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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik tarihinin aydınlatılmasında önemli bir 

yere sahip olan kaynakların baĢında tereke defterleri gelmektedir. Bu defterlerde 

kiĢilerin ikamet ettikleri yer, aile yapıları, servet durumları, hayat tarzları, giyim 

kuĢam zevkleri, ev eĢyaları, alacak ve borç gibi pek çok sosyal ve kültürel içerikli 

veriler yer almaktadır.  

Tezimizde, Balıkesir ġer’iye Sicillerinden 711, 712, 713, 714 ve 715 numaralı 

defterlerde kayıtlı olan 207 adet tereke kaydı değerlendirilerek Balıkesir’in sosyo-

ekonomik yapısı ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmamıza tereke kayıtlarının 

çevirisi ile baĢlanmıĢ ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yorumlanmıĢ tablo ve 

grafiklerle desteklenmiĢtir.  

AraĢtırmamız üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde 1698-1718 yııllarını 

kapsayan Balıkesir Ģeriye sicilleri ve Balıkesir’in tarihi ile ilgili bilgi verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde Balıkesir Ģeriye sicillerinde yer alan tereke kayıtlarındaki bilgiler 

doğrultusunda tereke sahiplerinin isimleri, ikamet ve vefat yerleri, unvanları, medeni 

halleri ve mirasçıları hakkında bilgi verilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise tereke 

kayıtlarında yer alan kiĢilerin servetleri ve mal dökümlerinin neler olduğu 

belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢma konusunun belirlenmesinden, çalıĢmanın bitimine kadar her aĢamada 

bana destek olan ve yol gösteren tez danıĢmanım Prof. Dr. ġenol ÇELĠK’e teĢekkürü 

bir borç bilirim. Ayrıca bu süreçte yardımlarını eksik etmeyen bölüm hocam 

Zübeyde GÜNEġ YAĞCI ve Dr. Öğretim Üyesi Serdar GENÇ’e teĢekkür ederim. 

ÇalıĢmam sırasında bana her zaman kolaylık sağlayan ĠSAM Kütüphanesi ve 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi personeline, ayrıca Balıkesir Yazma Eserler Kurumu 

Müdür ve personeline teĢekkür ederim. ÇalıĢmam süresince her türlü desteğini hiçbir 

zaman benden esirgemeyen biricik babam Mehmet SALARGA’ya ve biricik annem 

Özgül SALARGA’ya ve bu zorlu süreçte bana destek olan arkadaĢlarıma 

teĢekkürlerimi sunarım.  

Özge SALARGA 
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ÖZET 

TEREKE DEFTERLERĠNE GÖRE BALIKESĠR KAZASININ  

SOSYO-EKONOMĠK HAYATI (1698-1718) 

 

SALARGA, Özge 

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. ġenol ÇELĠK 

2019, 116 Sayfa 

Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel tarihinin aydınlatılmasında önemli 

kaynaklardan biri de Ģeriye sicilleri içerisinde kayıtlı olan terekelerdir. Bu kayıtlar 

kiĢilerin vefat ettikten sonra geride bırakmıĢ oldukları her türlü mal, eĢya, alacak, 

borç gibi sosyal hayata dair bilgiler vermektedir. Bu çalıĢma 1698-1718 tarihleri 

arasında Balıkesir’deki tereke kayıtları taranarak belgelerdeki bulgular doğrultusunda 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.   

Balıkesir tereke kayıtları üzerine yaptığımız çalıĢmamızın giriĢ bölümünde 

tezimizdeki amaç ve yöntem hakkında bilgi verilmiĢtir. Sonrasında Balıkesir adının 

menĢei, kurulduğu yer, tarihi ve idari geliĢiminden bahsedilmiĢtir. Birinci bölümde 

ise Ģeriye sicilleri, Balıkesir Ģeriye sicilleri, sicillerde yer alan tereke kayıtlarının 

oluĢumu, bunlar kaydedilirken izlenen usül ve tereke üzerinde mirasçıların hakları 

üzerine bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölüm de ise Balıkesir Ģeriye sicillerinde yer alan 

1698-1718 yılları arasındaki tereke kayıtları incelenerek kiĢilerin yaĢadıkları ve vefat 

ettikleri yer, unvanları, medeni halleri, varisleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Üçüncü 

bölümde ise kiĢilerin servet miktarları, gayrimenkulleri, giyim-kuĢamı, ziynet 

eĢyaları, ev eĢyaları, hububat, kitaplar hakkında bilgi verilerek Balıkesir’in sosyo-

ekonomik yapısı aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır.    

Anahtar Kelimeler: ġer’iye Sicili, Balıkesir, Tereke 
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ABSTRACT 

SOCIO-ECONOMIC LIFE IN BALIKESIR ACCORDING TO 

THE INHERITANCE REGISTRIES 

SALARGA, Özge 

M.A, Department of History 

Supervisor: Prof. Dr. ġenol ÇELĠK 

May 2019, Pages 116 

One of the most important sources to enlighten the social and cultural history 

of the Ottoman Empire is the estate records included in the court records. These 

records provide information about the social life of all kinds of goods, goods, 

receivables, debts that people have left behind after they died. In this study, the estate 

records in Balikesir between 1698-1718 were investigated and evaluated in 

accordance with the findings in the documents. 

In the introduction part of the study on Balikesir estate records, information 

about the aim and method in the thesis were given. Then, the origins of the name of 

Balikesir, its location, its historical and administrative development were mentioned. 

In the first chapter, the court records, Balikesir court records, the formation of the 

estate records in the court records and the procedure followed when they were 

recorded as well as the rights of heirs on estate were discussed. In the second chapter, 

the estate records between the years of 1698-1718 in Balikesir court records were 

examined and where the people lived and died, their titles, marital status, their heirs 

were indicated. In the third chapter, information on the wealth of people, real estate, 

clothing, jewellery, household items, cereals, books etc. was given and the socio-

economic structure of Balikesir were attempted to be clarified. 

Key Words: Court Records, Balikesir, Estate 
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GĠRĠġ 

Amaç 

 ÇalıĢmamızın temel amacı Balıkesir’in 711, 712, 713, 714, 715 numaralı 

sicilleri içerisinde yer alan 207 tereke kaydı taranarak ve değerlendirilerek 

Balıkesir’in sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmektir.   

Yöntem 

Balıkesir’in sosyal ve ekonomik durumunu 207 tereke kaydı kullanılarak 

değerlendirilmeye çalıĢıldığı bu araĢtırmada belgeler taranarak ortaya çıkan veriler 

sonucunda diğer kaynaklardan da yararlanılarak konu aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

BALIKESĠR ADININ MENġEĠ 

Balıkesir Ģehrinin kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmediği gibi, 

isminin menĢeî de açıklığa kavuĢturulamamıĢtır. Bu konuda yazılmıĢ olan eserlerde 

değiĢik isimlerden bahsedilir. Bunlar; Akhyraous, Akira, Hadrianoterai Paleocastro, 

Balıkısra (Belikisra), Balıkesrî ve Balıkhisar (Balakhisar)
1
, Polikayseros, Balıkasrî, 

Balıkisrâ’dır
2
. 

Roma ve Bizans dönemlerinde Ġzmir civarından Ġstanbul istikâmetindeki yol 

üzerinde Akhyranous ve Hadrianoterai Ģehirleri yer almaktaydı
3
. Balıkesir civarında 

ilk defa adı geçen yer Achiraus’dur. Buranın Ģehirden 25 km doğuda bulunan 

Kepsut’un yerinde olduğu düĢünülmektedir. Buraya sonraları Hadrianutherai 

(Hadrianus’un müstahkem beldesi) kurulmuĢ olup, Kepsut’un 5 km doğusundaki 

Beyköyü’nde bulunan harabelerin buraya ait olduğu tahmin edilmektedir
4
. 

Balıkesir’in kurulduğu yer ve ismi o dönemlerde kesin olarak bilinemediğinden 

Akhyraous ya da Hadrianoterai’den birinin Balıkesir Ģehri olması gerektiği üzerinde 

durulmuĢtur
5
.  

Bir görüĢe göre “Balıkesir” ismi “Palaio Kostro” (Eski Hisar) manasına gelen 

eski Grekçe isimden gelmiĢ olmalıdır. Balıkesir isminin nereden geldiği konusunda 

                                                 
1
 Aynur Ünlüyol, Şeriyye Sicillerine Göre XVIII. Asrın İlk Yarısında Balıkesir (1700-1730), Uludağ 

Üni. Sosyal Bilimler Ens. Doktora Tezi, Bursa 1995, s. 10. 
2
 Kerim Kâni Akpınarlı, Balıkesir Şehir ve Belediye Tarihi, Balıkesir 2009, s. 17. 

3
 A. Ünlüyol, Aynı tez, s. 10. 

4
 Besim Darkot, “Balıkesir” maddesi, II, İA, s. 276. 

5
 A. Ünlüyol, Aynı tez, s.10. 
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öne sürülen bir baĢka kelime de bir zamanlar buralara hükmeden ulus olan 

Perslerden “Peliy Kestrü” Persçe kelimeden gelmiĢ olduğudur
6
.  

UzunçarĢılı Karesi Vilayeti Tarihçesi eserinde, Balıkesri diğer yakıĢtırma 

rivayetlere göre güya (Balı Kasrı) Fars vezirlerinden birinin ismine ait olduğu için 

(Balı Kisra)’dan ve yanlıĢ tertip ile (Poli Kayseros)’dan bozma olduğunu ifade 

etmiĢtir. Ayrıca Türkçe’de Balık kelimesinin Ģehir anlamına gelmesi dolayısıyla 

(Balık Hisar) Hisar Ģehri demektir. Bugün Ġstasyon caddesinin bir kısmını da içine 

alan ve (Sahn-ı Hisar) adı verilen Hisariçi Mahallesini örnek olarak vermiĢtir. 

Akiraos Kasabası sonradan Adriya Nutere adını almıĢ burayı ele geçiren Türkler 

Balık Hisar adını vererek burayı geniĢletmiĢler ve Balık Hisar adı sonradan Balıkesir 

olmuĢtur
7
.  

Aynur Ünlüyol ise; XVI. Yüzyıl Tapu-tahrir Defterleri ve XVIII. Yüzyıl 

Ģeriyye sicillerinde Balıkesir adının “Balıkesrî” Ģeklinde geçtiğinin belirtmiĢtir. 

“Kesir” kelimesinin Arapça da çokluk ve bolluk anlamına geldiğini düĢünerek, 

Balıkesir’in de balı çok olan Ģehir olduğunu ifade etmiĢ. ĠncelemiĢ olduğu Ģeriyye 

sicillerinde balın çok üretildiğini gösteren bir kayda rastlamadığını fakat üzüm 

bağlarının yoğun olduğunu ve Ģarap üretiminden elde edilen hasılatı gösteren sicil 

kayıtlarını tespit ettiğini belirtmiĢtir. Bu sebeple Balıkesir adının Balıkesir’den değil 

de Bağıkesir’den türemiĢ olabileceğini iddia eder
8
.  

 

BALIKESĠR’ĠN KURULDUĞU YER 

Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan Balıkesir ve çevresi Antikçağda Mysia 

bölgesi olarak ifade edilmekteydi. Mysia ismi bir Thrak kavmi olan ve Thrakia’dan 

gelen Myslerden alınmıĢ ve bunların kalabalık olarak yaĢadığı bölgeye de Mysia ismi 

verilmiĢtir
9
.  

                                                 
6
 Aydın Ayhan, “Antik Tarih”, Balıkesir Bir Kentin Kimliği, Ankara 1997, s. 10. 

7
 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, Ġstanbul 1925, s. 48-49.  

8
 A. Ünlüyol, Aynı tez, s. 12. 

9
 Ahmet AkĢar, “Tarih Öncesi Dönem: Hellenistik Dönemden Bizans’a: Eskiçağda Balıkesir ve 

Çevresi”, Balıkesir Kent Tarihi, Ed. A. Duymaz, Balıkesir 2012, s. 77. 
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Yapılan sınırlı arkeolojik araĢtırmalardan, bölgenin tarih öncesi devirlerden 

itibaren yaĢanılan bir yer olduğu anlaĢılmaktadır
10

. Balıkesir civarında ilk defa adı 

geçen Ģehir  “Achiraus”dur. Buranın Ģimdiki Ģehirden 25 km uzaklıkta ve Kepsut’un 

yerinde olduğu tahmin edilmektedir. Sonraları bunun yakınında Hadrianotherai 

adında baĢka bir Ģehir kurulmuĢtur. Burası Kepsut’un 5 km doğusunda olan 

Beyköyü’nde bulunmaktaydı
11

. 

Balıkesir’in Ortaçağ geçmiĢinde en çok cevap aranan soru kuruluĢ efsanesiyle 

ününü günümüze kadar korumuĢ bir eski yerleĢim olan Hadrianotherai ile Ģehrin 

bağlantısıdır. Zeynep Mercangöz’ün makalesinde yer alan ifadede, genellikle 

Balıkesir’in bulunduğu yerde konumlandırılmıĢ olan bu kent F.W Hasluck’a göre, 

Kyzikus ve Miletopolis’ten Pergamon’a giden yolun ortasında bulunmaktaydı. L. 

Robert ise, onun Ģu anki stadyumun bulunduğu yerde aranması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Efsaneye göre, imparator Hadrianos baĢarılı bir av partisi sonrasında bu 

kenti kurmuĢtur. W. Ramsay, Bizans belgelerinde Hadrianotherai’in Kyzikos’a bağlı 

bir piskoposluk olarak varlığına iĢaret etmiĢ fakat ona göre bu kent daha sonra yerini 

Akhyraous’a bırakmıĢtır. Akhyraous, Balıkesir ile özdeĢleĢtirilen bir diğer kent olup 

W. Ramsay’e göre; ya Hadrianotherai’a Bizans’ın verdiği bir isimdi ya da ona komĢu 

baĢka bir yerleĢim yeriydi. Akhyraous’un Mysia’da Makestos nehrine bakan bir 

yerde olduğu ve bugünkü Balıkesir’in yakınında bulunduğu araĢtırmacılar tarafından 

kabul gören bir olgudur
12

. 

Akhyraous’un önem kazanarak Hadrianotherai’nin yerini alan komĢu bir yer 

olabileceği ve Hermos (Gediz) ile Kaikos (Bakırçay) vadilerinden Miletopolis 

(Mihalic) ve Constantinople’a giden yolun üzerinde bulunabileceği de 

belirtilmektedir. Bugünkü Balıkesir’in bulunduğu bölgenin o zamanki adı ise 

“Akira” olarak ifade edilmektedir. Asıl kasabanın Ģuan ki yerinde bulunmayıp 

Ġlyaslar Mezarlığı’nın bulunduğu yerde yani bugünkü Atatürk parkında kurulmuĢ 

olabileceği ya da Balıkesir ovasının (Akira, Akira Campus) doğusunda bulunan 

Yılandağı eteklerinde aranması gerektiği söylenmektedir.  

                                                 
10

 Mücteba Ġlgürel, “Balıkesir” maddesi, DİA, V, s. 12. 
11

 K. K. Akpınarlı, Aynı eser, s.17. 
12

 Zeynep Mercangöz, “Bizans Çağında Balıkesir” Bitek Kent: Balıkesir, edt. Filiz Özdem, Ġstanbul 

2003 s. 35-36. 



4 

 

Aynur Ünlüyol’un tezinde yer alan ifadeye göre; Bedriye Tolun, Balıkesir’in 

yeni kurulmuĢ bir yer olduğunu ve ilk kısımlarının Hisariçi, Yıldırım, Karaoğlan, 

Kayabeğ, Eski kuyumcular ve Oruçgazi mahalleleri olduğunu belirtmiĢtir. Balıkesir, 

Bizans zamanında önemli bir yerleĢim alanı olmasa bile küçük bir yerleĢim birimi 

veya askeri bir üs olmalıdır. Ovanın batısında ve dağların etekleri ile Sahn-ı Hisar 

Mahallesi yakınında kurulmuĢ olan yer Karasioğullarının bölgeye yerleĢmesi ile 

büyümeye baĢlamıĢ olmalıdır
13

. Ġbn Battuta Seyahatnamesinde, Balıkesir’in 

kalabalık bir nüfusa, zengin ve Ģirin çarĢılara sahip olduğundan bahsetmektedir
14

. 

Asıl kentin Ģuan ki Karatepe denilen yerde kurulduğu da söylenmektedir. 

Balıkesir’in Ģuan yerine Karasi oğulları döneminde yerleĢildiyse de bugünkü 

Yıldırım Camii’nin yerinde eski bir Roma tapınağının bulunması ve yakınındaki 

Gazi Okulu’nun temelleri atılırken Roma mezarlarına rastlanması, mermer sütunların 

bulunmuĢ olması, Balıkesir’in bugünkü yerinde Karasi oğullarından da daha eski 

çağlarda oturulabilir olduğunu ortaya çıkarmıĢtır
15

. 

 

BALIKESĠR’ĠN TARĠHĠ VE ĠDARĠ GELĠġĠMĠ 

Bugünkü Balıkesir tamamen Küçük Asya’nın Mysia adı verilen kısmında yer 

almaktaydı. Mysia bölgesi Küçük Asya’nın kuzeybatısında yer alıp kuzeyinde 

Marmara Denizi batısında Çanakkale Boğazı ve Ege, güneyinde Lidya, doğusunda 

Adırnaz çayı ile çevrilmiĢtir. Bu sınırlar kesin olmamakla birlikte Mysia bölgesi 

bazen Lidya, Biga, Bitinya ve Gönen çayları arasında kalmıĢtır
16

. 

Mücteba Ġlgürel’in makalesinde yer alan ifadede; Strabon’a göre Bitinler, 

Mizler ve Frigler bölgenin en eski sakinleridir. Bitinya milattan önce VI.-IV. 

Yüzyıllarda Perslerin egemenliği altındaydı. Bundan sonra Balıkesir sırayla Ġskender 

Ġmparatorluğu, Seleukoslar ve daha sonra Bergama Krallığı’nın eline geçmiĢtir. 

Balıkesir, Bergama Krallığı’nın ortadan kalkması sonucunda Roma Ġmparatorluğuna 

bağlanıp Asya eyaletine dâhil olmuĢtur. Roma Ġmparatorluğu’nun ikiye 

bölünmesinden sonra Doğu Roma Ġmparatorluğu topraklarında kalmıĢtır. VII. 

                                                 
13

 A. Ünlüyol, Aynı tez, s. 12-13. 
14

 Ebû Abdullah Muhammed Ġbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi, I, çev: A. Sait Aykut, s. 

428. 
15

 A. Ayhan, Aynı makale, s. 11. 
16

 Ġ. H. UzunçarĢılı, Aynı eser, s. 3. 
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yüzyıldan itibaren Ġstanbul kuĢatması için gelmiĢ olan Ġslâm ordularının da burada 

konaklamıĢ oldukları bilinmektedir
17

. 

Selçuklu Hükümdarı Alparslan, 1071 Malazgirt Zaferi ile Bizans ordularını 

yenmiĢ ve Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıĢtır. KutalmıĢoğlu Süleyman ġah’ın 

emrindeki ordular zaferden kısa bir süre sonra Ġznik’i alıp baĢkent yaptıkları gibi 

Balıkesir dâhil olmak üzere Anadolu’nun batı bölgelerini fethetmiĢlerdir. 

Türkler Anadolu’ya geldikten sonra, 1076 yılında Misya Ģehrini alarak burada 

Türk hâkimiyetini kurmuĢlardır. I. Haçlı Seferinden sonra Balıkesir ve Ġznik yeniden 

Bizans hâkimiyetine girmiĢtir. Balıkesir ve çevresinin kesin olarak Türk 

hâkimiyetine girmesi 1300 yıllarında olmuĢtur. DanıĢmendli Beyliğini kuran Kalem 

Bey, oğlu Karası Bey ile birlikte Misya olarak geçen Balıkesir ve Çanakkale 

Ģehirlerini fethetmiĢtir. Bunun üzerine Karasi Beyliği kurulmuĢtur
18

.  

Ġbn Battuta’ya göre Balıkesir, Karesi Bey tarafından kurulmuĢ
19

 olup oğlu 

Demirhan buraya büyük oranda Türkmen grupları yerleĢtirmiĢtir. 1304 yılında 

Erdek’te sahile çıkan Bizans kuvvetleri ile Karesi Beyliği çarpıĢmıĢlardır. Karesi 

Bey, Moğollardan kaçıp Anadolu’ya gelen Türkler ile Ece Halil Bey kumandasında 

Dobruca’dan gelen Türkleri Balıkesir ve çevresine yerleĢtirmiĢ Ģehrin nüfusu hızla 

artmıĢtır
20

.  

Karesi Beyliği bu Ģekilde oluĢurken beyliğin doğusunda Osmanlı Beyliği, 

güneyinde Saruhan ve Germiyan Beylikleri kurulmuĢtur. Osmanlı Beyliği 1300’lü 

yılların baĢından itibaren Karesi Beyliği’ne komĢu olmuĢtur. Karesi Bey’in 

ölümünden sonra beylik oğulları arasında paylaĢılmıĢtır. Üç oğlundan biri olan 

Demirhan Bey Balıkesir’e, YahĢihan Bey ise Bergama’ya hâkim olmuĢtur. Dursun 

Bey ise Orhan Bey’in himayesine girmek zorunda kalmıĢtır. Demirhan Bey’in kötü 

yönetimi sebebiyle halk onu Dursun Bey’e Ģikayet etmeye baĢlamıĢtır. ġikayetlerin 

artması sonucunda Dursun Bey beyliğin idaresini ele geçirmek için yardım 

karĢılığında kuzey bölgelerini Osmanlı Beyliği’ne vereceğini söylemiĢtir. Bunun 

sonucunda Orhan Bey Balıkesir üzerine yürümüĢ, Demirhan Bey direnemeyerek 

                                                 
17

 M. Ġlgürel, Aynı makale, s. 12-13. 
18

 Mustafa Çetin Varlık, “Balıkesir”, Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu 

(7-8 Kasım 2013, Balıkesir)‘na Sunulan Bildiriler, ed. ġ. Çelik- S. Genç, Balıkesir 2014, s. 21. 
19

 E. Ġ. Battûta Tancî, Aynı eser, s.428. 
20

 M. Ġlgürel, Aynı makale, s. 13. 
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Bergama’ya kaçmıĢtır. Bergama kalesine kadar gelen Dursun Bey’in kaleden atılan 

bir okla ölmesi üzerine Orhan Bey Bergama’yı kuĢatmıĢtır. Demirhan Bey, Orhan 

Bey’e teslim olmak zorunda kalmıĢ, bunun sonucunda Orhan Bey beyliğin kuzey 

kısımlarına hâkim olarak Osmanlı Beyliği’nin sınırlarını geniĢletmiĢtir. Truva 

tarafları bir süre daha Demirhan Bey’in oğlu Süleyman Bey’e bırakıldıysa da kısa bir 

süre sonra bölgenin neredeyse tamamı Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. Bergama’nın 

Osmanlı topraklarına katılması I. Murad’ın ilk yıllarına rastlamaktadır. 

Balıkesir’i ele geçiren Orhan Bey, burayı ikta olarak oğlu Süleyman PaĢa’ya 

vermiĢtir. Bölge Osmanlı hâkimiyetinde Karesi sancağı adı altında bir sancak olarak 

idare olunmaya baĢlanmıĢtır. Sancağın merkezi Balıkesir’dir. I. Murat padiĢah 

olunca oğlu Yakup Çelebiyi sancakbeyi olarak buraya tayin etmiĢtir. 1393 yılında 

Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği’ne dâhil etmiĢtir. Karesi sancağı 

bu dönemde Osmanlı Devleti’nin Rumeli fetihlerinde de etkili olmuĢtur. Ġlk defa 

buradan Trakya’ya göç Karesi bölgesinden yapılmıĢtır. Trakya’dan da bir kısım 

gayrimüslim aile Gelibolu yoluyla Karesi bölgesine yerleĢtirilmiĢtir. Osmanlı Devleti 

Karesi Beyliğini hâkimiyet altına alarak büyük bir avantaj elde etmiĢ ve bunu en iyi 

Ģekilde kullanarak devletin geliĢme sürecine katkı sağlamıĢtır
21

.  

XIV. yüzyılın ilk yarısından itibaren XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı 

Devleti’nin idarî yapısı içinde sancak durumunda bulunan Karesi, 1841’de eyalet 

teĢkilatının değiĢtirilmesi ile Hüdavendigar vilayetine bağlanmıĢtır. 1845 yılında ise 

Manisa vilayet haline getirilince Karesi sancağı buraya bağlanmıĢ fakat bir süre 

sonra yeniden Hüdavendigar sancağı içinde yer almıĢtır
22

. 1880 yılında Biga’nın 

ilhak edilmesiyle Karesi Vilayeti oluĢmuĢtur.  

Balıkesir Vilayeti 1888 yılında kaldırılarak tekrar Hüdavendigar vilayetine 

bağlanmıĢ ve 1909 yılında Karesi müstakil mutasarrıflık olmuĢtur. 1923 yılında 

sancak teĢkilatı kaldırılınca Karesi de vilayet olmuĢtur. 1926 yılında ise tarihi 

hanedanlara mahsus vilayet isimlerinin kaldırılması ile “Balıkesir Vilayeti” ismini 

almıĢtır
23

. 

                                                 
21

 Zübeyde GüneĢ Yağcı- Serdar Genç, H. 1256/ M. 1840-41 Tarihli Balıkesir Nüfus Defteri, Bursa 

2013, s. 12-14. 
22

 A. Ünlüyol, Aynı tez, s. 18. 
23

 Göst. yer. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ġERĠYE SĠCĠLLERĠ VE TEREKE KAYITLARI 

A. ġer’iye Sicilleri ve Balıkesir ġer’iye Sicilleri 

1. ġer’iye Sicilleri  

 

Ġktisadî ve içtimai tarihin en önemli kaynakları arasında bulunan Ģer’iye 

sicilleri, bulundukları yerde hükümete ait her türlü vazifeleri yapan ve halkın her 

durumda tek mercii bulunan idarî ve kazaî yetkiye sahip kadılar tarafından tutulan ve 

gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere korunan defterlerden oluĢmuĢtur
24

. Sınırların 

geniĢlemesine paralel olarak kadılık vazifesinin halîfe adına baĢkası tarafından 

yürütülmesi usûlü kabul edildikten sonra kadıların çalıĢma alanlarının 

geniĢlemesiyle, bu yüzden bunların tuttukları defterlerin önemi de artmıĢtır
25

.  

ġeriye sicillerinde dava kayıtları vakfiyeler, alım-satım olmak üzere noterlik 

alanındaki birçok hukukî iĢlemlerin kaydedilmesine iliĢkin adlî kayıtların yanısıra, 

idarî alanda da reayanın dilek ve Ģikâyetlerini ihtiva eden maruzlar, bir hizmet ya da 

göreve dair atamaları âmir ferman, berat ve niĢan, malî ve askerî alanda merkezden 

gelen her türlü buyruldular ayrıca narh koyma, esnafların teftiĢi gibi belediye hizmeti 

alanına giren konular
26

, evlenme ve boĢanmalar, miras taksimleri ve vasiyetler, 

kamuya ait olan binaların imar ve tamir bilgileri
27

, köle ve cariye alım satımları ile 

bunların medenî ve hukukî halleri
28

 de yer almaktadır. ġer’iye sicillerine, mahkeme 

defterleri, zabt-ı vakayi sicilleri, sicillât defteri, sicil-i mahfuz, sicil veya kadı 

defterleri de denilmiĢtir
29

.  

Bazı büyük Ģehir kadılıklarında oluĢturulan siciller, içerdikleri kayıtların 

konusuna göre, müstakil defterler Ģeklinde tutulmuĢtur. Bunlar hüccet, ferman, narh, 

                                                 
24

  Said Öztürk, Askerî Kassama Ait On yedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, Ġstanbul 1995, s. 19. 
25

 Cahid Baltacı, “ġer’iyye Sicillerinin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı 

Araştırmaları Sempozyumu’na Sunulan Bildiriler, Ġstanbul 1985, s. 127. 
26

 Nasi Aslan, “Millî ArĢivimiz Ġçerisinde ġer’iyye Sicilleri Eğitim ve Terminoloji Problemi”, I. Millî 

Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998, Ankara 1998, s. 187-188. 
27

 Esra Karayel Muhacir, “Tarihsel Bir Veri Olarak ġer’iyye Sicilleri”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre 

Tuhfe İsmail E. Erünsal’a Armağan, II, Ġstanbul 2014, s. 1044. 
28

 Necmeddin Dinçer, “Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi, sayı 6, s. 8. 
29

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 19. 
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vakıf muhasebesi, ihtisab ve tereke defterleridir. Daha küçük kadılıklarda ise ayni 

deftere çeĢitli konular kaydedilmiĢtir. Öte yandan siciller sadece Ģehir halkı için 

tutulmayıp, köylerde yaĢayanların çeĢitli meselelerine dair kayıtları da 

içermektedir
30

.  

ġer’iye sicilleri, önemli tarihî olayların ve Ģahsiyetlerin, tarihî ve hukukî 

müesseselerin, mahallî yer isimlerinin, bölgesel ticarî hayatın ayrıntılı olarak 

tespitinde çok önemlidir. Sosyal hayatı yansıtan en önemli belgeler olması nedeniyle 

o dönemin toplum yapısı, eğitim sorunları, eğitim düzeyi, kadının sosyal statüsü ve 

sosyal olaylar hakkında en güvenli bilgiyi Ģer’iye sicillerinden alabiliriz
31

. 

Yunus Uğur’un makalesinde yer alan ifadede, Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, 

sicillerin dört yüz yıllık Türk tarihinin aydınlatılmasındaki önemli katkısına dikkat 

çekmekte, T. Mümtaz Yaman ise sicilleri hazine-i evrak derecesinde bir kaynak 

olarak belirterek bu kaynağın Osmanlı tarih ve kurumlarını anlamadaki yerini 

vurgulamaktadır
32

. 

ġer’iye sicilleri Türk Tarihinin XV.-XX. yüzyıllar arasındaki döneminin 

anlaĢılması açısından baĢvurulan en önemli kaynaklardandır. II. Mehmet 

döneminden, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar devam eden dönem içerisinde, 

tarihin bütün çalıĢma alanlarına ait bilgi bulunmaktadır
33

. Bu bilgiler sosyal tarih, 

sanat tarihi, ekonomi, antroponomi ve toponomi gibi hemen hemen sosyal bilimlerin 

ve tüm toplumun gereksinim duyduğu istatistiklere imkân verebilen oldukça geniĢ 

bir yelpazesinin olduğu görülmektedir
34

. 

2. Balıkesir ġeri’ye Sicilleri 

 

Balıkesir Ģeriye sicilleri Ankara Milli Kütüphanede ve Ġstanbul BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivi’nde muhafaza edilmektedir. Sicillerin mikrofilm örnekleri 

Ġstanbul’da Diyanet Vakfı Ġslam AraĢtırmaları Merkezi’nde de bulunmaktadır.  

                                                 
30

 Hüseyin Özdeğer, 1463-1640 yılları Bursa Şehri Tereke Defterleri, Ġstanbul 1988, s. 1. 
31

 N. Aslan, Aynı makale, s. 188. 
32

 Yunus Uğur, “Mahkeme Kayıtları (ġer’iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya” 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, I,  1, 2003, s. 305-306.  
33

 Orhan Avcı, “Kültür Tarihi Kaynağı Olan ġer’iyye Sicillerinin Türk Millî ArĢivciliğine Katılması”, 

I. Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) 20-21 Nisan 1998, Ankara 1998, s. 195.  
34

 Nejdet Ertuğ, “18. Asır Ġstanbul ġer’iyye Sicillerinde, Miras ve SatıĢ Hüccetlerindeki Sosyal 

Nitelikli Verilerin Değerlendirilmesi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sayı 11, Ġstanbul 2004, s. 

29. 
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Balıkesir Ģeriye sicillerinden 711, 712, 713, 714, 715 numaralı defterlerin 

içerisindeki tereke kayıtları araĢtırmamıza esas teĢkil etmektedir. 711 numaralı defter 

105 varaktan oluĢmaktadır. Varakların sayfaları rakamlarla numaralandırılmıĢtır. Bu 

defterin içerisinde 31 adet tereke kaydı tespit edilmiĢtir. Bunlardan 25’sı erkek altısı 

ise kadın terekesidir. 712 numaralı defter 102 varaktır. Bu defterde 37 adet tereke 

kaydı bulunmakla birlikte 28 adet erkek tereke kaydı ve dokuz adet kadın tereke 

kaydı vardır. 713 numaralı defter 116 varak olup bunların içerisinde 65 adet tereke 

kaydı vardır. Bu tereke kayıtlarının 49’u erkek 16’sı kadın terekesidir. 714 numaralı 

defterin baĢlangıç yılı Hicri 1123 bitiĢ yılı ise Hicri 1124’tür. Ebadı 15-42 olup 

içerisinde 78 varak bulunmaktadır. Burada yer alan 42 adet tereke kaydından 31’i 

erkek 11’i kadın terekesidir. 715 numaralı defter ise 100 varaktır. Bu defterde ise 32 

adet tereke kaydı olmakla beraber 23’ü erkek dokuzu kadın terekelerine aittir. 

 

B. ġer’iye Sicillerindeki Tereke Kayıtları 

1. Tereke Kayıtlarının Özellikleri ve Tanzimi 

a. Tereke Kayıtlarının OluĢumu 

Terike, vefat eden kiĢinin bıraktığı mal olarak ifade edilmekle birlikte 

“tereke” Ģeklinde kullanım genel kabul görmüĢtür. Bu terim kaynaklarda 

“muhallefat” olarak da geçmektedir
35

. Terekeler, kadı sicilleri içerisinde dağınık 

halde bulunan ve bazı büyük Ģehirlerde müstakil defterler halinde tutulan bu 

vesikalardır. Bunlsr ölenlerin geride bıraktıkları menkul ve gayrimenkul her türlü 

malların ve alacak, borç, hibe, vasiyet gibi tasarruflarla meydana gelen hakların 

ayrıntılı bir envanteri durumundadırlar
36

. Kadı sicilleri içerisindeki en büyük alt 

belge gruplarından biri olan terekeler sadece Ġstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük 

Ģehirlerde ayrı defterler halinde düzenlenmiĢlerdir
37

.  

Kazaî ve idarî yetkisi olan kadılar, gerekli durumlarda vefat eden kiĢilerin 

geride bıraktıkları mal varlıklarına el koyarlardı. Daha sonra bunları Ģer’î hüküm ve 

                                                 
35

 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III,  Ġstanbul 1983, s. 460. 
36

 Ömer Lütfü Barkan, “Edirne Askerî Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler, III /5-

6 Ankara 1993, s. 1. 
37

 Ġlker Er, “Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel Açıdan Bazı Değerlendirmeler 

(1670-1700)”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XII / 21 (Balıkesir 2009), s. 

