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1571 Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre 

ERCiŞ, BARGİRİ (MURADİYE) VE MUŞ V AK.IFLARI 

OrhanKJUÇ* 

Osmanlı Devleti kendisinden önceki diğer İslam devletleri gibi vakıf 
konusuna önem vermiş ve kuruluştan itibaren devletin siyasi ve iktisadi 
gelişmesine paralel olarak vakıf müesseselerinin sayısı da artmıştır .. Osmanlı 
döneminde ilk olarak Orhan Gazi zamanında vakıfların kurulmaya başlandığı 
görülür. Orhan Gazi, 1324 yılı Mart ayı başlarında azadlı kölelerinden Tavaşi 
Şerafeddin'e Mekece'de vakfettiği bankalun tevliyetini vermiştir. Daha sonra 
İznik~te ilk Osmanlı medresesini kurmuş ve bu medresenin ihtiyaçlarının 
karşıl~ı için yeteri derecede gayr-ı menkul vakfetmiştirl. 

Orhan Gazi'den sonra gelen bütün Osmanlı padişahları da vakıf kurma 
könusunda büyük bir hassasiyet göstermiş ve memleketin dört bir yanının va
kıf eserlerle donatılmasına yardımcı olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nde vakıf 
müesseselerinin bu derece yaygın olması tabiatıyla sadece padişahların kurduk
ları vakıftarla olmamıştır. Padişahların yanı sıra sultanlar, vezirler, beylerbe
yiler, sancakbeyleri, mahalli beyler ve mali durumu yerinde olan kişiler Allah 
nzası için birçok hayri kurum kurmuş ve kurumların devamlılığını sağlamak 
için gayr-ı menkullerinin bir kısmını vak:fetmişlerdir. Osmanlı döneminde 
gerek resmi, gerekse resmi sıfatı olmayan kişilerin vakıf kurma konusunda 
gösterdiği bu hassasiyet şehirlerin fiziki gelişmesinde de en büyük etkenlerden 
biri olmuştur. Özellikle klasik dönem, Osmanlı şehir ve kasabalarında idareciler 

* Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ. 
Ziya Kazıcı, İslami ve Sosyal Açıdan Vakıflar, İstanbul I985, s. 57,58. 
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tarafından birçok vakıf eser yaptınlmış veya kendilerinden önce yapunlan 
vakıf eserler günün şartıanna göre geliştirilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde vakıfların, vakıf yapanın vakfiyesinde belirttiği 
şartlar dahilinde idare edilmesi prensibine sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusu
dur. Aksi hareket' edenler şiddetle bu hareketlerinden men edilir ve gerekirse 
cezalandınlırlardı2. Fetbedilen bir yerdeki eski bir vakfın idaresine dokunul
maz ve hangi şartlarla kurulmuş ise o şartlar ile idaresinin devamı sağlanırdı. 
Bu itibarla özerk diyebileceğimiz bir statüye sahip olan vakıfların gelişmesi çok 
daha sağlıklı olmuş padişahlar bile vakıfların statülerini değiştirmek ve hakla
rını azaltmak gibi konularda kendilerini yetki sahibi olarak görmemişlerdir. 

Vakıfları sadece dini yönü olan bir müessese olarak görmek de yanlıştır. 
Zira bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de hemen hemen her sahada vakıf
lar kurulmuştur. Cami, tekke, zaviye, mescid gibi dini eserlerin yanı sıra, med
rese gibi eğitim amaçlı; han, çarşı ve kervansaray gibi iktis!ldi amaçlı, darüşşi
falar gibi sağlık amaçlı, imarethane gibi yardım amaçlı, hamam ve çeşme gibi 
sosyal amaçlı vakıflar Osmanlı Devleti'nde oldukça yaygın oıan ·vakıf ~üesse

seleridir. .Devletin hemen her bölgesinde görülen Haremeyn v~flarını da 
burada zikretmek gerekir. 

Vakıflar hatiiı sayılabilecek bir istihdam alanı yaratması bakımından da 
önemlidir. Mesela 16. yüzyılda Van şehrinde 206 vakıf görevlisi bulunmak
tadır. Bu 206 kişinin 5'er kişilik bir aileye sahip olduğunu varsayarsak 1000'in 
üzerinde bir insanın vakıflar vasıtasıyla hayatlarını idarne ettirdikleri söylene
bilir .. 

