedilme
miş olmasıdır.
Şüphesiz ki, sahilde bir yer olması
dolayısıyla, bu sancakta esir ticareti ol
dukça hareketli idi. 1528 tarihinde 300000
akçelik sancak bey hasları vardı. Bu böl
ge Silifkeğ Ermenak, Mut, Gülnar na
hiyelerinden mürekkepti.
4 — NİĞDE : ouÇ.l^
Bu sancak Niğde, Endugi
c/J-*-' •
Bor jy. ' Develü, İncesu, Karahisar,
Yahyâlû
' Ürgüp, v / j / Nâmıdiger, Nevşehir jt~^f Şücaaddin <j'.•J't.^^
Çam-ardı ISJJ'
gibi yerleri kapsı
yordu. Kanunî Sultan Süleyman dev
ri başlarında 230.000 akçelik haslarla
Muhzır Bâli Bey adında birinin tasarru
funda idi.
5 -

AKSARAY : c^'^'l •I.»'

1528 tarihinde ser-silâhdârân Hüse
yin Bey adında birinin uhdesinde 206.000
akçelik haslarla Karaman eyâletinin bir
sancağı idi. Nahiyeleri, Aksaray, Eyubili
J».' ^f} • Dânişmendlû
.JIAI^IJ
Danıjmendlû-i sağır
j'-*:--îj'-»Korhisar
jLu.
idi.
6 -

KIRŞEHRİ :

^^«IJ

Kanunî Sultan Süleyman devri baş
larında Karaman eyâleti sancakları ara
sında görülüyorsa da, asrın ikinci yarı
sındaki tahrirlerde müstakil sancak ha
linde bu eyâlete bağh gösterilmiştir. Bu
liva Kırşehir, Hacı-Bektaş, Süleymanlı
gibi yerleri kapsamakta idi. Bu devirde
bir defa 337.996 akçelik haslarla Bozok
sancak begi Memiş Bey başka bir sefer
Niğde beyi Mustafa Bey uhdesinde gö
rülmektedir.

31

EYALETÎ

7 — AKŞEHİRİ:

jr^ ' -W

Kanunî Sultan Süleyman devrinin
bir tahririnde sancaklıktan bozulup Ferruhşad Bey adında birinin tasarrufunda
bulunduğu kayıtlı ise de bütün diğer
tahrirlerde sancak olarak yazılmıştır. Bu
rada eski çağlarda Philomelium adında
bir şehir vardı ve Selçuklu Türkleri fet
hettikten sonra Akşehir adını vermişlerdir
ki bütün o devir ve Karaman, Hamidoğlu, Eşrefoğlu, temliknâmc ve berâtların
da, Selçuknâmelerde adı hep böyle geç
mektedir. Konya'ya yakın olan Akşehir,
coğrafî durumu ve bol gelirleri ile Selçuk
hükümdarlarının- adeta bir ihtiyat hazi
nesi gibi idi. Taltif edilecek, ağırlanacak
emirlere, beğlere bu bölge ikta edilirdi.
Akşehir Osmanlı ülkesine ilkönce 1. Murad devrinde bağlanmışsa da sonra tek
rar Karamanlılara geçmiş, bir defa cihaz
konusu olmuş, başka bir sefer Timurun
torunu tarafından Karaman oğluna geri
verilmişti. Kesin olarak Osmanlılara Fâ
tih zamanında geçmiştir. Akşehir'in,
Konya gibi iki müdafaa hisarı vardı. Bi
ri bugünkü Top-yeri ve Hıdırlık denilen
semtlerin üstünde idi. İkincisi aşağıdaki
şehri ihata ediyor ve koruyordu. Bu kale
ler eski çağlardan kalmış, Selçuklular ta
rafından da tahkim edilmişlerdi. Akşe
hir sancağında, Akşehir, Ilgın, Doganhisarı ve İshaklu belli başlı, nahiyelerdi.
Bu liva X V I . asırda 250.000 akçelik has
larla muhtelif kimselere tevcih edilmişti.
Bu devirde Akşehir kazası şöyle tahrir
edilmişti:
Mahalle
41
Cami
4

