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İlk İslam filozofu Kindl nevi terimini cins 
ve fasıl la birlikte tanımı mümkün kılan 
üç kurucu (zati, cevherT) tümelden biri ola
rak ele almış; nevin, tanımını verdiği çok 
sayıdaki bireye yüklendiğini, dolayısıyla o 
bireyler için akli silret olduğunu vurgula
mıştır. Filozofa göre felsefi araştırma so
rularından olan "Nedir?" ile "Hangisidir?"in 
bir arada karşılığı, var olanın tanımını ya
ni nevini vermektedir (Resa'il, ı. ıoı , 124-

125, 128) Farabi de Porphyrius'u izleye
rek nevin tıpkı cins gibi nesnelerin özüne 
yönelik "Nedir" sorusuna cevap oluştur
duğunu , ancak nevin cinsten daha özel 
olduğunu bir defa daha belirtmiştir (Ki
tabü lsago.cr, s. 76-78). Ayrıca Farabi nevi 
tıpkı cins gibi "özdeşlik sağlayan kavram" 
şeklinde tanımlamıştır. Buna göre Zeyd ve 
Amr insan nevine ait olma bakımından öz
deştir (ei-Vaf:ıid ve 'l-vaf:ıde, s. 37). 

İbn Sina ise genelde tümeller, özelde 
nevi terimiyle ilgili olarak kendisinden ön
ceki birikimi ayrıntılı biçimde ele almış ve 
yeniden üretmiştir. Filozof nevi t erimine 
dair iki tanım üzerinde önemle durmak
tadır. Bunlardan ilki, "O neclir sorusunun 
cevabında söylenen iki tümelden daha öze
li" şeklindedir (Kitabü'ş-Şifa': Mantığa Gi

riş, s. 55). Bu tanımda iki tümelle kaste
dilen cins ve nevi olup her ikisi de bir nes
ne hakkında sorulan "O nedir" sorusunun 
cevabını vermekte ortaktır. Ancak ikisini 
ayıran nevin cinsten daha özel bir kavram 
oluşudur. Diğer tanım ise "O nedir soru
sunun cevabında sayıca farklı çok şeye 
söylenen" şeklindedir (a.g.e., s. 48; Dımaş

ki'nin anılan tercümesinde biraz farklı ve
rilmektedir; bk. Porphyrios, lsago.cr, s. 72). 
Bu tanım filozofun son dönem eserinde 
"yalnızca sayı bakımından farklı" nüansıy

la geçmektedir (el-İşarat, ı. 202). Farklılaş

manın nevi yani nesnelerin hakikati bakı
mından değil yalnızca sayı bakımından ol
duğu ayırımı Ebherl'nin, "O nedir sorusu
nun cevabında hakikat bakımından değil 
sayı bakımından farklılaşan birçok şeye 
söylenen külll" şeklindeki nevi tanımında 
da vurguianmaktadır (Eslrüddin el-Eb
her!, s. 3). İbn Sina'ya göre bir nesnenin 
esas yüklemi olmak bakımından cins , 
nevi ve fasıl ortaktır. Ancak fasıl ötekiler
den "O nedir" sorusuna değil "Hangisi" so
rusuna karşılık olmakla ayrılır. Bir şeyin 
mahiyetini onunla ilgili zatı-tümel kav
ramlarla belirlemek teoriye göre onu ta
nımlamak anlamına gelmektedir. Bu du
rumda tanıma kavuşturulan mahiyet ne
vi denilen tümele karşılık gelmekte olup 
bir nesnenin eksiksiz bir tanımı yapıldı
ğında onun türüne ilişkin kavramsal ger-
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çekliğe ulaşılmaktadır. Tanımın verdiği bil
gi bir nesnenin özüne ait zat! manaların 
tamamını içerir. Bu sebeple İbn Sina ne
vin her şeyin mahiyetinde ve suretindeki 
hakikati olduğunu belirtmiştir (Kitabü'ş-Şi
fa' : Mantığa Giriş, s. 42). Nitekim filozof, cins 
ve nevin birbiriyle tanımlanışını bir bilin
meyeni diğeriyle tanımlamak şeklinde yo
rumlayan Porphyrios'a ait yaklaşımı eleşti
rirken nevi teriminin yerine hakikatler, 
mahiyeti er, zat! formlar gibi terimierin ko
nulabileceğini belirtir ve bu terimierin ne
vi ile eş anlamlı olduğunu vurgular (a.g.e., 
s. 44-46; ayrıca bk. el-İşarat, 1, 219-220). 
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(ö. 1007 / 1599) 

Divan şairi ve alim. 
_] 

940 (1533-34) yılında Malkara'da doğdu . 

