Ramazano~ullar~
Wakklnda Misa Bilgi:
RamazanoguIlar~ Beyligi 1352 yillnda M l s ~ rMemliiklerine tabi olarak
kurulmugtur. Beylige a d l n ~veren Yuregir oglu Ramazan Bey Ojjuzlarln ~ q o k
kolundandir. Tarsus, Sis (=Kozan) gehirlerini de zaman zaman kontrolii altinda tutan
Beylilc 1516 yilinda Yavuz'un Mlsir seferi slrasinda Osmanli hakimiyetine geqmigtir.
Ramazano~ullansiilZilesi Beyleri Osmanli doneminin ilk yillar~ndada Adana sancak
beyligi gorevini surdiirdiiler. 1608 yllinda Pir Mansur Bey'in gorevden aynlmasindan
soma Adana merkezden gonderilen valilerce yonetilen s~radanbir Osmanli sancagi
oldul.
Argiv Kaynaklar~ Hakkmda:
Konumuzla ilgili argiv belgelerinin en eski tarihli otanlan Istanbul Bagbakanl~k
Argivi'nde bulunan Adana Mufassal Tahrir defterleridir. Bu defterlerden ozellikle TD.
450 (1526) ve TD. 969 (1530) numarall defterlerde ayri bolum halinde verilen valuf ve
mulk kay~tlar~
onemlidif. TD. 177 (1536) ve TD. 254 (1547) numarali Adana Mufassal
Tahrir defterlerinde ise ayri valuf kayd~tutulmamg, valuflar normal sira iqerisinde igaret
edilmigtir. Ayni argivde bulunan Cevdet Tasnifi vakif kayltlari qoii;unluklaXIX. yuzyil
ile ilgilidir.
Ankara Tapu ve Kadastro Genel Mudiirliigii Argivi'nde bulunan 538 numarali
Adana Evkaf Defteri bu konuda kegfedilmemig bir hazine gibidir. Defterde
Ramazano~ullar~
valuflariyla ilgili iki ayn bolum bulunmalctadir. Her iki bolumun de
tarihi belIi degildir. Yaptlg~mizaragtmnada I. Boliimun 1540 ylllar~nda;11. Bolumun
ise 1570 y~llar~nda
tutulmug olabilecejji sonucuna vardik. 0yle anlaglllyor ki 1540 ve
1570 ylllannda tutulmu~iki ayn Adana Evkaf Defteri tek defter haline getirilmigtir.
Ankara Valuflar Genel Miidiirlu~iiArgivi (VGMA)'de bulunan 646 numarali
Rarnazanolj;lu Piri Mehmed Paga'ya ait mustakil vakfiyye defterinde 1539-1540 tarihli
vakfiyye ve bunun zeyllerini olugturan 7 vakfiyye bulunmaktadir. Bu Arapga

* Bu rnakale 3-9 Arallk 1990 tarihinde VIII. Vaklf Haftasl Adana Ili Kutlarnalannda sunulrnus
olan tebligin genigletilmig geklidir.
Rarnazano$jullar~Beyligi hakklnda bkz. : Faruk Surner, " Cukur-Ova Tarihine Dair
Aragtlrmalar" (Fetihden XVI. yiizyllln ilcinci yanslna kadar)", DTCF Tarih Araytirmalart
Dergisi (TAD), 1-1 , (1963), s. 1-113; Aynl yazar, " Ramazan-O@llan", IA, c. IX, s. 612620 ; Kaslm Ener, Tarih Boylinca Adana Ovastna (Cukurova'ya) Bir Bakzy, 7. bs. , Istanbul
1986; Enver Kartekin, Rarnazanog'ullart Beylig'i Tarihi, Istanbul 1979, Yilrnaz Kurt,
"Ramazano&llan Beyligi ", Tarihte Turk Devletleri, c. 11, Ankara 1987, s. 519-528.

Yilmaz Kurt
Refik $a111 tarafindan yapdan tercumeleri, 1961 numarall
gor. Vakfiyyelerde vakfedilen mallarin slrurlari da belirtmig
oldugundan soz konusu 8 vakfiyye 538 numarali Evkaf Defterinin tamamlayicl
unsurlar~dr.
8ehir tarihi aqislndan bu iki argiv belgesinin birlikte olarak yayina hazirlanmasl
onem arzetmektedir. Bu kaynaklar aynl zamanda yemek isimlerinden, kap kacak
isimlerine varlncaya kadar bolge folkloru b&mndan da luymetli bilgiler ihtiva eder.
Medresedeki vaklf kitablarln isimlerinin tek tek gosterilmig olmasl bilim tarihi
aragtmnacilar~iqin onemlidir.
Adana Muzesi'nde bulunan $er'i Mahkeme Sicilleri 1634 yillndan baalayarak
Ramazanogullan vakfinln nasll dagilip yokoldugunu gosteren kiymetli bilgiler verir.