nefer
777
Mescid
46

Hızırilyashk
1

Hane 550
Müslim G.müslim
441
9
Medrese
3
Çeşme
7

Zaviye
6
Hamam
6

Vakıfhane ve dükkân: Dükkân Hane
74
56
18
8 — BEYŞEHRİ :
'W
Beyşehri Eşref-ogulları begliğinin
merkezi iken İlhanlıların Anadolu'daki
valileri tarafından zaptedilmiş, sonrala-
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rı ise Hamidoğulları, KaramanoguUarı,
Osmanlılar arasında türlü safhalar geçir
miştir. Antikitede Gurgurum diye andır
dı. Son zamanlarda yapılan araştırmalar,
bize, Selçukluların bir sayfiye şehri olan
Kubad-Abâd'm Beyşehri gölü kıyıkınnda kurulmuş olduğunu göstermektedir.
Kanunî Sultan Süleyman devri başların
da Beyşehri livası Çavuş Hasan Bey adın
da birisine 150.000 akrelik haslarla veril
mişti. Kısa bir müddet sonra 160.000 ak
çe ile Behram beyin sancakbeği olduğu
görülmektedir. H . 985 - 991 tarihleri ara
sında bu mikdar 200.000 - 260.000 olmak
üzere yükselmiştir. Bu livaya bağh yer
ler Seydişehri iS,t^<jj--<.
Kuşakh
J51-5 '
Bozkır
. ^ i r * Kır-ili Jıl / i
ve Güci- Kebir
j : : ^ gibi yerlerdi.

Yavuz Sultan Selim devrinde (922-1516)
Larende sancak beyi Mustafa beyin ka
saba içinde 190.310 akçelik geliri vardı.

9 -

2303lÖ
1516 da Lârende kazası dahilinde
60 timar görüln^ektedir ve bunlar ya
zeâmet (-^^j^i^) ya timar (JV* fJ. )
yahut da yurtluk eşkincilu cebelü olarak
tevcih edilmişlerdir. Aralarında mîralem, Karaman timar defterdar kâtibi, se
rasker, miralay, kethüda gibi kimseler de
bulunan bu timarlılar, dirliklerine ait
H . 922 senesinin Şaban, Ramazan, Zil
hicce aylarında yeni yeni beratlar almış
lardı ki, bir kısım tahrir kayıtlan şöyle
dir:

TARSUS : u - j - > .ly

Bu sancak da, İçil livâsı gibi, Kıbrıs
fethine kadar Karaman eyâletine bağlı
idi. Sonradan, 985 - 994 seneleri afasında
Kıbrıs'a bağlanmıştır.
10 ~ LAKENDE : »^j^ «»V
Karaman ilinin, ilk defa Gedik Ah
met Paşanın sadrazamlığı sırasında, H .
881 (1476) de, vakıflarının ve emlâkinin
tesbit edildiğini görüyoruz ki, buna göre
eyâletin ikinci livası Larende idi ve şu
suretle 11 şehir ve kasabadan mürekkep
gösteriyordu. 1 — Konya, 2 — Larende,
3 — Seydişehir ve Bozkır, 4 — Beyşehri,
5 — Akşehir, 6 — Ilgın, 7 — Niğde ve
Şücaaddin ve Enduki
Jî-»-''
8-Ürgüb
9-Ereğli,
10Aksaray, 11 — Koçhisar
Larende, H , 922 tarihinde (Tapu
deft. No. 58) ve H . 929 tarihinde (Tapu
deft. No. 392) sancak statüsünde idi ve
mirlivâ olarak Mustafa Bey adında biri
si bulunuyordu. Fakat, kısa bir süre son
ra, diğer bir tahrir defteri Larende'nin
sancaklıktan bozulup sipahilerinin Kon
ya sancağı sipahileri ile sefere gittiklerini
işaret etmektedir. (Tapu defteri No.
387). Yâni ayrı bir sancak beyi bulun
muyordu.