369. 
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esaslarına göre varisleri varsa miras taksimini yaparak mirasçıların haklarını verirler 

varisleri yoksa Beytülmal adına mirası alırlardı. Kadılar, yanlarında bulunan kassam 

adı verilen görevliler aracılığıyla kendilerine geçen muhallefatı bütün ayrıntıları ile 

tereke veya kassam defterleri denilen müstakil defterlere kaydettirirdi
38

.  

Tereke kayıtlarıyla ilgili önemli bir nokta da terekelerin kadılığa geçmesi 

meselesidir. Çünkü kaydedilen tereke kayıtları tüm terekelerin veya ölümlerin belli 

bir kısmını göstermektedir
39

. Tereke kayıtları bir Ģehirde yaĢayan halkın iktisadî 

durumunu tam olarak yansıtamaz. Çünkü her toplumda özellikle geleneksel 

toplumda, insanlar sorunlarını kendileri çözecek durumdayken resmî makamlara 

baĢvurmazlar ve aile mirasını kendileri taksim ederlerdi. Bazı durumlarda ise tereke 

taksimine müracaat etseler bile malları gizlemiĢlerdir
40

. Tereke kayıtlarının kadılığa 

intikal etmesi için genellikle Ģu üç Ģarttan birinin olması gerekmekteydi: 

Mirasçılar arasında anlaĢmazlık olması, 

Varisler arasında buluğ çağına ermemiĢ çocukların olması  

Vefat eden kiĢinin varisinin olmaması  

Bu durumda kiĢinin serveti devlet hesabına geçerdi. Ayrıca kiĢinin ölmemiĢ 

olsa da uzun zaman ortalarda olmaması yani kaybolması ayrıca devlet hizmetinde 

bulunan ve askeri olarak tanımlanan kiĢilerin miraslarıyla onların taksiminde de 

devlet olaya dâhil olmaktaydı. Bu gibi durumların dıĢında kadıların miras taksimine 

karıĢması doğru değildi
41

.  

Terekenin kadı tarafından taksim edilmesi, ancak ilgili kiĢilerin isteği 

doğrultusunda mümkün olmaktadır. Kadı, terekeyi zorla yazamazdı. Ancak mirasçı 

olan kimse buluğ çağına eriĢmemiĢ bir çocuk ise o zaman kadı yetimin hakkını 

korumak için müdahale edebilirdi. Kadı Ģer’î hükümlere göre mirası taksim eder, 

varisler arasında herkesin payını verir buna karĢılık resm-i kısmet adında vergi alırdı. 

                                                 
38

 Said Öztürk, “Tereke Defterlerine Göre XVII. Asırda Ġstanbul’da Aile Nüfusu, Servet Yapısı ve 

Dağılımı”, İstanbul Araştırmaları, III (Ġstanbul 1997), s. 22-23. 
39

 Ġ. Er, Aynı makale, s. 369. 
40

 Ġlber Ortaylı, “Kent Tarihinde Kaynak Sorunları”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadî ve Sosyal 

Değişim Makaleler, I, s. 141-142. 
41

 Ġ. Er, Aynı makale, s. 369-370. 
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Bu esaslar, Osmanlı padiĢahlarının hükümleri ile kanun maddesi olarak ayrıca sultânî 

kanunnamelerde yerini almıĢtır
42

. 

 

b. Tereke Kayıtlarında Ġzlenen Usul 

Tereke kayıtları genel olarak dört kısımdan oluĢmaktadır. 

Vefat eden KiĢinin Tanıtımı: Bir tereke kaydında tereke sahibinin ve 

babasının ismi, yaĢadığı yer, varsa dinî, meslekî, sosyal statü ve zümrelerini belirten 

unvan ve lakapları ayrıca tereke sahibinin ölüm yeri ve ölüm hali de belirtilmektedir. 

Vefat eden kiĢinin ailesinden olan eĢ veya eĢlerinin ismi, çocuklarının cinsiyetleri ve 

sırasıyla büyük  (kebir) veya küçük (sagir) olduğu belirtilerek tek tek isimleri varsa 

ünvan ve lakapları, anne ve babası hayatta ise onların isim, ünvan ve lakapları ve 

bunların mirastan hisselerine düĢen miktarlar ayrı ayrı kaydedilirdi. Ayrıca, Ġslâm 

miras hukukuna göre, mirastan pay alacak olan diğer akrabalar da belirtilmektedir
43

. 

Terekenin, sadece isimleri zikredilen mirasçılara ait olduğu belirtildikten sonra 

belgenin düzenlendiği tarih, yıl, ay ve gün yazılarak ikinci kısma geçilir. Eğer vefat 

eden kiĢinin varisi yoksa bu ifade edilir ve bunun üzerine tereke kadı tarafından 

hazineye gelir olmak üzere Beytülmal eminine verilirdi
44

. 

Mirasa Konu Olan Menkul ve Gayrimenkul Malların Dökümü: Bu 

bölümde mirasa konu olan menkul ve gayrimenkuller varsa bunlar sıralanır. Burada 

yer alan malların fiyatları altlarına kuruĢ ve para değerinden yazılırdı. Bu sıralamada 

herhangi bir kural bulunmamakla birlikte eğer varsa Mushaf-ı ġerif en baĢa yazılır. 

Sonra sırasıyla diğer kitaplar ve bağ bahçe gibi taĢınmaz mallar gelmektedir. 

Terekeyi Ģu alt baĢlıklar halinde sıralarsak; kitap, gayrimenkul, nakit, alacak, köleler, 

yük, binek hayvanları, davar, sığır, ticari emtia, ev eĢyası, giyecek, kumaĢ, ziynet 

eĢyası, mutfak eĢyası, silah ve silah takımı, at takımları, alet edevat, yazı malzemesi, 

                                                 
42

 Halil Ġnalcık, “15. Asır Türkiye Ġktisadî ve Ġçtimaî Tarihi Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi Mecmuası, XV/1-4 (Ġstanbul 1953), s. 52. 
43

 Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhiddin TuĢ, “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, Sosyo-

Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, I,  Ankara 1992, s. 100. 
44

 Ali Aktan, “Kayseri Kadı Sicillerindeki Tereke Kayıtları Üzerinde Bazı Değerlendirmeler (1738-

1749)” II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu’na Sunulan Bildiriler (16-17 Nisan 1998), Kayseri 

1998, s. 48. 
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gıda maddesi, müteferrik mallar Ģeklindedir. Terekedeki mallar kaydedildikten sonra 

“cem’an yekun” yazılarak bir çizgi çekilerek toplam tutar rakamla yazılır
45

. 

Borç, Masraf vb. Gider Kalemlerin Dökümü: “Minha’l ihracat” baĢlığı 

altında toplanan bu bölümde
46

, ilk önce vefat edenin cenazesinin uygun bir Ģekilde 

kaldırılması için gerekli olan techiz tekfin masrafları yapılır. Daha sonra ölünün 

kiĢilere ait borçları ve kefaret gibi borcu varsa ödenir. Ölenin borçları bıraktığı 

mirastan fazla olunca hâkimin kararıyla tereke sattırılarak bedeli alacaklılar arasında 

dağıtılmaktadır. Borçlar ödendikten sonra sıra vasiyetlerin yerine getirilmesine gelir. 

Ġslâm hukukuna göre, mirasçıları bulunan kiĢi malının ancak üçte birini vasiyet 

edebilir ve bu oranı aĢan vasiyetler mirasçıların izni olmadan gerçekleĢtirilemez. 

Fakat baĢka mirasçı olmazsa malın hepsi vasiyet edilebilirdi
47

. Daha sonra terekenin 

paylaĢtırılması ile ilgili olarak tahakkuk eden vergi ve masraflar kaydedilirdi. Vefat 

eden kiĢinin eĢine ödenmemiĢ mehir borcu varsa bunun miktarı yazılırdı. Gider 

kalemlerini oluĢturan bu bölümün sonuna, terekeden çıkarılması gereken miktar, sayı 

ve yazıyla “yekûn” olarak yazılırdı
48

.    

Varislere veya Beytülmal’a Kalan Miktarın Tespiti: Bu bölümde gider 

kalemlerinden geriye kalan kısım “sahhu’l baki” olarak kaydedilir. Kalanı oluĢturan 

bu kısım mirasçıların belli ölçüler çerçevesinde paylaĢacakları veya Beytülmala 

kalacak olan miktardır
49

. Anne, baba, eĢ ve çocukların payları ayrı ayrı yazılmıĢtır. 

Tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçı grupları islâm hukukuna göre dokuz kısma 

ayrılıp paylaĢım bu sıraya göre yapılırdı. Birinci derecede mirasçı olan gruba 

“ashâbü’l ferâiz” denir. Bu kiĢiler miras üzerinde belli paylara sahip akrabalardır. 

Ġkinci derecede mirasçılar ise ashâbü’l ferâizden hiç kimsenin bulunmaması 

durumunda veya bulunsalar dahi Kur’an, sünnet ve icma üzere ayrılan hisselerini 

aldıktan sonra geriye kalan bir Ģey varsa o zaman mirastan pay alabilirler. 

Dokuzuncu sırada yer alan hazine ise, vâris olarak gerçek kiĢilerin bulunmaması 

halinde mirasın tamamını veya vârisler varsa bile bunlardan geriye kalan bir Ģey 

olursa onu almaktadır
50

.  

                                                 
45

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 76. 
46

 A. Aktan, Aynı makale, s. 48.   
47

 Ö. Lütfü Barkan, Aynı makale, s. 19. 
48

 A. Aktan, Aynı makale, s. 48. 
49

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 77. 
50

 A. Aktan, Aynı makale, s. 48-49. 
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c. Kadıların Mirasa Nezareti ve Tereke Tespitini Yapan Heyet 

Halk üzerinde etkisi bulunan kadıların görev ve yetkileri arasında yetim ve 

kaybolmuĢ kiĢilerin haklarını korumak, vasiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini 

kontrol etmek için ölenlerin mirasına el koymak, muhallefatı tespit etmek ve 

varislerin hisselerini belirlemek de vardı
51

. Ġslâm hukukunda, miras davaları 

konusunda kadılar tarafından görevlendirilen,  gerekli araĢtırmayı yaparak bir sonuca 

ulaĢan, terekeyi mirasçılar arasında paylaĢtıran kadı memuruna kassam denirdi
52

.     

Kassamlık, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda iki kısma ayrılmıĢtır. Biri askerî sınıf 

mensubu kiĢilerin miraslarını varislere taksime kadıasker adına memur askerî 

kassamlar, diğeri ise reayanın terekesini mirasçılar arasında taksime vilâyet ve 

sancak kadıları adına memur olan beledî kassamlardır
53

. Kadı tarafından miras 

taksimi için görevlendirilen kassamın yanında ona yardımcı olacak görevliler de 

bulunurdu. Bunlar tereke yazılırken yanında olan bilir kiĢi diye adlandırılan ehl-i 

hibre ile mal ve eĢyaların değerini bilen dellallar
54

 ayrıca mirasa konu olan malları 

deftere kaydedecek olan kâtip, terekeye gözcülük yapan yardımcı elemanlar ve 

hizmetçiler de bulunmaktaydı
55

. Bunlar vefat eden kiĢinin evine gider, mirasçıları 

mevcut değilse vasilerini çağırıp, menkul ve gayrimenkul ne varsa bunları tek tek 

kıymetleriyle birlikte sicile kaydederdi. Ayrıca borçları da kaydedilirdi. Borçlar ve 

resm-i kısmet gibi harçlar tereke tutarından çıkarıldıktan sonra kalan miktar kadı 

veya yardımcıları tarafından feraiz kurallarına göre hisselere ayrılırdı. Çocuk, hasta 

ve malullerin hisseleri vasilerine verilir, vasi yoksa eğer verese içindeki güvenilen 

kimselerden biri vasi tayin edilirdi
56

. Miras taksimi ve değerlendirmenin heyet ile 

birlikte yapılması eĢyaların kaybını ve fiyatların yüksek tutularak fazla resm 

alınmasına engel oluyordu. Terekelerden satılacak olanlar, kassamlar öncülüğünde 

                                                 
51

 Levent Kuru, 29 Numaralı Edirne Şer’iye Sicili, Trakya Üni., Sosyal Bilimler Ens., Yüksek Lisans 

Tezi, Edirne 2006, s. 13. 
52

 Sezgin Demircioğlu, 615 Numaralı İstanbul Askeri Kassam Defterinin Değerlendirilmesi (H. 1205-

1206 / M. 1790-1791), Ġstanbul Üni., Sosyal Bilimler Ens., Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1999, s. 8. 
53

 Said Öztürk, “Osmanlı Ġlmiye TeĢkilâtında Kassamlık Müessesesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, XV 

(Ġstanbul 1997), s. 395. 
54

 S. Demircioğlu, Aynı tez, s. 8-9. 
55

 Zehra Elçin Özdener, İstanbul 1183-1184 Tarihli 336 No’lu Askeri Kassam Defteri, Ġstanbul Üni. 

Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1997, s. 10. 
56

 Halit Ongan, Ankara’nın 1 Numaralı Şer’iye Sicili, Ankara 1958, s. 35. 
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bezzazistanda müzayedeyle satılır ve bezzazistan görevlileri de bu satıĢlardan belirli 

oranda ücret alırlardı
57

. 

 

C. ġer’i Miras Hukuku Açısından Tereke Kayıtları 

1. Tereke Üzerindeki Haklar 

 

KiĢi ölünce malvarlığı ve mülkiyet ile alakası kesilmekte buna karĢılık kefen 

defin gibi zaruri ihtiyaçları sona ermemektedir. Ölmeden önce bazı malların rehin 

edilmiĢ olması, bazı kiĢilere bir miktar servetin vasiyet edilmiĢ olması, borçlanma
58

 

terekenin taksim edilmesi gibi durumlar da devam etmektedir. Ġslâm Hukukuna göre; 

vefat eden ya da kaybolduğundan dolayı vefat ettiğine hükmedilen kimsenin 

terekesinden sırayla techiz ve tekfin, borçların ödenmesi, vasiyetlerin yerine 

getirilmesi, terekenin taksimi gibi hususlar yerine getirilirdi.  

Ölen kimsenin terekesinden önce kefen ve defin masrafları çıkarılmaktadır. 

Ölenin borcu terekesinden çok olursa techiz ve tekfin konusunda lüzumlu kadarı ile 

yetinilirdi. Kadınlar zengin dahi olsalar techiz ve tekfin masrafları eĢlerine aittir. 

Terekesi bulunmayan bir ölünün techiz ve tekfin masrafı yaĢamında nafakası kimin 

üzerindeyse onun tarafından karĢılanır. KiĢi bulunmazsa ya da böyle biri var da 

fakirse techiz ve tekfin masrafı Beytülmal tarafından karĢılanır. 

Vefat edenin techiz ve tekfin masrafından sonra terekesinden kiĢilere olan 

borcu ödenir. Hukuk-ı ilahiyeyi ilgilendiren hac, kefaret, zekat, adak gibi borçları 

vasiyet etmemiĢ ise ölüm halinde düĢer ve bunların terekeden ödenmesine gerek 

olmaz. KiĢilere olan borçların beyyine veya vefat edenin sağlığında kanıtlanmıĢ 

deyn-i müsbet olması lazımdır. Borcun tahakkuku sabit olduktan sonra, techiz ve 

tekfin masrafından geriye kalan tereke borcu ödüyor ise her mirasçıya alacağı miktar 

ödenir. Eğer ölenin terekesi borcunu karĢılamazsa alacaklı da bir kiĢi ise terekenin 

tamamı verilir ama alacaklı birden fazla ise hâkim bu terekeyi satarak alacaklılara 

gurema tarıkı denilen dağıtım usulü ile herkesin alacağını eĢit Ģekilde paylaĢtırır. 

Terekeden ödenemeyen geriye kalan borçlar düĢer. Fakat borcun terekeden fazla 

olması halinde varisler terekeden hak iddia edemezler. Vakıf araziler, mirî arazi, ile 

                                                 
57

 S. Demircioğlu, Aynı tez, s. 9. 
58

 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, I, Ġstanbul 1974, s. 431. 



15 

 

icareteynli vakıflar da Ģerî miras hukukundan farklı tasarruf ve intikal hükümleri cari 

olduğundan ve bunlar terekeden sayılmadığından dolayı ölen kiĢinin borçları bu gibi 

mallardan ödenemediği gibi borç ödemek için de zapt edilemezdi. 

Vefat edenin techiz tekfin ve borçlarının ödenmesinden sonra sıra vasiyetlerin 

yerine getirilmesine gelmektedir
59

. Vasiyet; ölümden sonra geçerli olmak üzere 

malını baĢka bir kiĢiye bağıĢ suretiyle mülk olarak vermektir. Vasiyet ölüme bağlı 

olarak gerçekleĢen bir durumdur
60

. Ġslâm hukukuna göre, mirasçıları olan kiĢi 

malının ancak üçte birini vasiyet edebilirdi. Bu oranı aĢan vasiyetler mirasçıların izni 

olmadan yerine getirilemezdi. Fakat baĢka mirasçı yoksa bu durumda malın hepsi 

vasiyet edilebilirdi. Mirasçı durumunda olan kiĢilere yapılan vasiyetler mûteber 

sayılmazdı. Buna karĢılık olarak mirasçı mirasçılığa engel belli durumlar dıĢında 

miras hakkından vasiyetle mahrum edilemezdi. Köle ve cariyeye, anne karnındaki 

çocuğa vasiyet yapılabilir. Müslümanın müslüman olmayana ve müslüman 

olmayanın müslümana vasiyet etmesi caizdir. Borç ve alacakların kapatılması, 

vasiyetlerin yerine getirilmesi, yetimlerin haklarının korunması için vefat eden 

önceden bir vasi seçmemiĢ ise hâkim bir vasi tayin etmektedir
61

.  

Techiz tekfin, borçların ödenmesi, vasiyetlerin yerine getirilmesinden sonra 

geriye kalan tereke mirasçılar arasında paylaĢtırılır. Bu paylaĢım müteveffanın 

terekesi üzerinde yerine getirilmesi gereken haklardandır
62

. Vefat eden kiĢi hiçbir 

mirasçısını mirastan düĢüremeyeceği gibi, mirasçı da mirası reddedemezdi. Vasiyet 

ve borçların bulunması mirasın paylaĢımına engel olamazdı. Çünkü vasiyet terekenin 

üçte birinden çıkarılır, kalan miktar mirasçılar arasında paylaĢtırılır ve borçlar her 

varise düĢen hisse oranında sonradan da ödenebilirdi
63

.   

 

2. ġer’i Miras Hukukuna Göre Varisler ve Hakları 

 

Techiz tekfin, borçların ödenmesi ve vasiyetlerin yerine getirilmesinden sonra 

terekeden geriye kalan miktar Ģer’i miras kurallarına göre mirasçılar arasında 

                                                 
59

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 96. 
60

 Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras, İslâm Hukuku Külliyâtı, 

I, s. 429. 
61

 Ö. Lütfü Barkan, Aynı makale, s. 19. 
62

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 97. 
63

 H. Döndüren, Aynı eser, s. 431-432. 
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paylaĢtırılırdı. Ġslâm miras hukukuna göre varisler dokuz gruba ayrılmıĢtır. Bunlar 

sırasıyla; belli hissesi olan hısımlar (ashab-ı feraiz), neseb bakımından asabe olan 

hısımlar (asabe-i nesebiye), azad sebebiyle asabe olanlar (asabe-i sebebiye),  red 

yoluyla mirasçı olan ashab-ı ferâiz, zevi’l-erhâm, mukaveleli vâris (mevle’l-

muvâlât), nesebi muristen baĢkasına ikrar yoluyla nisbet edilen hısım, kendisine üçte 

birden fazla vasiyet edilen, hazine (beytü’l-mal) Ģeklindedir.  

Ashab-ı feraiz ile eĢ, anne, baba, dede, kız, kız kardeĢ gibi birinci derecede 

yakın akrabalara mirastan pay verilerek onların hakları korunmuĢtur. Geri kalan 

kısım da asabeyi oluĢturan akrabalara ölene yakın olma durumlarına göre pay 

verilerek ölenin akrabaları arasında sorumluluklarına ve ölene yakınlıklarına göre 

dağılım sağlanmıĢtır. Zevi’l-erham’ın üçüncü sırada olması bu nedenledir
64

.  

Belli Hissesi Olan Hısımlar (Ashab-ı feraiz): Birinci derecede mirasçı 

durumundadırlar. Ġkinci derece mirasçılar, ancak bunlar bulunmadıkları zaman yada 

hisselerini aldıktan sonra terekeden bir Ģey kaldığında hisse alabilirler. Ashab-ı 

feraiz’in sayısı 12 olup bunlardan ikisi sebeb on tanesi ise neseb bakımından 

mirastan pay almaktadırlar. Sebeb bakımından hakkı olanlar anne ve babadır. Neseb 

bakımından hakkı olanlar ise; baba, babanın babası, anne bir kardeĢ, anne, annenin 

annesi, babanın annesi, anne bir kız kardeĢ, baba bir kız kardeĢ, anne baba bir kız 

kardeĢ, öz kız, oğlun kızı Ģeklindedir
65

.  

Burada dikkat çeken bir taraf farîza sahipleri arasında vefat eden ile “nesebî” 

olarak hısım olanlar içerisinde yedi tanesinin kadın oluĢudur. Ġslâmiyetten önce 

Araplar arasında kadınlara miras hakkının tanınmamasına karĢı bir tepki olarak, bir 

kısım yakın akraba kadın mirasçıların, miras haklarının Kur’an ve Sünnet emirleriyle 

kesin olarak garanti altına alınması ihtiyacından doğmuĢ olduğu düĢünülebilir
66

.  

Neseb Bakımından Asabe Olan Hısımlar (Asabe-i nesebiye): Ölen kiĢiye 

baba tarafından akraba olup, birinci derece mirasçılar haklarını aldıktan sonra, geriye 

kalan terekeden pay alan ve yalnız olduklarından terekenin tamamını alan 

                                                 
64

 Selma KuĢu, ġer’iyye Sicillerine Göre H. 1065-1079/ M. 1655-1669 Tarihleri Arasında Edirne’de 

Sosyo-Ekonomik Hayat, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens.Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2009 , 

s. 16. 
65

 S. Demircioğlu, Aynı tez, s. 10. 
66

 Ö. Lütfü Barkan, Aynı makale, s. 20. 
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kiĢilerdir
67

.  Asabe-i nesebiye üç grupta özetlenebilir: Binefsihi asabe, bigayrihi 

asabe, ma’a gayrihi asabe 

1) Binefsihi asabe, vefat eden ile aralarına kadın girmeyen erkek akrabalardır. 

Bunlar dört kısımdır. Baba ve babanın babası, oğullar, oğulların oğulları, anne baba 

bir erkek kardeĢler ve bu kardeĢlerin oğulları, ölenin anne baba bir veya baba bir 

amcaları ve bunların oğullarıdır
68

.  

2) Bigayrihi asabe, tek baĢlarına olduklarında asabe olmayıp ashâb-ı 

ferâizden olan hısımlar olup sadece erkek kardeĢleriyle beraber olduklarında asabe 

olmaktadırlar
69

. Bunlar terekenin tamamını veya geri kalanını ikili birli 

paylaĢmaktadırlar. Dört kısım olup; oğul ile birlikte kızlar, oğlun oğlunun oğlu ile 

birlikte oğul kızları, anne baba bir kız kardeĢler, anne baba bir erkek kardeĢler, baba 

bir erkek kardeĢlerle baba bir kız kardeĢlerdir. 

3) Ma’a gayrihi asabe; bu husus sadece kız kardeĢlerle ilgilidir. Anne baba bir 

veya baba bir kız kardeĢler kızlar veya oğul kızları ile birlikte bulunduğunda “asabe 

ma’a-gayrihi” olarak tanımlanırlar. Kızlar ve varsa diğer varisler hisselerini aldıktan 

sonra geri kalan miktarı bu kız kardeĢler alırlar birden fazla iseler kalanı kendi 

aralarında eĢit Ģekilde taksim ederlerdi
70

. 

Azad Sebebiyle Asabe Olanlar (Asabe-i sebebiye): Azadlı cariye veya köle 

öldüğünde varis bırakmadığı takdirde kendisini azad eden kiĢi mirasa hak kazanır. 

Azad eden kiĢi bulunmazsa onun yerine azad edenin erkek asabesi geçmektedir. 

Azad eden ister erkek ister kadın olsun birbirine denktir. Ancak azad edenin 

varislerinden olan kadınlar için hak ve hisse yoktur. 

Red Yoluyla Mirasçı Olan Ashâb-ı Ferâiz: Nesebi olarak ashâb-ı ferâizden 

olup, kendilerinden baĢka asabe olmadığında hem belirli sehimleri alan, hem de 

geriye kalan sehimlere redden hak sahibi bulunan Ģahıslardır. Terekeden böyle ikinci 

bir dağıtım olduğunda asabe-i sebebiye olan karı ve kocaya red olmaz
71

. 
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 S. Demircioğlu, Aynı tez, s. 10. 
68

 S. KuĢu, Aynı tez, s. 17. 
69

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 99. 
70

 S. KuĢu, Aynı tez, s. 17-18. 
71

 S. Öztürk, Aynı eser, s. 100. 
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Zevi’l-erhâm: Vefat edenin ne asabesi ne de farz sahiblerinden vârisleri 

yoksa malı zevi’l-erhâm’a geçer. Asabe olmayan ve farz sahibi bulunmayan fakat 

vefat edene neseben yakınlığı bulunan kiĢilere zevi’l-erhâm adı verilmektedir
72

. 

Zevi’l erhâm dört kısımdır.  

1) Ölüye bağlı olanlar (ölünün cüzleri): Oğlun kızlarının çocukları, kızların 

çocukları 

2) Ölünün bağlı oldukları (ölünün asılları): Annenin babasının annesi, araya 

anne giren büyük babalar 

3) Ölünün ebeveynine bağlı olanlar (baba ve annenin fer’ileri): Erkek 

kardeĢinin kızları ve bunların çocukları, kız kardeĢinin erkek ve kız çocukları 

4) Ölünün ced ve ceddelerine bağlı olanlar (ölenin ceddinin fer’ileri): Büyük 

anne ve büyük babanın fer’ileri ki bunlar; halalar, anne bir amcalar, amca kızları ile 

bunların fer’ileri, dayı ve teyzeler ve bunların fer’ileri 

Mukaveleli vâris (Mevle’l muvâlât): Yukarıda sayılan mirasçıların 

olmaması halinde Ģahsın müslüman olurken himayesine girdiği kiĢi ya da kölenin 

özgürlüğünü sağlayan kiĢi mirasa hak kazanır
73

. Ġki kiĢinin karĢılıklı diyet ödeme, 

vâris olma ve yardımlaĢma konusunda anlaĢmaları ile “muvâlât akdi” olarak 

adlandırılan bir hukukî münasebet oluĢur
74

. 

Nesebi Muristen BaĢkasına Ġkrar Yoluyla Nisbet Edilen Hısım: Vefat 

edenin sağken akrabalığını kabul ettiği kiĢilerdir. Bir kiĢi sağlığında bu benim 

kardeĢimdir, oğlumdur, amcamdır diye bir beyanda bulunursa arasında o kiĢilerle 

miras bağı meydana gelir. Yukarıda zikredilen altı sınıf akrabadan hiç kimsenin 

olmaması halinde mirasa hak kazanır
75

. 

Kendisine Üçte Birden Fazla Vasiyet Edilen: Vefat eden kimsenin 

yukarıda zikredilen akrabalarının bulunmaması durumunda terekesinden üçte birden 

fazla olan vasiyetleri tamamen kendisi için vasiyet edilen kiĢiye verilir. Terekenin 
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73

 S. Demircioğlu, Aynı tez, s. 10. 
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üçte birinden fazlasını geçtiği için yerine getirilemeyen vasiyetler bu suretle ifa 

edilir
76

. 

Hazine (Beytülmal): Yukarıda dereceleri aktarılan vârisler ve vefat edenin 

vasiyeti bulunmadığı durumlarda tereke hazineye irs olarak değil de sahipsiz mal 

olmak üzere kalır. Mirasçı bir kiĢi ise bütün terekeyi alabildiği gibi, varisler karı ve 

koca ise bunlar belirli hisselerini aldıktan sonra geriye kalan tereke hazineye verilir. 

Erkek vefat ettiğinde terekenin dörtte biri kadına, kadın vefat etse terekenin yarısı 

erkeğe verilir kalanı hazinenin olurdu. Ölenin hiç mirasçısı olmayıp vasiyeti bulunsa 

vasiyetin miktarı ne olursa olsun önce vasiyet verilir, bir Ģey kalırsa bu hazineye 

geçer. Hiç varisi olmayan kimse, bir kiĢiyi evlat edinse ve onu nüfusuna geçirse de 

bunun hükmü yoktur. Bu kiĢi ne diğer varislere ne de beytülmale karĢı veraset 

konusunda iddiada bulunamaz
77

. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TEREKE KAYITLARINA AĠT VERĠLER IġIĞINDA 

BALIKESĠR’DE SOSYAL HAYAT 

 

A. Tereke Sahiplerinin Ġsimleri ve Ġkamet Yerleri 

 

Terekeler kayıt altına alınırken öncelikle kayıt iĢleminin yapıldığı Ģehir 

belirtilir, daha sonra tereke sahibinin ikamet ettiği yer ve ismi belirtilerek açıklama 

yapılır. Bu kısımda tereke kayıtlarının kime ait olduğu, bu kiĢilerin nerede ikamet 

ettikleri ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kayıtlardan hareketle kiĢinin ikamet ettiği 

Ģehir, kasaba, mahalle ve köy hakkında bilgi sahibi olmaktayız.  

Tereke kaydının ilk cümlesi genellikle “... sancağına merbût ... kazasının ... 

karyesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden...”, “Medine-i ... kurasından ... 

karyesinde sakin iken bundan akdem fevt olan...” veya “Medine-i ... mahallatından ... 

mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan...” gibi ifadelerle baĢlamaktadır
78

. 

ÇalıĢmamıza Balıkesir ġeriye Sicillerinden 711, 712, 713, 714, 715 numaralı 

defterlerde yer alan 207 adet tereke kaydı kaynaklık etmektedir. 1698-1718 yıllarını 

kapsayan çalıĢmamızda, bu dönemde Balıkesir halkının sosyal ve ekonomik hayatı 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

207 adet tereke kaydı içerisinde Balıkesir’de 20 mahalle ve 29 köy tespit 

edilmiĢtir. 207 kiĢiden 151’i mahallede ikâmet etmektedir. Bu kiĢilerden 106’sı 

erkek ve 45’i kadındır. Köyde ise 41 kiĢi ikamet etmekte olup 37 kiĢi erkek dört kiĢi 

de kadındır. Tereke kaydı içerisinde köylerde ikamet eden kiĢi sayısının mahallede 

ikamet edenlere göre daha az olduğu görülmektedir. Balıkesir’de bulunan mahalle ve 

köylerin isimleri, burada kaç kiĢinin vefat ettiği ve kadın erkek ayrımı Tablo 1 ve 

2’de ayrıntılı olarak verilmiĢtir.   

 

                                                 
78

 Nuri Köstüklü, “Osmanlı Sosyal ve Ġktisadi Tarih AraĢtırmalarında Tereke Defterlerinin Yeri ve 

Önemi (Muğla Örneğinde)”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Reşat Genç 

Özel Sayı II, XXIX, Muğla 1999, s. 875. 
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Tablo 1: Tereke Sahiplerinin Vefat Ettikleri Mahalleler ve KiĢilerin Cinsiyetleri 

BALIKESĠR KAZASINDAKĠ 

MAHALLELER 
KADIN ERKEK TOPLAM 

Martlı Mahallesi 5 15 20 

el-Hac Ġsmail Mahallesi 4 6 10 

Eski Kuyumcular Mahallesi 3 4 7 

Kasaplar Mahallesi - 3 3 

Oruçgazi Mahallesi 5 11 16 

Yenice Mahallesi 1 3 4 

el-Hac Ġshak Mahallesi 4 10 14 

el-Hac Gaybi Mahallesi - 3 3 

Sahn-ı Hisar (Hisariçi) Mahallesi 2 8 10 

Karaoğlan Mahallesi 4 5 9 

Ġzmirler Mahallesi 1 4 5 

Umurbey Mahallesi 2 6 8 

ġeyh Lütfullah Mahallesi 1 4 5 

Mustafa Fakih Mahallesi 5 7 12 

Dinkçiler Mahallesi 1 5 6 

Salahaddin Mahallesi 1 2 3 

Börekçiler Mahallesi 1 2 3 

Mirzabey Mahallesi 2 3 5 

Ali Fakih Mahallesi - 2 2 

Okçukara Mahallesi 2 4 6 
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Tablo 2: Tereke Sahiplerinin Vefat Ettikleri Köyler Ve KiĢilerin Cinsiyetleri 

BALIKESĠR KAZASINDAKĠ 

KÖYLER 
KADIN ERKEK TOPLAM 

Bayat Köyü  2 2 

Kamçıllı Köyü  2 2 

Akçakısrak Köyü  2 2 

Halalca Köyü 2 2 4 

Okuf Köyü  1 1 

Zinciriye Köyü  2 2 

Nergis Köyü  1 1 

Halkahavlu Köyü  1 1 

Kalaycılar Köyü  1 1 

Küpeliler Köyü  1 1 

Mendehorya Köyü  2 2 

Atanos Köyü  3 3 

Çitnehor Köyü  1 1 

Gökköy  1 1 

Kavaklı Köyü  1 1 

Aslıhandepecik Köyü  1 1 

Ziyaretli Köyü  1 1 

Ġldeniz Köyü  1 1 

Yenice Köyü  1 1 

Aslıhan Köyü  1 1 

Yakup Köyü  3 3 

ÇağıĢ Köyü 1  1 

Çandır Köyü  1 1 

Çakır Köyü  1 1 

Eftelle Köyü  1 1 

Kesik Köyü  1 1 

Çaypınar Köyü  1 1 

Köylü Köyü 1  1 

Demirci Köyü  1 1 
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Mahalle ve köy dıĢında farklı yerlerde ikamet eden kiĢiler olmakla beraber 

bunlardan bir kiĢi Laz taifesinden olup Balıkesir’de bir imarette ikamet etmektedir. 

Bir kiĢi Balıkesir’de ikamet etmekte olup bununla ilgili köy, mahalle veya han ismi 

yoktur. Altı kiĢinin ise ikamet yeri belirtilmemiĢtir. 