V an gölü çevresindeki sancakların özellikle 16-17. yüzyıllardaki siyasi, 
idari, iktisadi ve sosyal tarihi üzerine'birçok çalışmamız neşredilmiştir. Bunlar-

2 Van kadısıllin merkeze mektOb gönderip, Van şehri ve köylerinde olan zaviye ve mes
citlerin şeyhleri olan kimselerin ellerinde ve yürür!Ukte olan vakfiye geregince gelen
giden fukaraya yemek vermeyip kendilerinin yediğini, evkaf mütevellilerinin de vakıf 
mallarını gayri me§ru olarak kullandı.kl~ru bu sebeple birçok mescid ve medresenin 
harab olduğu ve bu durumu teftiş ile harab olan yerlerin tamiri ve bakıou için emr-i 
şeılf rica etmesi Uzerine; kendisine yazılan 8 Şubat -1610 (25 zilkade 1019) tiuihli bir 
hUkUm ile, Van ve etı:afında olan evkaf mUtevellileri ve zaviyelerin şeyhlerini meclis-i 
şer' e getirip vakfiye muktezasınca teftiş edip kimin ziromelinde vakıf malı zuhur ederse 
tamamen aldıktan sonra, tantire muhtaç olanları vaiofın musaadesi var ise vakıf 
tarafından, tamire müsaade olmayanlan ise rakııbe edip tamir ettirmesi emredilmiştir. 
Bkz. BA., Mülıimme 79, hüküm no: 1143 
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. . 
dan Van ve Adileevaz sancakları ile ilgili olanlar kitap olarak yayınlanmıştır. 
Dolayısıyla bu eserlerde Van, Adileevaz ve Ahlat'taki vakıflar tefemıatlı olarak 
verilmişti3. Bu çalışma ile de Van Gölü çevresindeki Erciş, Bargiri (Muradiye) 
ve Muş sancaklarındaki vakıf eserlerin 1571 tarihli mufassal evkaf tahtiri 
defterine göre4 tanıtılm~sı ve bu b?lge ile ilgili yaptığımız çalışmalann eksik 
kalan bir kısmını tamamlamak amaçlanmaktadır. 

Osmanlı döneminde, arazi tahtirleri ile birlikte, tahriri yapılan bölgenin 
vakıflarını ve bu vakıf gelir kaynaklanıiı gösteren evkaf tahtir defterleri de ha
zırlanırdı. İşte bu evkaf tahtir defterlerinden, vakıfların cinsini, fiilen görev ba
şında bulunan görevlileri ve aldıkları. ücretleri, vakıflara bağlanan kaynakları, 
taşınır ve taşlİlmaz mallarını ve bu kaynaklardan beklenen yıllık geliri öğren
mek mümk:Un olmaktadır. Bu bağlamda incelediğimiz mufassal evkaf defterin
den tespit edildiği kadarıyla, zikredilen sancaklardaki vakıflar ve vakıf eserleri 
hakkında bilguer verilecektir. . 

I- ~RCİŞ SANCAÖI'NDAKİ V AKIPLAR 

1- Haremeynü'ş-Şerifeyn Vakfı 

Osmanlı Devleti'nin birçok yeripde olduğu .gibi Erciş'de de Haremey
nü'ş-Şerifeyn vakfı bulunmaktadır. Bu vakfın 1 yıllık geliri şu lcalemlerden 
oluşmaktadır: 

3 

4 

. . 
Bkz. Orhan Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van ( 1548-1648), Van, 1997; Orhan 
Kılıç, XVI. Yüzyılda Adileevaz ve Alılat (1534-1605), Aıikara, 1999. 
incelediğimiz defter Tapu ve Kadastro Genel Müdtirlüğü Arşivi'nde KuyOd-ı Kadime 
202 nurnarada kayıtlıdır. Defterin başınd.a II. Selim'in tu~ası bulunmaktadır. Bu se
beple adı geçen padişah zamanında (1566-1574) tertip eCJildiği açıktır. Mevcut bilgile
cimize göre, II. Selim döneminde yani 1566-1574 yıllan arasında Van Beylertieyi
liği'nde sadece 1570 yılında başlayan ve 1571 yılmda biten bir tahrir yapıldığını tespit 
edebilmekteyiz (Van tırnarları defterdan ve vilayet muharriri olan Hüseyin'e gönderilen 
12 Haziran 1571 tarihli bir hükümde, tırnar dağıİımı ve tahrir işlemini bitirip defterleri 
bir keseye koyup mühürledikten sonra merkeze göndermesi ve eski hizmetine devam 
etmesi istenmektedir. Bkz. BA., Mülıimme 14, 1082/1589). Bu sebeple defterin tarihi 
çok büyük ihtimalle 1571 'dir. Nitekim defterdeki bazı derkenar kayıllarında 12 
RebiyU'l-ahir 980 (22 Ağustos 1572) tarihi bulunmaktadır. Bu da bize tahririn bu 
tarihten önce bittiğini göstermektedir. 
Defterintamamı 65 varak olup Van Beylerbeyiliği'ne bağlı birçok sancakta bulunan ev
kaf kayıtlan nı ihtiva etmektedir. Tertip bakımından oldukça kanşık olan defterde, Van, 
Erciş, Bargiri, Adilcevaz, Bitlis. ve Muş sancaklarına ait evkaf kayıtlan bulunmaktadır. 
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Gelirin Cinsi · Miktan (akçe) 