Adı Yahya'dır. Babası Pir Ali. Ankara'dan 
gelip Malkara'ya yerleşmiş olan Nasuh Ha
life'nin oğludur. Annesi, M uhammediyye 
müellifi Yazıcıoğlu Mehmed'in soyundan 
gelir. Bir Halvetl şeyhi olan Pir Ali önce 
Şeyh Bayezld-i Rilml'ye, ardından İbrahim 
Gülşenl'ye intisap etmiş, Malkara'da Tur
han Bey Camii imamlığı ve sıbyan rnekte
bi muallimliği yapmış, 952 (1545) yılında 
vefat edince ders verdiği mektebin hazire
sine gömülmüştür (Nev'Tzade Ata!, s. 68). 

İlk eğitimini tasawuf konusunda yetişkin 
bir zat olan babasından alan Nev'!, 957'
de ( 1550) İstanbul'a giderek "Ahaveyn" di
ye bilinen iki kardeşten Karamani Ahiza
de Ahmed Efendi'nin Davud Paşa Medre
sesi'nde ve Mehmed Efendi'nin Sahn'da
ki derslerine devam etti. Bu sırada Hoca 
Sadeddin, Baki, Remzlzade, Hüsrevzade, 

Üsküplü Valihl, Edirneli Mehmed Mecdl, 
Cevrl ve Camcızade gibi geleceğin önem
li simaları olacak şairlerle arkadaşlık kurdu 
(a.g.e., s. 419) . Ahizade Mehmed Efendi'
ye büyük saygı ve bağlılık gösteren Nev'! 
hocasının Edirne'deki Beyazıt Medresesr
ne tayini üzerine onunla beraber gitti (962/ 

1555), yine hocasının Süleymaniye Medre
sesi'ne tayiniyle İstanbul'a dönerek mü
lazım oldu (970/1563). Gelibolu'daki Bala
ban Paşa ve Mesih Paşa medreseleri mü
derrisliğine gönderilen Nev'! (973/1566) 

980'de (ı 572) İstanbul'da Şahkulu , ardın
dan Murad Paşa, Cafer Ağa, bir yıl sonra 
da Mihrimah Sultan medreselerinde mü
derrislikyaptı. 993'te (1585) evlendi. İkiyıl 
sonra tayin edildiği Çınarlı Medresesi'nde
ki müderrisliği 998'e ( 1590) kadar sürdü. 
Aynı yıl Bağdat kadılığına gönderilmişse de 
hiç istemediği bu göreve gitmeden lll. Mu
rad tarafından Şehzade Mustafa'nın ho
calığına getirildi. Bayezid, Osman ve Ab
dullah adlı şehzadelerin de katıldığı bu 
dersler (a.g.e., s. 419) şehzadelerin öldü
rüldüğü 1003 (1595) yılına kadar devam 
etti. Daha sonra almakta olduğu maaşa 
ilaveten kendisine kazasker emekli maaşı 
bağlandı, ayrıca kayınpederi Nişancı Meh
med Bey'in kurduğu medresenin SO ak
çelik yevmiyesi de verildi. 30 Zilkade 1 007 
(24 Haziran 1599) tarihinde vefat edince 
Şeyh Vef a Camii haziresinde Şeyh Şaban 
Efendi'nin yanına defnedildi ( a.g.e., s. 421). 

Yüksek seviyede tasawuf terbiyesi almış 
bir şair olan Nev'!, III. Murad'ın yakın ilgisi
ni görmüş, sultandan başka hiç kimseden 
armağan kabul etmemiş, dünya nimetle
rine değer vermediği için eline geçen bü
tün servetini ihtiyaç sahiplerine dağıtmış, 
öldüğünde hiçbir varlığı çıkmadığı için ce
naze masrafları padişah tarafından kar
şılanmıştır (a.g.e., s. 422). 

