
miştir. Başta İspanya olmak üzere çe
şitli Avrupa ülkelerinden kovulan yahu
dilere kucak açıp onları himaye eden 
Osmanlı Devleti. bu duvarı birkaç defa 
onarmış ve tamamen yıkılınaktan kur
tarmıştır. Yahudiler. Osmanlı himaye
sinde yüzlerce yıl bu duvar önünde, 
yüzleri bu duvara dönük olarak durup 
dua etmişler. emellerinin tahakkuku 
için göz yaşı dökmüşlerdir. XVI. yüzyıl
dan sonraki seyyahlar eserlerinde ağla
ma duvarından çokça bahsederler. Bu 
bilgilere göre. her gün ve bilhassa 9 Ab 
(Kudüs Mabedi'nin yıkılış yı l dönümü). Fı
sıh (Mıs ır' dan çık ı ş bayramı) ve Yom Kip
pur (büyük kefaret günü) gibi dini gün
lerde (bk. YAHUDiLiK), burası ibadet eden 
yahudilerle dolup taşmaktaydı. 

Bölgede yahudi nüfusunun artmasın
dan sonra yahudiler ağlama duvarı önü
ne sıralar. masalar koymak ve o bölge
deki evleri yıkmak istemişlerse de müs
lümanlar buna engel olmuşlardır. 1929'
da ağlama duvarı sebebiyle yine müs
lümantarla yahudiler arasında olaylar 
çıkmış, Milletler Cemiyeti tarafınElan 

kurulan bir heyet, duvarın müslümanla
rın mülkiyetinde olduğuna . yahudilerin 
ise orada dua edebileceklerine karar 
vermiştir. 1948'de Kudüs'ün doğu kesi
minin Ürdün tarafından işgal edilme
sinden sonra ise yahudilerin bu duvarı 
ziyaret etmeleri yasaklanmıştır. Altı 

Gün Savaşı ' nın üçüncü gününde (7 Hazi
ran 19671. ağlama duvarının da bulun
duğu Kudüs'ün doğu yakasının İsrail'in 
eline geçmesi üzerine. asker sivil bütün 
yahudiler duvarın önünde bu hadiseyi 
büyük bir coşku ile kutlamışlar. 2000 
yıllık İsrail rüyasının gerçekleştiğini ilan 
etmişlerdir . Daha sonra ise duvarın bu
lunduğu bölgedeki ı:nahalle yıkılarak 

geniş bir alan açılmıştır. 

Ağlama 

duvarı· 

Kudüs 
(i Ü K tp., Albüm 

nr. 90775) 

Yahudiler bu duvarı Süleyman Mabe
di'nden bir kalıntı kabul ettikleri için 
kutsal bir mekan sayarlar. Ma bed in yıkı
lış yıl dönümü başta olmak üzere çeşitli 
vesilelerle duvar önünde ibadet eder. 
Kudüs'ün ve Süleyman Mabedi'nin yıkı

lışını. şehir ve ma bedden uzak kalışları
nı yadederek mabedin Hz. Süleyman 
tarafından yaptınldığı gibi yeniden in
şasını arzular ve bunun için dua eder
ler. Yahudiliğin en büyük hedefi bu ma
bedi yeniden yapmaktır. Ancak Ahd-i 
Atik'te nakledilen Beit ha-Mikdaş'ın es
ki ölçülerine göre yeniden yapılması. bu
günkü Kubbetüssahra'nın yıkılmasına 

bağlıdır (bk. KUBBETÜSSAHRA, MESCİD-i 

AKSA). 
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AGLEB ei-İCLI 
(J.-Ii...,.Ji.l) 

Ağleb b. Amr (Cüşem) 
b. Ubeyde (Ablde) el-İd! 

(ö. 21/642) 

Recez şairi tabii. 
_j 

Cahiliye devrinde doğdu . İslamiyet'i 
kabul ederek Medine'ye yerleşti. Hz. 
Peygamber'le görüşemediği için saha
bi olamadı. Hz. Ömer'in .hilafeti zama
nında Sa 'd b. Ebü Vakkas'la çıktığı ga
zada Küfe'ye yerleşti ve kendisine maaş 
bağlandı. Muammerfin* dan kabul edi-
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ten Ağleb. katıldığı Nihavend Savaşı' nda 

doksan yaşlarında iken şehid düştü. 

