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Elaz  li’ne ba l  Palu lçesi eskiden co rafi konumu itibariyle 
Do u Anadolu Bölgesi’nde önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Palu 
bölgesi Akkoyunlu Devleti Hanedan 'ndan Ahmet Bey (1379-1403) 
taraf ndan yönetilmi  bu dönemde ticari ve stratejik önemini 
sürdürmü tür. 1514 y l nda Çald ran Seferi’nden sonra Osmanl  
mparatorlu u hâkimiyetine “Ocakl  Palu Hükümeti” statüsüyle girmi tir. 

Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetinde ehir merkezi h zl ca geli mi  ve 
birçok yap  in a edilmi tir. XVIII. yüzy la gelindi inde Palu 
Hükümeti’nin Çar ba  Mahallesi’nde ehrin her türlü ihtiyac n n rahatça 
kar land  tam te ekküllü bir çar  olu turulmu tur. Hicrî 1179 (1765) 
y l nda bla o ullar  (Ebla o ullar ) ailesinden “el-Hac Hasan bin Ali bla  
(Ebla i) el-Palevi Efendi” otuz adet dükkân n  A a  Mahalle’de yapt rd  
bla iyye (Ebla iyye) Medresesi’ne vakfetmi tir. bla o ullar  vak fname 

belgesinde Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar daki baz  dükkân 
sahipleri ile di er baz  yap lar n neler oldu u belirtilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Çar ba  Mahallesi, Palu, bla iyye 
(Ebla iyye) vak fnamesi 

 

Abstract 

Palu Township, formerly attached to Elaz  Province,as its 
geogrophical position was one of the most important trade centers in 
Eastern Anatolia Region. The Palu Region was administered by Sir 
Ahmet (1379-1403) from dynasty of Akkoyunlu State, and it has 
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maintained its commercial and strategic importance. AC.1514M. after 
Çald ran Excursion, it fell under domination of The Ottoman empire as 
Palu Ocakl k Sanjak. The city center developed quickly and many great 
buildings were constructed while it was under domination of Ottoman 
Empire. When it was XVIII.century , the quarter Çar ba  of Palu 
Government, a full-fledged bazaar where all the necessities of the city 
were conveniently supplied was constitued. In H.1179/A.C.1765 el-Hac 
Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi Efendi the bla o ullar  
(Ebla ogullar - Kipchaks) family consecrated thirty shops to bla iyye 
(Ebla iyye) madrasah where was constructed in A a  Guarter. The owners 
of the shops and the other constructions situated in the Çar ba  
Guarter were mentioned in the bla o ullar  foundation document. 

Key Words: Trade, Çar ba  Guarter, Palu, bla iyye (Ebla iyye) 
foundation document 

 
Akkoyunlular Dönemi’nde Palu ve Ticaret 
Palu bölgesi Akkoyunlu Devleti döneminde Akkoyunlu Hanedan ’ndan 

Kutlu Bey’in o lu Ahmet Bey taraf ndan yönetiliyordu.1 Ahmet Bey, Akkoyunlu 
Devleti boy beyli ini karde i Karayülük Osman Bey’e b rakana kadar Palu 
bölgesi en önemli stratejik ehirlerden biriydi. Bu dönemde Palu kalesi savunma 
amaçl  olarak önemli kalelerden biri olsa da Akkoyunlular bu dönemde bugünkü 
Palu Kalesi’nin yakla k üç kilometre a a s nda Murat rma  yan nda bulunan 
Sam at ( im at)2 bölgesinde ehir merkezini kurmu lard . Bu dönemde kale 
çevresinde de yerle im yerleri olmas na ra men Sam at ehri kadar Palu 
Kalesi’nin yerle kesi nüfus ve ticaret yönünden pek canl  de ildi. Nitekim 
Erzincan Emiri Mutaharten ile Sam at bölgesindeki Gülü kürd3 mevkiinde 
sava  yap lm  bu sava  Akkoyunlu Ahmet Bey kazanm t . Ahmet Bey’in 
karde i Karayülük Osman Bey boy beyli ine terfi edince Palu bölgesi eski 
önemini biraz kaybetti. Buna kar n Ergani ehri’nin ticaret aç s ndan de erinin 
artt  sonucuna var labilir. Çünkü Ergani, Karayülük Osman Bey’in boy 
beyli ini ele geçirmesine kadar babas  Kutlu Bey’den devralarak hüküm sürdü ü 
ehirdi. Akkoyunlu Devleti’nin y k l na kadar; Palu Bölgesi Diyarbekir 

1  Kutlu Bey’in sa l nda Akkoyunlu ba bu lar n n en büyükleri olan o ullar  Ahmed 
Bey Palu’ya, Pîr Ali Ki ’ya, Kara Yülük Osman Bey ise Ergani’ye hâkim bulunuyordu. 
Bkz. Salim Cöhce, “Otlukbeli Sava na Kadar Akkoyunlular”, Anadolu Birli inin 
Sa lanmas nda Otlukbeli Sava n n Yeri ve Önemi Panel Bildirileri, (Haz. Enver 
Konukçu), Otlukbeli Belediyesi Yay nlar , Ankara, 1997, s. 125. 
2  Palu’nun a a  k sm nda Murat rma  k y s nda bulunan ehirdir. imdi harabe 
y k nt lar ndan ba ka bir ey kalmam t r. Bkz. Ebu Bekir-i Tihrani, Kitab-  Diyarbekriyye 
(Yay. N.Luga1-F.Sümer), TTK Yay., I.Cüz, Ankara, 1993, s.37 
3  Eskiden Palu lçesi’ne ba l  köydü. Bugün ise Kovanc lar lçesi’ne ba l  Murat ba  
köyüdür. 
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Vilayeti’ni Bayburt, Sivas ve Erzincan ehirlerine ba layarak ula m  sa layan 
tarihi ipek yolunun kav ak noktas ndayd . Özellikle Akkoyunlu Devleti 
ba bu lar  bu ticaret yolunu ele geçirmek amac yla bazen de ticaret kervanlar  ile 
gelen mallar n düzenli ve ucuz bir ekilde kendi yönetimlerindeki ehirlere 
ula mas n  temin etmek için Erzincan merkezli Mutaharteno ullar  ve Sivas’ta 
hüküm süren Kad  Burhanettin’e kar  siyasi artlara ve ç karlar na göre hareket 
ederek bazen sava m  bazen de askeri alanda ittifak içerisine girmi lerdi. 

