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ÖNSÖZ 

 

         Şer’iyye sicillerinin muhtevasında yer alan tevzî ya da diğer adıyla şehir 

masrafı uygulamaları Osmanlı malî tarih çalışmaları kapsamında göz ardı edilmiş bir 

konu olarak durmaktadır. Konuya eğilen belli başlı bazı iktisat tarihçileri tenzîh 

edilecek olursa, bu konuyla ilgili olarak yapılmış çalışmalar çok az sayıdadır. Bu 

durumun nedeni ise hiç şüphesiz konuyla ilgili çok sayıda ve çok karışık arşiv 

malzemesinin olmasıdır. Bu durum yapılan çalışmaları yerel bağlamda 

değerlendirmeye ve haliyle daha spesifik olmaya zorlamaktadır. Ayrıca 

uygulamaların Osmanlı malî tarihindeki geçiş sürecine denk gelmesinden ötürü 

yaşanılan bilgi karışıklıklarının ve belirsizliklerinde bunda payı büyüktür. 

Çalışmamızda hedeflediğimiz amaç, az sayıda çalışma yapılan bu alana ufakta olsa 

bir katkıda bulunmak ve ileride bu konuyu çalışacaklara bir örnek teşkil 

edebilmektir. 

          Bu çalışmanın hazırlanması sırasında büyük bir sabır ve destekle bana yol 

gösterme lütfunda bulunan ve değerli vaktini harcayan çok değerli hocam Yrd. Doç. 

Dr. Serdar GENÇ’e, tecrübe, bilgi ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarım 

Prof. Dr. Şenol ÇELİK, Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI ve Arş. Gör. Yusuf 

ŞAFAK’a, desteğini her daim hissettiğim değerli arkadaşım Kadir GÜLDÜR’e ve 

aldığım her kararda yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen sevgili aileme sonsuz 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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ÖZET 

18.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BALIKESİR ŞEHİR 
MASRAFLARI 

 

ÇAKIR, Fırat 

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar GENÇ 

2016, .... Sayfa 

 

         Osmanlı Devlet’inin klasik çağındaki mevcut malî yapısı, 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren geçirdiği askeri, siyasi ve sosyal meselelerin sonucunda büyük 

değişimlere uğramıştır. Yaşanan değişimlerin sonucu olarak, 17. yüzyıl’da devlete ait 

olan tımar arazileri devletin nakit para ihtiyacından dolayı mukataâ haline getirilmiş, 

olağanüstü durumlarda halktan tahsil edilen avârız, nüzul gibi vergiler sürekli tahsil 

edilir hale gelmiştir. Yüzyılın sonunda taşrada toprakların malikâne usulünde tasarruf 

edilmeye başlanması ile yerel aileler güç kazanmıştır. Buna karşılık, devletin 

taşradaki sıkıntıları çözmekten çok, mevcut durumu idâme ettirmeye yönelik 

teşebbüsleri otoritesini iyiden iyiye sarsmıştır. 18. yüzyıl’a gelindiğinde bu 

saydığımız sebeplerin sonucunda, taşrada yeni bir malî sektör olarak tevzî defteri 

uygulamaları ortaya çıkmıştır. Uygulama, devlet eliyle ortaya çıkmamış olup, 16. 

yüzyılın sonundan itibaren başlayan malî değişimin taşradaki yansımasıdır. 

Çalışmamızda temel kaynak olarak Balıkesir kazasına ait 1750-1800 yılları arasında 

ki şer’iyye sicilleri kullanılmıştır. 

         Çalışmanın ilk bölümünde, Karesi Beyliği döneminden başlanarak 18. yüzyılın 

sonuna kadar olan dönemde Balıkesir’in sosyo-ekonomik durumu incelenmiştir. 

İkinci bölümde ise, tevzî uygulamalarının tarihsel süreci ve hazırlanış 

prosedürlerinden bahsedilmiş, kaza sakinleri ile taşra yönetimi arasındaki ilişkiler 

incelenmiş, Balıkesir ve diğer kazalardaki tevzî uygulamaları irdelenmiştir. Üçüncü 

bölümde ise, tevzî uygulamalarında yer alan ve kaza sakinlerine vergi olarak 

yansıtılan masraf çeşitleri kategorize edilmiş ve ayrı ayrı incelemeye tabi 

tutulmuştur. 
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ABSTRACT 

CITY EXPENSES OF BALIKESIR IN THE SECOND HALF OF 

THE 18TH CENTURY  

ÇAKIR, Fırat 

Master Thesis, Department History  

Advisor: Assistant Proffesor Serdar GENÇ 

2016, .... Pages 

 

           The financial structure of the Ottoman Empire during its classic periods 

underwent dramatic changes beginning the end of the 16th century due to political, 

social and military-related circumstances. Due to the downturns and changes in the 

system; the timar lands were rented out by the government in the 17th century and the 

taxes that were previously collected from the civilians only under states of 

emergency such as avârız and nüzul; were rendered as constant taxes. At the end of 

the century, local families in the rural provinces had gained power because of the 

way government used the lands in the malikâne usulü. On the other hand, the 

authority of the government was shaken when it tried to manage and continue the 

prevalent conditions instead of solving the problems occurring in the rural areas. As 

a result of these reasons, at the beginning of the 18th century, a new financial practice 

of using tevzi (apportionment, allocation) books was implemented. This practice was 

not implemented by the Ottoman government but was a reflection of the economic 

downturns starting in the 16th century on the rural areas. The main resource for our 

study are the court records between the years of 1750-1800 which belonged to the 

city of Balikesir.  

        In the first part of the study, the socio-economic conditions of the city of 

Balikesir starting from the Karesi Period till the end of the 18th century are described. 

In the second part, the historical process of the tevzi practices and their preparation 

procedures, the relationships between the city folk and the rural administration 

and;the tevzi implementations in Balikesir and other districts are analyzed. In the 

third section, expenses emerging from the tevzi implementations, which have been 

taxed from the city folk are categorized and examined individually.   
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I. GİRİŞ 

 

1.1. Amaç 

          Çalışmamızda, H. 1164-1214, M. 1750-1800 tarihleri arasında 728, 729, 730, 

731, 732, 733, 734, 736, 737 ve 738 numaraları ile düzenlenen Balıkesir Şer’iyye 

sicillerinin bulunduğu defterler kullanılmıştır. Bu defterler dahîlinde yer alan 50 adet 

tevzî defteri kaynak alınmıştır. Bu kaynaklar kullanılarak Balıkesir kazasının malî 

yapısı ve bu bağlamda merkez-taşra arasındaki malî ilişkiler ile reayâ-taşra 

yöneticileri arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Aşağıda 

çalışmamızın konusunu oluşturan tevzî defteri uygulamalarının ne olduğu ile ilgili 

kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız. 

          Tevzî defteri uygulamaları, 18. yüzyıl’da önceki yüzyılların siyasi, askeri ve 

ekonomik gelişmelerinin sonucunda merkezi yönetim tarafından taşrada ortaya 

çıkartılmış malî bir sistemdir. 16. yüzyılın sonlarına doğru askeri ve siyasi 

gelişmelerin sonucunda reayânın ödediği şer’i ve örfi vergilere ek olarak önce yine 

örfi vergiler kapsamında avârız, nüzul ve sürsat gibi vergiler reayânın üzerine 

yüklenmiştir. Ancak 17. yüzyılın sonlarından itibaren bu bahsedilen vergilerde 

yetersiz kalmıştır. Bunun sonucunda taşrada Yavuz Cezar’ın deyimiyle ‘’yeni bir 

malî sektör’’ olarak tevzî defteri uygulamaları ortaya çıkmıştır1. Bahsedeceğimiz 

Tevzî Defteri uygulamaları Tekâlif-i Örfiye grubundan vergiler kapsamına 

girmektedir. Tevzî defterleri, 18. yüzyılda imparatorluk dahîlinde ki şehir, kasaba ve 

köylerde ortaya çıkan yeni bir tür vergi sistemidir. Tevzî defteri isminin yanısıra 

‘’Şehir Masrafları’’ ya da ‘’Salyane Defterleri’’ olarak da bilinmektedirler. Burada 

ki ‘’tevzî’’ tabiri ise şehir dahîlinde yapılan masrafların reayâya taksimini ifade 

etmektedir. 

         Tevzî defterlerinin mahiyetine bakıldığında geniş çaplı bir envantere sahip 

olduğu görülecektir. Tevzî defterlerine işlenen masraflar; İmdâd-ı seferiyye ve 

imdâd-ı hazariyye, avârız, nüzul ve sürsat bedeli gibi ödemeler, paşaların ve onların 

kapı halklarının konaklaması ve yeme-içme, yolluk gibi masraflarının karşılanması, 

                                                             
1 Yavuz Cezar, “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Mali Sektörün Büyüklüğü 
Üzerine”, Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, S. 9, (1996), İstanbul, s. 89-143. 
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yine paşalara verilen hediyeler, menzil ücretleri, emr-i alî ile gelen görevlilere verilen 

ücretler, kadılara, naiplere, muhzırlara, âyânlara, şehir kethüdalarına, mübaşirlere, 

mimarbaşılara, pazarbaşılara, mahkeme katiplerine, hademelere, sekbanlara ödenen 

ücretler, şehirden gelip geçenler için ödenen konak ve bargir ücretleri, güvenlik ve 

eşkiya takibi için ödenen ücretler, şehirlerde mevcut olan kamu binalarının yapım ve 

onarım masrafları vs. gibi yükümlülüklerden oluşmaktadır. 

          Şehir sakinleri üzerine tevzî edilen bu masraflar belirli görevliler tarafından 

tanzîm edilmekte ve denetlenmekteydi. Şehir masraflarının reayâ üzerine pay 

edilmesi sırasında görevli olan yöneticiler şehir kethüdâsı, pazarbaşı, çöp subaşısı, 

muhtesip, mimarbaşı ve esnaf kethüdâları gibi üst düzey görevlilerdi. Bu görevliler 

şehrin belediye meclisini temsilen görevlerini ifâ etmekteydiler. Kadılar ise adlî 

işlerinin yanında bu belediye meclisinin de başkanı konumundaydılar2. Ayrıca 

bunların dışında âyân, voyvoda gibi bulundukları yörenin güçlü ailelelerine mensup 

olan yerel yöneticilerde bu masrafların paylaştırılmasında söz sahibiydiler. 