Sarusu Nahiyesi'ne bağlı Küdanldir (Kürdankar) köyü hasılı 1.588 

Sarusu Nahiyesi'ne bağlı Mercus (Merhoş) köyü hasılı 408 

Erciş .Nahiyesi'ne bağlı Mihoğa köyü lle Ozanlu 394 
ve Sevakim (Sudkem) mezraalan 

Erciş N ahiyesi'ne bağlı Madvanik köyUnUn 115 hftsılı 18.830 

Erciş Nahiyesi'ne bağlı Pulur köyünün 115 hasılı 7.260 

Erciş Nahiyesi'ne bağlı Çekreşin köyünün 115 hasılı 4.094 

Toplam 32.166* 

Tablo 1- Erciş Haremeynüş'ş-Şerifeyn Vakfı Gelirleri 

2- Sultan Molla Ahmed Zhiyesi Vakfı 

Sarusu Nahiyesi'ne bağlı Sultan Molla Ahmed köyünün yıllık 1.264 
akçelik hasılı bu köyde bulunan Sultan Molla Ahmed Zaviyesi'ne bırakılmıştır. 
Sultan Molla Ahmed köyünde 1571 yılında 6 vergi nüfusu bulunmaktadır5. 

3- Kırklar Zaviyesi Vakfı 

Erciş Nahiyesi'ne bağlı Kırklar köyünde bulunmaktadır. Köyün 2.072 
akçelik hasılı zaviyeye bırakılmıştır. Zaviye şeyhi 1571 yılında Şeyh Ku
bad'dır. Kırklar köyünde 24 mü~lüman hane bulunmaktadır6. 

4- Şeyh Taraşah Zaviyesi Vakfı 

Erciş Nahiyesi'ne bağlı Gürgüs (Tekler) köyünde bulunmaktadır. Tekler 
köyü Erciş-Adileevaz arasında 28. kilometrededir. Buradaki zaviyenin Merhum 
Şeyh Emir Evren oğlu Şeyh Taraşah tarafından kurulduğu ifade edilmektedir. 
Muhtemelen adı geçen Şeyh Taraşah'ın türbesi de buradadır. 1571 yılında 
zaviye şeyhi Şeyh Nazar'dır. Gürgüs (Tekler) köyünün 2.975 akçelik hasılı 
zaviyeye vakfedilmiştir. Köyde 27 hane bulunmaktadır. Bu meblağ gelen-geçen 
yolculara sarfedilmektedir7. 

* 

5 
6 
7 

Gelirler 32.574 akçe olmasına rağmen defterele 32.166 akçe olarak hesaplanmış ve 
kabul edilmiştir. 
Kııyıid-ı Kadime 202, vr. 12/a, 47/a. 
Kuyud-ı Kadime 202, vr. 12/a, 47/a. 
Kııyud-ı Kadime 202, vr. 12/b, 47/a. 
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5- Çakır Bey Zaviyesi Vakfı 

Sarusu N ahiyesi'ne bağlı Çakır Bey köyünde aynı adla anılan zaviyenin 
vakfıdır. 1571 yılındaki tahrire göre Çakır Bey köyünün yıllık 2.646 akçelik 
hasılı zaviyeye bırakılmıştır. Köyde 12 hane kayıtlıdJ.r8 . 