Ağleb'den önce recez bahrinde en 
fazla üç beyit söylenirken. o ilk defa 
kaside tarzında uzun recezler inşad 

ederek bu konudaki yeniliğin öncüsü 
oldu. Ebü'n-Necm ei-İcli ile Accac gibi 
şairler Ağleb'in öncülüğünü yaptığı bu 
akımı devam ettirmişlerdir. Şiirlerinden 

bazı parçalar tabakat ve antoloji kitap
larında günümüze kadar gelmiştir. Ay
rıca onun bir divanından söz ediliyorsa 
da bu eserine henüz rastlanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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İfrikıyye, Cezayir ve Sicilya'da 
hüküm süren bir İslam hanedam 

(800-909). 
_j 

Hanedanın kurucusu olan İbrahim. 
Ebu Müslim'in kumandanlarından olup 
Abba si Halifes i Mansor tarafından . İf
rikıyye'ye gönderilen Ağleb'in oğludur. 

Abbas! Halifesi Harünürreşid zeki ve 
kabiliyetti bir diplomat. iyi bir hatip, 
şair ve fakih olan İbrahim'i Zap valiliği
ne tayin etti (79 51 Bu görevi sırasında 
ehliyet ve liyakatini ispat ederek hali
fenin çok güvendiği kumandanlardan 
Herseme b. A'yan'ın desteğini kazan
dı . Bu sırada Muhammed b. Mukatil'in 
İfrikıyye valiliğine tayin edilmesinden 
memnun olmayan halk Herseme'ye 
mektuplar göndererek onun yerine İb
rahim b. Ağleb'in tayin edilmesini iste
di. Herseme meseleyi Harünürreşfd'e 

arzetti. O dönemde Mısır İfrfkıyye 'ye her 
yıl 100.000 dinarlık yardım gönderiyor
du. Bölgede çıkan sürekli ayaklanma-

475 
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lar da devleti huzursuz ediyordu. Nite
kim o sırada Kayrevan'da çıkan bir is
yan Herseme tarafından bastırılmış, an
cak onun şehirden ayrılmasından hemen 
sonra tekrar alevlenmişti. İbrahim'in, 
İfrikıyye valiliğine tayin edildiği takdir
de bu yardımı isterneyeceği gibi beytül
male her yıl 40.000 dinar gönderebile
ceğine dair teklifi halifenin ilgisini çek
ti. Herseme de onu destekleyince halife 
babadan oğula intikal etmek üzere İb
rahim'i İfrikıyye valiliğine tayin etti. Böy
lece Ağiebiler hanedanının temelleri atıl
mış oldu. 

İbrahim b. Ağleb, göreve başlar baş
lamaz ülkede huzur ve asayişi sağlamak 
için harekete geçti. Tunus ve Mağrib'de 
çıkan isyanları ve daha sonra kuman
danlarından İmran b. Mücalid'in (İmran 
b. Muhalled) isyanını (810) bastırmaya 

muvaffak oldu. Ancak 812'de Trablus'u 
kuşatan İbazi lideri Abdülvehhab b. Ab
durrahman'ın isyanını bastıramadan ay
nı yıl vefat edince, oğlu Abdullah şehrin 
iç kısımlarını İbazTier'e bırakarak onlar
la anlaşmak zorunda kaldı. 

Eski Kartaca şehrinin yerini alan Kay
revan başşehir olmak üzere kurulan 
hanedanın ilk hükümdan İbrahim b. 
Ağleb'in ölümünden sonra yerine oğlu 
Ebü'l-Abbas Abdullah geçti (812-817) 

Ebü'l -Abbas'ın koyduğu ağır vergiler 
halkın protestalarma sebep oldu. Ölü
mü üzeririe yerine geçen kardeşi Ziya
detullah b. İbrahim (81 7-838) önce iç ka-

