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liJ MusTAFA UzuN 

L 

İzAFET 
( ~l,;;,f'l) 

Zihni bir faaliyette 
iki veya daha çok tasavvur arasında 

kurulan bağlantı, 
bir başka şeyle bağlantılı olarak 

kavranan şey; 
Aristoculuk ve İslam felsefesinde 

on kategoriden dördüncüsü 
(bk. MAKÜlAT). 

e l-izAH 
( ı:~f'l ) 

Sekkaki'nin Miftfil)u'Vulum'unun 
belagatla ilgili bölümünün 

ihtisarı olarak Hatib ei-Kazvini 
(ö. 739/1338) 

tarafından kaleme alınan 
et-T ellft ş üzerine 

yine kendisinin yazdığı 
şerh mahiyetindeki eseri 

(bk. KAZVİNi, Hatib; MİFTAliU'l-ULÜM). 

~ 
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el-izAH 
( ı:~ YI) 

Enderabi'nin 
(ö. 470/1077) 

Kur'an ilimlerine ve kıraate dair eseri. 
L ~ 

Tam adı el-i:U1J:ı fi'l-Kıra'at 'tir. Mukad
dimede, Kur'an talebelerinin ve hocaları

nın ihtiyaç duyduğu konuları ele alan bir 
kitap yazması için kendisine yapılan baş
vuruları dikkate alarak eserini telif ettiği
ni belirten müellif çalışmasını elli üç bö
lüm (bab) halinde düzenlemiş, bölümlerin 
sonuna kıraat ilmini tahsil etmek iste
yenlerin mutlaka öğrenmeleri gereken 
bilgiler eklediğini söylemiştir. İbnü'I-Ce
zerl el-izaJ:ı'ı on kıraat hakkında yapılmış 
bir çalışma olarak zikreder, ancak bu yan-

lış bilgiden onun eseri görmediği anlaşıl
maktadır. 

el-izaJ:ı'ın ilkyirmi dört bölümünde fe
zailü'I-Kur'an, el-ahrufü's-seb'a, Kur'an'ın 
nüzülü ve cem 'i, mushatlar arasındaki ih
tilaflar. Mekkl ve Medeni süreler, ayet, 
kelime ve süre sayısı, cüz, Hz. Peygam
ber ve ashabının okuyuşları gibi konular 
ele alınmış, geriye kalan bölümlerde ise 
harflerin cinsleri ve sıfatları, meşhur ka
rilerin okuyuşlarını bugüne ulaştıran se
nedler, karilerin biyografileri, tecvid ve 
usul-i kıraate dair meseleler incelenmiş
tir. Kitabın sonunda, Kur'an-ı Kerim'deki 
sıraya göre süreler ele alınarak kurra ara
sındaki okuyuş farklılıklarına işaret edil
miştir. 

Eserin telifinde sema. arz, icazet ve ya
zılı kaynaklardan faydalanma metotları 
kullanılmış, sema metoduna genelde "ah
berena", nadiren de "ahberenl" ifadesiyle 
ve daha çok 1, 2, 3, 4, S, 9 ve 1 O. bablar
da başvurulmuştur. Kurra-i aşereden Ha
lef b. Hişam yerine İbn Muhaysın'ın tercih 
edilmesiyle oluşturulan on imarnın oku
yuşiarını müellife kadar getiren sened ve 
tarikierin ele alındığı 32. babda arz ve 
sema yolu birlikte kullanılmış, müellif kı
raat senedierini zikrederken söze "ahbe
rena" veya "kara'tü ala" ifadeleriyle baş
lamış. bab ın sonunda. "Bunlar tilavet ola
rak okuduğum , söz ve sema yoluyla aldı
ğım kıraatierin senedleridir" şeklinde bir 
açıklamaya yer vermiştir. 3, 9, 16 ve 32. 
bablarda ise icazet metodundan istifade 
edildiği görülmektedir. Enderabl kendi
sinden önceki bazı müelliflerin eserlerin
den de faydalanmıştır. Müellif adı zikre
dilerek yapılan bu tür nakillerden onun 
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın Feza;ilü'l
Kur'an, İbn Kuteybe'nin Te'vflü müşki
li'l-Kur'an, İbn Cerlr et-Taberi'nin Ca
mi'u '1-beyan, İbn Ebu Davüd'un Kitd
bü '1-MeşaJ:ıif, İbn Mücahid'in Kitabü 's
Seb'a, Ebu Bekir İbnü'I-Enbarl'nin !za
J:ıu'l-va~t ve'l-ibtida' ve Kitabü'l-Ezdad 
adlı eserlerinden yararlandığı anlaşılmak
tadır. 