          Tevzî defterlerinde adı geçen masraflar genel teamüller içerisinde yılda iki kez 

olmak üzere Rûz-ı Hızır ve Rûz-ı Kasımda talep edilmekte ve kazalar temel alınarak 

hazırlanmaktaydı. Buna göre bir kazanın tevzî defteri hazırlanırken aynı zamanda o 

kazaya bağlı olan köylerde bu masraflara dahil olmaktaydılar. Tevzî defterlerinin 

hazırlanışı ve kaza dahilinde ki mahalle ve köylere pay edilmesi belirli bir prosedüre 

göre yapılmaktaydı. Şehir yönetiminde söz sahibi olan başta kadı, âyân, voyvoda, 

mütesellim, şehir kethüdası, esnaf kethüdaları, vakıf yöneticileri ve diğer şehir ileri 

gelenlerinin hazır bulunduğu bir toplantıda bu masraflar belirlenmekteydi. Bunun 

ardından hazırlanan defterler tasdik edildikten sonra kadı sicillerine 

kaydedilmekteydi3. Bu anlattıklarımızın ışığında genel teamüllere göre düzenlenen 

tevzî defterleri kontrol için merkeze gönderilirdi. Bu defterler ilgili dairede görevli 

memurlar tarafından kontrol edilirdi. Memurlar defterin alt kısmına tasdik ibaresi 

yazıp mühürledikten sonra üzerine ‘’sahh’’ keşidesi çekerlerdi. Eğer yapılan 

                                                             
2 Cafer Çiftçi, “18. Yüzyılda Bursa Halkına Tevzî Edilen Şehir Masrafları”, Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, (2004), Bursa, s. 68. 
3Çiftci,. s. 71.   
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harcamalar usule uygun ise padişahın onayına sunulurdu. Padişahın onayına 

sunulduktan sonra ise bir emrî-alî ile toplanmasına izin verilmekteydi4. 

          Tevzî defterlerinin sistematiği incelenirken karşılaşılan sorunlardan ilki 

reayâya yüklenen bu vergilerin merkez maliyesi kapsamında mı yoksa taşra maliyesi 

kapsamında mı değerlendirileceğidir. 18. yüzyılın devletin malî sisteminde 

dönüşümün meydana geldiği yüzyıl olması hasebiyle, vilayet masrafları dahîlinde 

reayâdan talep edilen masraflar çeşitlilik göstermekte ve her türlü masraf bu 

kategoriye girebilmektedir. Yine de bir gelirin taşraya mı yoksa merkeze mi ait 

olduğu, tevzî defterleri incelendiğinde ortaya çıkarılabilmektedir. Buna göre taşraya 

İstanbul’dan gönderilen mübaşirlere, kethüdalara ve ulaklara, kaza konaklarında 

konaklayan devlet görevlilerine, menzil teşkilatına tahsis edilen vs. gibi gelirler 

merkeze ait gelirler olarak sıralanabilir. Bunların dışında kalan imdâd-ı seferiyye ve 

imdâd-ı hazeriyye, mahkeme harçları, âyâniyye, iydîyye, mübaşiriye, yerel konar-

göçer aşiretler için yapılan masraflar, paşalar için yapılan masraflar, altyapı ve 

tamirat masrafları vs. gibi masraflar ise taşraya ait olan gelirler olarak sıralanabilir.  

          Tevzî defterlerinde mevcut olan masrafların kaza sakinlerine pay edilme 

şekline bakıldığında ‘’Kaide-i belde’’ denilen geleneğin uygulandığı görülmektedir. 

Bu gelenek, kazadan kazaya farklılık göstermektedir. Genel olarak yapılan masraf 

paylaşımlarında kazanın mahalleleri ve esnaf grupları toplam masrafların 2/3’ünü 

karşılamak durumunda olup, geriye kalan 1/3 oranında ki kalan masraflar kazaya 

bağlı köylere yüklenmektedir.  

 

1.2. Yöntem 

          Çalışma hazırlanırken temel kaynak olarak arşiv belgeleri kullanılmıştır. 

İncelediğimiz Balıkesir’e ait olan 50 adet tevzî defteri kullanılarak konuya yorum 

getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma yapılırken incelemeye aldığımız her türlü veri 

değerlendirilmiş ve veriler hem Balıkesir’e ait olan tevzî defteri örneklerinden hem 

de başka kazalara ait tevzî defterlerinden örnekler verilerek zenginleştirilmeye 

çalışılmıştır.  

                                                             
4Ali Açıkel ve Abdurrahman Sağırlı, “Tokat Şer’iyye Sicillerine Göre Salyâne Defterleri (1771- 
1840)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 41, (2005), İstanbul, s. 103. 
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          Aşağıda çalışmamızın konusunu oluşturan belgeler kısaca değerlendirilecektir. 

Ardından ise çalışmamız ile alakalı olarak literatür değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

1.2.1. H. 1164-1214, M. 1750-1800 Yılları Arasında ki Balıkesir Tevzî 

Defterlerinin Değerlendirilmesi 

          Balıkesir Şer’iyye sicilleri içerisinde yer alan 50 adet tevzî defteri kayıt altına 

alınma şekilleri bakımından aynı olsada, içeriklerinde bulunan masrafların türleri ve 

bu masrafların miktarları bakımından farklılıklar göstermektedir. Bazı defterlerde 

yapılan masrafların büyük çoğunluğu kazaya gelen bir devlet erkânının ağırlanması 

için yapılmış iken, bunun yanında savaş giderlerinin, haberleşme giderlerinin ya da 

taşraya ait harcamaların ağırlıkta olduğu defterlerde mevcuttur. 

          Çalışmamızda, Balıkesir tevzî defterleri içeriğinde bulunan ve defterlerde en 

yüksek meblağlara sahip olup, tevzî defterlerinin temelini oluşturan masrafları dört 

kategori içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Bu dört kategori içerisinde bulunan 

masrafların tutarları tutuldukları zamana göre artış ya da azalış gösterebilmektedir. 

Aşağıda bu masraf kategorilerinin analizini yapmaya çalışacağız. 

          Çalışmamızda, 18. yüzyıldan itibaren reayâdan talep edilmeye başlanan 

imdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazeriyye vergilerinin Balıkesir kazasındaki 

uygulamalarına bakıldığında, 1750 senesinden itibaren 1800 senesine kadar tutulan 

her tevzî defterinde bu uygulamalar bulunmaktadır. Savaş zamanında reayâdan talep 

edilen imdâd-ı seferiyye vergilerinin yanında barış dönemlerinde bu verginin yerine 

onun tamamlayıcısı durumunda olan imdâd-ı hazeriyye vergilerinin reayâdan talep 

edildiği görülmektedir. 

          Çalışmamızda, paşalar için yapılan masraflara bakıldığında ise çeşitli 

tarihlerde şehre uğrayan paşalar için yapılan masraflar görülmektedir. Bu paşalar 

şehre konaklama amacıyla, yolu üzerinde bulunması amacıyla ya da teftiş amacıyla 

gelmişlerdir. 1750-1800 seneleri arasında mevcut olan 50 adet Balıkesir tevzî 

defterinden 17 tanesi paşalar için yapılan masraflardan oluşmaktadır. 

          Çalışmamızda, Balıkesir dahîlinde haberleşme ve menzil giderleri için yapılan 

harcamalar bulunmaktadır. Masrafları tevzî defterlerine kaydedilen haberleşme ve 
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menzil giderleri için Balıkesir kazasında da harcamalar yapılmıştır. 1750-1800 

tarihleri arasından tutulan 50 adet Balıkesir tevzî defterinin 40 tanesinde haberleşme 

ve menzil giderleri için yapılan harcamalar kayıt altına alınmış olup, yapılan 

harcamalar şehir sakinlerine pay edilmiştir. 

          Tevzî defterlerinin tutulması esnasında görevli olan kadı, naip, muhzır, emin 

gibi mahkeme görevlileri ve kethüda, âyân, voyvoda gibi şehir ileri gelenleri tevzî 

defterlerinin tutulması esnasında hazır bulunmaktadırlar. Yaptıkları işlerden ise 

belirli bir ücret almaktadırlar. Bu görevlilerin ücretleri ise yine tevzî defterlerine 

kayıt edilmektedir. Çalışmamızda, mahkeme görevlilerinin ve şehir ileri gelenlerinin 

aldıkları ücretler incelenmiş olup, tutulan her tevzî defterinde bu görevlilere verilen 

ücretler bulunmaktadır. 

 

1.2.2. Literatür Değerlendirmesi 

         Ülkemizde tevzî defterleri ile ilgili yapılmış çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar ise genellikle makale olarak hazırlanmıştır. 

Konuyla ilgili olarak yabancı araştırmacıların muhtelif makaleleri de mevcuttur. 

Bunların dışında Osmanlı malî tarihiyle ilgili yapılmış çalışmalarda konuya yüzeysel 

olarak yaklaşılmış olup, salt şehir masrafları üzerine yazılmış bir kitap ya da tez 

bulunmamaktadır.  

          İlk olarak, Halil İnalcık, 1600-1700 seneleri arasında Osmanlı Devleti’nde 

görülen siyasi ve askeri değişimlere değindiği eserinde, dönemin malî sistemini de 

incelemiş ve tevzî uygulamalarına değinmiştir5. 

          Evgenij Radudusev, Ruse, Vidin ve Sofya Şer’iyye sicillerinden faydalanarak 

vilayet masrafları üzerine spesifik bir çalışma yapmıştır6. Michael O. H. Ursinus, 17. 

yüzyılda Manastır vilayet masrafları üzerine yaptığı çalışmasında tevzî haneleri ile 

ilgili detaylı bilgiler vermektedir7. Yücel Özkaya, 18. Yüzyılda Tevzî Defterlerinin 

                                                             
5 Halil İnalcık, ‘’Military and Fiscal Transformation in Ottoman Empire’’, Archivum Ottomanicum, 
VI, (1980), Louvain, s. 283-337. 
6 Evgenij Radudusev, ‘’Les depenses locales dans l’Empire Ottoman au XVIII siecle; Selon des 
donnees de registres de cadi de Ruse, Vidin et Sofia’’, Etudes Balkaniques, XV/3, (1980), s. 74-94. 
7 Michael O. H. Ursinus, ‘’Avarız İanesi und Tevzi İanesi in der lokalverwaltung des Kaza Manastır 
(Bitola) im 17. Jh’’, Quellen zur Geschichte des Osmanishchen Reiches: 13-24 Prilozi za Orijentalnu 
Filologiju 30, (1980), s. 481-490. 
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Kontrolü adıyla yazdığı makalesinde tevzî defterlerinin sistematiği üzerine 

çalışmıştır8. M. Alaaddin Yalçınkaya, 1840 senesine ait Avrethisarı kazasına dayalı 

olarak yaptığı çalışmasında tevzî defterlerini önemli bir kaynak olarak 

nitelendirmiştir9. Yavuz Cezar, 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan 

Yeni Mali Sektörün Büyüklüğü Üzerine adlı makalesinde tevzî defterlerinin 

sistematiği üzerine kapsamlı bir çalışma yapmıştır10. Christoph Neumann, 1795 ve 

1798 tarihli iki Selanik masraf defteri üzerinden Selanik’te ki tevzî uygulamalarını 

incelemiştir11. Cafer Çiftci, Bursa Şer’iyye sicillerine dayanarak 18. yüzyılda Bursa 

şehrindeki tevzî uygulamalarına değinmiştir12. Cemal Çetin, 1675-1725 tarihleri 

arasında Konya şehir masrafları çerçevesinde Konya’ya bağlı bir nahiye olan 

Hatunsaray’ın tevzî defterlerini incelemiştir13. Ali Açıkel ve Abdurrahman Sağırlı, 

1771-1840 tarihleri arasında Tokat Şer’iyye sicillerini baz alarak yaptıkları 

çalışmada, Tokat’ta tevzî uygulamalarına değinmişlerdir14. Musa Çadırcı, Tanzimat 

Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı adlı eserinde 

imparatorluk içerisindeki farklı yörelerde mevcut olan tevzî uygulamalarına 

değinmiştir15. Son olarak, Mehmet Esat Sarıcaoğlu, II. Mahmud dönemi Edirne’sinin 

malî tarihini işlediği çalışmasında tevzî defteri uygulamalarına değinmiştir16. 