Kaynaklar Nev'lnin ilim ve fazilet sahibi 
bir şair olduğu konusunda birleşir ve onun 
rind edalı, dervişmeşrep, tasawufa, zühd 
ve takvaya mütemayil bir zat olduğunu 
ifade eder (Aşık Çelebi, vr. 140b; Ahdl, vr. 
189b; Kına lızade, Il , 1008- 1009). Daha on 
yaşında iken babasının telkiniyle zikre baş
lamış, önce Sarhoş Bali Efendi'ye intisap 
etmiş, ardından Kurt Mehmed Efendi'ye 
mürid olmuş, daha sonra da Şeyh Şaban 
Efendi'den feyiz almıştır. Tasavvuf terbiye
sinin izleri şiirlerinde görülen Nev'!, Arap
ça ve Farsça'ya hakim, atasözü ve deyim
leri şiirlerinde ustalıkla kullanan bir şair
dir. Kendisinin de ifade ettiği gibi sanat 
göstermeye düşkün değildir. Özellikle ga
zellerinde sade bir dil ve külfetsiz, akıcı 
bir söyleyiş görülür. Kasidelerinin neslb 



bölümleri renkli hayal ve benzetmelerle 
örülmüştür. Şehzade Mehmed'in sünnet 
düğünü münasebetiyle yazdığı "SGriyye"
si de çok meşhur olmuştur (Olgun. s. 3-
12; ayrıca bk. tür.yer.). Samimi ve aşk do
lu bir şair olan Nev'l, divan şiirinin zirveye 
ulaştığı ve İran şiirini taklitten kurtularak 
kendi benliğine kavuştuğu XVI. yüzyılın ih
mal edilemeyecek önemli şairlerindendiL 

Eserleri. A) Manzum Eserleri. 1. Divan. 
İstanbul kütüphanelerinde bulunan bazı 
nüshaları (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4957; 
Sü leymaniye Ktp., Lala İ smail, nr. 447; 
Divan Edebiyatı Müzesi, nr. 157; TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 780, 1966; iü Ktp., TY, 
nr. 1532,98 12. ibnülemin, nr. 2606) ve Ab
dullah Öztemiz Hacıtahiroğlu nüshası ile 
İstanbul kütüphanelerindeki şiir mecmua
larında Nev'l'ye ait şiirler karşılaştırılarak 
Mertol Tulum ve M. Ali Tanyeri tarafından 
tenkitli metni yayımlanmıştır (bk bibl) 
Bu basımda altısı ıydiyye olmak üzere elli 
sekiz kaside, bir tarih, bir mesnevi, dört 
terkibiben d, dört terciibend, bir müsem
men, iki müseddes, bir tesdis, iki tahmis, 
bir muhammes, dört murabba, SS9 ga
zel, seksen iki mukatta', on bir rubal ve 
on yedi müfred yer alır. İki kaside ile bir 
tahmis ve iki gazel Farsça'dır. Nev'i diva
nıyla ilgili olarak dört lisans, üç yüksek li
sans (Rıdvan Uzel, Nev'f Divanı'nda Bit
kiler, Ankara 1981, Hacettepe Üniversite
si) ve üç doktora tezi (M. Nejat Sefercioğ
lu, Nev'fDivanı 'nın Tahlili, Ankara 1984; 
Sabahat Deniz, Onaltıncı Yüzyıl Şairlerin

den Bakf, Fuzülf, Hayalf, Nev 'f ve Yahya 
Divanları'nda Kozmik Unsurlar, MÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü. istanbul 1992; Nu
ray Şimşek [KartalJ, XVI. Yüzyıl Bazı Dfvan 
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Şairlerinin Türkçe Divanlarında Bitkiler: 
Baki, Fuzulf, Hayali Beğ, Nev'f, istanbul 
1994) hazırlanmıştır. 2. Tercüme-i Ha
dis-i Erbain. Nev'i'nin Gelibolu'da Mesih 
Paşa müderrisi iken 977 (1569) yılında 

kaleme aldığı kırk hadis tercümesidiL Bir 
kısmı Molla Cami'den alınan, bir kısmı da 
yaygın olarak bilinen hadisler konularına 
göre dört bölümde toplanarak kıta şek