6- Anzaf Zaviyesi Vakfı 

Sarusu Nahiyesi'ne bağlı Anzav (Anzaf-Görüşlü) köyünpe bulunmak
tadıi. Anzaf köyünün 652 akçelik hasılı zaviyeye vak:fedilrniştir. Şeyh Şeref 
adlı bir kişiye, Anzaf köyünü imar edip şenlendirmesi kaydıyla zikredilen kö
yün hasılı bırakılmıştır. 1571 yılında zaviye şeyhi Şeyh Ali olup vak:fın geli
rini gelen-geçen yolculara sarf etmektedir9 . 

7- Baba Hayri Zaviyesi Vakfı 
' 

Erciş şehrinde bulunan Baba Hayri Zaviyesi'nin gelir kalemi olmayan bir 
vakfı kayıtlıdır. Şehir halkının yardımları ile faaliyetlerini devam ettirmekte-
d. 10 
ır. 

8- Kara Yusuf Camii ve Medresesi Vakfı 

Madvanik, Pulur ve Çekreşin köyleri daha önceki yıllarda Erciş'deki 
Kara Yusuf türbesi zaviyesi evkafı içinde iken, daha sonra zaviyenin harab 
olması ve gelirinin bir yere sarf edilernemesi nedeniyle Haremeynü'ş-Şerifeyn 
Evkafı içerisine dahil edilmiştir. Ancak Erciş'de halkın beş vakit ve Cuma 
namazlarını eda eylediği Kara Yusuf Camii'nin ev kafinın olmaması sebebiyl~ 
zikredilen gelirlerin camiinin masraftarına harcandıktan sonra geri kalan 
kısmının Haremeynü'ş-Şerifeyn fukarasına gönderilmesi yolunda bir kayıt 
1571 yılından önceki yapılan tahrirde deftere kaydolunmuştur: Bu sebeple 
1571 yılındaki tahrirde de aynı uygulama yapılmıştır. Buna göre Haremey
nü'ş-Şerifeyn vakfı içerisinde zikredilen 32.166 akçelik toplam gelirin 22.320 
akçelik kısmı Kara Yusuf Camii'nin masrafları için kullanılmakta ve geri kalan 
9.846 akçe Haremeynü'ş-Şerifeyn fukarasına gönderilmektedir. Bu harcamalar 
Haremeynü'ş-Şerifeyn mütevellisi tarafından yapılmaktadır. 

8 
9 
lO 

Kıcyfld-ı Kadiıııe 202, vr. 13/a, 47/b. 
Kuyud-ı Kadime 202, vr. 13/a, 47/b. 
Kıcyfld-ı Kadilııe 202, vr. 47/b. 
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1571 yılında Erciş'deki Kara Yusuf Canili'nin görevlileri ve aldıklan 
ücretler şöyledirll: 

Görevlinin 
Görevin Aldıgı ücret 

ismi cinsi (günlük) 

Mevlana Seydi Müderris 25 akçe 

Mevlana Abdi İmam 6akçe 

MirMahrnud M uarrif 3 akçe 

Molla Mustafa Müezzin 4akçe 

Hayran b. Hüseyin Odun temini 3 akçe 

Nasuh Ser-mahfi! 3akçe 

Abdulkerim Muallim 2akçe 

Allahkulu Hizmeı.kar 2akçe 

Allahkuki u Türbecüm 2akçe 

Muhsin Cüzhan 2akçe 

Abdullah Cüzhan 2akçe 

Yakub Cüzhan 2akçe 

Şemseddin CUzhan 2akçe 

Hüseyin Cüzhan 2akçe 

Aziz Aşirhan 2akçe 

İbrahim Aşirhan 2akçe 

Mehmed Aşirhan 2akçe 

.Abdülmuhsin Aşirhan 2akçe 

Ali Kit!bet 4akçe 

Mevlana Abdülmuhsin Hatib 6akçe 

Fahreddin Mukayyid 4akçe 

Nevriiz Medrese Ferraşı 2akçe 

Abdülmelik Tabbiüı (aşçı) . 2akçe 

AbdülhalJm Tabbiüı 2akçe 

Kibarullah Tabbiüı 2akçe 

Tablo 2- Erciş Kara Yusuf Camii Görevlileri ve Aldıklan Ücretler 

Yukandaki görevli listesinden de anlaşılacağı üzere, defterde bahsedil
mese de Kara Yusuf Camii'nin yanında bir de medresesi bulunmaktadır. Bu 

ll Kuyud- Kadime 202, vr. 46/b. 
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medresede bir müderris ve bir muallimin yanı sıra aşçılar, medrese temizlik:
çileri ve hizmetkarlar da görev yapmaktadırlar. 