 

 

 

 

                                                             
8 Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzyılın Sonlarında Tevzî Defterlerinin Kontrolü”, Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, (1981), Konya, s. 135-155. 
9 M. Alaaddin Yalçınkaya, ‘’The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period as Implimented in 
the Kaza of Avrethisarı’’, OTAM, S. 6, (1995), s. 343-385. 
10 Cezar, s. 89-143. 
11 Cristoph K. Neumann, “Selanik’te Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Masarif-i Vilayet Defterleri: 
Merkezi Hukumet, Taşra İdaresi ve Şehir Yonetimi Ucgeninde Mali İşlemler”, Tarih Enstitüsü 
Dergisi, S. 16, (1998), İstanbul, s. 69-97. 
12 Çiftçi, s. 67-86. 
13 Cemal Çetin, “Konya Şehir Masrafları Çerçevesinde, Hatunsaray Ahalisinin Vergi Yükü Üzerine 
Bazı Tespitler(1675-1725)”, I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm 
Sempozyumu(Bildiriler 2-4 Ekim 2011), Konya, 2012, s. 347-359. 
14 Açıkel ve Sağırlı, s. 95-146. 
15 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara: TTK, 
1991. 
16 Mehmet Esat Sarıcaoğlu, Malî Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez-Yaşra İlişkileri(II. 
Mahmud Döneminde Edirne Örneği), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001. 
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2. BALIKESİR TARİHÇESİ 

 

2.1. Karesi Beyliği Döneminde Balıkesir 

          1071 senesinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Bizans imparatorluğuna 

karşı kazandığı Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 

Elde edilen galibiyetten kısa bir süre sonra 1075 senesinde Kutalmışoğlu Süleyman 

Şah ordularıyla birlikte İznik’i fethederek başkent yapmış ve Balıkesir’de dâhil 

olmak üzere Batı Anadolu’yu fethederek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur17. 

Ancak Selçuklu Türklerinin bu hızlı ilerleyişi karşısında Bizans İmparatorluğu 

Avrupa’dan yardım istemiş ve bu istek üzerine I. Haçlı Seferi başlamıştır. 1096-1099 

seneleri arasında meydana gelen I. Haçlı Seferi sırasında Anadolu Selçuklu Devleti 

başta İznik olmak üzere Batı Anadolu’yu kaybetmiştir. Yinede, bu tarihten sonra Batı 

Anadolu’ya yönelik Türkmen akınları artarak devam etmiştir.  

          1243 senesinde Kösedağ Savaşı’nda Moğolların Anadolu Selçuklularını 

mağlup etmesinden sonra ise Anadolu’da otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. 

Moğolların topraklarından sürdüğü Türkmenler akın akın Batı Anadolu’ya 

yönelmişlerdir. Bu fırsattan istifade eden Türkmen beyleri ise Batı Anadolu’ya 

yönelik akınlarını sıklaştırarak bölgeyi ele geçirmişlerdir. Bu beylerden biri olan 

Kalem Bey Mizya (Mysia) olarak anılan Balıkesir ve Çanakkale bölgesini oğlu 

Karesi Bey ile birlikte ele geçirmiştir18. Bunun ardından Karesi Bey kısa sürede 

Balıkesir merkez olmak üzere Karesi Beyliği’ni kurmuştur. Karesi Beyliği o 

dönemde Susurluk (Fart), Başgelenbe, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi, Burhaniye (Kemer 

Edremit), Edremit, Ayazmend, Bergama, Bayramiç, Kızılca Tuzla, Edincik ve Ezine 

bölgelerine hakîmdi19.  

          Karesi Beyliği bu dönemde hızlı bir şekilde Türkleşmiştir. Doğudan Moğol 

baskıları sebebiyle batıya gelen Türkmenler nüfusu önemli ölçüde arttırmıştır. Ayrıca 

bu dönemde Sarı Saltuk Türkmenleri de Ece Halil Bey komutasında Dobruca’dan 

                                                             
17 Ali Sevim, ‘’Süleyman Şah’’, DİA, XXXVIII, İstanbul: TDVY, 2010, s. 103-105. 
18 Mücteba İlgürel, ‘’Balıkesir’’, DİA, V, İstanbul: TDVY, 1992, s. 12-14. 
19 Zübeyde Güneş Yağcı ve Serdar Genç, H. 1256/ M. 1840-41 Tarihli Balıkesir Nüfus Defteri 
(Değerlendirme ve Transkripsiyon): Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No:9, 2013, s. 14. 
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Balıkesir’e gelmişlerdir. Bu Türkmenler iskân edilerek hem bölgenin nüfusu hem de 

ordu mevcudu arttırılmış, böylece Karesi Beyliği bölgede büyük bir güç olarak 

ortaya çıkmıştır. 

          Karesi Bey’in 1328 senesinden önce vefat ettiği tahmin edilmektedir20. 

Ölümünden sonra beylik üç oğlu arasında pay edilmiştir. Büyük oğlu Demirhan Bey 

Balıkesir’e ve beyliğin kuzey bölgesine, Yahşihan Bey Bergama’ya hakîm olmuştur. 

Dursun bey ise Orhan Bey’in himayesine girmiştir. Ancak Demirhan Bey’in kötü 

yönetimi üzerine halk Dursun Bey’e şikayette bulununca Dursun Bey beyliği ele 

geçirebilmek için Orhan Bey’in yardımına başvurmuştur. Beyliğin kuzey 

bölgelerinin Osmanlı Beyliği’ne verilmesi şartıyla Orhan Bey yardım talebini kabul 

etmiş ve Demirhan Bey’in üzerine yürümüştür. Demirhan Bey ise bunun üzerine 

Bergama kalesine çekilmiştir. Kale önlerine gelen Dursun Bey’in bir okla vurularak 

öldürülmesi üzerine Orhan Bey kaleyi kuşatmıştır. Halkın teslim ol çağrıları üzerine 

Demirhan Bey daha fazla direnmeden teslim olmuştur. Böylece Karesi Beyliği 

Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Demirhan Bey’in oğlu Süleyman Bey bir süre Truva 

taraflarında hakim olmuşsada kısa sürede bu bölgeler de Osmanlıların eline 

geçmiştir. Bergama ise Sultan I. Murad döneminde ilhâk edilmiştir. Karesi 

Beyliği’nin Osmanlıların eline geçmesiyle Osmanlı Beyliği gücünü büyük ölçüde 

arttırmış ve bu bölgeden Rumeli’ye fetih hareketlerine başlamıştır. Ayrıca bu 

dönemde Karesi Beyliği ümerasından olan Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece ve Gazi 

Fazıl Beyler gibi komutanlar Osmanlı Beyliği himayesini kabul etmiş ve bölge 

onların direktifleri doğrultusunda yönetilmiş, yapılan fetih hareketlerinde 

kendilerinden istifâde edilmiştir21. 

 

2.2. Osmanlı Döneminde Balıkesir 

          Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de yaptığı fetih hareketlerinde Balıkesir’in önemi 

büyüktür. Orhan Bey, Rumeli’de fethettiği bölgelere Karesi bölgesinden çok fazla 

sayıda Türkmen göndererek onları Rumeli’de yerleştirmiştir. Bunun yanında 

                                                             
20 Zerrin Günal Öden, ‘’Karesi Bey’’, DİA, XXIV, İstanbul: TDVY, 2010, s. 487-488. 
21 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, (Yayına Hazırlayan: Abdülmecit Mutaf), 
Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, 2000, s. 68- 110. 
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fethedilen bölgelerden önemli bir miktar gayrimüslimde emniyet gerekçesi ile 

Anadolu tarafına geçirilmiştir22.  

          Karesi Beyliğinin Osmanlıların eline geçmesinin ardından Orhan Bey bölgeyi 

Balıkesir merkez olma üzere Karesi Sancağı adıyla teşkilatlandırmıştır. Sancak ilk 

olarak Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’ya iktâ olarak verilmiştir. Ardından, Sultan 

I. Murad 1363 senesinde Çanakkale ve Edremid körfezine kadar olan bölgeyi ele 

geçirerek beyliğin ilhâkını tamamlamıştır. Sultan I. Murad döneminde Şehzade 

Yakup Çelebi bölgeye sancakbeyi olarak tayîn edilmiş ve Karesi Sancağı ‘’Şehzade 

Sancağı’’ olarak anılmaya başlamıştır23. Yıldırım Bayezid döneminde ise 1393 

senesinde Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulmasıyla sancak Anadolu Beylerbeyliği’ne 

dâhil edilmiştir. Sultan Bayezid’de önce Şehzade Ertuğrul’u, Ertuğrul’un ölmesiyle 

de Şehzade Süleyman Çelebi’yi Karesi Sancağı’na sancakbeyi olarak tayîn etmiştir. 

Bu dönemde yapılan düzenlemeye göre Karesi Sancağı Saruhan Sancağı’na dahîl 

edilmiştir. Ancak bu durum kısa bir süre devam etmiş, ardından Karesi ve Saruhan 

sancakları tekrardan ayrılmıştır24. 1402 senesinde meydana gelen Ankara Savaşı’nda 

Osmanlıların Timurlulara yenilmesi ve bir sene sonra Yıldırım Bayezid'in ölümü 

üzerine Fetret Devri başlamıştır. Bu dönemde ayrıca kardeşler arasında da mücadele 

başlamıştır. Bu dönemde İsa Çelebi bir süre Balıkesir ve Bursa'da hüküm sürmüştür. 