Karayülük Osman Bey Akkoyunlu Devleti’nin te kilatlanmas nda ve 
kurumla mas nda en önemli ki iydi. Karayülük Osman Bey, Ergani ehri’ni 
yönetti i ilk günlerden itibaren bölgedeki yerli beyleri yok etmekten ziyade 
onlarla iyi ili kiler içerisinde bulunmu , akrabal k ba lar  kurmu  ve böylece 
kendi konumunu güçlendirmi ti. Bu olumlu tutum sayesinde Karayülük Osman 
Bey ile E il Beyi Devlet ah Buldukâni (Mirdâsî) aras nda derin bir dostluk ba  
olu mu tu. Daha sonraki dönemlerde Akkoyunlu Ali Bey, Devlet ah Bey’in 
k z n  o lu Uzun Hasan Bey’e isteyerek aradaki dostlu u daha da peki tirdi.4 
Ayn  dönemde Akkoyunlu Devleti’nin Palu valisi olan Ahmet Bey’in o ullar  ile 
Palu bölgesindeki Ba n Buldukânî (Mirdâsî) Beyleri aras nda olu an iyi ili kiler 
neticesinde, askeri alanda da ittifak söz konusuydu.5 Akkoyunlular, hâkim 
olduklar  topraklar üzerinde kendilerinden önce kurulmu  olan di er devletler 
gibi, ticareti te vik etmi  ve süreklili i için de çaba harcam lard r.6 Uzun Hasan 
Bey, ticaretin geli mesini sa lamak için ülkesinin her yerinde ticaret vergisi olan 
“tamga”y  20 dirhemden bir dirheme indirmi ti.7 Nitekim çok yüksek olan bu 
ticari vergi, ticaretin geli mesine engel olmaktayd . Ayr ca Uzun Hasan Bey’in 
Rakka civar ndan gelip geçen tüccar kafilelerine rahat vermeyerek mallar n  
ya malayan Ne ib, Uneyn ve Rebia gibi Arap a iretlerini iddetle te’dip ederek 
tüccara emniyet vermi  olmas , Akkoyunlu hükümdar n n ticarete vermi  oldu u 
önemin bir göstergesidir. 

Akkoyunlu Devleti’nin kurulu undan itibaren genellikle güney bölgeler 
olan Suriye, M s r Halep, am bölgeleriyle s k  bir ticari ili ki mevcuttu. 
Ergani’nin ticari yollar üzerindeki konumundan dolay  yukar da say lan mallar 
d nda eker, çivid gibi ticari mallar da buradan geçirilmekteydi. ehir 
Pazar ’nda ise pamuk, sabun ve k na gibi ürünler sat lmaktayd . Ergani reayas , 
ba lar ndan elde ettikleri üzümden arap üretip satarak gelir elde etmekteydiler.8 
Ayn  ekilde Ergani’den ayr lan bu ticaret yolu Palu üzerinden Erzincan-Sivas-

4  lhan Erdem, “ Ak-Koyunlu Devletini Meydana Getiren A iretler”, Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih ncelemeleri Dergisi, C.VI, zmir, 1991, s.288, 289 
5  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , Alt n Kalem Yay nlar , zmit, 
2003, s.142 
6  Kaz m Payda , “Ak-koyunlular Döneminde Ticaret”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Co rafya Fakültesi Tarih Ara t rmalar  Dergisi, C. 23, Say : 36, Ankara, 2004, s.213  
7  Ayn  eser, s.214 
8  Ayn  eser, s.215 
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Erzurum istikametine do ru ilerliyordu. Bu ürünleri Palu ehrinde de bulmak 
mümkündü. M s r-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan Akkoyunlu ehirlerinden 
Urfa’ya, Haleb ve ba ka yerlerden sabun, k na, hurma, f nd k, badem, zeytinya , 
sadeya , bal, pekmez, kuru üzüm, kuru incir, erik ve zerdali gibi emtia getirilip 
sat lmaktayd . ehirde biber, zencefil, karanfil, kalay ve ni ad r n da ticareti 
yap lmaktayd . 

Akkoyunlu devletinin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Erzincan, 
s naî ve ticari faaliyetlerde önemli bir yer i gal etmekte idi. Uzun Hasan Bey 
ticaretin geli mesi için birçok tedbir alm t . Örne in onun ticari 
düzenlemelerinin baz lar , XVIII. yüzy la dek Diyarbekir, Azerbaycan, Fars, 
lrak-  Arab ve lrak-  Acem’de yürürlükte idi. XVI. yüzy ldaki Do u Anadolu’ya 
ili kin Osmanl  kanunlar nda korunan Uzun Hasan Bey’in bu ticari 
düzenlemeleri, sat  vergisi oran n  dondurmay  sa lamakta ve geçi  ücretlerinin 
toplanmas n  bir düzene ba lamaktayd . Ayr ca bu düzenlemeler sayesinde, 
bölge görevlilerinin keyfi uygulamalar n n önüne geçilmi , yerel ayr cal klar 
önlenmi  ve ticaret te vik edilerek devlet gelirleri artt r lm t .9 

Akkoyunlu Devleti’ni Haleb, am, Beyrut ve Bursa gibi ticaret merkezleri 
ile birle tiren kervan yollar n n ço u Bitlis hâkimlerinin yerle ti i dar geçitlerden 
olu makta idi. Bu a iretlerin e k ya guruplar , sürekli olarak buradan geçen 
ticaret kervanlar n  soyuyorlard . Bundan dolay  Akkoyunlu hükümdar  Uzun 
Hasan Bey, Cihan ah ve Ebu Said üzerindeki zaferlerinden sonra bir süre 
merkezi iktidara tabi olmayan a iretlerin mukavemetini k rmakla u ra arak, 
ticaret yollar n  güven alt na almaya çal m t . Uzun Hasan Bey’in kumandanlar  
olan S lfi Halil, Süleyman Bey ve Bay nd r Bey, a iretlere ait kaleleri ele geçirip 
da tt lar. Örne in Akkoyunlu Devleti’nin güçlenerek E il, Palu, Çermik 
Mirdâsî Beyleri’nin vergi gelirlerinin baz lar na el koymas  üzerine E il hâkimi 
Devlet ah Bey’in o lu II. sa eni tesi Uzun Hasan’a kar  birkaç kez isyan 
te ebbüsünde bulunmu ; neticede Akkoyunlu Padi ah  Uzun Hasan II. sa’n n 
k z n  o lu U urlu Muhammed’e isteyerek aradaki husumete son vermi tir.10 
Akkoyunlu Devleti’nin çökü  döneminde ise Palu Mirdâsî beylerinden Hüseyin 
Bey 1495 tarihinde Palu kalesini fethederek ticaret kervanlar n n en önemli geçi  
noktalar ndan birini ele geçirdi. Hüseyin Bey bu güzergâhtaki önemli geçi  
noktalar ndan biri olan Ergani kalesini ku att ysa da bu ku atma s ras nda 
ölümü11 üzerine buna muvaffak olamad . Fakat Palu ehri’nin yönetimi karde i 
Rüstem Bey’in o lu Cem id Bey’in elinde kald . 