Karakoyunlu Kara Yusuf un Erciş ve çevresindeki hakimiyet mücadelesi 
ve varlığı 14. yuzyılın sonlannda başlamış, kısa aralıklarla 1420 yılına kadar 
devam etmiştir. 14. yüzyılın son yıllannda Timur'un Van bölgesine yaptığı 
akınlar sırasında ve Karakoyunlu-Timur milcadelesinde Van'ı elinde tutan 
İzzeddin Şfr, Timur'un yanında hareket etmiş ve Karakoyunlu Kara Yusufun 
Erciş'i geri alma teşebbüslerini engellemiştif12. 

Kara Yusuf bir,müddet atayurdu Erciş bölgesini terkederek Musul'a 
çekilmiş ve 1404 yılında burada bulunduğu sırada MemlUk Sultanı Ferec'in 
fermfuu üzerine Şam Naibi tarafından hapsedilmiştir. Kara Yusufun hapse atıl
masi, Timur'un isteği ve baskısı üzerine olmuş ancak idam edilmesi yolundaki 
isteği kabul edilmeyerek 1405 yılında tahliye edilmiştif13. 

· 1405 yılında serbest kalan Kara Yusuf maiyetine topladığı kuvvetlerle, 
Timur'un yanında yer alan V an hllimi İzzeddin Şir üzerine yürümüş ve O'nu 
bozguna uğratarak kendisine tabi yapmıştır. Kara Yusufun· ölümüne kadar 
geçen zaman zarfında Van'da hakim durumda olan Melik İzzeddin Şir'in, 
Çağatayhlarla işbirliği yaparak Kara Koyuolular aleyhine faaliyette bulunduğu 
görülür. 1420 yılında Kara Yusuf ölmüş ve Adilcevaz, Ahlat ve Erciş kalelerini 
Şahruh teslim almıştır14 . 

Bu bilgiler ışığında Erciş'deki Kara Yusuf Camii'nin muhtemelen 1405-
1420 yılları arasında yapıldığını söyleyebiliriz. Zira Kara Yusufıin Erciş'deki 
en istikrarlı hakimiyet döneminin bu yıllar arasında olduğu anlaşılmaktadır. 

12 
13 
14 

Faruk Sümer, Kara Koyımlular, c. I, Ankara, 1984, s. 59. 
Aym eser, s. 66-67. 
Aym eser, s. ll 1, 127. 
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II- BARGİRİ (MURADİYE) 

SANCAGI'NDAKİ V AKIFLAR 
1- Anzağar Zaviyesi 

Anzağar (Yumaklı) köyünde bulunmaktadır. 1571 yılında zaviye şeyhi 
Şeyh Kalender'dir. Bundan önceki şeyh ise Şeyh DedeBey'dir. Anzağar 
köyünün 2.554 akçelik hasılı zaviyeye"vakfedilmiştifl5. 

2- Şeyh Ömer Zaviyesi 

Bargiri (Muradiye) şehrinde bulunmaktadır. 1571 yılında miktan belirtil
meyen bir çiftliğin gelirine sahiptir. Bu çiftlik zaviye şeyhinin elinde olup geliri 
gelen-geçen yolculara sarf edilmektedifl6. 

3- Hangalı Zaviyesi 

Bu zaviye Bargiri şehrindedir. 1571 tarihli defterdeki kayıtlara göre, Şah

ı Ermen yani Ahlatşahlar evkafındandır. Bu durumda zaviyenin 12. yüzyılda 
kurulduğunu söylemek mümkündür. 1571 yılında Hangllh köyünün 4.518 
akçelik hasılı zaviyeye vakfedilmiştir11. 

4- Ali Abdal Zaviyesi 

Bargiri şehrindedir. 1571 yılında Bargiri civarındaki 2 kıt'a bağ ile 2 
kıt'a zeminin miktan belirtilmeyen mahsulü zaviyeye vakfedilmiştir. Bu gelir 
gelen-geçen yolculara sarf edilniektedirıs. 

5- ~aÇlu Hasan Zaviyesi 

Tam olarak nerde bulunduğu vakıf kaydından anlaşılmamaktadır. Ancak 
zaviyenin gelir kaynaklanndan 10 kıt'a zeminin Nebe köyünde bulunması 
burada olabileceğini düşündürmektedir. 1571 yılındaki gelir kaynakları 1 çiftlik 
ve 10 kıt'a zeminin miktan belirtilmeyen mahsulünden ibarettir. Zaviyenin 
şeyhliği evHida şart olmuşturl9. 

