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Palu’nun Siyasi/Ekonomik Tarihi (XIV-XVIII.
YüzyÖllar ArasÖ) Ve Palu ÇarûÖsÖ’na Dâir
VakÖfname Belgesi’nin Tercümesi
The Political/Economical History of Palu (Between
XIV-XVIII. Century) And the Translation of Foundation
Certificate Document About Palu Bazaar
Serdar KARABULUT*
Özet
ElazÖø ùli’ne baølÖ Palu ùlçesi eskiden coørafi konumu itibariyle
Doøu Anadolu Bölgesi’nde önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Palu
bölgesi Akkoyunlu Devleti HanedanÖ'ndan Ahmet Bey (1379-1403)
tarafÖndan yönetilmiû bu dönemde ticari ve stratejik önemini
sürdürmüûtür. 1514 yÖlÖnda ÇaldÖran Seferi’nden sonra OsmanlÖ
ùmparatorluøu hâkimiyetine “OcaklÖ Palu Hükümeti” statüsüyle girmiûtir.
OsmanlÖ ùmparatorluøu hâkimiyetinde ûehir merkezi hÖzlÖca geliûmiû ve
birçok yapÖ inûa edilmiûtir. XVIII. yüzyÖla gelindiøinde Palu
Hükümeti’nin ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde ûehrin her türlü ihtiyacÖnÖn rahatça
karûÖlandÖøÖ tam teûekküllü bir çarûÖ oluûturulmuûtur. Hicrî 1179 (1765)
yÖlÖnda ùblaûoøullarÖ (EblaûoøullarÖ) ailesinden “el-Hac Hasan bin Ali ùblaû
(Eblaûi) el-Palevi Efendi” otuz adet dükkânÖnÖ AûaøÖ Mahalle’de yaptÖrdÖøÖ
ùblaûiyye (Eblaûiyye) Medresesi’ne vakfetmiûtir. ùblaûoøullarÖ vakÖfname
belgesinde ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde bulunan çarûÖdaki bazÖ dükkân
sahipleri ile diøer bazÖ yapÖlarÖn neler olduøu belirtilmiûtir.
Anahtar Kelimeler: Ticaret, ÇarûÖbaûÖ Mahallesi, Palu, ùblaûiyye
(Eblaûiyye) vakÖfnamesi
Abstract
Palu Township, formerly attached to ElazÖø 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
ÇaldÖran Excursion, it fell under domination of The Ottoman empire as
Palu OcaklÖk 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 ÇarûÖbaûÖ 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 ùblaû (Eblaûi) el-Palevi Efendi the ùblaûoøullarÖ
(EblaûogullarÖ- Kipchaks) family consecrated thirty shops to ùblaûiyye
(Eblaûiyye) madrasah where was constructed in AûaøÖ Guarter. The owners
of the shops and the other constructions situated in the ÇarûÖbaûÖ
Guarter were mentioned in the ùblaûoøullarÖ foundation document.
Key Words: Trade, ÇarûÖbaûÖ Guarter, Palu, ùblaûiyye (Eblaûiyye)
foundation document

Akkoyunlular Dönemi’nde Palu ve Ticaret
Palu bölgesi Akkoyunlu Devleti döneminde Akkoyunlu HanedanÖ’ndan
Kutlu Bey’in oølu Ahmet Bey tarafÖndan yönetiliyordu.1 Ahmet Bey, Akkoyunlu
Devleti boy beyliøini kardeûi Karayülük Osman Bey’e bÖrakana kadar Palu
bölgesi en önemli stratejik ûehirlerden biriydi. Bu dönemde Palu kalesi savunma
amaçlÖ olarak önemli kalelerden biri olsa da Akkoyunlular bu dönemde bugünkü
Palu Kalesi’nin yaklaûÖk üç kilometre aûaøÖsÖnda Murat ÖrmaøÖ yanÖnda bulunan
Samûat (úimûat)2 bölgesinde ûehir merkezini kurmuûlardÖ. Bu dönemde kale
çevresinde de yerleûim yerleri olmasÖna raømen Samûat úehri kadar Palu
Kalesi’nin yerleûkesi nüfus ve ticaret yönünden pek canlÖ deøildi. Nitekim
Erzincan Emiri Mutaharten ile Samûat bölgesindeki Gülüûkürd3 mevkiinde
savaû yapÖlmÖû bu savaûÖ Akkoyunlu Ahmet Bey kazanmÖûtÖ. Ahmet Bey’in
kardeûi Karayülük Osman Bey boy beyliøine terfi edince Palu bölgesi eski
önemini biraz kaybetti. Buna karûÖn Ergani úehri’nin ticaret açÖsÖndan deøerinin
arttÖøÖ sonucuna varÖlabilir. Çünkü Ergani, Karayülük Osman Bey’in boy
beyliøini ele geçirmesine kadar babasÖ Kutlu Bey’den devralarak hüküm sürdüøü
ûehirdi. Akkoyunlu Devleti’nin yÖkÖlÖûÖna kadar; Palu Bölgesi Diyarbekir

Kutlu Bey’in saølÖøÖnda Akkoyunlu baûbuølarÖnÖn en büyükleri olan oøullarÖ Ahmed
Bey Palu’ya, Pîr Ali KiøÖ’ya, Kara Yülük Osman Bey ise Ergani’ye hâkim bulunuyordu.
Bkz. Salim Cöhce, “Otlukbeli SavaûÖna Kadar Akkoyunlular”, Anadolu Birliøinin
SaølanmasÖnda Otlukbeli SavaûÖnÖn Yeri ve Önemi Panel Bildirileri, (Haz. Enver
Konukçu), Otlukbeli Belediyesi YayÖnlarÖ, Ankara, 1997, s. 125.
2
Palu’nun aûaøÖ kÖsmÖnda Murat ÖrmaøÖ kÖyÖsÖnda bulunan ûehirdir. úimdi harabe
yÖkÖntÖlarÖndan baûka bir ûey kalmamÖûtÖr. Bkz. Ebu Bekir-i Tihrani, Kitab-Ö Diyarbekriyye
(Yay. N.Luga1-F.Sümer), TTK Yay., I.Cüz, Ankara, 1993, s.37
3
Eskiden Palu ùlçesi’ne baølÖ köydü. Bugün ise KovancÖlar ùlçesi’ne baølÖ Murat baøÖ
köyüdür.
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Vilayeti’ni Bayburt, Sivas ve Erzincan ûehirlerine baølayarak ulaûÖmÖ saølayan
tarihi ipek yolunun kavûak noktasÖndaydÖ. Özellikle Akkoyunlu Devleti
baûbuølarÖ bu ticaret yolunu ele geçirmek amacÖyla bazen de ticaret kervanlarÖ ile
gelen mallarÖn düzenli ve ucuz bir ûekilde kendi yönetimlerindeki ûehirlere
ulaûmasÖnÖ temin etmek için Erzincan merkezli MutahartenoøullarÖ ve Sivas’ta
hüküm süren KadÖ Burhanettin’e karûÖ siyasi ûartlara ve çÖkarlarÖna göre hareket
ederek bazen savaûmÖû bazen de askeri alanda ittifak içerisine girmiûlerdi.
