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HACIM (HACIBEKTAŞ} KÖYÜ'NÜN SOSYAL VE DEMOGRAFiK 

TARİHİ 

(1485- 1584) 

!lhan ŞAHİN 
·. 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla istiklallerini ilan 
. eden Türkmen Beylikleri ve bu arada Osmanlı Beyliği, şeyhlerin 
manevi nüfUzundan faydalanmak maksadıyla, zengin vakıflaradayalı 
zaviyeler açma siyaseti gütmüşlerdir. Bu zaviyeler, halkın man~vi 
birliğini sağlamanın yanında, şüphesiz Ana!folu~nun ve Rumeli'nin 
isk8.nında da önemli bir rol· oynannştır. Nitekim, Osmanlı döneminde 
Anadolu ve Rumeli'deki şehir ve kasabalardaki birçok mahalle za
viyeler etrafında teşekkül etmiş ve hatta bu zaViyelerin adı, o ma
hallelere şamil olmuştur1• Bunun yanı sıra, pek çok şeyh, boş ve 
ıssız yerlere yerleşerek, yavaş yavaş buraları bir iskan merkezinin 
çekirdeği •haline getirmişlerdir. Anadolu'da yeni .bir içtimai ·niza.mm 
ve adalet tela.kıôsinin taşıyıcısı duı:umunaa olai:ı. ve boş topraklarm 
ziraate açılması h~usunda dahi bir ~akım ihtisaslM-a_ sahip bulunan 

ı Bu karbilden olmak üzere 1455'de Tok-at'da Kii.bilu-o~lu Zii.viyesi mahal
lesi (Başba.kanlı:k Arşivi [B~]. Tapu-2:ahrir Defteri [TD], nr. 2, s. 22); 1560'da 
Malatya'da Kemahlu Baba Zii.viyesi mahallesi (Kanuni Devri Mal.atya Tahrir 
Defteri, 1560, Yay:· Refet Yınaoç-Mesut Elibüyük, An!ka.ra 1983, s. 15); 1526 ve 
1584 tarihlerJnde Kırşehir'de .Aıb1 Evran, A.şık Paşa ve Şeyh Kaya mahalleleri 
(BA, TD,' or. 998, s. 652; An·kara Tapu Kadastro Genel Müdür1üğü, Kuyüd-ı 
Kadi:nı,e Arşivi [KA), TD, nr. 139, 3.b, 5b, Sb)';. Kanuni devrinde Niksar'-da Ahi 
Pehluvan, Ahi Şıihin ve Melik Danişmend maıhalleleri (BA, TD, ıır. 54, s. 97-99); 
m. Murad devrinde Konya'da Pir[i] Mehrned Paşa ve Pir Es'ad Zaviyesi m_ş.
halleleri (İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kit4beleri ile Konya Tarihi, 
Konya 1964, s. 254-255"), ilk nazarda dikkatimizi çekenler -arasmdadır. Mahal
lelere adını verımiş olan bu zii.viyelerin isminden de oa.nlaşılaca~ üzere, büyük 
bir ·kısmının Osmanlı devrinden önce •kurulduğu anla~tadır. 
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bu şeyhlerin ıssız yerlere tesis ettikleri zaviyeler, şüphesiz bir kültür 
ve tarikat merkezi halinde teşkilatlandırıldıktan sonra, etraftan in
sanların buraya celb edilmesi sağlanmış ve böylece burası bir iskan 
ünitesi haline getirilmiştir. Bir kolonizasyon hareketi olarak tan.ıın
lıyabileceğhİıiz · bu şeyh ve dervişleriri faaliyetleri neticesinde, Ana
dolu'da ve hatta Rumeli'de pek ço~ köyün kurulduğu dikkati çek
mektedir2. 

Böyle bir hareket neticesinde kurulan iskan merkezlerinden bi
risi, ileride adına büyük bir tarikat kurulacak olan Hacı Bektaş-ı 
Veli (ölm. 669/1270) 'nin Kırş~hir bölgesinde Sulucakaraöyük mev
kiine yerleşmesinden sonra vücud bulmaya başlayan Hacım köyüdür. 