Lârcnde kazası dahilinde ise mîr-âblık resminden 40.000 akçelik hassı mev
cuttu.
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bir kimsenin hasılları bir mikdar artıyor
veya değişikliklere uğruyor, fakat, Lârende livasının idarî ve askerî statüsü ol
duğu gibi devam ediyordu. İşte H . 929
(1523) tarihli tahrir defterinin bu konu
daki ilginç ve önemli kayıtları şöyle görünrnektedir.
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Bu tahrir kayıtlarında adlan ve sı
fatlan belirtilen vazife ve dirlik sahibi
kişileri yedi sene sonraki Kanunî Sultan
Süleyman devri başlarında tahrir defte
rinde hemen aynen buluyoruz ve kimlik
leri ile görevleri hakkında yeni bilgiler
elde ediyoruz. Bir kısmı ölüyor, dirliği ço
cukları arasında paylaşılıyor, başka önem
li timar ve zeamet sahipleri görülüyor,
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Bu kayıtlardan timar ve zeamet tev
cihleri ile tasarruflarının ve uygulama
larının bu devirde nasıl bir seyir takip et
tiği hakkında bir takım bilgiler öğreni
yoruz.
a) XV. asır sonlan ile X V I . asır
başlarında Karaman sipahilerinin çoğun
luğu kadimden timara tasarruf etmekte,
ya da şehzade Şehinşah'ın hizmetinde
ulufeye mutasarrıf iken sonradan timara
çıkmışlardır.
b) Bir kısım timarların, zeâmet
olarak tevcih edildiği kaydolunmakta, fa
kat bunların miktarı çok defa 7000-MOOO
arasında bulunmaktadır. Bunlar kısmen
Konya mîralemi Hacı Sinan beyin oğul
landır.
c) H . 922 de mîralem, miralay,
eyâlet Jcethüdası gibi vazife sahiplerinin
dirlikleri de, hâsıllan ne olursa olsun,
timar olarak tesmiye edilmektedir,
d) Bir çok ahvalde timar ve zeâmet
ıstılahları müteradif kullanılmaktadır.
Msl. Hacı Sinan Beyin şehzâde Şehin
şah'ın kullarından olduğu belirtilirken
yirmi seneden beri zeâmet tasarruf etti
ği kaydolunmaktadır. Halbuki H. 922
tahriri onun dirliğinin timar olduğunu
tasrih etmiştir.
t) Tahrirlerde tereddüd hâsıl olan
dirliklerde "berat-ı hümâyun ibrazı" ve
"hükm-i şerif" gösterilmesi suretiyle mük
tesep haklar tescil olunmakta idi.
f) Bazı sipahilere kendi köyleri
yurtları olduğu sebepten timar tarikiyle
veriliyordu. Sipahîzâdelerin de bu türlü
hakları mahfuz tutuluyordu.
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g) Bu bölgedeki bir çok serâsker
lerin kazâ veya nâhiye sının içinde (Aladağ, Said-ili, Lârende, Eski-il) timarları
da burada bulunuyordu.
h) Bir Jkısım sipahizâdeler veya
kâtip gibi vazifeliler Şadi Paşa, Hemdem
Paşa, Husrev Paşa ve diğer Karaman
beglerbegileri beratları ile timara çıkmış
lardı.
i) 1523 tarihinde bazı sipahilerin
dirliklerinde üzerlerine yazılan hâsıl ge
lirlerinden başka bir de bervech-i iltizam
üzerlerine aldıkları miktar yazılmıştı ki,
bu suretle bu sipahiler ayni zamanda bi
rer mültezim durumunda görünmekte
dirler.
İşte bu sıralanan özellikler o devir
tejkilât ve müesseseler tarihimizi yakın
dan igilendiren konulardır. Kanunî Sul
tan Süleyman devrinde Lârende şehrin
de 33 mahallede 462 hâne (ayrıca 18 gebran hanesi) ve 570 nefer kayıtlıdır. (387
Numaralı tapu defteri). Bu mahallelerin
adları şöyle sıralanmıştır:
Faruk öv^
Kaşud
J.>-^
Dahhâk
Hatip, Sekiz-çeşme,
Seyyar j ^ Şeyler, Külhan (Savcı)
ı/rjl*» J^ii 1*1' o"*^' ömer-hoca, Ali-Şeyh,
Bâzarı galle-i Köhne
j'j'i'Hacıcellâd.»>î- t/ri»'Kadı-dükâni, Kûçük-dede,
Abbas cr'î» Ahi-Osman, Çelenk
Taptık-Emre
»ı^l J-M"
Mansurdede,
Ebremlü
<• Sarı, Kirişçi-pâre'
'A ji^J'
Hoca-Mahmud, Ulu-Zâviye,
Karaltı j'Oİ» • Kiçi-Zâviye
S
Hisar-içi
jl-*»- Emeksuan
Şam-bazarı tij*3>»
Eski-Pazar-pâre
"iS :>^>\ ı5—' • Şeyh-Alâeddin, Zimmiyân
j^r*^'
Lârende'de bu tarihte bir ima
ret, 4 cami, 25 mescid, 7 medrese, bir dârülhadis, 3 dârülhuffaz, bir muallim-hane,' 10 zaviye, 1 kalenderhâne, bir haydarî-hâne, 7 hamam, 246 dükkân, 65 sanduk (20 tanesi bedestende, 45 tanesi iplikçilerde), 13 vakıf hanesi mevcuttu.
Lârende şehrinde pâdişâh hasları do
kuz mukataada toplanmakta ve ceman
109.300 akçe gelir sağlamakta idi. Bu mu-
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kataalardan bir kısmı hasılları ile şöyle
görünüyordu.
2