Karayülük Osman Bey Akkoyunlu Devleti’nin teûkilatlanmasÖnda ve
kurumlaûmasÖnda en önemli kiûiydi. Karayülük Osman Bey, Ergani úehri’ni
yönettiøi ilk günlerden itibaren bölgedeki yerli beyleri yok etmekten ziyade
onlarla iyi iliûkiler içerisinde bulunmuû, akrabalÖk baølarÖ kurmuû ve böylece
kendi konumunu güçlendirmiûti. Bu olumlu tutum sayesinde Karayülük Osman
Bey ile Eøil Beyi Devletûah Buldukâni (Mirdâsî) arasÖnda derin bir dostluk baøÖ
oluûmuûtu. Daha sonraki dönemlerde Akkoyunlu Ali Bey, Devletûah Bey’in
kÖzÖnÖ oølu Uzun Hasan Bey’e isteyerek aradaki dostluøu daha da pekiûtirdi.4
AynÖ dönemde Akkoyunlu Devleti’nin Palu valisi olan Ahmet Bey’in oøullarÖ ile
Palu bölgesindeki BaøÖn Buldukânî (Mirdâsî) Beyleri arasÖnda oluûan iyi iliûkiler
neticesinde, askeri alanda da ittifak söz konusuydu.5 Akkoyunlular, hâkim
olduklarÖ topraklar üzerinde kendilerinden önce kurulmuû olan diøer devletler
gibi, ticareti teûvik etmiû ve sürekliliøi için de çaba harcamÖûlardÖr.6 Uzun Hasan
Bey, ticaretin geliûmesini saølamak için ülkesinin her yerinde ticaret vergisi olan
“tamga”yÖ 20 dirhemden bir dirheme indirmiûti.7 Nitekim çok yüksek olan bu
ticari vergi, ticaretin geliûmesine engel olmaktaydÖ. AyrÖca Uzun Hasan Bey’in
Rakka civarÖndan gelip geçen tüccar kafilelerine rahat vermeyerek mallarÖnÖ
yaømalayan Neûib, Uneyn ve Rebia gibi Arap aûiretlerini ûiddetle te’dip ederek
tüccara emniyet vermiû olmasÖ, Akkoyunlu hükümdarÖnÖn ticarete vermiû olduøu
önemin bir göstergesidir.
Akkoyunlu Devleti’nin kuruluûundan itibaren genellikle güney bölgeler
olan Suriye, MÖsÖr Halep, úam bölgeleriyle sÖkÖ bir ticari iliûki mevcuttu.
Ergani’nin ticari yollar üzerindeki konumundan dolayÖ yukarÖda sayÖlan mallar
dÖûÖnda ûeker, çivid gibi ticari mallar da buradan geçirilmekteydi. úehir
PazarÖ’nda ise pamuk, sabun ve kÖna gibi ürünler satÖlmaktaydÖ. Ergani reayasÖ,
baølarÖndan elde ettikleri üzümden ûarap üretip satarak gelir elde etmekteydiler.8
AynÖ ûekilde Ergani’den ayrÖlan bu ticaret yolu Palu üzerinden Erzincan-Sivas
ùlhan Erdem, “ Ak-Koyunlu Devletini Meydana Getiren Aûiretler”, Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih ùncelemeleri Dergisi, C.VI, ùzmir, 1991, s.288, 289
5
Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal YapÖ, AltÖn Kalem YayÖnlarÖ, ùzmit,
2003, s.142
6
KazÖm Paydaû, “Ak-koyunlular Döneminde Ticaret”, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoørafya Fakültesi Tarih AraûtÖrmalarÖ Dergisi, C. 23, SayÖ: 36, Ankara, 2004, s.213
7
AynÖ eser, s.214
8
AynÖ eser, s.215
4
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Erzurum istikametine doøru ilerliyordu. Bu ürünleri Palu ûehrinde de bulmak
mümkündü. MÖsÖr-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan Akkoyunlu ûehirlerinden
Urfa’ya, Haleb ve baûka yerlerden sabun, kÖna, hurma, fÖndÖk, badem, zeytinyaøÖ,
sadeyaø, bal, pekmez, kuru üzüm, kuru incir, erik ve zerdali gibi emtia getirilip
satÖlmaktaydÖ. úehirde biber, zencefil, karanfil, kalay ve niûadÖrÖn da ticareti
yapÖlmaktaydÖ.
Akkoyunlu devletinin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Erzincan,
sÖnaî ve ticari faaliyetlerde önemli bir yer iûgal etmekte idi. Uzun Hasan Bey
ticaretin geliûmesi için birçok tedbir almÖûtÖ. Örneøin onun ticari
düzenlemelerinin bazÖlarÖ, XVIII. yüzyÖla dek Diyarbekir, Azerbaycan, Fars,
lrak-Ö Arab ve lrak-Ö Acem’de yürürlükte idi. XVI. yüzyÖldaki Doøu Anadolu’ya
iliûkin OsmanlÖ kanunlarÖnda korunan Uzun Hasan Bey’in bu ticari
düzenlemeleri, satÖû vergisi oranÖnÖ dondurmayÖ saølamakta ve geçiû ücretlerinin
toplanmasÖnÖ bir düzene baølamaktaydÖ. AyrÖca bu düzenlemeler sayesinde,
bölge görevlilerinin keyfi uygulamalarÖnÖn önüne geçilmiû, yerel ayrÖcalÖklar
önlenmiû ve ticaret teûvik edilerek devlet gelirleri arttÖrÖlmÖûtÖ.9
Akkoyunlu Devleti’ni Haleb, úam, Beyrut ve Bursa gibi ticaret merkezleri
ile birleûtiren kervan yollarÖnÖn çoøu Bitlis hâkimlerinin yerleûtiøi dar geçitlerden
oluûmakta idi. Bu aûiretlerin eûkÖya guruplarÖ, sürekli olarak buradan geçen
ticaret kervanlarÖnÖ soyuyorlardÖ. Bundan dolayÖ Akkoyunlu hükümdarÖ Uzun
Hasan Bey, Cihanûah ve Ebu Said üzerindeki zaferlerinden sonra bir süre
merkezi iktidara tabi olmayan aûiretlerin mukavemetini kÖrmakla uøraûarak,
ticaret yollarÖnÖ güven altÖna almaya çalÖûmÖûtÖ. Uzun Hasan Bey’in kumandanlarÖ
olan SÖlfi Halil, Süleyman Bey ve BayÖndÖr Bey, aûiretlere ait kaleleri ele geçirip
daøÖttÖlar. Örneøin Akkoyunlu Devleti’nin güçlenerek Eøil, Palu, Çermik
Mirdâsî Beyleri’nin vergi gelirlerinin bazÖlarÖna el koymasÖ üzerine Eøil hâkimi
Devletûah Bey’in oølu II. ùsa eniûtesi Uzun Hasan’a karûÖ birkaç kez isyan
teûebbüsünde bulunmuû; neticede Akkoyunlu PadiûahÖ Uzun Hasan II. ùsa’nÖn
kÖzÖnÖ oølu Uøurlu Muhammed’e isteyerek aradaki husumete son vermiûtir.10
Akkoyunlu Devleti’nin çöküû döneminde ise Palu Mirdâsî beylerinden Hüseyin
Bey 1495 tarihinde Palu kalesini fethederek ticaret kervanlarÖnÖn en önemli geçiû
noktalarÖndan birini ele geçirdi. Hüseyin Bey bu güzergâhtaki önemli geçiû
noktalarÖndan biri olan Ergani kalesini kuûattÖysa da bu kuûatma sÖrasÖnda
ölümü11 üzerine buna muvaffak olamadÖ. Fakat Palu úehri’nin yönetimi kardeûi
Rüstem Bey’in oølu Cemûid Bey’in elinde kaldÖ.

AynÖ eser, s.218
ùlhan Erdem, “ Ak-koyunlu Devletini Meydana Getiren Aûiretler”, s.249; ayrÖca bkz.