Ağ iebiier dönemine ait Kayreva n Ulucamii minaresi. Tu nus 
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rışıklıklara son verdi; isyanları bastırdı. 
Daha sonra büyük bir donanma kura- . 
rak Bizans İmparatorluğu'nun hakimi
yetindeki Sicilya'nın fethine teşebbüs 

etti. Sicilya'yı yöneten Bizans valileri ara
sında çıkan anlaşmazlıklara müdahale 
eden AğlebTier, Halife Muaviye zama
nında Sicilya'ya karşı yapılan ilk müs
lüman akınlarını yeniden başlattılar. Bu 
suretle Bizans İmparatorluğu'nun Ak
deniz ve Adriyatik bölgesindeki nüfu
zu büyük ölçüde sarsıldı. Hanedanın en 
güçlü simalarından biri olan ı. Ziyade
tuilah'ın emriyle 827'de başlatılan bu 
fetih harekatı 902 yılına kadar devam 
etmiştir. 805 ve 813 yıllarında Sicilya 
idarecileriyle barış anlaşması imzalayan 
AğlebTier, Bizans imparatoru ll. Miha
il'in 826 yılında Konstantin Souda adlı 

birini Sicilya valiliğine tayin etmesi ve 
ona adanın deniz kuwetleri kumandanı 
Euphemios'u tutuklamasını emretme
siyle başlayan karışıklıklardan faydala
narak Sicilya'nın fethine teşebbüs etti
ler. Euphemios, imparatorun bu emrf~ 
den haberdar olunca derhal isyan etti 
ve Sirakusa'yı ele geçirdi. Ancak daha 
sonra adamlarından birinin ihaneti yü
zünden Sirakusa'da etrafı kuşatılınca 
Ağiebi Hükümdan Ziyadetullah'a baş

vurup yardım istedi. Bunun üzerine Zi
yadetullah, devrin meşhur alim ve kadısı 
Esed b. Furat'ı büyük bir ordunun başın
da Euphemios'a yardıma gönderdi. Bu 
yardımcı kuwetler 14 Haziran 827 tari
hinde Euphemios'un donanmasıyla bir
likte hareket ettiler. Önce Mazere'ye çı
kan İslam ordusu burada Euphemios'un 
askerleriyle birleşerek Bizans ordusunu 
mağ!Op etti. Kadı Esed buradan Siraku
sa üzerine yürüdü. Şehir uzun süre ku
şatıldıysa da alınamadı. Kadı Esed 828 
yılında çıkan bir salgın hastalıktan ölün
ce müslümanlar muhasarayı kaldırdılar. 

Yerine geçen Muhammed b. Ebü'l-Ceva
ri. Euphemios ile birlikte önce Mi neo'
ya gitti. Sonra da adanın içlerine doğ
ru ilerleyip Kasryane'yi (Castrogiovanni) 
kuşattılar. Fakat Muhammed'in ölümü 
Euphemios'un da Kasryane halkı tara
fından bir suikast sonucu öldürülmesi 
üzerine sefer başarısızlıkla sonuçlandı 

ve müslümanlar Mineo'ya geri dönmek 
zorunda kaldılar. 

830 yılında durum müslümanların le
hine gelişti. Ziyadetullah'ın gönderdiği 

donanma, Endülüs'ten gelen kuwetle
rin başında bulunan Asbağ b. Vekıl el
Hewanrnin emrinde toplandı. Önce Mi
neo'daki müslümanlara yardıma gidildi. 

Sonra bugünkü Caltanisetta şehri mu
hasara edildi. Fakat yine salgın bir has
talık çıktı ve Asbağ öldü. Bu yüzden ku
şatma kaldırılıp Endülüs'e dönüldü, İf
rikıyye kuwetleri ise Palermo'yu kuşat
tı ve Bizans valisi şehri müslümanlara 
teslim etti (12 Eylül 83 ı ı Ziyadetullah. 
Palermo'nun fethinden beş ay sonra Si
cilya emirliğine yeğeni EbO Fihr Muham
med b. Abdullah' ı getirdi. EbQ Fihr 835 
yılına kadar muhtelif seferler düzenle
di. Muhammed b. Salim emrindeki bir 
orduyu da Taormina üzerine gönderdi. 
Fakat bu sırada EbO Fihr'e karşı bir is
yan başlatıldı ve onu öldüren asiler Bi
zans'a sığındılar (835). EbQ Fihr'den son
ra yerine önce Fazı b. Ya'küb. daha son
ra da Ebü Fihr'in kardeşi Ebü'I-Ağleb 