el-!zaJ:ı, kendi alanında telif edilmiş ilk 
kaynaklardan olması açısından önemli bir 
yere sahiptir. Buna rağmen daha sonra 
aynı sahada eser veren Alemüddin es-Se
havl'nin Cemalü'l-~urra' ve kemalü'l
i~ra'da, Zerkeşi'nin el-Burhan ii 'ulU. 
mi'l-Kur'an'da, Ebu Şame'nin el-Mür
şidü'l-veciz'de, Süyütl'nin el-İt~iin'da 
bu çalışmadan söz etmemeleri eserin ya
yılma imkanı bulamadığım göstermekte
dir. Ahmed Nusayyif ei-Cenabl, eJ-!zaJ:ı'ın 
bazı bölüm başlıklarıyla el-Burhan ve el-
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İt~iin 'ın aynı konulardaki bölüm başlık
ları arasında görülen kısmi benzerlikler
den hareketle eserin bu müellitler üzerin
deki etkisinden söz ediyorsa da (MMMA, 
XXIX 1 ı 405119851, s. 251-252) Zerkeşi ve 
Süyütl'nin. eserlerine başvurdukları diğer 
müellifleri açıkça belirtirken el-izaJ:ı'tan 
faydalandıkları halde onu hiç anmama
ları makul görünmemektedir. 

Rivayete dayanan önemli görüşler ihti
va etmesi ve meşhur kaynaklarda bulun
mayan bazı nakillere yer vermesi (mese
la bk. el-ahrufü's-seb'a ile i lgili olarak vr. 
13b. 14b) el-izaJ:ı'ın değerini ortaya ko
yan hususlardandır. "Mesanl" . "mufassal" 
ve "es-seb'u't-tıval"le ilgili olarak verilen 
bilgileri de aynı genişlikte bir başka kay
nakta bulmak güçtür (bk. vr. 38'. 39b). 

el-izaJ:ı'ın bilinen tek nüshası istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (AY, nr. ı 350). Eserin 1. babı Feza'i
lü'l-Kur'an ve ehlihi ve al].la~uhüm, 
32. babı Kıra'atü'l-~urra'i'l-ma'rufin bi
rivayati'r-ruvfıti'l-meşh urin adıyla Ah
med Nusayyif ei-Cenabl tarafından neş
redilmiştir (bk bibl). 
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!il TAYYAR ALTlKULAÇ 

ı 
izAHU'l-MEKNÜN 

ı 

(w~' ı:~!) 

Bağdatlı İsmail Paşa'nın 
(ö. 1920) 

Keşfü'?·?unun'a zeyil ola rak 
kaleme aldığı bibliyografik eseri 

L 
(bk. BAGDATLI İSMAİL PAŞA). 

~ 

ı 
İZBUDAK, Veled Çelebi 

ı 

(1869-ı 953) 

Dil alimi, 

L 
son dönem Mevlevi şeyhlerinden. 

~ 

Konya'da doğdu. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi soyundan bir aileye mensuptur. İlk 
öğrenimini tamamladıktan sonra Mek
teb-i Rüşdiyye'ye kaydolduysa da iki yıl 
sonra ayrılarak Sultan Veled Medresesr
ne girdi. Rüşdiyede başlayan şiir ve ede-
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biyata karşı ilgisi Abdurrahman Sıdkı adlı 
müderrisin etkisiyle daha da arttı. Buha
ralı Hacı Kasım Efendi'den Farsça, müf
tü Hacı Hüseyin Efendi'den Arapça oku
du. Bu arada önce mesnevihan Hacı Eyüp 
Efendi'nin, ardından Sıdkı Dede'nin mes
nevi derslerini takip etti. Altı yıllık medre
se tahsilinden sonra 1885'te Vilayet Mek
tubi Kalemi'nde mülazım olarak çalışma
ya başladı. Ertesi yıl vilayet gazetesinin 
başmuharrirliğine tayin edildi. Ayrıca 
Mekteb-i Rüşdiyye'de rik'a muallimi, Tah
kik-ı ihtiyac Komisyonu'nda başkatip ola
rak görevlendirildi. Bir süre sonra göre
vinden istifa ederek 1888'de istanbul'a 
giden Veled Çelebi, Bahariye Mevleviha
nesi'ne yerleşti. Burada kaldığı iki yıl için
de istanbul'daki Mevlevi meşayihinin ya
nı sıra Osman Şems Efendi, Şeyh Vasfi 
Efendi gibi dönemin önemli şeyhleri ve 
Manastırlı İsmail Hakkı, Ahmed Midhat 
Efendi, Muallim Naci, Necip Asım (Yazık
SIZ) gibi aydınları ile tanıştı. Hüseyin Fah
reddin Dede'nin Dahiliye Nazırı Münif Pa
şa'ya ricası üzerine Matbuat-ı Dahiliyye 
Kalemi'nde kendisine bir memuriyet ve
rildi ( 1890). Ayrıca Kaptanpaşa Mekteb-i 
Rüşdiyyesi Farsça hocalığına tayin edildi. 
Ardından Ara bi ve Farisi muharrerat me
muru unvanıyla Anter gazetesini teftiş
le görevlendirildi. Bu yıllarda Tercüman-ı 