úerefhan, úerefname, (Çev. FransÖzcadan RÖza KatÖ), Yaba yayÖnlarÖ, C. II/I, ùstanbul,
2010, s.31
11 úerefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31
9
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Palu’nun OsmanlÖ Hâkimiyetine Giriûi
Akkoyunlu Devleti hâkimiyetinde bulunan Palu bölgesi Akkoyunlular’Ön
çöküû döneminde 1495 yÖlÖnda Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin BaøÖn beylerinden
olan Cemûid b. Rüstem b. Mir Hamza el-Mirdâsî12 tarafÖndan fethedildi.13 Fakat
Mirdâsîlerin/Buldukânîlerin bu hâkimiyeti uzun sürmedi. Nitekim kalabalÖk
Türkmen gruplarÖyla birlikte 1503 yÖlÖnda Erzincan’dan ayrÖlan úah ùsmail, önce
úirvan’Ö alarak babasÖnÖn hedefini gerçekleûtirmiû, daha sonra da Akkoyunlu
Elvend’i aynÖ yÖlÖn yaz ayÖnda NahçÖvan bölgesinde yapÖlan úurur SavaûÖ’nda
yenilgiye uøratmÖûtÖr.14 Akkoyunlu devletinin yÖkÖlmasÖ neticesinde Safeviler
Diyarbekir yöresine ve Palu’ya hâkim oldular. Cemûid Bey, Safevi yöneticileri iyi
geçinmeye çalÖûtÖ. Bu anlayÖûÖn neticesinde bir dönem Safevi Devleti
komutanlarÖndan Pazoki Çolak Halid’in maiyetinde bulundu.15
OsmanlÖ ùmparatorluøu ile Safevi Devleti arasÖndaki Doøu ve Güneydoøu
Anadolu bölgelerine hâkimiyet mücadelesi neticesinde ÇaldÖran Seferi
sonucunda 1514 yÖlÖnda Palu’nun OsmanlÖ ùmparatorluøu hâkimiyetine
girmesinde Cemûid Bey’in büyük emeøi oldu.16 Cemûid Bey, Mevlana ùdris-i
Bitlisi’nin tavsiyesine uyarak OsmanlÖ’ya baølÖlÖk bildirdiøi gibi kendi aûiret
kuvvetleri ile ÇaldÖran seferine katÖlmÖû; ÇaldÖran seferinden sonra ise Palu’yu
Karaçinzade Ahmet Bey’in yardÖmÖyla17 kÖzÖlbaûlardan Arabûah’Ön elinden
kurtarmÖûtÖr.18
Palu bölgesi OsmanlÖlara ilk baølanan yerlerden biridir.19 Diyarbekir
ûehrinin alÖnmasÖ ve bunun sonucunda Mardin civarÖnda 1517’de yapÖlan Dede

Cemûid Bey’in soyu Hz. Abbas’a ulaûmaktadÖr. Soyunun ûeceresi ûu ûekildedir:
Cemûid b. Rüstem b. Mir Hamza b. Emir Timurtaû b. Muhammed b. ùbrahim 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 úihabuddin b. Seyyid Muhammed b.
Seyyid Ali b. Seyyid Abdullah b. Abbas b. Abddulmuttalib b. Haûimil Kureyûi. Bkz.
Serdar Karabulut, úeyh Ali Sebiti el-Palevi, AltÖn Kalem YayÖnlarÖ, ùzmit, 2014, s.33
13 Nusret AydÖn, DiyarbakÖr ve Mirdasiler Tarihi, Avesta YayÖncÖlÖk, ùstanbul, 2011, s. 304-305
14 Rumlu Hasan, Ahsenüt-Tevarih (Çev. Cevat Cevan), Ankara, 2004, s.73-78
15 úerefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31
16 Serdar Karabulut, úeyh Ali Sebiti el-Palevi, s.35

M. Ali Ünal ³XVI. YüzyÖlda Palu Hükûmeti’’, Ondokuz MayÖs Üniversitesi, Eøitim
Fakültesi Dergisi, SayÖ:7, 1992. s.244
18 úerefhan, a.g.e., C. II/I, s.32
19 OsmanlÖ PadiûahÖ’na ilk baølanan beyler ve Safeviler’den ilk alÖnan bölgeler ûunlardÖ:
Zirki Begi Ahmet Beg bi’l- hücum Meyyâfarikîn Kalesi’ni ve KasÖm Beg Eøil Kalesi'ni
ve Cemûid Beg Palo Kalesi’ni ve Soran hâkimi Seyyid Beg Erbil ve Kerkuk’ü ve sâir
ümerâ-i Ekrâd’Ön her biri kendisine civar olan kalelere Sultan Selim Han namÖna hücum
ve bir haylisini ahz ve istirdâd eylediler. Fakat Kara Han’Ön kuvveti pek ziyade ve
mükemmel olduøundan ahalisinin bu suretle müdafa’aya kÖyâm etmesi (Âmid)’in
12
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KargÖn SavaûÖ’ndan sonra Doøu ve Güneydoøu Anadolu topraklarÖ OsmanlÖ
hâkimiyetine geçtiøi gibi Safevilerin bölgedeki etkinliøine son verilmiûtir.
Bölgenin fethedilmesinden sonra BÖyÖklÖ Mehmet Paûa Diyarbekir valisi oldu.20
OsmanlÖ PadiûahÖ Yavuz Sultan Selim ise ùdris-i Bitlisî’ ye boû fermanlar vererek
bölgedeki ekrad beylerinin toprak mülkiyetlerinin belirlenmesinde yetkili kiûi
kÖldÖ. ùdris-i Bitlisî bölgedeki hizmetlerini göz önünde bulundurarak merkezi
yönetime bölge beylerinin statüsünü içeren bilgiler verdi. Merkezi OsmanlÖ
yönetimi bu bilgileri göz önünde bulundurarak bölgeyi idari taksimata ayÖrdÖ.21
Bu anlayÖûÖn sonucu olarak doøuda fethedilen topraklarda, OcaklÖk ve
Yurluk, Ekrad SancaøÖ ile Hükümet diye adlandÖrÖlan sancak beylikleri oluûturuldu.
Kanuni döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde Cizre, Eøil, Genç, Palu, Hazro
olmak üzere beû hükümet, sekiz de yurtluk-ocaklÖk sancaøÖ bulunmaktaydÖ.22
Ekrad sancaklarÖnda tahrir yapÖldÖøÖndan içlerinde tÖmar ve zeamet erbabÖ
bulunurdu. Ancak beyin ölümü veya azledilmesi durumunda sancak aile dÖûÖnda
bir baûkasÖna verilmezdi. Kanunnamelerde ifade edildiøi üzere “azl-ü nasb” kabul
etmezlerdi. Ancak baølÖ olduklarÖ beylerbeyi ile seferlere katÖlmak zorunda
olduklarÖndan, görevlerini yerine getirmezlerse azledilirler ve sancak,
oøullarÖndan veya akrabalarÖndan uygun görülen birine verilirdi. Deøiûiklik teklifi
Beylerbeyi’nin arzÖ üzerine Divan-Ö Hümayun’da görüûülür, uygun görüldüøü
takdirde teklif edilen ûahÖs sancaøa yönetici olarak atanÖrdÖ. Hükümet sancaklarÖ,
beylerine mülkiyet yolu ile verilmiû olduklarÖndan tahrîre tabi deøillerdi. Bu
yüzden içlerinde tÖmar ve zeameti barÖndÖrmazlardÖ. Bunlar “mefrûz’ül-kalem ve
“maktû’ül-kadem” (sayÖm yapÖlmayan ve OsmanlÖ yöneticilerinin müdahale
etmediøi) olduklarÖndan sancaøÖn gelirlerinin tamamÖ yöneticilerine aitti23
Bunlara verilen önemden olsa gerek kendilerine padiûah emri yazÖldÖøÖ
zaman “cenab” lakabÖ kullanÖlÖrdÖ. Azil ve atama iûleri de tÖpkÖ ekrad
sancaklarÖnda olduøu gibi Beylerbeyi’nin arzÖ ile Divan-Ö Hümayun tarafÖndan
yapÖlÖrdÖ. Sefer zamanÖnda bunlar da Beylerbeyi’nin emrine girmek
zorundaydÖlar. ùmparatorluk ordusunun seferber edilmesinin maliyetinin yüksek


muhasaradan kurtarÖlmasÖnÖ temin edemedi. Bkz. Aziz Aûan, Âmid úehrinin Sûret-i Feth
ve Teshîri, úarkiyat ùlmi AraûtÖrmalar Dergisi, SayÖ: VII, DiyarbakÖr, 2012, s. 267; ayrÖca
bkz. Ahmet Uøur, Celal-zade Mustafa Selim-name, ùstanbul,1997, s.616
20 Rumlu Hasan, a.g.e., s.195
21 Bayram Kodaman, OsmanlÖ Devrinde Doøu Anadolu’nun ùdarî Durumu, Anadolu BasÖn
Birliøi YayÖnlarÖ, Ankara, 1986, s.13
22 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Dersaadet ùkdam MatbaasÖ, C.4, ùstanbul,
H.1314, s.27
23 Orhan KÖlÖç, “Yurtluk-OcaklÖk ve Hükümet Sancaklar Üzerine BazÖ Tespitler”,
Ankara Üniversitesi OsmanlÖ Tarihi AraûtÖrma ve Uygulama Merkezi Dergisi, SayÖ: 10, Ankara,
1999, s.120,121
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olduøu bu dönemde, söz konusu idare biçimi hem etkili hem de ekonomikti.24
Palu bölgesi Cemûid Bey ailesine Palu Hükümeti statüsünde yurtluk-ocaklÖk
olarak verildi. Cemûid Bey, güzel yönetimi sayesinde OsmanlÖ yöneticileri olan
emir ve vezirlerin takdirini kazandÖ. Özellikle ÇaldÖran Seferi’nden sonra
OsmanlÖ hâkimiyetinin iyice saølamlaûarak huzur ve sükûnetin saølanmasÖ
neticesinde Palu Hükümeti önemli bir ticaret merkezi olduøu gibi hÖzlÖ bir
ûekilde büyüyerek geliûti. Tabi ki bunda Palu Hükümeti’nin coørafi konumunun
büyük etkisinden de söz edilebilir. Bunun dÖûÖnda bölgede üretilen yerli
ürünlerin OsmanlÖ iç piyasasÖnda kolayca pazarlanarak satÖlmasÖnÖn bölgedeki
ticaretin canlanmasÖna katkÖsÖ da önemli ölçüde etkiliydi.