Bugünkü Hacıbektaş kazasımn çekirdeğini · teşkil eden Hacım 
köyünün, _ -Hacı Bektaş-ı .Veli'nin . buraya yerleşmesiyle ~eraber ku-:
ruJ.n:ı.aya başlamlmış olabileceğini düşünmek mümkün olmakla be
rş.be:r;, bu devre ait kaynaklarm yetersizliği yü,ziinden bir şey söy
lemek.mümkün olamadığı gibi, y.ine bu sebepten.köyün teşekkülfu;ıde 
rol oynayan Hacı Bektaş-ı Veli zaviyesinin Ük devirlerine dair de bir 
fikiı,' beyan edilememekted.ir~ Bu bakımdan köy hakkında sıhhatli 
bilgi~er verebilmek, ancak bölgen.in . Osmanlı idaresine girdikten son
raki devirleri için · mümkün olmaktadır. Nitekim, Osmanlı devrinde 
vergi ta:r;hı maksadıyla hazırlanan. Kırşehir'e ait Tahrir Defterlf!ffi 

. tedkik edildiğinde, köyün bilhassa sosyal ve demo~afik durumu hak
kında . sıhhatli bazı neticelere var.ıJabilmektedir. Ancak, bu ~efter
lerden II. Bayezid devrine ait il~ .qefter 890/1485\ Kanuni devrine 
ait ikinci defter 932/ 15265\ ve ill. Murad devrine ait üçüıicü defter 
992/15846 tarihli olduğu için, Hacım köyüne dair verilecek bilgiler, 
1485-1584 tarihleri yani bir asırlık devr ile tahdit edilmiştir. 

2 Bu hususta ·bk. öme·r Lütfi' Barkan, o«Osmanh imparatorluğu'nda bir 
isk!l.n ve kolanizasyon metodu olaralt vakıffar ve temlikler I. İstila :devirleri
nin Kolonizatör Türk de~leri ve zaviyelen, Va1cı{latr Dergisi, Ankara 1942, 
II, 279~286. . . 

· 3 Hacı Bekta:§-ı VeU zavi.yesinin sosyal ve ekonomik faaliyetleri liaık

kında bk. Suraiya F·aroqhi, «The Tekke of Hacı Bektaş : Social positlon and 
economic activites» International Jcnırn:al of Mid4le East Studies, 7 (i976), 
s. 183~208. / 

· 4 BA, TD, nr. 19. 
5 BA, TJJ, nr. ·998. 
6 KA, TD, nr. 139. 

.. ../ 
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Kırşehir'e ait 1485, 1526 ve 1584 tarihli Tahrir Defterleri'nde, 
Kırşehir'e tabi köyler arasında önemli bir iskan mahalli olduğu· gö
rülen Hacım köyünün, bu tarihlerde Hacım adıyla bil.ip.diği ve. bazan 
~a .. KaraÖyük · adıyla a~ldığı dikkati çekmektedir' .. ·· Köyün ;H~cım 
adıyla bilinmesi, şuphesiz Hacı Bektaş-ı Veli'nin aÇlından ileri gelmek
tedir . .:Ş:acım keli~e~indeki «m». takısı, <cBalım», ~<Emreın», ·«Emir:
ce~» . keli~ei~rinde ()ldu~ 'gibi, mülkiyyet takı~~d~n başka bir ,Ş~y 
degildir~ Karaöyük . ad.İyl~ . anılmasının sebebi ise, SulÜcakaraöYüJr 
mevkiiı:ıin, köyün hem~p. yakınınd.~ yer al:masındap. ileri gelmekt~dlı:. 