Hakikat, İkdam gibi gazetelerde, Mek
teb, Hazine-i Fünun, Resimli Gazete 
gibi mecmualarda makaleler ve Bahai 
mahlasıyla şiirler yazan Veled Çelebi, 
1895'te Mekteb mecmuasında yayımla
dığı "Bedayiü'I-efkar" başlıklı tefrikada 
Ziya Paşa'dan iktibas ettiği bir şiirde ge
çen "mübteda-yı hutbe-i fazi ü reşad" ifa
desinden dolayı takibata uğrad ıysa da 
görevine devam etti. 1898'de kendisine 
dördüncü dereceden Osmanlı, 1902'de 
Matbuat-ı Dahiliyye mümeyyiz-i salis ni
şanı ve Matbuat müfettişliği unvanı, er
tesi yıl da Matbuat- ı Dahiliyye mümeyyiz-i 
ewelliği tevcih edildi. 

504 

Veled 
Çelebi 
izbudak 

II. Meşrutiyet'ten önce İttihat ve Terak
ki Cemiyeti'ne giren Veled Çelebi, Meşru
tiyet ilan edilince resmi görevlerinden is
tifa ederek kalemiyle geçinmeye çalıştı. 
Ayrıca Abdullah Efendi'ye vekaleten Ga
lata Mevlevihanesi'nde şeyhlik görevini 
yürüttü. Il. Meşrutiyet'ten sonra sadece 
kültür faaliyetlerinde bulunacak Türk 
Derneği adlı bir cemiyetin kuruluşuna ön
cülük etti. Kurucuları arasında Ahmed 
Midhat Efendi, Emrullah Efendi, Necip 
Asım, Sursalı Mehmed Tahir, Yusuf Ak
çura, Müverrih Arif Bey, Rıza Tevfik gibi 
kişilerin de bulunduğu bu dernek yedi 
sayı yayımlanabilen Türk Derneği adıy
la bir dergi çıkardı. Darülfünun ve Gala
tasaray Sultanisi'nde Farsça hocalığı ya
pan Veled Çelebi 1910'da Sultan Reşad 
tarafından çelebilik makamına tayin edil
di. I. Dünya Savaşı sırasında hükümetin 
emriyle gönüllü Mevlevi dervişlerinden 
oluşturduğu Mücahidin-i Mevleviyye alay
larının kumandanı olarak Kanal Hareka
tı 'nda Şam'a gitti ( 1915) Bölgede kaldığı 
üç yıl içinde Bedreddin Efendi adlı bir ali
min Buhari ve Müslim derslerine devam 
etti; bu alimden ve Mekke'ye giderek 
Şeyh Kettani'den icazetname aldı. 

Sultan Reşad'ın ölümü ve İttihat ve Th
rakki hükümetinin iktidardan ayrılması 
üzerine Şeyhülislam Mustafa Sabri Efen
di'nin teklifi ve Vahdeddin'in iradesiyle 
1919'da çelebilik makamından aziedildL 
Bir süre sonra Şura-yı Devlet azalığına ta
yin edildi. Milli Mücadele başlayınca gizli
ce Antalya'ya, oradan Ankara'ya gitti. An
kara Lisesi'nde Farsça hocalığı yaptı . Ma
arif Vekaleti tarafından kurulan Telif ve 
Tercüme Heyeti'ne Ziya Gökalp ile birlik
te üye seçildi. 1923-1939 yılları arasında 
Kastamonu, 1939-1943 yıllarında Yozgat 
milletvekili olan Veled Çelebi hayatının 
sonuna kadar Türk Dil Kurumu'nda ilmi 
çalışmalarını sürdürdü. 4 Mayıs 1953'te 
Ankara'da öldü ve Asri Mezarlığa defne
dildi. 