 

9  Ayn  eser, s.218 
10  lhan Erdem, “ Ak-koyunlu Devletini Meydana Getiren A iretler”, s.249; ayr ca bkz. 
erefhan, erefname, (Çev. Frans zcadan R za Kat ), Yaba yay nlar , C. II/I, stanbul, 

2010, s.31 
11  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
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Palu’nun Osmanl  Hâkimiyetine Giri i 
Akkoyunlu Devleti hâkimiyetinde bulunan Palu bölgesi Akkoyunlular’ n 

çökü  döneminde 1495 y l nda Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin Ba n beylerinden 
olan Cem id b. Rüstem b. Mir Hamza el-Mirdâsî12 taraf ndan fethedildi.13 Fakat 
Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin bu hâkimiyeti uzun sürmedi. Nitekim kalabal k 
Türkmen gruplar yla birlikte 1503 y l nda Erzincan’dan ayr lan ah smail, önce 
irvan’  alarak babas n n hedefini gerçekle tirmi , daha sonra da Akkoyunlu 

Elvend’i ayn  y l n yaz ay nda Nahç van bölgesinde yap lan urur Sava ’nda 
yenilgiye u ratm t r.14 Akkoyunlu devletinin y k lmas  neticesinde Safeviler 
Diyarbekir yöresine ve Palu’ya hâkim oldular. Cem id Bey, Safevi yöneticileri iyi 
geçinmeye çal t . Bu anlay n neticesinde bir dönem Safevi Devleti 
komutanlar ndan Pazoki Çolak Halid’in maiyetinde bulundu.15 

Osmanl  mparatorlu u ile Safevi Devleti aras ndaki Do u ve Güneydo u 
Anadolu bölgelerine hâkimiyet mücadelesi neticesinde Çald ran Seferi 
sonucunda 1514 y l nda Palu’nun Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetine 
girmesinde Cem id Bey’in büyük eme i oldu.16 Cem id Bey, Mevlana dris-i 
Bitlisi’nin tavsiyesine uyarak Osmanl ’ya ba l l k bildirdi i gibi kendi a iret 
kuvvetleri ile Çald ran seferine kat lm ; Çald ran seferinden sonra ise Palu’yu 
Karaçinzade Ahmet Bey’in yard m yla17 k z lba lardan Arab ah’ n elinden 
kurtarm t r.18 

Palu bölgesi Osmanl lara ilk ba lanan yerlerden biridir.19 Diyarbekir 
ehrinin al nmas  ve bunun sonucunda Mardin civar nda 1517’de yap lan Dede 

12  Cem id Bey’in soyu Hz. Abbas’a ula maktad r. Soyunun eceresi u ekildedir: 
Cem id b. Rüstem b. Mir Hamza b. Emir Timurta  b. Muhammed b. brahim b. 
Bulduk b. Pir Bedir b. Pir Musa b. Pir Mansur Seyyid Hüseyni Arec b. Seyyid Ahmet b. 
Seyyid Tahir b. Seyyid Abdurrahmanuz Zahid b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Gani b. 
Seyyid Ali b. Seyyid Cemaleddin b. Seyyid Yusuf ihabuddin b. Seyyid Muhammed b. 
Seyyid Ali b. Seyyid Abdullah b. Abbas b. Abddulmuttalib b. Ha imil Kurey i. Bkz. 
Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, Alt n Kalem Yay nlar , zmit, 2014, s.33  
13  Nusret Ayd n, Diyarbak r ve Mirdasiler Tarihi, Avesta Yay nc l k, stanbul, 2011, s. 304-305 
14  Rumlu Hasan, Ahsenüt-Tevarih (Çev. Cevat Cevan), Ankara, 2004, s.73-78 
15  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
16  Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.35 

  M. Ali Ünal XVI. Yüzy lda Palu Hükûmeti’’, Ondokuz May s Üniversitesi, E itim 
Fakültesi Dergisi, Say :7, 1992. s.244 
18  erefhan, a.g.e., C. II/I, s.32 
19  Osmanl  Padi ah ’na ilk ba lanan beyler ve Safeviler’den ilk al nan bölgeler unlard : 
Zirki Begi Ahmet Beg bi’l- hücum Meyyâfarikîn Kalesi’ni ve Kas m Beg E il Kalesi'ni 
ve Cem id Beg Palo Kalesi’ni ve Soran hâkimi Seyyid Beg Erbil ve Kerkuk’ü ve sâir 
ümerâ-i Ekrâd’ n her biri kendisine civar olan kalelere Sultan Selim Han nam na hücum 
ve bir haylisini ahz ve istirdâd eylediler. Fakat Kara Han’ n kuvveti pek ziyade ve 
mükemmel oldu undan ahalisinin bu suretle müdafa’aya k yâm etmesi (Âmid)’in 
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Karg n Sava ’ndan sonra Do u ve Güneydo u Anadolu topraklar  Osmanl  
hâkimiyetine geçti i gibi Safevilerin bölgedeki etkinli ine son verilmi tir. 
Bölgenin fethedilmesinden sonra B y kl  Mehmet Pa a Diyarbekir valisi oldu.20 
Osmanl  Padi ah  Yavuz Sultan Selim ise dris-i Bitlisî’ ye bo  fermanlar vererek 
bölgedeki ekrad beylerinin toprak mülkiyetlerinin belirlenmesinde yetkili ki i 
k ld . dris-i Bitlisî bölgedeki hizmetlerini göz önünde bulundurarak merkezi 
yönetime bölge beylerinin statüsünü içeren bilgiler verdi. Merkezi Osmanl  
yönetimi bu bilgileri göz önünde bulundurarak bölgeyi idari taksimata ay rd .21 

Bu anlay n sonucu olarak do uda fethedilen topraklarda, Ocakl k ve 
Yurluk, Ekrad Sanca  ile Hükümet diye adland r lan sancak beylikleri olu turuldu. 
Kanuni döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde Cizre, E il, Genç, Palu, Hazro 
olmak üzere be  hükümet, sekiz de yurtluk-ocakl k sanca  bulunmaktayd .22 
Ekrad sancaklar nda tahrir yap ld ndan içlerinde t mar ve zeamet erbab  
bulunurdu. Ancak beyin ölümü veya azledilmesi durumunda sancak aile d nda 
bir ba kas na verilmezdi. Kanunnamelerde ifade edildi i üzere “azl-ü nasb” kabul 
etmezlerdi. Ancak ba l  olduklar  beylerbeyi ile seferlere kat lmak zorunda 
olduklar ndan, görevlerini yerine getirmezlerse azledilirler ve sancak, 
o ullar ndan veya akrabalar ndan uygun görülen birine verilirdi. De i iklik teklifi 
Beylerbeyi’nin arz  üzerine Divan-  Hümayun’da görü ülür, uygun görüldü ü 
takdirde teklif edilen ah s sanca a yönetici olarak atan rd . Hükümet sancaklar , 
beylerine mülkiyet yolu ile verilmi  olduklar ndan tahrîre tabi de illerdi. Bu 
yüzden içlerinde t mar ve zeameti bar nd rmazlard . Bunlar “mefrûz’ül-kalem ve 
“maktû’ül-kadem” (say m yap lmayan ve Osmanl  yöneticilerinin müdahale 
etmedi i) olduklar ndan sanca n gelirlerinin tamam  yöneticilerine aitti23 