linde tercüme edilmiştir. Bilinen tek nüs
hası Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphane
si'nde kayıtlı olan (Kemankeş, nr. 50, vr. 
5•-ı o• ı eser üzerine iki yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır ( Gülçin Aras, Nev'f'nin Ne
va-yı Uşşak ve Tercüme-i Hadfs-i Erbafn 
Adlı Eserleri, 1997, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; Semra Köse, Nev'f'nin Neva-yı 
Uşşak, Tercüme-i Hadis-i Erbain ve Faslün 
fi Fazfleti'l-lşk Adlı Eserleri, 200 I , MÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü). 3. Hasb-i Hô.l. 
Tasavvuf konusunda yazılmış 800 beyit ci
varında bir mesnevidir. Nüshaları nadir bu
lunan eser (İÜ Ktp., TY. nr. 2992; TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 818, vr. 76b-JJ2b; Millet 
!<.tp., Ali Emlrl Efendi, nr. 1104, 1105, 1106) 
Nev'i'nin şeyhi Sali Efendi'nin işaretiyle ya
zılmış ve lll. Murad'a takdim edilmiştir 
(Nev'lzade Atal. s. 423). Tasawufun belli 
başlı esaslarının otuz altı başlık altında an
latıldığı eser üzerine bir yüksek lisans te
zi hazırlanmıştır (Hande Özer, Nev'f'nin 
Hasb-iHal'i, 1995, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü). 

Kaynaklarda bunlardan başka Nev'i'nin 
Gevher-i Rô.z, Leyla ve Mecnun, Ter
ceme-i Kıssa-i Musô. ve Hızır, Münô.
zara-i Tuti bô.-Zô.ğ adlı mesnevilerinin 
bulunduğundan bahsedilmektedir. Agah 
Sırrı Levend'in Millet Kütüphanesi'nde (nr. 

Nev'i divanının 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 
Lala ismail, 
nr. 447) 
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Il 04) bulunduğunu bildirdiği (Türk Edebi
yatı Tarihi, I, 142) Gevher-i Rô.z Nev'i'nin 
Hasb-i Hô.l adlı eseridir. Aynı kütüphane
de kayıtlı olan ( nr. ı ı 05, ı ı 06) kitaplar da 
Hasb-i Hô.l nüshalarıdır. Fehmi Ethem 
Karatay'ın Nev'i'ye nisbet ettiği (Türkçe 
Yazma/ar, ı. 129) Leylô. vü Mecnun ise 
Fuzüli'ye aittir. Ancak bu yazmanın 7Sb-
112b yaprakları arasında Nev'i'nin Hasb-i 
H ô.l adlı mesnevisi yer almaktadır. 

B) Mensur Eserleri. 1. Keşfü'l-hicô.b 
min vechi'l-kitô.b. Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'nin Fuşuşü 'l-~ikem'inin tercümesidiL 
Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar 
yirmi yedi peygamber adına yirmi yedi 
"fass"a ayrılan eserde tasavvufun en ih
tilaflı ve karmaşık meseleleri açık bir dil
le anlatılmış ve yer yer güzel şiirlerle süs
lenmiştir. Nev'i bu tercümesini lll. Mu
rad'ın ve onun yakınlarından Zeyrek Ağa'
nın teşviki ve Şeyh Şaban Efendi'nin him
ınetiyle 1 002 ( 1593) yılında tamamlamış