Veled Çelebi'nin çelebilik makamına ge
tirilmesi, soyunun Mevlana'ya anne tara
fından ulaştığı ileri sürülerek tenkit edil
miştir. öte yandan bu makama tayinin
de siyasi kişiliğinin etkili olduğu bilinmek
tedir. Bu görevi yürütürken Mücahidin-i 
Mevleviyye alayı oluşturarak Suriye cep
hesinde Cemal Paşa kumandasındaki IV. 
Ordu'ya katılması da siyasi kişiliğiyle ilgili 
olup Mevlevitarikatı geleneğine aykırı bu
lunan bu hareketi de eleştirilmiştir. Tek
kelerin kapatılması üzerine de, "Hak ehli 
olunca içimizden mefküd 1 Cahiller edin
ce arş- ı irşada suud 1 Beyhude figan et-

meyelim layıktır 1 Dergahlarımız boş idi 
oldu mesdud" ruMisini söylemiştir. Ab
dülbaki Göl pınarlı , onun 1925 yılında ikin
ci defa çelebilik makamına tayin edildiği
ni ve Konya Mevlevi Dergahı'nın son şey
hi olduğunu söyler. 

Türkçülük davasını ilk başlatanlardan 
biri olmakla iftihar eden Veled Çelebi, ça
lışmalarını Türk dili üzerinde yoğunlaştır
mış, Türkçe'nin çeşitli lehçelerini öğren
miştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Musta
fa Kemal'in, Matbuat ve istihbarat Mü
düriyet-i Alisi'ne yazdığı 26 Nisan 1338 
(1922) tarihli yazıda Veled Çelebi ile Sa
mih Rifat'ın Türkçe bir Iugat hazırlamak
ta olduklarını, bu çalışma için ihtiyaç duy
dukları kitapları Avrupa'dan getirtmek 
için gereken parayı kendisinin temin ede
ceğini söylemesi ona sağlanan resmi des
teği göstermektedir. 

Eserleri. 1. Türk Dili. Müellifin Ahmed 
Midhat Efendi ve Necip Asım'ın teşvikiy
le değişik dillerden yazma ve basma söz
lükleri ile diğer eserleri tarayarak kırk yıl 
içinde meydana getirdiğini söylediği eser 
on iki ciltlik bir sözlük çalışmasıdır. 1926-
1930 yıllarında son şeklini alan eser Türk 
Dil Kurumu Kütüphanesi yazmalar bölü
münde bulunmaktadır (nr. B/27-l ). z. Le
tdif-i Hoca Nasreddin (İstanbul ı 325-
1327). Veled Çelebi'nin, daha önce bası
lan Nasreddin Hoca kitaplarındaki (İstan
bul 1837, ı850, 1869) fıkraıara henüzya
zıya geçmemiş başka fıkraları ekleyerek 
meydana getirdiği eser 388 fıkra ihtiva 
etmekte olup Rusça, Ermenice, İngiliz
ce ve Yunanca'ya tercüme edilmiştir. 3. 

Türk Diline Medhal (İstanbul ı 339) . Yu
karıdaki esere giriş olarak kaleme alın
mıştır. 4. Divan-ı Türki-i Sultan Veled 
(İstanbul 1341 ). Veled Çelebi'nin, daha ön
ce Tercüman-ı Hakikat ve Servet-i Fü
nun mecmualarının Girit muhacirleri ya
rarına ortaklaşa çıkardıkları özel sayıda 
ve Türk Derneği mecmuasında (nr. ı. 