Bunlara verilen önemden olsa gerek kendilerine padi ah emri yaz ld  
zaman “cenab” lakab  kullan l rd . Azil ve atama i leri de t pk  ekrad 
sancaklar nda oldu u gibi Beylerbeyi’nin arz  ile Divan-  Hümayun taraf ndan 
yap l rd . Sefer zaman nda bunlar da Beylerbeyi’nin emrine girmek 
zorundayd lar. mparatorluk ordusunun seferber edilmesinin maliyetinin yüksek 

muhasaradan kurtar lmas n  temin edemedi. Bkz. Aziz A an, Âmid ehrinin Sûret-i Feth 
ve Teshîri, arkiyat lmi Ara t rmalar Dergisi, Say : VII, Diyarbak r, 2012, s. 267; ayr ca 
bkz. Ahmet U ur, Celal-zade Mustafa Selim-name, stanbul,1997, s.616 
20  Rumlu Hasan, a.g.e., s.195 
21  Bayram Kodaman, Osmanl  Devrinde Do u Anadolu’nun darî Durumu, Anadolu Bas n 
Birli i Yay nlar , Ankara, 1986, s.13 
22  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dersaadet kdam Matbaas , C.4, stanbul, 
H.1314, s.27 
23  Orhan K l ç, “Yurtluk-Ocakl k ve Hükümet Sancaklar Üzerine Baz  Tespitler”, 
Ankara Üniversitesi Osmanl  Tarihi Ara t rma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Say : 10, Ankara, 
1999, s.120,121 
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oldu u bu dönemde, söz konusu idare biçimi hem etkili hem de ekonomikti.24 
Palu bölgesi Cem id Bey ailesine Palu Hükümeti statüsünde yurtluk-ocakl k 
olarak verildi. Cem id Bey, güzel yönetimi sayesinde Osmanl  yöneticileri olan 
emir ve vezirlerin takdirini kazand . Özellikle Çald ran Seferi’nden sonra 
Osmanl  hâkimiyetinin iyice sa lamla arak huzur ve sükûnetin sa lanmas  
neticesinde Palu Hükümeti önemli bir ticaret merkezi oldu u gibi h zl  bir 
ekilde büyüyerek geli ti. Tabi ki bunda Palu Hükümeti’nin co rafi konumunun 

büyük etkisinden de söz edilebilir. Bunun d nda bölgede üretilen yerli 
ürünlerin Osmanl  iç piyasas nda kolayca pazarlanarak sat lmas n n bölgedeki 
ticaretin canlanmas na katk s  da önemli ölçüde etkiliydi. 

 

16. Yüzy lda Palu Hükümeti ve Ekonomik Yap  
1514 y l ndaki Çald ran Seferi’nden sonra Do u ve Güneydo u Anadolu 

bölgesinde Osmanl  mparatorlu u hâkimiyetinin iyice peki mesinden sonra huzur 
ve güven ortam  temin edilmi ti. Ocakl  Palu Hükümeti beyi Mirdâsîlerden Cem id 
Bey (ö. 1568) Palu’nun kalk nmas  için çe itli giri imlerde bulunmu tur. Bu 
ba lamda halk n dini ilimlerde yeti mesi için medrese yapt rd  gibi çok uzak 
diyardan halk n istifa etmesi için Palu Hükümeti’nin merkezine su getirmi tir. 
Diyarbekir yöresinden gelen giden kervanlar n hiçbir ücret ödemeden her türlü 
ihtiyaçlar n n kar land  Demirkap  mevkiinde25 Demirkap  Han ’n 26 yapt rarak 
ticareti te vik edici ad mlar atm t r. Cem id Bey’in bu ad mlar  atmas nda Palu 
Hükümeti’nin co rafi konumunun etkisi de büyük oldu. Nitekim Diyarbekir, Urfa, 
Haleb, am, Ba dat ehirlerinden gelen kervanlar n Anadolu’nun iç bölgelerine 
ula m n  sa layan Murat Nehri üzerindeki en önemli köprülerden biri Palu’da 
bulunuyordu. Diyarbekir yöresinden gelen kervanlar Palu Hükümeti’nin merkezine 
u rar; Palu Hükümeti’nden Harput sanca na geçer; Harput’tan sonra Kayseri ve 
stanbul güzergâh n  takip ederlerdi. Ayr ca Erzurum ve Kafkasya taraf na gidecek 

olan kervanlar yine Palu Hükümeti üzerindeki tarihi köprüden geçmek 
zorundayd lar. Palu Hükümeti ile Diyarbekir Beylerbeyli i’ni birbirine ba layan yol 
güzergâh nda XVI. yüzy l n ikinci yar s nda kervanlar n yo un olarak u ray p geçti i 
güzergâh olan Kalkan Köyü’nü E il Mirdâsî beyleri yönetim merkezi seçmi ler27 ve 
burada bölgenin en önemli hanlar ndan birisi olan erbettin Han ’n  in a etmi lerdir.  

24  Fatih Gencer, “Merkezîle me Politikalar  Sürecinde Yurtluk-Ocakl k Sisteminin 
De i imi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Ara t rmalar  Dergisi, C.30, Say :49, Ankara, 2011, s.78,79 
25  erefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31 
26  Demirkap  Han , Palu ile Ergani bölgelerini birbirine ba layan kervan yolu 
üzerindeydi. Bugün ise Demirkap  Han ’n n y k nt lar  Alacakaya lçesi Çakmakkaya 
Köyü s n rlar  içerisindedir. 
27  Yusuf Kenan Haspolat, Diyarbak r E il ve Turizm, Uzman Matbaac l k ve Ciltleme, 
stanbul, 2013, s.24 
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XVII. yüzy la gelindi inde çe itli co rafyalardan Palu Hükümeti’nin 
merkezine birçok sanat erbab  ile çe itli mesleklere mensup tüccarlar yerle erek i  
kollar  olu mu tur. Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesinde yurtluk-ocakl klar 
genellikle sarp da l k bölgelerde yani Palu’dan ba layarak Diyarbekir’in da l k 
bölgelerinin önemli bir k sm  ile Bitlis, Mu , Van, Hakkâri, Bayezid ve Ç ld r gibi 
yerlerde yo unla m lard .28 Neticede tar m d nda bu bölgelerin ekonomik 
gelirlerinin önemli bir k sm  hayvanc l a dayanmaktayd . Nitekim Palu Hükümeti 
beyi Cem id Bey, her y l sürülerinden üç ya na ula m  3000 o lak seçer, yakla k 
k rk deve yükü tutan 3000 at ve kat r nal  ile birlikte satmak için Haleb’e yollard .29 
Bu da Palu Hükümeti’nin güney bölgelerle ticari faaliyetlerin yo un oldu unu 
göstermektedir. Hayvansal üretime ba l  olarak debba lar n (dericilerin) 
olu turdu u küçük sanayi atölyelerinin XVIII. Yüzy lda yo un olarak Palu 
Hükümeti’nde üretim yapt klar  bilinmektedir. Özellikle 1800’lü y llarda Palu 
Hükümeti’nde önemli bir deri olan ‘‘Sahtiyan’’ üretilmekteydi. ‘‘Sahtiyan’’, 
döneminde en iyi derilerden biri olup çok ra bet görüyordu. ‘‘Sahtiyan maddesi’’ 
Osmanl  mparatorlu u’nun ba kent sakinlerinin mest-i pabuç, çizme ve 
ayakkab lar n n tümünün kar lanmas nda kullan lan bir madde olmu tur.30 
Tar msal ve hayvansal üretime ba l  olarak geli en ocakl k sancaklar nda 
demirciler ehirlerin vazgeçilmez unsurlar yd . Çünkü onlar her türlü tar msal 
aletleri üretiyorlard . Demirci dükkânlar  en çok Diyarbekir, Harput, Erzincan ve 
Palu’da bulunuyordu. Bu demirci dükkânlar nda k l ç, kama, kalkan, kazma, kürek, 
dehre ve balta gibi silah, araç ve gereçler imal edilirdi.31 

 

Ocakl  Palu Hükümeti Çar s ’n n Konumu 
XVI. yüzy la gelindi inde Palu Hükümeti ehrinin merkezi, Palu Kalesi’nin 

Murat Nehri’ne bakan yüzünde tarihi antik yerle im yeri üzerine kurulmu tu. 
ehir merkezini Murat Nehri’nin kar  taraf na tarihi Palu köprüsü ba l yordu. 