16. YüzyÖlda Palu Hükümeti ve Ekonomik YapÖ
1514 yÖlÖndaki ÇaldÖran Seferi’nden sonra Doøu ve Güneydoøu Anadolu
bölgesinde OsmanlÖ ùmparatorluøu hâkimiyetinin iyice pekiûmesinden sonra huzur
ve güven ortamÖ temin edilmiûti. OcaklÖ Palu Hükümeti beyi Mirdâsîlerden Cemûid
Bey (ö. 1568) Palu’nun kalkÖnmasÖ için çeûitli giriûimlerde bulunmuûtur. Bu
baølamda halkÖn dini ilimlerde yetiûmesi için medrese yaptÖrdÖøÖ gibi çok uzak
diyardan halkÖn istifa etmesi için Palu Hükümeti’nin merkezine su getirmiûtir.
Diyarbekir yöresinden gelen giden kervanlarÖn hiçbir ücret ödemeden her türlü
ihtiyaçlarÖnÖn karûÖlandÖøÖ DemirkapÖ mevkiinde25 DemirkapÖ HanÖ’nÖ26 yaptÖrarak
ticareti teûvik edici adÖmlar atmÖûtÖr. Cemûid Bey’in bu adÖmlarÖ atmasÖnda Palu
Hükümeti’nin coørafi konumunun etkisi de büyük oldu. Nitekim Diyarbekir, Urfa,
Haleb, úam, Baødat ûehirlerinden gelen kervanlarÖn Anadolu’nun iç bölgelerine
ulaûÖmÖnÖ saølayan Murat Nehri üzerindeki en önemli köprülerden biri Palu’da
bulunuyordu. Diyarbekir yöresinden gelen kervanlar Palu Hükümeti’nin merkezine
uørar; Palu Hükümeti’nden Harput sancaøÖna geçer; Harput’tan sonra Kayseri ve
ùstanbul güzergâhÖnÖ takip ederlerdi. AyrÖca Erzurum ve Kafkasya tarafÖna gidecek
olan kervanlar yine Palu Hükümeti üzerindeki tarihi köprüden geçmek
zorundaydÖlar. Palu Hükümeti ile Diyarbekir Beylerbeyliøi’ni birbirine baølayan yol
güzergâhÖnda XVI. yüzyÖlÖn ikinci yarÖsÖnda kervanlarÖn yoøun olarak uørayÖp geçtiøi
güzergâh olan Kalkan Köyü’nü Eøil Mirdâsî beyleri yönetim merkezi seçmiûler27 ve
burada bölgenin en önemli hanlarÖndan birisi olan úerbettin HanÖ’nÖ inûa etmiûlerdir.

Fatih Gencer, “Merkezîleûme PolitikalarÖ Sürecinde Yurtluk-OcaklÖk Sisteminin
Deøiûimi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coørafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
AraûtÖrmalarÖ Dergisi, C.30, SayÖ:49, Ankara, 2011, s.78,79
25 úerefhan, a.g.e., C. II/I, s. 31
26 DemirkapÖ HanÖ, Palu ile Ergani bölgelerini birbirine baølayan kervan yolu
üzerindeydi. Bugün ise DemirkapÖ HanÖ’nÖn yÖkÖntÖlarÖ Alacakaya ùlçesi Çakmakkaya
Köyü sÖnÖrlarÖ içerisindedir.
27 Yusuf Kenan Haspolat, DiyarbakÖr Eøil ve Turizm, Uzman MatbaacÖlÖk ve Ciltleme,
ùstanbul, 2013, s.24
24
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XVII. yüzyÖla gelindiøinde çeûitli coørafyalardan Palu Hükümeti’nin
merkezine birçok sanat erbabÖ ile çeûitli mesleklere mensup tüccarlar yerleûerek iû
kollarÖ oluûmuûtur. Doøu ve Güneydoøu Anadolu bölgesinde yurtluk-ocaklÖklar
genellikle sarp daølÖk bölgelerde yani Palu’dan baûlayarak Diyarbekir’in daølÖk
bölgelerinin önemli bir kÖsmÖ ile Bitlis, Muû, Van, Hakkâri, Bayezid ve ÇÖldÖr gibi
yerlerde yoøunlaûmÖûlardÖ.28 Neticede tarÖm dÖûÖnda bu bölgelerin ekonomik
gelirlerinin önemli bir kÖsmÖ hayvancÖlÖøa dayanmaktaydÖ. Nitekim Palu Hükümeti
beyi Cemûid Bey, her yÖl sürülerinden üç yaûÖna ulaûmÖû 3000 oølak seçer, yaklaûÖk
kÖrk deve yükü tutan 3000 at ve katÖr nalÖ ile birlikte satmak için Haleb’e yollardÖ.29
Bu da Palu Hükümeti’nin güney bölgelerle ticari faaliyetlerin yoøun olduøunu
göstermektedir. Hayvansal üretime baølÖ olarak debbaølarÖn (dericilerin)
oluûturduøu küçük sanayi atölyelerinin XVIII. YüzyÖlda yoøun olarak Palu
Hükümeti’nde üretim yaptÖklarÖ bilinmektedir. Özellikle 1800’lü yÖllarda Palu
Hükümeti’nde önemli bir deri olan ‘‘Sahtiyan’’ üretilmekteydi. ‘‘Sahtiyan’’,
döneminde en iyi derilerden biri olup çok raøbet görüyordu. ‘‘Sahtiyan maddesi’’
OsmanlÖ ùmparatorluøu’nun baûkent sakinlerinin mest-i pabuç, çizme ve
ayakkabÖlarÖnÖn tümünün karûÖlanmasÖnda kullanÖlan bir madde olmuûtur.30
TarÖmsal ve hayvansal üretime baølÖ olarak geliûen ocaklÖk sancaklarÖnda
demirciler ûehirlerin vazgeçilmez unsurlarÖydÖ. Çünkü onlar her türlü tarÖmsal
aletleri üretiyorlardÖ. Demirci dükkânlarÖ en çok Diyarbekir, Harput, Erzincan ve
Palu’da bulunuyordu. Bu demirci dükkânlarÖnda kÖlÖç, kama, kalkan, kazma, kürek,
dehre ve balta gibi silah, araç ve gereçler imal edilirdi.31
OcaklÖ Palu Hükümeti ÇarûÖsÖ’nÖn Konumu
XVI. yüzyÖla gelindiøinde Palu Hükümeti ûehrinin merkezi, Palu Kalesi’nin
Murat Nehri’ne bakan yüzünde tarihi antik yerleûim yeri üzerine kurulmuûtu.
úehir merkezini Murat Nehri’nin karûÖ tarafÖna tarihi Palu köprüsü baølÖyordu.