· · Hacmı köYünün 1485~ 1526 ve 1584 tarihlerinde yapılan tahrir
lere göre nüfus durumu hakkında bilgi vermeden önce, Tahrir Defter
leri'-ne aha.J.inin nasıl 'kaydedildiğine biraz temas · etmek gerekmek
tedir~ Bahis ·konusu defterler umilmiyetıe· vergi tarhı· maksadıyla ha
zirlandığından,. sadece hane sahibi evli erkekler ile, · bülfı~a en;niş 
bekar erkek 'nüfus defterlerde· yer almaktadır. Bu bakiriıdan Hacım 
köyünün nüfusunun takriben de olsa tesbiti, bazı heşapları gerektir
mektedir:.· Her ne kadar sadece vergi· m ükellefi hari.e sayısı .dahi kö:.. 
yün nüfus durumu hakkıİlda bir fikir verebilmekteyse de, · nüfusa 
bugünkü ölçüler içiilde bir mütalaa zemini hazırlayabilmek · için, 
bir harieyi, umfımiyetle hane için kabul edilen: «5» rakamı ile çarp
mak lazımdırS. Köyün toplam nüfusu, «5» ·rakamı .. ile çarpıla'n hane 
ve .buna bekar nütfrs,un i~avesi ile ortaya çıkın?.ktaıfır . . . ; . . . 

! · · Bu izahattan · sorira eli'ınizdeki 1485 ·tahririne göre Hacım kq
yünde 147 hane, 41 b'ekar riüffısun9 yani 776 kişinil:ı. yaşadığı anla
şılıyor. Şu halde mezkfır tarihte Haclİı:ı köyünün toplam nüfusunun 
tahminen 700-800 dolayında olduğunu söylemek hıümkündür. Ka
nUni Sultan· Süleyman deVrinde icmai olarak yapılan 1526 tahridnde, 
köYlin İıüfuslında· % · 50'ye ulaşaİı bir yükselme tesbit edilm;;ktedir. 
~itek~~ bu tarihte köyde 2?3 hane, 60 bekar nüffısun10 y~ni ııpo iia 
1200 kiŞinin .'yaşadığı anJaşıpnaktadır. 1584 tahririnde· ·ise:. köyün 
nüfusunun . ;Hacıbektaş ·kazasının .bugünki,i nüJusuna yaklaşarak, % 

7 Bk.' aşağ1da not 13. 
8 Bu hususta ·b k. . 6mer Lütfi Bar.kan, «Tarllıi İ>emografi Araştıimiılan ve 

Osmanlı Tarihi>>, Türkiyat Mecmua.sı, İstanıbul 1953, X, 1-26. ' · 
9 · TD; nr. 19, s. 285·-286. 
10 TD, nr. 998, s. 679. 
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300'e varan ·bir artış gösterdiği ve burada 4000 ila 4200 kişinin yaşa
dığı görülmektedir11• 

Hacım köyünün nüfusuna dair mezkfır. tarihlerde tesbit edilen 
bu rakamlar, şüphesiz devri için oldukça mühim .bir sayıdır. Köyün 
nüfusunun, :ı:p.ezkfır tarihlerde bölgenin en kalabalık yerleşme mer
kezi olan Kırşehir'ı:Iim pek aşağı ka~adığı dikkati çekmektedir12. 
Buiıun böyle olmasını, Hacım köyü için uygulanan bazı vergi mu:afi
yetlerinde aramak lazımdır. Brr defa, köyüiı bütün vergileri, · ister 
malikane, ister diva:rii olsun, tamamen Hacı Bektaş-ı Veli zaviyesine 
ait olduğu gibi, avarız vergileriiıdeıi de ·ahalisi muaftı. ·Bunun· yanı 
sıra, köyün, serbestiyet şartı ile tasarruf olunması13, yani idari -inzi
bati selalıiyetleri haiz kadılar hariç hiÇbir devlet memıiriınun buraya 
müdahale edememesi ve bütün hakların tamamen vakıf mütevellisine 
veya onun tarafından tayin edilen ·memurlara münhasır olması gibi 
sebepler,· nüfusun bu derece artmasına amil olmustur, denilebilir: Bu 
gibi sebepleriri yanında, zaviyeleriiı etraftan insa~ eelbederek bUlun
duğu yeri bir iskan mahalli haline getirdiği düşünülecek olursa, Hacı 
Bektaş-ı Veli'nin yefatından sonraki devirlerde adına kuriılan Bek
taşilik tarikatının. merkezi olan zaviyenin14, ister istemez buraya 
insan celb ettiğini ve köyün nüfusunun bu derece artmasına diğer ·bir 

sebep teşkil etti~i düşünmek mümkündür. 