Vak~f~ulkle~asil-birer=ikiger-sat~ld~~~n~-Anka~a-Tapu-ve-Kadastro-G~l
Mudurlugii Argivi'ndeki Atik Evkaf Defterleri'nden ogrenmek mumkun ise de bu
defterler -sebebi bizce anlagilamayan nedenlerle- aragtJrmac11araverilmemektedir. Atik
Defterlerdeki kayitlar 1281- 1282 Hicri (1864- 1865 Miladi) yllindan baglamaktadir.

Ramazanogullar~ Vak~flar~
Nelerdir?
XVI. yuzyilda Cukurova'da tesis qdilmig en buyuk valuf olarak gorunen
Ramazanogullari vakfi giiciinun zirvesine 1554 ylllannda ulagmgo. Bu donemde vakfin
hizmetlerini bagllk olarak goyle s~ralayabiliriz:
Adana Ulu Camii ve Medresesi, Yag Camii ve Medresesi, Darulhadis,
Darulkurri2, Daruggifti, Ulu Cami iqerisinde Slbyan Mektebi (ilkokul), Imaret (agevi),
-&zildag-yaylasinda yazin3-ay-faaliyetgosteren-cami-veamii~~t~4-ti-dIh3ii~SSIrh~----biri Nigde'nin Bor ilqesinde olmak iizere 8 hamam, hanlar, dukkhlar, qegmeler, gehre
Seyhan nehrinden su saglayan dolaplar, bendler, degirmenler, qeltik &Man aqilrnasi . . .
Butiin bu kurumlarda qal~gankigilerin ucretleri valuf tarafindan kargllanmakta, medrese
ogrencilerine bile valuftan gunde 2'ger akqa odenmektedir. Sadece imketin 1540 yili
masrafi 169 963 &adr. 362 414 akqahk toplam valuf giderinin % 46'si imaret iqin
harcanrnaktadr.
Halil Bey'den Piri Paga'ya Ramazanogullan Vak~flar~:
Osmanll argiv kayltlarlna gore vakfin kurucusu Halil Bey'dir. Halil Bey 30 yila
y&n Adana sancakbeyi olarak gorev yapmg ve 1510 yllinda olmiigtur. M e z h kendi
eseri olan Ulu Cami iqerisindeki turbededir. Ulu Cami dogusundaki Medrese, Kiiqiik
Mescid, Harem Dairesi (Vahf Saray~)hep onun eseridir2, Halil Bey'in adina ilk olarak
'
1519 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defteri'nde rastlamaktayiz:
Adana Ulu Camii ve diger mimari yap~larhakkmda bkz. : Nusret Cam, Ramazanog'ullar~
Mimari Eserleri, Ankara 1979, (Bas~lmamigdoktora tezi, Ankara Universitesi flahiyat
Fakiiltesi Kiitiiphanesi, Y. 20763); Ayni yazar, Adana Ulu Camii Kiilliyesi, Ankara 1988;
A. Osman Uysal, "Adana Ulu Camii", Vak~flarDergisi, c. XIX, s. 277-284; M. Hadi Altay,
A d ~ mAdzm Cukurova, Adana 1965; Naci Kum, "Ramazanojjullar~Tarihi ve Adana
Sehrindeki Eserleri", Goriiqler (Adana Halkevi Dergisi), say1:33, (Mart 1941), s. 15-18.