istanbul ı 327) yayımladığı iki makale ile 
Konya Müzesi Kütüphanesi'ndeki eser
Ierden derlediği Sultan Veled'e ait Türk
çe şiirlerden meydana gelmektedir. s. 
Atalar Sözü (İstanbul 1936). Süleyma
niye Kütüphanesi'nde mevcut (Fatih, nr. 
3443) Teshil adlı Türkçe tıp kitabının so
nunda yer alan 696 atasözünü ve bunlar
la ilgili bir sözlük ihtiva eder. 6. el-İdrak 
Haşiyesi (İstanbul 1936; Ankara 1989 12. 
bs. ı ı. Kilisli Muallim Rifat, Ebu Hayyan'ın 
el-İdrak li-lisani'l-Etrak adlı eserinin 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin 
Efendi bölümündeki bir nüshasına ilave 
edilmiş 1359 Türkçe kelimeyi istinsah 



ederek Veled Çelebi'ye vermiş, Veled Çe
lebi de bunların karşılıklarını bularak bir 
sözlük haline getirmiştir. 7. Mesnevi Ter
cümesi (1-Vl, istanbul 1942-1946). Meş

nevi'nin ilk mensur Türkçe çevirisidir. 
Abdülbaki Gölpınarlı çeşitli şerh ve ter
cümelerle karşılaştırarak esere son şek

lini vermiş ve her cildin sonuna açıklayıcı 
notlar ilave etmiştir. Eserin daha sonra 
birçok baskısı yapılmıştır. 8. H atıralarım 
(istanbul 1946) 

Veled Çelebi'nin diğer eserleri de şun
lardir: Leyld ile Mecnun (istanbul 1311 ). 
Muvazene (istanbul 1311), Birbirimizi 
Kırmayalım (istanbul 1311 ). Arapça 
Gramer (istanbul 1324), Lisan-ı Farisi 
(istanbul 1327). Darülfünun Dersleri 
(istanbul 1328). Vasiyetname-i Şe rife 
Şerhi, Hayrü'l-kelam (istanbul 1330). 
Ferhengname-i Sa'di Tercümesi (is
tanbul 1340). Kur'an-ı Kerim Elitbası 
(Ahmed Edip ile birlikte: istanbul 1341). 
Oğuz Ata- Orhun Abideleri (baskı yeri 
yok, 1937). 
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Orta Yunanistan'da 
bugünkü adı Lamia olan şehir. 

_j 

Selanik-Atina demiryolu üzerinde olup 
Lamia körfezine dökülen Spercheios (Ak
su) nehrinin geçtiği ovanın kuzey kısmın
da kurulmuştur. Osmanlılar zamanında 
( 1424-1832) Eğriboz sancağına bağlı bir 
kazanın merkeziydi. Bu dönemde islami 

karakterin ağırlıklı olduğu şehirde XIX. 
yüzyılın başına kadar müslüman nüfus 
çoğunluğu oluşturuyordu . 

Antik bir Grek yerleşim merkezi olan iz
din'deki Akropolis surlarının tarihi milat
tan önce VI. yüzyıla kadar iner. Şehir önce 
Roma. arkasından Bizans hakimiyeti al
tına girdikten sonra 431'de piskoposluk 
merkezi oldu. V. yüzyılın sonlarındaki Slav 
istilaları döneminde bölgenin tahrip oldu
ğu ve nüfusunun dağıldığı sanılmakta
dır. Eski surların bazı kısımları IX. yüzyıl

da Bizanslılar bölgeye hakim olunca tek
rar onarılmıştır. 879-880'den itibaren 
şehir kaynaklarda muhtemelen bölgenin 
zirai verimliliğinden dolayı Zitouni (S la v

ca zito =tahıl) adıyla geçer; bu sebeple 
Osmanlı döneminde ZeytCın adı da veril
miştir. 1204'ten sonra Bizans imparator
luğu'nun parçalanmasının ardından Zi
touni Boudonitsa (Modoniç) markizliğinin 
bir parçası olmuştur. 

1318'den 1388'e kadar Atina Katalan 
Dukalığı'na ait olan şehir. 1. Bayezid za
manında Phokis Piskoposluğu'nun da 
yardımıyla Osmanlılar tarafından alındı. 

Ancak Emir Süleyman'la Bizans impara
toru arasında 80S'te (1403) yapılan ant
laşma ile Zitouni Bizans'a bırakıldı. Os
manlılar 826' da ( 1423) şehri ele geçirmek 
için epeyce uğraştılar. Nihayet Bizans im
paratoru ile ll. Murad arasında Rebiülev
vel 827'de (Şubat 1424) varılan antlaşma 
ile kesin olarak Osmanlı hakimiyetine gir
di. Osmanlı fethinden itibaren izdin ola
rak anılmaya başlanan şehir. bu tarihte 
Katalanlar tarafından tekrar inşa edilen 
bir kale ve bunun alt taraflarında küçük 
bir yerleşme yerinden ibaret olmalıdır. 
Küçük bir sivil müslüman grupla yirmi
yirmi beş kişiden oluşan bir askeri birlik 
izdin'e yerleşti. Osmanlı döneminin ilk 
yüzyıllarında şehrin nüfusunun üçte bi
rini meydana getiren bu grup hıristiyan 
yerleşim alanından ayrı bir mahalle oluş
turmuştur. 