Bunların haricinde aslen baĢka bir memleketten olup da Balıkesir’de ikamet 

edenler de bulunmaktadır. Bunlardan biri aslen Diyarbakırlı olup misafir olarak 

Balıkesir’de Ġlyas PaĢa Hanı’nda ikamet etmektedir. Biri aslen Ġzmirli, biri de aslen 

Ġstanbul’da Hüseyin Ağa Mahallesi ahalisindendir. Bir kiĢi aslen Anadolu 

vilayetinden, iki kiĢi de Gelenbe kazasına tabi Yeni köyde ikamet etmektedir. Bir 

kiĢi de Balıkesir’de misafir olarak bulunmakta olup ikamet yerleri belirtilmemiĢtir. 

Balıkesir’de değerlendirilen 207 terekeden 156’sı erkek, 51’i kadına aittir. Bu 

tereke kayıtlarından biri gayrimüslim bir erkeğe aittir. Kadın terekelerinin erkek 

terekelerine göre az olmasının sebebi, kadınların yeterli servete sahip olmamaları 

gösterilebilir. Ekler kısmında yer alan Ek: 1’de tereke sahiplerinin isimleri, ikamet 

yerleri ve vefat ettiği yerler ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

 

B. Tereke Sahiplerinin Vefat Ettiği Yer ve Vefat EdiĢ Halleri 

  

Ġncelediğimiz tereke kayıtlarında tereke sahiplerinin büyük bir kısmı 

Balıkesir’de ikamet ettikleri mahalle, köy, imaret ve han da vefat etmiĢlerdir. 

Balıkesir dıĢında vefat edenler de olduğu gibi bunlar çoğunlukla hac gidiĢ ve dönüĢ 

yolunda veya hac sırasında vefat etmiĢlerdir.  

XVIII. yüzyılın koĢulları dikkate alındığında hac yolculuğu sırasında bir 

takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde hacca gitmek, yolda yaĢanabilecek 

zorlukları göze almak hacılar için endiĢeli bir durumdur. Devletin almıĢ olduğu 

önlemlere rağmen hac kervanları, zaman zaman bedevi kabilelerin ve eĢkıyaların 

saldırılarına uğramıĢtır. Hacca giderken yolda vefat etmiĢ kiĢilerin tereke 

kayıtlarında “tarîk-i hacda vefat eden”, “tarik-i hac Ģerif avdetinde vefat eden” 
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ifadeleri kullanılmıĢtır
79

. ĠncelemiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında 12 kiĢi 

hac yolunda ve üç kiĢi de hac sırasında vefat etmiĢtir. 

Hac sırasında veya hac yolunda vefat eden kiĢilerden biri Medine-i 

Münevvere’de, biri Medine-i Cidde’de, biri Mekke-i Mükerreme’de, biri de Cidde 

nam mahallede yaĢanan Arap muharebesinde vefat etmiĢtir. Bu kiĢilerden 10’u el-

Hac unvanlı olup bunlardan ikisi ikinci bir unvan olarak BeĢe unvanını 

kullanmıĢlardır. Biri Es-seyyid unvanına ek olarak el-Hac unvanına sahiptir. Dört 

kiĢi de Hacı unvanlıdır. Balıkesir’de el-Hac ve Hacı unvanı birlikte kullanılmıĢtır. 

Hac yolunda vefat eden kiĢilerin yanlarında bulunan eĢya ve paralar 

varislerine nasıl ulaĢtırılmıĢtır? Görevli memurlar hacda vefat etmiĢ kiĢinin mülküne 

Osmanlı hazinesi adına el koyabilmekteydi çünkü genel kural vârissiz malın 

hazineye devredilmesiydi. Hac kervanında hiçbir mirasçının bulunmaması halinde 

mülke el konulacağı anlamına gelmekteydi. Hac kervanlarında yaĢanan bu durumlar 

dolayısıyla hac yolculuğuna çıkacak kiĢiler önce kendilerine eĢya ve parasını emanet 

edebileceği vekil seçmeli idi. Eğer bir hacı adayı kendisine bir vekil bırakmadan 

ölecek olursa Mısır kervanında mülkü hazine devralmaktaydı. Suriye kervanında ise 

durum daha esnek olup vefat eden hacının aynı köy ve kasabadan bir arkadaĢı varsa 

sorumluluğu o üstlenmekteydi
80

.  

Hac yolunda vefat eden Balıkesirli hacılardan bir kaçının terekesinde bu tür 

örneğe rastlanılmıĢtır. Örneğin, Balıkesir’de Ġzmirler Mahallesinde ikâmet etmekte 

olup hacda vefat eden el-Hac Hasan ölmeden önce yanında bulunan malını Hâcce 

Saliha Hanıma emanet olarak vermiĢtir. Sâliha Hanım da emanet olan bu malı el-Hac 

Hasan’ın ailesine teslim etmiĢtir. el-Hac Hasan Medine-i Cidde’de vefat ettiği zaman 

yanında bulunan bargiri ve bazı eĢyaları Hâcce Saliha Hanım tarafından Balıkesir’e 

getirilmiĢtir. el-Hac Hasan’ın terekesindeki bu eĢyaların değeri 110 guruĢ olup 

toplam tereke yekûnu ise 416 guruĢtur
81

.  

Balıkesir tereke kayıtlarında karĢımıza çıkan bir diğer örnek ise Karaoğlan 

Mahallesi’nde sakin iken hac Ģerifinde Mekke-i Mükerreme’de vefat eden el-Hac Ali 

BeĢe’dir. el-Hac Ali BeĢe’nin tereke kaydında mal dökümü verildikten sonra ayrı bir 
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80
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kısım olarak Mekke-i Mükerreme’de kendisine yoldaĢ olan el-Hac Mehmed’in 

varislerine teslim edilen mal dökümü yazılmıĢtır. el-Hac Ali BeĢe’nin hacca giderken 

yanında götürmüĢ olduğu eĢyalar arasında bir leğen, bir ibrik, bir tabe, helali kuĢak, 

bogasi ihram, silecek, sarık, 75 adet Frengi altın, yedi adet Ģerifi altın gibi ihtiyacını 

karĢılayacak Ģeyler götürmüĢtür
82

. 

Hacda vefat edenlerin yanı sıra, bir kiĢi sefer-i hümayûnda, üç kiĢi Moskov 

seferinde vefat etmiĢtir. Bir kiĢi Diyar-ı Ahar’da “mürd olmuĢ” yani vefat etmiĢ olup 

bu kiĢi gayrimüslimdir. Tereke kaydında vefat eden gayrimüslim olduğu için “mürd 

oldu” ifadesi kullanılmıĢtır
83

.  BeĢ kiĢi Balıkesir’de misafirlik sırasında, beĢ kiĢi 

maktulen yani öldürülerek,  Bir kiĢi de Ġstanbul’da hastahanede Darü-Ģ Ģifa’da vefat 

etmiĢtir. Bir kiĢi sağ kolundan, bir kiĢi de sol kolundan kurĢun ile yaralanarak 

Balıkesir’e gelmiĢler ve burada Beylik Sarayda? vefat etmiĢlerdir. Bir kiĢi de aslen 

Ġzmirli olup Balıkesir’de Hacı Halil Hanı’nda vefat etmiĢtir. 

 

Tablo 3: Tereke Sahiplerinin Vefat Ettiği Yerler  

VEFAT YERLERĠ KĠġĠ SAYISI 

Hac Yolunda veya Hac Sırasında  15 

Müsafireten 5 

Maktulen 5 

Balıkesir DıĢında Ġkamet Edip Balıkesir’de Vefat Edenler 4 

Moskov Seferi 3 

Sefer-i Hümayun 1 

... Seferi 1 

Ġstanbul DarüĢĢifa 1 

Diyar-ı Ahar 1 

Handa 1 

Bağdat 1 
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C. Tereke Sahiplerinin Unvan, Görev ve Meslekleri 

  

Osmanlı toplumunu askerî ve reaya olarak iki gruba ayırabiliriz. Osmanlı 

Devleti’nde devlet idaresinde bulunan, özetle elinde padiĢah beratı olan herkes askerî 

sayılırdı
84

. Askerî sınıf Osmanlı yönetim anlayıĢına göre bugünkü anlamda hem 

askerlik hizmeti görenler hem de memur statüsünde yer alanlar için kullanılan bir 

tabirdir
85

. Reâyâ ise, elinde padiĢah beratı bulunmayan, toplumdaki üretici kesim 

olan, esnaf ve sanatkâr, köylü çiftçi olan zümrelerdir
86

.  

 Ġncelediğimiz tereke kayıtlarında geçen unvanların tanımı yapılarak vefat 

eden kiĢilerin Osmanlı toplumu içerisinde hangi zümrede yer aldıkları tespit 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Vefat eden kiĢilerin unvanlarının yanında ikinci bir unvan 

kullandıkları, ayrıca bir kiĢinin de üç unvanı olduğu görülmektedir. Üç unvanı olan 

kiĢi Ġmam el-Hac Hasan Efendi ibn-i ġaban’dır
87

. 

 Ağa: Ağa kelimesi itibarlı emirlere, yörelerin idaresini ellerinde bulunduran 

kimselere, birçok kuruluĢun baĢındaki âmirlere verilen unvandır
88

. Tanzimattan önce 

ağalık önemli bir yere sahipti. Yeniçeri zabitlerine genellikle “ağa” denilmiĢtir
89

. 

Balıkesir’de altı kiĢi Ağa unvanına sahiptir. Balıkesir’de incelemiĢ olduğumuz 

kayıtlardan birinde Mustafa Ağa
90

 adlı kiĢi için “Umdeti’l emiri’l ümerai’l- kiram 

sa’adetli Salih PaĢa Hazretleri’nin ağalarından olup” ifadesi kullanılmıĢtır.  

Bayrakdâr: Yeniçeri orta ve bölüklerinin yarısı kırmızı ve yarısı sarı olan 

üzerinde orta ve bölük niĢanları yer alan bayraklarını taĢıyan kimse olarak ifade 

edilmektedir
91

. Ġncelediğimiz tereke kayıtlarında bu unvanı sadece bir kiĢi 

kullanmıĢtır. Bayrakdar Hüseyin bin Halil’dir
92

. 
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BeĢe: 18. yüzyıla kadar sayısız zanaatçıyı kapsayan ve “yarı askeri” olarak 

tanımlanan birliklerden biriyle bağlantılı erkekleri kapsamaktadır
93

. PaĢa kelimesinin 

hafifletilmiĢ Ģekli olarak ifade edilmekte olup, özellikle yeniçerilerin asıl adları 

sonuna beĢe unvanını eklemek bir gelenek haline gelmiĢtir
94

.  Balıkesir tereke 

kayıtlarında BeĢe unvanına sahip 15 kiĢi bulunmaktadır. Bu unvana sahip olan 

kiĢilerden biri Sefer-i Hümâyunda, iki kiĢi Moskov seferi dönüĢünde, bir kiĢi de 

Moskov seferinde vefat etmiĢtir. Geriye kalan 11 BeĢe unvanlıdan biri olan Cafer 

BeĢe’nin yeniçeri olduğu tereke kaydında belirtilmiĢtir. Cafer BeĢe Balıkesir’de 

misafir olarak bulunurken deryada boğularak vefat etmiĢ varisi olmadığı için de 

terekesi yeniçeri beytülmalına kalmıĢtır
95

. BeĢe unvanına sahip bir diğer kiĢi Mustafa 

BeĢe’dir. Belgede açıkça hakkında yeniçeri olduğu belirtilmese de varisinin 

olmamasından dolayı mal varlığı yeniçeri beytülmalına kalmıĢtır
96

. Diğer BeĢe 

unvalıların askeri olduğu belirtilmemiĢ olsa da tereke kayıtlarında yer alan kara kılıç, 

boy tüfenk, tabancalı, palaska gibi eĢyaların bulunuyor olması bu durumu 

kanıtlamaktadır.  

Beğ: Osmanlı Devleti askerî ve mülkî büyük memurlara, kabile reislerine ve 

büyüklerine çocuklarına bey unvanı vermiĢlerdir
97

. Ġki kiĢi Bey unvanına sahiptir. 

Bey unvanını kullanan kiĢilerden biri Ġsmail Bey ibn-i Mir AliĢan’dır
98

. Ayrıca 

Ġsmail Bey’in muhallefatında kılıç, at, kürk, çizme, üzengi, tabancalı tüfek gibi 

eĢyaların yer alması onun askerî olabileceğini düĢündürmektedir. 

Çelebi: Efendi, ağa, beğ, molla, okuma bilen efendi anlamlarına 

gelmektedir
99

. Osmanlılarda özellikle XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kültürlü 

yüksek tabakaya mensup olan kiĢiler, divan Ģairleri, kalem erbabı, ilmiye rîcali, 

Dîvân-ı Hümayun kâtipleri gibi okumuĢ, bilgili kiĢilere, bazı gayri müslimlere 

verilen bu unvan, ilk dönemlerde Osmanlı Ģehzadeleri için de kullanılmıĢtır
100

. 

Balıkesir tereke kayıtlarında Çelebi unvanını dört kiĢi kullanmıĢtır Bir kiĢi de Çelebi 

unvanını ikinci bir unvan olarak kullanmıĢtır. Bu kiĢi Es-seyyid Abdullah Çelebi’dir. 
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Çelebiler çoğunlukla Ģehirli olarak algılanmaktadırlar. Balıkesir tereke kayıtlarına 

baktığımızda çelebi unavına sahip beĢ kiĢiden ikisi köyde, ikisi mahallede 

yaĢamaktadır. Bu unvanı kullanan kiĢilerin tereke kayıtlarında kitaba 

rastlanılmamıĢtır. Sonuç olarak Çelebi unvanını kullanan kiĢilerin bu unvanı 

kullanmalarında eğitim durumlarının etkili olmadığı söylenebilir. Çelebi unvanının 

Osmanlı toplum hayatında sosyal bir statüyü ifade etmediği, bu unvanın genel olarak 

nezaket sahibi, kibar, beyefendi insanlar için kullanıldığı anlaĢılmaktadır
101

. 

DerviĢ: Allah için fukaralığı ve alçak gönüllüğü kabul eden veya bir tarikata 

bağlı olan kimse anlamına gelmektedir
102

. Balıkesir’de DerviĢ unvanını sadece bir 

kiĢi kullanmıĢtır.  

Efendi: Efendi kelimesi, Arapça “seyyid” ve “mevlâ” kelimelerinin karĢılığı 

olarak XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra tahsil görmüĢ, saygıdeğer, itibar sahibi 

kiĢilere söylenmiĢ bir tabir olarak kullanılmıĢtır
103

. Dört kiĢi Efendi unvanı 

kullanmaktadır. Bu unvana sahip kiĢilerden ikisinin babası da Efendi unvanına sahip 

olup, bu kiĢilerin mal varlıkları içerisinde kitaplara rastlanmıĢtır. Diğer iki kiĢiden 

birinin terekesinde Mushaf-ı Ģerif ve diğerinde de kitap ve mecmuaya rastlanılmıĢtır. 

Efendi unvanı kiĢilerin eğitim seviyesi ile doğru orantılıdır diyebiliriz. 

El-hac: Bu unvan hac vazifesini yerine getirenlere verilen bir sıfat olup, Hacı 

olarak da ifade edilmektedir
104

. Balıkesir’de incelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında 

el-Hac ve Hacı unvanı aynı anlamda kullanılmıĢtır. 22 kiĢi el-Hac unvanına sahiptir. 

el-Hac unvanını kullanan kiĢilerden ikisi BeĢe, biri Mîr, üçü de Ağa unvanını 

kullanmıĢtır.  Bu unvana sahip olan 10 kiĢi hacda, hac yolunda ve hac dönüĢünde 

vefat etmiĢlerdir.  

22 kiĢi de Hacı unvanını kullanmıĢ olup, ikinci unvan olarak iki kiĢi Efendi, 

bir kiĢi de Ağa unvanını almıĢtır. Hacı unvanına sahip olan dört kiĢi de hac yolunda 

vefat etmiĢtir. Bu kiĢilerin babalarından ikisi el-Hac ve ikisi de Hacı unvanını 

kullanmıĢlardır. el-Hac ve Hacı unvanına sahip kiĢiler Balıkesir’de unvan sahibi olan 
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tereke kayıtları içerisinde %50’lik oranı oluĢturmaktadırlar. Buna göre Balıkesir’de 

hacca gitme oranı yüksektir diyebiliriz. 

Halife: Sözlük anlamı vekil demektir
105

. Ġlâhi hükümlerin yerine 

getirilmesinde Peygambere vekil olan kiĢi anlamında kullanılmaktadır
106

. Bir kiĢi 

Halife unvanını kullanmıĢtır. Bu kiĢi Muslu Halife ibn-i Halil’dir. 

Ġmam: Namazda kendisine uyulan kiĢi, ön ayak olan önde bulunan, hâlife 

olan kimse olarak adlandırılmıĢtır
107

. Osmanlı devletinde imamlar Müslüman 

topluma hizmet veren kadrolar içerisinde en geniĢ yere sahiptirler. Toplum 

örgütlenmesi içinde mahalle imamları ayrı bir konuma sahip olmakla birlikte sivil ve 

askerî kesimlerde hizmet vermek için resmî ve özel kimlikleri içinde de geniĢ bir 

kitle durumundadırlar. Resmi kimlikleri içinde imamlar padiĢah beratı ile hizmete 

girmeleri ile Osmanlı devlet sistemi içerisindeki askerîden sayılmaktaydılar
108

. 

Balıkesir’de Ġmam unvanını bir kiĢi kullanmıĢtır. Bu unvanın yanında el-Hac, Efendi 

unvanlarına da sahiptir. Bu kiĢi Ġmam el-Hac Hasan Efendi ibn-i ġaban’dır. 

Seyyid: Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere 

verilen unvan olup 
109

  emir, bey, reis, efendi, kiĢisel hususiyetleri veya serveti ile ya 

da soyu dolayısıyla kendini gösteren kimse anlamlarına da gelmektedir
110

.  

Seyyidler daha önceki Ġslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde 

de toplumda ayrıcalıklı bir konumda tutulmuĢ ve ilmiye mensupları içerisinde 

sayılmıĢ ve reayanın yerine getirmek zorunda olduğu bazı mecburiyetlerden muaf 

tutulmuĢtur
111

. Değerlendirilen tereke kayıtlarında “Es-Seyyid” olarak geçmektedir. 

Bu unvanı beĢ kiĢi kullanmıĢtır. Bu kiĢilerden ikisi Es-seyyid el-Hac Ģeklinde 

kaydedilmiĢ olup, bu kiĢilerden biri hac yolunda vefat etmiĢtir. Biri Efendi, biri 

Çelebi unvanına da sahiptirler. Es-seyyid unvanına sahip iki kiĢinin babaları da bu 

unvanı kullanmıĢtır. Bu kiĢilerden sadece iki kiĢinin babasının unvanının es-seyyid 

olarak geçtiği fakat diğer kiĢilerin babalarının böyle bir unvana sahip olmadığı 

görülmektedir.  
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Seyyid unvanı kullanan kiĢilerin babalarının da aynı unvana sahip olması 

gerekmez miydi? Bu durumda kadın soyunun kabul edilmesi oldukça önemlidir. 

Diğer babaerkil toplumlarda olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de kadın evlendiğinde 

kocasının sosyal statüsünü elde etmektedir. Ancak erkek için böyle bir durum söz 

konusu değildir. Bunun istisnalarından biri de seyyid ve onların çocuklarıdır. Çünkü 

kadın bu durumda evlendikten sonra da kendi kan asaletine dayanarak asıl statüsünü 

devam ettirebilmekte, bu yüzden doğan çocukta annesi aracılığı ile konumunu 

belirleyebilmektedir
112

. Es-seyyid unvanını kullanan diğer üç kiĢinin annesinin 

seyyidlik soyundan gelmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. Fakat tereke kayıtlarından 

kiĢilerin anneleri hakkında bilgi edinemiyoruz. 

 

 Tablo 4: Tereke Sahiplerinin Unvan Dağılımları 

UNVAN KĠġĠ SAYISI % 

Ağa 6 % 2.8 

Bayraktar 1 % 0.4 

BeĢe 15 % 7.2 

Bey 2 % 0.9 

Çelebi 4 % 1.9 

DerviĢ 1 % 0.4 

Efendi 4 % 1.9 

el-Hac / Hacı 44                %21.2 

Halife 1 % 0.4 

Ġmam 1 % 0.4 

Umdetü’l MeĢayih 1 % 0.4 

Seyyid 5 % 2.4 

Herhangi bir unvana 

sahip olmayanlar 

122 % 58.9 

 

Değerlendirilen tereke kayıtlarında, ölen Ģahısların unvanı belirtilmesine 

rağmen mesleği çoğunlukla belirtilmemiĢtir. Meslek kaydı düĢülen terekeler oldukça 

sınırlıdır. Bunu sadece birkaç kayıtta görmekteyiz. Bir kiĢi boyacı, bir kiĢi sekban, 
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bir kiĢi de yeniçeri olarak kaydedilmiĢtir. Ancak, vefat edenlerin muhallefatından 

hareketle bu kiĢilerin meslekleri hakkında fikir edinebiliriz. 

Vefat eden el-Hac Ali BeĢe ibn-i Mehmed’in
113

 tereke kaydında birçok 

hayvanının bulunması ve mahsulatının olması bu kiĢinin tarım ve hayvancılıkla 

uğraĢtığını göstermektedir. Yine öne çıkan bir tereke kaydında el-Hac Mir AliĢan bin 

Hüseyin’in
114

 hançer, üzengi, raht, topuz, kılıç sancak kesesi, tabl kesesi, doru at, 

hatem gibi eĢyalarının olması bu kiĢinin askerî sınıftan biri olduğu izlenimini 

vermektedir. Unvanından da anlaĢılacağı üzere “Mîr” âmir, baĢ, vâli, bey, kumandan 

anlamlarına gelmektedir. 

Bayrakdar Hüseyin bin Halil’in
115

 eĢyaları arasında ise çeĢitli pabuç, muĢta 

ve gön gibi eĢya ve araç gereçlerin olması onun ayakkabıcı olduğu izlenimi 

vermektedir.  

 

D. Tereke Sahiplerinin Medeni Durumu ve Mirasçılara Göre Dağılımı 

1. Medeni Hallerine Göre Dağılımı 

  

Tereke sahiplerinin medeni hallerine göre dağılımını yaparken bazı ölçütlere 

yer verilmiĢtir. Mirasçılar arasında zevc veya zevce olması durumunda evli, eĢ 

belirtilmeyip sadece çocuğu yazılanlar dul, çocuğu ve eĢi olmayanlar ise bekâr kabul 

edilmiĢtir.  

 Balıkesir’de değerlendirilen 207 tereke sahibinden 171 kiĢinin evli,  13 

kiĢinin dul, 23 kiĢinin de bekâr olduğu tespit edilmiĢtir. Erkek ve kadın Ģeklinde bir 

dağılım yaparsak 207 tereke kaydından 156’sı erkek, 51’i kadın terekesidir. 156 

erkekten 134’ü evli, 9’u dul ve 13’ü de bekârdır. Kadınların ise 37’si evli, 4’ü dul 

10’u da bekârdır.  
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  Grafik 1: Tereke Sahiplerinin Medeni Durumları 

 

 

2. Varis Sayılarına Göre Dağılımı 

 

Tereke sahiplerinin mirasçılara göre dağılımı Ek: 2 de ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir. 207 tereke sahibinden 14 kiĢinin mirasçısı bulunmamaktadır. Bu kiĢilerin 

mirasçıları olmadığı için terekeleri beytülmale kalmıĢtır. Mirasçısı bulunmayan 14 

kiĢiden dokuzu erkek, beĢi de kadındır. 

Beytülmal; mal evi, hazine, özellikle devlet hazinesi ve maliye dairesi 

anlamlarına gelmektedir. Devlet elinde toplanan malların bütününü içinde 

bulunduran hazinedir
116

.  

Hiç mirasçı bırakmadan vefat eden kiĢilerin beytülmal tarafından ele geçirilen 

terekeleri, karı veya kocasından baĢka mirasçı bırakmadan veya kendisine vasiyet 

edilen birini bırakmadan ölenlerin, karı kocanın paylarını aldıktan sonra terekelerinin 

geri kalanı beytülmale kalmaktadır. Ayrıca vefat edenin sadece zevc ve zevcesi 
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mirasçı olarak kalmıĢsa, terekenin ½’si veya ¼’ü oranında bir kısmı, varisi 

bulunmayan zımmîlerin terekeleri de beytülmala kalmaktadır
117

.  

Balıkesir’de değerlendirmiĢ olduğumuz kayıtlarda 14 kiĢinin herhangi bir 

varisi bulunmadığı için terekeleri beytülmala kalmıĢtır. Bunlardan biri yeniçeri, biri 

de sekban gibi askerî sınıftan olanların terekesidir. Ġki kiĢinin sadece kadın eĢleri 

mirasçı olarak kalmıĢ ve kadınlar paylarını aldıktan sonra geri kalan meblağ 

beytülmala aktarılmıĢtır. 207 tereke kaydından sadece bir gayrimüslim terekesine 

rastlanılmıĢ olup bu kiĢinin de varisi olmadığı için mirası beytülmala kalmıĢtır.  

 

  Grafik: 2 Tereke Sahiplerinin Ağırlıklı Mirasçı Dağılımı 

 

 

Grafik 2’de tereke sahiplerinin mirasçılara göre dağılımı gösterilmiĢtir. 

Grafikte görüldüğü üzere en fazla 4’er kiĢi mirasçı bırakanlar olup toplam 45 kiĢidir. 

Daha sonra en fazla mirasçı bırakanlar sırası ile 44 kiĢi 3’er mirasçı, 33 kiĢi 5’er 

mirasçı, 27 kiĢi 2’Ģer mirasçı, 22 kiĢi 6’Ģar mirasçı, 10 kiĢi 7’Ģer mirasçı, 3 kiĢi 8’er 

mirasçı, 1 kiĢi 9 mirasçı, 8 kiĢi 1’er mirasçı bırakmıĢladır. 14 kiĢinin de hiç mirasçısı 

yoktur. 
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3. Varislerin Yapısına Göre Dağılım 

 

Tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçıların vefat eden kiĢi ile olan 

yakınlıklarını tereke kayıtlarından tespit edebilmekteyiz. Bu kayıtların bize sunduğu 

veriler sayesinde tereke sahiplerinin eĢ sayısı, çocuk sayısı, anne, baba, kız ve erkek 

kardeĢ ve diğer mirasçılarının belirlenmesi bize Osmanlı aile yapısı hakkında bilgi 

vermesi açısından önem taĢımaktadır. 

Tereke kaydının temel maddelerinin baĢında vefat eden kiĢinin ve varsa 

mirasçılarının kimlik bilgilerine yer vermesi gelmektedir. Terekenin giriĢ kısmında 

mirasçıların kimler olduğu yazılırken, vefat eden kiĢinin eĢi veya eĢleri ile 

baĢlanmakta, çocukları, anne ve babası, kardeĢleri ve diğer akrabaları ile mirasçı 

listesi tamamlanmaktadır. Tereke sahiplerinin geride bıraktıkları aile fertleri, 

özellikle eĢ ve çocuk sayıları, ortalama bir Osmanlı ailesinin büyüklüğünün tespit 

edilmesine yardımcı olmaktadır
118

. 

Osmanlı toplumunda aile bazı farklılıklara sahip olmakla birlikte bu 

farklılıklar büyük ölçüde Ġslâmiyet tarafından belirlenmiĢtir. Kur’an ve hadislerde 

aile hayatına ve kadına verilen yer Ġslâmın aileyi toplum hayatının temeli olarak 

kabul ettiğini göstermektedir
119

.  

Ġslâm, aile kurumuna önem vererek evliliği teĢvik etmektedir. Kur’an-ı 

Kerim’de “Eğer yetimlerin hakkını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal 

olan kadınlardan ikiĢer, üçer, dörder nikah edin ve eğer bu surette adalet 

yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya kendinize ait bir cariye alın 

zulmetmemeniz için bu daha uygundur” buyurmuĢtur
120

.  

ĠncelemiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında evli erkek sayısı 133’tür. 

133 erkek içerisinde 120 kiĢi tek eĢle evlilik yapmıĢtır. 11 kiĢi 2 eĢli ve 2 kiĢi de 3 

eĢlidir. Bu orana bakıldığında, 1698-1718 tarihlerinde Balıkesir’de çok eĢliliğin 

yaygın olmadığı söylenebilir.  
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Osmanlı’da eĢ sayıları ile ilgili Ġslâmın verdiği izne bağlı olarak mevcut olan 

durumun aksine daha önce yapılan araĢtırmalar sonucunda birden fazla eĢle yapılan 

evliliğin pek de yaygın olmadığı görülmüĢtür
121

. 

Tereke kayıtlarına göre Balıkesir’de XVII. yüzyılın sonunda birden fazla 

kadınla evlilik oranı % 11 iken
122

, XVIII. yüzyılın baĢlarında % 6’dır. XVII. yüzyılın 

ortalarına doğru Bursa’da 1092 evli erkekten 49 kiĢinin iki eĢle evlilik yaptığı %4,4 

iki kiĢinin de 3 eĢle evlilik %0,1 yaptığı görülmektedir
123

. Yine 18. yüzyılda 

Ankara’da
124

 bu oran % 12, Konya’da
125

 ise % 12.4, Manisa’da iki eĢle evlilik % 3.7 

oranında olmakla birlikte üç ve daha fazla eĢle evli olan ise bir ya da iki kiĢi olduğu 

belirtilmiĢtir
126

. 18. yüzyılda Eyüp’te Ģeriyye sicillerine göre çok kadınla evliliğin 

yok denecek kadar az olduğu ifade edilmiĢtir
127

. 

 

 Tablo 5: Terekelerde Çok EĢli Olan KiĢiler ve Çocuk Dağılımları  

Ġsim EĢ Sayısı Çocuksuz Kız Erkek 

Halil ibn-i el-Hac Mehmed 2  1 2 

Hasan bin el-Hac Hüseyin 2 *   

Muslu Halife ibn-i Halil 2  2 2 

el-Hac Halil bin Bayram 2   1 

Halil bin ġaban 2 *   

Hacı Ġbrahim Ağa 2  2  

Ali BeĢe ibn-i Ahmed 2   1 

el-Hac Hasan bin el-Hac Mustafa 2   3 

el-Hac Muharrem Ağa ibn 

Ahmed 
2  1  
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Mehmed Ağa ibn-i ġaban Ağa 2  1  

el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac 

Mustafa Ağa ibn-i el-Hac 

Mehmed 

2  3 1 

Ġmam el-Hac Hasan Efendi ibn-i 

ġaban 
3  1 2 

Hacı Ġbrahim bin Abdünnebi 3  1 1 

 

Fazla kadınla evlenmenin görünen sebeplerinden birisi eĢlerin çocuğunun 

olmamasıdır. Osmanlı toplumunda genel olarak evlilikte çocuk olmayıĢının nedenleri 

hep kadına bağlanmaktadır. Bu sebeple erkekler ilk evliliklerinden çocuk sahibi 

olamadıkları zaman birden fazla eĢle evlenme yoluna gitmiĢlerdir.  

1698-1718 yılları arasında Balıkesir’de birden fazla eĢ ile evlilik yapan 13 

kiĢinin kimliklerine baktığımızda dört kiĢi el-Hac, iki kiĢi Hacı, bir kiĢi Halife, bir 

kiĢi BeĢe, bir kiĢi Ağa, bir kiĢi Ġmam el-Hac unvanına sahip olup, üç kiĢinin de 

unvanı yoktur. Bu kiĢilerden on tanesi mahallede, ikisi köyde ikamet etmekte olup 

bir kiĢinin de ikamet yeri belirtilmemiĢtir.  

Tereke kayıtlarında çocukların durumuna baktığımızda ortalama çocuk 

sayısını bulabilmek için bekârlara ait 23 tereke kaydını toplamdan çıkarmayı uygun 

gördük. Buna göre değerlendirmemiz 184 kiĢi üzerinden yapılacaktır. 1698-1718 

yıllarını kapsayan dönemde Balıkesir tereke kayıtlarında 220’si erkek 198’i kız 

olmak üzere 418 çocuk tespit edilmiĢtir. Bu çocuk dağılımına ek olarak terekelerde 

anne karnında olan “hâmil” olarak nitelendirilen ve mirastan belli bir pay alma 

hakkına sahip olan 11 hâmili de bu sayıya ilave ettiğimizde toplam çocuk sayısı 

429’a çıkmaktadır.  

EĢ ve çocukların yanı sıra vefat eden kiĢilerin geride bırakmıĢ olduğu 

mallardan hisse alan diğer kiĢiler anne, baba ve kardeĢlerdir. Balıkesir’de incelemiĢ 

olduğumuz terekeler içerisinde 62 tereke kaydında anne veya baba mirasçı olarak 

görülmektedir. Bunlardan 40’ı sadece annesi ve yedisi de sadece babası mirasçı olan 

tereke kayıtlarıdır. 15 kiĢinin tereke kaydında ise hem anne hem de babası mirasçı 

olarak yer almaktadır. Annesi ve babası hayatta olan 15 tereke sahibini 

değerlendirdiğimizde bu kiĢilerin erken yaĢta vefat etmiĢ olabileceğini söylemek 

mümkündür. 
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KardeĢ dağılımına baktığımızda ise bir kız kardeĢi olan 14 kiĢi, iki kız kardeĢi 

olan dört kiĢi ve üç kız kardeĢi olan üç kiĢi bulunmaktadır. Erkek kardeĢ sayısına 

gelindiğinde ise bir erkek kardeĢi olan 11 kiĢi, iki erkek kardeĢi olan bir kiĢi 

kayıtlarda yer almaktadır. 

Diğer mirasçılar kısmında ise kız ve erkek kardeĢlerin çocukları, oğlunun 

oğlu, oğlun kızı, oğlun eĢi ve oğlunun çocukları, kızının oğlu, babasının 

amcaoğulları, annesinin erkek kardeĢinin oğlu ve kızı, babasının kız kardeĢinin 

oğlunun oğlu ve kızları, amca, amcaoğulları gibi mirastan pay alabilen kiĢiler 

bulunmaktadır. Bu kiĢiler Ek: 2 kısmında yer alan diğer mirasçılar arasında 

değerlendirilmiĢtir. Ġncelediğimiz kayıtlarda yer alan diğer mirasçıların sayıları 20 

kiĢi 1 mirasçı, 4 kiĢi 2 mirasçı, 1 kiĢi 3 mirasçı, 3 kiĢi 4 mirasçı, 1 kiĢi de 5 mirasçı 

bırakmıĢtır. Diğer mirasçıların toplam sayısı 48’dir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEREKE KAYITLARINA GÖRE BALIKESĠR KAZASINDA 

EKONOMĠK HAYAT 

Bu bölümde tereke kayıtlarından hareketle Balıkesir’de ikamet edenlerin ya 

da çeĢitli sebeplerle Balıkesir’e gelmiĢ kiĢilerin servet miktarları değerlendirilmeye 

çalıĢılacaktır.  