Bölgeyi M.1649-1650 y l nda gezen ünlü seyyah Evliya Çelebi ise Palu 
Hükümeti’nin ehir merkezinin kalenin dibinde bin toprak evden olu tu unu; 
ehrin kad s , muhtesibi ile voyvodas n n mevcut oldu unu belirtmektedir.32 

Palu Hükümeti’nin merkezinde muhtesibin bulunmas  XVII. Yüzy lda çar n n 
mevcut oldu unu göstermektedir. Evliya Çelebi büyük ihtimalle A a  
Mahalle’ye u ram t r. Zaten ehrin bilinen en eski mahallesi ise “A a  Mahalle” 
ad yla bilinmekteydi. Daha sonra ehir ile Palu kalesi çevresine yeni yerle im 

28  Fatih Gencer, a.g.m. , s.78,79 
29  erefhan, a.g.e., C. II/I, s.31 
30  Mehmet Metin, “Kayseri’de Sahtiyan Üretimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Say :12, Kayseri, 2002, s.1-18 
31  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , s.297 
32  Evliya Çelebi, Seyahatname (Sad. Tevfik Temelkuran-Necati Akta ), Üçdal Ne riyat, 
C.3-4, stanbul, 1986, s.867 
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yerleri kurularak çe itli mahalleler olu turuldu. Nitekim Cem id Bey 
Medresesi’nin XVI. yüzy l n ikinci yar s nda in a edilmesinden sonra kalenin üst 
taraf nda bugün “Zeve Bölgesi” olarak adland ran saha yerle ime aç lm ; daha 
sonraki yüzy llarda ise Zeve Mahallesi bu bölgede kurulmu tur. A a  
Mahalle’nin üst k sm nda olu turulan Kas miyye Mahallesi ise 1514 Çald ran 
Seferi’nden sonra Cem id Bey’in Palu kalesini fethetmesinde ona yard mc  olan 
“Kâs man A ireti”ne mensup baz  ailelerin kalenin alt taraf na yerle erek yeni bir 
mahalle kurmalar  neticesinde olu turulmu tur.33  

Bu mahallelerin ve nüfusun artmas , bunun yan nda i  kollar n n iyice 
belirginle mesi neticesinde Çar ba  Mahallesi ihtiyaçtan dolay  h zl  bir ekilde 
in a edilmi tir. Palu çar s  ve dolay s yla sanat ve meslek erbaplar n n dükkânlar  
burada bulunuyordu. slami ehirlerin fiziki yap lar  incelendi inde çar  
genellikle ehrin merkezi camisi veya merkezi kilisenin34 etraf nda te ekkül 
ettirilirdi.35 Daha sonra merkezi cami ile merkezi kilisesin etraf nda di er yap lar 
ihtiyaca göre zamanla olu turuldu. Palu çar s  da Palu Ulu Cami36 ile 
merkezdeki ortaça dan kalma kilisenin çevresinde olu turulmu tu. Müslüman 
tüccarlar n dükkânlar  Ulu Cami etraf nda; gayrimüslim tüccarlar n dükkânlar  da 
Çar ba  Mahallesi’nde bulunan merkezi ortaça  kilisesinin etraf ndayd . Kilise 
taraf ndan tek s ra halinde uzanan ana caddenin alt ve üst taraf nda dükkânlar 
yer al yordu. Çar , a a  ve yukar  çar  olmak üzere iki k s md . A a  çar  ana 
caddenin alt taraf nda, merkezi kilisenin bulundu u alandayd . Çar n n 
merkezinde Ulu Cami’nin biti i inde ana caddenin üst taraf nda Çar ba  
Hamam  bulunuyordu. Kiliseye yak n yerde ise gelen gidenlerin konaklad  
M s r Zerki Han 37 mevcuttu. Çar ba  Mahallesi’nde bulunan ana caddeye 
ç kan alt sokaklarda ise Osmanl  mparatorlu u’na ait devlet kurulu lar  ile ehir 
sakinlerinin oturduklar  evler yer al yordu. Tarihi Palu köprüsü kuzey-güney 
illerini birbirine ba layan ve ula m  sa layan pek Yolu üzerinde kurulmu  ilk 
ve tek köprüydü. Çar ba  Mahallesi bu köprü sayesinde büyük bir ticaret 
merkezi olmu  ve çok geli mi tir. Buraya yak n çevrenin il ve ilçelerinden 
oldu u gibi uzak bölgelerden Halep, am, Ba dat, Erzurum, Erzincan ve Batum 
gibi yerlerden büyük tüccarlar kervanlarla gelir, burada bütün ihtiyaçlar  ile 
al veri lerini yaparlar ve memleketlerine dönerlerdi. Burada büyük ticaret 
merkezleri yan nda i  hanlar  ve konaklama yerleri de vard . Çar ba  
Mahallesi’ndeki el tezgâhlar nda palas, kilim, haral, çuval ve heybe gibi e yalar 
dokunur, yün ve keçe çe itleri ile düz ve desenli bez bas mlar  yap l rd .38 Palu 

33  Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal Yap , s. 257 
34  Ortaça  dönemine ait olan kilise kare planl  olup sadece kaos k sm  ayaktad r. 
35  Y lmaz Can, slam ehirlerinin Fiziki Yap s , Diyanet Vakf  Yay nlar , Ankara, 1995, s.127 
36  Hicri 1148, miladi 1735 tarihinde Seyyid Hac  Mustafa ve Seyyid Hac  Abdurrahman 
taraf ndan yapt r lm t r. 
37  bla iyye Vak fnamesi'nde geçen M s r Zerki Han  zaman içerisinde y k lm t r. 
Günümüze herhangi bir kal nt s  da ula mam t r. 
38  Yusuf Bak c , Kültür ve Medeniyet ehri Palu, Güntek Matbaac l k, Elaz , 2012, s.26 
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çar s nda özellikle XIX. yüzy l n ba ndan itibaren derici (debba lar) 
dükkânlar nda art  görüldü. Bu dönemde ‘‘Sahtiyan’’ adl  deri çar da üretildi i 
gibi bu deri çok ra bet görüyordu. Deri üretimine ba l  olarak daha sonraki XX. 
yüzy lda ‘‘yemenicilik’’39 çok geli mi ti.  