Bölgeyi M.1649-1650 yÖlÖnda gezen ünlü seyyah Evliya Çelebi ise Palu
Hükümeti’nin ûehir merkezinin kalenin dibinde bin toprak evden oluûtuøunu;
ûehrin kadÖsÖ, muhtesibi ile voyvodasÖnÖn mevcut olduøunu belirtmektedir.32
Palu Hükümeti’nin merkezinde muhtesibin bulunmasÖ XVII. YüzyÖlda çarûÖnÖn
mevcut olduøunu göstermektedir. Evliya Çelebi büyük ihtimalle AûaøÖ
Mahalle’ye uøramÖûtÖr. Zaten ûehrin bilinen en eski mahallesi ise “AûaøÖ Mahalle”
adÖyla bilinmekteydi. Daha sonra ûehir ile Palu kalesi çevresine yeni yerleûim

Fatih Gencer, a.g.m. , s.78,79
úerefhan, a.g.e., C. II/I, s.31
30 Mehmet Metin, “Kayseri’de Sahtiyan Üretimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, SayÖ:12, Kayseri, 2002, s.1-18
31 Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal YapÖ, s.297
32 Evliya Çelebi, Seyahatname (Sad. Tevfik Temelkuran-Necati Aktaû), Üçdal Neûriyat,
C.3-4, ùstanbul, 1986, s.867
28
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yerleri kurularak çeûitli mahalleler oluûturuldu. Nitekim Cemûid Bey
Medresesi’nin XVI. yüzyÖlÖn ikinci yarÖsÖnda inûa edilmesinden sonra kalenin üst
tarafÖnda bugün “Zeve Bölgesi” olarak adlandÖran saha yerleûime açÖlmÖû; daha
sonraki yüzyÖllarda ise Zeve Mahallesi bu bölgede kurulmuûtur. AûaøÖ
Mahalle’nin üst kÖsmÖnda oluûturulan KasÖmiyye Mahallesi ise 1514 ÇaldÖran
Seferi’nden sonra Cemûid Bey’in Palu kalesini fethetmesinde ona yardÖmcÖ olan
“KâsÖman Aûireti”ne mensup bazÖ ailelerin kalenin alt tarafÖna yerleûerek yeni bir
mahalle kurmalarÖ neticesinde oluûturulmuûtur.33
Bu mahallelerin ve nüfusun artmasÖ, bunun yanÖnda iû kollarÖnÖn iyice
belirginleûmesi neticesinde ÇarûÖbaûÖ Mahallesi ihtiyaçtan dolayÖ hÖzlÖ bir ûekilde
inûa edilmiûtir. Palu çarûÖsÖ ve dolayÖsÖyla sanat ve meslek erbaplarÖnÖn dükkânlarÖ
burada bulunuyordu. ùslami ûehirlerin fiziki yapÖlarÖ incelendiøinde çarûÖ
genellikle ûehrin merkezi camisi veya merkezi kilisenin34 etrafÖnda teûekkül
ettirilirdi.35 Daha sonra merkezi cami ile merkezi kilisesin etrafÖnda diøer yapÖlar
ihtiyaca göre zamanla oluûturuldu. Palu çarûÖsÖ da Palu Ulu Cami36 ile
merkezdeki ortaçaødan kalma kilisenin çevresinde oluûturulmuûtu. Müslüman
tüccarlarÖn dükkânlarÖ Ulu Cami etrafÖnda; gayrimüslim tüccarlarÖn dükkânlarÖ da
ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde bulunan merkezi ortaçaø kilisesinin etrafÖndaydÖ. Kilise
tarafÖndan tek sÖra halinde uzanan ana caddenin alt ve üst tarafÖnda dükkânlar
yer alÖyordu. ÇarûÖ, aûaøÖ ve yukarÖ çarûÖ olmak üzere iki kÖsÖmdÖ. AûaøÖ çarûÖ ana
caddenin alt tarafÖnda, merkezi kilisenin bulunduøu alandaydÖ. ÇarûÖnÖn
merkezinde Ulu Cami’nin bitiûiøinde ana caddenin üst tarafÖnda ÇarûÖbaûÖ
HamamÖ bulunuyordu. Kiliseye yakÖn yerde ise gelen gidenlerin konakladÖøÖ
MÖsÖr Zerki HanÖ37 mevcuttu. ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde bulunan ana caddeye
çÖkan alt sokaklarda ise OsmanlÖ ùmparatorluøu’na ait devlet kuruluûlarÖ ile ûehir
sakinlerinin oturduklarÖ evler yer alÖyordu. Tarihi Palu köprüsü kuzey-güney
illerini birbirine baølayan ve ulaûÖmÖ saølayan ùpek Yolu üzerinde kurulmuû ilk
ve tek köprüydü. ÇarûÖbaûÖ Mahallesi bu köprü sayesinde büyük bir ticaret
merkezi olmuû ve çok geliûmiûtir. Buraya yakÖn çevrenin il ve ilçelerinden
olduøu gibi uzak bölgelerden Halep, úam, Baødat, Erzurum, Erzincan ve Batum
gibi yerlerden büyük tüccarlar kervanlarla gelir, burada bütün ihtiyaçlarÖ ile
alÖûveriûlerini yaparlar ve memleketlerine dönerlerdi. Burada büyük ticaret
merkezleri yanÖnda iû hanlarÖ ve konaklama yerleri de vardÖ. ÇarûÖbaûÖ
Mahallesi’ndeki el tezgâhlarÖnda palas, kilim, haral, çuval ve heybe gibi eûyalar
dokunur, yün ve keçe çeûitleri ile düz ve desenli bez basÖmlarÖ yapÖlÖrdÖ.38 Palu

Serdar Karabulut, Zazalar Tarihi Kültürel ve Sosyal YapÖ, s. 257
Ortaçaø dönemine ait olan kilise kare planlÖ olup sadece kaos kÖsmÖ ayaktadÖr.
35 YÖlmaz Can, ùslam úehirlerinin Fiziki YapÖsÖ, Diyanet VakfÖ YayÖnlarÖ, Ankara, 1995, s.127
36 Hicri 1148, miladi 1735 tarihinde Seyyid HacÖ Mustafa ve Seyyid HacÖ Abdurrahman
tarafÖndan yaptÖrÖlmÖûtÖr.
37 ùblaûiyye VakÖfnamesi'nde geçen MÖsÖr Zerki HanÖ zaman içerisinde yÖkÖlmÖûtÖr.
Günümüze herhangi bir kalÖntÖsÖ da ulaûmamÖûtÖr.
38 Yusuf BakÖcÖ, Kültür ve Medeniyet úehri Palu, Güntek MatbaacÖlÖk, ElazÖø, 2012, s.26
33
34
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çarûÖsÖnda özellikle XIX. yüzyÖlÖn baûÖndan itibaren derici (debbaølar)
dükkânlarÖnda artÖû görüldü. Bu dönemde ‘‘Sahtiyan’’ adlÖ deri çarûÖda üretildiøi
gibi bu deri çok raøbet görüyordu. Deri üretimine baølÖ olarak daha sonraki XX.
yüzyÖlda ‘‘yemenicilik’’39 çok geliûmiûti.
ùblaûiyye (Eblaûiyye) VakÖfnamesi’nde Palu ÇarûÖsÖ
ùblaûoøullarÖ40 ailesinden olan “el-Hac Hasan bin Ali ùblaû (Eblaûi) el-Palevi”
tarafÖndan hicrî 1179 (1765) tarihinde; Palu Hükümeti’nin merkezinde AûaøÖ
Mahalle’de daha önce yaptÖrdÖøÖ ùblaûiyye Cami ve Medresesi’ne 41 otuz dükkân
vakfedilmiûtir. Bu dükkânlarÖn kira gelirlerinden ùblaûiyye Cami ve Medresesi’nin
masraflarÖ ile müderrislerin maaûlarÖ karûÖlanÖyordu.42 el-Hac Hasan bin Ali ùblaû
(Eblaûi) el-Palevi Efendi o dönemde Palu Hükümeti’nin merkezinde ticaretle
uøraûan en zengin tüccarlardandÖ. ùblaûiyye vakÖfname belgesinde ÇarûÖbaûÖ
Mahallesi’nde bulunan çarsÖnÖn özellikleri ile çeûitli yapÖlarÖn neler olduøu her
yönüyle anlatÖlmaktadÖr. ùblaûiyye vakÖfnamesine göre çarûÖ; aûaøÖ çarûÖ ve yukarÖ
çarûÖ olmak üzere iki kÖsma ayrÖlÖyordu. ùki çarûÖyÖ ana cadde birbirinden ayÖrÖyordu.