"An mezraa-i Kara Fazzl der nezd-i (2zldzrzm, hdszl rub' :1522, 5.
Asiydb de.r Misis, hardb, bab: 7
Bahge-i (narenc),der Adana, harab, kzt'a: 5
Yekcin vakf-z cami ve medrese-i m., Haszl: 1522, 53.
Halil Bey'in oglu olan Piri Bey, 1517 Ridbiye savaglnda Ramazanoglu Mahmud
Bey'in oliimunden bir sure sonra, muhtemelen Kubad Bey'in yerine Adana valiligine
tayin edilmigtir. 1568 ylllna kadar -hsa bir sureyi hesaba katmazsak- 51 ylla yalun
valilik yapmgtir. Savaglar siraslnda sancagl askerleriyle Karaman, Kayseri, Halep
~ehirlerinin korunmasi gorevini yurutmug, Cukurova'da qrkan Iran kokenli
ayaklanmalar~basprmasini bilmigtir. Bu arada Kanuni'nin takdirini kazanan Piri Bey
daha sonra pagallk (beylerbeyilik) makamlna kadar yukselmigtir.
1526 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defteri'nde Ramazanoglu Halil Bey'e ait Ulu
Cami ve Medresesi vakfinln, 14 kalemde 65 732 akqallk bir gelire sahip oldugu
gorulmektedir. Kara FBzil mezraasinin 1522 akqalik geliri 2 030 akqaya yukselmig;
Misis'deki harab degjrmenlerin bir kisml tamir ettirilmi~ve yeni degirmenler
yaphrilmgtir. Bu arada vakfa yeni gelir kaynaklar~kazandmlmlgtir. Kinik nahiyesinde
bulunan banigmendy qeltik arglnln yarlm hisse vakfa yilda 31 3 10 akca gelir temin
etmeye baglamighr. Adana suru yalunlndaki harab durumdaki portakal bahqeleri ve iki
gulistandan art& 10 300akqa elde edilmektedir.
1526 yillnda bu 6 5 732 akqahk vakif gelirlerinin harcama kalemleri gu gekilde
gosterilrnigtir:
Mudenis
Talebe
Hatib
ham
Muezzin
Mutevelli

. .

30
10
7
8
9
15

Cuz okuyucular
CBbi
KBtip
Saka (yilda: 500)
FerrBg
( Toplam gunde: 100 akqa)

4
5
5
1, 3
5

Tablo: I JS26'da Ulucami Ve Medrese Gorevli Yevmiyeleri
Bu tabloda mutevellinin gunde 15 akqa aldigl halde Ulu Cami karglsindaki
Medrese-i Atik muderrisinin gunde 30 akqa aldigi dikkat qekrnektedir. Talebe sayisi
bildirilmemekle birIikte daha sonraki ylllarda ayk gekilde goriilecegi uzere medresede 10
ogrencinin bulundugunu ve bunlarin gunde l'er akqa ucret aldiklari anlagilmaktadir.
Nitekim Medresenin de 10 odasi (hucre) bulunmaktadir. 10 o&enciden birisinin adinl
tesbit edebildik. Bu ~ & e n c iYukan Mahalle (=Hamid Haci) Mahallesi imam1 olan
Mehmed'in kardegi Abdi'dir. Bu tarihte muderris Uzun Muhyiddin'in oglu Piri'dir.

TD. 69 (1519), Adana Mufassal Tahrir Defteri, s. 261.

Yilmaz Kurt
Muderris Piri'nin kardegi Abdi ise m& olqak gorev yapmaktad~r.-Her ikisi de avanz
vergisinden mui% tutulmuglard~r.
1526 yillannda Adana7daHalep akqasi tedlvulde oldugu halde valuf kurucusu
Halil Bey'in ucretlerin Osmanli akqasi uzerinden odenmesini gart kogmasi ilginqtir. 0
zamanlarda 1 Osmanli akqasi 2, 5 Halep akqasi degerindeydi. Bu balumdan ucretlerin
Osmanh akqasi uzerinden odenmesi qahganlar lehine bir d u m d u r .
Soz akqadan aqilmigken Osmanli akqasinin satinalma gucunu de belirtmek
yerinde o l a c h .

-

Bugday, mudd
:400 &a,
kile: 20 akqa, kg. : 0, 8 akqa
Arpa, mudd
:200 akqa,
kile: 10 akqa, kg. : 0, 4 akqa
Nohut-veMercimek,
kil~20-akqa&g-.I),-8-akqa
kile: 24 a k ~ akg.
,
: 0 , 9 akqa
Celtik (Pirinq),
Cekirdeksiz pamuk, kantar:
2.000 akqa, kg. : 3,61 akqa
(Hesaplamada kile 25 kg'lik Istanbul kilesi olarak alinmigtx).
Tablo :11 Td. 450 (1526)'ya Gore Ak~anznDeg'eri

Ayni defterin miilkler bolumunde ise 8 ayri mulkii kayitlidlr. Bunlar Adana
kopriisunun alt hsmnda 6 goz degirmen, ve gehre su getirmek iqin bir dolap, aynca 3
deginnen, hamam yanindaki susam ma'sarasi (geliri 10. 000 akqa), hamam (geliri 12.
000) akqa, bahqe, ve Adana kopriisunun mezarlik tarafindaki yeni qeltik argi (geliri 30
--000 akqa)'dir. Bu miilklerin yilhk kazanci toplarm 61 000-akqadir. Bu mulk listesiyle
Piri Bey Adana'da en qok mulk tasarruf eden kigi olarak gorunmektedir. Diger mulk
sahipleri &XI&
kadisi Hayreddin Halife ( 500 akqa) ile Yasgiiden lakabiyla taninan H~zlr
Bey (32 000 akqa)'dir. Yasguden Bey de Piri Bey gibi kendi baltasiyla yeni bir qeltik
argi aqmg ve argin yarim hissesi Padigah tarafindan miilknhe ile kendisine verilmigtir.
Bu yo1 diginda ikinci ve yaygin olan mulk kazanma satin almadn.