KiĢilerin sahip oldukları servet miktarı, yaĢam standartlarını ve sosyal 

statülerini göstermesi açısından önem taĢımaktadır. Tereke kayıtlarında kiĢilerin 

sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malların değerleri görevli kiĢiler tarafından 

dönemin piyasa Ģartlarına göre belirlendikten sonra tümünün toplamı “cem’an 

yekûn” olarak listenin sonuna yazılmıĢtır. Yekûn kısmında belirtilen toplam değerler 

ile kiĢilerin servet miktarlarına ulaĢılmaktadır. 

16. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı para düzeni oldukça iyi iĢlemekle 

birlikte 1580’lerden 1640’lara kadarki dönem parasal açıdan çalkantılı geçmiĢtir. 

Paranın değerindeki büyük dalgalanmalar ve sık sık baĢvurulan tağĢiĢler, Balkanlar 

ve Anadolu’daki tüm darphanelerin kapatılmasıyla sonuçlanmıĢtır
128

.  

Avrupa’da ve Akdeniz havzasındaki parasal sorunlar, 1580’lerin öncesinden 

itibaren Osmanlı para birimini olumsuz yönde etkilemeye baĢlamıĢtır. 1585-1586 

tağĢiĢinden sonra da akçe toparlanamamıĢtır. 1640’lara kadar sürecek olan uzun 

süreçli bir istikrar dönemine girilmiĢtir
129

. 

1585 yılı sonrasında yapılan tağĢiĢler akçeyi çok küçük ve çok ince bir sikke 

haline getirmiĢtir. Akçenin ağırlığı 1580’lerin baĢında 0.7 gramdan 1640 yılında 0.3 

grama gerilemiĢtir. Böylece akçe artık ele alınması, günlük iĢlemlerde kullanılması 

son derece zor bir para birimi haline gelmiĢtir
130

.  

Akçenin 17. yüzyıldaki istikrarsızlığı ve piyasalardan kaybolması, Osmanlı 

yönetimi için ciddi sorunlar yaratmıĢtır. Devletin kendi para birimi üzerindeki 

denetimini kaybetmesinden sonra, ekonomi üzerindeki denetimi de azalmıĢtır. 

17.yüzyılın ikinci yarısında devlet yeni bir para birimi oluĢturmak için giriĢimde 

bulunmuĢ fakat savaĢlar ve mali zorlukların devam etmesi sonucunda baĢarısız 
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olunmuĢtur. Uzun bir aradan sonra 1685 yılında Ġstanbul’daki darphane faaliyete 

geçmiĢ, 1688 yılı sonlarından itibaren de büyük miktarda mangır üretilmeye 

baĢlanmıĢtır.  

Mangır üretiminden kâr elde eden devlet, Avrupa’nın gümüĢ sikkelerini 

örnek almıĢtır. Ġstanbul darphanesinde ilk kez 1690 yılında büyük gümüĢ sikkeler 

basılmıĢtır. Ġlk basılan sikkelerin en büyüğü 6 dirhem ya da 19.2 gramdı. 1703’de 

yaklaĢık 8 dirhem ya da 25 gram ağırlığında daha büyük bir sikke ve bunun kesirleri 

basılmıĢtır. Yeni basılan Osmanlı kuruĢu 40 para veya 120 akçeye eĢit kabul 

edilmiĢtir. 18. yüzyıl, 1780’lerin sonlarına kadar Osmanlı devleti için istikrar ve 

iktisadi geniĢleme dönemi olmuĢtur
131

.  

ĠncelemiĢ olduğumuz dönemin tereke kayıtlarında kiĢinin servet toplamı 

yazılırken akçe, guruĢ ve para olmak üzere üç para birimi kullanılmıĢtır. Bu yüzden 

tereke sahiplerini servet miktarlarına göre değerlendirirken uyumu sağlamak için 

para ve guruĢ olan olan para birimleri akçeye çevrilerek hesaplanmıĢtır. Bu 

hesaplama yapılırken o dönemde geçerli olan 1 kuruĢ 120 akçe ve 40 para değeri 

kullanılmıĢtır. 

 

A. Tereke Sahiplerinin Mal Varlıkları  

1. Kadın ve Erkeklerin Mal Varlığı 

 

Servet miktarlarını incelerken 6 ana gruba ayırarak inceledik.  

1- 0.-10.000 akçe arasında miras bırakan kiĢi sayısı 35’tir. Bunların 25’i 

erkek 10’u kadındır.            

2- 10.000-25.000 akçe arasında miras bırakan 67 kiĢi vardır. Bunlardan 

49’u erkek 18’i kadındır. 

3- 25.000-50.000 akçe arasında miras bırakan kiĢi sayısı 33’tür. 

Bunlardan 28’i erkek 5’i kadındır. 

4- 50.000-100.000 akçe arasında 34 kiĢi miras bırakmıĢ olup 24’ü erkek 

10’u kadındır. 
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5- 100.000-250.000 akçe arası miras bırakan 21 kiĢi mevcuttur. Bun 

kiĢilerden 17’si erkek 4’ü kadındır. 

6- 250.000 akçe ve üstü akçe miras bırakan kiĢi sayısı 14 olup bunlardan 

12’si erkek 2’si kadındır.  

Tereke kayıtları içerisinde bir erkek ve bir kadın terekesinde yekûn 

bulunmamaktadır. 1 tereke kaydının yarısı yoktur. Bu nedenle yukarıdaki hesaplama 

yapılırken 3 tereke hesaba katılmamıĢtır. 

Servetleri genel olarak incelenen 204 tereke kaydına bakıldığında servet 

toplamlarının yoğun olduğu kısım 10.000-25.000 akçe arasıdır. 204 kiĢiden 67’si bu 

aralıkta miras bırakmıĢtır. Bu da % 33’lük bir kısma denk gelmektedir. En fazla 

servete sahip olan erkek 1.232.880 akçe servetiyle Mustafa Fakih Mahallesi 

sakinlerinden Hacı Mustafa bin el-Hac Mehmed’dir
132

. En fazla servete sahip olan 

kadın ise Mustafa Fakih Mahallesi’nde ikamet eden Raziye binti Mehmed Ağa olup 

300.000 akçelik serveti vardır
133

. 

 

Tablo 6: Kadın ve Erkeklerin Servet Dağılımları 

Akçe Erkek Kadın Toplam 

0-10.000  25 10 35 

10.000-25.000 49 18 67 

25.000-50.000 28 5 33 

50.000-100.000 24 10 34 

100.000-250.000 17 4 21 

250.000 ve üzeri 12 2 14 
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2. Unvan ve Meslek Sahiplerine Göre Mal Varlığı 

 

207 tereke kaydını unvan ve meslek gruplarına göre incelediğimizde el-Hac 

yani Hacı unvanlı kiĢilerin servet toplamlarının diğer unvandaki kiĢilere nazaran 

daha fazla olduğunu görmekteyiz. 

207 tereke sahibi içerisinde 44 kiĢi el-hac yani Hacı unvanlıdır. 44 kiĢiden 

10’u 50.000-100.000 akçe 10 kiĢi de 100.000-250.000 akçe aralığında servete 

sahiptir. 6 kiĢi 10.000-25.000 akçe 6 kiĢi de 25.000-50.000 akçe servet aralığında yer 

almaktadır. Servet miktarları karĢılaĢtırıldığında ilk sırayı el-hac unvanlı kiĢiler almıĢ 

olup ikinci sırayı da Çelebi unvanlı kiĢiler almıĢtır. Sonrasında mal varlıkları 

sırasıyla es-Seyyid, Ağa, BeĢe, Bey, Efendi, Ġmam, DerviĢ, Halife ve Bayrakdar 

unvanlı kiĢilere aittir. 

Tereke kayıtlarını incelediğimiz zaman vefat eden kiĢilerin çoğunluğunun 

mesleğinin kaydedilmemiĢ olduğunu görmekteyiz. 207 tereke kaydı içerisinde sadece 

iki kiĢinin mesleğinin ne olduğu açıkça belirtilmiĢtir. Bu kiĢilerden biri sekban biri 

yeniçeri olarak kaydedilmiĢtir. Diğer kiĢilerin ise mesleğinin ne olduğunu muhallefat 

listelerinde yer alan menkullerden anlayabiliriz. 

Balıkesir’e misafir olarak gelen ve burada deryada boğularak vefat eden 

Cafer BeĢe ibn-i Abdullah isimli yeniçerinin servet miktarı 540 akçedir
134

. Gelenbe 

kazasına tabi Yeni köyde sağ kolundan kurĢun ile yaralanan ve yaĢadığı yerde 

iyileĢemeyip Balıkesir’e gelen ve burada vefat eden Mehmed bin Abdullah isimli 

sekbanın servet miktarı yaklaĢık 840 akçe 9 sümündür
135

. 
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3-Merkezde Ġkamet Eden Tereke Sahiplerinin Mal Varlıkları 

 

Balıkesir Ģehrinde yaĢayan 151 kiĢi bulunmaktadır. Bunlardan 106’sı erkek 

ve 45’i kadındır. ġehirde yaĢayan erkeklerin servet dağılımları genel olarak 10.000-

50.000 akçe arasında yoğunlaĢmıĢtır. Serveti 250.000-500.000 arasında olan 4 erkek 

bulunmaktadır. Serveti 500.000 akçe ve üzeri olan 6 erkek vardır. Merkezde oturan 

bir kiĢinin terekesinde yekûn yazılmamıĢtır. 

ġehirde yaĢayan 45 kadının, servet miktarlarına baktığımızda 10.000-25.000 

akçe arasında yoğunlaĢtığı görülür. 45 kadından 17’si bu aralıkta servet 

bırakmıĢlardır. Sonrasında bu servet miktarını 50.000-100.000 akçe aralığı 

izlemektedir. Bu aralıkta servet bırakan kadın sayısı ise 10’dur. 100.000-250.000 

akçe aralığında servet bırakan 3 kadın, 250.000 akçe ve üzeri servet bırakan 2 kadın 

bulunmaktadır. Mahallede ikamet eden bir kadının terekesinde ise yekûn 

yazılmamıĢtır. 

4- Köylerde Ġkamet Eden Tereke Sahiplerinin Mal Varlıkları 

 

207 tereke sahibi içerisinde 43 kiĢi köylerde ikamet etmektedir. Bu kiĢilerden 

39’u erkek dördü kadındır. Köylerde yaĢayan erkek tereke sahiplerinin servetleri 

10.000-25.000 akçe aralığında yoğunlaĢmıĢtır. Bu aralıkta servet bırakan 16 kiĢi 

mevcuttur. Bu yoğun servet aralığını, 100.000-250.000 akçe aralığında servet bırakan 

altı kiĢi izlemektedir. 250.000-500.000 akçe aralığında servet bırakan 1 kiĢi 500.000 

akçe ve üzeri aralıkta da bir kiĢi bulunmaktadır.  

Köylerde ikamet eden dört kadın terekesini incelediğimizde iki kadın 0.-

10.000 akçe servet aralığında bir kiĢi ise 10.000-25.000 akçe servet aralığındadır. 

Köyde yaĢayan kadınlar içerisinde en yüksek servet bırakan kiĢi 185.100 akçe serveti 

olan Halalca köyünde ikamet eden Rahime Hanım binti Ġsmail Bey’dir
136

. 
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HACI MUSTAFA BĠN el-HAC MEHMED’ĠN MALVARLIĞI 

 

Mustafa Fakih Mahallesi’nde sakin iken vefat eden Hacı Mustafa bin el-Hac 

Mehmed’in
137

 bırakmıĢ olduğu servetinin değeri 10.274 buçuk guruĢtur. Kendisi 

Balıkesir kazasının zenginlerindendir.  

Hacı Mustafa’nın mal varlığı dikkat çekicidir. Gayrimenkulleri arasında oda, 

deve ahırı, samanlık, tavuk avlusu, bağ, bağçe, dükkânlar, yağhane, menzil, ambar, 

iki çiftlik, hırdavathane ve bir değirmen bulunmaktadır. Gayrimenkullerinin toplamı 

3.570 guruĢtur. Bu gayrimenkuller servetinin yaklaĢık %34’ünü oluĢturmaktadır. 

Hacı Mustafa’nın dükkânları Balıkesir kazasında Eski Kuyumcular çarĢısında, Ġlyas 

PaĢa Hanı yakınında, Hoca Kapısı yakınında yer almaktadır. Hoca kapısı yakınında 

iki yağhanesi ve bir nalbant dükkanı bulunmaktadır. Çiftlikleri ise biri Ġldeniz Köyü, 

diğeri ise Köylü Köyü’ndedir. Hacı Mustafa bu kadar gayrimenkule kendisi sahip 

olabileceği gibi bazı gayrimenkuller miras kalmıĢ da olabilir. Fakat kendisi bu 

gayrimenkullere sahip olduysa bunu yatırım amaçlı almıĢ olabileceği düĢünülebilir.   

Tereke kaydını incelediğimiz Hacı Mustafa’nın 22 adet kölesi olduğu 

bazılarının Ġldeniz Köyünde bazılarının ise Köylü Köyündeki çiftlikte yaĢadığı 

belirtilmiĢtir. Hacı Mustafa bu kadar köleyi muhtemelen tarlada, hayvan bakımında 

ya da ev içi hizmette kullanıyor olmalıdır. 1.750 guruĢ değerinde olan köleler 

servetinin yaklaĢık %17’sini oluĢturmaktadır.  

Hacı Mustafa’nın geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı kayıtta bulunan 

hububat ve hayvan çeĢitliliğinden anlaĢılmaktadır. Hacı Mustafa’nın anbarda ve ekili 

halde bulunan 379 buçuk değerinde hububatı vardır. Bunları hınta, Ģair, alef, burçak, 

çavdar, nohud, mercimek, bakla gibi ürünler oluĢturmaktadır. Hacı Mustafa’nın 

araba, saban demiri, çift aleti kullanıyor olması onun tarımla uğraĢmıĢ olduğunu 

göstermektedir. 

Hacı Mustafa’nın 3.294 guruĢ değerinde hayvanı bulunmaktadır. Bu 

hayvanlar içerisinde doru at, bargir, deve, merkeb, camus, kara sığır ineği, taylı ve 

taysız kısrak, kuzulu ve kuzusuz ağnam bulunmaktadır. Hacı Mustafa’nın tereke 

kaydındaki ev eĢyaları incelediğimizde evinin gösteriĢten uzak bir ev olduğu 

düĢünülebilir. DöĢeme olarak kullandığı iki kebir kaliçesi, iki yan kaliçesi, iki yan 
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Selanik keçesi, köhne ve cedid mai valensesi, köhne kilimi bulunmaktadır. Oturma 

ve yatak takımları olarak da iki adet kırmızı çuka mak’adı, 10 adet müstamel beledi 

yastığı, sekiz adet çarĢafı ile birlikte yorganı ve dört adet beledi döĢeği 

bulunmaktadır.  

Bunun yanında bir adet köhne kaliçe seccadesi, bir dülbend ve bir kavuğu 

vardır.  

Hacı Mustafa’nın mutfak eĢyaları arasında bakır evanilere rastlanılmıĢtır. 

Ayrıca dört adet kahve ibriği, iki kahve tepsisi bulunmaktadır. Temizlik malzemesi 

olarak da bir leğeni, bir ibriği, güğümü vardır. Aydınlatma aracı olarak Ģamdan 

kullanmaktadır. Hacı Mustafa’nın evinde mevcut olan değerli eĢyalar da göze 

çarpmaktadır. Bunlar sim ile kaplanmıĢtır. 250 dirhem ağırlığında bir sim gülabdan, 

bir sim mecmer, 1 sim tepsisi olup bunlar 42 guruĢ değerindedir. Ayrıca15 guruĢ 

değerinde bir sim kılıcı bulunmaktadır.  

 

RAZĠYE BĠNT-Ġ MEHMED AĞANIN MALVARLIĞI 

Raziye bint-i Mehmed Ağa
138

 Balıkesir’de Mustafa Fakih Mahallesinde sakin 

iken vefat etmiĢtir. Veraseti zevci, annesi, bir oğlu ve bir kızına kalmıĢtır. Raziye 

2500 guruĢluk bir servetin sahibidir. Balıkesir’de 1000 guruĢluk bir evi 

bulunmaktadır. Bu ev onun servetinin %40’ını oluĢturmaktadır. Kadınların çoğunun 

bir gayrimenkule sahip olamadığı bu dönemde Raziye’nin bu denli pahalı bir evinin 

olması ona bu evin miras olarak kalabileceğini düĢündürmektedir. Gayrimenkulleri 

arasında evin yanısıra bir de 24 guruĢ değerinde bir hırdavathanesi bulunmaktadır.  

Raziye’nin tereke kaydına baktığımızda sahip olduğu eĢyalardan evine ve 

giyim kuĢamına önem veren biri olduğu anlaĢılmaktadır. Evine göz attığımızda lüks 

eĢyaların bulunduğu görülmektedir. Bunlar simden yapılmıĢ 850 dirhem olan birer 

adet gülabdan, tas, Ģamdan, leğen, ibrik ve tepsidir. Bunları fiyatı 110 guruĢtur. Yine 

simden yapılmıĢ olan 10 guruĢ değerinde bir adet sim takye kutusu, 1 adet 15 

guruĢluk sim aynası, 45 guruĢ değerinde 3 adet sim kılıcı ve15 guruĢluk bir adet sim 

kaddaresi bulunmaktadır.  
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Raziye’nin ev döĢemesinde Acem kaliçesi kullanılmıĢtır. Üzerine oturmak 

için seraser makad, sarı mürre makadlar vardır. Kılabdanlı yeĢil perde ile de ev 

dekorasyonu tamamlanmıĢtır. Yatak takımları arasında ise seraserden yapılmıĢ 

döĢek, yüz yastığı ve yorgan, sagir Ģib yorgan, beledi döĢek, beledi yorgan, 

münakkaĢ çarĢeb, darayi çarĢeb, yastık olarak da münakkaĢ, telli, kadife yastıkları 

tercih etmiĢtir. Yine ev eĢyası kategorisine alabileceğimiz ev eĢyalarını yerleĢtirmek 

için kullanabileceği münakkaĢ boğça, hatayi boğça, iĢleme darayi boğça, sandal 

boğça, sepet sandık gibi eĢyaları vardır. Mutfak eĢyaları arasında kebir lenger sahan, 

ayaklı sahan, sahan kapağı, bekmez tabesi, güğüm, börek tepsisi, kazgan, tencere, ve 

sofrası bulunmaktadır. KiĢisel temizlikte kullanabileceği münakkaĢ peĢgir, münakkaĢ 

makreme, hamam gömleği, el ibriği ve hamam leğeni mevcuttur.  

Raziye binti Mehmed Ağa’nın kullandığı giysileri arasında ise telli üstlük, 

beyaz dülbend çember, süs zenne don, çatkı, al çember, münakkaĢ don ve gömleği, 

incili mest pabucu, siyah muhayyeri feracesi, iki adet düğmeleri ile birlikte diba 

kaftanı, müstamel hatayi kaftanı, bir yeĢil atlas kaftanı, bir yeĢil hare kaftanı, hatayi 

entarisi, kenarı keten gömleği ve donu, müstamel kırmızı feracesi bulunmaktadır. 

Raziye giysilerini Ģık takı ve aksesuarlarla süslemiĢtir. Kullandığı takılar arasında 80 

guruĢ değerinde bir adet incili serpuĢ, 20 guruĢ değerinde bir adet altın sorguç, 20 

guruĢ değerinde iki adet incili saçlık, 20 guruĢ değerinde 155 dirhem olan sim kuĢak 

mevcuttur. Son olarak da Raziye’nin tereke kaydında 450 guruĢ değerinde 300 res 

ağnama,bir de 50 guruĢ değerinde Mushaf-ı Ģerife rastlanılmıĢtır. 
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B. Terekeyi OluĢturan Mal Grupları 

1. Gayrimenkul Mallar  

 

ĠncelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında yer alan gayrimenkul malları menzil 

(ev), çiftlik, ambar, Ģırahane, hırdavathane, avlu, ahır, fırın, bağ, oda, samanhane, 

kıyımhane, zeytin eĢcarından (ağaçlarından) hisse, değirmen, yağhane, bahçe, 

debbağhane, samanhane, kuyu, dükkân, Ģaraphane, ağıl ve matbah oluĢturmaktadır.    

Gayrimenkuller içerisinde en çok karĢılaĢtığımız taĢınmazlar evlerdir.  

Belgelerde yer alan evler menzil sözcüğü ile kaydedilmiĢtir. Menzil 18. Yüzyılda 

Osmanlılarda imar görmüĢ, belli bir lükse sahip, ikamet edilen yer anlamında 

kullanılmaktaydı
139

. Tereke kayıtlarında evler hakkında ayrıntılı bilgi olmamasına 

rağmen birkaç tereke kaydında evler hakkında Ģu bilgiler verilmiĢtir.  

Yenice Mahallesi’nde avluya ek olarak zeytin ağaçları ve diğer ağaçlar ile alt 

kat, bir kiler ile sofa bulunan 85 guruĢluk bir ev
140

 

Alt katı ve üst katı bulunan 200 guruĢ değerinde bir ev
141

 

Menzili saran birçok ev (büyût-ı adîde-yi…) 300 guruĢtur
142

. Burası büyük 

bir evin çevresinde yer alan birkaç küçük evlerden oluĢan ve ortak bir avluya sahip 

bir alan olarak düĢünülebilir.  

Kısaca Osmanlı evini tanımlayacak olursak, Osmanlı evi, büyüklüğü belli 

olmayan avlu ve bahçeye sahiptir. Avlu ve bahçe Osmanlı ailesinin yoğun olarak 

kullandığı bir mekân olduğu için burada birçok unsur yer almıĢtır. ÇeĢme veya kuyu, 

gelgeç arkı, tuvalet, meyveli ve meyvesiz ağaçlar bahçe veya avlunun temel 

elemanlarıdır. Bunların yanısıra ocak ya da fırın, subaĢındaki çamaĢır taĢı ve avlunun 

bir köĢesinde yer alan dibek taĢı ile örtme de bahçe ya da avluyu tamamlayan diğer 

unsurlardır.  

Bunların yanında evin zemin katı anbar, samanlık, ahır gibi unsurlar avlunun 

uzantısı ve ayrılmaz bir parçası görünümündedir. Bu nedenle Osmanlı ailesinin 

günlük hayatı yoğun Ģekilde burada geçmekmektedir. Dolayısıyla ailenin ev iĢleri 
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sırasında rahatça çamaĢır ve bulaĢık yıkama, kıĢlık yiyecekleri hazırlama, yemek ve 

ekmek piĢirme, odun kesme, hayvan bakımı, sebze ve meyve yetiĢtirme gibi 

faaliyetlerin yapılması, mahremiyeti koruma ve diğer ev müĢtemilatının güvenliğinin 

sağlanması için avlu çevresi kalın, yüksek ve sağır duvarlarla çevrilmiĢtir. 

Bulunduğu konuma göre bahçe ve avlunun çeĢitli yerlerine bina olunan Osmanlı evi, 

ya tek katlı ya da fevkânî ve tahtânî olmak üzere iki katlı yapılmıĢtır
143

.  

DeğerlendirmiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtları içerisinde evler 

genellikle kiĢilerin yaĢadıkları mekânlarda yer almaktadır. Fakat yaĢadığı yerden 

farklı olarak baĢka bir yerde evi olanlar da mevcuttur. 207 kiĢi içerisinde 116 kiĢi ev 

sahibidir. Bunlardan 98’i erkek 18’i kadındır. Balıkesir’de %56’lık bir kesim ev 

sahibidir diyebiliriz. Bazı kiĢilerin ise ev hisseleri bulunmaktadır. Ev hisseleri 

menzilden hisse veya nısf-ı menzilden hisse Ģeklinde kayıtlara geçmiĢtir. Evlerde 

hissesi olan 19 kiĢi mevcuttur. Bunlardan 14’ünün nısf (yarım) hissesi 

bulunmaktadır. Bir kiĢinin de hem evi hem de baĢka bir evden yarım hissesi 

mevcuttur. Sekiz kiĢinin iki evi vardır ve bunların sahiplerinin hepsi erkektir. Bir 

kiĢinin tereke kaydında ev “menzilleri” Ģeklinde, bir kiĢinin de “büyût-ı adîde-yi 

müĢtemil menzil” yani birçok ev Ģeklinde yazılmıĢtır. Bu evlerin kaç tane olduğunu 

bu Ģekilde yazdığı için tespit edemiyoruz. Balıkesir’de kadınların da ev sahibi olduğu 

görülmektedir.  

Kayıtlarda bazı menziller oda, samanhane, ahır, çiftlik, ambar, bağ, dükkân 

gibi diğer taĢınmazlarla birlikte yazılmıĢtır. Ev fiyatları 3 guruĢ (360 akçe) ile 1.000 

guruĢ (120.000 akçe) arasında değiĢmektedir. En düĢük ev fiyatı Oruçgazi 

Mahallesinde ikamet etmiĢ olan Mehmed bin Sefer’in Ali Demirci köyünde 

yıkılmaya yüz tutmuĢ menzilidir
144

. En pahallı ev ise Mustafa Fakih Mahallesinde 

ikamet etmiĢ olan Raziye binti Mehmed Ağa’nın 1.000 guruĢluk evidir
145

. Raziye 

binti Mehmed Ağa’nın serveti 2500 guruĢ değerindedir. Evi neredeyse servetinin 

yarısına yakın bir miktardır. Balıkesir tereke kayıtları ile aynı döneme rastlayan 

Manisa’da ise ev fiyatları en düĢük 1.440 akçe en yüksek fiyat ise 60.000 akçedir
146

. 

Balıkesir’de yer alan evlerin özellikleri ile ilgili bilgi verilmemesinden dolayı bu 
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fiyatları belirleyen ölçütler hakkında yorum yapmak mümkün değildir. Evlerde bu 

denli fiyat farkının oluĢmasında evlerin konumu, etrafında yer alan yapılar, inĢa 

tarzları gibi özellikler etkili olmuĢtur diyebiliriz. 

Balıkesir’de menzile ek olarak oda tabiri kullanılmıĢtır. Oda tabiri 

yeniçerilerin oturdukları kıĢlalar, evlerin oturmak ve yatmak için ayrılan bölümleri, 

öğrencilerin medrese ve zaviyelerde oturup yatmaya ayrılan bölümleri için 

kullanıldığı gibi kiralık pansiyon, han odaları ve depo olarak da kullanılmaktadır
147

. 

Elimizdeki kayıtlarda odalar hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. O dönemde 

kayıtlara geçen oda tabiri dâhiliye ve hariciye oda, fevkani ve tahtani oda, mücerred 

oda olarak ifade edilmiĢtir. Oda sayıları belirtmek için de bab ifadesi kullanılmıĢtır.  

Balıkesir tereke kayıtlarında geçen bir diğer taĢınmaz ise dükkânlardır. 14 

erkek terekesinde dükkân kayıtlıdır. Bu kiĢiler el-hac, hacı, beĢe, efendi, derviĢ, ağa, 

imam el-hac, çelebi gibi unvanlara ve boyacı lakabına sahiptirler. ĠncelemiĢ 

olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında dükkânların konumu, kaç tane olduğu ve ne 

dükkânı olduğu belirtilmiĢtir. Balıkesir’de dükkânlar Ġlyas PaĢa Hanı, Havace Kapısı 

ve Saraçhane yakınlarında, Börekçiler Mahallesi, Eski Kuyumcular çarĢısında ve bu 

sokakta yer alan Hüseyin PaĢa Hanı duvarına bitiĢik olarak yer almıĢtır. Dükkânların 

adetini belirtmek için bab, büyüklüğünü belirtmek için ise kıt’a tabiri kullanılmıĢtır.  

Bu dükkânlar içerisinde isimleri belirtilenler arasında yağhane, hırdavat 

dükkânı, alat dükkânı, debbağhane dükkânı ve nalband dükkânı yer almaktadır. Yedi 

kiĢinin de dükkânlarda hissesi bulunmaktadır. Bunlardan altısı erkek biri kadındır. 

Hisseli olan bu dükkânlar arasında yağhane, debbağhane dükkânları bulunmaktadır. 

Dükkânlar tereke sahiplerinin zanaat ve ticaretle uğraĢtıklarını göstermesi açısından 

önemlidir. Mustafa Fakih Mahallesi’nde ikamet eden Hacı Mustafa bin El-hac 

Mehmed’in 
148

 birçok dükkânı bulunmaktadır. Bunlar arasında; 

Eski Kuyumcular çarĢısında 500 guruĢluk dükkan 

Ġlyas PaĢa Hanı yakınında 800 guruĢluk dükkan 

Hoca Kapısı yakınında 200 guruĢluk bir yağhane 

Def’a Hoca Kapısı yakınında 150 guruĢluk bir yağhane 

Hoca kapısı yakınında 1 adet 20 guruĢluk nalband dükkânı bulunmaktadır.   
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Hacı Mustafa bin el-Hac Mehmed’in dükkânlarının yanısıra oda, ahır, 

samanlık, bağ, bahçe, çiftlik, anbar ve değirmen gibi birçok gayrimenkulü 

bulunmaktadır. Hacı Mustafa 10.274 buçuk guruĢ serveti ile Balıkesir’de zengin bir 

konuma sahiptir. Bu durumda zenginlik ile gayrimenkul sahibi olma arasında 

paralellik vardır diyebiliriz.  

Ġncelenen Balıkesir tereke kayıtlarında 11 kiĢinin çiftliği bulunmaktadır. 

Bunlardan 11’i erkek biri kadındır. Çiftlik sahipleri el-Hac, Bey, el-Hac Mir, Hacı, 

Çelebi ve Ağa gibi unvanlara sahiptirler. Bir kiĢinin iki çiftliği, bir kiĢinin çiftliğe ek 

diğer çiftlikten yarım hissesi, bir kiĢinin kardeĢi ile müĢterek olan çiftliği 

bulunmaktadır.  

Diğer gayrimenkuller arasında genellikle evlere ek olarak yapılan ya da 

evlerin bahçesinde ayrı bir yrede müstakil olarak bulunan ambarlar gelmektedir. 

KiĢiler baĢta tahıl olmak üzere beslenme maddelerini saklamak amacıyla bu binayı 

yapmıĢlardır. Ambarlar köyde yaĢayanların terekelerinde bulunduğu gibi Ģehirde 

yaĢayanların terekelerinde de rastlanmıĢtır.  

Balıkesir’de 96 kiĢinin bağı olup 4 kiĢinin de bağlar üzerinde hissesi 

bulunmaktadır. Bu kiĢilerden 91’i erkek dokuzu kadındır. Bu kiĢilerden bazılarının 

iki veya daha fazla bağı bulunmaktadır. Bu dönemde Balıkesir’de bağ sahibi olmanın 

çok yaygın olduğu görülmektedir. Tereke kaydında bağın büyüklüğü tanımlanırken 

kıt’a ya da dönüm ifadeleri kullanılmıĢtır. Bağlar Ali Demirci, Köseler, Kavakçı yeri, 

Türbe ardı ve Sütlüce gibi yerlerde yoğunlaĢmıĢtır. Bağlara ek olarak Ģırahanelerin 

bulunması da dikkat çekmektedir.  

Balıkesir’de el-Hac Ġshak Mahallesi’nde yaĢayan el-Hac Ali bin Osman’ın
149

, 

MezarbaĢı olarak adlandırılan yerde 55 guruĢluk bir kıt’a bağı, Kuruçal denilen yerde 

ise 20 guruĢluk bir kıt’a bağı bulunmaktadır. el-Hac Ali’nin tereke kaydına 

baktığımızda bağlarının yanısıra üç adet Ģırahanesinin olması ve bir senelik mahsül 

üzümünün bulunması onun üzümleri sattığını ve üzümlerden pekmez yaptığını bize 

göstermektedir. 

Diğer gayrimenkuller ise, hırdavathane, ahır, öküz ahırı, deve ahırı, fırın, 

samanhane, avlu, kuyu, zeytin ağaçlarından hisse, değirmen, bağçe, Ģaraphane, ağıl, 

matbah ve su değirmenidir. 
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2- Menkul Mallar 

KumaĢlar  

Balıkesir tereke kayıtlarında yer alan kıyafetlerin ve ev eĢyalarının yapımında 

kullanılan farklı kumaĢ çeĢitleri bulunmaktadır. Bunlar, aba, çuka, muhayyer, sof, 

hare, tiftik, Ģal, kisayi, bogasi, alaca, bez, beledi, helali, çekme, kadife, dokuma, 

astar, altınoluk, vale, car, kutni, darayi, ipek, bürüncük, diba, sandal, keremsud, atlas, 

seraser, sireng, Ģib, hatayi, kebedir. 

Balıkesir tereke kayıtlarında en çok rastlanan kumaĢ türlerinden biri abadır. 

Aba, dokunması ve kullanılması zamanımıza kadar gelmiĢ olan kalın yünlü bir 

kumaĢ türüdür. Bu kumaĢtan genellikle erkek elbiseleri yapılır ve en meĢhur abalar 

Balıkesir’de dokunurdu
150

.  

Balıkesir’de tarih içerisinde en önemli iĢ kollarından biri abacılık olmuĢtur. 

Gerek abanın ipinin üretilmesi ve bunun boyanması, kumaĢ haline getirilmesi 

gerekse abacılıkla ilgili yan iĢler olan dinkçilik ve terzilik yüzyıllar boyunca 

Balıkesir iktisadi hayatında önemli bir yere sahip olmuĢtur.  

Balıkesir’de abacılık bir abahane etrafında geliĢmiĢtir. Abahane bugün 

Zağnos PaĢa Camisi yanında bulunan sebze halinin bulunduğu alanda yer almıĢtır. 

1530 yılına ait 166 nolu Muhasabe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde Balıkesir’de 

abahane ile ilgili bir kayıt bulunmuyorsa da esnafların içerisinde abacılıkla doğrudan 

iliĢkili dinkçilerin bulunması dikkat çekicidir. Dinkçilik, aba kumaĢlarının sıkıĢtırılıp 

sağlamlaĢtırma iĢlemi olduğu için bu tarihte de Balıkesir’de yapılmıĢ olduğunu 

göstermektedir
151

.  

Balıkesir tereke kayıtlarında aba kumaĢtan Ģalvar, Ģal, yağmurluk, baĢlık, 

çakĢır ve zıbın yapılmıĢtır
152

. Belgelerde belirtilene göre abanın renkleri ise beyaz, 

mai, mor mai, kır, siyah, yeĢildir. Abadan yapılmıĢ giyecekler erkek tereke 

kayıtlarında karĢımıza çıkmaktadır.  