Ana caddenin üst tarafÖ yukarÖ çarûÖyÖ; alt tarafÖnda kilisenin bulunduøu alan ise aûaøÖ
çarûÖyÖ meydana getiriyordu. El-Hac Hasan bin Ali ùblaû (Eblaûi) el-Palevi
Efendi’nin vakfettiøi on iki dükkânÖ aûaøÖ çarûÖdaydÖ. Bu oniki dükkân HacÖ Murtaza
Aøa DükkânÖ, MÖsÖr Zerki HanÖ, MÖsÖr Zerki DükkânÖ ve ana cadde ile sÖnÖrlÖydÖ.43

Yemeni, bir tür deri idi bu deriden ayakkabÖlar üretiliyordu.
Eblaûi kelimesi Arapça Ίη ϻ ϮΑ  (Ebu La úey) kelimesinden türetilmiûtir. Tasavvufi bir
terim olarak Ίη ϻ kelimesi sufi (Allah’a âûÖk abdal kimseler için) taifesi tarafÖndan isim olarak
kullanmaktadÖr. ‘‘Ίη ϻ’’ kelimesinin anlamÖ ‘‘hiçbir ûey yoktur’’ demektir. Gerçekte Allah (c.c)
dÖûÖnda hiçbir gerçek yoktur. Tüm varlÖklar fanidir, sadece baki olan Allah'tÖr. Tüm varlÖklar
Allah Teâlâ’ da zaman ve mekân kavramlarÖ dâhil yok olmaktadÖrlar. Araplar çocuklarÖna Ebu
La úey ( Ίη ϻ ϮΑ ) kelimesini isim olarak vermektedir. Ebu La úey ( Ίη ϻ ϮΑ ) kelimesinin
anlamÖ ise fakirlerin babasÖ, hiçbir ûeyi olmayan kiûi, yokluk ve hiçliøin babasÖ gibi anlamlara
gelmektedir. ùlk ata Seyyid Ali Ebulaûi’ye ( ϲη ϻ ϮΑ  ϰϠϋ Ϊϴγ) isim olarak verilen bu kelime daha
sonra Palu yöresinin aøÖz lehçesine uydurularak ùblaûi-Eblaûi ( ϲη ϼΑ  ) ûeklinde kÖsaltÖlarak
ifade edilmiûtir. EblaûoøullarÖ ailesinin Arapça vakÖfname belgesine de ùblaûiyye ( Δϴη ϼΑ · )
ûeklinde yazÖlmÖûtÖr. Günümüze nesli ulaûan EblasoøullarÖ ( ùblaûogullarÖ) Ailesi'nin fertleri
‘‘Ülgen’’ soy ismini almÖûlardÖr.
41 ùblaûiyye Cami ve Medresesi günümüzde eski Palu’da AûaøÖ Mahalle’de bulunmaktadÖr.
42 ùblaûiyye VakfÖ’na ait kayÖtlar incelendiøinde VakÖflar Genel Müdürlüøü’nün arûivlerinde
Hicri 1179-1119 (M.1765-1785) yÖllarÖ arasÖnda ilk müderrislerin atamasÖna iliûkin kayÖtlar
mevcuttur. Buna göre ilk müderris olarak günde 24 akçe maaûla Kemteri Mehmet Efendi
H.1179 ( M.1765) yÖlÖnda atanmÖû onun ölümü üzerine yerine H.1199 (M.1785) yÖlÖnda EsSeyyid Osman Efendi geçmiûtir. Bkz. Serdar Karabulut, úeyh Ali Sebiti el-Palevi, s.84
43 VakÖfnamede geçen ifade ûöyledir, vakfettiøi bu dükkânlardan; on iki dükkân, AûaøÖ
çarûÖda ve bir taraftan el-Hac Murtaza Aøa dükkânÖ, diøer taraftan MÖsÖr Zerki dükkânÖ,
diøer taraftan MÖsÖr Zerki HanÖ ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile sÖnÖrlÖdÖr.
39
40
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ùblaûiyye vakÖfnamesine göre çarûÖda bulunan ve ticarethane olarak kullanÖlan
diøer mekânlar ve sahiplerinin isimleri ûöyle sÖralanmaktadÖr:
ùbn-i Borizen DükkânÖ, Murtaza Aøa DükkânÖ, MÖsÖr Zerki DükkânÖ44,
ùbrahim Efendi DükkânÖ, HacÖ Mehmet DükkânÖ, ùbn-i Dabak DükkânÖ, Kilise
DükkânÖ, ùbn-i RÖzvan45 DükkânÖ, Murtaza Aøa DükkânÖ, DayÖ Ömer DükkânÖ,
ùskerder Bey DükkânÖ, ùbn-i Babak DükkânÖ, Hasoølu Abd DükkânÖ, Haydar
Aøa DükkânÖ, ùbn-i HacÖ Ömer DükkânÖ, úatÖr Hüseyin DükkânÖ, Molla HÖzÖr
DükkânÖ, Hayrullah Efendi DükkânÖ, Murtaza Aøa FÖrÖnÖ, ùskender Bey
Kahvehanesi, MÖsÖr Zerki HanÖ.
H.1179 (1765) tarihli diøer bir vakÖfname olan Palu Beyleri’nden
Karacimûitzade Mir Ömer Bey bin Osman Bey VakfÖ’na ait kayÖtlarda da Palu
çarûÖsÖnda vaki bulunan kÖzÖl boyahane, çiteci ve mumhane dükkânÖ AûaøÖ
Mahalle’de bulunan KasÖmiyye Camisi’ne vakÖf edilmiûtir. Bu vakÖfnameden
anlaûÖlan kayÖtlara göre çarûÖda vaki kÖzÖl boyahane ve çiteci ve dekkakcÖ
mumhane dükkânlarÖ da faaliyet gösteriyordu.46 1875 tarihli DiyarbakÖr
salnamesine göre Palu’da 1 boyahane ve 1 mumhane olduøu ve faaliyet
gösterdiøi yazÖlÖdÖr.47 YukarÖda Ömer Bey bin Osman Bey VakfÖ’na bahsedilen
mumhane ve boyahane bir asÖr geçmesine raømen çarûÖda hayla faaliyet
gösterdiøi anlaûÖlmaktadÖr. 1881 Mamuret’ul Aziz Vilayeti salnamesinde ise hayla
boyahanenin faaliyet gösterdiøi yazÖlÖdÖr.48 Fakat bu salnamede mumhaneden
bahsedilmemiûtir. Büyük ihtimalle mumhane 1875-1881 yÖllarÖ arasÖnda faaliyet
göstermeyerek kapanmÖûtÖr.
ùblaûiyye VakÖfnamesi’ne ait M.1919 (H.1337) yÖlÖna ait muhasebe kayÖtlarÖ
incelendiøinde AûaøÖ çarûÖda bulunan 1 adet dükkân Tenekeci Ahmet Aøa adlÖ
ûahsa aylÖk 50 kuruû karûÖlÖøÖnda kiraya verildiøi anlaûÖlmaktadÖr.49
AyrÖca M.1921 (H.1339) yÖlÖna ait ùblaûiyye VakÖfnamesi’nin tasarrufunda
bulunan dükkânlar ile bu dükkânlarÖn kime kiraya verildiøi ile alÖnan kira
ücretlerinin VakÖflar Genel Müdürlüøü Arûivi’ndeki tafsilatlÖ dökümü ûöyledir;


ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde o dönemde mevcut olan MÖsÖr Zerki HanÖ’na bitiûik bir
dükkândÖ.
45 Palu’da günümüze nesli ulaûan RÖzvanoøullarÖ ailesinin atasÖdÖr. RÖzvanoølu ailesi
bireyleri günümüzde ‘‘Çelik’’ soy ismini almÖûtÖr.