tır. Eserde Cendi, Davüd-ı Kayseri ve Mol
la Cami'nin şerhlerinden yararlanılmıştır 
(Nev"lzade Atal. s. 423). Kütüphanelerde 
birçok nüshası bulunan eserin (Süleyma
niye Ktp., Halet Efendi, nr. 208, Kılıç Ali 
Paşa, nr. 582; Köprülü Ktp., nr. V715; TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 1252, Revan Köşkü, 
nr. 488; Hacı Selim Ağa Ktp., m 476) hac
mi nüshalara göre 250-300 varak arasın
da değişmektedir. 2. Netô.yicü '1-fünun 
ve mehô.sinü'l-mütUn. Nev'i'nin hemen 
her kütüphanede nüshaları bulunan ve ta
rih, hikmet. hey'et. kelam ve usul-i fıkıh. 
hilaf. tefsir, tasawuf, rüya, remil, efsun 
ve tıp, felahat-nücüm, fal ve zic gibi on 
iki fenni içine alan küçük hacimli ansiklo
pedik bir çalışmadır (İÜ Ktp., TY, nr. 3805, 
4329,4330,4332,4333 ,4334, 5001/2;TSMK 
Revan Köşkü , nr. 1077, 2046/5; British Mu
seum, Add, nr. 7898; Bibliothek Nationa
le. AF. nr. 44, SuppL, nr. 197; Süleymaniye 
Ktp., Serez, nr. 3825/1, Tırnovalı, nr. 1865/1; 
Hacı Selim Ağa !<.tp., Kemankeş Emir Ho
ca. nr. 535). lll. Murad'a takdim edilen 
eser üzerine bir yüksek lisans tezi hazır
lanmıştır (Nadir İlhan, Nev'f Efendi: Neta
yicü 'l-fünün ve f\1ehasinü' l-mütün: Giriş
Metin-Dizin/er, 1992, Fırat Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü). Eser ayrıca Ömer 
Tolgay tarafından İlimlerin Özü adıyla ya
yımlanmıştır ( İ stanbul 1995). 3. Nevô.-yı 
Uşşô.k. NevTnin küçük fakat önemli ça
lışmalarından biridir. Bir kıtayla başlayan 
bu münacat Sinan Paşa'nın Tazarrunô.
me'si üsiGbunda yazılmıştır (İÜ Ktp., TY. 
nr. 3958; Süleymaniye Ktp. , Nafiz Paşa , nr. 
2058/5, Hasan Hüsnü Paşa. nr. 795, Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 2839/1 ). Gülçin Aras 
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ve Semra Köse eser üzerinde birer yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (yk. bk.). 4. 
Faslun ii fazileti'I-ışk. Aşkın mahiyeti ve 
aşıkların çektiklerini anlatan küçük hikaye 
ve şiirlerle süslenmiş on üç sayfalık bu ri
salenin Nevô.-yı Uşşak'ın (İÜ Ktp., TY, nr. 
3958) sonunda yer alan bir nüshası bilin

mektedir (Diriöz, VII 119771. s. 91). Eser 
üzerinde Semra Köse yüksek lisans çalış
ması yapmıştır (yk. bk.). S. Fezô.ilü'l-vü
zerô. ve hasô.ilü'l-ümerô.. Devlet idaresin
de vezirin önemini anlatan on dört sayfa

lık bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2893). Mukaddimeden sonra 
"adalet" redifli bir kaside yer alır (a.g.e., 
VII 1 1977J, s. 91). 6. Risô.le-i Şikô.yet-i Ru
zigô.r. Fezô.ilü'l-füzala ve hasô.ilü'l-üme
ra'nın sonunda yer alan bu dört sayfalık 
risale de tahminen Sinan Paşa için yazıl
mıştır ( a.g.e., VII 1 1977[, s. 91). 7. Sinan 
Paşa'ya Mektup. Sadrazam Sinan Paşa'
nın, "Şair ehl-i ilm olmaz" sözü üzerine ya

zılan ve şiirin bir ilim sayıldığı , gerçek şair
terin aynı zamanda ilim sahibi olduklarını, 

Hz. Peygamber'in şiiri ve şairleri sevdiğini 
anlatan mektubun metni NevTnin oğlu 
Atal'nin eserinde yer almaktadır (Nev'!za
de Ata!, s. 324-325). 8. Tercüme-i Mün
şeat-ı Hô.ce-i Cihan. Bilinen tek nüsha
sı British Museum'dadır (Or. nr. 7701; bk. 
İA, IX, 225). 9. Gül-i Sadberg. Şairin di
vanında da yer alan dinl-tasawuti hikmet 
ve öğütlerle dolu bu kaside ayrı bir eser 

hüviyetinde görünmektedir (bk. DİA, XIV, 
225) 

Nev'l'nin Mu]].aşşılü'l-kelô.m (Süleyma

niye Ktp., Ayasofya, nr. 2352). Şer]].-i Ri
sale-i .f>:udsiyye, Şer]].u Heyakilü'n-nur, 
Risale-i Mantı~ (İÜ Ktp., TY, nr. 1725), 

Risaletü'l-kelô.miyye (Süleymaniye Ktp., 
İbrahim Efendi, nr. 860/22) gibi Arapça ki
tapları da vardır. Nev'lzade Atm babasının 
tefsir, kelam, tasavvuf, akaid, mantık vb. 
konularda otuzdan fazla eserinin bulundu

ğunu kaydederse de (Zeyl-i Şakaik, s. 421) 

bunların çoğu henüz ele geçmemiştir. 
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NEV'izADE ATAI 

(bk. ATAi, Nev'izade). 