İbrahim b. Abdullah geçti. Ziyadetuı
lah'ın 11 Haziran 838'de ölümü üzerine 
yerine geçen kardeşi Ağleb b. İbrahim 
zamanında da (838-841) müslümanlar 
Sicilya'ya başarılı seferler düzenlediler 
ve bazı yerleri ele geçirdiler. Emfr I. Mu
hammed devrinde (841-856) Messina da 
müslümanlara teslim oldu (843) Aynı 

yıl Bizans İmparatoriçesi Theodora'nın 
Sicilya'ya sevkettiği kuwetler mağ!Qp 

edildi. 847'de Leontini, 849'da Raguza 
şehirleri İslam hakimiyetine girdi. 852-
853 yılları arasında adanın bütün güney
doğusu tahrip edildi. 859'da Bizans'ın 

Sicilya'daki önemli şehri Kasryane de 
teslim oldu. Çok miktarda ganimet ele 
geçirildi. Aynı yıl gönderilen Bizans tak
viye kuweti bozguna uğratıldı. Sicilya 
bu tarihten itibaren başta İtalya olmak 
üzere asıl Avrupa kıtasına karşı girişi

len fetih harekatı sırasında mükemmel 
bir üs vazifesi gördü. Müslümanlar Pa
lermo'nun fethinden sonra teşkil ettik
leri donanmalarla Güney İtalya'da hü-

Kayrevan Ulucamii'nin içinden bir görünüş 



küm süren ve kendi aralarında kavga 
halinde bulunan Lombard krallarının ih
tilaflarına müdahale ettiler. Lombard
lar'ın hüküm sürdüğü Güney İtalya o sı
rada hala Bizans'ın hakimiyetinde idi. 
Napali şehrinin 837 yılında müslüman
lardan yardım istemesi üzerine İslam 
orduları yarımadaya geçtiler. Daha son
ra Adriyatik denizi sahillerindeki Bari li
man şehri ele geçirildi. Aynı yıllarda Ve
nedik önlerine gelen müslümanlar 846 
yılında Ostia'ya çıkarma yaparak Batılı
lar'ın Eternal City (ebedl şehir) dedikle
ri Roma'yı tehdit ettiler. ancak Roma'
nın müstahkem surlarını aşamayıp Saint 
Peter Katedrali ile Saint Paul Katedra
li'ni yağma ettiler. ll. İbrahim de 902 yı
lında vefatından önce Messina boğazını 
aşarak İtalya'nın güneyindeki Calabria 
toprakları üzerinde cihad harekatında 

bulundu. 

Bizans imparatoru lll. Mihail Sicilya'yı 
fetheden müslümanlara karşı mücade
leyi dirayetli kumandanların desteğiy

le enerjik bir şekilde yürüttü. Fakat bü
tün bu çabalara rağmen müslümanla
rın ne Sicilya adasını fethetmelerine ve 
ne de Güney İtalya'daki ilerlemelerine 
mani olabildi. Öyle ki, 111. Mihail'in im
paratorluğunun sonlarına doğru Sicil
ya'daki önemli şehirlerden sadece Sira
kusa ve Taormina Bizans İmparatorlu 
ğu'nun elinde kalmıştı. 1. Basileios ile 
Alman imparatoru ll. Ludwig'in, Sicil
ya'daki müslüman Araplar'ın ileri hare
katını engellemek maksadıyla Ağlebi

ler'e karşı yaptıkları iş birliği bir sonuç 
vermediği gibi, Ağiebi hanedanına men
sup Ahmed b. Ömer'in emrindeki kuv
vetler 869 yılında Malta'yı, EbO Tsa b. 
Muhammed kumandasındaki İslam or
duları da dokuz ay süren bir muhasara
dan sonra Sirakusa'yı fethetti (21 Mayıs 

878). Söz konusu tarihte müslümanlar. 
. adanın büyük bi r kısmına sahip olmuş-
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1. İbrahim b. Ağleb 184 (800) 
2. Abdullah b. lbrahim 196 (812) 
3. Ziyactetullah b. İbrahim 201 (817) 
4. Ağleb b. İbrahim 223 (838) 
s. Muhammed b. Ağleb 226 (841) 
6. Ahmed b. Muhammed 242 (856) 
7. Ziyadetullah b. Muhammed 

249 (863) 
8. Muhammed b. Ahmed 250 (864) 
9. İbrahim b. Ahmed 261 (875) 

10. Abdullah b. İbrahim 289 (902) 
11. Ziyadetullah b. Abdullah 

290-296 (903-909) 

tu. Bu durum Akdeniz'deki İslam haki
miyetinin giderek güçlendiğini göster
mektedir. 902 yı lında Taormina, Ramet
ta ve Elyac (Aci) de müslümanların eli-· 
ne geçti. Ağiebiier kurdukları güçlü filo
larla Fransa, Sardunya ve Korsika sahil
lerini de tehdit etmeye başladılar . 