46 VakÖflar Genel Müdürlüøü Arûivi, Arûiv ve Neûriyat Müdürlüøü, SayÖ:1768, s.61
47 Feyzullah Demirtaû, Mirdasi HükümdarlarÖ ‘‘Palu ve Eøil Hükümetleri’’ve Çermik Beyliøi,
Sena Ofset YayÖnlarÖ, ùstanbul, 2005, s.75
48 Süleyman YapÖcÖ, Palu Tarih- Kültür-ùdari ve Sosyal YapÖ, AnÖl Matbaa ve Ciltevi,
Ankara, 2004, s.113
49 VakÖflar Genel Müdürlüøü Arûivi, Vakfiye Akar Defteri, SayÖ: 2374, s.119; ayrÖca bkz.
Serdar Karabulut, úeyh Ali Sebiti el-Palevi, s.85
44
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50

Öte taraftan Palu çarûÖsÖ, eski antik Palu kalesi yerleûkesinde ÇarûÖbaûÖ
Mahallesi’nde XX. yüzyÖlÖn birinci yarÖsÖna kadar faaliyet göstermiûtir. M.1925
yÖlÖnda Palu KasabasÖ’nda úeyh Said ùsyanÖ meydana gelmiûtir.51 úeyh Said
ùsyanÖ’nda ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde bulunan çarûÖ da birçok yapÖ ile dükkânlar
tahrifata uøramÖûtÖr. Bu döneme ait ùblaûiyye VakÖfnamesi ve dolayÖsÖyla çarûÖ ile
ilgili herhangi bir kayda da rastlanmamaktadÖr. Nitekim kÖsa bir süre sonra da
ÇarûÖbaûÖ Mahallesi’nde bulunan çarûÖdaki dükkânlar, hanlar ve evler; 1928 ve
1941 yÖllarÖnda çÖkan iki büyük yangÖn sonucu kullanÖlamaz hale gelmiûtir. AûaøÖ
Mahalle sakinleri de buradan ayrÖlmÖûtÖr. Böylece hem ÇarûÖbaûÖ Mahallesi hem
de AûaøÖ Mahalle eski hareketli günlerini geride bÖrakmÖûtÖr. 1932 yÖlÖndan
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VakÖflar Genel Müdürlüøü Arûivi, Anadolu Tasnif Defteri, SayÖ: 264, s. 3
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itibaren ilçe yerleûim merkezi ile birlikte çarûÖ da kalenin üst kÖsmÖnda yer alan
Zeve Mahallesi’ne taûÖnmÖûtÖr.52
Sonuç ve Deøerlendirme
Akkoyunlu Devleti zamanÖnda önemli bir ticaret merkezi olan Palu, 1514
ÇaldÖran Seferi’nden sonra OsmanlÖ ùmparatorluøu’na baølanmÖû; ùpek Yolu
güzergâhÖnÖn Murat Nehri üzerindeki geçiû noktalarÖndan biri olan ûehir söz
konusu siyasi pozisyon deøiûikliøinden sonra hÖzlÖca geliûmiûtir. Bunun
neticesinde Diyarbekir, Halep, úam, Baødat, Erzurum, Erzincan bölgelerinden
gelen kervanlarÖn vazgeçilmez uørak yeri olmuûtur. Bu stratejik konumunda
coørafi faktörler ile bölgedeki üretimin önemli payÖ olduøu anlaûÖlmaktadÖr.
Palu Hükümeti’nde hayvancÖlÖk ve tarÖm önemli bir yere sahipti. Bölgede
geliûen dericilik faaliyetlerinin ham maddesini hayvansal üretim saølÖyordu. Palu
Hükümeti’nin ilk yerleûim yeri AûaøÖ Mahalle olarak biliniyordu. Daha sonraki
asÖrda ticaret ve artan nüfusun etkisiyle KasÖmiyye ve ÇarûÖbaûÖ Mahalleleri
oluûturuldu. Palu Hükümeti’nin çarûÖsÖ, ûehrin merkezi olan ÇarûÖbaûÖ
Mahallesi’nde inûa edildi. XVIII. yüzyÖla gelindiøinde diøer klasik OsmanlÖ
sancaklarÖ gibi Palu Hükümeti’nin tam teûekküllü çarûÖsÖ her türlü ihtiyacÖn
kolayca karûÖlanacaøÖ bir yapÖya bürünmüûtü. ùblaûiyye VakÖfnamesi’nde, o
dönemde ûehir hayatÖnÖn devam etmesinde önemli olan Murtaza Aøa fÖrÖnÖ,
MÖsÖr Zerki HanÖ, Kilise, ùskender Bey kahvehanesi gibi yapÖlardan bahsedilmiû
ve çeûitli esnaflarÖn dükkânlarÖ ile bu dükkânlarÖn ûehrin hangi mevkiinde yer
aldÖklarÖ ifade edilmiûtir. Özellikle vakÖfname belgesine konu olan çarûÖ hakkÖnda
önemli bilgilerin yer almasÖ o dönemdeki hayat hakkÖnda ve ûehir yapÖsÖnÖn
anlaûÖlmasÖna zemin hazÖrlamÖûtÖr. Bu bakÖmdan Arapça olarak imlâ edilen
ùblaûiyye (Eblaûiyye) vakÖfname belgesi tarihe ÖûÖk tutan önemli belgeler
arasÖndadÖr.


52

Yusuf BakÖcÖ, a.g.e., s.27
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Ek-1: 1765’te kaleme alÖnan ùblâûiyye (Eblâûiyye) VakÖfnâmesi’nin Arapça metni
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Belgenin Tercümesi
Huzurumda kurulan iû bu vakfiye vakfetme, vakfetmeden geri dönme ve tekrar vakfÖn
sübutunun gerçekleûmesi açÖsÖndan geçerli ve baølayÖcÖdÖr. Palu KazasÖ KadÖsÖ/ 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’Ön adÖyla (ismiyle)
ùnsanoølunu ûerefli kÖlan Allah’a hamd övgüler olsun ki O’na (Allah’a) ùman etmeyi,
bilmediøini, cennet ve iyilik yollarÖnÖ öøretti. AralarÖnda salih ve halis ameller iûleme
yönünden samimi olanlarÖ seçti. OnlarÖ engin ve yeterli feyizleri ile hayÖr kandillerini
aydÖnlatmaya vesile kÖldÖ. Böylece onlarÖn ûerefli gayretleri iyi derecelerin ortaya çÖkmasÖna ve
müûfik çabalarÖ cennet kapÖlarÖ için anahtar olmasÖna vesile oldu. Selat ve selam ikram ve
marifet ehlinin efendisi, hakiki ve tam sÖrra vakÖf Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v),
bütün ümmet ve milletlerin en hayÖrlÖsÖ Ehl-i Beyt’ine, hikmet ve adalet sahibi yol
arkadaûlarÖna olsun sonra: “Güçlü ve zengin olan Rabbinin lütuflarÖna muhtaç olan bu
zayÖf ve fakir el-Hac Hasan bin Ali ùblaû el-Palevi (Palulu ùblaû el-Hac Ali oølu Hasan)
Allah onu baøÖûlamasÖyla mutlu kÖlsÖn ve cennetine iskân etsin”. AkranlarÖnÖn ayrÖldÖøÖnÖ,
insanlarÖn yok olduøunu, zamanÖn havadislerini ve günlerin geçip gitmesini gördüøünde
dünyanÖn güven ve teminat yurdu olmadÖøÖ, ahiret hayatÖnÖn ise uørunda her an ve her zaman
çaba sarf edilmesi gereken bir hayat olduøunu anladÖ. Ve Allahu Teâlâ Kur’an-Ö Kerim’de
ûu ûekilde buyurmuûtur: “MallarÖnÖ Allah yolunda harcayanlarÖn durumu, yedi baûak
bitiren ve her baûakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediøine kat kat verir.
Allah lütfü geniû olandÖr, hakkÖyla bilendir.” Yine Allah Resulü (s.a.v): “ùnsanoølu
öldüøünde üç ûey hariç bütün amelleri kesilir: Geride kendisine dua edecek Salih bir evlat
bÖrakmasÖ, ölümünden sonra kendisinden istifade edilen bir ilim bÖrakmasÖ ve sürekliliøi olan
sadaka bulunmasÖ” ayet ve Hadis‘in feyzinden Allah vâkÖfÖ nasiplendirsin.