DPrii~~ifP:
Ayni gekilde Ulu ~ a m yalunindaki
i
Dariiggifa'nin da yerini tam olarak tesbit
mumkiin olmamaktadir. Ulu Cami bab lusmndaki yilan motiflerine bakarak bunun Ulu
Cami iqerisindeki bu bolumde faaliyet gosterdigini dugunebiliriz. Burada Carni'den ayn
bir yap1 ve ocagi olan ayn bir odasi bulunrnaktadir. Ancak bu yilan roliyefli lusmn
Halil Bey'den once oldugu ve muhtemelen Selquklular doneminden kaldigi sanat tarihi
uzmanlannca tahmin edilmektedir. Osmanh kayitlarina gore Dariiggifa ilk defa 1570
tarihlerinde tutulan 538 numarali Evkaf Defterinin 11. bolumunde geqmektedir.
DaruggifZda gorev yapan doktor gunde 20 akqa alirken, ilaq giderleri iqin de gunde 4
akqa aynlrmgb ( ED. 538,23b).
1530 tarihli Defterde vakfin yeni gelir kaynaklariyla desteklendigini goriiruz.
Vakfin gelir kaynaklari 14 kalemden 32 kaleme, gelirleri ise 65 732 akqadan 67 205
akgaya yukselmigtir. Gelir kaynaklari qogaldigi halde valuf gelirinin o oranda artmadig1

dikkatten kaqmamaktad~r.1526 ve 1530 y111 vahf gelirlerini kaq11agtirdiii;imizda
Danigmendlu qeltik arginln 31 300 akqadan 9 000 akqaya, Adana koprusu ayagmdan
alinan qeltik arglnin gelirinin ise 30 000 akqadan 8 000 akqaya dugtugunu goruruz.
Bunun yorumuna ise ginnek istemiyoruz.
A y n ~kayitlara gore valuf gorevlileri ucretlerinin pek degigmedigini, sadece
mutevelli ucretinde % 33 oranlnda bir artig oldugunu ve 15 akqadan 20 akqaya qiktlgmi
gormekteyiz:
Cihet-i tedris, fi yevm
Cihet-i talebe, fi yevm
Cihet-i hitlbet, fi yevm
Cihet-i imlmet, fi yevm
Cihet-i te'zin, fi yevm
Cihet-i cuzhlnln, fi yevm, 5 nefer, fi:2, fi yevm
Cihet-i ferrlg, qlrak hidmetin bile eyleye, fi yevm
Cihet-i ciblyet, fi yevm
Cihet-i kitlbet, 'imiket kitlbetin dlhi edl'eyleye, fi yevm
Cihet-i ser-mafil, fi yevm .
Cihet-i tevliyet, vulufe evlld-1 vlluf, fi yevm
Cihet-i slklyln, berly-I mbl&, fi sene
YEKUN, GAYRI EZ UCRET-i S A K A Y ~fi, yevm

Tablo 111: Td. 969 (1530)'a Giire Vaklf Giirevlileri Ucreti
imlret:
1530 tarihli defterde Halil Bey Camii ve Medresesi yaninda Piri Bey'in imdreti
vakfinin kurulmug oldugunu gormekteyiz. Bu balumdan imaretin kurulug tarihini en geq
1530 olarak diizeltmek gerekmektedir. Imaretin yerini Sayin K a s ~ mEner, Inlullb
Ilkokulu'nun bulundugu yer olarak igiket etmigtir. Ulu Cami karglslnda bugun umumi
tuvalet olarak kullanilan yapinin uzerindeki bacalardan mutfak olarak kullanild~g~
anlagilmaktadlr. Imaretin Ulu Cami y h n i n d a oldugu belgelerle sabittir. Yerinin tam
olarak tesbiti konusunda Medrese bitigiginde olmasi gorugu agirl~kkazanmaktadlr.
1530 yllinda Piri Bey Imketi'nde 16 kigi ~aligmaktave gunde 61 akqa iicret
almaktadlr.
Masraf-I Im9ret-i Cedid:
"Ki Piri Bey bin Halil Bey cami-i jery kurbiinde bina eylemijdir.
Cami'in hiidddmzna ve medrese-i mezblirede miitemekkin olan muhasszline
ve slihtevdna ve fukard-i inesdkine ve dyende ii revendeye ve dort aded
misajirhdneye ber mliceb-i yurt-z vdkzfsubh ii jdm ta'dm veriiliir".