1526 tarihli Tahrıt· nefteri icmal bir defter olduğu için, Hacım 
-köYünde ·oturan şahısların isimleri bu defterde · yer almamakla bir
likte, 1485 ve 1584. tarihli Tahrir Defterleri'nin mufassal ··olması, 

ll KA, ayn·ı defte-r, 58b-62b. 

12 KU'§ehir'in 1485'<leki nüfusunun 1000 (TD, nr. 19), 1526'daki· nüfusu
nun 1500~1600 (TD, _nr. 998) ve 1584'deki nüfusunun 5000 :kişi civarmda olduğu 
anlaşılmaktadır (KA, aynı defter). · 

13 «Karye-i Hş.cım nam-ı. ·diğer Karaöyük ma'a tev~.'bi'iha m§.likane ye 
divani ·Vakf-ı zaviye.J. siııtan Hacı Bekta§ ravva:hallahu ruhahü'l--a.ziz be-tarik-ı 
serbest ve -rtı.efrfiz .. : .. . » (TD, nr. 19. s. 285); «Karye-i Hacım ma'a tevii!bi'iha -maıi

.kane ve divani vakf-ı zaviye-i Hl}cı Bektaş kuddise ·sırrehm> (TD, nr. 998, s. 679); 
«Karye-i Hacım nam-ı diğer K_araöyük malikiine ve divani vakf-ı Hacı Belktaş · 
kaddes-Allahu sırrehu'-1-aziz .kadimü'l-eyyamdan avarız-ı divaniyye. v~ tekiiiif-i 
öı:fiyyeden _mu'iif ve .müsellenllerdir deyü .defter-i atikde .muka-yreddiJ» (KA, 
aynı defte-r, 58b). · ._ · :·_-:/ · .. 

14 Zaviyenin Anadolu'daki -diğer Bektaşi tekkeleri ile olan miliiilııebetine 
dair .bk. Suraiya Faroqhi, Der Bektaschi-Orden in Anatolien, Viyana 1981. 
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köyde ettiran kimselerin isimlerini tesbite imkan vermektedir. Bu 
durum ise, köyün içtimru bünyesi hakkında fikir sahibi olmarriiza- · 
yardımcı olmaktadır. Bahis konusu defterler tedkik edildiğinde, köy
de Ahmed, Ali, Davud, Halil, Hamza, Hasan, Hızır, Hüseyin, İbra
him, İshak, İsmail, Mahmud, Mehmed, Musa, Mustafa, Nasuh, ömer, 
Süleyman, Yakub ve Yusuf adıyla bilinen ve vergi nüfusuna nisbetle 
köy halkının 1485'de •% 50'sini, 1584'de ise % 32'sini teşkil .eden 

çok rastlanan adlar yanında, Abdüsselam, Abdürrezak, Abdullah, 
Abdülhamid, Abdulgaffar, Abdülaziz, Abdülkerim, Abdurrahman, 
Abdülcelil, Abdülkadir, Abdülgani, Allahverdi, Çalabverdi, Hüda
verdi, Hakverdi, Sübhanverdi, Lütfullah, Nasrullah, Sadullah, Şük
rullah ve Emrullah gibi az rastlanan isim.lerin, 1485 tarihine naza
ran, bilhassa 1584 tarihinde daha yaygın olduğu görülmektedir .. Bu 
arada 4ydın, Aydoğmuş, Aykud, Budak, nbeği, K3.raman, Satı.4IDş, 
Turak, Turgud, .Kılıç, Karahan, Tursun, Durmuş, Atluhan ve Dev
lethan gibi i_simlere de tesadüf edilmektedir. 