VakÖf, “malÖn ve çocuklarÖn fayda saølamadÖøÖ ve ancak selim bir kalb ile Allah’a
gelen hariç” denilen günde Allah’Ön elem veren azabÖndan kaçmak ve kerim olan Allah’Ön
rÖzasÖnÖ kazanmak amacÖyla çarûÖda bulunan otuz dükkânÖnÖ AûaøÖ Mahalle‘de yaptÖrdÖøÖ
medresesine vakfetti. Vakfettiøi bu dükkânlardan; on iki dükkân, AûaøÖ çarûÖda ve bir
taraftan el-Hac Murtaza Aøa dükkânÖ, diøer taraftan MÖsÖr Zerki dükkânÖ, diøer taraftan
MÖsÖr Zerki HanÖ ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile sÖnÖrlÖdÖr.
Bir dükkân çarûÖda olup, bir taraftan ùskender Bey kahvehanesi, diøer taraftan
ùbrahim Efendi dükkânÖ, diøer bir taraftan MÖsÖr Zerki ve dördüncü taraftan ise ana cadde
ile sÖnÖrlÖdÖr.
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AynÖ ûekilde altÖ dükkân daha çarûÖda olup, bir taraftan ùbrahim Aøa dükkânÖ ve
ikinci taraftan Haydar Aøa dükkânÖ, iki taraftan ana cadde ile sÖnÖrlÖdÖr.
AynÖ ûekilde bir dükkân daha çarûÖda olup, bir taraftan HacÖ Mehmet dükkânÖna
bitiûik, bir taraftan Kilise dükkânÖ, üçüncü ve dördüncü taraftan ise ana cadde ile sÖnÖrlÖdÖr.
Yine çarûÖda bulunan ve bir taraftan ùskender Bey dükkânÖ, diøer taraftan ùbrahim Aøa
dükkânÖ, diøer taraftan Murtaza Aøa FÖrÖnÖ dördüncü taraftan ise ana cadde ile sÖnÖrlÖ bir
dükkândÖr.
Yine çarûÖda bulunan ve bir taraftan ùbn-i Babak dükkânÖ, diøer taraftan ùskender
Bey dükkânÖ, diøer iki taraftan yol ile sÖnÖrlÖ bir dükkân. Yine çarûÖnÖn baûÖnda bulunan ve
bir taraftan ùbn-i HacÖ Ömer dükkânÖ bir taraftan Has oølu Abd, el-Hac Hasan dükkânÖ
diøer bir taraftan úatÖr Hüseyin DükkânÖ ve dördüncü taraftan ise yol ile sÖnÖrlÖ iki
dükkân. AynÖ ûekilde çarûÖda bulunan ve bir taraftan ùbn-i RÖzvan dükkânÖ, bir taraftan
hayrat sahibi el-Hac Hasan Aøa dükkânÖ ve bir taraftan ùbn-i Borizen dükkânÖ ve
dördüncü taraftan yol ile sÖnÖrlÖ dükkân.
AynÖ ûekilde çarûÖda bulunan ve iki taraftan Murtaza Aøa dükkânÖ ve diøer iki
taraftan ise yol ile sÖnÖrlÖ bir dükkân.
AynÖ ûekilde çarûÖda bulunan ve bir taraftan Molla HÖzÖr dükkânÖ, diøer bir taraftan
ùbn-i Babak dükkânÖ ve iki taraftan yol ile sÖnÖrlÖ bir dükkân.
AynÖ ûekilde çarûÖda bulunan ve bir taraftan Hayrullah Efendi dükkânÖ, diøer
taraftan DayÖ Ömer dükkânÖ, diøer taraftan Murtaza Aøa FÖrÖnÖ ve dördüncü taraftan ise
yol sÖnÖrlÖ bir dükkân. AynÖ ûekilde çarûÖda bulunan ve bir taraftan ùbrahim Aøa dükkânÖ,
diøer bir taraftan Hayrullah Efendi dükkânÖ ve diøer taraftan ùbn-i Babak dükkânÖ ve
dördüncü taraftan ise yo ile sÖnÖrlÖ bir dükkân. Toplam otuz dükkândÖr.
Bu dükkânlardan kira gelirlerinden müderris için 24 akçe; cüz okuyan kiûiye günlük
6 akçe; dershane hariç beû hücreden her biri için günlük 4 akçe; Medresenin aydÖnlatÖlmasÖ
için günlük 4 akçe; Medresenin su ihtiyacÖ için günlük 4 akçe; Medresenin ve dükkânlarÖn
bakÖm ve onarÖmÖ için 4 akçe; Sergilerin/halÖ, kilim ve sair yenilenmesi için günlük 4 akçe;
Medresenin sathÖ hizmetçileri/çalÖûanlarÖ için günlük 3 akçe; Medresenin kÖrtasiyesi için
günlük 1 akçe: Toplam 70 akçe verilmesini;
Artan gelirin ise mütevelliye ait olmasÖnÖ, mütevellinin ise vakÖf Ali ùblaûi oølu El-Hac
Hasan’Ön olmasÖnÖ kendisinden sonra erkek evlatlarÖndan en olgun olanÖnÖn, sonra soyu
devam ettiøi sürece erkek çocuklarÖnÖn çocuklarÖnÖn çocuklarÖndan en salih olanÖn mütevelli
olmasÖnÖ, Allah korusun erkek çocuklarÖnÖn soyu tükendikten sonra kÖz çocuklarÖndan en
saliha olanÖnÖn mütevelli olmasÖnÖ, sonra Palu Âlimleri’nin en salih olanÖnÖn müteveli
olmasÖnÖ ûart kÖlmÖûtÖr. Bundan sonra vakfetmekten vazgeçti ve inkâr etti. Muhterem
müderris Mehmet Kemteri Efendi’den vakfÖ ispat etmesi istendi. O da deøerli müderris elHac Hüseyin Efendi ve Abdullah Efendi’leri getirerek vakfÖn gerçek olduøuna ûahitlik
ettiler. Her iki ûahidin ûahitliøi ile vakfÖ kabul ettim ve tezkireden sonra vakfÖn sahih ve
baølayÖcÖ olduøunun geçerli ve yasal bir ûekilde hükmettim. Böylece vakfedilen ûeyler hiçbir
ûekilde satÖlamaz rehnedilemez (rehin edilemez), hibe olarak verilemez ve deøiûtirilemez.
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“Her kim bunu iûittikten sonra deøiûtirmeye kalkÖûÖrsa vebali deøiûtirenlerin üzerine olsun.
Allah azabÖ ûiddetli olandÖr. Her kim de vakfÖn deøiûtirmek ve baûka bir ûeye dönüûtürme
açÖsÖndan vakfa ihanet ederse Allah onu zalim düûmanlardan kÖlsÖn ve ben, kÖyamet
gününde her hak sahibine hakkÖnÖn verildiøi ve Allah’Ön iyilik edenlerin ecir ve mükâfatÖnÖ
zayi etmediøi günde onun hasmÖ olayÖm.
ùû bu belge safer 1179 Hicri (Miladi Aøustos 1765) yÖlÖnda düzenlenmiûtir.
úAHùTLER (úUHUDUL 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 AøasÖ Es-Seyyid Muhammed
Müezzin Es-Seyyid Molla Abdulkerim
HacÖ Yusuf oølu Es-Seyyid Muhammed
Davut Paûa oølu Es-Seyyid Ali
Kascar Hasan Efendi
Abdullah oølu Veli Efendi ve diøer hazÖr bulunanlar.53
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Ek-2:VakÖflar Genel Müdürlügü Arûivi Vakfiye Akar Defteri’nde ùblaûiyye
VakÖfnamesi’ne ait M. 1919 (H.1337) tarihli OsmanlÖca kayÖt metni ve Türkçesi
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Ek-3: VakÖflar Genel Müdülügü Arûivi, Anadolu Tafsil Defteri’nde ùblaûiyye
VakÖfnamesi’ne ait M.1921 ( H.1339) yÖlÖna ait OsmanlÖca kayÖt metni
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Ek-4: Muhtemelen 1900’lerin baûÖnda çekilmiû “ÇarûÖbaûÖ Mahallesi” fotografÖ
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