Yllmaz Kurt

-

Cihet-i vekil-harc, fi yevm
Cihet-i bevviib-I matbah, fi yevm
Cihet-i kayygm, fi yevm
Cihet-i qlrakdiir, fi yevm
Cihet-i ser-tabbahin, fi yevm
Cihet-i ser-habbgzin, fi yevm
Cihet-i gakird-i tabbahin, fi yevm
Cihet-i gakird-i habbiiz, fi yevm
Cihet-i mil'akiidiir, fi yevm
Cihet-i-nasib=i-gugt,-fi-yevm
Cihet-i nasib-i nrin, fi yevm
Cihet-i ferriig-i t a ' h , fi yevm
Cihet-i kilerci, fi yevm
YEKUN, ~f YEVM
Cem'an gayn ez iicret-i sakayan,j? yevm

5
5
4
3
5
5
2
2
2
2
2
4
4
61
178

Tablo IV: 1530 Yzlznda Imaret Gorevlileri ve Ucretleri

---

1540 yilinda valuf gelirleri toplaml 383 985 akqaya ulagmgtlr. Bunun 117 050
akqasi 8 kapili qarginin, 80 000 akqasl Kinlk'daki Danigmend qeltik argimn geliridir.
--1-5407da-muderris-gunde-50 akqa;;mutevelliise-1 00-akqa-almay'a -baglarmStw~---- - Mutevelli, cab?, kiitib, mimar gibi dobudan valuf iglerini yuriitenlerin saylsi 15 kigi ve'
aldiklari ucret yilda 74 960 akqadlr. Bu yilin valuf bilanqosunda giderler toplarm 362
414 akqa olarak gorulmektedir. 21 571 akqa ise valuf kasasindpdir.
Vakfin 1540 yili hesaplarinln biiyuk bir titizlik ile tutuldugu verilen hesap
sonuqlarinin do& glctlgl goriilmektedir. Defterin 1570'lerde tutulan II. bollimiinde ise
ara toplamlar alinmadigi gibi sonuq hesabi da qikarilmarmgbr.
Piri Paga Vakfiyyelerinde yer alan valuf listesi daha once verdigimiz mulk listesi:
ile luyaslanamayacak olquye ulagmgtlr. Bunlardan birkaqini slralwak istiyoruz:
2 koy, 3 koyden hisse, 7 mezraa, 4 mezraadan hisse, 1 bag, 6 tarla, 30 bahqe, 5
qeltik argi, 2 kogk, 304 dukkiin, 8 kapan, 1 ma'sara, 1 boyahane, 2 Qrin, 24 diikkan
arsasi, 300 pazaryeri sofas~,8 hamam, 1 tuzla, 49 degirmen vs. . .?.
Piri Paga, babasindan 1522 akqa gelir ile devir aldigi vajcfi 51 yll iqerisinde
sel6tin vakji gekline donugturmu~tur.1570 yillannda vakfin harcamalari tutari 755 682
akqa olmugtur. Valuf kurumlar~ndayuzlerce kigi qallgmaktadir. Vakfin bu geligmesinde
Piri Paga'nin qabasi aqiktir. Ancak daha genig bir degerlendirme ile bu geligmede
Osmanlilarin v h f tegkilribna verdikleri onemin izlerini de bulmak m u w n d i i r .
Y. Kurt, "Ramazano~ullann~nVak~flan", X. Tiirk Tarih Kongresi, Ankara 22-26 Eyliil
1986, (Bas~mdaolan teblig), s. 16.

Memliik yonetiminde bolgede hukum suren istikrars~zhk,bitmek bilmeyen iq
qekipneler halh yoksul diigiirmiigtu. ~ n l i tarihqimiz
i
Agikpagaz2de bu gerqegi gu
sozlerle dile getidgtir:
"Mzszr dahi evvelki Bky oog'lanlann tiz tiz azl itdiler ve birbirine Beylik virdi
rugvetZen, bu sebebden Beyleri yohsul oldu, dher Kiilek'i kula virdilerM5.Bu bahmdan
Osmanll doneminde ekonomik durumun duzeldigini ve vahflarin geli~tiginisoylemek
yanl~golmayacaktlr. Bir makale ~erqevesiiqerisinde Ramazano~ullm'ninbutun
valuflaiini anlatmhk miimkun olmadiglndan burada daha qok bugune kadar pek ele
ahnmayan 8 Kapili Cargl uzerinde durulacaktlr.