Abadan sonra diğer bir yünlü kumaĢ türü ise çukadır. Çuka yünden sıkı 

olarak dokunmuĢ dayanıklı bir kumaĢ olup özellikle erkek giyiminde kullanılmıĢtır. 
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En meĢhurları Üsküp ve Selanik’te dokunurdu
153

. Elimizdeki belgelerde çuka, 

“Londra çuka”, “London çuka” ve “çuka” Ģeklinde geçmektedir
154

. Çukalar, Selanik 

istisna olursa Avrupa kökenlidir ve Londura adı verilenin Ġngiliz malı olduğu 

belirgindir
155

. Bu durum bize ülkeler arası ticaret yapıldığını göstermesi açısından 

önemlidir.  

Çukadan kadınlara kıĢlık ferace, erkeklere ise cebken, câmedan, fermene, 

yelek, çakĢır, potur, kaput, avniye ve terlik yapılmıĢtır
156

. Elimizde bulunan Balıkesir 

tereke kayıtlarına baktığımızda çuka genellikle kürklerin kaplanmasında 

kullanılmıĢtır. Örneğin, çuka kaplı beden kürk, nefti çuka kaplı nafe kürk, yeĢil nefti 

çukaya kaplı çılkafa kürk, mai çukaya kaplı samur kürk, kırmızı çukaya kaplı nafe 

kürk gibi
157

. Balıkesir’de çuka kumaĢtan kürdiye, ferace, yelek, donluk, nimten, 

yağmurluk, dolama, zıbun, Ģalvar, biniĢ, çakĢır, baĢlık ve serpuĢ yapıldığı 

görülmektedir. Ayrıca belgelerde çukanın renkleri de belirtilmiĢ olup bunlar nefti, 

yeĢil, ankudi, mai, kırmızı, sarı, benefiĢ gibi renklerdir. Aba ve çuka gibi yünlü 

kumaĢlar ağırlıklı olarak erkek terekelerinde karĢımıza çıkmaktadır. 

Yünlü kumaĢ kategorisine giren diğer kumaĢlar ise muhayyer ve softur. 

Muhayyer, hareli bir kumaĢın adıdır
158

. Balıkesirde muhayyer kumaĢtan ferace 

yapılmıĢtır. Sof ise, ince keçi kılından Ģali gibi dokunan kumaĢ adıdır. Ġnce sof, kalın 

sof, muhayyer gibi türleri olduğu gibi yapıldığı yere göre Ankara sofu, Bağdat sofu 

adını almaktadır. Bu kumaĢtan erkeklere kürk, cübbe, kadınlara ise ferace 

yapılırdı
159

. Balıkesir’de sof kumaĢtan ferace, kerrake, kuĢak, donluk, çakĢır 

yapılmıĢtır
160

. Bazı kürklerin kaplamasında sof kumaĢ kullanılmıĢtır.  

Hare, Sof gibi dalgalı bir kumaĢtır. Daima düz renklidir. Mermerin dalgalı 

damarları görünümünde olup telli, telsiz, direkli her rengi vardır
161

. Bu kumaĢ kaftan 

ve entari yapımında kullanılmıĢtır.  
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Tiftik, Ankara’nın tiftik keçisi kılından dokunmuĢ tüylü kumaĢa verilen 

isimdir
162

. Sadece bir tereke kaydında rastlanmıĢ olup tiftik kuĢak Ģeklinde kayıtta 

geçmektedir
163

. 

ġal, yün kumaĢ türlerindendir. Ġran ve Hindistanda yapılanları daha 

kıymetliydi. ġaldan elbise, yorgan, bohça ve daha farklı Ģeyler de yapılırdı
164

. 

Balıkesir’deki muhallefat listelerinde Ģal kumaĢtan kuĢak ve dolama yapılmıĢtır.  

Kisâyî, Kıldan yapılmıĢ bir çeĢit yünlü kumaĢ çeĢididir
165

. Bu kumaĢ sadece 

üç top olarak kayda geçmiĢtir. 

Bogasi, astarlık olmak üzere, el tezgâhlarında pamuk ipliğinden dokunmuĢ
166

 

Amerikan bezine benzeyen bir tür kaput bezini andıran bezdir
167

. Bogasi üretildiği 

yerin adını almıĢtır. Balıkesir’deki tereke kayıtlarında Manisa, Acem ve Halep 

bogasisi olarak geçmektedir
168

. Bogasiden kapama, kaftan, ihram, çakĢır, kürk, zıbun 

yapılmıĢtır. Bu kumaĢta kırmızı, beyaz, yeĢil, mai, fıstıkî, sarı ve cividi renkler 

kullanılmıĢtır. Ayrıca mumlu, perçemi gibi nitelikleri belirtilmiĢtir. Bogasi kullanım 

yerine göre donluk ve makremelik olarak kaydedilmiĢtir. Ayrıca kürkün 

kaplamasında da kullanılmıĢtır. 

Alaca, fesrengi ve lacivert zemin üzerine sarı çizgili pamuklu bir kumaĢtır. 

Çok dayanıklı olup erkeklere mintan, kadınlara Ģalvar ve entari yapılırdı
169

. Balıkesir 

tereke kayıtlarında yer alan alaca çeĢitleri Manisa, ġam, ve Halep alacasıdır
170

. 

Alacadan genellikle entari, sade, zıbun, kapama, kaftan, don yapılmıĢ olup bunların 

yapımında mor, kırmızı, sarı, benefiĢ renkler kullanılmıĢtır. ġam alacasından da 

kaftan ve didik dikilmiĢtir.  

Alacadan sonra diğer bir pamuklu kumaĢ çeĢidi de bezdir. Bez, pamuk, keten 

ve kenevirden yapılmaktadır
171

. Ġpliğin cinsine, kalınlığına, inceliğine, dokunuĢ 

tarzına, yumuĢak ve sertliğine göre çeĢitli türleri olup, Amerikan bezi, Trabzon bezi, 

Yelken bezi gibi isimler alır, bir kısmı da tülbend ve patiska gibi müstakil isimler 
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taĢımaktadır
172

. Balıkesir’de bez çeĢitleri olarak penbe bezi, keten bezi, penbe kenarlı 

bez, ipek kenarlı bez, legebori bez olup bezler kırmızı, yeĢil ve beyaz renktedir. Bez 

kumaĢtan ferace, kuĢak, sarık ve uçkur yapılmıĢtır. Keten bezi gömlek ve donların 

kenarları için de kullanılmıĢtır. Bezler kullanım alanalarına göre zenne donluğu bez 

beyaz makremelik bez adını almıĢtır.  

Beledi, bu kumaĢa Ġzmir ve Bursa’da beledi, Konya’da velidi, diğer 

bölgelerimizde Karaoğlan dimisi adı verilmiĢtir. Bu kumaĢın dokuma maddesi 

tamamen pamuktur
173

. Balıkesir’de bu kumaĢ yastık, yorgan gibi yatak takımlarının 

yapımında kullanılmıĢtır.  

Helalî, Bürümcüğün pamuk karıĢık olan türüne verilen isimdir
174

. Bu kumaĢ 

kumaĢtan kaftan, kuĢak yapımında kullanılmıĢ olup helali kumaĢta mor, yeĢil ve mai 

renkler kullanılmıĢtır
175

. 

Çekme, çizgili kumaĢ gibi pamuktan dokuma olan kumaĢtır
176

. Kayıtlarda 

çekme kumaĢtan kaftan yapılmıĢtır
177

. Çekme kumaĢın nefti, mor ve beyaz renkleri 

mevcuttur. 

Kadife, ipek veya pamuk ve yünden yüzü tüylü yumuĢak bir kumaĢtır. 

Eskiden beri memleketimizde kadın ve erkek giyimi olarak kullanılmıĢtır. Daha 14. 

ve 15. yüzyıllarda Bursa’da dokunmuĢ ipekli Türk kadifeleri Avrupa pazarlarında da 

en kabul gören kumaĢlardandır. Kadife kumaĢtan takke, kavuk, cebken, camedan, 

Ģalvar, entari, hırka, ayak terliği yapılmıĢtır. Ayrıca döĢemelik için de 

kullanılmıĢtır
178

.  

Dokuma, iplikleri birbiri arasından geçirerek kumaĢ yapma iĢi ve bu Ģekilde 

yapılan bez ve kumaĢlardır
179

.  

Astar, elbiselerde kumaĢları daha dayanıklı hale getirmek için altlarına 

konulan bez ve kumaĢlar olup genellikle pamuktan, nadiren ipekten dokunurdu. En 

meĢhurları Manisa ve Adana’da dokunmuĢtur
180

.  
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Altınoluk, üzeri çubuklu olan bir çeĢit kumaĢ, dokumadır
181

. Tereke kaydında 

bu kumaĢtan yapılmıĢ olan kaftan vardır. Sadece bir kadın tereke kaydında bu 

kumaĢtan kaftan yapılmıĢ olup “Altınoluk kaftan”
182

 Ģeklinde geçmektedir.  

Vale, Balıkesir tereke kayıtlarında ender rastlanan kumaĢ türünden olup ince 

ve kaygan baĢörtülük kumaĢın adıdır
183

. Kayıtlarda “vale” sadece isim olarak geçmiĢ 

olup bu kumaĢla ilgili yapılmıĢ olan herhangi bir eĢya belirtilmemiĢtir. 

Car, örtünmeye elveriĢli ölçüde bir veya iki kanat halinde olup, piĢmiĢ ipekle 

dokunan bez ve ipeklilerdir. Düz ve süslü olarak iki türlü olup Bağdad, Halep, ġam 

ve Bursa’da dokunanları en makbul olanlarıdır
184

. Bu kumaĢ kuĢak yapımında 

kullanılmıĢtır. 

Kutni, çözgü ipliği ince ipek, atkı ipliği iki pamuk ipliği ve bir ipek ipliğinden 

dokunan enine çizgili kalın dokunmuĢ bir kumaĢ türüdür
185

. Çoğunlukla kızıl renk 

üzerine sarı çubuklu olurdu. Kadınlar bu kumaĢtan önü açık, yanları yırtmaçlı ve içi 

astarlı entari dikerlerdi. Ayrıca döĢemecilikte de kullanılırdı
186

. Bu kumaĢtan kaftan 

ve kapama yapılmıĢtır. Beyaz, kırmızı ve sedefli renkler tercih edilmiĢtir
187

.  

Dârâyî, Ġran’dan ithal edilen, çeĢitli renkler üzerine kalın bir eski kumaĢın 

ismidir. ġam’da dokunanlarına ġam darayisi denir. GümüĢ ve altın sırma tellerle 

dokunmuĢ bir tür ipekli kumaĢtır
188

. Tereke kayıtlarında darayi kumaĢtan zıbun, 

entari, don, kapama, kaftan yapıldığı görülmektedir. 

Ġpek, ipek ipliği ile dokunmuĢ kumaĢlara denmektedir. Ġpliğin türüne ve 

dokunma Ģekline göre ipekli kumaĢ, bürümcük, canfes, atlas gibi isimler almıĢtır
189

. 

Kayıtlarda bu kumaĢ ipek ve ham ipek olarak geçmiĢ olup gömleklerin kenarlarında 

detay amaçlı kullanılmıĢtır.  

Ġpekli kumaĢ olarak dokuma Ģekline göre ayrılan kumaĢlar arasında ham 

ipekten, biraz da keten ipliği katılarak dokunan yazlık bir kumaĢ olan tül gibi ince ve 
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açık krem renkte olan bürüncük
190

 kumaĢtan çoğunlukla gömlek dikilmiĢtir. Brocart 

denilen, çeĢitli renk ve desende ipekli bir kumaĢ olan dibadan
191

 ise kaftan, entari ve 

serpuĢ yapılmıĢtır. Ġpekli pamuklu bir kumaĢ olup bu kumaĢın bir yolu ipek bir yolu 

pamuk olan sandal
192

, ipekli bir kumaĢ adı olan alaca gibi Halep’te dokunan 

keremsud
193

, ipekle dokunmuĢ düz, hareli ve çeĢitli renkte sert bir kumaĢ olan 

atlas
194

, ipekli ve baĢtanbaĢa her yeri altın ve gümüĢ tellerle iĢlenmiĢ eski ve çok 

kıymetli bir kumaĢ olan seraser
195

, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar kullanılan bir tür 

ipekli kumaĢ olan sî-reng
196

, ipekli bir kumaĢ telli bir tür bürüncük olan Ģib
197

 eski 

bir ipekli kumaĢ, zemini siyah ve sırmadan olan hataînin sade hatai, telli hatai, 

nevzuhur hatai
198

 gibi çeĢitleri vardır.  

Atlas kumaĢ kaftan ve zıbın yapımında, seraser ve sireng kumaĢ ise yorgan ve 

yastıklarda kullanılmıĢtır. ġib kumaĢtan ise takye ve serpuĢ yapılmıĢtır. 

Hatayi kumaĢ kaftan, çintiyan, entari, zıbın, kapama yapımında kullanılmıĢtır. 

Karaoğlan Mahallesinde sakin iken vefat eden Hatice binti Mustafa’nın tereke 

kaydında hatayi kaftan, mai telli hatayi kaftan, kırmızı hatayi kaftan, beyaz hatayi 

kaftan, alaca hatayi kapama, al hatayi kaftan, hatayi mor kaftan, nefti hatayi kaftan, 

hatayi entari gibi bu kumaĢtan yapılmıĢ giyecekleri karĢımıza çıkmaktadır
199

. 

Kebe, en kalın keçeye verilen isimdir. Çobanların giydikleri kepenekler 

kebeden yapılmaktadır. Tüylü olan cinsine Yanbolu kebesi denilmektedir
200

. 

Kebeden zıbun yapılmıĢ olup kayıtlarda çeĢit olarak sarı kebe, sırmalı kebe olarak 

yazılmıĢtır. Bu dönemde Balıkesir’de çeĢitli kumaĢların olduğu görülmüĢtür. 

Erkekler genellikle kava ve yünlü kumaĢları tercih ederken kadınlar daha zarif ipeksi 

ve pamuksu kumaĢları tercih etmiĢlerdir. 
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Giyecekler  

ĠncelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında giysiler dıĢ giyim, iç giyim, 

baĢlıklar ve ayağa giyilenler olarak ayrılmıĢtır. DıĢ giyim ve iç giyim eĢyalar 

arasında ferace, kaftan, kapama, kürk, aba, gömlek, entari, üstlük, nimten, dolama, 

yağmurluk, yelek, kontoĢ, kerrake, biniĢ, ihram, çekme, çakĢır, don, zıbun, dizlik, 

çintiyan, Ģalvar, Ģal gibi kıyafetler bulunmaktadır.  

Ferace, 16. yüzyıla ait kaynaklar feracenin önden açık, bedeni ve kolları bol, 

eteği yere kadar uzun, boyuna oturmuĢ yuvarlak veya hafifçe “V” Ģeklinde oyulmuĢ 

yakalı ve ön açıklığının iki yanında yer alan dikey yırtmaç cepli bir tür cübbe 

olduğunu göstermiĢtir
201

.  

18. yüzyılın baĢlarından itibaren kadın ferace ve yaĢmaklarında değiĢim 

olmuĢtur. Bu dönemde feracelere birer karıĢ uzunluğunda yakalar takılmıĢ ve 

gerdanda bir açıklık kalmıĢtır
202

. Bu kıyafet hem erkekler hem de kadınlar tarafından 

kullanılmıĢtır. Balıkesir tereke kayıtlarında feraceler 30 kadın ve 10 erkek 

terekesinde karĢımıza çıkmaktadır. Bu dönemdeki feracelerde mehiri, çuka, bez ve 

sof kumaĢ kullanılmıĢ olup siyah, kırmızı, ankudi, benefiĢ, yeĢil, nefti ve mai renkler 

tercih edilmiĢtir. Feracelerin en düĢük fiyatı 3 smn en yüksek fiyatı ise 10 guruĢtur. 

Feracelerin en değerlisi çuka kumaĢtan yapılmıĢ olanlardır.
203

.        

Kaftan, biçim itibariyle entari gibi, boyu uzun, önden açık, kolları uzun veya 

kısa olabilen üst giysisidir. Kaftan saray çevresinde ve erkek giyiminde resmi bir 

nitelik kazanmıĢ durumda iken, kadınlar tarafından da kullanılan bir kıyafet 

olmuĢtur. Kadın kaftanları varlık göstergesi durumunda olup, kumaĢı, iĢlemesi, 

kürkü ve aksesuarları ile kadının statüsünü göstermektedir
204

.  

Balıkesir tereke kayıtlarında kaftanlar hem erkek hem de kadınlar tarafından 

kullanılan bir giysidir. 38 kadın ve 28 erkek terekesinde bulunmaktadır. Fiyatları 1 

sülüs ile 20 guruĢ arasında değiĢmektedir. Bu dönemde kaftanlar özellikle kadınlar 

tarafından daha çok tercih edilmiĢ olup çeĢitli renk, desen ve kumaĢlardan 

yapılmıĢtır. Kaftanlar, yeĢil, kırmızı, sarı, mor, fıstıkî, nefti, gülgüni, beyaz, mai, 
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gögez ve turuncu renklerdedir. Bunların yapımında ise alaca, Ģam alacası, bogasi, 

diba, venedik dibası, hatayi, venedik hatayi, atlas, darayi, kutni, zincirbab, sandal,  

hare, altınoluk, mürre, helali, çerkezi ve çekme gibi kumaĢlar kullanılmıĢtır. Kaftanın 

özelliğine göre telli kaftan, çiçekli kaftan, zenne kaftan ve sim düğmeli kaftan olarak 

adlandırılmıĢtır.  

Hatice binti Mustafa’nın kıyafetleri arasında çeĢitli kaftanlar bulunmaktadır. 

Bunlar nefti çekme kaftan, Venedik dibası mor kaftan, gülgüni diba kaftan, hatayi 

kaftan, mai telli hatayi kaftan, kırmızı hatayi kaftan, beyaz hatayi kaftan, zincir bab 

göğez kaftan, diba al kaftan, yeĢil zincir bab kaftan, sade gülgüni kaftan, mor çekme 

kaftan, al hatayi kaftan, hatayi mor kaftan, nefti hatayi kaftan, diba göğez kaftan gibi 

çeĢitli renk ve desenlerde kaftanları bulunmaktadır
205

. Hatice binti Mustafa’nın 2489 

guruĢ 5 paralık serveti içerisinde kaftanlar 134 guruĢluk bir kısmı kapsamaktadır.  

Kapama, astarlı olan kaftanlara denilmiĢtir. Bunların içi de çoğunlukla 

pamukla doldurulmuĢtur
206

.  Bu giysi de hem erkek hem de kadın tarafından 

kullanılmıĢtır. Kapamalar alaca, yeĢil, sarı, beyaz, ve mai renklerde olup sim düğme 

gibi aksesuarla da süslenmiĢtir. Pir came bogasi, hatayi, derayi, kutni, gibi 

kumaĢlardan yapılmıĢtır.  

Osmanlı’da kürk ilk zamanlarda daha çok soğuktan korunmaya yönelik bir 

ihtiyaç olmuĢken zamanla lüks haline gelmiĢtir. 17. yüzyıl Osmanlı piyasasında 

samur, vaĢak, kakum, zerdeva, kursak, tilki, sansar, çılkafa, sincap, tavĢan, göçen, 

çakal, kuzu ve kedi kürkleri bulunmaktadır. Bu postların hayvanın cins ve özelliğine 

göre sırt, kafa, nafe, boyun, paça gibi kısımları ayrı ayrı ve her biri iki ya da üç 

kalitesiyle piyasada görülmektedir 
207

.  

Balıkesir tereke kayıtlarında çılkafa, nafe, kakum, samur, sincap, kuzu, kedi 

ve beden kürklerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bunlardan çılkafa kurdun ense 

postundan, nafe ise tilki ve benzeri hayvanların karın kısmından yapılan kürktür
208

. 

Diğer bir çeĢit olan kakum ise kuzey memleketlerinde bulunan, gövdesi beyaz 

kuyruğu siyah olan ve gelinciğe benzeyen bir hayvandır bu hayvandan yapılmıĢ olan 

kürk ise kakum kürküdür. Bu dönemde kürkler çoğunlukla çuka adı verilen kumaĢla 

kaplı olsa da sof ve bogasi kumaĢla kaplı olan kürkler de bulunmaktadır. Kürkler 
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nimten, biniĢ gibi kıyafetlerde kullanılmıĢlardır. Kürklerde kahverengi, beyaz, nefti, 

yeĢil, mai, kırmızı, mor, siyah ve gülgüni gibi renkler kullanılmıĢ olup eski ya da 

yeni oluĢlarına, kullanılmıĢlık durumlarına göre cedit, köhne, müstamel olarak 

nitelendirilmiĢlerdir.  

Kürk hem erkek hem de kadın terekelerinde bulunmaktadır
209

. Kadınlara 

oranla erkek terekelerinde daha çok karĢımıza çıkmaktadır. 54 erkek ve beĢ kadın 

tereke kaydında yer almaktadır. Kürk kullananlar beĢe, hacı, çelebi, ağa, el-Hac, 

efendi, bey, mir, es-seyyid, umdet’ül meĢayih gibi unvanlara sahiptirler. Kürklerin 

fiyatları üç sümün ve bir rubtan baĢlayıp 140 guruĢa kadar çıkmaktadır. Bunların 

içerisinde en kıymetli olanları samur, nafe, çılkafa ve kakum kürkleridir. Erkekler 

arasında sahip olduğu kürkler ile en dikkat çeken isim Sahn-ı Hisar mahallesi’nde 

sakin iken vefat eden Ġsmail Bey ibn-i Mir AliĢan’dır
210

.  Ġsmail Bey’in 140 guruĢluk 

ve 30 guruĢluk samur kürkü, 12 guruĢluk mai kürkü, 16 guruĢluk sincap beden 

kürkü, 40 guruĢluk nafe cedit kürkü bulunmaktadır. 

Aba, yünden yapılmıĢ kaba kumaĢ ve bu kumaĢtan yapılmıĢ üstlük ruba, 

hırka abadan yapılmıĢ aba potur, aba terlik Ģeklinde ifade edilmektedir
211

. Balıkesir 

tereke kayıtlarında aba kumaĢ olarak belirtildiği gibi sadece aba kelimesi ile de 

geçmektedir. Bu da bize abanın doğrudan kıyafet olduğu izlenimini vermektedir. 

Abalar yaygın olarak erkek tereke kayıtlarında bulunmaktadır.             

Gömlek erkek gömleklerinin eteği dizden yukarıda kalır ve belden aĢağı iç 

donunun içine sokulur. Kadın gömlekleri ise, ayak bileklerine kadar uzun olup bu 

çamaĢır bedenin üst kısmını örtmektedir
212

. Gömlekler bürüncek gömlek, telli 

gömlek, münakkaĢ gömlek, zenne gömlek, al gömlek, kılabdanlı gömlek, kenarlı 

gömlek, sırmalı gömlek, ipek kenarı gömlek, iĢleme gömlek, kenarı keten gömlek, 

ipek kenarlı gömlek, bürüncek gömlek Ģeklindedir
213

. 

Entari, basma, patiska ve diğer kumaĢlardan yapılan uzun bir libas, düz ve 

süssüz kadın giysisi olan entari eskiden erkekler tarafından da giyilmiĢtir
214

. 
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Balıkesir tereke kayıtlarında görüldüğü üzere entariler hem erkek hem de kadın 

terekelerinde karĢımıza çıkmaktadır. Entariler, sandal, hatayi, hare, zincir bab, 

derayi, diba, alaca gibi kumaĢlardan dikilmiĢ olup çiçekli, telli gibi çeĢitleri 

bulunmaktadır. Bunlarda mor, mai, sarı ve yeĢil renkler kullanılmıĢtır
215

.  

Üstlük, eskiden kadınların peĢtemalın üzerine giydikleri omuzları örten ve 

bele kadar inen dört köĢe ve genellikle kareli kumaĢtan yapılan giysidir
216

. 

Kayıtlarda telli üstlük, beyaz telli üstlük Ģeklinde geçmektedir.  

Nimten, iç gömleği üzerine giyilir, etekleri kalçaları örtecek kadar uzun, düz 

yakalı, uzun kollu, önü entari gibi yarım yırtmaçlı olup yırtmacı üç dört düğme ile 

kapanmaktadır
217

. Balıkesir’de nimten mor, yeĢil, kırmızı ve mai renklerde olup çuka 

kumaĢtan dikilmiĢtir. 

Dolama, üste giyilen cübbemsi bir tür elbise olup önü açık ve belden bir 

kuĢakla bağlanmaktadır. Kadınların giymiĢ oldukları dolamalar diz kapaklarından az 

aĢağıya kadar inerdi. Yeniçeri dolamaları ise daha uzun olup, ön kısımları yürümeye 

engel olmasın diye bele sokulurdu. Üst kısmı bele kadar düğmeli, alt kısmı ise geniĢ 

Ģekildeydi. Bellerine çizgili kumaĢtan kuĢak bağlanırdı. Dolamalar çuka denilen 

yünlü kumaĢtan imal edilmiĢtir
218

. Elimizdeki belgelerde dolamalar Ģal ve çukadan 

yapılmıĢ ve yeĢil, mai renkler kullanılmıĢtır.    

Yağmurluk, üstü balmumu veya kauçuk gibi bir Ģeyle kaplanarak su 

geçmeyecek hale getirilen, yağmurlu havalarda giyilen üstlük olarak tarif 

edilmektedir
219

. Yağmurluklar erkek tereke kayıtlarında daha fazla karĢımıza 

çıkmıĢtır. Bunlar aba ve çuka kumaĢlardan dikilmiĢtir. Renk olarak siyah, mai ve 

beyaz renkleri bulunmaktadır.       

Yelek, kolsuz veya genellikle önü açık, eteği bele kadar kısa olup mintan 

üzerine ve ceket, cebken, salta altına giyilen kıyafettir
220

. Erkek tereke kaydında mai 

çuka yelek Ģeklinde yazılmıĢtır
221

. 
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KontoĢ, tatar beylerinin giydikleri yüzü harçlı, dar kollu üstlük libas, 

kapaniçenin bir türü olan giyim eĢyasıdır
222

. Elimizdeki kayıtlarda mai ve yeĢil 

kontoĢ yer almaktadır
223

. 

Kerrake, ince sof kumaĢtan yapılmıĢ hafif bir cübbedir. Zamanında ilmiye 

mensupları giyerdi
224

. Kerrakenin mor ve nefti renkleri mevcuttur. Kerrakeyi 

kullanan dört erkekten ikisi Ağa, biri el-Hac Mir, biri Bey unvanını 

kullanmaktadır
225

.  

BiniĢ, yüksek tabakadan ve özellikle ulemâların giymiĢ olduğu cübbedir. 

Avâmın giymiĢ olduğu cübbeden farkı bedeninin daha geniĢ ve kollarının da daha 

bol ve uzun olmasıdır. BiniĢ, kıĢ için yünlü kumaĢtan, yaz için keten ve sof kumaĢtan 

kesilir, rengi ise deve tüyü veya genellikle siyah olurdu
226

. Elimizdeki belgelerde 

biniĢ, yünlü bir kumaĢ olan çukadan yapılmıĢ olup sarı ve nefti renkler tercih 

edilmiĢtir.  

Ġhram, Hacıların Mekke’ye girmek, hac ve umre yapmak için pamuk, yün ve 

ketenden yapılan dikiĢsiz olarak giydikleri elbisedir
227

. Ġhramlar erkek terekelerinde 

yer almıĢtır. Beyaz ihram, kırmızı ihram, bogasi ihram, Ģeritli cezair ihramı gibi 

çeĢitleri vardır
228

.  

Çekme, kadın ve erkekler tarafından özellikle üst kirletici iĢler baĢında 

giyilen uzun, geniĢ, bol bir iĢ Ģalvarının ismidir
229

. Pakalın’a göre ise çekme, sefere 

gidilirken çediğin üzerine giyilen çizmeye verilen isimdir
230

. Çekme, elimizde 

bulunan kayıtta sadece “çekme, beyaz çekme”
231

 Ģeklinde kaydedilmiĢ ve baĢka bir 

özelliği belirtilmemiĢ olduğu için çekmenin Ģalvar mı yoksa çizme mi olduğu 

konusunda net bir fikir elde edemiyoruz.  

ÇakĢır Ģalvara göre daha dar pantolon olup, belden uçkurluğuna geçirilen bir 

uçkur ile bele bağlanmaktadır. Diz kapağından aĢağıya doğru daralır ve baldırı ayak 

bileğine kadar bir tozluk gibi sarardı. ÇakĢırın ikinci çeĢidine diz çakĢırı adı 
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verilmektedir. Paçası diz kapağının üzerinde kalmıĢ, baldırı örtmeyen bir çakĢır 

çeĢididir
232

. ÇakĢır erkek tereke kayıtlarında karĢımıza çıkmıĢtır. Mor ve kırmızı 

renklerde olup aba, bogasi, sof ve çuka gibi kumaĢlardan yapılmıĢtır. Bazı kayıtlarda 

ise çakĢır diz çakĢırı Ģeklinde geçmektedir. 

Don, vücudu belden aĢağıya topuklara kadar örten ve bacaklar için iki parçası 

bulunan, ten üzerine giyilen iç çamaĢırıdır
233

. Sandal don, münakkaĢ don, zenne don, 

al don, kenarı keten don, alaca don, beyaz don, iĢleme don, dokuma don, sade don, 

telli don, darayi don, mütella don, münakkaĢ kılabdanlı don, beyaz don, gök don, 

benefiĢ don gibi çeĢitleri bulunmaktadır. 

Zıbun, Eskiden kaftan altına giyilen kısa pamuklu gömlek anlamında 

kullanılmaktadır
234

. Kayıtlarda zıbun çeĢitleri alaca zıbun, sarı zıbun, kırmızı bogasi 

zıbun, müstamel al darayi zıbun, mürre zıbun, beyaz zıbun, darayi zıbun, hatayi 

zıbun, al zıbun, cedid bogasi zıbun, atlas zıbun, sandal zıbun, beyaz zıbun, aba zıbun, 

çuka zıbun, mai çuka zıbun, kebe zıbun, zenne zıbundur.  

Dizlik, dize kadar olan kısa don ve tumana verilen isimdir. Dizlik daima 

beyaz dimi kumaĢtan kesilip yapılmıĢtır. Ağ kısmı bol ve körüklüydü. Dizlik kısa bir 

don olup, diz kapaklarını örter, diz kapağından aĢağıya sadece 3 ya da 4 parmak iner, 

baldırlar tamamen açıkta kalırdı
235

.  

Çintiyan, kadınların belden aĢağı giydikleri don türünden, paçası büzgülü 

geniĢ Ģalvardır
236

. Hem kadın hem de erkek terekelerinde karĢımıza çıkmaktadır. 

Sandal ve hatayi kumaĢtan dikilmiĢ olup, mai, al ve sarı renkleri bulunmaktadır. 

ġalvar, ekseri yünlü kumaĢtan ve kadınlarda bazen ipekten yapılan geniĢ üst 

donu olarak adlandırılmaktadır
237

. ġalvar kayıtlarda yünlü kumaĢ olan aba ve 

çukadan yapılmıĢtır. Mai ve beyaz renkleri bulunmaktadır.  

ġal, her çeĢit yünlü kumaĢtan ve ipeklilerden veya yün örgülerden yapılan 

bütün boyun ve omuz atkılarına bu isim verilmiĢtir
238

. Kayıtlarda aba Ģal ve kırmızı 

Ģal olarak geçmektedir.  
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Balıkesir’de kullanılan diğer giyim eĢyası ise baĢlıklardır. Bu baĢlıklar 

arasında takye, serpuĢ, dülbend, çenber, yaĢmak, sarık, kavuk, baĢlık, destar, yemeni, 

mukaddem, çatkı, puĢi, kellepuĢ bulunmaktadır. 

Takye, fes, külah, kavuk gibi herhangi bir serpuĢ altına giyilen ve baĢın terini 

emerek serpuĢun kirlenmesini önleyen ince bezden yapılan baĢ kabıdır
239

.  Erkek ve 

kadın terekelerinde görmekteyiz. Kayıtlarda Ģib takye, zenne takye, telli takye, yeĢil 

Ģib takye Ģeklinde görülmektedir.  

SerpuĢ, Ser baĢ puĢi de giymek anlamında olup baĢa giyilecek baĢ kisvesi, 

baĢlık demektir
240

. Kadın terekesinde yer alan serpuĢlar incilerle süslenmiĢtir. ġib, 

diba, çuka ve dibace kumaĢlardan dikilmiĢtir.  

Dülbend, ince beyaz bez, sarıklık bez anlamındadır. Günlük hayatta çeĢitli 

yerlerde kullanılmıĢtır. Keten ve pamuk ipliğinden oluĢuna, sık ve seyrek 

dokunuĢuna göre çeĢitleri bulunmaktadır
241

. Cudi, nim dülbend gibi çeĢitleri vardır. 

Çember, boyun ya da alına bağlanan yemeni anlamındadır
242

. Acem çember, 

yemeni çember, alaca çember, al çember, beyaz dülbend çember, beyaz çember, sim 

Ģeritli çember Ģeklinde çeĢitleri bulunmaktadır. 

YaĢmak, kadınların ferace giydikleri dönemlerde baĢlarını ve yüzlerini 

sardıkları beyaz örtüdür
243

.  

Sarık, bir serpuĢ yani fes, külah, kavuk gibi baĢ kisvesi üzerine sarılan 

dülbend, ağabani veya Ģala denir
244

. Sarıklar beyaz sarık, nim sarık, yeĢil sarık, bez 

sarık, sarık kavuk, dülbend sarık, altınbaĢ sarık, köse sarık ve buhari? Sarık 

Ģeklindedir. 

Kavuk, içi pamuk dolu ĢiĢkince ve yüksek bir serpuĢa verilen isimdir
245

. 

Kayıtlarda nefti ve yeĢil renkleri mevcuttur. 

BaĢlık, erkek terekelerinde görülmüĢ olup belgelerde aba baĢlık, çuka baĢlık 

Ģeklinde geçmektedir.  
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Destar, baĢa giyilen fes, takke gibi Ģeyler üzerine sarılan sarık manasına 

gelmektedir
246

.  

Yemeni, kadınların baĢlarına örttükleri alacalı boyalı, üzerine renkli çiçek 

resimleri basılmıĢ ince bez ve yazma çembere denilmektedir. Önceleri Hind ve 

Yemen’de yapıldığı için bu isim verilmiĢtir. Daha sonra Türkiye’nin değiĢik 

yerlerinde de üretim yapılmıĢtır. Erkekler yemeniyi feslerin üzerine sarık biçiminde 

sarmıĢlardır
247

. Yemeni kayıtlarda bir giyim eĢyası olarak geçtiği gibi kumaĢ olarak 

da geçmektedir. Balıkesir tereke kayıtlarından anlaĢıldığı üzere yemeni hem erkekler 

hem de kadınlar tarafından kullanılmıĢtır
248

. 