Bektaşilik tarikatının merkezi olan zaviyenin Hacım köyünde 
bulunması, incelediğimiz devirde köydeki şahıs . isimleri arasında 
Bektaşiler çevresinde çok yaygın olan Baba, Dede, Abdal v .s. gibi 
isimlecin veya sıfatıarın yaygın olup olmadığı gibi bir soruyu ister 
istemez hatıra getirmektedir. Hemen ilave edelim ki, 1485'de hayatta 
olan vergi mükellefi şahıs isimleri arasmda bu gibi "isimlerin veya 
sıfatıarın yaygın olmadığı dikkati çekiyor. Bı,ı _tarihte sadece 5 kişi 
Dede, l'er kişi de Baba, Güzel Abdal, Kul, Şah Kubad ve . Şah Veli 
adlarıyla biliniyordu. Bu nevi defterlere vergi İnükellefi şahıslar kay
dedilirken, baba ismiyle kaydedilmesiİle azami dikkat . edildiğinden, 
Hacım köyünde 1485'de deftere kaydedilen şahısların baba isimleri 
de büyük ölçüde defterde yer almaktadır. Bu şekilde kaydedilen top
lam 125'e yakın kimse arasında yaptığımız incelemede dahi, bu nevi 
isirolerin hernem hemen hiç· kullanılmadığı ve sadece l'er kişinin Dede 
ve Gül Baba adıyla bilindiği tesbit edilebilmiştir. Böyle olmakla bir
Hkte 15S4'_de~i durumun, 1485'e nazaran oldukça değişik olduğu dik
J.rıı:ti çekiyor. Nitekim, 1584'de köyde Nefes, Dede Koca, Dede Bali, 
İsmail Dede, Pir Dede, Delü Abdal, Halil Baba, Musa Baba, Şah 
Veli; Şahverdi, Cihanşah, Sultanşah, Turaşah·, Kulu, Ali Kulu, Balım 
Kulu, Er Kulu, Hasan Kulu, Hünkar Kulu, İmam Kulu, Kadir Kulu, 
Kerim Kulu, · Mehmed Kulu, Pir Kulu, Şah Kulu ve Yol ~:ulu a<ll:nı 
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taşıyanların toplam vergi nüfusunun % 10'a yakınını. teşkil ettiği gö~ 
rülüyor. ·1485' tarihine nazaran; 1584'de: köydeki ·şahislar arasında 

bu:· isimlere rastlanılma:sı-, bir tesadüf eseri olriı.asa. gerektir: İsiriıler
den' ·anlaşılacağı üzere, ··bu dürum daha· ziyade Safeviierin ' XVI. · asır 

boyunca .Anadoludizerindeki dini .. ve siyasi faaliyetlermin' müessiii
yetine .az· da olsa bir işaret : olinalıdır. ' Bilindiği gibi, Safevilerin ' b'ti 
faaliyetleri Anadolu'nun . siyasi ve içtiinar tesariüdünü bozmaya yö.:. 
n elik· bir hareket olduğundan; · Osmanlı Devle.ti, Safeviiere karŞı has~ 
mane. bir vaziyet almak 'zbi'unda; ·kalmı~tır15 ~- •. . . ::--. : : • ' •• 

·Köy · b.'alkı ·a~ası.iida ... Yükirıdi:i.' 'zikr·ed.iıen · isiiİı·i~i: taşiyair )dfii;. 
sel erin'·; yani . sıra,: . i~iİ:nleri başJ.~da.' . <~H~cr» sıf~t{ -buİunaiılann veya 
keıidi adı ~adec~ «Hacı:» ~la~ak kaydeciirerileri~ niev~uchı~iııl'i485 've 
1584'de 10'u bUrdtiğiı tE~~l# edi~me~t~clir. İsi~İkr~ :Eia6ı .olaı).'ıa*ın. yeya 
isin~ıiiiı. ba§ı?d·ai Ha ci' · sıf~tı .; buittnanli:ı:rı~, lPlıfuİi!yetıe H:a:c;~a :i! Cı e: 
bilecek kadar varlıklı 'kimseler ' oldukiarıni. soylemek ; :müilıküı:).dÜr. 
Bu durum ise, incelediğh~ii · ·devf;de i;ir bakıma· Hacı~ · ':köyüı:ıüiı 
ek~nomik bünyesine ve dini. temayülüne ışık tutmaktı~.dır. : · · .. · 