Adana Aqlkhava Miizesi: Ramazano~ullari V a k ~ f C a r y s ~veya 8
Kaplli Carg~:
Bugun Miinif Yegenaga Caddesi'nde Buyuksaat civannda bulunan Car91 Hamarm
(Hamam-i Cedid), ~ s t u o r t u kCargi (BezzPzistSn) ve Bahrcilar Caralsi tarihi
Ramazanogullan Valuf Carglsi'nin merkezini teakil etmekteydi. 538 numarali Evkaf
Defteri'de ve Piri Paga vakfiyyeleri'de bu qargi 8 Kaplll Cargi olarak adlandmhgkr. Bu
qargi iqerisinde bulunan ozel gahislara ait butun mulkler Piri Paga tarafindan satin
&narak vakfa dahil edilmigtir.
XVI. yuzyildan kalan bu tarih? eser ozel gahislarln mulkiyetine geqmia
oldugundan yer yer yikilarak yerlerine 2-3 katli betonanne binalarin dikilmekte
oldugunu uzulerek gonnekteyiz. Vatandaglarimzi da magdur etmeyecek bir fonnul ile
bu qevrenin tarihi eser kapsamina alinarak korunmasl qareleri en h s a zamanda
bulunmahdir. Bu konuda kulturel degerlere buyuk onem veren qaliakan valirniz Sayin
Recep Birsin Ozer ve Valuflar Bolge Mudurii'muz Sayin Mevlut Mert bagta olmak uzere
butiin yetkililerden ve hymetli Adanali hem~ehrilerimizdengayret beklemekteyiz.
8 Kapill Cargl'nln merkezinde bulunan Hamam-I Cedid bugun Carp Hamami
diye adlandinlmaktad~r.Etrafindaki vahf evlerle birlikte 1540 ylhnda 19 500 akqa gelk
getiren hamam suyunu Seyhan nehrinden almaktaydi6.
Seyhan nehrinden gehre su saglayan 2 dolaptan birisi Dolab-1 kebir, digeri
Dolab-1 sagir-i Mollaclk ismiyle anllmaktaydi.
Hamamln yanlnda yllda 24 000 akqa geliri olan Pamuk Kapani Hanl
bulunmaktaydi. Onun yan~ndabog bir arsa ve ekmek firini yilda 2 000 akqa
getirmekteydi. Firm yan~ndakisusam ma'saraslndan 2 000 akqa vakfa gelir
'saglamaktaydi. 1570 yillarinda ma'sarada yag varken hariqten yag getirilip satllmasi
vakfa zarar verdigi iqin yasaklanmgtlr. Bu monopolyeye raigmen ma'saranm geliri aynl
kalmlgtlr7.
Ma'saranm batisinda Bezz2zPstrin yer almaktadir. Bezz2zist2n iqerisinde 51
manifatura dukkanl bulunmakta ve 11 000 akqa kira geliri getirmektedir. Caddenin
karglslnda bakkal ve attar ve diger sanatk2rlarin faaliyet gosterdigi dukkanlar vardir.

:

Agkpagazade, Teviirih-i Al-i Osrnan (Agzkpagazcide Tarihi), Istanbul 1332, s. 226.
ED. 538 (1540), ddana Evkdf Defieri, v. 2b.
ED. 538 (1540), v. 2b; ED. 538 (1570), v. 20b.

,

Yilmaz Kurt
Bunlarin sayisi 186'dlr ve yilllk kiralarl 44 000 akqadir. Bu lusimda ayrica 14 finn
~u1u~alttaydi:Kddokunax 2 dukkgnve 1 tabbiigh-IiTedEii Eagka b-ia3a-5 tan6 de h3n
bulunmaktaydi. Bu hanlarln 3 tarafi kapali, qargiya bakan taraflari aqikh. Bu hanlarda,
un, piring, pekmez, bugday ve arpa, kuru uzum ve kuru incir, sabun gibi ticaret meth
toplu olarak sahlmaktaydi. Boyle her ma1 iqin ayri kapan kurulmasl gehirde can11 bir
ticaretin bulunduguna igaret sayilabilir.
Bu sayllan hanlarin ve dukkfinlann "hepsi sur ile yani duvar ve baru ile qevrili
olup 8 kapi konmugtuf"'. Bu kapllardan 4 tanesi guney yonundedir. '