 
bla iyye (Ebla iyye) Vak fnamesi’nde Palu Çar s  
bla o ullar 40 ailesinden olan “el-Hac Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi” 

taraf ndan hicrî 1179 (1765) tarihinde; Palu Hükümeti’nin merkezinde A a  
Mahalle’de daha önce yapt rd  bla iyye Cami ve Medresesi’ne 41 otuz dükkân 
vakfedilmi tir. Bu dükkânlar n kira gelirlerinden bla iyye Cami ve Medresesi’nin 
masraflar  ile müderrislerin maa lar  kar lan yordu.42 el-Hac Hasan bin Ali bla  
(Ebla i) el-Palevi Efendi o dönemde Palu Hükümeti’nin merkezinde ticaretle 
u ra an en zengin tüccarlardand . bla iyye vak fname belgesinde Çar ba  
Mahallesi’nde bulunan çars n n özellikleri ile çe itli yap lar n neler oldu u her 
yönüyle anlat lmaktad r. bla iyye vak fnamesine göre çar ; a a  çar  ve yukar  
çar  olmak üzere iki k sma ayr l yordu. ki çar y  ana cadde birbirinden ay r yordu. 
Ana caddenin üst taraf  yukar  çar y ; alt taraf nda kilisenin bulundu u alan ise a a  
çar y  meydana getiriyordu. El-Hac Hasan bin Ali bla  (Ebla i) el-Palevi 
Efendi’nin vakfetti i on iki dükkân  a a  çar dayd . Bu oniki dükkân Hac  Murtaza 
A a Dükkân , M s r Zerki Han , M s r Zerki Dükkân  ve ana cadde ile s n rl yd .43 

39  Yemeni, bir tür deri idi bu deriden ayakkab lar üretiliyordu. 
40  Ebla i kelimesi Arapça     (Ebu La ey) kelimesinden türetilmi tir. Tasavvufi bir 
terim olarak   kelimesi sufi (Allah’a â k abdal kimseler için) taifesi taraf ndan isim olarak 
kullanmaktad r. ‘‘  ’’ kelimesinin anlam  ‘‘hiçbir ey yoktur’’ demektir. Gerçekte Allah (c.c) 
d nda hiçbir gerçek yoktur. Tüm varl klar fanidir, sadece baki olan Allah't r. Tüm varl klar 
Allah Teâlâ’ da zaman ve mekân kavramlar  dâhil yok olmaktad rlar. Araplar çocuklar na Ebu 
La ey (    ) kelimesini isim olarak vermektedir. Ebu La ey (    ) kelimesinin 
anlam  ise fakirlerin babas , hiçbir eyi olmayan ki i, yokluk ve hiçli in babas  gibi anlamlara 
gelmektedir. lk ata Seyyid Ali Ebula i’ye (      ) isim olarak verilen bu kelime daha 
sonra Palu yöresinin a z lehçesine uydurularak bla i-Ebla i (    ) eklinde k salt larak 
ifade edilmi tir. Ebla o ullar  ailesinin Arapça vak fname belgesine de bla iyye (    ) 
eklinde yaz lm t r. Günümüze nesli ula an Eblaso ullar  ( bla ogullar ) Ailesi'nin fertleri 

‘‘Ülgen’’ soy ismini alm lard r. 
41  bla iyye Cami ve Medresesi günümüzde eski Palu’da A a  Mahalle’de bulunmaktad r.  
42  bla iyye Vakf ’na ait kay tlar incelendi inde Vak flar Genel Müdürlü ü’nün ar ivlerinde 
Hicri 1179-1119 (M.1765-1785) y llar  aras nda ilk müderrislerin atamas na ili kin kay tlar 
mevcuttur. Buna göre ilk müderris olarak günde 24 akçe maa la Kemteri Mehmet Efendi 
H.1179 ( M.1765) y l nda atanm  onun ölümü üzerine yerine H.1199 (M.1785) y l nda Es-
Seyyid Osman Efendi geçmi tir. Bkz. Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.84 
43  Vak fnamede geçen ifade öyledir, vakfetti i bu dükkânlardan; on iki dükkân, A a  
çar da ve bir taraftan el-Hac Murtaza A a dükkân , di er taraftan M s r Zerki dükkân , 
di er taraftan M s r Zerki Han  ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 
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bla iyye vak fnamesine göre çar da bulunan ve ticarethane olarak kullan lan 
di er mekânlar ve sahiplerinin isimleri öyle s ralanmaktad r: 

bn-i Borizen Dükkân , Murtaza A a Dükkân , M s r Zerki Dükkân 44, 
brahim Efendi Dükkân , Hac  Mehmet Dükkân , bn-i Dabak Dükkân , Kilise 

Dükkân , bn-i R zvan45 Dükkân , Murtaza A a Dükkân , Day  Ömer Dükkân , 
skerder Bey Dükkân , bn-i Babak Dükkân , Haso lu Abd Dükkân , Haydar 

A a Dükkân , bn-i Hac  Ömer Dükkân , at r Hüseyin Dükkân , Molla H z r 
Dükkân , Hayrullah Efendi Dükkân , Murtaza A a F r n , skender Bey 
Kahvehanesi, M s r Zerki Han . 

H.1179 (1765) tarihli di er bir vak fname olan Palu Beyleri’nden 
Karacim itzade Mir Ömer Bey bin Osman Bey Vakf ’na ait kay tlarda da Palu 
çar s nda vaki bulunan k z l boyahane, çiteci ve mumhane dükkân  A a  
Mahalle’de bulunan Kas miyye Camisi’ne vak f edilmi tir. Bu vak fnameden 
anla lan kay tlara göre çar da vaki k z l boyahane ve çiteci ve dekkakc  
mumhane dükkânlar  da faaliyet gösteriyordu.46 1875 tarihli Diyarbak r 
salnamesine göre Palu’da 1 boyahane ve 1 mumhane oldu u ve faaliyet 
gösterdi i yaz l d r.47 Yukar da Ömer Bey bin Osman Bey Vakf ’na bahsedilen 
mumhane ve boyahane bir as r geçmesine ra men çar da hayla faaliyet 
gösterdi i anla lmaktad r. 1881 Mamuret’ul Aziz Vilayeti salnamesinde ise hayla 
boyahanenin faaliyet gösterdi i yaz l d r.48 Fakat bu salnamede mumhaneden 
bahsedilmemi tir. Büyük ihtimalle mumhane 1875-1881 y llar  aras nda faaliyet 
göstermeyerek kapanm t r.  

bla iyye Vak fnamesi’ne ait M.1919 (H.1337) y l na ait muhasebe kay tlar  
incelendi inde A a  çar da bulunan 1 adet dükkân Tenekeci Ahmet A a adl  
ahsa ayl k 50 kuru  kar l nda kiraya verildi i anla lmaktad r.49  

Ayr ca M.1921 (H.1339) y l na ait bla iyye Vak fnamesi’nin tasarrufunda 
bulunan dükkânlar ile bu dükkânlar n kime kiraya verildi i ile al nan kira 
ücretlerinin Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi’ndeki tafsilatl  dökümü öyledir; 