15 
16 
17 
18 
19 

Kwtid-ı Kadfme 202, vr. 48/b. 
Kuıtid-ı Kadfme 202, vr. 48/b. 
Kım1d-ı Kadfme 202, vr. 48/b. 
Kwtid-ı Kadfnıe 202, vr. 49/a. 
Kuytid-ı Kadfme 202, vr. 49/a. 
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6- Cami-i Kebir (Ulu Camii) Vakfı 

Bargiri (Muradiye) şehrinde bulunmaktadır. Ulu Camii evkafı içindeki 
gelirlerin akçe olarak değeri verilmemiştir. Bu gelirler 6 kıt'a bağ, 20 kıt'a ze
min, Bargiri Kalesi'ndeki bir hamam (bu hamam Kansu Bey tarafınian yaptı
rılarak camiye vakfedilmiştir) ve Simtatos (Kocasaban) köyünün ha.sılıdır20. 

Bargiri Ulu Camii'ndeki görevliler ve aldıkları ücretler ise şöyledif21: 

Görevlinin ismi Görevin cinsi Aldı~ı ücret 

Dosti Sabri Şeyh günlük ı akçe 

Miri Bababm Müeı.zin günlük 2 akçe 

Baba b. Kulı Haderne günlük ı akçe 

MollaBaba Müezzin karşılıksız 

Molla Yusuf Muanif karşılıksız 

Bilmiş b. Behlfil Hafız karşılıksız. 

Molla Aluned İmam karşılıksız 

Molla Ali SerMahfil karşılıksız 

Yücelmiş Hali b Simtatos köyünün Msılı 

Tablo 3- Bargiri Ulu Camii Görevlileri ve Aldıkları Ücretler 

Cami' de karşılıksız olarak hizmet yapan görevliler avanz-ı divaruyye ve 
tekilif-i örfiyyeden muaf tutulmuşlardır. 

III- MUŞ SANCAÖI'NDAKİ VAKIFLAR 

1- Perhad Bey Camii (Ulu Camii) Vakfı 

Muş şehir merkezinde Alaeddin ve Hacı Şeref camilerinin batı kısmın
dadır. Avlusunda Şeyh Muhammed Mağribt adlı bir zatın türbesi bulunmak
tadır. Bu sebeple bu kişi tarafından yaptınldığı halk arasında rivayet edilmek
tedir. 1571 tarihli evkaf defterdeki bilgiler bu rivayeti doğrulamaniaktadır. Bu 
defterdeki kayda göre, Şeyh Muhammed Mağıibi'nin burada bir zaviyesinin 
bulunduğu ancak bunun zamanla harab olmasından sonra Muş sancağı beyle
rinden Perhad Paşa'nın burada bir cami inşa ettirdiğinden bahsedilmektedif22. 

20 
21 
22 

Kuyud-ı Kadfme 202, vr. 49/b. 
Kuyud-ı Kadime 202, vr. 49/b. 
KuyQd-ı Kadfme 202, vr. 42/a. 
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Ancak caminin Osmanlı yapısı olmadığı da açıktır. Bu sebeple Muş Sancağı 
beylerinden Perhad Paşa zamanında tamir edildiğini düşünmekteyiz. Kitabesi 
olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 

1571 yılında Muş Ulu Camii'nin gelirleri ve görevlileri aşağıda!Q. tabloda 
verilmiştir23: · 

GELİR~ER 

Gelirin Cinsi Miktarı (akçe) 

Kami (Ağaçlık) köyunun hasılı 1.088 

Çermen mezraasının yıllık rnaktu geliri 100 

Muş şehrinde 3 dükkanın yıllık kirası 115 

Harab olan bir ahır -
Harab bir hamam -
9 kıt'a zeminin yıllık maktu geliri 120 

Debbağhfuıe dükkfuıı yıllık kirası 125 

Değirmen (2 taş) yıllık rnaktu geliri 45 

YekOn * 1.737 

GÖREVLİLER ** 
Görevlinin Adı Görevin c isi Aldığı ücret 

Molla Ahmed Hatib ve İmam günlük 2 akçe 

Mütevelli günlük 1 akçe 

Müezzin günlük 1 akçe 

Tablo 4-Muş Ulu Camii Vakfı Gelirleri ve Görevlileri 

2- Hacı Şeref Mescidi Vakfı 

Bugün Hacı Şeref Camii olarak adlandınlmaktadır. MuŞ şehrinde 
Arslanlı Han'ın içerisindedir. Vakıf kaydında, "zikr olunan Mescid-i Hacı 
Şeref nefs-i Muş'da selefin sünni padişahlan zamanında bina olunup .... nice 
müddet haraba müşrif olmağla ... "24 ibareleri yer almaktadır. Bu sebeple 

23 

* 
** 
24 

Kuyıid-ı Kadime 202, vr. 42/a. 