Ağiebiier son dönemlerinde dirayetli 
hükümdar ve kumandanlar çıkaramadı
lar. IX. yüzyılın sonlarına doğru sarsıl

maya başlayan hanedan son güzel gün
lerini ll. İbrahim devrinde (875-902) ya
şadı. Bu sırada EbO Abdullah eş- Şii'nin 

Mağrib'de Fatımı devletini kurmak için 
başlattığı yoğun propaganda ve askeri 
harekat Ağlebiier'i tehdit ediyordu. Son 
Ağiebi hükümdan lll. Ziyadetullah ba
zı tedbirler aldıysa da başarılı olamadı. 
Amcazadelerinden İbrahim b. Ağleb ku
mandasında Mağrib'e sevkettiği ordu
nun mağ!Op olması üzerine onlara mu
kavemet edemeyeceğini anladı ve 18 
Mart 909'da götürebileceği kadar eş

yayı yanına alarak Mısır'a kaçtı. Abbasi 
Halifesi Muktedir'in onu Mağrib'e dö
nüp EbO Abdullah ile mücadeleye davet 
etmesine ve hatta kendisine Mısır Vali
si NOşirT'nin askeri ve mali yardımda 
bulunacağını bildirmesine rağmen o iç
ki ve eğlence alemlerini bırakmadı. Da
ha sonra Kudüs'e giderken Remle'de öl
dü. Böylece hiçbir mukavemetle karşı
laşmadan başşehre giren ve her tarafı 
istila eden Fatımiier, Ağiebi devletine 
son verdiler. 

Ağiebiier devrinde Kayrevan dini ilim
ler ile edebiyatın merkezi oldu. Hane
fi ve Maliki mezheplerinin İfrikıyye'de 
yayılması da Ağiebiier dönemine rast
lar. Bu dönemde özellikle Maliki mez
hebi büyük ilgi gördü ve Kayrevan, Ma
likiier'in merkezi haline geldi. Ülkedeki 
Sünniler'le Cebriyye, Mürcie, Mu'tezile 
ve İbazıyye mensupları arasında zaman 
zaman çatışmaya varan şi ddetli tartı ş

malar olmuştur. Ağiebiier devrinde ye
tişen din bilginlerinden bazıları şunlar

dır: Kadı Esed b. Furat (ö 213 / 828), 

Maliki fıkhının temel kaynaklarından el
Müdevvenetü'l-kübrii'nın yazarı Sah
nün (ö 240/ 854), Yusuf b. Yahya ei-Me
gami (ö 288 / 901), EbO Zekeriyya Yah
ya b. ömerei-Kinani (ö . 2891 902). Isa b. 
Miskin (ö 295 1 907) 

Fetihler yanında ziraat ve sulama Iş

leriyle de ilgilenen Ağiebi hükümdarla
rı zamanında İfrikıyye'de bol ürün alın
mış, ülkenin refah seviyesi yükselmiş
tir. imar faaliyetlerine de ilgi duyan Ağ
lebi hükümdarları tarafından yaptırılan 
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bazı eserler gunumuze kadar gelebil
miştir. Bunların başında, inşaatı 1. Zi
yadetullah tarafından başlatılan ve ll. 
İbrahim tarafından tamamlanan Kayre
van Ulucamii gelir. Ayrıca Tunus Zey
tune Camii, SOs Camii. SOs EbO Feta
te Camii dini mimarinin diğer örnek
lerini teşkil eder. Bunların dışında İb
rahim b. Ağleb'in kurduğu KasrOlkadim 
(Abbasiyye) şehriyle daha sonraki dö
nemlerde kurulan Rakkade şehri, SOs 
ribatı. Monastir ribatı, Kayrevan, SOs ve 
Sfaks surları ve Kayrevan samıçiarı Ağ
lebiier devri sanat eserleri arasında sa
yılabilir. 