NEVM 

(bk. UYKU). 

NEVREKOP 

Bulgaristan' ın güneybatısında 
tarihi bir kasaba. 

_j 

_j 

_j 

Günümüzde Goce Delcev adıyla anılmak

ta olup denizden S40 m. yüksekte, Hodop
lar ve Pirin dağları arasında geniş bir düz

lük (N evrekop ovası) üzerinde ve Yunan-

Bulgar sınırının 20 km. kadar kuzeyinde 

kurulmuştur. Mesta Karasu (günümüzde 

Mesta) nehri kasabanın birkaç km. doğu
sundan geçer ve bölgeyi Yunan Makeden

yası ile Balkanlar'ın içlerine bağlayan yol
ların geçmesine kolaylık sağlar. Kasaba, 

9 km. kadar uzakta bulunan Nikopolis ad 

Mestum adlı antik yerleşmenin mirasçısı 

olarak ortaya çıkmış, şehrin isminin de an

tik Nikopolis'ten geldiği ileri sürülmüştür. 

Osmanlılar döneminde bir hıristiyan kö

yü olmaktan çıkarak bir İslam-Türk şehri 
ve bölgedeki önemli bir dini merkez ha

line gelen Nevrekop ve çevresi, Osmanlı 

idaresi altına Gazi Evren os Bey'in Siroz ve 

Drama yakınlarındaki önemli kaleleri ele 
geçirmesi sırasında 776-785 (1374-1383) 

yılları arasında girmiş olmalıdır. Nevrekop 
ovası ve biraz kuzeyindeki Hazlog 1 Hazlık 
vadisinin ele geçirilmesiyle birlikte Osman
lılar, Filibe (Plovdiv) ve Çepino vadisi yoluy

la Trakya ovası arasında bağ kurdular. 

Osmanlı idaresinde Serez (Serres) san

cağına bağlı bir kaza merkezi olan Nevre

kop'la ilgili ilk kayıtlara 849 (1445) tarihli 

defterde rastlanır (BA, MAD, nr. 525). Bu

na göre Nevrekop 137 hane hıristiyandan 

oluşan büyük bir köy durumundaydı ve 

döneminde bölgedeki en büyük yerleşim 

birimiydi. 8S8-8S9 (1454-1455) tarihli def

terde ise 26S hıristiyan hanesi yanında on 

iki hane müslüman nüfusun varlığı dikkati 

çeker (BA, TD, nr. 3). 

Bu tarihlerden 922'ye ( 1516) kadar ge

çen süre zarfında bölgede önemli değişim

ler yaşandı. Trakya ovası ve Doğu Make

donya yoluyla Anadolu'dan gelen yörük

ler hıristiyan Bulgarlar'ın yaşadığı köyle

re ve Nevrekop kasabasına yerleşmeye 
başladı. 922-923'te ( 15 ı 6-151 7) kasaba

da 319 hıristiyan hanesiyle 167 müslü

man hanesi mevcuttu (yaklaşık 2000 ki

şi) 936'da ( 1529-30) nüfus daha da arttı. 
Hıristiyan haneleri 38S'e müslüman hane

leri ise 281'e çıktı. Böylece% 42'si müslü

man olan 3000'e yakın sakiniyle Nevrekop 

dönemin ölçülerine göre önemli bir kasa

ba özelliği kazandı. 97Tye (ı 569-70) doğ

ru bölgede İslamiyet önemli ölçüde yayıl
dı. Kasabada müslümanlar toplam nüfu

sun üçte ikisini teşkil etti. Mahalle sayıları 

da bu değişikliği açık bir şekilde gösterir. 

1 S29'da beş müslüman ve on üç hıristi

yan mahallesi varken 1 S70'te bu sayı on 

üç müslüman ve altı hıristiyan mahallesi 
şeklindeydi. Sonuncu tarihte müslüman

ların sadece % 14'ü sonradan ihtida eden

lerden oluşuyordu. Bu da yörede yaşayan 

müslümanların çoğunluk itibariyle Güney 