Bu· ai ada Hacım' köyüİıde 14:85' de ·ı-,: 1526' da 3 ve i584' de ise . i 
im amın ·mukh:iı. buluiıduğu:gorülınektedir .. Bilindiği üzere Os marili :şe~ 
hirlerindeki mahallelerde veya köylerde oldukça. mühim· bir' m·evkie 
sahip dlari ii:namlar, .mahalle·,;-eya: köy. halkı arasındaki tesanüdü·,·sağ-

. larn:akta; Kadı'riııi bir iıevi temsilcisi' dtirmminda btilunıiiakta' ve alia
linin -dini vecibelerhii , yerine : getirmeler'i · hıisusunda en: büyük ·· toıik
siyôm.i icra etmekte idilerı~:Yine hu arada 1485'de· 1;· i584'de ise 1 
kişiiıin· isimlerinin yanıria «·Fakih>> ·u:nvaİl!lm aldıkları ·dikkati Çekiyor. 
1485'de . <<Fakih>>' tiiıvanıni alaruar . arasındaki Em:İ'ullah Fakİlı. 'adlı 
Şahsın, ' im:ariı. olduğuiıun · tasrih· . edilnie8i, · ' mezktı:.r 'kimselerin · islam 
hukuku:. yani Fikıh · ilmine · daii bilgisi ve· iştiga.Ii. olduklarını ·-ve 'do la-

• .: : ·. : . • . . ; . . l . : ; . . . . . . ~- . 

,,, ·ı5 · Bu. husustaıki niüteiJlmini. ·ı'nalfımat _ iÇin bk. Bekir :KütiikoğlÜ, .. bsmanlı
fr.q.,n Siyasi Münasebetleri, r- (157.8-1.59.0), İstanbul .. ·1962: ~anna Sohrweide; ;~<Der 
S.~eg 9~r Şf!Jfaviden in Persien , und seine. Rückwirkw:ıgen:a,uf· die Schüten Ana
tqliens im. i _6. Jahrhundert»', Der .Islam, 41 (Berlin 19'65), .s. 95.-2ıiı; FŞ.ruk·. Sü" 
me~, ' Bafevi' Devletinin. Ku'.rulii§1i.:.:. ve GeÜ,rinesin.& Anadoiıi T'Ü~klerlirim roi'ü, ;An':-· 
kara 1976. · · " · · :.. · · · · .; ' ·· · ; ~ : 

. · . : li\ . Ziya:Kazıcı, ·<<Osmahlılarda· mı!!halle ima.mıa~ hiizi .görevleri>),/Jsidm 
Medeniye~i Mecmua.sı, İstanbuL1982, V/3,. 29-35; özer Ergenç, ~<Osmaiıı{ şeııfizı; 
9;eid · mı!!hallenin . .i§le;, v:e .nite~ikleri üzerine»; Osmanlı Ar._aşt~1:mailar~ • . · iStan~ul 
1984, IV, 69-78: . . . , . . .. 
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yısıyla bu gibi · kimselerin . köy.:aha.lisi· .arasında.-. bulunduklarını · gös:
termektedir.- . .. . , · : .,. .·: · .. ;:: ... . - "'····· 