Mukaddem, kalyoncuların, kalyon levendlerinin kırmızı fes, kırmızı keçeden 

levend külahı üzerine sardıkları saçaklı puĢidir. Saçakları yüzün üzerine, kaĢın gözün 

önüne yeniçeri civeleklerinin peçelerini andıracak Ģekilde sarkardı ve bu yüzden 

mukaddem adını almıĢtır
249

. Erkek terekelerinde sarı ve kırmızı mukaddem olarak iki 

rengi görülmüĢtür.   

Çatkı, kadınların baĢlarına örttükleri yemeniye denmektedir
250

. Terekelerde 

al, yeĢil, telli ve sade gibi çeĢitleri bulunmaktadır. 

PuĢi, askerlerin giydikleri hafif sarığa verilen isimdir
251

. KellepuĢ ise takke 

anlamına gelmektedir. Kavuk altına giyilir ve kavuğun alın teri ile kirlenmesini 

önlerdi
252

. 1 erkek terekesinde al kellepuĢ olarak yazılmıĢtır. 

Ayağa giyilenler arasında mest, mest babuç, incili mest babuç, sarı zenne 

babuç, merdane babuç, yemeni babuç, terlik, beyaz sade terlik, çizme, kırmızı çizme, 

zenne çizme, merdane çizme, çedik, çedik babuç, edik ma babuç, babuç edik, iç edik, 

sırmalı didik, Ģam alaca didiktir. 

Mest, tabanı ve yüzü yumuĢak deriden yapılmıĢ, incik kemiğinin üzerine 

kadar çıkan, ayağa çorap gibi giyilen, kısa konçlu, düğmesiz ve bağsız 
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ayakkabıdır
253

. Değerlendidiğimiz kayıtlarda mest babuç, incili mest babuç karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Terlik, çorapsız giyilen hafif ayakkabıya verilen isimdir
254

. Ev içerisinde 

giyilen hafif bir ayakkabıdır. Tabanı köseleden üstleri deri, kadife, çuha, keçe, sırma 

ve inci iĢlemeli, yanları ve arkası tamamen açık olup ayağın sadece ön kısmını 

örtmektedir. Yanları ve arkası kapalı çeĢidi de vardır. Kadın ve erkek terliği olarak 

da ayrılmaktadır
255

. Kadın terekesinde beyaz sade terlik olarak yazılmıĢtır
256

.  

Çizme, ayağı bacak ile birlikte örten, koruyan ayakkabı, koncu baldıra hatta 

diz kapağına kadar çıkan uzun konçlu ayakkabıya verilen isimdir
257

. Kadın ve tereke 

kayıtlarında karĢımıza çıkmıĢtır. Kırmızı çizme, zenne çizme, merdane çizme gibi 

çeĢitleri bulunmaktadır.  

Çedik, eskiden kadın ve erkeklerin giydikleri, sarı sahtiyandan yapılmıĢ kısa 

ve bol konçlu ayakkabıdır. Ayakkabı Ģeklinde olup altı da yumuĢaktır. Üzerine aynı 

renkten pabuç giyilir ikisine birden çedik babuç adı verilmiĢtir
258

. 

Babuç elimizdeki kayıtlarda sarı zenne babuç, merdane babuç, yemeni babuç, 

edik babuç olarak yazılmıĢtır. Edik, sefere gidilirken çedik üzerine giyilen çizmenin 

diğer ismidir
259

. Ġç edik ise, kısa konçlu ayakkabı, mest anlamındadır
260

. Edik ma 

babuç, babuç edik, iç edik Ģeklinde geçen ayakkabılara rastladık. 

El-hac Mustafa ibn Hasan’ın
261

 terekesinde 24 adet çizme, 10 adet zenne 

çizmesi, 6 çift köhne çizme, 40 adet babuç merdane bulunması el-Hac Mustafa’nın 

ayakkabıcı olabileceği izlenimi vermektedir.  

Aynı Ģekilde karĢımıza çıkan Yusuf BeĢe ibn-i Nasuh’un
262

 terekesinde 7 çift 

yemeni merdane, 10 çift sarı merdane, 38 çift sarı zenne babuç, 3 çift çizme, 11 çift 

terlik, 2 çift merdane çizme, 4 çift zenne çizme bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 5 

çift merdane gön, 24 çift zenne gönü, oğlak derisi, muĢta, 14 çift merdane yemeni 

kalıbının buluması Yusuf BeĢe’nin de ayakkabıcı olabileceğini bize göstermektedir.  
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Bayraktar Hüseyin bin Halil’in
263

 terekesinde 49 çift merdane babuç, 83 çift 

zenne babuç, 66 çift yemeni babuç bulunması Bayraktar Hüseyin’in de ayakkabıcı 

olabileceğini tereke kaydında yer alan bu eĢyalardan anlayabiliyoruz.    

 

Ziynet EĢyaları  

DeğerlendirmiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında çeĢitli ziynet eĢyaları 

ve aksesuarlara rastlanılmıĢtır. Belgelerde yer alan ziynet eĢyalarının neler oldukları, 

ağırlıkları, özellikleri, kıymetleri ve bunların yapımında kullanılan malzemelerden 

bahsedilmiĢtir. Ziynet eĢyaları arasında küpe, bilezik, burma, yedek, zülüflük, Ģerifi 

altın, hatem, inci, istefan ve yüzük bulunmaktadır. 

Her dönemde olduğu gibi yine kadınların vazgeçilmez takılarından biri olan 

küpeler altın, sim, inci, zümrüt gibi değerli maden ve taĢlardan yapılmıĢtır. Ġncili 

altın küpe
264

, altı ayaklı altın küpe
265

 gibi küpelerin özelliklerine de yer verilmiĢtir. 

Küpe, ziynet eĢyası bulunan 31 kadın terekesinden 23’ünde yer almıĢtır. Küpelerin 

fiyatları yapılmıĢ olduğu malzemeye göre değiĢiklik göstermektedir. Küpelerin 

fiyatları 3 sümün ile 30 guruĢ arasında değiĢmektedir. Küpeler içerisinde en pahalı 

olanı zümrüt küpedir.    

Zülüflük bu takıya sadece altı kadın terekesinde rastlanılmıĢ olup sadece inci 

ve simden yapılmıĢtır.   

Yüzük hem kadın hem erkek tereke kayıtlarında karĢımıza çıkmaktadır
266

.  

Yüzükler altın, pirinç, sim gibi madenlerden yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra yine yüzük 

tarzında olan hatem karĢımıza çıkmaktadır. Hatem, mühür, üzeri mühürlü olan yüzük 

demektir
267

. Yine hatem de hem erkek hem de kadınlar tarafından kullanılmıĢtır.  

Hatem; yakut, altın, sim, yemeni gibi değerli taĢ ve madenlerden yapılmıĢtır. 

Kadınlar tarafından tercih edilen takılardan biri olan bilezik ve bunun çeĢitleri 

kayıtlarda karĢımıza çıkmaktadır. Anadolu’da bilezik Ģekillerini birbirinden 

ayırabilmek için çeĢitli kelimeler kullanılmıĢtır. Tellerin bükülmesi ile yapılmıĢ olan 

bileziklere burma, diğer bazı çeĢitlerine de yedek adı verilmiĢtir. Özellikle yedek 
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Anadolu’da çok yaygındır
268

. Elimizdeki kayıtlarda bilezik çeĢidi olarak burma ve 

yedek cinsine rastlanılmıĢtır. Altın bilezik 14 guruĢ ile 80 guruĢ arasında 

değiĢmektedir. Altın burma 28 guruĢ, burma sim bilezik ise 2 guruĢtur. 

Bilezik 31 kadından 15’inin terekesinde bulunmaktadır. Belgelerde bilezikler 

altından yapılmıĢ olup,  sadece bir tereke kaydında sim bileziğe rastlanılmıĢtır. Üç 

erkek terekesinde de bilezik bulunmaktadır. Yine kayıtlarda burma isimli takı yer 

almaktadır. Burma sadece üç kadın terekesinde burma sim bilezik ve altın burma 

Ģeklinde
269

 geçmektedir. Yedek de kayıtlarda inci yedek Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Bunun yanı sıra kadın terekelerinde altın sadece ziynet eĢyası olarak değil 

nakit para olarak da karĢımıza çıkmaktadır. 16 kadın tereke kaydında altına rastladık. 

Örneğin Hava Hanım’ın terekesinde 88 guruĢ değerinde 39 adet Ģerifi altını, Fatma 

Hanım’ın ise 27 guruĢ değerinde 12 adet eĢrefi altını bulunmaktadır
270

. Altınlar 

incelemiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında karĢımıza adet ya da miskal 

olarak çıkmıĢ nadiren de olsa top, dane Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

ĠncelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında bulunan inci hem nakit hem de 

ziynet eĢyalarında bir detay olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġnci genellikle miskal 

olarak ölçülmüĢ olup sadece bir tereke kaydında “inci bir miktar” Ģeklinde 

kaydedilmiĢtir. Ġncilerin en makbulleri fındık büyüklüğünde, yuvarlak ve pürüzsüz 

olan incilerdir ki buna hürmüz incisi, en küçük boylarına da hurda inci adı 

verilmektedir. Gerçek incinin hurda olanı da kıymetlidir. Bunlar inci piyasasında 

sedefinin cinsine ve boylarına göre kıymet almıĢlardır
271

. DeğerlendirmiĢ olduğumuz 

bazı kayıtlarda inci, “hurda inci” Ģeklinde geçmektedir
272

.  

Elimizdeki kayıtlarda altın istefan, altın bukağı, altın saçbağı, sim endiĢ, 

bazubend, sim saçbağı, altın sorguç, incili saçlık, yaldızlı saçbağı, incili saçbağı, sim 

tılsım gibi ziynet eĢyaları ve aksesuarlar kadınlar tarafından tercih edilmiĢtir. Bu 

kiĢisel eĢyalardan bazıları yarı değerli madenler ile yapıldığı için ziynet eĢyası olarak 

da saymak mümkündür.  
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Erkek tereke kayıtlarında karĢımıza çıkan ziynet eĢyaları ise bilezik, küpe 

hatem, yüzük, Ģerifi altın, eĢrefi altın, , altın, frengi altındır. 2 erkek tereke kaydında 

bilezik
273

, yine 4 erkek tereke kaydında küpe
274

 kaydedilmiĢtir.  

Erkekler genellikle ziynet eĢyası olarak yüzük ve bunun farklı bir çeĢidi olan 

hatem kullanmıĢlardır. Hatemler yakut, yemeni, altın, sim gibi değerli taĢ ve 

madenlerden yapılmıĢtır. 4 erkek terekesinde hatem bulunmaktadır. Bir erkek 

terekesinde simden yapılmıĢ yüzük vardır.  Genellikle erkek terekelerinde ön plana 

çıkan nakit para yerine de geçebilecek olan altınlar mevcuttur. 18 erkek tereke 

kaydından 11’inde altın bulunmaktadır. Bunlar Ģerifi altın, eĢrefi altın, frengi altın 

Ģeklinde kaydedilmiĢtir.  

Karaoğlan Mahallesi’nde ikamet eden el-Hac Ali BeĢe
275

 hac Ģerifinde 

Mekke-i Mükerreme’de vefat edince kendisine hacda yoldaĢ olan el-Hac Mehmed, 

el-Hac Ali BeĢe’nin eĢyalarını varislerine getirmiĢ ve bu eĢyalar arasında 75 adet 

frengi altın, 18 adet … altın, 7 adet de Ģerifi altın bulunmaktadır. Demek ki el-Hac 

Ali BeĢe hacca giderken bu altınları nakit olarak kullanmak için yanında götürmüĢ 

olabileceği düĢünülebilir. 

 

Aksesuarlar 

Balıkesir tereke kayıtlarından yola çıkarak kiĢilerin kullanmıĢ oldukları 

aksesuarlara yer verilecektir. Bele bağlanan aksesuarlar arasında kuĢak, kemer, 

çapraz ve uçkurdan bahsedilecektir. 

Bu dönemde hemen hemen her tereke kaydında kuĢak görmekteyiz. Bunların 

baĢında ağırlıklı olarak sim kuĢak gelmektedir. Bu kuĢaklar hem kadın hem de 

erkekler tarafından tercih edilmiĢtir. KuĢaklar sim kuĢak, ön sermeli kuĢak, bez 

kuĢak, incili kuĢak, sim kemer kuĢak, sim dolama kuĢak, sırmalı kuĢak, yaldızlı sim 

kuĢak, car kuĢak, sarı kuĢak, mor kuĢak, fıstıki kuĢak, pirinç kuĢak, kayıĢ kuĢak, 

mısrî Ģed, helali kuĢak, sof kuĢak, Ģal kuĢak, tiftik kuĢak, sırmalı kabulene kuĢak, 

yeĢil kuĢak, kırmızı Sakız kuĢağı, Bursa kuĢağı ve Halep kuĢağıdır. Bu dönemde 

kuĢağa ek olarak kemer kullanılmıĢ fakat kuĢak kadar rağbet görmemiĢtir. 
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Belgelerden hareketle karĢımıza çapraz isminde bir kuĢak çeĢidi çıkmaktadır. 

Çapraz, eskiden kuĢak üzerine takılan halkalı silahlık veya cebe maden kuĢak olarak 

kullanılan bir kelimedir
276

. Çapraz sadece bir erkek tereke kaydında karĢımıza 

çıkmıĢtır.  

Uçkur ise don ve Ģalvarlığı bele bağlamak amacıyla uçkurluğun içine 

geçirilen uzun kuĢağa verilen isimdir
277

. MünakkaĢ uçkur, telli uçkur gibi çeĢitleri 

bulunmaktadır.  

Bele bağlanan aksesuarlar dıĢında bu dönemde yaygın olarak kıyafetleri daha 

Ģık göstermeye yarayan düğmeler göze çarpmaktadır. Bu düğmeler arasında sim 

düğme, incili sim düğme, gümüĢ düğme, pul mercan düğme, çerkezî düğme, beyaz 

düğme, kemik düğme gibi çeĢitleri bulunmaktadır. Düğmeler çoğunlukla kadın 

terekelerinde ön plandadır. Kadınlar kıyafetlerini süslemek amacıyla simli düğmeleri 

daha çok tercih etmiĢlerdir.  

 

Ev EĢyaları 

Ev eĢyalarının en az aile yaĢamında barınma ihtiyacını karĢılayan ev kadar 

önemli olduğu bir gerçektir. EĢyaların çeĢitliliği ve sayısı, kiĢinin veya ailenin 

sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu gösterdiği gibi hayat tarzını da 

yansıtmaktadır
278

. Tereke kayıtlarında yer alan ev eĢyaları Osmanlı toplumunda 

yaĢamıĢ kiĢilerin yaĢam tarzları hakkında bize fikir vermektedir. Değerlendirdiğimiz 

tereke kayıtlarında Balıkesir evlerinde kullanılan çeĢitli eĢyalar, bunların özellikleri 

ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

Yer döĢemeleri 

Balıkesir tereke kayıtlarında yer alan yer döĢemeleri arasında; kilim, zili 

kilim, halı, kaliçe, keçe, hamam döĢemesi ve valense yer almaktadır.  

Kilim, ince ve tüysüz halı demek olup uzun ve kıllı olana ise zili adı 

verilmiĢtir
279

.  Balıkesir’de yer döĢemeleri içerisinde en sık kullanılan eĢya kilimdir. 
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207 tereke kaydının 106’sında kilim yazıldığı görülmektedir. Kayıtlarda kilimin 

özelliklerine yer verilmiĢ olup, eski ve yeni oluĢuna göre; köhne, müstamel, cedit, 

dokunuĢa göre; çuka kenavir, sandal, çubuk, zili, çul, ait olduğu yere göre Türkmenî, 

rengine göre; alaca, kırmızı, sarı, mai Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Kilimlerin fiyatı 1 rub 

ile 10 guruĢ arasında değiĢmektedir. 

Kilimden sonra Balıkesir’de yaygın olarak kullanılan yer döĢemesi kaliçedir. 

Kaliçe, küçük halı, seccade anlamlarına gelmektedir
280

. Balıkesir tereke kayıtlarında 

halı ve kaliçe terimleri geçmektedir. Bunlar, büyüklük ve bölgesel olarak haliçe, 

kaliçe ve halı olarak değiĢik Ģekillerde telaffuz edilmiĢlerdir. Ayıntap, Amasya, 

Kayseri ve Sivas bölgelerinde “halı”, Diyarbakır, Ankara, Manisa bölgelerinde ise 

“haliçe” ve “kaliçe” Ģeklinde kaynaklarda geçmektedir. Halının yaygın olarak 

kullanımı batıdan doğuya doğru gittikçe artmıĢtır. Yünden dokunmuĢ olan halının 

kullanımının üretim merkezleri ve iklim Ģartları ile yakından iliĢkili olduğu Ģeklinde 

yorum yapılabilir
281

. Balıkesir tereke kayıtlarında da halı kelimesine göre kaliçe adı 

daha çok kullanılmıĢtır. 

Halı; hasır, keçe ve kilim gibi bir yaygı çeĢidiydi
282

. Halı, kilim kadar yaygın 

olmamakla birlikte sadece dokuz tereke kaydında karĢımıza çıkmaktadır
283

. 

Bunlardan yedisi erkek ikisi kadın terekesidir. Kaliçe ise kilim gibi yaygın olarak 

kullanılan bir döĢemedir. Kaliçeler büyüklüklerine göre sagir ve kebir kaliçe, 

kullanım alanlarına göre ise orta ve yan kaliçe, yeni ve eski oluĢlarına göre cedid ve 

müstamel olarak ifade edilmiĢlerdir. Acem kaliçesi, minder kaliçesi, alaca kaliçe, oda 

döĢemesi kaliçe, döĢeme kaliçe, yemeni kaliçe gibi çeĢitleri vardır. 

ĠncelemiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında keçe çok az kullanılmıĢtır. 

Keçe, iplikten dokunmamıĢ, yün veya kıldan ıslatılarak dövülmek suretiyle yapılan 

kaba ve kalın kumaĢ olup, en kaba olanına kebe adı verilmiĢtir
284

. Kayıtlarda keçe 

üretildiği yere göre Selanik keçesi, kullanıldığı yere göre yan keçe, orta keçe adını 

almıĢtır. Kebe ise sarı kebe, sırmalı kebe olarak yazılmıĢtır.  

Bir baĢka yer döĢemesi ise valensedir. Valense, mevcut sergi unsurlarının 

üzerine çeĢitli amaçlarla ilave edilerek serilen yünden dokunmuĢ ve küçük ebatta 
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olan bir dokuma çeĢididir
285

. Ġnceleri örtü ve yatak çarĢafı olarak kabaları ise at 

örtüsü gibi kullanılmaktadır
286

. Valense, Ģeritli kırmızı valense, mai valense, kırmızı 

valense, beyaz valense Ģeklinde kayıtlarda geçmektedir. Ayrıca kayıtlarda hamam 

döĢemesi karĢımıza çıkmıĢtır. 

ĠncelemiĢ olduğumuz dönemde BatılılaĢma hareketlerinin yoğun olduğu 

dönemlerden itibaren bulunan koltuk, kanepe gibi mobilyaların yer almadığı Osmanlı 

evindeki dekorasyonu, halı ve kilim gibi sergilerin yanısıra minder, yastık ve perde 

gibi diğer eĢyalar tamamlamaktadır. Osmanlı evinde günlük yaĢamın vazgeçilmez 

unsurları arasında minder ve yastık yer almaktadır
287

. 

Balıkesir tereke kayıtlarında minder ve onun bir çeĢidi olan mak’addan 

bahsedilmektedir. Belgelerde minder çeĢidi olarak sadece köhne kırmızı minder 

yazılmıĢ olup mak’ad daha yaygın bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Mak’adlar aba, seraser, 

mürre, çuka, Venedik atlas ve basmadan yapılmıĢ olup kırmızı ve sarı renkler tercih 

edilmiĢtir. 

Yastıklar ise, sadece yatmak için bir araç olmayıp, sırt yaslamak için ya da 

odada ev dekorasyonunu tamamlamak için bir aksesuar niteliğindedir. Yastıklar 

kumaĢ özelliklerine göre beledi, seraser, kadife, çatma, dokuma, darayi, sireng, alaca, 

yemeni, bez gibi kumaĢlardan yapılmıĢtır. Yastıklara iĢleme, tel, sırma, inci, mutalla 

(yaldız) gibi detaylar katılarak daha gösteriĢli hale getirilmiĢlerdir. Yastıklar 

kullanım alanlarına göre yüz yastığı, oda yastığı Ģeklinde ifade edilmiĢlerdir. 

Yapıldığı yere göre ise Bursa yastığı adını almıĢtır. Yastıkların kirlenmesini önlemek 

için yastık yüzleri kullanılmıĢtır. 

 

Yatak Takımları 

 Osmanlı ailesinde her evin zarurî ve temel ihtiyaçlarından olan yatak 

takımları, geceleri serilip üzerinde uyku ihtiyacı karĢılandıktan sonra, gündüzleri ise 

toplanarak yüklüklere kaldırılırdı. Böylece, Osmanlı evinde, ev halkının içinde 

yaĢadığı tüm odalar, bir anlamda eski Türk konar-göçer kültürünün de etkisiyle 

ihtiyaca göre açılıp yayılan ve toplanan niteliktedir
288

. Buna göre Balıkesir tereke 
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kayıtlarında yatak takımı olarak döĢek, yorgan, çarĢaf gibi yatak ve yaygı takımları 

yer almaktadır.  

Üretildiği yerin adını alan Bursa döĢeği, Tire döĢeği, Halep döĢeği gibi döĢek 

çeĢitleri karĢımıza çıkmıĢtır. DöĢekler kumaĢ olarak beledi, seraser ve keçeden 

dikilmiĢtir. DöĢekte renk olarak sarı ve gök renk tercih edilmiĢtir. DöĢek içi ve döĢek 

yüzü de mevcuttur.   

Yorgan, beledi, seraser, Ģib, yemeni, sireng, hatayi, sandal ve diba gibi 

ağırlıklı olarak kumaĢlardan yapılmıĢtır. Kayıtlarda üretildiği yerin adını alan UĢak 

yorganı karĢımıza çıkmıĢtır. Yorganı koymak için yorganlık, Tokat ve Acem 

yorganlığı ayrıca yorgan baĢı, yorgan yüzü de kayıtlarda yer almaktadır. Yorganlarda 

sarı ve yeĢil renk kullanılmıĢ olup telli, iĢlemeli yorganlar da vardır.  

ÇarĢaf, kayıtlarda genellikle “çarĢep” olarak kaydedilmiĢtir. ÇarĢaf çeĢitleri 

alaca çarĢaf, beyaz çarĢaf, münakkaĢ çarĢaf, al darayi çarĢaf, keten çarĢaf, iĢleme 

çarĢaf, al sandal çarĢaf, kenarlı çarĢaf, bogasi çarĢaf, sarı darayi çarĢaf, ipekli 

çarĢaftır.  

Diğer ev eĢyalarına bakacak olursak sandık, bohça, perde, çekmece, dolap ve 

süpürge gibi eĢyalar dikkat çekmektedir. Sandık ve bohça genellikle yaygı 

takımlarının konulduğu eĢyalar olabilmektedir. Çünkü bu döneme bakıldığında dolap 

gibi eĢyaların birkaç tereke dıĢında kullanılmadığı görülmüĢtür. 

Sandık, eski Türk evlerinin en değerli eĢyalarından biri durumundaydı
289

. 

KiĢiler eĢyalarını sandıklara derli toplu bir Ģekilde koymaktadırlar. Kayıtlarda 

sandıklar sepet sandık, tahta sandık, ayaklı sandık, büyük sandık, küçük sandık, 

köhne sandık Ģeklinde geçmektedir. 

Bohça Türklerin günlük ev hayatı ile kültüründe bohçanın çok önemli bir yeri 

vardır. Büyükannelerin hatıraları, kızların çeyizleri hep bohçaların içinde saklanırdı. 

Sandıkları bir yerden bir yere taĢımak güç olduğu için hafif bohçalar çok daha 

değerli bir yere sahiptiler
290

.  

Bohça Balıkesirde yaygın olarak kullanılan bir ev eĢyasıdır. Balıkesir’de 

bohçalar, münakkaĢ boğça, gök boğça, hatayi boğça, iĢleme darayi boğça, sandal 

boğça, basma kırmızı hare boğça, alaca boğça, iĢleme boğça, darayi boğça kılabdanlı 
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boğça, sırmalı kutni üzerine iĢleme boğça, yeĢil kılabdanlı boğça, müstamel telli 

boğça, al telli boğça, morlu boğça, sireng boğça, beyaz boğça, kırmızı bogasi boğça 

al telli boğça, alaca sandal boğça, sarı darayi boğça, bez boğça, dokuma boğça, mor 

zincir bab boğça, keremsud boğça, mütella boğça, mürre boğça, münakkaĢ yeĢil 

boğça, ipekli saçaklı boğçadır.  

Ev eĢyalarından biri olan perde ev dekorasyonunun bir parçasıdır. Kayıtlarda 

nadir olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇeĢit olarak beledi perde, kılabdanlı yeĢil perde, 

kapı perdesi, kırmızı ocak perdesi, iĢleme kapı perdesi, münakkaĢ perdedir.  

Diğer ev eĢyaları ise çekmece, dolap, Ģamdan ve süpürgedir. Ayrıca evlerde 

aydınlatma aleti olarak, fanus, mum ve fener kullanılmıĢtır. 

Ġbadet eĢyaları olarak karĢımıza seccade ve tesbih çıkmaktadır. Seccadeler, 

yemeni seccade, geyik derisi seccade, kaliçe seccade, al çuka üzerine iĢleme seccade, 

çukadan seccade, halı seccade
291

 tesbihler ise kalembeki tesbih, mercan tesbih, ağaç 

tesbih
292

dir. 

 

KiĢisel EĢyalar 

Tereke kayıtlarında bazı kiĢilerin kiĢisel eĢyalarına rastlanmıĢtır. Bunlar 

arasında el-Hac Mehmed’in demir iskemlesi
293

 örnek oluĢturmaktadır. Yine 

kayıtlarda yer alan el-Hac Mir AliĢan’ın
294

 kiĢisel eĢyaları arasında sancak kesesi, 

tabl kesesi, bir alem, bayrak ve sancak, dürbün, tuğ ve tirkeĢ gibi eĢyaların yer alması 

onun asker olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sedefli çekmece, sedefli divid, kaplan 

postu, yelpaze, matara, çalar saati, saat kesesi diğer eĢyalarıdır. Mehmet Ali’nin
295

 

pirinç divid, sim divid gibi yazı yazmak için kalemleri, ayrıca kebir ve sagir kum 

saatleri bulunmaktadır. el-Hac Muharrem Ağa’nın ise akreb saati göze 

çarpmaktadır
296

. 
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Temizlik EĢyaları 

BahsetmiĢ olduğumuz eĢyaların yanısıra ev eĢyaları kategorisinde 

değerlendirebileceğimiz temizlik eĢyaları bulunmaktadır. Yağlık, destimal, peĢkir, 

makrama, havlu, peĢtamal, futa, silecek, hamam rahtı, hamam gömleği, hamam 

ihramı, hamam kesesi, lif, leğen, ibrik ve tas temizlik eĢyalarındandır.  

Yemek esnasında veya sonrasında yağlık, destimal, peĢkir ve makrama gibi 

temizlik eĢyaları kullanılmaktadır. Yağlık, eskiden kullanılan büyükçe mendildir. 

Eskiden yemekten sonra el ve ağzın bu mendille silinmesinden dolayı yağlık 

denilmiĢtir
297

. Yağlık, nakıĢ yağlık, telli yağlık, yağlık makreme, yağlık bezi olarak 

kayıtlarda geçmektedir. Destimal ise, el silecek Ģey, el bezi, yağlık, peĢkir 

anlamlarına gelmektedir
298

. Destimal sadece bir kadın terekesinde yer almıĢtır
299

. 

PeĢkir ve makramalara gelince bunlar havlu ve peçete vazifesini görecek 

Ģekilde kullanılmıĢ olan örtülerdir
300

. PeĢkir ve makrama yemek esnasında üzerini 

örtme ve el silmek için kullanıldığı gibi bazı kayıtlarda ise havlu gibi kullanılmıĢ 

olduğunu görmekteyiz. Kayıtlarda peĢkirin çeĢitlerine rastlanılmıĢtır. Bunlar 

münakkaĢ peĢgir, münakkaĢ çuka peĢgir, berber peĢkiri, nakıĢlı peĢgir, sofra peĢkiri, 

dolama peĢgir, dokuma peĢgir, bez peĢgir, hamam peĢgiri, telli peĢkir, iĢleme peĢgir, 

saçaklı peĢgir, iplik kenarı peĢgir ve alaca peĢgir Ģeklindedir.  

Makrama ise, bogasi makrama, havlu makrama, münakkaĢ makrama, çul 

makrama, baĢ makraması, beyaz makrama, iĢleme makreme, kılabdanlı makreme 

sırmalı makreme, yağ makremesi, Ģerit makreme, çekme makreme, yağlık makreme 

beyaz sırmalı makreme,  beyaz baĢ makremesi, mütella makreme, bürüncük telli 

makreme, münakkaĢ el makremesi, telli makreme, penbe bezi makreme Ģeklindedir. 

Kayıtlarda kiĢilerin banyodan çıktıktan sonra kullanmıĢ oldukları hamam 

gömleği ve hamam ihramı gibi eĢyalar da yer almıĢtır. 

Bele bağlanan ve vücudu örtmeye yarayan beze peĢtamal
301

, bir iĢ yaparken 

veya hamamda bele bağlanan ipek peĢtamala ise futa adı verilmektedir
302

. Balıkesir 

tereke kayıtlarında peĢtamal beĢ erkek ve sekiz kadın terekesinde geçmekte olup 
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sadece bir kadın terekesinde iĢleme peĢtamal Ģeklinde belirtilmiĢtir. Futa ise özellik 

olarak beyaz futa ve kırmızı futa olarak kaydedilmiĢtir.   

Silecek, Bursa iĢi iĢlemeli hamam havlusuna verilen isimdir
303

. Silecek 

terekelerde çok az bulunmaktadır. Yine silecek gibi havlu da çok az tereke kaydında 

geçmektedir. Bunlar tepe havlusu, kırmızı bogasi havlu, hamam havlusu Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. 

ÇamaĢır yıkamak için leğen ve muhtemelen bunun üzerini kapatmak amacı 

ile leğen kapağı kullanılmıĢtır.  Leğen, hamam leğeni olarak da kayıtlarda geçmiĢtir. 

Yine temizlik malzemelerinden biri olan ibrik genellikle leğen ile birlikte yazılmıĢtır. 

Ġbrik çeĢidi olarak el ibriğini söylemek mümkündür. Kayıtlarda tas da geçmektedir. 

Tas, hamam tası Ģeklindedir. Diğer temizlik malzemeleri ise hamam rahtı, lif ve 

siyah hamam kesesidir.  

Su ve hamam tası olarak kaydedilenler özellikle temizlik için 

kullanılmaktadır. Taslardan dökülen su ile vücudun kiri keselerle çıkarılırdı. O 

açıdan hamam keseleri beden temizliği için kullanılan önemli eĢyalardandı. 

Hamamda herhangi bir Ģeyin yıkanmasında pis suyun vücuda ve temiz giyeceklere 

sıçramaması için hamam gömleği kullanılmıĢtır
304

.  

Tereke kayıtlarında temizlik malzemesi olarak sayabileceğimiz sabun yer 

almaktadır. Sabun hem hamam eĢyaları içerisinde hem de temizlikte önemli bir yere 

sahiptir. Sabun hamamda banyo yapmanın dıĢında genellikle el yüz ve çamaĢır 

yıkamaya yarayan bir temizlik maddesidir. Kapaklı leğenlerde sabunların konulması 

için özel bir yer bulunmaktadır
305

. Yine kayıtlarda kiĢisel temizlik maddesi olarak 

sayabileceğimiz misvak yer almaktadır. Misvak diĢleri temizlemek için kullanılan bir 

maddedir. 

 

Mutfak Araç Gereçleri 

Belgelerde karĢımıza çıkan mutfak araç gereçleri arasında bıçak, bakraç, 

evani, kazgan, tabe, tas, sahan, kahve ibriği, harani, tepsi, tencere, nalbeki, el 

değirmeni, kahve değirmeni, saç ayak, maĢa, güğüm, tekne, kumkuma, filcan, lenger, 
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havan, sini, sofra, maĢrapa, çanak, yağ bakırı, kapak, kafgir, tahta yasdıgaç, kaĢıklık, 

kaĢık, bardak, kase, sitil, yağdan, ĢiĢ, satır ve kalbur gözer yer almaktadır. Mutfak 

malzemelerinin yapımında bakır, tunç, ağaç, taĢ, tahta, cam gibi farklı malzemeler 

kullanılmıĢtır. 

Kazgan, harani, sahan, tencere, tabe gibi kap kacaklar yemek piĢirmede 

kullanılmıĢtır. Bazı kayıtlarda bu kap kacaklara genel olarak evane-i nühasiye adı 

verilmiĢtir. Evânî her türlü kap kacak anlamına gelmektedir
306

. Bakır ve tunçtan 

yapılmıĢ evani çeĢitleri vardır. Kayıtlarda geçen kap kacak çeĢitleri sagir kazgan, 

kebir kazgan, yağ haranisi, ayaklı sahan, lenger sahan, oyuk sahan, tunç sahan, sahan 

kapağı, kapaklı tencere Ģeklindedir. Tabe, tava demektir
307

. Belgelerde kullanım 

alanlarına göre tabe, el tabesi, bekmez tabesi, helva tabesi, lokma tabesi Ģeklinde 

kullanılmıĢtır. 

Lenger, çanak, kase, havan ve nalbeki çoğunlukla yemeklerin yenildiği 

aĢamada kullanılmıĢtır. Lenger, geniĢ kenarlı büyük, yayvan bakır yemek kabı veya 

toprak tabak anlamına gelmektedir. Pilav gibi piĢmiĢ yemekler lenger içerisinde 

sofraya getirilir ve bunun içerisinden yenirdi
308

. Lengerin yassı olan bir çeĢidi vardı. 

Çanak çeĢitleri olarak ise Eyüp çanağı, ağaç çanak Ģeklinde kayıtlarda geçmektedir. 

Havan bir kap çeĢidi nalbeki ise tabaktır. Ġkisinin de tunç maddesinden yapılmıĢ 

çeĢidi vardır.  

Su taĢımaya, muhafaza etmeye veya ateĢ üzerine koyup su ısıtmaya yarayan 

güğüm, kumkuma, sitil, dağar, desti ve küp gibi araç gereçler kullanılmıĢtır. 