Ancak bir süre sonra Çelebi Mehmed bu iki şehri ele geçirmiş ve Balıkesir'i Karesi 

Sancağının merkezi yapmıştır25. Bu değişiklikler ile sancak 16. yüzyıldaki sınırlarına 

ulaşmıştır. Ancak 16. yüzyıl Balıkesir’inin sınırları günümüzdeki sınırlarından 

farklıdır. Bugün Balıkesir sınırları içerisinde olan Erdek, Gönen, Bandırma, 

Dursunbey (Balat), Balya, Edincik ve Kepsut ilçeleri o dönemde Balıkesir’e bağlı 

değillerdi. Kepsut, Gönen ve Dursunbey Hüdâvendigar Sancağına, Balya, Biga 

Sancağına bağlıydı. Erdek, 1603 yılına kadar İstanbul’un Galata kazasına bağlı bir 

köy olarak kalmıştır. Bandırma 1879 senesine kadar Galata kazasının Kapıdağ 

                                                             
22 İlgürel, s. 13. 
23 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten, C. XXXXIX, S. 156 
(1975), İstanbul, s. 661. 
24 Zübeyde Güneş Yağcı, ‘’Karesi Sancağının İdari Taksimatı ve Yer İsimleri’’, ed.: Prof. Dr. Ali 
Duymaz, Balıkesir Kent Tarihi(Coğrafya, Tarih Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür ve Edebiyat), 
Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013, s. 117. 
25 Halil İnalcık, ‘’Mehmed I’’, DİA, XXVIII, İstanbul: TDVY, 2003, s. 391-394. 
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nahiyesine bağlı kalmıştır. 16. yüzyılda sancağa bağlı olan Boğazhisar, Başgerdek ve 

Temrezler nahiyeleri ise bugün Balıkesir sınırları içerisinde değildirler26. 

          16. yüzyılda Karesi Sancağı, altı kaza ve 14 nahiyeden oluşan bir sancaktır. Bu 

kazalara ek olarak hem Karesi Sancağı dahîlinde, hem de civar sancaklarda yaşayan 

ve bir Türkmen aşireti olan Karacalar Cemaati için sancak merkezi olan Balıkesir’de 

bir kadı bulunmaktaydı. Nihayetinde Karacalar Cemaati de bir kaza olarak kabul 

edilmiş ve böylece kaza sayısı 7’ye yükselmiştir. Bu durumda Karesi Sancağı’nın 

kaza ve nahiyelerini açıklamadan önce kaza ve nahiye kavramlarının ne olduğunu ve 

Osmanlı Devleti’nde ne ifade ettiğini bilmek gerekmektedir.  

          Osmanlı Devleti’nde ticari ve kültürel olarak çevre yerleşimlerden üstün olan 

bir şehir veya kasaba ve onların etrafındaki köyler kaza olarak kabul edilmiştir. 

Ancak bu durum her zaman geçerli olmayıp, yukarıda örneğini verdiğimiz Karacalar 

Cemaati gibi konar-göçer aşiretler için sadece ilgili sancakta bir kadılarının 

bulunduğu ve bu şekilde sancak dâhilinde kaza kabul edilen topluluklar da 

imparatorluk içerisinde mevcuttur.  

          Kazalar, askeri teşkilatta var olan eyalet-sancak idari yapısından farklı olup, 

adli olarak padişah tarafından tayîn edilen kadılar tarafından yönetilmiştir. Kadıların 

özlük işleri ise Kazaskerler tarafından yürütülmektedir. Kazalar Divan-ı Hümayun’a 

bağlıdır27. Bu dönemde Karesi Sancağı’nın kazaları şunlardır; Balıkesir, Manyas, 

Bigadiç, İvrindi, Edremid, Ayazmend ve merkezi Balıkesir olarak kabul edilen ancak 

farklı yerlerde de oturak olan Karacalar Cemaati28. 

          Nahiye kavramı ise askeri teşkilatın sancaklarda ki teşekkül şeklini 

göstermektedir. Askeri teşkilatın sancaklarda ki en yüksek rütbeli yöneticisi 

Sancakbeyidir. Sancakbeyleri merkezden görevlendirilir ve kendilerine tahsis edilen 

dirliklerle belirli sayıda asker beslemek zorundadırlar. Sancakbeyinin emrinde 

Alaybeyi, Subaşı ve Çeribaşı görev yapmaktadır. Bu dönemde Karesi Sancağı’nın 

nahiyeleri şunlardır; Balıkesir, Ayazmend (Altınova), Başgerdek, Bigadiç, 

                                                             
26 Güneş Yağcı, s. 117. 
27Güneş Yağcı, s. 118. 
28 Güneş Yağcı, s. 118. 
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Boğazhisar, Edremid, Fart (Susurluk), Giresun (Savaştepe), Haydarlar, İvrindi, 

Manyas, Sındırgı, Temrezler ve Yomra29.  

          Karesi Sancağı sonraki yüzyıllarda devrin yönetim ve idari teşkilatında bağlı 

olarak değişimler yaşamıştır. 1785 senesinde Ayvalık’ta bir kaza haline getirilmiş ve 

sancağa bağlanmıştır. 1841 senesinde eyalet teşkilâtında yapılan değişiklikle Karesi 

Sancağı Hüdâvendigar Vilayeti’ne bağlanmıştır. 1880 senesinde ise Biga Kazası da 

Balıkesir’e bağlanarak Karesi Vilayeti kurulmuş ve bu durum 1888’de Karesi 

Vilayeti’nin kaldırılıp tekrardan Hüdâvendigar Vilayeti’ne bağlanmasına kadar 

sürmüştür. 28 Haziran 1909 senesinde Karesi müstakil mutasarrıflık haline 

getirilmiş, 1924 senesinde bütün mutasarrıflıklar gibi vilayet haline getirilmiş ve 

1926 senesinde ise ‘’Karesi Vilayeti’’ olarak teşkilatlandırılmıştır30. 

          Karesi Beyliğinin Osmanlılar tarafından ele geçirilip bir sancak olarak 

teşkilatlanması ve bu teşkilatın kısaca incelenmesinden sonra sancağın merkezi olan 

Balıkesir şehrini incelemek yerinde olacaktır. 

          Balıkesir coğrafi konum olarak Marmara Denizi’nin güneyinde kalmaktadır. 

Bursa, Kütahya, İzmir, Uşak ve Çanakkale arasında bir köprü vazifesi görmektedir. 

         Balıkesir, Osmanlı hakimiyetine geçmesinin ardından hızlı bir büyüme evresine 

girmiştir. 15. yüzyılda şehirde bir çok cami, zaviye, han, bedesten, vb. yapılar 

bulunmaktadır. Şehrin ilk camisi Hisariçi mahallesinde bulunan ve Yıldırım Bayezid 

döneminde imar ettirilen Yıldırım Camii’dir. Cami ile birlikte Yıldırım Medresesi ve 

Yıldırım İmarethanesi de inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa edilen diğer yapılar ise 

Oruçgazi Camii, Hacı Umur Mescidi, Tahtalı Camii, Şeyh Lütfullah Sufihanesi, 

Şerafeddin Paşa Zaviyesi ve Eski Hamam’dır31. Şehir, 14. yüzyılda tipik bir Türk-

İslam şehri olarak Yıldırım Camii etrafında şekillenmiştir. Bu cami Hisariçi olarak 

bilinen mahallede bulunmakta olup, şehrin eski dönemlerinden kalma olan şehir 

surlarının içindedir. Ancak şehrin asıl göze çarpan eseri ise Fatih Sultan Mehmed’in 

lalası ve sadrazamı olan Zağnos Paşa’nın 1460-61 senesinde inşa ettirdiği Zağnos 

Paşa Camii ve Külliyesidir. Zağnos Paşa bu camiinin masrafları için bir de vakıf 

                                                             
29 Güneş Yağcı, s. 119. 
30 İlgürel, s. 14. 
31 Zübeyde Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, ed.: Prof. Dr. Ali Duymaz, Balıkesir Kent 
Tarihi(Coğrafya, Tarih Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür ve Edebiyat), Balıkesir Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2013, s. 137. 
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kurmuştur32. Zağnos Paşa Camii’nin inşa ettirilmesiyle şehir bu yöne doğru kaymış 

ve Hisariçi Mahallesi eski önemini yitirmiştir. 15 ve 16. yüzyıllarda şehir mevcut 

bulunduğu kuzey bölgesinden güney-batı yönüne doğru bir genişleme içerisine 

girmiş ve Çay deresinin karşı tarafına da yerleşim başlamıştır. 

 

2.2.1. Şehir ve Ekonomi 

2.2.1.1. Çarşı 

          Balıkesir daha Karesi Beyliği döneminden itibaren çarşısı ve pazarıyla mâmur 

bir şehir görüntüsündeydi33. 16. yüzyılda şehirde ‘’Balıkesir Çarşışı’’ ya da ‘’Şehir 

Çarşışı’’ adıyla bugün Deve Loncası ile Zağnos Paşa Camii arasındaki yolda bir 

çarşı mevcuttu34. Burada kahvehaneler, berberler, attarlar, nalçacılar gibi esnaf 

kolları bulunmaktaydı. Burada ki dükkanlar vakıflara ait olup kira ile işletiliyordu. 

Çarşı içinde Lonca ve 17. yüzyılın ilk yarısında İlyas Paşa’nın yaptırdığı kendi 

ismiyle anılan han da bulunmaktadır. Bu çarşıdan başka tek tip malın satıldığı 

kapanhanelerde mevcut olup, Un kapanı buna bir örnektir. Diğer bir çarşı ise Zağnos 

Paşa’nın yaptırdığı bedestendir. Bu çarşıda kumaş satışı yapılmaktaydı. 18. yüzyılda 

bedesten önemini yitirmiştir. Bir diğer bedesten 1583 senesinde yaptırılan Bostan 

Çavuş bedestenidir. Bedesten Zağnos Paşa’nın vakıf dükkanlarının yakınlarındaydı. 

16. yüzyılda canlı bir ticaret merkezi iken, 17. yüzyılda eski önemini yitirmiştir. 

Tahta’l-Kal’a çarşısında ise et, ekmek, sebze ve meyve satılmaktaydı. Buradaki 

dükkanlarda kiraya verilmekteydi. Bu çarşılardan başka, diğer esnaf gruplarının da 

çarşıları mevcuttu. Boyacılar çarşısı, Semerciler çarşısı, Nalbantlar çarşısı, 

Kuyumcular çarşısı, İbrahim Bey çarşısı ve Basmakçılar çarşısı diğer mevcut 

çarşılardır35. Farklı esnaf kollarından olan abacılar, dinkçiler, bakırcılar, kalaycılar, 

papuççular gibi esnaf kollarının çarşıları olmayıp, bu esnaf kolları gürültülü ve 

rahatsız edici bir şekilde çalıştıkları için başlarda şehrin dışında konumlanmışlardır. 