Ağlebiier'in yol emniyetini sağlama

ları ülkede ticaretin gelişmesine imkan 
hazırladı ve bunun sonucu olarak da 
Kayrevan devrin en kalabalık ve en mü
reffeh ticaret merkezi haline geldi. Ay
rıca sanayi de büyük ölçüde ilerledi. Ge
mi inşa sanayii, cam, mermer. mensu
cat ve maden sanayii bunların belli baş

lılarını teşkil eder. Muhtelif el sanatları 
da oldukça gelişmiştir. Kayrevan'da ya
pılan altın ve gümüş eşya, kılıç, eyer 
takımları ve özellikle tırazlar bütün İs
lam aleminde rağbet görmüştür. 

Ağlebiier'in iç ve dış işlerinde tama
men bağımsız olmalarına rağmen hü
kümdarlar sadece "emir" unvanını kul
lanıyor. Abbasi halifelerine bağlı kalıyor 
ve bastırdıkları paralarda onların adı

na yer veriyorlardı. Ağiebiier tarafından 
fethedilen Sicilya 827 yılından itibaren 
Xl. yüzyılın sonlarında Normanlar tara
fından işgal edilineeye kadar İslam haki
miyetinde kalmış, İslam kültür ve mede
niyetinin Avrupa'ya yayılmasında önem
li bir merkez olmuştur (daha geniş bilgi 
için bk. SiCiLYA) . 

Ağiebiier 

dönemine 
ait gümüş 

si kkeler 
(İstan bul 

Arkeoloj i 

Müzesi , 

Teşh i r , 

m . 546, 550) 
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li.] ABDÜLKEKİM ÖZAYDIN 

AGNAM RESMi 

Osmanlılar'da 

küçükbaş hayvandan alınan 
bir vergi. 

_j 

İslam devletlerinde çeşitli adlarla rast
lanan bu vergi, Osmanlı resmi kayıtla
rında resm-i ganem, adet-i ağnam şe
killerinde de geçer. Şer'i vergilerden sa-
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yılan ağnam resmine bazı sancak ka
nunnamelerinde adet-i zekat da den
mektedir. Bu vergi genellikle koyun yav
ruladıktan sonra nisan veya mayıs ayla
rında alınır, kuzulu koyun kuzusu ile bir 
hesaplanırdı. Vergi miktarı Fatih kanu
nuna göre üç koyundan bir akçe iken 
daha sonra iki koyundan bir akçe ola
rak tesbit edilmişti. Ancak bu miktar 
bölgelerin özelliklerine göre değişiyor

du. Vidin sancağında üç koyundan bir 
akçe, İmroz ve Limni adalarında ise ko
yun başına birer akçe alınmaktaydı. Sis 
(Kozan) sancağında, Kayıtbay kanununa 
göre her koyun için bir Halebi akçe, Ur
fa'da ise Akkoyunlu Uzun Hasan kanu
nu gereğince her yüz koyundan bir ko
yun ve iki Osmani akçe, Lipva'da her 
yirmi koyundan miri için bir koyun, yir
miden az olandan ise koyun başına üç 
pe n ez (1, 5 Osmanlı akçesi) isteniyordu. 
Bazı kanunnamelerden anlaşıldığına gö
re. alınan bu vergi serbest olmayan ti
marlarda sipahiler ile subaşılar arasın
da paylaşılıyordu. Ancak bu hüküm Ay
dın'da geçerli olmayıp ağnam resmi ta
mamıyla sancak beyine aitti. Biga san
cağında ise reayadan alınan resm-i ga
nemi sancak beyi ve sipahiler aralarında 
bölüşürlerdi. Evkaf. emlak ve serbest 
tirnarlarda (has, zeamet). bu resme 
sancak beyleri müdahele edemezlerdi. 
Kadı, sipahi, müderris. emin vb. gibi as
keri*lerin 150 koyundan az koyunu 
olanlarından ağnam resmi alınmazdı 

(BA, KK, Ahkam Defteri, nr. 63. vr. 9s•-b ı . 

Peçuy kanununa göre papazlar ağnam 
resmi vermezler, eşkinciler de sefere 
gittikleri yılın resmini ödemezlerdi. 