Toplam 1593 akçe olan bu gelirler de~ere 1737 akçe olarak kaydedilntiştir. 

Zikredilen görevliler avanz-ı divaniyye ve teklilif-i örfiyyeden muaf tutulmuşlardır. 

Kuyıid-ı Kadfme 202, vr. 42/a. 
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muhtemelen Selçuklu eseridir. Ancak 1571 yılından önce tamir ettirilip yeniden 
imar ~dildiği ıinıaşılmaktadır. 1571 yılında ibadete açık ve faal halde olduğunu 
vakıf kaydından tespit etmek mümkündür. 

· · Camiye sadece Haclaltim adlı bir mezraa ve harap halde olan bir değirmen 
vakfedilmiştir. Bunlann yıllık gelirleri de maalesef yazılmamıştır. V akif görev
lisi olarak da sadec~ Mehmed adlı bir kişiden bahsedilmektedir25. 

Sonuç 

Erciş, Bargiri ve Muş sancaklarındaki vakıflar incelendiğinde bunların 
toplam 16 tane olduğu görülecektir. Bu 16 vakıftan 8'i Erciş, 6'sı Bargiri ve 2 
tanesi Muş sancağında bulunmaktadır. 16 vakıftan ll'i zaviye;4'ü cami ve 
medrese olmak üzere 15 tanesi dini ve sosyal müeşsesedir. Erciş'teki Haremey
nü'ş-Şerifeyn vakfıru ise hayri vakıflar içerisinde zikretınek gerekir. 

Vakıfların büyük bir kısmı zaviyelerden müteşekkildir. Zaviye, Arap
ça'da köşe, bucak, evin bir köşesi, geometride açı manasma gelmektedir. ıstı
lah olarak ise, herhangi bir tarikata mensup dervişlerin, bir şeyhin idaresinde 
topluca yaşadıkları ve gelip geçen yolculara bedava yiyecek, içecek ve yatacak 
yer sağlayan, yerleşme merkezlerinde veya yol üzerindeki bina veya binalar 
topluluğuna zaviye denilmektedir. Zaviyelere seçilecek şeyh, tarikatın merkez 
şeyhi veya ilgili bölgedeki kadının merkeze teklifi ve padişahın beratı ile 
olurdu26. Bunlar her türlü vergiden muaf sayılırlardı. Devletin zaviyelerden 
birinci derecede beklediği hizmetin ise yolcu konaklatmak olduğu anlaşılmak
tadır. Zira evkaf tahrir defterlerinde, bu zaviyelerin vakıf gelirlerinin ayende ve 
revendeden başkas ma saif olumnaması vurgulanrnış, başka bir hizmet beklen
memiştir. 

Zaviyelerin bu fonksiyonları dikkate alındığında, sayılarının fazla olması 
tabü karşılanrnalıdır. Zira Erciş ve Bargiri sancakları Van Gölü'nün kuzeyinde 
olup ana yol güzergaru üzerinde bulunmaktadır. Van Gölü çevresinden doğuya 
yapılan geçişlerde gerek askeri, gerekse ticari unsurlar gölün kuzeyindeki yolu 
tercih etmişlerdir. Gölün güney kısmında kış aylarının şiddetli geçmesi ve 
Kuskunkıran gibi aşılması zor geçitierin bulunması bu güzergahın fazla kulla-

25 
26 

Kııyiid-ı Kadfme 202, vr. 42/a. 
Ahmet Yaşar Ocak, "Zaviye ", MEB İslô.m Ansiklopedisi, c. xıiı, İstanbul, 1986, s. 
468, 471-472. 
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nılmaması sonucunu doğurmuştur. Van-Bitlis arasındaki tarihl Ralıva kervan
sarayırun Van beylerbeyisi Hüsrev Paşa tarafından yaptınlması da bu güzer
gah.ı kullanan yolcuların ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir tedbirdir. 
Muş'ta zaviye vakfı kaydedilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi Muş'un çoğu 
zaman Bitlis. Sancağı içerisinde bir nahiye olarak bulunması ve dolayısıyla 
Bitlis Sancağı içerisinde yazılmasıdır. Ancak yine de bu bölgede fazla zaviyeye 
rastlanmarnaktadır. Bir iki zaviyenin Bitlis içerisinde yazılmış olabileceği düşü
nülse de esas ve ikinci sebep önemli bir güzergah üzerinde bulunmamasıdır. Bu 
münasebetle zaviye kuran şeyhler için Muş ve çevresi tercih edilmemiştir .. 