Ancak ilerleyen zamanlarda nüfusun artması ve şehrin büyümesi ile şehre dahîl 

                                                             
32 Feridun Emecen, ‘’Zağanos Paşa’’, DİA, XLIV, İstanbul: TDVY, 2013, s. 72-73. 
33 Uzunçarşılı, s. 83. 
34 Mustafa Murat Öntuğ, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir Şehrinin Fiziki, Demografik ve Sosyo-
Ekonomik Yapısı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2003, s. 265. 
35 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 145. 
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olmuşlar ve genişlemenin sonucu olarak bazıları mahallelere isimlerini vermişlerdir. 

Dinkçiler, Debbağlar ve Kasaplar mahalleleri bunlara örnektir. 

          18. yüzyıl’da Balıkesir’in en işlek çarşısı ise ‘’Balıkesir Çarşısı’’‘dır. Bu 

dönemde eski yüzyıllarda önemli bir ticaret merkezi olan Zağnos Paşa çarşısı ise 

vesikalarda ismine rastlanmamış olması dolayısıyla eski önemini yitirmiş 

görünmektedir36. Balıkesir çarşısı aynı zamanda açık arttırmaların da yapıldığı bir 

noktaydı. Yapılan açık arttırmalarda ev, bağ, bahçe vs. gibi emlakların gedikli 

dellallar vasıtasıyla satışının yapıldığı bilinmektedir37. Önceki dönemlerde mevcut 

olan diğer çarşıların ise yine 18. yüzyıl’da faal bir halde oldukları görülmektedir. Bu 

dönemde Lonca, ticaretin işlek olduğu noktalardan biridir. 18. yüzyılda Lonca 

abacıların ve debbağların toplandıkları yerdi. Bu bölge günümüzde ‘’Deve Loncası’’ 

olarak bilinmektedir. Buradan ise deveci esnafının da bu bölgede bulunduğu 

sonucuna varılabilir38. İlyas Paşa hanı ise hem ticari bir merkez hem de yabancı 

tüccarların konakladığı bir yer vazifesi görmekteydi. Buradan şehirde yabancı 

tüccarlarında alışveriş yaptığı ve İlyas Paşa hanının bu anlamda bir merkez vazifesi 

gördüğü anlaşılmaktadır39. 

 

2.2.1.2. Pazar 

          Diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, Balıkesir’de de çarşının yanında 

düzenli olarak kurulan pazarlar mevcuttu. Bu pazarlarda üreticiden pazar vergisi olan 

bâc vergisi alınmakta ve devlet tarafından narh uygulanmaktaydı. Pazarların kontrolü 

ise muhtesipler tarafından yapılmaktaydı. 16. yüzyıl’da şehrin her hafta kurulan bir 

pazarı vardı. 17. yüzyıl’da ise muhtemelen salı günü pazar kurulmaktadır40. Şehirde 

ayrıca Toy Turhan Beğ adıyla bir pazar daha kurulmaktaydı. Şehir dışında sancağa 

bağlı diğer pazarlar ise Edremid, Ayazmend, Manyas, Bigadiç, İvrindi, Kemer 

                                                             
36 Aynur Ünlüyol, Şeriyye Sicillerine Göre XVIII. Asrın İlk Yarısında Balıkesir, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa, 1995, s. 35. 
37 Ünlüyol, s. 152. 
38 Ünlüyol, s. 151. 
39 Ünlüyol, s. 152. 
40 Kamil Su,  17. ve 18. Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı, İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1937, s. 
53-61. 
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Edremid, Hacı Osman, Başgelembe, Doğancı, Çandarlı, Ömerköy(Fart), 

Giresun(Savaştepe), Göni, Çeltikçi ve Temrezlerdir41. 

          18. yüzyıl’da Balıkesir’de ‘’Hacı İsa Pazarı’’ ve ‘’Hacı Gaybi Pazarı’’’ndan 

bahsedilmektedir. Balıkesir ve Manyas’ta kurulan bu pazarların panayır niteliğinde 

olduğu belirtilmektedir42. Balıkesir’de kurulan Hacı İsa Pazarına Manyas’ta ‘’Koşu 

Panayırı’’ da denilmektedir43. Osmanlı Devleti’nde mevcut olan panayır geleneğinin 

ise halihazırda 18. yüzyıl’da başladığı bilinmektedir. Bu panayırların 1299 tarihli bir 

Hüdavendigar salnamesinde ağustosun on beşinde kurulup onbeş gün kadar devam 

ettiği belirtilmiştir44. Bu panayırlara gelen tüccarlar ise genellikle gayrimüslim 

tüccarlardı. Bu dönemde Balıkesir’de kurulan bir diğer pazar ise ‘’Hasır 

Pazarı’’’dır45. 

 

2.2.1.3. Şehirde ki Esnafın Teşkilatlanması 

            Osmanlı devletinde mevcut olan bir çok esnaf kolu Balıkesir’de de 

bulunmaktaydı. Türk-İslam devletlerinde ve özellikle Anadolu Selçuklu Devleti’nde 

‘’Ahîlik’’ olarak anılan teşkilat Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Şehir 

hayatının önemli bir unsuru olan esnaflar şehrin ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi farklı 

noktalardan gelen tüccarlara da emtia satmakta ve şehir ekonomisine katkıda 

bulunmaktaydılar. Şehir hayatını Sancakbeyi, Subaşı, Kadı, Müftü, Mimarbaşı ve 

Pazarbaşı gibi görevliler düzenlemekteydi. Esnaf kollarının ürettikleri emtia için de 

devlet narh koymakta, ürünler bu fiyat politikası çerçevesinde satılmaktaydı. 

Devletin koyduğu narh fiyatının üzerinden satış yapıldığı takdirde devlet bunu yapan 

kişileri cezalandırıyordu. Balıkesir’de ki mevcut esnaf kollarından bazıları şunlardır; 

abacılar, dinkciler, debbağlar, papuçcular, dikiciler, saraçlar, nalbantlar, bezzazlar, 

kuyumcular, kalaycılar, kazancılar, demirciler, çilingirler, fırıncılar, simitçiler, 

börekçiler, bakkallar, çörekçiler, kasaplar, aktarlar, habbazlar, helvacılar, hoşafçılar, 

kahveciler, leblebiciler, berberler, saatçiler, mumcular, sabuncular, hamamcılar, 

hancılar vs. gibi.  
                                                             
41 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 144. 
42 Ünlüyol, s. 153. 
43 Detaylı bilgi için bkz. Ömer Şen, Osmanlı Panayırları(18.-19. Yüzyıl), İstanbul: Eren Yayınları, 
1996. 
44 Su, s. 58. 
45 Ünlüyol, s. 154. 
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          Bu esnaf grupları arasında abacılar esnafı önemli bir yer tutmaktadır. 

Balıkesir’de abacılar esnafının örgütlenmesi 18. yüzyıl’da olmuştur46. Balıkesir bu 

dönemde ürettiği abalarla meşhur olmuştur. Aba üretiminde kullanılan dink aletinin 

de belirli bir esnaf tarafından kullanılıyor olması ile dinkciler esnafına da şehirde bir 

yer verilmiş ve bölgenin daha sonra mahalle olması ile mahallenin adı Dinkciler 

mahallesi olmuştur47. Üretilen abalar 19. yüzyıl’da Osmanlı ordusundaki askerlerin 

giyecekleri için kullanılmıştır. Hatta Balıkesir abası bir dönem Amerika’ya bile ihrâc 

edilmiştir48.  

          Balıkesir’de dokuma sanayiide gelişmiş olup, bu sektörde bir çok esnaf kolu 

çalışmaktaydı. Bunlar arasında yer alan ve çuval üretmekle meşgul olan mutaf 

esnafından devlet yüklü miktarda emtia talep etmekteydi49. Bunun dışında çarşıları 

Hisariçi mahallesinde ki Atik bedestende ve Zağnos Paşa bedesteninde bulunan 

bezzaz esnafı ile iplikçiler, boyacılar, cüllahlar ve keçeciler esnafı da 

bulunmaktaydı50. 

          Şehirde gıda sektörü ile alakalı olarak da bir çok esnaf kolu bulunmaktaydı. 

Bunların en önde gelenleri ise bakkallar, kasaplar, fırıncılar, çörekçiler ve 

börekçilerdir. Devletin en çok narh uyguladığı gıda ürünlerinin başında fırıncıların, 

çörekçilerin ve börekçilerin ürünleri gelmekteydi.  

          Osmanlı döneminde reayânın başlıca besin maddesi olan ekmek ya da Osmanlı 

literatüründe rastlanılan en yaygın ismiyle ‘’nan-ı âziz’’, fırıncı esnafı tarafından 

üretilmekte olup, şehirde belirli miktarda fırıncının bulunduğu söylenebilir. Ancak 

şehrin her yerinde fırıncıların bulunduğu şüphelidir. Çünkü bahsi geçen dönemde 

evlerin içinde de fırın bulunduğu ve ahaliden bazısının kendi ekmeğini yine 

kendisinin yaptığı bilinmektedir51. 18. yüzyıl’da imal edilen ekmekler farklı türlerde 

olup ‘’nan-ı âziz’’ ve ‘’nan-ı harcî’’ olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı52. Bu isimler 

                                                             
46 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 146. 
47 Su, s. 45. 
48 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 146. 
49 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 147. 
50Güneş Yağcı, s. 117. 
51 Serdar Genç, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Karesi Sancağında Hububat Üretimi, Ticareti ve 
İstanbul’un İaşesine Katkısı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Balıkesir 2005, s. 14. 
52 Detaylı bilgi için bkz. Serdar Genç, “XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Balıkesir’de Ekmekçi Esnafı”, 
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 12, (2007), Bursa, s. 59-70. 
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üretilen ekmeğin kalitesini vurgulamaktaydı. Şehirde Müslümanların yanında 

gayrimüslimlerde fırıncılık yapabilmekteydi53.  