1444'teki Varna Seferi sırasında Mora 
Despotu Konstantin Paleologos idaresin
deki Bizans birlikleri izdin'e kadar geldi
lerse de şehri alamadılar. Muhtemelen bu 
olaydan sonra yeni bir Türk sivil grubu 
buraya gelerek izdin'in güneyine yerleşti 
ve burada Çeltikçi. Karamustafalı, Köpek
li ve Deli Hacı köylerini kurdu . Bunlardan 
ilk üçü yüzyıllar boyu varlığını korudu. 

izdin'le ilgili ilk sağlam bilgiler 871 
(1466-67) tarihli Osmanlı tahririnde yer 
almaktadır ( BA, MAD, nr. 66, s. 61 ). Buna 
göre izdin'de 119 müslüman. 390 hıris-

iZDiN 

tiyan hane bulunmaktadır. Bu rakam yak
laşık2200-2300 nüfusa tekabül eder ki o 
zaman için önemli bir sayıdır. Bütün Yu
nanistan'da olduğu gibi bölgede de Os
manlı hakimiyetinin ilk 1 so yılında nü
fusun normalin üstünde arttığı görülür. 
Ancak izdin'in gelişmesi yavaş olmuştur. 
Muhtemelen bunun sebebi izdin'in bu
lunduğu ovanın sıtma ve diğer salgın has
talıklar için uygun bir zemin özelliği taşı
masıdır. XVII. yüzyılın ortalarında izdin ve 
etrafındaki dört köy, gelirleri istanbul'
daki Yenicami için kullanılmak üzere Va
lide Hatice Turhan Sultan Vakfı'nın mülkü 
oldu. Vakıf mallarıyla ilgili yeni tahrirler 
bölgenin az bilinen XVII. yüzyıl tarihi hak
kında veriler sunmaktadır. Osmanlı tah
rirleriyle seyyah François Pouqueville'in 
181 S yılına ait bilgileri göz önüne alındı
ğında 1466'dan itibaren izdin'de istik
rarlı bir nüfus yapısının bulunduğu söy
lenebilir. 

Yıl Müslüman Hıristiyan Toplam Yaklaşık 

hane hane hane nüfus 

1466 119 390 509 2200-2300 

1506 105 426 531 2300-2400 

1521 126 459 585 2600-2700 

1540 177 565 742 3300-3400 

1570 184 555 739 3300-3400 

1665 164 538 702 3100-3200 

1673 185 490 675 3000-3100 

1815 1060 750 1810 8400-8500 

Eğriboz ve Tırhala sancaklarının tahrir 
defterlerindeki vakıf bölümleri izdin'de
ki islami hayatın yavaş yavaş nasıl geliş
tiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca şe
hirdeki hemen bütün Osmanlı mimari 
eserleri. zaman içinde ilk Osmanlı fetihle
rine katılan Gazi Evrenos ve TUrhan Bey 
ailelerinin fertleri tarafından inşa ettiril
miştir. 1 S06'ya kadar izdin'de yaşayan 
sivil müslüman grup. Turhanoğlu Ömer 
Bey imareti ve Fatih Sultan Mehmed vak
fına ait Cami-i Atik etrafında yerleşmiş

tL 1 S21 'de bunların yanında Hoca Kasım 
Mescidi ve Evrenosoğlu Ömer Bey Mes
cidi mahalleleri ortaya çıktı . 1570 tahrir
lerine göre kasabada Evrenosoğlu ailesin
den Ömer Bey'in oğulları Mustafa Çelebi 
ve Mehmed Bey'in yaptırdığı iki mescid
le bunların oğulları Alaeddin'in inşa ettir
diği bir medrese ve Ömer Çelebi'ye ait bir 
kervansaray mevcuttu. Turhanoğlu Ömer 
Bey'in vakfı ise su yolları ve çeşmeler yap
tırmıştır. izdin'i 1667'de gören Evliya Çe
lebi, içinde mihrap bulunan dokuz mes
cidden dördünün cuma namazı kılınabi
lecek nitelikte olduğunu yazar. Bunlardan 
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