· · · · :Ha~iin köylinqe ~kiirıd~f hiısus!yetıeri .t~Şıyaiı.':ıcifuseiera~ri 
baŞka, i485iae üi dervişii:l bliı~duğıi dilikati _çekiyor~ ::Ş~tq.eryiŞl~ri~ 
hangi : işıe · :.meŞgtıı oJdukiarı · <ieft~rae· · trui~hi .. _~4nll{e~ekie ·_biriiırte, 
sa'dece ı · aerviş'iıi . rri~sleğillin' harriam·cı olarak. beii~Blıliesi;. ·.i:niıliar14 
bir kısmının Haci BektaŞ-i ·veli zaV!yeslııi'r( hizllietl!si 'oldukİar~İıl 
düşündürmektedir. Nitekim, 1526'da köyün toplam nüfUsu verilirken, 
Dervişan adı altında bir nüfusun verilmeyip, zaviye hizmetkarı adı 
altında 23 kişinin verilmesi, bu hususu daha da kuvvetlendirmekte
dir. 1584'de derviş_ sayısının 81 olduğu görülüyor. Bu dervişlerin 
mezkur tarihte bennak ve caba vergilerinden muaf tutulması11 , on
ların ziraatle meşgul olduklarını oldukça muhtemel kılmaktadır. Fuad 
Köprülü, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatından sonra yerine geçenlerden 
Balım Sultan (ölm. 1516)'ın zaviyede ayin ve erkan bakımından yap
tığı bazı yenilikler arasında, tarikatın bel kemiği mahiyetinde olmak 
üzere bir mücerred (bekar) dervişler teşkilatı vücuda getirdiğini ve 
bunların hiç evlenmeyerek t~kkelerde yaşadığını kayd~tmekte .tse 
de18

, Tahrir Defterleri'ne akseden kayıtlarda bu hususa dair sarili 
bir emareye rastanılamamaktadır. 1485 tahririnde köy ahalisi ara
sında. yer alan dervişlerin büyük bir kısmının isimlerinin yanında 

. derviş olup olmadıkları belirtilmemekle beraber, derviş olduklarına 
dair kayıt düşülenler -arasında hem bekar, hem de hane sahibi yani 
evli olanların bulunduğu görülmektedir. Kez~, 1584 tahririnde mev
cut olan dervişler arasında, derviş olan iki ·veya daha fazla kardeşe 

· tesadüf edildiği gibi, hayatta olan dervişlerden bazısının bir veya. iki 
çocuğunun da derviş olduğu nazarı dfkkati celb etmektedir. 

1485 tahririnde Hacım köyünün iktisadi hayatmda tarıma dayalı 
ekonominin hakim olduğu görülüyor; daha ziyade buğday ve arpa 
gibi ürünler yetiştiren köy ahalisi, yaygın olmamakla birlikte arıcıhk, 
hayvancılık ve bahçecilik de yapıyordu. 1526 tahririnin icmal olması 
ve köyün vergi hasılatının tefr1k edilmeden yekfı.n · olara~ verilme
sinden dolayı, bu tarihte köyün iktisadi vaziyeti tam olarak anla-

17 «Mezkfırfin madam ki zaviye hizmetinde kusürlan olmaya, ·bennak ve 
caba resmi teklif ohmmaya, zaviye hizmetinde olmayaniann rüsüınlan almup 
vakf-a. sarf oluna» (KA, Aynı defter, 62b). 

18 Fuad Köprülü, «Be·kta:ş» mad., İsliim Ansiklopedisi, II, 462.-
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şılamamaktadır. Böyle olmakla birlikte, nüfUsun artmasına paralel 
olarak 1584'de köyün tarıma dayalı iktisadi durumu yaninda, sınai 
tesis olarak kumaş ve bezlerin boyandığı bir boyahane ile, yağ çıkart
makta kullanılan bir bezirhanenin bulunduğu dikkati çekiyor. Ayrı· 
ca defterde İhtisab resmine rastlanınası; köydeki tic~i canlılığın öl
çüsüne bir işaret olmalıdır. Bunıni yanı sıra, 1485 ve 1584 tarihle
rinde köyde 2 değirmenlıi bulunduğu görülmektedir19

• 

/ .... __. ' :;./ ' 

19 TD. nr. 19, s. 286; KA . .Aynı defter, 62b. 


