
dı (Ahmed Refik, s. ı ı 6- ı ı 7) . Daha sonra 
çeşitli belgelerde, eskiden beri Osmanlı 
Devleti'nin savaşçı bir yapıya sahip, dev
lete sadık askerlerinden olan ve savaş
larda büyük yararlıkları görülen, Ana
dolu'dan Rumeli'ye geçip burada vatan 
tutmuş bulunan Türkmenler'in eviadı 

olduklarına temas edilen yörük grupları 
için eviad-ı fatihan adı sık sık kullanıl
maya başlandı (a.g.e., s. ı ı5). 

Yapılan düzenlemelerle eviad-ı fatihan, 
eskiden olduğu gibi bulundukları bölge
lerde çeribaşılarına bağlı hale getirildi. 
Çeribaşılar düzeni sağlar, savaş sırasın
da eşk.inci defterlerini çıkarır, savaş ol
madığı zamanlarda da vergi toplarlardı . 

Çeribaşılardan ayrı olarak. istanbul' da 
oturan ve onların devletle münasebet
lerini sağlayan kapıcıbaşı rütbesinde bir 
görevli (zabit} daha vardı. Eviad-ı fatihan 
grupları bazı yerlerde sefere gitmek üze
re doğrudan eşkinci, bazı yerlerde de ta
mamen piyade (yörük defterlerindeki ya
mak) şeklinde kaydedilmiştir. Piyadeler
den her altı neferden birinin sefer ol
dukça eşkinci olarak sefere katılması 

gerekiyordu. Eşkinci neferleri sefere git
tikleri için avarız türü vergilerden muaf
tılar . Öte yandan eşkinci neferlerine se
fere katılmaları karşılığında yamaklar 
tarafından hane başına 50'şer kuruş ve
rilecekti. Eşk.incilerin de sefere gitme
meleri halinde bu para sınırlardaki as
kerlerin masrafına harcanacaktı. Aslın
da bu teşkilattanma önemli bir yenilik 
getirmiyor, XVI. yüzyıldaki organizasyo
nu tekrar canlandırıyordu. Bu çerçeve
de ilk tahrir, eviad-ı fatihan zabiti tayin 
edildiği anlaşılan Belgrad muhafızı Ve
zir Hasan Paşa tarafından yapılmıştır. 
1102 ( 1691) yılına ait olan ve Defter-i 
Piyadegan -1 Evlad -1 Fatihfın adını ta
şıyan bu defterde (BA, KK, Meuku{at Def 

teri, nr. 2737) Rumeli eyaletindeki eviad-ı 
fatihanın piyade miktarı nefer ve hane 
olarak verilmiş, ayrıca koyun sayıları kay
dedilmiştir. Defterde eviad-ı fatihana ait 
Çatalca, Silivri, Çorlu. Burgos (Lüleburgaz). 
Tekfurdağı (Tekirdağı). Baba-yı AtıK. (Baba
eski), Hasköy, Hayrabolu, Kırkkilise (Kırk
lareli}, Hatuneli, Rus Kasrı, Aydos, Ahyo
lu, Karinabad, Yenice-i Kızılağaç, Yanbo
ıu, İslimye, Zağra-i Cedid, Zağra - i Atik, 
Çırpan, Kızanlık, Tatarpazarı. Filibe, Çir
men. Edirne, Cisr-i Ergene, Sultanyeri, 
Malkara, Kavak. İpsala, Ferecik, Mekri, 
Dimetoka, Kavala, Bereketlü, Demirhisa
rı , Yenice-i Vardar, Vodina. Toyran, Av
rathisarı, Selanik, Karaferye, Cumapa
zarı. Çarşanba, Misivri, Petriç, Ustrum-

ca, Tikveş, Radovişte, İştip, Dubniçe, Gü
mülcine, Yenice-i Karasu, Çağlayık, Dra
ma, Pravişte, Serez, Karadağ, Pravadi, 
Yenipazar, Hacıoğlu Pazarcığı, Balçık, Ba
badağı, Hırsova, Karasu (Tekfurgölü}, Si
listre, Çardak, Hezargrad. Rusçuk, Yergö
ğü, Tırnova. Ziştovi, Lofça, Hotaliç (Ser
vi), Osmanpazarı (Aiakilise), Eskicuma ve 
Şumnu kazalarıyla Ereğli, Vize. Saray, 
Yanbolu kazası nahiyeleri, Karlıoğlu (Kö
pesti). Filibe kazası nahiyeleri, Edirne ka
zası nahiyeleri, Uzuncaova Hasköy nahi
yeleri, Bazargah, Bağdan, Lankaza, Kel
meriye ve Tozluk nahiyelerinde toplam 
16.582 nefer, 1116 hane bulunduğu ve 
1 0.552 adet koyunları olduğu kaydedil
miştir. Bu rakamlar eviad-ı fatihan grup
larının Balkanlar'ın iskanındaki rolleri ba
kımından önemlidir. 