240;

413S ' 49

135

6

4

5

1

1

60.000
527.535
12.000

"7000

o'cl 2ul»'û.4

f.l:c.l

6300

i»]»lt«
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1000

107.384 567 1022

1000
öte yandan, Karaman eyâleti beglerbegi
haslarından olan Lârcnde şehrindeki ge
lirde 4 mukataada 12L2.000 akçe sağlamak
ta idi.

20.000

iJ^^.J^J S^i

J

60,000
72000

20

30.000

Bundan başka yine Lârende şehrinde
yekûnu 18.160 akçe olan ve timar sahip
leri tasarrufunda bulunan dokuz mukataa daha vardı ki, bunlar pek önemli ve
değerli görünmemektedirler. Meselâ başhâne ve debbağhâne mukataajı 2000,
Lârende boyahâne mukataası 1000 ve
şehir kovan öşrü de 1000 akçelik bir gelir
sağlıyorlardı. Böylece, padişah, beglerbe
gi hasları ile bâzı timarhlar tasarrufunda
bulunan bu mukataalar nefs-i Lârende'den yekûn olarak 249.910 akçe gelir te
min etmiş oluyorlardı. Lârende nâhiyesinde, yâni köylerinde de aynı suretle pa
dişah ve beglerbegi hasları ile zeâmet ve
timarlar bulunuyordu. Pâdişâh hasları
yahuz üç köyde (5614 + 6544 + 4474)
16632 akçe ile 7 suğla varidatından mü
rekkep olarak 55.902 akçeyi buluyordu,
Beglerbegi hasları 6 köyde (113 hane 183
nefer) cem'an 28.574 akçe idi. Timar ve
zeametler ile Lârende kalesi müstahfızları timarları genel olarak şöyle tespit
çdilmişti:

2

4

Bu genel görüş, Lârende bölgesinde
70 kadar timar ve zeâmet olduğu düşü
nülürse, kale mustahfızlarının nisbeten
daha fazla hasılh timarlara sahip olduk
larını anlatmaktadır. Bununla beraber
köylerin sayı bakımından dagıhşı nor
mal telâkki olunabilir.
Lârende evkafına gelince: X I I . asır
da Lârende (Karaman) kazasında, bü
yük bir kısmı şehirde olmak üzere, önem
li vakıflar mevcuttu ve bunların men
şeleri Osmanlılardan önceki zamanlara
kadar uzanmaktadır. Tahrir defterlerin
de şöyle sıralanmaktadır:
1) Lârende'de Karamanoglu
him bey imareti vakfı:

İbra

ödül-oglanı j ^ i ^ Jj.>j'Kızılca, Gök,
Orta-viran, Düdükçü
. köyleri,
LârendeMeki .Sekiz-çeşme hamamı^ geli
ri, .Nigdelde„ hİL hamamın ..geliri, Eregjijde diğer birJhamamın geliri. İmarete
ait bag, zemin, değirmen gelirleri, Lârende'de Mevlânâ,Fenârî.hamamı geliri,
Ürgüb, Konya V.S. ait bazı köyler... ye
kûn 97.652.
2) Lârende'de Teşbih camii
<-*fj
.AjV
j^..-4 vakfı:
Kervansaray, dükkânlar, değirmen,
bag, zemin gehrleri yekûn (7710)
3) Lârende'de Alâeddin Bey
Vakfı:
3 kıt'a bağ, zemin 300,
4) Lârende'de Hacı-Begler câmii
X:
Vakfı: 4316

câmii
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5)

Mevlânâ Celâleddin (Rûmî) türbesi
vakfmdan 1220

6)

Lârende'de Emîr
Vakfı

Musa

7)

Ermenâk'de
Vakfı

Halil Bey

15) Lârende'de Mansur-Dede
vakfı

medresesi

Üç köy, dükkân ve değirmenler,
Lârende^e
çifte-hamam gelirleri.jçkm_____
Medresesi
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3 kıt'a bağ, dükkânlar ve
gelirleri 717

17) İbrahim bey hatunu cüzleri vakfı 80
İi-C\ l /

j - i j «il,

j / l i »1>1
j

zeminlerden

225
8) Sultan câmii-ki kale
hak olunmuştur - Vakfı

zemin

16) Ehlüddin Bey eczası vakfı (Lârende)

18 ) J ^ - i tTİ».