Giiney Uoniindeki Kapilar:
1. Kapi: Selim Bey Mahallesi'nden Su Gedigi'ne giden cadde uzerindedir. Selim
Bey 1516 yilinda Adana valisi idi. Yaptudigi mescid etrafinda olugan mahalle onceleri
Selim Bey Mescidi Mahallesi adiyla an~hrkensonralar~Su Gedig'i adinl alms ve bu ad
gunumuze kadar gelmigtirg. Bugunku 62. sokaga aqllan kapldlr.
2. Kapi: Selim Bey Mahallesi'den Guneklu Gazisi ve Cerqi Ahmed Ogullm ve
diger kimselerin mulklerine giden caddeye a~ilmaktayd~.
Bugiin 61. sokaga aplan
kapichr.
3. Kapi: Baytemur (Baydemir) Mahallesi'nden Agba tarafina giden yo1
uzerindedir. 67. sokaga aqilmaktaydi.
4. Kapl: Silahdar Huseyin ve Cafer Bey ve diger kimselerin mulklerine giden
yola aqilmaktaydl. Bugun 69. sokaga aqilan kapl olmalidir.
K a p ~_ :
5. Kapi: Yegenaga Caddesi'nden Cami-i Atik (Yak Camii) Mahallesine aqilan
cadde iizerindedir.

- - --

--Bati-Yliniindeki-

Kuzey Yoniindeki Kap~lar:
6. Kapi: Kara Sofu Mahallesine giden yo1 uzerindedir. Kara Soku 1536 tarihli
Defterde Adana Mirlivasi yani Adana Valisi olarak gosterilrnigtirlO.Bugun Kara Soku
diye aruldigi gibi Ser'i Sicil kayitlmnda da Kara Soku geklinde geqmektedir. l1 Ancak
gahis ad1 olarak kullanllmasi bu ismin sonradan degigtirilmig olabilecegini
diigiindiinnektedir.
7. Kap~:Cargi Hamarni h ham am:^ Cedid) ile Pamuk Kapani arasindan Kadi
Mescidi Mahallesine giden yo1 uzerindedir.

VGMA, 954 (1547) tarihli Piri Paga'mn 111. Vakfiyyesi.
F. Siimer, "Cukurova Tarihine Dair Aragtirmalar", s. 55. Ayrica 1572 tarihinde Adana
mahalleleri iqin bkz. : Y. Kurt, "1572 Tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterine Gijre
Adana'nin Sosyo-ekonomik Tarihi iizerine Bir Aragtirma", Belleten, LIV-209 (1990), s.

181-185.

TD. 177 (1536), Adana Mufassal Tahrir De?eri, s. 8.
l 1 Adana Ser'iyye Sicilleri, 1 Nolu Defter, s. 17.
lo

Rarnazanog'ullari Carjrsl

Dogu Yoniindelci K a p ~ :
8. Kapi: M. Yegenaga Caddesi'nden Vahf Sarayl qevresinde bulunan Halil Bey
evlerine giden ana yola aglmaktadir.
Bu 8 kapi yaptiiimlz yer tesbitinde argiv belgelerimizdeki bilgilere tam bir
uygunluk gostermigtir12. Cargi qevresindeki surdan bir iz kalmamigtir.
Evliy a Celebi 1671 yilinda buradan geqerken Adana kalesi henuz yihlmamigtl.
Kalenin batisinda ve kuzeyinde buyuk varoglar bulunmaktaydi. "Her sokak bag.inda kale
kapisi gibi buyuk kapilar vardi ". Varogun etrafi 8 700 adimdi ve bahqelere qlhlacak
yollannda buyuk hendekler bulunmaktaydi.
Evliya Celebi gehir iqerisinde 120 ocakli Ramazanoilu hanindan bahseder. Bu
han girig kaplsi 62. sokaga aplan Buyuk Saat yanindaki Yeni Hun olmalldir. Car91
iqindeki harnama Eski Hamam dedigine balullrsa yeni bir hamam yaptmlmghr. Ancak
bugon 86. sokakta yer alan Yeni Hamam 1720 tarihinde yaptir~lacaktlr~~.
Han
etrafindaki 360 kiirgir dukkln ve kale gibi bedestani hep Ramazanoglu yapisldlr. Ayrica
gehir iqerisinde 130 dukkln vardir. Evliya Gelebi ikinci bir imaretten daha soz
etmektedir. 0yle anlagillyor ki yeni bir imaret yaptlrllmig ve han iqerisindeki dukkln
sayisl 360'a q~krmgtlrl~.
8 kapili qargi iqerisinde yer alan, dukkin, han ve f ~ i n l a n n1540 yllindaki topIam
geliri 117 050 akqa olarak gosterilmigtir. Bugday, un, sabun, pirinq ve kuruyemig
kapanlrun qargi iqerisindeki yerini tam tesbit edemedik. Bugun Vahf Cargisl olarak
bilinen Gon Hani iqerisinde veya 62. sokagin dogusunda Yeni Han'ln bitigiginde
bulundugunu tahmin etmekteyiz.
8 Kapili Cargi'nm yaninda bog bir arsa hayvan agih olarak kullanilmakta, burada
gece kalan hayvanlar iqin ucret ahnmaktaydi. Boylece Carp, bakkal ve attar
dukklnlanyla, kapanlari, mastabalari, hanlar~,mescidi, ~egmesi,ahin ile tam bir kiilliye
olugturmaktaydi.
Sehirde Suk-i Atik denilen ayri bir Gar91 vardi. Bu qargi iqerisinde ise Gul Paga
Ham, Attar Hani, Sehabeddin Hani ve dukklnlar bulunmaktaydi. 1530 tarihli Defterde
geqen diger qargl adlari gunlardir: Saraqlar Cargisl (Suk-1 Serricln), Ayakkabicilar Cargisi
(Silk-1 Kegfduzln), Demirciler Cargisi (SQk-i Haddldin), Bakkallar Cargisi (SQk-i
Bakklltn).
Bu qargilardan ayri olarak Boynuegri Hanl, Kantaroglu Hanlari da Evkif
kayitlamda geqmektedir.
Ramazanoii;ullari vakfi genel- niteligi itibariyla bir evladlik vaklftir. V a h f
yonetimi (mutevellilik) "gart-1 v&f' geregi en buyuk erkek evllda geqmektedir. Valuf.
kaynaklann~n3 ylldan daha uzun siireli kiraya verilmemesi, muderrislerin ve hatiblerin
l2
l3