Nitekim daha önce yaptığımız bir çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar da 
yukanda ifade ettiğimiz görüşlerimizi doğrulamaktadır. 16. yüzyılda Van Gö
lü'nün kuzeyinde 44 zaviye bulunurken, güney kısmında ancak 7 tane faaliyet 
gösteriyordu27. 

Erciş'teki 6 zaviyedan 4'ü köylerde, 2'si şehirde bulunmaktadır. Bar
giri'deki 5 zaviyenin 2'si köylerde, 3'ü ise şehirde faaliyet göstermektedir. 

Zaviyelerin bir kısmı bulundukları köye adını vermişlerdir. Mes.ela 
Erciş'teki Kırklar, Sultan Molla Ahmed ve Çakır Bey zaviyeleri bunlar arasında 
sayılabilir. Yani köylerde bulunan 6 zaviyeden 3'ü bulunduğu köye ismini 
vermiştir. Aslında bu durum Türklerde ad verme geleneğinin bir tezahürüdür. 
Türklerde yer adı verme geleneğinden birisi de ilgili yerde önemli bir manevi 
şahsiyet varsa _onun isminin yerleşim yerine verilmesidir. Bu sebeple birçok 
zaviyenin faaliyet gösterdiği köye ismini verdiğini görmekteyiz. Bu ·yaklaşun 
iskan ~ açısından da önemli ipuçları vermektedir. Zaviyelerin adı ile anılan 
köyler çok· büyük bir ihtimalle zaviyelerin kurulmasından sonra iskana 
açılmıştır28. 

Zaviyelerin gelir kaynaklan incelendiğinde, şehir dışında olan zaviyelerin 
etrafında tarla, bağ ve bahçelerin bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla, zaviye
lerin etrafında dervişler tarafından küçük çaplı zirai faaliyetlerin yapıldığını 

27 

28 

Orhan Kılıç, "XVI. Yüzyılda Van Gölü Çevresindeki Z3.viyeler", 1. Uluslararası Türk 
Dünyası Eren ve Evliyalan Kongresi Bildiri/eri, Ankara, 1998, s. 318. 
zaviyelerin biriskan metodu olarak kullanılması haklanda geniş bilgi için bkz. Ömer 
Lütfi Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolanizasyon Metodu Olarak 
Vakıflar ve Temli.kler I İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler", 
Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara, 1942, s. 279-365. 
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söyleyebiliriz. Bazen Bargiıi sancağına bağlı Hangalı zaviyesinde olduğu gibi, 
köyün hasılının tamarnının ilgili zaviyeye vakfedildiğine de rastlanmaktadır. 

Cami ve med~ese vakıflan incelendiğinde önemli sayılabilecek bilgilere 
ulaşıldığıru söylemek mümkündür. Erciş'de Karakoyunlu hükümdarlanndan 
Kara Yusuf un burada bir cami yaptırdığı ve türbesi ile zaviye ve medresesinin 
caminin müştemilatı içerisinde olduğu tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra 
Bargiri'de bir Ulu Camii'nin olduğu ve 1571 yılında faaliyetlerini sürdürdüğü 
anlaşılmaktadır. Muş şehrindeki Ulu Camii hakkında tespit edilen bilgiler de 
şimdiye kadar bilineniere farklı bir bakış açısı getirebilecek niteliktedir. Yani 
Muş Ulu Camii'nin ayru zamanda Ferhad Bey Camii olarak anılması, tamamen 
olmasa da onun tarafından büyük oranda imar edildiğini gösterme~tedir. 
Muş'taki Hacı Şeref Camii'nin de yine Osmanlı döneminde ve 1571 tarihinden 
önce harap halden kurtarılarak yeniden ibadet yapılabilecek hale getirildiğini 
söylemek mümkündür. 