Kumkumalar yapıldıkları malzeme ve kullanım yerlerine göre bakır kumkuma ve 

zemzem kumkuması adını almıĢlardır. Yine süt gibi Ģeyleri koymak ve bunu 

kaynatmak için kullanılan küçük bir kap olan bakraç
309

 bulunmaktadır. Kayıtlarda 

rastladığımız bir diğer mutfak eĢyası ise yiyeceklerin sunumunda kullanılan tepsidir. 

Kayıtlarda börek tepsisi, bakır tepsi, kahve tepsisi, delikli tepsi, tunç tepsi ve kebap 

tepsisi Ģeklinde çeĢitleri bulunmaktadır. Tepsilerin bu Ģekilde kaydedilmiĢ olması 

kiĢilerin o dönemde ne tür yiyecekler yediklerini bize göstermektedir. Yine tepsi ile 

benzer özellikler taĢıyan sini de bu dönemde kullanılmıĢ kayıtlarda bakır sini, ağaç 

sini Ģeklinde geçmiĢtir. Sini ve tepsi ailenin bir arada yemek yediğinin bir kanıtıdır. 
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Su ve sulu Ģeyler içmeye yarayan tas ve bardak çeĢitleri bulunmaktadır. HoĢab tası, 

cam tas, kapaklı tas, tunç tas, su tası,  bardak, ağaç bardak kullanılmıĢtır. Bu 

dönemde bardak tereke kayıtlardan anlaĢılacağı üzere az karĢımıza çıktığı için bu 

dönemde bardağın halk arasında çok yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca 

kayıtlarda kaĢık, ağaç kaĢık, kaĢıklık ve bıçak da karĢımıza çıkmaktadır.  

Buğdaydan un elde etmek için el değirmeni, unu elemek için kalbur gözer, 

hamur yoğurmak için tekne gibi araç gereçler kullanılmıĢtır. Yine kahvenin 

yapımında suyu koymak için kullanılan kahve ibriği, kahve çekirdeklerinin 

öğütülmesinde kahve değirmeni ve kahvenin sunumunda kullanılan fincanlar ve 

kahve tepsisi yer almıĢtır. Bu fincanlar Ka’be fincanı ve Kütahya fincanı, kahverengi 

fağfur fincandır. Ayrıca fincanları muhafaza etmek içi fincan zarfı bulunmaktadır.  

Ayrıca el ibriği, saç ayak, yağ haranisi, yağ bakırı, maĢrapa, kapak, kefgir 

tahta yasdıgaç, maĢa, sitil, yağdan, ĢiĢ, satır, et satırı, sofra, leğence gibi mutfak araç 

gereçleri kullanılmıĢtır.  

 

Gıda Maddesi ve Hububat 

207 tereke kaydı içerisinde 112 kiĢide gıda maddesi ve hububat yazılmıĢtır. 

ĠncelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında karĢımıza çıkan gıda maddeleri ve hububat 

Ģu Ģeklidedir.  

Gıda maddesi un, yağ, pekmez, bulama, üzüm turĢusu, zeytinyağı, bulgur, 

tarhana, sarımsak, niĢasta, sade yağı, reçel, badem, beyaz tuz, biber, üzüm, peynir, 

incir, saf asel, zeytin, Ģirugan ve çöğüĢtür.   

Bazı gıda maddeleri konuldukları kaplar ile birlikte yazılmıĢtır. Bulgur ma’a 

desti, niĢasta ma’a desti Ģeklindedir. 

Hububat ise, hınta, erzen, Ģair, alef, kabluca, nohut, burçak, dakik, bulgur, 

çavdar, yulaf, susam, darı, buğday, mercimek, arpa, pirinç, çeltik ve bakladır.  

Hınta kayıtlarda der anbar hınta, mezru hınta ve buğday olarak yazılmıĢtır. 

Hıntanın yani buğdayın çok olmasının sebebi kiĢilerin bunlardan un elde ederek 

ekmek ihtiyaçlarını karĢılayabilmelerinin yanısıra tarhana ve bulgur yapımında da 

kullanmaktaydılar. Hıntadan baĢka kayıtlarda rastlanılan hububatlar arasında Ģair 
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(arpa), alef (saman), burçak ve kabluca yer almaktadır. Arpa, alef, mısır, burçak, darı 

ve kabluca hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.  

Hububatlarda ölçü birimi olarak kile ve kıyye kullanılmıĢtır. Ayrıca 

hububatlar mezru yani ekilmiĢ, der anbar (anbarda) Ģeklinde kayıtlarda yazılmıĢtır.  

Balıkesir tereke kayıtlarından anlaĢıldığına göre burada tarım ve hayvancılık 

paralellilk göstermektedir. Çünkü hububatın yer aldığı tereke kayıtlarında hayvanlara 

da rastlanılmıĢtır. 

 

Hayvanlar 

ĠncelemiĢ olduğumuz tereke kayıtlarında Balıkesir’de sığır (inek, buzağı, 

dana, öküz, tosun, düve) su sığırı, malak, sarı boğa?), manda, camus, at, koyun, keçi, 

eĢek, deve, arı, tavuk gibi hayvanlar bulunmaktadır.  

132 kiĢinin tereke kaydında hayvan bulunmaktadır. Bunlardan 41’i köyde, 

87’si Ģehirde, biri ise handa yaĢamaktadır. Üç kiĢinin de nerede yaĢadığı 

belirtilmemiĢtir. Köyde yaĢayanların 38’i erkek, üçü kadın, Ģehirde yaĢayanların 

77’si erkek, 10’u kadındır. Handa yaĢayan bir kiĢi, nerede yaĢadığı bilinmeyen üç 

kiĢi de erkektir. DeğerlendirmiĢ olduğumuz kayıtlar bize Ģehirde yaĢayıpta 

hayvancılık yapanların da var olduğunu göstermiĢtir.  

Balıkesir’de büyükbaĢ hayvan olarak sığır cinsi önemli bir yer tutmaktadır. 

Sığır cinsi kayıtlarda “karasığır” olarak geçmektedir. Ġnek, buzağı, dana, öküz, tosun, 

düve türleri çoğunluktadır. Manda, malak, camus, su sığırı ve boğa diğer büyükbaĢ 

hayvanlar arasındadır. Sığır cinsi çoğunlukla toprağı sürmek için kullanılmıĢtır. Bunu 

terekelerde yer alan kiĢilerin hayvancılığın yanısıra tarım ile uğraĢtığını gördüğümüz 

için söyleyebiliriz.  

KüçükbaĢ hayvanlar arasında ise koyun, kuzu ve keçi yer almaktadır. 

Kayıtlarda koyunlar ağnam, ganem Ģeklinde yazılmıĢtır. Ağnam, erkek ağnam, toklu 

ağnam, kuzulu ağnam, kuzusuz ağnam, kısır ağnam, sağman ağnam, boz ağnam 

Ģeklinde kayıtlarda geçmektedir. KüçükbaĢ hayvanlar içerisinde koyun adet olarak 

diğer hayvanlara oranla fazladır. Mustafa Fakı mahallesinde yaĢamıĢ olan el-Hac 
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Mehmed Ağa’nın
310

 tereke kaydında koyunlar kuzulu ve kuzusuz ağnam olarak 698 

adet bulunmaktadır. Fiyatı ise 1047 guruĢ fi. 1.5’tur.   

Keçinin etinden sütünden yararlanıldığı gibi keçinin kılından da 

yararlanılmıĢtır. 15 tereke kaydında keçiye rastlanmıĢtır. Keçi adeti 2 ile 74 arasında 

değiĢmektedir. 74 adet keçisi olan kiĢi Kavaklı köyünde yaĢamıĢ olan Ali bin 

Hüdaverdidir
311

. Keçilerin toplam fiyatı 80 guruĢtur. Hayvanların gücünden, etinden, 

sütünden ve derisinden yararlanıldığı gibi yününden ve kılından da yararlanılmıĢtır. 

Bu hayvanların Osmanlının toplumunun canlı sermayesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Binek ve yük taĢımak için kullanılan hayvanlar arasında eĢek ve at 

gelmektedir. EĢek, “merkeb” Ģeklinde kayıtlarda geçmektedir. At, ise kayıtlarda 

“kısrak, tay, bargir, süvari at, kula at, doru, al tonlu, iğdic, midilli bargiri” Ģeklinde 

yazılmıĢtır. En kıymetli ata sahip olan Sahn-ı hisar Mahallesi sakinlerinden Ġsmail 

Bey ibn-i Mir AliĢan’dır
312

. Ġsmail Bey’in bir res atının fiyatı 70 guruĢtur. Ayrıca 

fiyatı 24 guruĢ olan iki kısrağa ve beĢ guruĢ değerinde bir taya sahiptir. Ayrıca 

terekesinde kalaylı ve yaldızlı üzengi, eğer ve haydari rahtı bulunmaktadır.          

Çandır köyünde ikamet eden Ali Çelebi’nin
313

 365 guruĢ değerinde 38 adet 

kısrak ve tayı, yedi guruĢ değerinde kır bargiri, yedi guruĢ değerinde al bargiri, 18 

guruĢ değerinde siyah iğdici bulunmaktadır.  

Bunun dıĢında terekesinde yaldızlı sim rahtı, riĢmesi, kesmesi ile dikkat 

çeken bir kiĢi de Mustafa Fakıh mahallesinde ikamet eden el-Hac Mehmed 

Ağadır
314

. el-Hac Mehmed Ağa’nın 60 guruĢ kıymetinde doru atı, 15 guruĢ ve 30 

guruĢ kıymetinde doru iğdiçi, 15 guruĢ kıymetinde 3 res küçük tayı, 216 guruĢ 

kıymetinde 18 adet kısrağı bulunmaktadır.  

Deve, 8 erkek tereke kaydında görülmüĢtür. Bu kiĢilerden biri el-Hac ve Mir, 

biri el-Hac ve ağa, ikisi hacı, biri elhac, biri beĢe unvanını kullanmıĢ olup iki kiĢi ise 

unvansızdır. KiĢilerin elinde bulunan develerin adedi 3 ile 20 arasında değiĢmektedir. 

Develerin fiyatları ise 20 guruĢ ile 30 guruĢ fiyat aralığındadır. En fazla deveye sahip 

olan kiĢi Mustafa Fakih mahallesinde ikamet eden Hacı Mustafadır
315

. Hacı Mustafa 
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570 guruĢ kıymetinde olan 20 adet deveye sahiptir. Balıkesir’de bulunan deve ve 

katırlar Kemer, Çandarlı ve Mihaliç iskeleleri ile Ģehir arasında taĢımacılık iĢlerinde 

de kullanılıyordu. Bugün Çayderesinin bulunduğu yere Deve Loncası adı verilmiĢtir. 

Bu yer Balıkesir’de deve taĢımacılığı yapanların ikamet ettiği yerdi
316

. 

Ġncelediğimiz tereke kayıtlarında kümes hayvanı olarak bir kadın terekesinde 

sadece tavuğa rastladık. Bir de kayıtlarda arı ve arı kovanlarının var olduğunu 

görmekteyiz.  

 

Silahlar ve ÇeĢitleri 

Balıkesir tereke kayıtlarında rastladığımız silah çeĢitlerini ateĢli silahlar ve 

kesici silahlar olarak ikiye ayırdık.  

Kayıtlarda geçen ateĢli silahlar boy tüfek, cevherdar? tüfek, tabancalı tüfek, 

sedefli tüfek, tabancalı, silah ve tüfektir. 

Kesici silahlar Selaniki kara kılıç, kara kılıç, kılıç, sim kılıç, sim kabzalı kılıç, 

sim sungur kılıç (100 guruĢ), selaniki kılıç, yeĢil kabzalı hançer, sim yaldızlı hançer, 

sim hançer, altın hançer, bakır gaddare, yaldızlı sim kabzalı gaddare, sim gaddare, 

sim bıçak, yaldızlı sim bıçaktır. Diğer çeĢitler ise kalkan, yay, tirkeĢ, topuz, demir 

topuz, yaldızlı sim topuz ve sim gülenktir.  

Balıkesir tereke kayıtlarında en çok karĢımıza çıkan ateĢli silah çeĢidi tüfektir. 

Tüfek, ahĢap kundak üzerine yerleĢtirilmiĢ olan namludan ve namludaki ateĢleme 

düzeniyle niĢangâhtan oluĢan ateĢli bir el silahıdır. Tüfek kelimesi Osmanlı 

kaynaklarında tüfenk, tüfeng, tüfek Ģeklinde geçmektedir. XIV. yüzyılın son 

çeyreğinde ateĢli silahlarla Balkanlarda tanıĢan Osmanlı Devleti’nin ne zamandan 

beri tüfek kullandıkları kesin Ģekilde bilinmemektedir. Osmanlı Devleti’nin 1443-

1444 Osmanlı-Macar savaĢları ile II. Kosova SavaĢı’nda tüfek kullandıkları kabul 

edilmektedir. Tüfekler Osmanlılar’a muhtemelen ticaret yoluyla veya Balkanlar’da 

ve Doğu Akdeniz’de Avrupalılar’a karĢı yaptıkları akın ve savaĢların sonucunda 

ulaĢmıĢtır
317

.  
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Kılıç, kılıçla kama ve hançeri ayıran uzunluk 40 santimetredir, bu ölçünün 

üzerindeki ince uzun kesici silahlara kılıç adı verilmektedir
318

. Kalkan, silahın 

icadından önce eski savaĢçılar gibi Osmanlı askerlerinin de kullanmıĢ oldukları 

korunma aletine verilen isimdir
319

. Yay, ok atmak için kullanılan alettir
320

.  

TirkeĢ, içinde ok bulunan ve sırtta taĢınan ok mahfazası ya da yayı kızılcıktan 

yapılan savaĢlarda kullanılan bir ok çeĢidi demektir
321

. Gaddare, ağız ve uç kısmı çok 

keskin olup pala çeĢidinden bir silahtır
322

.   

Topuz, silahın icadından önce kullanılan savaĢ aletlerinden biri olup baĢ tarafı 

yuvarlak olduğu için topuz adı verilmiĢtir. Topuzlar bütün olarak demir veya 

bakırdan yapıldığı gibi sapları ağaç, baĢ tarafları demir veya bakır olarak da 

yapılırdı
323

.  

 

Kitaplar 

207 tereke kaydı içerisinde 24 kiĢide kitap bulunmaktadır. Bu kiĢilerden 18’i 

erkek 6’sı kadındır. Erkekler hacı, efendi, bey, beĢe, es-seyyid, el-hac, derviĢ, ağa, 

imam el-Hac, umdet’ül meĢayih ve hacı gibi unvanları kullanmıĢlardır. 

Kitaplar tereke kayıtlarına kaydedilirken herhangi bir sıra gözetilmemiĢ olup 

bazen listenin baĢında bazen de ortalarında bazen eĢyaların arasında karıĢı olarak 

yazılmıĢtır. Bazı kitaplar yazarlarının ismi ile kaydedilmiĢlerdir. Örneğin Kuduri ve 

Molla Câmi gibi kitaplar yazarının ismi ile kaydedilmiĢtir. 

Kitaplarda fıkıh, akaid, tefsir, nahiv türünden kitaplar bulunmaktadır. Bu 

kitaplardan en önemlisi dinimizin temeli olan Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim 

kayıtlarda Mushaf-ı Ģerif, Kelam-ı ġerif Ģeklinde geçmekte olup 24 kiĢiden 15 tereke 

kaydında Mushaf-ı Ģerif bulunmaktadır.  207 tereke kaydı içerisinde sadece 15 kiĢide 

Kur’an- Kerim’in bulunması ilginçtir.  
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Tablo 7: Tereke Kayıtları Ġçerisinde Bulunan Kitaplar 

Mushaf-ı Ģerif Kitab-ı Muhammediye 

Kitab-ı Ahteri Muhtasar 

ġerh-i Kafiye cami Dürer Ģerh-i Gürer 

Ġbn ü Melek Ģerh-i menar Kitab-ı Nahiv 

Tarikat-ı Muhammediye Tefsir-i Kadı 

Zeynü’l Arab Ģerh-i mesabih Monla cami 

ġir’atü’l-Ġslam ġerh-i Cezeri 

Kuduri Hamzaname 

Kitab-ı Kenz ġerh-i Merah 

Sadrü’Ģ ġeria Sarf 

Tabakat-ı MeĢayih Mine’l-usul 

Mecmua-i Mantık ġerh-i Merah 

Murad Mecmuası ġerh-i Fıkh 

Tefsir-i kebir cild Kadıhan 

Kitab-ı ĠnĢa Mecmua-i Feraiz 

Muhtar-ı Sıhhah Mukaddime 

Kitab-ı Dürer Feraiz 

 

Kitapların türlerinden bahsedecek olursak, Tefsir-i Beyzavi, Kadıhan (tefsir), 

ġir’atül Ġslam (hadis), Dürer Gürer, Hidaye, Sadrü’Ģ Ģeria, ġerh-i menar, Kuduri 

(fıkıh) kitaplarıdır. Lügat-ı Ahteri Arapça-Osmanlıca sözlüktür. Mutavvel lügattır. 

Molla Cami uzun süre medreselerde okutulan gramer kitabıdır. Kafiye gramer 

kitabıdır
324

.    

ĠncelemiĢ olduğumuz Balıkesir tereke kayıtlarında kitaplarının çokluğu ile 

dikkat çeken kiĢi Umdet’ül MeĢayih Karamani Mehmed Efendi’dir
325

. Karamani 

Mehmed Efendi Balıkesir’de Oruçgazi Mahallesi’nde ikamet etmiĢtir. Baba Adı 

Veliyüddin’dir. Bir oğlu ve bir kızı vardır. Karamani Mehmed Efendi unvanından da 

anlaĢılacağı üzere Ģeyh sınıfındandır. Balıkesir’de Yıldırım Camii’de vaizlik 

görevinde bulunmuĢtur. Mesleği gereği kitapları diğer kiĢilere oranla fazladır. 
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Toplamda 110 adet kitabı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde fıkıh, kelam, tıp vb 

alanlarda kitaplar mevcuttur. 752 buçuk guruĢluk servetinin 236 guruĢluk kısmını 

kitapları oluĢturmaktadır.  

Karamani Mehmed Efendi’nin okuduğu kitaplardan bazıları, Tefsir-i Kebir, 

Kadıhan, Muhtar-ı Sıhhah, Tenbihü’l gafilin, Kısas-ı Enbiya, ġerh-i Kuduri, ġerh-i 

Cezeri, Gülistan, Sarf, Kitab-ı Nahiv, Fetava, ġerh-i Feraiz, Mutavval’dır.  

 

 

Köleler 

Köle, eskiden savaĢlarda esir edilen veya baĢka bir yolla ele geçirilip satın 

alınan erkeklere köle kadınlara ise cariye denilmiĢtir. ġer’iye Sicillerinde köle 

kelimesine karĢılık olarak erkek köleler için köle, kul, abd, abd-i memluk, gulam ve 

rikk, kadın köleler için ise daha çok cariye ve cariye-i memluke kelimeleri 

kullanılmıĢtır
326

.  

Osmanlı Ġmparatorluğu’nda köle ve cariyeler uzun bir süre yapılan 

savaĢlarsan sağlanmıĢtır. Ġlk esirler I. Murad zamanında Rumeli fetihleri sırasında 

alınmaya baĢlanmıĢtır. Uzun bir süre kölelik müessesinin tek kaynağı savaĢlar olmuĢ 

ve savaĢ esirlerinin giderek artması ise köle ticaretine neden olmuĢtur. 19. Yüzyılın 

baĢlarına kadar bütün dünyada serbest olan köle ticareti Osmanlı Devleti’nde belli 

kurallar etrafında gerçekleĢirdi. Köle ticaretinin sadece Müslümanlar tarafından 

yapılmasına izin verilirdi
327

. Köleler Osmanlı Devleti’nde önemli bir yer tutmakla 

beraber kullanım alanları kamu yönetimi, askerlik ve ev hizmetleri alanlarında 

olmuĢtur
328

.  

Ġslam dini köleliği tamamen kaldırmamıĢ olmakla beraber, kölelere iyi 

davranılmasını emretmiĢ olup, çeĢitli ayet ve hadislerle emir ve tavsiyelerde 

bulunmuĢtur. Osmanlı Devleti’nde kölelerin baĢka toplumlara göre daha iyi durumda 
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oldukları söylenebilir
329

. Osmanlılar kölelerine her daim evlat muamelesi yapmıĢ 

gerek devlet gerekse kiĢiler kölelerini en güzel Ģekilde yetiĢtirmek için ellerinden 

geleni yapmıĢlardır. YetiĢme, mevki ve makam sahibi olma avantajları açısından hür 

Müslümanlardan daha Ģanslı olmuĢlardır
330

. Lady Montagu kölelere iyi mualeme 

gösterildiğini ifade etmiĢtir
331

. 

207 tereke kaydı içerisinde 19 kiĢinin tereke kaydında köle bulunmaktadır. 

Bu kiĢilerden 15’i erkek dördü kadındır. Erkekler el-Hac, beĢe, mir, ağa, hacı, es-

seyyid gibi unvanlar kullanmıĢlardır. Bu 19 kiĢiden 12’sinin sadece bir kölesi, iki 

kiĢinin ise iki adet kölesi, bir kiĢinin üç adet kölesi, dört kiĢinin ise beĢ ve beĢten 

fazla kölesi bulunmaktadır. Toplam köle sayısı 61’dir.  Bunlardan 40 tanesi gulam 21 

tanesi ise cariyedir.  

Köle sahibi erkekler hem cariye hem de gulam sahibi iken kadınlar sadece 

cariyeye sahiptirler. Bunun nedeni ise Ġslam dininin emretmiĢ olduğu kurallardandır. 

19 tereke kaydında yer alan 61 kölenin sosyal hayatta ne görevle kullanıldıkları 

hakkında belgelerde bilgi yoktur. Muhtemelen ev iĢlerinde ya da ticari hayatın 

içerisinde yardımcı olarak kullanılmıĢ olabileceklerini düĢünmekteyiz. Köle fiyatları 

10 guruĢ ile 150 guruĢ arasında değiĢmektedir. Köle fiyatlarının neye göre değiĢtiği 

hakkında belgelerde bir ayrıntı yoktur. 

Balıkesir’de en çok kölesi bulunan kiĢi Mustafa Fakı Mahallesi sakinlerinden 

Hacı Mustafa’dır. Hacı Mustafa’nın 18 gulamı ve 5 cariyesi bulunmaktadır. 

Belgeden anlaĢıldığına göre bunlardan 8 gulam ve 2 cariye Hacı Mustafa’nın Köylü 

köyünde bulunan çiftliğinde ikamet etmekte olup muhtemelen burdaki ev içi hizmeti 

yürütmektedirler. Hacı Mustafa 10.274 buçuk guruĢ terekesi ile Balıkesir’de servet 

sahibi kiĢiler arasında yer almaktadır. Hacı Mustafa’nın servetinin 1.750 guruĢluk 

kısmını köleler oluĢturmaktadır.  
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Diğer EĢyalar 

Diğer eĢyalar kısmında yukarıda kategorize edilemeyen eĢyalar hakkında 

bilgi verilecektir.  

Bu eĢyalardan biri gülabdandır. Osmanlı evlerinde ortamın güzel kokmasını 

sağlamak için gülabdan kullanılmıĢtır.  

Hayvan takımları bunlar binek hayvanların üzerinde kullanılan eğer, raht, 

üzengi, rahtıyla eğer,  kalaylı üzengi, yaldızlı üzengi, kara raht, mor kadife eğer, 

karahisar rahtı, kem-ayar raht, çubuk üzengi, siyah raht, bargir kemeri, bosna iĢi 

haydari rahttır.  

Tarım aletleri ve araç gereçler içerisinde saban demiri, çift aleti, tunç orak, 

nacak, çapa, balta, saplı orak, tırpan, gülenk, bel, kırklık, cullah alatı, saban, düven, 

kazma, bel demiri, penbe çapası, demir bel, ekin demiri ve kürek karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Yük taĢımak için çuval, çul, harar, heybe, meĢinli heybe, kıl çul 

kullanılmıĢtır. 

Hacı Mehmed’in
332

 terekesinde 17 adet gön kanadı, babuçcu muĢtası, bıçkı, 

tezgah, yedi çift gön, dört çift çizme kalıbı, ökçelik tahta bulunmaktadır. Hacı 

Mehmed’in terekesinde rastladığımız bu eĢyalar onun ayakkabıcı olabileceğini bize 

göstermektedir.  

Hacı Halil’in
333

 tereke kaydında kaba çelik, günlük, kükürt, kimyon, mazu, 

anason, sinameki, kathindi, karındaĢ kanı, safran, kafuri, ceviz-i hindi, kara helile, 

mazı, çeĢmezen, kara günlük, güverçile, firengiĢab, son pare, kara ot gibi bitkiler 

Hacı Halil’in attar olabileceğini kanıtlamaktadır. 

 

Nakit 

Balıkesir tereke kayıtlarında kiĢilerin mal varlıkları arasında nakit paralar 

görülmektedir. Bunlar kayıtlarda “nakit guruĢ”, “nakit akçe” ve sadece “nakit” 

Ģeklinde geçmektedir. 33 kiĢinin tereke kaydında nakit bulunmatadır. Bunlrdan 29’u 

erkek 4’ü kadındır.  
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C. Alacak, Mehir, Borç, Vasiyet 

 

Tereke kaydı tutulurken vefat eden kiĢinin alacağı var ise bu alacaklar yazılır. 

Elimizdeki kayıtlarda genellikle vefat eden erkeklerin daha çok Ģahıslardan alacakları 

bulunmaktadır. Kadın terekelerine baktığımızda ise kadınların alacaklarının büyük 

çoğunluğunu mehir ya da altın oluĢturmaktadır. Kayıtlarda alacaklar kimden 

alınacaksa o kiĢilerin isimleri ve onlardan ne kadar ücret alınacağı tek tek yazılmıĢtır.  

Balıkesir tereke kayıtlarına bakıldığında Karaoğlan mahallesinde sakin olan 

Es-seyyid el-Hac Mehmed’in alacakları adeta bir veresiye defterini andırmaktadır. 

Es-seyyid el-Hac Mehmed
334

 Balıkesir’de 303 kiĢiden alacaklıdır. Bu kiĢilerden 

toplam alacağı ise 4.163 guruĢtur. Es-seyyid el-Hac Mehmed o dönemde bir çeĢit 

tefecilik faaliyeti içerisinde bulunmuĢ olabilir. Es-seyyid el-Hac Mehmed’in alacaklı 

olduğu kiĢiler arasında bey, hacı, beĢe, efendi, molla, ağa, çelebi, seyyid unvanlı 

kiĢilerin yanısıra terzi, çoban, demirci ve imam gibi kiĢiler de bulunmaktadır.  

Kadınların tereke kayıtlarında ise alacak olarak çoğunlukla mehir 

görmekteyiz. Mehirler kadın terekelerinde alacak hanesine, erkek terekelerinde ise 

borç hanesine yazılmıĢtır. Mehir, evlenme sırasında veya öncesinde evlenecek 

erkeğin kız tarafına belirli bir para veya mal verme uygulamasıdır. Zaman içerisinde 

uygulama nikâhı satım akdi, verilen ücreti de satıĢ bedeli olmaktan çıkarmıĢ ailelerin 

birbirlerine yakınlaĢmasını sağlayan hediyeleĢmeye veya kadın için sosyal ve 

ekonomik bir güvenceye çevirmiĢtir. Mehrin tamamı nikâh sırasında ödenebileceği 

gibi tamamının veya bir kısmının ödenmesi daha sonraya da kalabilirdi. Bir kısmının 

peĢin yani mehr-i muaccel, geriye kalan kısmının daha sonra mehr-i müeccel olarak 

ödenmesi genel bir uygulama gibi görünmektedir. Kocaya kadına oranla daha geniĢ 

boĢama imkânlarının verildiği Ġslâm hukukunda özellikle mehr-i müeccelin yüksek 

tutulması halinde boĢama hakkının kötüye kullanılmasına büyük ölçüde engel olduğu 

ve evli kadına belli bir ekonomik güvence ve bağımsızlık sağlama amacında olduğu 

da söylenebilir
335

. Balıkesir tereke kayıtlarında mehirin genel olarak mihr-i müeccel 

olarak yazıldığı görülmektedir. Mehirler genellikle 1 guruĢ ile 150 guruĢ arasında 

değiĢiklik göstermektedir.  

                                                 
334

 BġS, nr. 714, vr. 54-b. 
335

 M. Akif Aydın, “Mehir” maddesi, DİA, XXVIII, s. 389-390. 
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Balıkesir tereke kayıtlarında vefat eden kiĢinin bırakmıĢ olduğu mal 

varlığının toplamından sonra alt kısımda minhal ihracat kısmında kiĢinin varsa 

borçları toplam yekûndan çıkarılarak son yekûn ortaya çıkar. Bu son kısma 

baktığımızda çoğunlukla erkeklerin eĢlerine mehir borcunun olduğu, kiĢilere olan 

borçlar yer almaktadır.  

Vasiyet kısmında ise kiĢiler mescide, mescid mumuna, teçhiz ve tekfinine, 

kiĢilere, çeĢmeye, çeĢme tamirine, hayırlara, avarız vakfına, camii Ģerifin tamirine 

yapılmıĢ olan vasiyetlerdir. 
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SONUÇ 

 

Balıkesir ġeriye Sicillerinde yer alan 207 tereke kaydı ele alınarak 

değerlendirilmiĢ, böylece 1698-1718 yılları arası Balıkesir Ģehrinin sosyo-ekonomik 

hayatı aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Tereke kayıtları vasıtası ile ulaĢılan sonuçlar neticesinde Balıkesir’de tereke 

sahiplerinin ikamet ve vefat yerleri baĢta olmak üzere aile yapısı, mirasçıları, 

kiĢilerin o dönemde yaĢadıkları ev, sahip oldukları servet ve gayrimenkuller, giyim-

kuĢamları, kullandıkları ziynet eĢyaları, gıda maddesi ve hububat ürünleri hayvanları, 

okudukları kitaplar, kullandıkları eĢyalar hakkında sosyal, kültürel ve ekonomik 

alanda bilgiye ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın ilk bölümünde Balıkesir Ģeriye sicilleri ile ilgili bilgi 

verildikten sonra Balıkesir adının anlamı, kurulduğu yer, tarihi ve idari geliĢimi 

hakkında açıklanmıĢtır. 

Ġkinci bölümde ise tereke kayıtlarından elde edilen veriler teze aktarılmıĢtır. 

Tereke sahiplerinin isimleri, ikamet ve vefat yerleri, unvanları, medeni halleri, 

varisleri hakkında bilgiler tablo ve grafiklerle desteklenerek ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir. Bu bölümde en çok dikkat çeken konu Osmanlı’da çok eĢlilik hakkında 

elde edilen sonuçlar olmuĢtur. Değerlendirilen 207 tereke kaydına göre, ağırlıklı 

olarak tek eĢlilik mevcuttur. Sadece 11 kiĢi iki eĢle, iki kiĢi de üç eĢle evlilik 

yapmıĢtır. Bu evliliklerin de sebebi olarak erkeklerin çocuk sahibi olma istekleri 

görülmektedir. Sonuç olarak Osmanlı’da çok eĢliliğin yaygın olmadığı söylenebilir. 

Çok eĢlilik konusu diğer kırsal bölgelerde verilen oranlarla karĢılaĢtırıldığında sonuç 

paralellik göstermiĢtir. Ġlker Er’in Balıkesir Tereke Kayıtları Üzerinde Bir 

Değerlendirme (1670-1700) adlı tezinde bu dönemde üç eĢle evlilik olmadığını 

belirtilmiĢtir.  

AraĢtırmamızın üçüncü bölümünde ise tereke sahiplerinin servet ve mal 

varlıkları, gayrimenkulleri, giyim kuĢam zevkleri, ev eĢyaları, gıda maddesi ve 

hayvanlar, köleler, okumuĢ oldukları kitaplar, alacak ve borçları hakkında bilgi 

verilmiĢtir.  
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KiĢilerin servet durumları incelendiğinde dönemin en zengin gurubunun el-

Hac unvanlı kiĢiler olduğu tespit edilmiĢtir. Bu dönemde kadınların servet miktarları 

erkek servet miktarlarından düĢüktür. KiĢilerin servetlerinin yanı sıra 

gayrimenkullerine de göz atacak olursak evler çoğunlukta olmak üzere, oda, çiftlik, 

dükkân, ambar, bağ, Ģırahane, ahır, fırın, samanhane, hırdavathane, avlu, değirmen, 

bahçe, Ģaraphane, ağıl vb. gibi gayrimenkullerin varlığı bilinmektedir.  Bu dönemde 

kadınların da gayrimenkule sahip oldukları görülmüĢtür.  

Bu dönemde Balıkesir’de yaĢamıĢ olan kiĢilerin giyim kuĢam zevklerine 

baktığımızda erkeklerin aba ve çuka gibi yünlü kumaĢlardan yapılmıĢ giyecekleri 

daha çok tercih ettikleri görülmüĢtür. Kadınlar ise pamuklu ve ipekli kumaĢlardan 

yapılmıĢ olan kıyafetleri kullanmıĢlar ve bunları sim düğme gibi aksesuarla 

süslemiĢlerdir.  

Osmanlı evlerini incelediğimizde kilim ve kaliçe gibi döĢemelerin yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı evlerinde o dönemde günümüzde 

kullanılan kanepe ve koltuk yerine, evler minder ve yastıklarla döĢenmiĢ olup 

perdenin de kullanılması ile dekorasyon tamamlanmıĢtır. Evlerde kullanılan dolap 

tarzı eĢyaların çok yaygın olmadığı görülmüĢtür.  