44  Çar ba  Mahallesi’nde o dönemde mevcut olan M s r Zerki Han ’na biti ik bir 
dükkând . 
45  Palu’da günümüze nesli ula an R zvano ullar  ailesinin atas d r. R zvano lu ailesi 
bireyleri günümüzde ‘‘Çelik’’ soy ismini alm t r. 
46 Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Ar iv ve Ne riyat Müdürlü ü, Say :1768, s.61
47  Feyzullah Demirta , Mirdasi Hükümdarlar  ‘‘Palu ve E il Hükümetleri’’ve Çermik Beyli i, 
Sena Ofset Yay nlar , stanbul, 2005, s.75 
48  Süleyman Yap c , Palu Tarih- Kültür- dari ve Sosyal Yap , An l Matbaa ve Ciltevi, 
Ankara, 2004, s.113 
49  Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Vakfiye Akar Defteri, Say : 2374, s.119; ayr ca bkz. 
Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.85 
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50 

Öte taraftan Palu çar s , eski antik Palu kalesi yerle kesinde Çar ba  
Mahallesi’nde XX. yüzy l n birinci yar s na kadar faaliyet göstermi tir. M.1925 
y l nda Palu Kasabas ’nda eyh Said syan  meydana gelmi tir.51 eyh Said 
syan ’nda Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar  da birçok yap  ile dükkânlar 

tahrifata u ram t r. Bu döneme ait bla iyye Vak fnamesi ve dolay s yla çar  ile 
ilgili herhangi bir kayda da rastlanmamaktad r. Nitekim k sa bir süre sonra da 
Çar ba  Mahallesi’nde bulunan çar daki dükkânlar, hanlar ve evler; 1928 ve 
1941 y llar nda ç kan iki büyük yang n sonucu kullan lamaz hale gelmi tir. A a  
Mahalle sakinleri de buradan ayr lm t r. Böylece hem Çar ba  Mahallesi hem 
de A a  Mahalle eski hareketli günlerini geride b rakm t r. 1932 y l ndan 

50  Vak flar Genel Müdürlü ü Ar ivi, Anadolu Tasnif Defteri, Say : 264, s. 3 
51  U ur Mumcu, Kürt slam Ayaklanmas , Ankara, 2008, s.59-60 
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itibaren ilçe yerle im merkezi ile birlikte çar  da kalenin üst k sm nda yer alan 
Zeve Mahallesi’ne ta nm t r.52 

 

Sonuç ve De erlendirme 
Akkoyunlu Devleti zaman nda önemli bir ticaret merkezi olan Palu, 1514 

Çald ran Seferi’nden sonra Osmanl  mparatorlu u’na ba lanm ; pek Yolu 
güzergâh n n Murat Nehri üzerindeki geçi  noktalar ndan biri olan ehir söz 
konusu siyasi pozisyon de i ikli inden sonra h zl ca geli mi tir. Bunun 
neticesinde Diyarbekir, Halep, am, Ba dat, Erzurum, Erzincan bölgelerinden 
gelen kervanlar n vazgeçilmez u rak yeri olmu tur. Bu stratejik konumunda 
co rafi faktörler ile bölgedeki üretimin önemli pay  oldu u anla lmaktad r.  

Palu Hükümeti’nde hayvanc l k ve tar m önemli bir yere sahipti. Bölgede 
geli en dericilik faaliyetlerinin ham maddesini hayvansal üretim sa l yordu. Palu 
Hükümeti’nin ilk yerle im yeri A a  Mahalle olarak biliniyordu. Daha sonraki 
as rda ticaret ve artan nüfusun etkisiyle Kas miyye ve Çar ba  Mahalleleri 
olu turuldu. Palu Hükümeti’nin çar s , ehrin merkezi olan Çar ba  
Mahallesi’nde in a edildi. XVIII. yüzy la gelindi inde di er klasik Osmanl  
sancaklar  gibi Palu Hükümeti’nin tam te ekküllü çar s  her türlü ihtiyac n 
kolayca kar lanaca  bir yap ya bürünmü tü. bla iyye Vak fnamesi’nde, o 
dönemde ehir hayat n n devam etmesinde önemli olan Murtaza A a f r n , 
M s r Zerki Han , Kilise, skender Bey kahvehanesi gibi yap lardan bahsedilmi  
ve çe itli esnaflar n dükkânlar  ile bu dükkânlar n ehrin hangi mevkiinde yer 
ald klar  ifade edilmi tir. Özellikle vak fname belgesine konu olan çar  hakk nda 
önemli bilgilerin yer almas  o dönemdeki hayat hakk nda ve ehir yap s n n 
anla lmas na zemin haz rlam t r. Bu bak mdan Arapça olarak imlâ edilen 
bla iyye (Ebla iyye) vak fname belgesi tarihe k tutan önemli belgeler 

aras ndad r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  Yusuf Bak c , a.g.e., s.27 
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Ek-1: 1765’te kaleme al nan blâ iyye (Eblâ iyye) Vak fnâmesi’nin Arapça metni 
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Belgenin Tercümesi 
Huzurumda kurulan i  bu vakfiye vakfetme, vakfetmeden geri dönme ve tekrar vakf n 

sübutunun gerçekle mesi aç s ndan geçerli ve ba lay c d r. Palu Kazas  Kad s / el-Müvella 
Hilafe Hasan. Allah onu affetsin 

(MÜHÜR) 

Bi Hakk-i hatem-i had 

Hasan(bin?) Hasan 

Ey Perver-i merd 

Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla (ismiyle) 

nsano lunu erefli k lan Allah’a hamd övgüler olsun ki O’na (Allah’a) man etmeyi, 
bilmedi ini, cennet ve iyilik yollar n  ö retti. Aralar nda salih ve halis ameller i leme 
yönünden samimi olanlar  seçti. Onlar  engin ve yeterli feyizleri ile hay r kandillerini 
ayd nlatmaya vesile k ld . Böylece onlar n erefli gayretleri iyi derecelerin ortaya ç kmas na ve 
mü fik çabalar  cennet kap lar  için anahtar olmas na vesile oldu. Selat ve selam ikram ve 
marifet ehlinin efendisi, hakiki ve tam s rra vak f Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v), 
bütün ümmet ve milletlerin en hay rl s  Ehl-i Beyt’ine, hikmet ve adalet sahibi yol 
arkada lar na olsun sonra: “Güçlü ve zengin olan Rabbinin lütuflar na muhtaç olan bu 
zay f ve fakir el-Hac Hasan bin Ali bla  el-Palevi (Palulu bla  el-Hac Ali o lu Hasan) 
Allah onu ba lamas yla mutlu k ls n ve cennetine iskân etsin”. Akranlar n n ayr ld n , 
insanlar n yok oldu unu, zaman n havadislerini ve günlerin geçip gitmesini gördü ünde 
dünyan n güven ve teminat yurdu olmad , ahiret hayat n n ise u runda her an ve her zaman 
çaba sarf edilmesi gereken bir hayat oldu unu anlad . Ve Allahu Teâlâ Kur’an-  Kerim’de 
u ekilde buyurmu tur: “Mallar n  Allah yolunda harcayanlar n durumu, yedi ba ak 

bitiren ve her ba akta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah diledi ine kat kat verir. 
Allah lütfü geni  oland r, hakk yla bilendir.” Yine Allah Resulü (s.a.v): “ nsano lu 
öldü ünde üç ey hariç bütün amelleri kesilir: Geride kendisine dua edecek Salih bir evlat 
b rakmas , ölümünden sonra kendisinden istifade edilen bir ilim b rakmas  ve süreklili i olan 
sadaka bulunmas ” ayet ve Hadis‘in feyzinden Allah vâk f  nasiplendirsin.  