Ağnam resmi bilhassa büyük ölçüde 
koyun besiciliği yapan konar göçer Türk
men ve Yörük cemaatleri için önemliy
di. Büyük kısmı padişah haslarına dahil 
olan konar göçerler de iki koyuna bir 
akçe vermekte idiler. Ancak bu hüküm 
koyun sayısına bağlı idi. Nitekim Aydın 
sancağındaki Karacakoyunlu yörükleri 
içinde altmış altı koyundan fazla koyu
nu olanlar iki koyuna bir akçe verirler
di; ellerinde altmış altı veya bundan az 
koyunu bulunanlardan ise otuz üç ak
çe alınır ve bunlara bac evi denirdi (BA, 

TO, nr. 270, s. ı) . Vergilendirmede ko
yun varlığı, yörükler için çiftçi raiyyetin 
elindeki toprak gibiydi. Elinde koyunu 
bulunmayan yörükler. tıpkı toprağa sa
hip olmayan raiyyet gibi on ikişer akçe 
bennak" resmi vermekle mükellef idi
ler. Yeni-il Türkmenleri'nde ise yirmi al
tı koyundan az koyunu bulunanlar, ka-

ra resmi olarak on üç akçe verirlerdi. 
Kütahya kanununda bu sayı yirmi dört 
olup bundan az koyunu olanlardan on 
iki akçe kara resmi alınırdı. 1 004 ( 1595-
96) yılında miri, yani hass-ı hümayun 
için alınan ağnam resmi. her bir koyun
dan bir akçe olarak tesbit edilmişti. Bir 
koyun sürüsü 100 ila 300 koyundan iba
retti ve ağnam resminden başka bu sü
rülerden sipahi tarafından ağıl. otlak, 
yaylak ve kışlak hakkı olarak ayrıca ver
gi alınmakta idi. Karaman kanununa gö
re bir sürüden otlak resmi olarak bir 
koyun. ağı! resmi olarak da bir şişek is
tenirdi. Silistre'de 300 koyun için ağı! 

hakkı altı akçe idi. Kışlak hakkı Yeni-il'
de ağır sürüden bir şişek, alçak sürü
den de beş akçeydi. Yüzdeci yörükler 
her yüz koyuna kırk akçe verdikleri için 
bu adla anılmışlardı. Özellikle Rumeli'de 
padişah hassına ait raiyyet ve özel bir 
şekilde teşkilatlandırılmış yörüklerden 
vergi karşılığı alınan koyunlarla İstan 
bul'un et ihtiyacı karşılanmaktaydı. Ay
rıca İstanbul'a kasaplık koyun getirmek
le mükellef celeplerden "bedel-i ağnam-ı 
celebkeşan· resmi alınırdı. Anadolu'da
ki bazı şehirlerde bulunan büyük ima
retierin et ihtiyacı da zaman zaman yi
ne bu yolla sağlanmıştır. 

Ağnam resmi mukataa" sı. XVII., bil
hassa XVIII. yüzyıllarda hazinenin önem
li bir kalemi haline geldi ve düzenli ge
lirler arasına girdi. Bu verginin bazı ye
ni düzenlemelerle Tanzimat'tan sonra 
da alınmasına devam edildi. 18 Nisan 
1840 tarihli bir nizamnamenin üçün
cü maddesine göre, ayni olarak ağnam 
alınma usulü terkedildi ve bu vergiye 
çeşitli adlarla yüklenen ek resimler de 
kaldırıldı. Ağnam mukataacılığı unvanı 

ise ağnam müdürlüğüne dönüştürüldü. 
Ayrıca her koyun ve keçiden eşit olarak 
beşer kuruş ve yirmi beşer para alın

ması kararlaştırıldı. Ancak koyunların 

değeri bölgelere göre farklı olduğun

dan bu vergi bazı yerlere ağır geldi; 
bunun üzerine 1273'te ( 1856-57) yeni
den ele alınarak tanzim edildi. Her ko
yun ve keçinin bir yılda yavrusu. sütü, 
yapağısının bölgelere göre ne kadar ge
lir sağladığı mahalli idarelerce ayrı ay
rı tesbit edildikten sonra. vergi nisbeti 
merkezde belirlendi. Eyaletlerden altı 

değişik nisbet üzerinden, aşar" a gö
re hasılatın yüzde onu hesabıyla resim 
alınması kararlaştırıldı. Fakat daha son
ra mali sıkıntılar dolayısıyla vergi mik
tarında artışlar yapıldığından halk için 