l4

8 Kapili Cargi'nin yer tesbiti qaliamalarinda bana yardimci olan Adana Kiiltiir Mudiirii
Sayln Veysel Erdem Bozdogangil'e ve Haci Omer Sabanci Kiiltiir Sitesi Mudiirii Sayin Ismet
fpek'e aqik teaekkiirii bir minnet borcu bilmekteyim.
Tiirkiye'de VaklfAbideler ve Eski Eserler 1, 2, bs. , Ankara 1983, s. 36.
Mehmed Zillioglu Evliya Celebi, Evliya Celebi Seyahatnrimesi, c. IX, Istanbul 1984, s.
138-139.

Yllmaz Kurt
"mutevelli arzi" ile tayin edilmesi ve gorevden alinmasi, valuf binalarin tamirine
-qaliganlann maqlmnclaKbile-obielik verilmeXi-Qill ~ ~ l d ~ t ~ geregidir t - 1 ~ f
Vakfin her tiirlu igletim, balum ve onarim masrafi odendikten sonra arta kalan
para Ramazano~ullari sulrilesinin erkek qocuklari arasinda egit olarak
boluatiirulecektir15.
Osmanli klasik valuf uygulamasi16 sinirlariru. zorlayan bazi uygulamalar gijze
qarpmaktadlr. Bunlardan birisi Sancakbeyi hassi olarak tayin,eiiilmig olan bazi gelir
kaynaklar~mnvakfa d6nii~tiiriilmiigolmasidlr. Qehirdeki pamug kapam ve boyahanenin
sancakbeyi haslan iqerisinde oldugu halde vakfiyyelerde valuf olarak sayilmasi buna
omektir. Bir digeri de Halil Bey vakfina dahil yllllk geliri 9 620 akqa olan 13 bahqeden
ogiir ve harac &nrnamasid~rl~.
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Ramazanoglu Halil Bey tarafindan kurulan Adana Ulu C&
've Medresesi Vakfi
Memliikler doneminde 1522 akqa geliri olan kuquk bir vahf olduii;u halde Osmanhlar
doneminde hzla geli~erekhparatorluk qapinda buyiik bit valuf olmugtur. Halil Bey'in
oglu Piri Paga'nin 5 1 yil suren sancakbeyligi ve mu'tevelliligi sirasinda gucunun
doruguna ulagan valuf 1568'den soma gerileme baglamigtir. XIX. yuzyllin ikinci
yansinda valuf mallan birer iki~ersahlarak valuf tiiketilmigtir.
Ramazanoli;ullan vakfinin 8 Kapzlz Car$zsz 1540 yilillda 117 050 akqa yillik
geliri olan buyuk bir kiilliyedir. Bugun ayakta duran BezzkTst6n ve Balurcilar Cargisi,
Cargi Hamami, Gon Hani bu kulliyenin ayakta kalan onemli lusimlandir. Bu ata
- - ydgarlarmn korunmasi hepimize dusen bir gorevdir.
-- -- _'

Yilmaz Kurt

l5 ED. 538 (1540), v. 9b. (Vaktf yonetimi ile ilgili gok onemli
l6 Bahaeddin Yediylld~z,
"Vaktf', IA, c. XII, s. 153-172.
j7

ED.538 (1540), v. 3b.

bir belgedir).