Yaptıkları göreve karşılık avarız ver
gisinden muaf olmakla birlikte eviad-ı 
fatihan zaman zaman güçlerini aşacak 
derecelere varan vergi talebi sebebiyle 
yerlerini terketmiştir. Mesela 1704-1708 
yılları arasında yapılan yoklamada Niğ 

bolu ve Silistre'de mevcut 2311 nefer 
piyadeden 240'ının vefat etmiş, 116'sı
nın fakir düşmüş, 635'inin de kaçmış ol
duğu tesbit edilmişti (BA, KK, Meuku{at 

Defteri, nr. 28ı5). Bunun üzerine 1707 yı
lında eviad-ı fatihan neferatma zulme
dilmemesi ve vergilerinin eski usul üze
re toplanması emredilmiştir. 

Eviad-ı fatihan teşkilatı varlığını XIX. 
yüzyıl ortalarına kadar devam ettirmiş 
ve bu sırada yeni düzenlemeler de ger
çekleştirilmiştir. Nitekim 1828 yılında 

yapılan düzenlemeye göre askeri hizmet 
veren neferlerin, yaptıkları göreve kar
şılık muafiyetleri devam etmekle birlik
te diğer askeri gruplarda olduğu gibi 
düzenli talim yapmaları usulü getirilmiş
tir (BA, Cevdet-Askeri, nr. ı ı 5). Ancak bu 
tedbirler yeterli olmamış, eviad-ı fatihan 
gruplarının dağılması önlenememiştir. 

Bunun üzerine Tanzimat Fermanı'ndan 
sonra 1845'te muafiyetleri kaldırılarak 
diğer müslüman halk gibi askerlik ve 
vergi mükellefi haline getirildiler (BA. 
Cevdet-Dahiliye, nr. 2ıoı. 1846 tarihli bir 
belgede, eviad-ı fatihanın imtiyazlarının 
askeri hizmet karşılığı olduğu, Tanzimat 
hükümlerine göre askerliğin bütün hal
ka teşmil edildiği, bu sebeple istisnai 
muameleye gerek kalmadığından çeri
başılığın kaldırılması ve maaşlarının ke
silerek eviad-ı fatihan hakkında da di
ğer ahali gibi davranılması gerektiği be
lirtilmişti (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. ıı 8ı). 

Böylece eviad-ı fatihan teşkilatı tama
men ortadan kaldırılmış oldu. 
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EVI.ADÜ'n-NAS 
( ._,.l:JI ~~_,f ) 

Memlük emirlerinin 
hür olarak doğan oğullarından 

teşekkül eden 
sosyal ve askeri bir zümre. 

_j 

Bazı Memlük kaynaklarında "ebnaü'n
nas" olarak da geçen bu tabir, EyyübTier'
den sonra Mısır'da hüküm süren Mem
lük emirlerinin ikinci neslinden itibaren 
Mısır ve Suriye'de ortaya çıkmıştır. Mem
lük geleneğinde toplumun en üst taba
kasını gayri müslim bir anne babanın ço
cuğu olarak doğan, çocukluk çağında 
iken esir alınan, köle olarak büyüyen, is
lamlaştırılan , askeri eğitimlerini tamam
ladıktan sonra azat edilen ve Arapça bir 
isim taşımayanlar oluşturuyordu. Ancak 
Memlük emirlerinin çocukları tamamen 
farklı bir statüde idi. Bunlar Memlük Sul
tanlığı ' nın toprakları içinde hür ve müs
lüman bir anne babanın çocuğu olarak 
doğmuşlardı ve Arap ismi taşıyorlardı. 
Babaları ve dedelerinin geçtikleri mer
halelerden geçmemişler. dolayısıyla on
ların ulaştıkları derecelere de ulaşama
mışlardı. Bu sebeple Memlük geleneği
nin daha aşağı sosyal tabakası olan "hal
ka" sınıfına dahildi, fakat halkanın en 
üst grubunu oluşturuyorlardı. Bundan 
dolayı onlara "asil halkın çocukları" an
lamında evladü'n-nas denilmiştir. 