Lârende'de mezrea ve

zâviyesi

mescidine i l 

1 9 ) j^-» »j^

350
20)

jl^l

V » 0\c'<^

v_i»j 55Ö

11 zemin, 6 bağ, hasıl 2000
9)

Lârende'de Melek Hatun medresesi
vakfı

4100 (
22)

Jcale içindeki Hatun hamamı geliri,
108Ö, değirmen gelirleri yekûn 6770
10) Hatun türbesi vakfı
3430.

23)

> ^ .1 ja-l ^ î j

(Hatuniyye)

2880 ö'^j jV^I
t/-U-

24)

11) Eskice
(Zincirlü
medresesi vakfı yekûn 930

^^j)

12) Lârende'de Dârülhadis - Darülhuffaz - Çeşnigir mescidi vakfı:

820 .jJjV

25 ) I I jrc^f

^îj

2 6 ) jjft lii. cT-J^ü-^

Üç köy geliri Î812
13) Konya'da Ferhûniyyc
vakfından

4

>•
Dârülhuffazı

J l i - \ <:«^li>. *iiJ>( ^t^i

2 7 ) eA. Oı-Jl.iyU

2525 jL»^

Lârende'ye bağlı Kızılca köyü 9150
28)

14) Zâviye-i Kici Vakfı

796

J^\)\j-^)

.l-i j « l

2492,^.i^

^
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J250 -ui>- ^

J;^--! cTİ*1300

31 ) ö-„-Jl^-<a^ ijU.^..»

j

32 ) üı-JU^jit

33)

^^ş- ti*:-^ <-j-u

34 ) ^

c>»r^ JiUi-b'^

35)

Lib t5J.'l>

36)

^>f'ctU. iilii-ljlj

J '<!?-5
^> ^

165.202

^3

8537 oa.jV ^ i " j . >
37)

Bu vakıflar ayrıntıları ile toplu bir
halde kaydedilerek Kanunî Sultan Sü
leyman devri başlarında Lârende'deki
genel tabloyu göstermektedir.^unlar 10
hamam, bir kervansaray, 246 dükkân,
65 sandık, 3 dükkân zemini, 13 vakıfhânesi, bir debbaghane, bir mukataa, 2 çift
lik, 83 bağ ve bahçe, 562 müteferrik ze
min, 5 mezrea, 22 değirmen olarak tesbit edilmiş ve yekûn gelirleri de 351.030
akçeyi bulmujtur'
Şimdi bütün bu bilgiler sayesinde
Lârende'nin bu devirde gene görünüşü,
teçkilâtı, müesseseleri ve statüsü ile mey
dana çıkmakta, gelirlerinin dağılışı be
lirmektedir ki, yekûn 1.320.335 akçe olan
bu tablo şöyledir:

150.574

vil. jlrl os»-.*
252

38 )

.oijV

^

4.jljjli A>ıu-<. _ i » j 5<y(7

3 9 ) J.Lil

.Ijş-I

351.030
jL*l—i j {^'j »U j l ^ "
546.145
107.384

40 )

^"U- jAjJlî
597

41 ) ij'ji

42)

jA-a- iıjlj ^ » j

J l s ) ^ -^-r*

293

j^U .\^^\ j 732

43 ) 4
44)

»b^^
1228

45)

.j^jV

«li

^^s-

J

^

1.320.335
XVI. asırdaki Karaman eyâletinin
statüsü ve kuruluşu ile buraya bagh önemli bir beldenin - livâ, kazâ, nahiye
ye kale hüviyetleri ile - idarî ve askerî
yönlerinden başka ekonomik, sosyal ve
kültürel yönleri ile de imparatorluk ca
miası içinde yerini ve gerçek durumunu
tanımak ve bilmek bir çok sorunların
aydınlanmasına yanyacak ve gelecek
araştırmalara da oldukça ışık tutacak
faydalı olabileceıktir.
Prof. M. Tayyib GÖKBlLGİN