          Balıkesir’de bunların yanında çörekçi ve börekçi esnafları da önemli bi yer 

işgal etmekteydiler. 18. yüzyılın ikinci yarısında Balıkesir ile ilgili incelemede 

bulunmuş olan Serdar Genç, Balıkesir’de çörekçi ve börekçi esnafının fırıncı 

esnafından daha fazla sayıda olduğunu belirtmiştir. İncelemesinde bahsi geçen 

dönemde üretilen börek ve çörek çeşitlerinin isimlerini vermiştir. Börek çeşitlerine 

baktığımızda koyun eti ile yapılan ‘’lağm-ı ganem’’, sığır eti ile yapılan ise ’’lağm-ı 

bakar’’ adıyla zikredilmektedir54. Çörek çeşitleri ise daha fazla olup ‘’yağlı çörek’’, 

‘’katmer yağlı çörek’’, ‘’yağlı halka çörek’’, ‘’yağsız çörek’’, ‘’simid çöreği’’ ve 

‘’simid’’ olarak zikredilmişlerdir55. 

          Şehirde mevcut olan kasap esnafı da esnaf grupları içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Kendilerine has olarak bir bölge verilen kasap esnafı bulunduğu bölgeye 

adını vermiştir. Bu bölge bugün ‘’Kasaplar Mahallesi’’ olarak anılmaktadır. 

Kasaplık yapmak ise Müslümanlara has olup, gayrimüslimler kasaplık yapamazdı. 

Bunun yerine gayrimüslimler ‘’Kasaplık Akçesi’’ adıyla bir vergi vermekteydiler56.  

          Bunların yanında hamamcı, hancı, süpürgeci, testici, kıyıcı, tütüncü, oduncu, 

kömürcü, barutçu, topçu, mumcu, çakçakçı, boyacı, macuncu, doğramacı, semerci, 

sandıkçı, kaldırımcı, dülgerci, kuyucu, çeşmeci, çilingir, çubukçu, mekkareci, deveci, 

menzilci, natur, pasban, tellak, tellal, hamal gibi esnaf kolları da şehirde 

bulunmaktaydı57. 

 

2.2.1.4. Tarım ve Hayvancılık 

          Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren yıkılışına kadar tarım endeksli bir 

devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Devletin mevcut ekonomik yapısı tarıma dayalı 

olduğundan dolayı ülkede yetiştirilen her türlü ürün devlet için büyük önem arz 

etmekteydi. Bu üretilen ürünler içerisinde ise hububat ayrı bir öneme sahipti. 

                                                             
53 Genç, s. 18. 
54 Genç, s. 17. 
55 Genç, s. 17. 
56 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 147. 
57 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 148. 
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          Ülke toprakları içerisinde üretilen hububat ürünleri; buğday, arpa, kabluca, 

çavdar, yulaf, çeltik, mısır ve darıdır. Bu ürünler içerisinde buğday ülke içerisindeki 

ahalinin temel besin maddesi olması açısından büyük öneme sahiptir. Arpa ise 

hayvan yemi olarak kullanıldığı için ülke içerisinde yapılan hayvancılık 

faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. 

          Osmanlı Devleti’nde ülkedeki tarım alanları dahîlinde ekim alanı olarak en 

yüksek pay hububat üretimi için ayrılmıştır. 16. yüzyıl’da ülke içerisindeki ekilebilir 

alanların %90’ı, 19. yüzyıl’da ise %84’ü hububat üretimine tahsis edilmekteydi58. 

Üretilen hububat ürünleri içerisinde en önemli pay ise buğday ve arpa için ayrılmıştı.  

          Karesi Sancağı’nın bulunduğu mevkiinin coğrafi koşulları göz önüne 

alındığında hububat üretimi için fazlasıyla elverişli olduğu görülecektir. Sancak 

sınırları dahilinde Balıkesir, Manyas ve Bigadiç gibi önemli ovalar bulunmaktaydı. 

Sancakta buğday, arpa, alef(saman), çavdar, çeltik, erzen(darı), kabluca(siyez)59 vb. 

hububat ürünleri yetiştirilmekteydi. Bunların dışında sancakta üzüm, tütün ve zeytin 

de yetiştirilmekteydi60.  

          Bahsettiğimiz ürünler içinde buğday hem ordunun iâşesi hem de başkent 

İstanbul’daki kalabalık nüfusun doyurulması açısından büyük öneme sahiptir. 

Ordunun temel besin kaynağı olması açısından buğday özellikle savaş zamanlarında 

tedariki en elzem olan ürün idi. Herhangi bir sıkıntı durumunda ordudaki askerlerin 

sıkıntıya düşmemeleri, ya da yönetime karşı isyan etmemeleri için bu konuya önem 

verilmiştir. Bu sebeple ordunun ihtiyaç duyduğu hububatın sağlanması için ordu 

güzergahı üzerindeki menzîl teşkilatları kullanılmış, menzîl üzerinde bulunan köylere 

de elindeki malları orduya satma zorunluluğu getirilmiştir61. 

          Bundan başka, İstanbul’un doyurulması da devlet için sürekli gündemde olan 

bir sorun olarak kalmıştır. İstanbul’un doyurulması meselesi Bizans döneminden beri 

var ola gelen bir olgudur. Bu durum Osmanlı Devleti’nde de devam etmiş ve bir 

prestij meselesine dönüşmüştür. Aslında bu durum prestijden ziyade bir 

mecburiyettir. Devletin başkentinde çıkacak bir kıtlıkta başkentte yaşayan reayânın 

                                                             
58 Genç, s. 10. 
59Şemseddin Sami, ‘’Kâmûs-ı Türkî’’, İstanbul 2005,  s. 782. 
60 Genç, s. 14. 
61 Menzil teşkilatıyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve 
Haberleşme (Menziller), İstanbul, İlgi Kültür, 2014 
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hedef alacağı kişi doğal olarak padişah ve erkânıdır. Bu sebeple İstanbul’un iâşe 

meselesi sürekli olarak kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Hatta belirtilen 

sebeplerden ötürü buğday ilerleyen dönemlerde olası bir kıtlığa karşı devletin ihrâç 

yasağı koyduğu bir ürün haline gelmiştir62. Ancak bu yasaklamalar buğday ihrâcının 

önüne geçememiş ve ülkede yetiştirilen buğday bu sefer kaçak yollardan ihrâc 

edilmeye devam edilmiştir. 

          Devletin ihtiyaç duyduğu hububatın karşılanmasında Karesi Sancağı’nın rolü 

büyüktür. Şehirde çoğunlukla buğday,arpa üretilmekteydi. Bunlarla beraber pirinç, 

üzüm, tütün, zeytin başlıca üretilen ürünlerdi. Sancakta yetiştirilen ürünler Bergama, 

Ayazmend ve Edremit limanları üzerinden İstanbul’a nakledilmekteydi63. 

          Osmanlı Devleti’nde şehirler genellikle tarım dışı ekonomiye bağlı bir 

ekonomik hayatın içerisinde olsalarda, bu durum Balıkesir sancağında farklılık arz 

etmektedir. 17. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir’i incelediği çalışmasında M. Öntuğ, 

Balıkesir şehrinde bulunan tarım arazilerinden bahsetmiş ve 1615 tarihli bir belgeden 

yola çıkarak, bu dönemde İstanbul’un Karesi Sancağı’ndan istediği 10.000 kile 

arpanın 800 kilesinin Balıkesir şehrinden karşılandığını belirtmiştir64. Bu durum 

bahsi geçen dönemde şehrin yakınlarında mevcut olan tarım arazilerinin varlığına bir 

işarettir. 

          Balıkesir’de bağcılık da yaygın olarak yapılmaktaydı. Şehir etrafında bir çok 

bağın bulunduğu bilinmektedir. Balıkesir’de Kara Tepe, Kara Yokuş, Kazga Ağa, 

Kızanağa, Karlık, Arap Kapısı, Döşeme, Koruk Dere, Kuk, Karayer, Nakkaş Çayırı, 

Deliklitaş bağları gibi şehir etrafında bir çok bağ bulunmaktaydı. Bu bağlara 

hayvanların girmemesi ya da zarar görmemeleri için bekçiler atanmaktaydı. Ancak 

şehirde bağcılığın yaygın olarak yapılması şehir ekonomisine katkı sunmanın 

yanında, üretimi yasak olan şarabında yaygınlaşmasına ve şarab kaçakçılığı 

yapılmasına da neden olmuştur65. 

          Şehrin coğrafi yapısı hayvancılık içinde çok uygundu. Köylerde yaşayan reayâ 

ve konar-göçer aşiretler daha çok küçükbaş hayvancılığıyla uğraşmaktaydı. Ayrıca 

şehirde de hayvancılığın yapıldığı bilinmektedir. Ancak şehirde küçük baş 
                                                             
62 Genç, s. 35. 
63 Genç, s. 37. 
64 Öntuğ, s. 270. 
65 Öntuğ, s. 273. 
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hayvancılık yapılıyor olsa da daha çok büyükbaş hayvancılığıyla uğraşılmaktaydı66. 

Bu hayvanlar için çobanlar tutulup şehir dışına otlamaya gönderilen hayvanlar 

akşamları geri getirilmekteydi. Bunların yanında arıcılık, balıkçılık ve az da olsa 

devecilikte yapılmaktaydı. Develer daha çok Balıkesir’den limanlara mal getirip 

götürme işinde kullanılmaktaydı. 

 

2.2.2. 18. Yüzyılda Şehirde ki Mevcut Yapılar 

          18. yüzyıla geldiğimizde şehirde mevcut olan bir çok cami, muallimhane, 

zaviye, mescid, medrese, imarethane, hamam, han ve vakıf bulunmaktaydı.  

          Şehirde ki mevcut camiiler şunlardır; Yıldırım Bayezid camii, Zağnos Paşa 

camii, Kaya Beğ camii, İbrahim Beğ camii, Hacı Ali camii, Türbe camii, Kasablar 

camii, Okçukara camii. 

          Şehirde ki mevcut mescidler şunlardır; Ahî Mehmed-Ahî Mustafa mescidi, 

Şeyh Lütfullah mescidi, Karaoğlan mescidi, Dinkçiler mescidi, Börekçiler mescidi, 

Ali Fakîh mescidi, Martlı mescidi, Hacı Gaybi mescidi, Eskikuyumcular mescidi, 

Mirzabeğ mescidi, Oruçgazi mescidi, Umurbeğ mescidi, Şamlı mescidi, Erdilek 

mescidi, Tekye mescidi, Fatıma Hatun Medresesi mescidi, İğneci mescidi, Hoca 

Sinan mescidi. 

          Şehirde ki zaviyeler şunlardır; Ahî Mustafa zaviyesi, Mirahur Hasan Paşa 

zaviyesi, İne Beğ zaviyesi, Üçpınarlıoğlu Hayreddin Efendi zaviyesi, Çınarlı Tekye 

zaviyesi, İzmiroğlu Hamza Beğ zaviyesi, Balım Sultan zaviyesi, Türbe Camii 

zaviyesi, Selçuk Beğ zaviyesi, Şerefüddin Paşa zaviyesi. 