Evladü'n-nas babalarının makam ve 
mevkilerini tevarüs edemiyordu. Bunlar 
nizami orduyu teşkil eden "el -memali
kü's-sultaniyye" (kapıkulu askeri, muhafız 
alayı). "ecnadü'l-halka" (iktalı askerler) ve 
"memalTikü'l - ümera" (emirlerin muhafız 

kıtaları) gibi üç sınıfın yanında sadece 
savaş zamanında orduya · alınan ihtiyat 
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kuwetlerini teşkil ediyordu. Evladü'n
nasa taviz olarak bir tirnar veya yıllık 

maktü bir ücret verilirdi. Bunlar başlan
gıçta savaş olmadığı zamanlarda da üc
ret alıyorlardı. Fakat halkanın prestüi
nin sarsılmasına paralel olarak evladü'n
nasın prestüi de sarsıldı, ücretleri azal
dı. Askeri imtiyazlarını kaybettiler ve bel
li bir para cezası (bedTI) karşılığı askeri 
seferlerden muaf tutuldular. Memlük
ler'in son yıllarında halka tabirinin yeri
ni evladü'n-nas tabiri aldı. Evladü'n-na
sın büyük bir bölümü orduda onbaşı 

(emir-i aşere) ve kırkbaşıdan (emir-i tablha
ne) daha yüksek rütbelere gelemediği 
gibi idari hayatta da önemli mevki ve 
makamlara gelemezdi. Ancak Sultan el
Melikü'n-Nasır Hasan b. Muhammed b. 
Kalavun devrinde (134 7-13 51 ı bir istis
na olarak bunlar üst makamlara getiril
miş ve emirlik unvaniarı almışlardı. Kay
naklar bu dönemde Mısır'da evladü'n
nastan sekiz emirin bulunduğunu be
lirtir. Evladü'n- nasın emirlik makamı
na getirilmesinin sebebi, kendilerinden 
bir tehlike gelmemesi için daima sulta
nın gözetimi altında bulunmalarını sağ
lamaktı. 

el-Melikü'n-Nasır Hasan'dan sonra ye
ğeni el-Melikü'l-Eşref Şa'ban b. Hüseyin 
de (1363-1376) evladü'n-nası yüksek ma
kamlarda istihdam etmek istemiş, an
cak saltanatı pek uzun sürmemişti. Böy
lece evladü'n-nas idari sistemdeki yük
sek makamlardan tedricen uzaklaştırıl
mıştı. 

Evladü'n-nasın sayısı zamanla çok art
mış ve bunlar yeni bir sosyal ve idari ya
pılanma içerisine dahil edilmiştir. Savaş
maya gücü yetenler ecnadü'l-halka de
nilen yardımcı kuwetler içerisinde yer 
alırken bunun dışında kalanlar "a'yanü 
evladi' n- nas" adıyla anılan sınıfa dahil
di ve bunlar hafif işlerde istihdam edi
lerek maaş alırlardı. 

Ecnadü'l-halkaya dahil olan evladü'n
nas devletin iç ve dış seferlerine katılır, 
kaleterin korunmasında görev yapar ve 
bu hizmetleri karşılığında m'aaş ve er
zak alırlardı. Bunların içinden emirlik 
derecesine ulaşan az sayıda kişiye ise 
uygun mukataalar verilirdi. İbn iyas'ın 
verdiği bilgiye göre XVI. yüzyıl başların
da ecnadü'l-halkaya dahil evladü'n-na
sın sayısı 2000 kadardı. Bunlar, Mem
lük seçkin sınıfıyla yakın ilişkileri olma
dığı halde Mısır halkı ile samimi müna
sebet kurmuşlardı. Böylece halk ile kay
naşmışlar, Arapça'yı öğrenerek başka 

526 

mesleklere ve ilmiye sınıfına kaymışlar ve 
fakihliği orduya tercih etmişlerdi. Evla
dü'n-nas arasında, Beda'icu'z-zühı1r'un 
müellifı İbn iyas'ın babası, en-Nücı1mü'z
zahire müellifı İbn TağrTiberdi ve el-Cev
herü'ş-şemfn'in yazarı İbn Dakmak zik
redilebilir. 
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Arapça'da "çocuk" anlamındaki veled 
kelimesinin çağulu olan evlad, erkek kız 
ayırımı yapılmaksızın "çocuklar" karşılı