Bu dönemde halkın geçim kaynaklarından söz edecek olursak tarım ve 

hayvancılığın yaygın olduğunu söyleyebiliriz. DeğerlendirmiĢ olduğumuz kayıtlarda 

tarım arazilerinin, hububatların ve tarım aletlerinin varlığı, hayvanların çeĢitliliği ve 

sayılarının çokluğu bunu kanıtlamaktadır. Balıkesir halkının geçim kaynağının tarım 

ve hayvancılık olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz 

ÇalıĢmamızda son olarak kiĢilerin kullandıkları silahlar, okudukları kitapları, 

sahip oldukları köleler, alacakları, borçları ve vasiyetleri hakkında bilgiler yer 

almaktadır. Sonuç olarak tereke kayıtlarının bize sunmuĢ olduğu bilgiler 

doğrultusunda Balıkesir’in sosyo-ekonomik yapısı değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmamız 

ortalama yirmi yıllık bir süreci kapsadığı için belirli bir çerçeve doğrultusunda yorum 

yapabilme imkânına sahip olunmuĢtur.  
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EKLER 

Ek: 1 TEREKE SAHĠPLERĠNĠN ĠSĠMLERĠ, ĠKAMET YERLERĠ VE VEFAT ETTĠĞĠ YER  

Sıra 

No 

Varak 

No 
Vefat Edenin Ġsmi Ġkamet Yeri 

Vefat Ettiği Yer Ġkamet Yerinden 

Farklı Olanlar 

1 56-b Mustafa BeĢe Balıkesir’de vakı imaret  

2 63-a el-Hac Ali BeĢe ibn Mehmed Bayat Köyü Tarik-i Hac ġerif 

3 63-b Mustafa bin Ahmed Martlı Mahallesi  

4 65-a Zahide binti Ali Martlı Mahallesi  

5 67-a el-Hac Hasan ibni Abdülkerim  Kamçıllı Köyü Tarik-i Hac ġerif 

6 68-a Ġvaz bin Ġlyas el-Hac Ġsmail Mahallesi  

7 67-b AyĢe binti Halil Eski Kuyumcular Mahallesi  

8 69-a Ali BeĢe ibn-i el-Hac Ahmed Akçakısrak Köyü Sefer-i Hümâyun 

9 68-b Es-Seyyid el-Hac Mehmed bin Abrurrahman Kasaplar Mahallesi Tarik-i Hac ġerif 

10 70-a Ahmed bin Halil Akçakısrak Köyü  

11 73-a Mehmed bin Sefer Oruçgazi Mahallesi  

12 74-a Ġslam bin Habib Halalca Köyü  

13 75-a Eyüb BeĢe ibn-i Hamza Okuf Köyü  

14 75-b Halil bin Mehmed Yenice Mahallesi  

15 75-b Fatıma binti el-Hac Ali  Martlı Mahallesi  

16 78-a Hacı Mehmed bin Ġbrahim  Martlı Mahallesi  

17 79-a Mehmed Çelebi ibn-i Mustafa Martlı Mahallesi  

18 78-b Hacı Hüseyin bin Hasan Zinciriye Köyü  

19 79-b Mustafa Ağa ibn-i  el-Hac Ġshak Mahallesi  
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20 81-a el-Hac Mehmed bin Bayram el-Hac Gaybi Mahallesi  

21 83-a Nasuh Ağa ibn Ġbrahim  Sahn Hisar Mahallesi  

22 84-b Ahmed ibn-i Hasan el-Hac Ġsmail Mahallesi  

23 88-a Safiye binti Hacı Halil Martlı Mahallesi  

24 87-b Havva binti el-Hac Murad Karaoğlan Mahallesi  

25 98-a Receb bin Abdullah Sahn Hisar Mahallesi  

26 89-b Hasan bin Hamza Nergis Köyü  

27 93-a Halil ibn-i el-Hac Mehmed Halkahavlu Köyü  

28 93-b Habibe binti Halil Hacı Ġsmail Mahallesi  

29 95-a Hüseyin bin Ġsa Kalaycılar Köyü  

30 94-b Ġbrahim bin Kasaplar Mahallesi  

31 96-a Mustafa bin Mehmed Küpeliler Köyü  

32 53-b el-hac Ali ibn-i El-hac Hüseyin bin Veli Ġzmirler Mahallesi 
Tarik-i hac Ģerif avdetinde … 

mahallede 

33 58-a Yusuf bin Abdullah Umurbey Mahallesi  

34 64-a Hasan Bey Ġbn-i Hüseyin  ġeyh Lütfullah Mahallesi  

35 65-b Hacı Halil bin Abdullah  Mendehorya Köyü  

36 66-a Fatma binti Hacı Mustafa Eski Kuyumcular Mahallesi  

37 66-a Fatma binti Dağlı Hasan Oruçgazi Mahallesi  

38 68-b Fatma binti Hacı Halil Hacı Ġsmail Mahallesi  

39 69-a Rüveyda binti Halil Sahn-ı Hisar Mahallesi  

40 69-a Hasan bin El-hac Hüseyin Sahn-ı Hisar Mahallesi  

41 69-b Saliha binti Ġbrahim El-hac Ġshak Mahallesi  

42 69-b ... bin Abdullah Atanos Köyü  
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43 71-a Ġbrahim bin Mehmed Çitnehor Köyü  

44 71-b Mehmed bin Ömer Gökköy  

45 72-a Ali bin Hüdaverdi Kavaklı Köyü  

46 72-b Ümmühan ibneti El-hac Mustafa  Martlı Mahallesi  

47 72-b Receb bin Cafer Oruçgazi Mahallesi  

48 73-b Halil bin Veli Kasaplar Mahallesi  

49 74-a Fatma binti Resul bin Abdullah Mustafa Fakih Mahallesi  

50 74-b Osman bin Mustafa Yenice Mahallesi  

51 75-a Osman nam Balıkesir’de Ġlyas PaĢa Hanı  

52 76-b El-hac Ali bin Osman El-hac Ġshak Mahallesi Ġstanbul’da DarüĢĢifa 

53 77-a Muslu Halife ibn-i Halil Aslıhandepecik Köyü  

54 82-b El-hac Halil bin Bayram Dinkçiler Mahallesi  

55 84-b Halil bin Mehmed Ziyaretli Köyü  

56 85-a Halil bin Mustafa Ġldeniz Köyü  

57 85-b El-hac Süleyman bin Mustafa Eski Kuyumcular Mahallesi  

58 89-a El-hac Ahmed Ağa ibn-i Abdullah Martlı Mahallesi  

59 89-b El-hac Mir AliĢan bin Hüseyin Balıkesir  

60 90-a Ġsmail Bey ibn-i Mir AliĢan Sahn-ı Hisar Mahallesi  

61 91-b Halil bin ġaban Dinkçiler Mahallesi  

62 92-b Hacı Mehmed bin … Hacı Ġsmail Mahallesi Tarik-i Hac 

63 93 Hacı Hasan Efendi ibnHacı Mehmed Efendi Mustafa Fakih Mahallesi  

64 93-b Hacı Yusuf bin Mustafa Atanos Köyü Tarik-i Hac 

65 95-a El-hac Ali ibn-i El-hac Hasan Yenice Köyü 
Tarik-i hac Ģerif Medine-i 

Münevvere 
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66 96-a Raziye binti Mehmed Ağa Mustafa Fakih Mahallesi  

67 96-b Saliha binti Muslu Mustafa Fakih Mahallesi  

68 96-b El-hac Halil ibn-i El-hac Ömer Bayat Köyü Tarik-i hac Ģerif 

69 1-b Hacı Yusuf bin Abdullah Salahaddin Mahallesi  

70 1-b Envan? binti Abdullah ------  

71 2-a Ümmühan binti Ahmed Dinkçiler Mahallesi  

72 3-a Ġbrahim bin Mehmed Oruçgazi Mahallesi  

73 4-b Ahmed Efendi ibn Ġvaz Sahn Hisar Mahallesi  

74 6-a Ali bin Kenan Aslıhan Köyü  

75 6-b Hacı Mustafa bin el-Hac Mehmed Mustafa Fakih Mahallesi  

76 7-a Hacı Ġbrahim Ağa ------  

77 8-b Mehmed Ali bin Mehmed Börekçiler Mahallesi  

78 14-a Saliha binti Ġbrahim Hacı Ġshak Mahallesi  

79 14-a Mustafa bin Mehmed Yakub Köyü  

80 15-b Fatma binti Mehmed ÇağıĢ Köyü  

81 17-b Ahmed bin Ġbrahim Umurbey Mahallesi  

82 17-b Hacı Bayram bin Arslan Dinkçiler Mahallesi  

83 20-b Kezban binti Hasan Mirzabey Mahallesi  

84 23-a AyĢe binti Musa Hacı Ġsmail Mahallesi  

85 25-a Mehmed bin Hasan Oruçgazi Mahallesi  

86 26-a Ahmed BeĢe ibn Mehmed Martlı Mahallesi  

87 27-b Hüseyin bin Abdullah Ġzmir Balıkesir Hacı Halil Hanı 

88 28-b Hacı Mehmed bin Mustafa Salahaddin Mahallesi  
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89 32-a Mehmed BeĢe bin Süleyman BeĢe  Balıkesir 

90 32-b ...... bin Hüseyin Hacı Ġshak Mahallesi  

91 32-b Hüseyin   

92 33-a Hüseyin Ağa ibn Ahmed Umurbey Mahallesi  

93 42-a Mustafa bin Hasan Kamçıllı Köyü  

94 42-a Hüseyin Efendi ibn el-Hac Mehmed Efendi Mustafa Fakih Mahallesi  

95 43-a Hacı Ahmed bin Mehmed Ali Fakih Mahallesi  

96 43-b Hacı Halil bin el-Hac Ali ġeyh Lütfullah Mahallesi  

97 44-b Ali Çelebi ibn el-Hac Ġbrahim Çandır Köyü  

98 45-a Ümmühan binti Hüseyin Oruçgazi Mahallesi  

99 45-b Halil ibn Abdullah Halalca Köyü  

100 46-a Mehmed bin el-Hac Hasan Umurbey Mahallesi  

101 47-b Ali bin Mehmed Ġzmirler Mahallesi  

102 47-b .. Ġvaz Hacı Ġshak Mahallesi  

103 48-a Hacı Ġvaz bin Ġbrahim Mustafa Fakih Mahallesi  

104 50-b Es-Seyyid Ġsmail bin .... el-Hac Ġshak Mahallesi  

105 50-b .... Halil ibn Abdülkerim Çakır Köyü  

106 51-b Mehmed bin Ahmed BeĢe el-Hac Halil Hanı  

107 54-a Mehmed bin Hüseyin Oruçgazi Mahallesi  

108 54-b Es-Seyyid Hüseyin Efendi bin Abdullah Börekçiler Mahallesi  

109 54-b Ali bin Abdullah Martlı Mahallesi  

110 55-a Emine binti Mehmed Mirzabey Mahallesi  

111 60-b Hava ibneti Ali  Umurbey Mahallesi  
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112 78-b Hatice binti Mustafa Karaoğlan Mahallesi  

113 80-a Ali BeĢe ibn Ahmed Karaoğlan Mahallesi  

114 80-b Hava binti .... Halil Hacı Ġsmail Mahallesi  

115 81-a el-Hac Mustafa ibn Bali Beğ Martlı Mahallesi  

116 81-a Fatma binti Ali Sahn Hisar Mahallesi  

117 81-b Fatma binti Veli Halalca Köyü  

118 81-b Ġbrahim Ġzmirler Mahallesi  

119 81-b Ġsmail bin Ali Hacı Ġshak Mahallesi  

120 82-a el-Hac Mustafa ibn Hasan Karaoğlan Mahallesi  

121 83-b AyĢe binti Durgud Ġzmirler Mahallesi  

122 83-b el-Hac Hasan bin el-Hac Mustafa Ġzmirler Mahallesi 
Hac ġerif avdetinde Medine-i 

Cidde’de 

123 89-a Köle Ġvaz Eftelle Köyü Diyar-ı Ahar 

124 93-b el-Hac Ahmed bin Abdullah Mirzabey Mahallesi  

125 96-a Hatice ibneti el-Hac Ali Salahaddin Mahallesi  

126 97-b Hasan bin Abdülkerim Zinciriye Köyü  

127 98-b Ġsmail bin Hasan Mirzabey Mahallesi  

128 101-b Zaim Mehmed Ağa ibn Ali bin Abdurrahman Ġstanbul  

129 103-a Mehmed bin Hüseyin el-Hac Gaybi Mahallesi  

130 103-b Mehmed bin ġaban Martlı Mahallesi Bağdat 

131 107-a Halil Efendi ibn-i el-Hac Hüseyin Oruçgazi Mahallesi  

132 107-b Hüseyin Kesik Köyü  

133 109-b Hatice ibneti el-Hac Hüseyin Eski Kuyumcular Mahallesi  

134 2-b Hüseyin ibn el-Hac Ġbrahim Ali Fakih Mahallesi  
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135 2-b Veli bin Himmet  Martlı Mahallesi  

136 3-a DerviĢ Mustafa bin Abdullah el-Hac Ġsmail Mahallesi  

137 3-a el-Hac Ali BeĢe ibn Hasan BeĢe Karaoğlan Mahallesi 
Hac ġerifinde Mekke-i 

Mükerreme’de 

138 4-a Safer bin Mustafa Çaypınar Köyü  

139 4-b el-Hac Muharrem Ağa ibn Ahmed el-Hac Ġsmail Mahallesi  

140 5-b Cafer BeĢe ibn Abdullah Balıkesir  

141 6-b Mehmed bin Ali  Eski Kuyumcular Mahallesi  

142 7-b Kara Ali ibn-i Musa Oruçgazi Mahallesi  

143 8-a AyĢe binti Halil el-Hac Ġshak Mahallesi  

144 8-b Fatma binti Hasan ġeyh Lütfullah Mahallesi  

145 8-b Mahmud BeĢe bin Hamza Umurbey Mahallesi  

146 9-a Ahmed bin Ali bin Abdurrahman Dinkçiler Mahallesi  

147 30-b el-Hac Ali ibn el-Hac Osman Umurbey Mahallesi 

Hac ġerif avdetinde Cidde 

mahallesinde vakı Arap 

muharebesinde 

148 31-a Ali Çelebi bin Hasan Mendehorya Köyü  

149 38-a Ceyhune? binti Abdullah Köylü Köyü   

150 46-a Ġbrahim bin Mustafa Gelenbe KazasıYeni Köy Balıkesir’de Beylik Sarayda? 

151 47-a Mehmed bin Abdullah Gelenbe Kazası Yeni Köy Balıkesir’de Beylik Sarayda? 

152 47-b Yusuf BeĢe ibn Nasuh Dinkçiler Mahallesi  

153 50-a Hüseyin bin Sefer Hisariçi Mahallesi  

154 54-a Mehmed Ağa ibn ġaban Ağa Martlı Mahallesi  

155 54-b Es-Seyyid el-Hac Mehmed ibn Es-Seyyid Karaoğlan Mahallesi  
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Mehmed 

156 57-a 
el-Hac Mehmed Ağa ibn el-Hac Mustafa Ağa ibn 

el-Hac Mehmed 
Mustafa Fakih Mahallesi  

157 58-a el-Hac Ġbrahim bin Abdullah Martlı Mahallesi 
Tarik-i Hac ġerif avdetinde .... nam 

mahallede 

158 59-a Hüseyin bin Mehmed  Yakub Köyü  

159 59-b Ġmam el-Hac Hasan Efendi ibn-i ġaban Eski Kuyumcular Mahallesi  

160 60-a Mustafa BeĢe ibn-i Bayram Martlı Mahallesi  

161 60-a Halil BeĢe ibn-i Osman Martlı Mahallesi Moskov Seferi avdetinde 

162 60-b Fatma ibneti Mehmed Ağa Karaoğlan Mahallesi  

163 61-a Hasan BeĢe ibn-i Abdullah bin Abdurrahman el-Hac Gaybi Mahallesi 
Moskov Seferi avdetinde Karadeniz 

....  nam mahallede 

164 61-b Hatice ibneti el-Hac Lütfullah Umurbey Mahallesi  

165 64-a Cennet binti el-Hac Mehmed Oruçgazi Mahallesi  

166 64-b Boyacı Mehmed bin Ali ġeyh Lütfullah Mahallesi  

167 66-a .... binti Abdullah Okçukara Mahallesi  

168 66-b 
Neccar Ġbrahim BeĢe ibn Abdullah bin 

Abdurrahman 
Ġkamet yeri belirtilmemiĢ Moskov Seferi 

169 67-a Fatma binti Ali Ağa Yenice Mahallesi  

170 68-a Ġvaz bin Habib Sahn Hisar Mahallesi  

171 68-b Mehmed BeĢe ibn-i Ġsmet bin Abdullah ġeyh Lütfullah Mahallesi  

172 68-b Meryem binti Abdullah bin Abdurrahman Börekçiler Mahallesi  

173 71-a Mustafa Çelebi ibn Abdurrahman Yakub Köyü  

174 71-b AyĢe binti Mehmed Oruçgazi Mahallesi  

175 72-b Saliha binti Hasan Ağa Mustafa Fakih Mahallesi  
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176 2-b Halil bin Abdullah Okçukara Mahallesi  

177 3-b AyĢe ....??....  

178 5-b Hacı Mustafa bin Mehmed Okçukara Mahallesi  

179 5-b Hatice binti Mehmed Okçukara Mahallesi  

180 6-b Rahime Hanım ibneti Ġsmail Bey Halalca Köyü  

181 8-a Ġbrahim bin Hüseyin Hacı Ġshak Mahallesi  

182 8-b 
Umdetü’l MeĢayih Karamani Mehmed Efendi ibn 

Veliyüddin 
Oruçgazi Mahallesi  

183 11-b Saliha binti Hasan Oruçgazi Mahallesi  

184 13-a Fatma binti Hacı Mustafa Oruçgazi Mahallesi  

185 14-b Ġsmail Ağa ibn Ali el-Hac Ġshak Mahallesi  

186 18-b Ġsmail bin Ġlyas Hacı Ġshak Mahallesi  

187 22-a Hacı Mustafa bin Mehmed Mustafa Fakih Mahallesi  

188 26-a Fatma binti Hacı Ġvaz Mustafa Fakih Mahallesi  

189 27-a Halil BeĢe bin Halil Mirzabey Mahallesi  

190 29-b Hacı Ġbrahim bin Abdünnebi Hacı Ġshak Mahallesi  

191 31-a Hacı Mustafa ibn-i Hacı Ali Karaoğlan Mahallesi  

192 32-b Hacı Ali bin Hasan Martlı Mahallesi  

193 34-b Hacı Ali Efendi ibn-i ġaban Okçukara Mahallesi  

194 35-b Hacı Ġsmail bin Mehmed Sahn Hisar Mahallesi Tarik-i Hac 

195 36-a Hacı Mehmed bin Hasan Okçukara Mahallesi Tarik-i Hac 

196 49-a Hayr-ün Nisâ binti Mehmed Martlı Mahallesi  

197 60-b Hüsna binti Bayram el-Hac Ġshak Mahallesi  

198 61-b Es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i Es-Seyyid Ali  Yenice Mahallesi  
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199 62-b el-Hac Mehmed bin el-Hac Süleyman Martlı Mahallesi  

200 64-b Tozuncuoğlu Veli Demirci Köyü  

201 70-a el-Hac Mehmed bin Halil Eski Kuyumcular Mahallesi Tarik-i Hac 

202 73-b Bayrakdar Hüseyin bin Halil Oruçgazi Mahallesi  

203 75-a ġaban Ağa ibn Mehmed Mustafa Fakih Mahallesi  

204 76-a Kerime binti el-Hac Ali Ağa Karaoğlan Mahallesi  

205 76-b Mehmed bin Hasan Atanos Köyü  

206 79-b Fazlullah Efendi ibn-i Veli Efendi Oruçgazi Mahallesi  

207 89-b Mehmed Çelebi ibn Ahmed el-Hac Ġsmail Mahallesi  
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Ek: 2 TEREKE SAHĠPLERĠNĠN MEDENĠ HALLERĠ VE MĠRASÇI DURUMLARI 
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1 56-b Mustafa BeĢe   *           0  * 

2 63-a el-Hac Ali BeĢe ibn Mehmed *     1  1  1  3  6   

3 63-b Mustafa bin Ahmed *     1       5 6   

4 65-a Zahide binti Ali *    1   2 1 1    5   

5 67-a el-Hac Hasan ibn-i Abdülkerim *     1 2 2  1    6   

6 68-a Ġvaz bin Ġlyas *     1  2   1 1  5   

7 67-b AyĢe binti Halil *    1   1 1 1    4   

8 69-a Ali BeĢe ibn-i el-Hac Ahmed *     1 1   1    3   

9 68-b Es-Seyyid el-Hac Mehmed bin Abdurrahman *     1 2 3  1    7   

10 70-a Ahmed bin Halil *     1 2       3   

11 73-a Mehmed bin Sefer *     1  1    1  3   

12 74-a Ġslam bin Habib *     1  2     1 4   

13 75-a Eyüb BeĢe ibn-i Hamza *     1  4  1  1  7   

14 75-b Halil bin Mehmed *     1 5 2      8   

15 75-b Fatma binti el-Hac Ali *    1  2   1    4   

16 78-a Hacı Mehmed bin Ġbrahim *     1 3 1      5   

17 79-a Mehmed Çelebi ibn-i Mustafa *     1 4 1 1     7   

18 78-b Hacı Hüseyin bin Hasan *     1 1 2      3   

19 79-b Mustafa Ağa ibn-i   *           0  * 

20 81-a el-Hac Mehmed bin Bayram *     1 3 2      5   
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21 83-a Nasuh Ağa ibn-i Ġbrahim *     1 1 1  1    4   

22 84-b Ahmed ibn-i Hasan *     1 2 2  1    6   

23 88-a Safiye binti Hacı Halil *    1  2 1  1    5   

24 87-b Hava binti el-Hac Murat *    1  1   1    3   

25 89-a Receb bin Abdullah *     1 2 3      6   

26 89-b Hasan bin Hamza *     1  1     1 3   

27 93-a Halil ibn-i el-Hac Mehmed *     2 2 1      5   

28 93-b Habibe binti Halil *    1        1 2   

29 95-a Hüseyin bin Ġsa *     1 1 1  1    4   

30 94-b Ġbrahim bin *     1 1 1      3 1  

31 96-a Mustafa bin Mehmed *     1 1 3      5   

32 53-b El-hac Ali ibn-i El-hac Hüseyin bin Veli *     1  1    2  4   

33 58-a Yusuf bin Abdullah *     1 1 1      3   

34 64-a Hasan Bey ibn-i Hüseyin *     1   1     2 1  

35 65-b Hacı Halil bin Abdullah *     1 2 3      6   

36 66-a Fatma binti Hacı Mustafa  *           1 1   

37 66-a Fatma binti Dağlı Hasan bin aabAbdul   *          3 3   

38 68-b Fatma binti Hacı Halil *    1   1 1     3   

39 69-a Rüveyda binti Halil   *          0   * 

40 69-a Hasan bin El-hac Hüseyin *     2      1  3   
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41 69-b Saliha binti Ġbrahim *    1   2 1 1  1  5   

42 69-b … bin Abdullah  *     2       2   

43 71-a Ġbrahim bin Mehmed *     1 3 1      5   

44 71-b Mehmed bin Ömer *     1 3 1      5   

45 72-a Ali bin Hüdaverdi *     1 4 1      6   

46 72-b Ümmühan ibneti El-hac Mustafa   *          1 1   

47 72-b Receb bin Cafer *     1       1 2   

48 73-b Halil bin Veli *     1  1  1    3 1  

49 74-a Fatma binti Resul bin Abdullah   *           0  * 

50 74-b Osman bin Mustafa *     1 3       4   

51 75-a Osman    *           0  * 

52 76-b el-hac Ali bin Osman *     1  1   1 1  4   

53 77-a Muslu Halife ibn-i Halil *     2 2 2      6   

54 82-b el-hac Halil bin Bayram *     2 1       3   

55 84-b Halil bin Mehmed *     1 2 3      6 1  

56 85-a Halil bin Mustafa *     1      1 1 3   

57 85-b el-hac Süleyman bin Mustafa  *     2 2  1    5   

58 89-a el-hac Ahmed Ağa ibn-i aAbdullah *     1 2       3   

59 89-b el-hac Mir AliĢan bin Hüseyin  *     1  1     1 3   

60 90-a Ġsmail Bey ibn-i Mir AliĢan *     1  1 1 1    4   
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61 91-b Halil bin ġaban *     2      1 1 4   

62 92-b Hacı Mehmed bin … *     1 1 1  1    4   

63 93-a Hacı Hasan Efendi ibn-i Hacı 

Mbbb??*Mehmed  

*     1 1 2      4   

64 93-b Hacı Yusuf bin Mustafa *     1 1   1    3   

65 95-a el-hac Ali ibn-i El-hac Hasan *     1 6       7   

66 96-a Raziye binti Mehmed Ağa *    1  1 1  1    4   

67 96-b Saliha binti Muslu *    1  1   1    3   

68 96-b el-hac Halil ibn-i El-hac Ömer *     1 3 4      8   

69 1-b Hacı Yusuf bin Abdullah *     1 1 2      4 1  

70 1-b Envan? binti Abdullah *    1  1 2      3   

71 2-a Ümmühan binti Ahmed *    1  2      1 4   

72 3-a Ġbrahim bin Mehmed *     1 3       4   

73 4-b Ahmed Efendi ibn Ġvaz *     1 1  1 1    4 1  

74 6-a Ali bin Kenan *     1  1      2   

75 6-b Hacı Mustafa bin el-Hac 

Mehmed 

 *     2      4 5   

76 7-a Hacı Ġbrahim Ağa *     2  2   1   5   

77 8-b Mehmed Ali bin Mehmed *     1 1 1      3   

78 14-a Saliha binti Ġbrahim *    1        2 3   

79 14-a Mustafa bin Mehmed *     1    1    2   

80 15-b Fatma binti Mehmed *    1    1 1    3   
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81 17-b Ahmed bin Ġbrahim *     1    1   2 4   

82 17-b Hacı Bayram bin Arslan *     1       4 5   

83 20-b Kezban binti Hasan  *           1 1   

84 23-a AyĢe binti Musa *    1  1 2      4   

85 25-a Mehmed bin Hasan *     1      1  2   

86 26-a Ahmed BeĢe ibn Mehmed *     1 3 1      5   

87 27-b Hüseyin bin Abdullah  *      1      1   

88 28-b Hacı Mehmed bin Mustafa *     1 1 1      3   

89 32-a Mehmed BeĢe bin Süleyman 

BeĢe 

*     1  1 1 1    4   

90 32-b ...... bin Hüseyin *     1 2 1      4   

91 32-b Hüseyin *     1 1   1       

92 33-a Hüseyin Ağa ibn Ahmed   *         1 1 2   

93 42-a Mustafa bin Hasan *     1 2 3      6   

94 42-a Hüseyin Efendi ibn el-Hac 

Mehmed Efendi 
*     1 2 1      4   

95 43-a Hacı Ahmed bin Mehmed *     1  5      6   

96 43-b Hacı Halil bin el-Hac Ali  *     3 1      4   

97 44-b Ali Çelebi ibn el-Hac Ġbrahim *     1 3 3      7   

98 45-a Ümmühan binti Hüseyin *    1   1      2   

99 45-b Halil ibn Abdullah *     1 4 4      9   

100 46-a Mehmed bin el-Hac Hasan *     1  2 1     4   
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101 47-b Ali bin Mehmed *     1 1       2   

102 47-b ....? Ġvaz *     1 1   1    3   

103 48-a Hacı Ġvaz bin Ġbrahim *     1 1 3      5   

104 50-b Es-Seyyid Ġsmail bin .... *     1 1 1      3   

105 50-b .... Halil ibn-i Abdülkerim *     1 2 3  1    7   

106 51-b Mehmed bin Ahmed BeĢe   *           0  * 

107 54-a Mehmed bin Hüseyin  *     1 1 3      5   

108 54-b Es-Seyyid Hüseyin Efendi bin 

Abdullah 

*     1 1 1      3   

109 54-b Ali bin Abdullah *     1        1   

110 55-a Emine binti Mehmed *    1        1 2   

111 60-b Hava ibneti Ali *    1        1 2   

112 78-b Hatice binti Mustafa *    1  2 3      6   

113 80-a Ali BeĢe ibn Ahmed *     2 1       3   

114 80-b Hava binti .... Halil *    1     1 2   4   

115 81-a el-Hac Mustafa ibn Bali Beğ *     1 2   1    4   

116 81-a Fatma binti Ali *    1  1 1      3   

117 81-b Fatma binti Veli *    1  1   1    3   

118 81-b Ġbrahim *     1 2 1  1    5   

119 81-b Ġsmail bin Ali  *     2       2   

120 82-a el-Hac Mustafa ibn Hasan *     1 3 1      5   
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121 83-b AyĢe binti Durgud  *     1 1      2   

122 83-b el-Hac Hasan bin el-Hac 

Mustafa 

*     2 3       5   

123 89-a Köle Ġvaz   *           0  * 

124 93-b el-Hac Ahmed bin Abdullah *     1       2 3   

125 96-a Hatice ibneti el-Hac Ali *    1   1 1 1    4   

126 97-b Hasan bin Abdülkerim *     1  1     1 3   

127 98-b Ġsmail bin Hasan *     1 2       3   

128 101-b Zaim Mehmed Ağa ibn Ali bin 

Abdurrahman 

*     1     1   2   

129 103-a Mehmed bin Hüseyin   *       1  2  1   

130 103-b Mehmed bin ġaban *     1 1 1  1    4   

131 107-a Halil Efendi ibn-i el-Hac 

Hüseyin 

 *     1 1      2   

132 107-b Hüseyin *     1 1 1      3   

133 109-b Hatice ibneti el-Hac Hüseyin *    1  1   1    3   

134 2-b Hüseyin ibn el-Hac Ġbrahim *     1 3 1      5   

135 2-b Veli bin Himmet *     1      1  2   

136 3-a DerviĢ Mustafa bin Abdullah *     1 2 1      4   

137 3-a el-Hac Ali BeĢe ibn Hasan BeĢe *     1 3 1      5   

138 4-a Safer bin Mustafa *     1 1 3  1    6 1  

139 4-b el-Hac Muharrem Ağa ibn 

Ahmed 

*     2  1     2 5   

140 5-b Cafer BeĢe ibn-i Abdullah   *           0  * 
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141 6-b Mehmed bin Ali *     1 2 1 1 1    6   

142 7-b Kara Ali ibn-i Musa *     1  3   1 1  6   

143 8-a AyĢe binti Halil *    1  1 1 1 1    5   

144 8-b Fatma binti Hasan *    1       1  2   

145 8-b Mahmud BeĢe bin Hamza *     1 3 3      7   

146 9-a Ahmed bin Ali bin 

Abdurrahman 

*     1        1 1  

147 30-b el-Hac Ali ibn el-Hac Osman *     1 2       3   

148 31-a Ali Çelebi bin Hasan *     1 1 2      3   

149 38-a Ceyhune? binti Abdullah   *           0  * 

150 46-a Ġbrahim bin Mustafa   *           0  * 

151 47-a Mehmed bin Abdullah   *           0  * 

152 47-b Yusuf BeĢe ibn Nasuh *     1       1 2   

153 50-a Hüseyin bin Sefer *     1  1      2   

154 54-a Mehmed Ağa ibn ġaban Ağa *     2  1  1   1 5   

155 54-b Es-Seyyid el-Hac Mehmed ibn 

Es-seyyid Mehmed 

*     1 2 2      5   

156 57-a el-Hac Mehmed Ağa ibn el-Hac 

Mustafa Ağa ibn-i el-Hac 

Mehmed 

*     2 1 3      6   

157 58-a el-Hac Ġbrahim bin Abdullah *     1 4 1 1     7   

158 59-a Hüseyin bin Mehmed  *     2 3      5   

159 59-b Ġmam el-Hac Hasan Efendi ibn 

ġaban 

*     3 2 1      6   

160 60-a Mustafa BeĢe ibn Bayram *     1 3 2      6   
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161 60-a Halil BeĢe ibn Osman *     1 1 1  1    4   

162 60-b Fatma ibneti Mehmed Ağa *    1   2  1    4   

163 61-a Hasan BeĢe ibn Abdullah bin 

Abdurrahman 

*     1        1  * 

164 61-b Hatice ibneti el-Hac Lütfullah  *     1 2  1    4   

165 64-a Cennet binti el-Hac Mehmed *    1  2       3   

166 64-b Boyacı Mehmed bin Ali  *     2 1      3   

167 66-a .... binti Abdullah   *           0  * 

168 66-b Neccar Ġbrahim BeĢe ibn 

Abdullah bin Abdurrahman 

  *           0  * 

169 67-a Fatma binti Ali Ağa *    1  2 1  1    5   

170 68-a Ġvaz bin Habib *     1 1 3      5   

171 68-b Mehmed BeĢe ibn Ġsmet bin 

Abdullah 

  *         1 1 2   

172 70/2 Meryem binti Abdullah bin 

Abdurrahman 

  *         3  3   

173 71-a Mustafa Çelebi ibn Abdurrahman *     1 3 4      8   

174 71-b AyĢe binti Mehmed *    1  1  1     3   

175 72-b Saliha binti Hasan Ağa   *       1 1  1 3   

176 2-b Halil bin Abdullah *     1 1       2   

177 3-b AyĢe *    1  1  1 1    4   

178 5-b Hacı Mustafa bin Mehmed *     1 1 3      5   

179 5-b Hatice binti Mehmed *    1  1  1 1    4   

180 6-b Rahime Hanım ibneti Ġsmail Bey   *        1 1  2   

181 8-a Ġbrahim bin Hüseyin *     1 1 1      3 1  
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182 8-b Umdet’ül MeĢayih Karamani Mehmed 

eeeeeEeEfeEfendi ibn-i Veliüddin? 

*     1 1 1      3   

183 11-b Saliha binti Hasan *    1   1  1    3   

184 13-a Fatma binti Hacı Mustafa *    1   1 1 1    4   

185 14-b Ġsmail Ağa ibn-i Ali *     1        1  * 

186 18-b Ġsmail bin Ġlyas   *       1 1   2   

187 22-a Hacı Mustafa bin Mehmed *     1  1   1 1  4   

188 26-a Fatma binti Hacı Ġvaz *    1   1  1 1 2  6   

189 27-a Halil BeĢe bin Halil *     1 1 3      5   

190 29-b Hacı Ġbrahim bin Abdünnebi *     3 1 1 

 

     5   

191 31-a Hacı Mustafa ibn Hacı Ali *     1 1       2   

192 32-b Hacı Ali bin Hasan *     1       1 2   

193 34-b Hacı Ali Efendi ibn ġaban *     1       4 5   

194 35-b Hacı Ġsmail bin Mehmed *     1 1       2   

195 36-a Hacı Mehmed bin Hasan *     1 1   1    3   

196 49-a Hayr-ün Nisâ binti Mehmed *    1  1  1 1    4   

197 60-b Hüsna binti Bayram   *           0  * 

198 61-b Es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn Es-Seyyid Ali *     1 3 1 1 1    7 1  

199 62-b el-Hac Mehmed bin el-Hac Süleyman? *     1 3 2      6   

200 64-b Tozuncuoğlu Veli *     1 1 2      4   

201 70-a el-Hac Mehmed bin Halil *     1 2 4      7   
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202 73-b Bayrakdar Hüseyin bin Halil *     1 3       4   

203 75-a ġaban Ağa ibn Mehmed *     1 3 1      5   

204 76-a Kerime binti El-hac Ali Ağa *    1      1 2  4   

205 76-b Mehmed bin Hasan *     1 2 1      4   

206 79-b Fazlullah Efendi ibn Veli Efendi *     1 2   1    4 1  

207 89-b Mehmed Çelebi ibn Ahmed *     1  1    3  5   
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Ek 3: Balıkesir Tereke Kaydı Örneği 

 

 

 

 

 

 

 