Vak f, “mal n ve çocuklar n fayda sa lamad  ve ancak selim bir kalb ile Allah’a 
gelen hariç” denilen günde Allah’ n elem veren azab ndan kaçmak ve kerim olan Allah’ n 
r zas n  kazanmak amac yla çar da bulunan otuz dükkân n  A a  Mahalle‘de yapt rd  
medresesine vakfetti. Vakfetti i bu dükkânlardan; on iki dükkân, A a  çar da ve bir 
taraftan el-Hac Murtaza A a dükkân , di er taraftan M s r Zerki dükkân , di er taraftan 
M s r Zerki Han  ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 

Bir dükkân çar da olup, bir taraftan skender Bey kahvehanesi, di er taraftan 
brahim Efendi dükkân , di er bir taraftan M s r Zerki ve dördüncü taraftan ise ana cadde 

ile s n rl d r. 
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Ayn  ekilde alt  dükkân daha çar da olup, bir taraftan brahim A a dükkân  ve 
ikinci taraftan Haydar A a dükkân , iki taraftan ana cadde ile s n rl d r.  

Ayn  ekilde bir dükkân daha çar da olup, bir taraftan Hac  Mehmet dükkân na 
biti ik, bir taraftan Kilise dükkân , üçüncü ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl d r. 
Yine çar da bulunan ve bir taraftan skender Bey dükkân , di er taraftan brahim A a 
dükkân , di er taraftan Murtaza A a F r n  dördüncü taraftan ise ana cadde ile s n rl  bir 
dükkând r. 

Yine çar da bulunan ve bir taraftan bn-i Babak dükkân , di er taraftan skender 
Bey dükkân , di er iki taraftan yol ile s n rl  bir dükkân. Yine çar n n ba nda bulunan ve 
bir taraftan bn-i Hac  Ömer dükkân  bir taraftan Has o lu Abd, el-Hac Hasan dükkân  
di er bir taraftan at r Hüseyin Dükkân  ve dördüncü taraftan ise yol ile s n rl  iki 
dükkân. Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan bn-i R zvan dükkân , bir taraftan 
hayrat sahibi el-Hac Hasan A a dükkân  ve bir taraftan bn-i Borizen dükkân  ve 
dördüncü taraftan yol ile s n rl  dükkân. 

Ayn  ekilde çar da bulunan ve iki taraftan Murtaza A a dükkân  ve di er iki 
taraftan ise yol ile s n rl  bir dükkân.  

Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan Molla H z r dükkân , di er bir taraftan 
bn-i Babak dükkân  ve iki taraftan yol ile s n rl  bir dükkân. 

Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan Hayrullah Efendi dükkân , di er 
taraftan Day  Ömer dükkân , di er taraftan Murtaza A a F r n  ve dördüncü taraftan ise 
yol s n rl  bir dükkân. Ayn  ekilde çar da bulunan ve bir taraftan brahim A a dükkân , 
di er bir taraftan Hayrullah Efendi dükkân  ve di er taraftan bn-i Babak dükkân  ve 
dördüncü taraftan ise yo ile s n rl  bir dükkân. Toplam otuz dükkând r. 

Bu dükkânlardan kira gelirlerinden müderris için 24 akçe; cüz okuyan ki iye günlük 
6 akçe; dershane hariç be  hücreden her biri için günlük 4 akçe; Medresenin ayd nlat lmas  
için günlük 4 akçe; Medresenin su ihtiyac  için günlük 4 akçe; Medresenin ve dükkânlar n 
bak m ve onar m  için 4 akçe; Sergilerin/hal , kilim ve sair yenilenmesi için günlük 4 akçe; 
Medresenin sath  hizmetçileri/çal anlar  için günlük 3 akçe; Medresenin k rtasiyesi için 
günlük 1 akçe: Toplam 70 akçe verilmesini; 

Artan gelirin ise mütevelliye ait olmas n , mütevellinin ise vak f Ali bla i o lu El-Hac 
Hasan’ n olmas n  kendisinden sonra erkek evlatlar ndan en olgun olan n n, sonra soyu 
devam etti i sürece erkek çocuklar n n çocuklar n n çocuklar ndan en salih olan n mütevelli 
olmas n , Allah korusun erkek çocuklar n n soyu tükendikten sonra k z çocuklar ndan en 
saliha olan n n mütevelli olmas n , sonra Palu Âlimleri’nin en salih olan n n müteveli 
olmas n  art k lm t r. Bundan sonra vakfetmekten vazgeçti ve inkâr etti. Muhterem 
müderris Mehmet Kemteri Efendi’den vakf  ispat etmesi istendi. O da de erli müderris el-
Hac Hüseyin Efendi ve Abdullah Efendi’leri getirerek vakf n gerçek oldu una ahitlik 
ettiler. Her iki ahidin ahitli i ile vakf  kabul ettim ve tezkireden sonra vakf n sahih ve 
ba lay c  oldu unun geçerli ve yasal bir ekilde hükmettim. Böylece vakfedilen eyler hiçbir 
ekilde sat lamaz rehnedilemez (rehin edilemez), hibe olarak verilemez ve de i tirilemez. 
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“Her kim bunu i ittikten sonra de i tirmeye kalk rsa vebali de i tirenlerin üzerine olsun. 
Allah azab  iddetli oland r. Her kim de vakf n de i tirmek ve ba ka bir eye dönü türme 
aç s ndan vakfa ihanet ederse Allah onu zalim dü manlardan k ls n ve ben, k yamet 
gününde her hak sahibine hakk n n verildi i ve Allah’ n iyilik edenlerin ecir ve mükâfat n  
zayi etmedi i günde onun hasm  olay m. 

 bu belge safer 1179 Hicri (Miladi A ustos 1765) y l nda düzenlenmi tir. 

AH TLER ( UHUDUL HAL) 

Müderrislerden övüncü el-Hac Hüseyin Efendi 

Müdderris Es-Seyyid Ahmet Efendi 

Es-Seyyid Abdullah Efendi 

Es-Seyyid Osman Efendi 

Mahkeme Naibi Es-Seyyid Ahmet Efendi 

Yigitzade A as  Es-Seyyid Muhammed 

Müezzin Es-Seyyid Molla Abdulkerim 

Hac  Yusuf o lu Es-Seyyid Muhammed 

Davut Pa a o lu Es-Seyyid Ali 

Kascar Hasan Efendi 

Abdullah o lu Veli Efendi ve di er haz r bulunanlar.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Serdar Karabulut, eyh Ali Sebiti el-Palevi, s.76-84 
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Ek-2:Vak flar Genel Müdürlügü Ar ivi Vakfiye Akar Defteri’nde bla iyye 
Vak fnamesi’ne ait M. 1919 (H.1337) tarihli Osmanl ca kay t metni ve Türkçesi 
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Ek-3: Vak flar Genel Müdülügü Ar ivi, Anadolu Tafsil Defteri’nde bla iyye 
Vak fnamesi’ne ait M.1921 ( H.1339) y l na ait Osmanl ca kay t metni 
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Ek-4: Muhtemelen 1900’lerin ba nda çekilmi  “Çar ba  Mahallesi” fotograf  
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