          Şehirde ki mevcut medreseler şunardır; Yıldırım Bayezid Han medresesi, Hoca 

Sinan medresesi, Fatıma Hatun medresesi, Darülhadis(Bostan Çavuş) medresesi. 

          Şehirde ki mevcut muallimhaneler şunlardır; Zağnos Paşa muallimhanesi, 

Bostan Çavuş muallimhanesi, Hacı Hadım Mahmud Ağa muallimhanesi, Çakaloğlu 

muallimhanesi, Hasan Çelebi muallimhanesi, Hacı Ömer muallimhanesi, Narlı 

muallimhanesi. 

                                                             
66 Öntuğ, s. 275. 
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          Şehirde ki mevcut imarethaneler şunlardır; Yıldırım Bayezid imarethanesi, 

Zağnos Paşa imarethanesi. 

          Şehirde ki mevcut hamamlar şunlardır; Zağnos Paşa hamamı, Küçük hamam, 

Eski hamam. 

          Şehirde ki mevcut hanlar ise şunlardır; İlyas Paşa hanı, Hadım Mahmud Ağa 

hanı, Hacı Halil hanı, Alaybeyoğlu Ahmed Ağa hanı, Hüseyin Paşa hanı67. 

          Son olarak şehirde ki mevcut vakıflar şunlardır; Zağnos Paşa vakfı, Hacı Ömer 

vakfı, Zaviyei Çıkarcı vakfı, Şerafettin Paşa vakfı, Selçuk Zaviyesi vakfı, Mirahur 

Hasan Paşa vakfı, Hoca Sinan ve Memmi Sinan ve Çelebi vakfı, Şeyhülislam Yahya 

Efendi vakfı, İnebey vakfı, Yıldırım Bayezid vakfı, Oruçgazi Mescidi vakfı, 

Kayabey Medresesi vakfı, İbrahim Bey vakfı, Hüsamettin Bey vakfı, Hocazade 

Mehmet Paşa vakfı, Sinan Çavuş Darülhadisi vakfı, Bars Mescidi vakfı, Ahi Mehmet 

Mescidi vakfı, Balum Sultan vakfı, Erdilek Mescidi vakfı, Hadım Mahmut Ağa 

vakfı, Fatma Hatun Medresesi vakfı, Hacı Slçuk vakfı, Bayezid Hocası Sinan vakfı68. 

 

2.2.3. Balıkesir Şehrinin Nüfusu 

          Balıkesir, tipik bir Osmanlı şehri olarak yapılandırılmıştır. Şehir, 16. yüzyıl’da 

imparatorluk içerisinde ki orta ölçekli şehirlerden biridir. 16. yüzyıl’da Balıkesir’de 

22 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Mirza Beğ, Oruç Gazi, Mustafa Fakih, Okçukara, 

İzmirler, Salahaddin, Ali Fakih, Sahn-ı Hisar (Hisariçi), Börkciler, Börekçiler, Eski 

Kuyumcular, Debbağlar, Dinkçiler, Hacı Gaybi, Yenice, Hacı İshak, Hacı İsmail, 

Umur Beğ, Karaoğlan, Martlı, Kasaplar, ve Şeyh Lütfullah mahalleleridir. Tapu-

Tahrir defterlerine göre bu dönemde şehrin nüfusu ise 1530’da 4195, 1573’te ise 

6864 olarak hesaplanmıştır69. 43 yıl içerisinde meydana gelen neredeyse %50 

civarında bu nüfus artışı 16. yüzyıl’da ki dünya nüfusunun artış eğilimi ile paralellik 

göstermektedir70.  

                                                             
67 Ünlüyol, s. 186-217. 
68 Su, s. 27. 
69 Yağcı ve Genç, s. 39. 
70 Detaylı bilgi için bkz. Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, 
İstanbul: Çeltüt Matbaacılık, 1990. 
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          17. yüzyıl’da Balıkesir şehrinin nüfusunu tespit etmek ise önceki yüzyıla göre 

daha zordur. Bunun nedeni Tapu-Tahrir geleneğinin terkedilmesidir. Bu yüzden 17. 

ve 18. yüzyıllardaki mevcut nüfusun hesaplanmasında Avârız defterlerinden 

faydalanılmaktadır. 17. yüzyılın ilk yarısındaki Balıkesir şehrini incelemiş olan M. 

Öntuğ, Balıkesir’e bağlı köyleri de hesaba katarak yaptığı analizde bir avârız 

hanesini 10 hane olarak kabul etmiştir. Öntuğ incelemelesinde mevcut avârız hâne 

sayısını nefer üzerinden hesaplamıştır. Buna göre ise 108 avârız hanesi olduğu 

sonucuna varmıştır71. Ancak hesaplamalarda bir de hâne terimi ile kaç kişinin 

belirtildiği de muğlaktır. Bu yüzden Ömer Lütfi Barkan’ın ortaya koyduğu 5 

katsayısı üzerinden hesaplamalar yapılmıştır72. Bu hesaba göre ise 17. yüzyıl’da 

Balıkesir şehrinin nüfusu yaklaşık olarak 5400 olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu 

rakam yıllara göre artış ve azalış göstermektedir. Bunda yüzyılda yaşanan Celali 

isyanları, bölgede yaşanan eşkiyalık faaliyetleri, yaşanan doğal afetler ve 16. yüzyılın 

sonunda ortaya çıkan ‘’Küçük Buzul Çağı’’ olarak bilinen iklim değişikliği etkili 

olmuştur73. 

          16. yüzyıl’da Balıkesir’de 22 mahalle var iken, 17. yüzyıl’da mahalle sayısı 

20’ye düşmüştür. Bunun sebebi Börekçiler ve Debbağlar mahallerinin muhtemelen 

hane sayılarında meydana gelen düşüş sebebiyle ilgili mahallelerin başka mahallelere 

dahîl olmasından ileri gelmektedir. 

          18. yüzyıl’da Balıkesir’deki mevcut nüfus yine avârız defterleri üzerinden 

hesaplanabilmektedir. 1702-1703 tarihinde şehrin mahallelerindeki toplam avârız 

hanesi 162,5 olarak hesaplanmıştır74. 1730-31 tarihinde şehrin mahallelerindeki 

toplam avârız hane sayısı ise 120.5 olarak hesaplanmıştır75. Şehir nüfusunda bu 30 

senelik süreç içerisinde bir düşüş söz konusudur. Diğer incelediğimiz kazadaki 

köyleri de içine alan kayıtlarda ise  1709-1710 tarihli Anadolu Beylerbeyliği’nin 

icmal avârız defterine göre kazanın tamamında mevcut olan avârız hane sayısı 

345’tir76. Yaklaşık on yıl sonra 1721-22 tarihli bir başka defterde ise hane sayısı 

                                                             
71 Öntuğ, s. 153.  
72 Nejat Göyünç, ‘’Hane’’, DİA, XV, İstanbul: TDVY, 1997, s. 552-553. 
73 Detaylı bilgi için bkz. Sam White, Osmanlı’da İsyan İklimi, çev.: Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Alfa 
Yayıncılık, 2013. 
74 Ünlüyol, s. 93. 
75 Ünlüyol, s. 93. 
76 Yağcı ve Genç, s. 45. 
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364,5 olarak kaydedilmiştir77. 1745 tarihli bir kayıta göre ise hane sayısı 393 olarak 

kaydedilmiştir78. Ancak 1756 tarihli kayıta göre nüfus düşmüş olup, hane sayısı 141, 

sadece şehre ait olan hane sayısı ise 87.5 olarak kaydedilmiştir79. 1730 tarihinden 

itibaren 1756 tarihine gelene kadar yine şehir nüfusunda bir düşüş söz konusudur. 

Yüzyılın sonuna doğru ise nüfusun bir hayli düşmüş olduğu görülmektedir. Bu 

düşüşün sebebi yüzyılın ikinci yarısından itibaren ard arda meydana gelen savaşlar 

ve eşkiyalık faaliyetleri olabilir. 18. yüzyıl’da mahalle sayısında bir farklılık 

olmayıp, 17. yüzyıl’da mevcut olan mahalleler varlıklarını korumuştur. 

 

2.2.4. Şehirde Yaşayan Gayrimüslimler 

          Balıkesir şehrinde Müslümanların yanında az da olsa gayrimüslimde şehirde 

sakin idi. Şehirde Rumlar, Yahudiler, Kıptîler ve Ermeniler gayrimüslim nüfusu 

oluşturmaktaydı. Şehirde 17. yüzyıl’da gayrimüslim nüfusun en çok bulunduğu 

mahalleler Martlı, Karaoğlan, Ali Fakîh, Eski Kuyumcular ve Okçukara 

mahalleleridir80. Şehirde gayrimüslimlerin Müslümanlarla beraber yaşamalarının 

sebebi ise bir mahalle oluşturabilecek kadar kalabalık olmamalarıdır. Ancak bu 

durum mahallelerde bir sorun teşkil etmemektedir. Hatta gayrimüslim topluluklardan 

olan Ermenilerin şehre ilk geldikleri dönemde Müslüman ahali tarafından misafir 

edildikleri kayıtlarda geçmektedir81. Şehirde gayrimüslim nüfusun en çok uğraştıkları 

meslekler ise kuyumculuk ve kazancılıktır82. Bunların dışında fırıncılık ve abacılıkta 

uğraştıkları meslek gruplarındandır. Şehirde 1691-92 tarihinde 87 gayrimüslim 

kişinin yaşamakta olduğu bilinmekle beraber, defterlerde belirtilmediğinden dolayı 

bunların kaçının Ermeni kaçının Yahudi olduğunu tespit etmek mümkün değildir83.  

          Şehirde yaşayan Ermenilerin şehre 16. yüzyılın sonu ya da 17. yüzyılın 

başında geldikleri tahmin edilmektedir. Balıkesire gelen bu Ermenilerin o dönemde 

meydana gelen Celali isyanları sebebiyle doğudaki yerleşimlerinden ve Safevi 

                                                             
77 Yağcı ve Genç, s. 45. 
78 Yağcı ve Genç, s. 45. 
79 Yağcı ve Genç, s. 45. 
80 Ünlüyol, s. 129-142. 
81 Abdülmecid Mutaf, “Balıkesir’de İskan Edilen Ermeni’lerin Yönetim ve Müslüman Halkla 
İlişkileri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 1, (2003), Manisa, s. 
75. 
82 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 143. 
83 Güneş Yağcı, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, s. 143. 
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baskısından kaçan bölge Ermenilerinden olmaları muhtemeldir84. Balıkesir’deki 

Ermeniler duvar ustalığı, terzilik, çerçicilik ve fırıncılık gibi işlerle meşgul 

olmuşlardır85. Balıkesir’de Ermenilere ait ilk kilise ise 1673 senesinde açılmıştır86. 