ğında kullanılır. Kur'an'da veled ve ev
lad kelimeleri altmışa yakın ayette, aynı 
anlama gelen veya yakın bir anlam ifa
de eden mevlüd, vildan, velid, tıfl- etfal 
gibi kelimeler ise ondan fazla ayette ge
çer. Kur'an-ı Kerim'de servetle birlikte 
çocuklar da zenginlik, güç ve kuwet sim
gesi olarak anılır ve birer imtihan vesi
lesi olan bu emanetlerle övünmenin yan
lışlığı anlatılır. Yine Kur'an'da anne, ba
ba ve çocukların karşılıklı haklarından, 

çocukların emzirilmesinden ve eğitimin
den söz edilir. Bütün bu ayetlerde yer 
alan veled- evlad kelimeleri hep sözlük 
anlamında kullanılmıştır (bk. M. F. Ab
dülbakı , el·Mu'cem "vld", "tfl" md .leri ; ay

rıca bk. ÇOCUK). 

İslam hukuku kaynaklarının bazı bö
lümlerinde sıkça kullanılan veled- evlad 
kelimesinin sözlük anlamından ayrı bir 
terim manasının bulunduğu söz konusu 
edilmernekle birlikte bu kelimenin hangi 
cins ve kuşak çocukları içine aldığı husu
su vasiyet, miras, vakıf ve arazi hukuku 
gibi hakkın intikalini konu edinen alan
larda ayrı bir önem kazanmış ve tartış
ma konusu olmuştur. 

islam aile hukukunda hidane, nafaka. 
velayet, vesayet gibi konularda anne ve 
babanın çocukla ilgili hak ve görevleri 
belirlenirken kullanılan evlat kelimesiy
le ebeveyne sahih bir nesep bağıyla bağ
lı olan çocuklar kastedilir. Diğer bir ifa
deyle evlat terimi kadın açısından doğur
duğu bütün çocukları kapsarken erkek 
açısından nikah, nikah şüphesi veya ik
rar yoluyla nesebi sabit olan çocuklar 
anlamına gelir. Zina mahsulü çocukla
rın baba yönünden hukuken evlat kap
samına alınmaması, meşrü olmayan iliş

kiye hukuk düzeninin sonuç bağlama
ması sebebiyledir (bk. NESEP). 

Evlat teriminin sadece kişinin kendi 
öz çocukları olan birinci kuşağı mı, yok
sa çocuklarıyla birlikte torunlarını ve on
ların çocuklarını da mı içine aldığı, to
runlardan da hangi grubu kapsadığı hu
susu islam miras ve özellikle vakıf hu
kukunda önemli bir tartışma konusu
dur. Bu tartışmalar eviatta ilgili birtakım 
terimierin doğmasına yol açmıştır. Me
sela bir kimsenin öz çocuklarına "evlad-ı 
sulbiyye", erkek ve kız çocukları ile er
kek çocuklarından olan torunlarına "ev
tad-ı zuhür", kız çocuklarından olan to
runlarına da "evlad-ı butQn" denmiştir 
(ayrıca bk. BATIN) . Mirasla ilgili ayetlerde 
ve miras hukukunda geçen veled- evlad 
teriminin, birinci dereceden çocuklar (sul
bi evlat) bulunduğu sürece onları ifade 
ettiğinde görüş birliği varsa da torunla
rı hangi şartlarda ne derecede kapsaya
cağı tartışmalıdır. Bu konuda evlat keli
mesinin birinci dereceden çocuklar için 
hakiki, torunlar için mecazi anlamda ol
duğu, hakikat bulunduğu sürece meca
za gidilmeyeceği söylenmekte ve kişinin 
kendi çocuklarının bulunması halinde 
torunları mirasçı kılınmayarak bu kural 
büyük çapta uygulanmaktadır. Ancak is
lam miras hukukunda belli durumlar
da, oğuldan olan torunların evlat kapsa
mında düşünülerek ölenin kızlarıyla bir
likte mirasçı kılınması veya kızdan olan 
tarunlara göre önceliğe sahip görülme
si bu kurala bir istisna teşkil eder (bk. 
ASHABÜ'l-FERAİZ) . 