19. yüzyıl’a gelindiğinde Ermeniler şehirde en kalabalık gayrimüslim cemaati 

oluşturmaktaydılar. 

          Şehirde yaşayan Yahudilerin şehre ne zaman geldikleri tam olarak 

bilinmemektedir. Bizans zamanından beri şehirde yaşayabilecekleri gibi, 1492 

senesinden sonra İspanya’dan sürülenlerin de şehirde sakin olabileceği muhtemeldir. 

Şehirde 16. yüzyıl Tapu-Tahrir defterlerine göre 14 hane Yahudi nüfus  

bulunmaktadır87. 19. yüzyıl’da şehirde Yahudi nüfus kalmamıştır. 

          Balıkesir şehrinde Bizans döneminde Rumların yaşadığı bilinmektedir. Ancak 

şehirde Türk hakimiyetinin kurulmasının ardından kayıtlarda isimleri 

geçmemektedir. 18. yüzyılda şehirde yaşayan Rumlar 16. ve 17. yüzyıl kayıtlarında 

da geçmemekte olup bu tarihlerden sonra şehirde sakin oldukları düşünülmektedir. 

1845 sayımında sayıları 72 haneye yükselmiş olup, Karaoğlan mahallesinde 28 hane 

ve Börekçiler mahallesinde 19 hane Rum bulunmaktadır. Geriye kalan 25 hane ise 

Martlı ve Yenice mahallelerinde ikâmet etmektedirler. 

 

2.2.5. Balıkesire Bağlı Köyler 

          Balıkesir şehrine bağlı köylere baktığımızda, 1701-1702 tarihinde şehre bağlı 

71 köy olduğunu görmekteyiz. Bu köylerin toplam avârız hane sayısı ise 207’dir88. 

Bundan yaklaşık 30 yıl sonraki 1730-1731 tarihli bir kayıtta ise avârız hane sayısı 

106’ya düşmektedir89. 30 senelik bir süre zarfında köylerdeki toplam avârız hane 

sayısı neredeyse yarı miktarına düşmüştür. Bu durumun nedeni muhtemelen bölgede 

mevcut olan eşkiyalık faaliyetleri ile alakalı olmalıdır. Balıkesire bağlı köyler 

içerisinde sadece Mendehorye köyünün hane sayısı 1701-1702 tarihinde 15’ten 

1730-1731 tarihine gelindiğinde 30’a yükselmiştir. Bu durum köylerdeki geçim 

                                                             
84 Mutaf,  s. 73. 
85 Mutaf, s. 44.  
86 Mutaf, s. 77. 
87 Ünlüyol, s. 130. 
88 Ünlüyol s. 111. 
89 Ünlüyol s. 111. 
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sıkıntısı nedeniyle reayânın toprağını terketmesi ve yerinde kalan reayânın ise 

vergileri ödeme güçlüğü çekmesinden dolayı diğer köylere bağlanma isteğinden de 

kaynaklanmış olabilir. Ayrıca Mendehorye köyü bu dönemde Karesi Sancağı 

içerisindeki derbent olarak çalışan köylerden bir tanesidir. Bu durumda köyün 

yüksek bir hane sayısına sahip olması normal kabul edilebilir. 
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3.TEVZÎ DEFTERLERİNİN MAHİYETİ 

 

          17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devlet’inin malî politikaları bir çok alanda 

değişime uğramıştır. Bu değişimin hazırlayıcısı durumunda olan sebepler ise 16. 

yüzyılda hem Dünya’da hem de Osmanlı coğrafyasında meydana gelen 

gelişmelerdir. İlk olarak, Batı’nın Amerika’yı keşfi ve akabinde buraları sömürge 

haline getirmesinden sonra Avrupa ve ardından Osmanlı piyasalarına giren Amerikan 

gümüşü ve Amerikan altını, Osmanlı malî sisteminin değişmesinde büyük rol 

oynamıştır. Dönem Avrupa’sında ve Osmanlı’da da benimsenen ‘’Merkantilist’’90 

anlayış gereği, devlet, elinde bulundurduğu nakit parayı dışarıya kaptırmamaya ve 

her daîm nakit rezervlerini arttırmaya çalışmıştır. Ancak bu durum ilerleyen yıllarda 

önü alınamaz bir hal almış ve akabinde devlet 1585 senesinde % 44 oranında bir 

tağşîş uygulamasına gitmek zorunda kalmıştır91. 

          Yine bahsi geçen yüzyılda hem Avrupa’da hem de Osmanlı Devlet’inde ortaya 

çıkan nüfus artışı ekonomik hayatın canlanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde 

Osmanlı Devlet’inin hem iç ticaret hem de dış ticaret hacmi artış eğilimine girmiştir. 

Ancak devlet bu nüfus artışından aynı zamanda zarar görmüştür. Piyasalarda emtia 

talebinin artması ekonomiye canlılık getirmiş, ancak bu artışın karşısında mevcut arz 

eksik kalmıştır. Sonuçta fiyatlar artış eğilimine girmiş, tedavüldeki paralar değer 

kaybına uğramış ve yukarıda bahsi geçen tağşîş uygulamalarına zemin 

hazırlanmıştır92. 

          16. yüzyıl’da meydana gelen gelişmelerden bir diğeri ise silah teknolojisinde 

ve buna bağlı olarak savaş sisteminindeki değişmelerdir. Halihazırda mevcut olan 

Tımar sisteminin yerini yavaş yavaş İltizâm sistemine bırakmasıyla, devletin malî 

sisteminde yaşanan dönüşüm, silah sisteminin de değişmesiyle hız kazanmıştır. 

Klasik dönem savaş gereçlerinin yerini ateşli silahların almasıyla bu silahları 

kullanacak eğitimli asker ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı 
                                                             
90 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: 
Ötüken Neşriyat, 2014. 
91 Detaylı bilgi için bkz. Hasan Sencer Peker, “Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı 
Ekonomisi İle Bir Karşılaştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, C. 5, S. 1, (2015), Çankırı, s. 1-12. Hüseyin Kaleli, “Osmanlı Madeni Para Rejiminde 
Enflasyona Yol Açması Bakımından Tağşişler ve Sebepleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktsadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, (2002), Isparta, s. 189-206. 
92 Detaylı bilgi için bkz. Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları, 1986. 
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ordusunun belkemiğini oluşturan Tımarlı Sipahilerin yerini ‘’Cebelü’’ ya da 

‘’Sekban’’ olarak bilinen ulûfeli askerler almış, ordudaki Yeniçeri ve Kapıkulu 

birliklerinin sayıları önemli ölçüde arttırılmıştır. Ordu mevcudunun artmasında 

elbette 16. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan İran ve Avusturya savaşlarının da büyük 

oranda etkisi olmuştur. Ordu mevcudunda meydana gelen bu büyük artış devletin 

mevcut malî politikalarında değişimlere gitmeyi zorunlu kılmıştır. 

          Tüm bu gelişmeler Osmanlı Devlet’inin nakit paraya olan ihtiyacını 

arttırmıştır. Devlet ise bu meblağları karşılamak için doğal olarak vergileri arttırma 

yoluna gitmiştir. 17. yüzyıl’da Tapu-Tahrir geleneğinin terki ve hane sistemine geçiş, 

devlete ait olan Tımar arazilerinin İltizâm yoluyla nakit para karşılığında tüzel 

kişilerin tasarrufuna verilmesi bu gelişmelerin sonucunda meydana gelmiştir. Bütün 

bunlara rağmen devletin elde ettiği gelir yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine önceleri 

olağanüstü şartlarda alınan Avârız, Nüzul ve Sürsat gibi vergiler sürekli vergiler 

haline gelmiştir. Ancak yüzyılın sonlarında bu vergilerde yetersiz hale gelmiş ve 

reayânın üzerine yeni vergiler bindirilmiştir. Bu saydığımız olguların sonucunda 18. 

yüzyıl’da Yavuz Cezar’ın deyimiyle ‘’yeni bir malî sektör’’ olarak ‘’Tevzi Defteri’’ 

uygulamaları ortaya çıkmıştır93. 

 

3.1. Tevzî Defterleri 

          Osmanlı Devlet’inde reayânın vergilendirilme şekli iki ana başlık dahîlinde 

yapılmaktadır. Bunlardan ilki şeriat’ın ortaya koyduğu kurallar gereği ortaya çıkan 

şer’i vergiler, yani ‘’Tekâlif-i Şer’iyye’’ ‘dir. Diğer vergilendirme türü ise devletin 

ihtiyaçları doğrultusunda yine şer’i kurallara dayanan ancak miktarı önceden tahmin 

edilemeyen vergilerdir. Bu tür vergilere ise ‘’Tekâlif-i Örfiye’’ denilmektedir. 

Bahsedeceğimiz Tevzî defteri uygulamaları bu bağlamda Tekâlif-i Örfiye grubundan 

vergiler kapsamına girmektedir. Tevzî defterleri, 18. yüzyıl’da imparatorluk 

dahîlindeki şehir, kasaba ve köylerde ortaya çıkan yeni bir tür vergi sistemidir. 

Ancak, sistem 18. yüzyıl’da ortaya çıkmış olsada, önceki yüzyıla ait az da olsa tevzî 

uygulamasına rastlamak mümkündür. Duygu Tanıdı tarafından incelenen 1682-1688 

senelerine ait olan Ruscuk Şer’iyye sicillerinde tevzî uygulamalarına rastlamak 

                                                             
93 Cezar, s. 90. 
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mümkündür. Örneğin 1682-88 senelerine ait 3 numaralı Rusçuk sicilinde beş adet 

tevzi defteri kaydı bulunmaktadır94. Tevzî defteri isminin yanısıra ‘’Vilayet 

Masrafları’’ ya da ‘’Salyane Defterleri’’ olarakta bilinmektedirler. Burada ‘’tevzî’’ 

tabiri şehir dahîlinde yapılan masrafların reayâya taksimini ifade etmektedir. 

          Tevzî defterlerinin mahiyetine bakıldığında geniş çaplı bir envantere sahip 

olduğu görülecektir. Tevzî defterlerine işlenen masraflar; İmdâd-ı seferiyye ve 

imdâd-ı hazariyye, avârız, nüzul ve sürsat bedeli gibi ödemeler, paşaların ve onların 

kapı halklarının konaklaması, yeme-içme ve yolluk gibi masraflarının karşılanması, 

yine paşalara verilen hediyeler, menzil ücretleri, emr-i alî ile gelen görevlilere verilen 

ücretler, kadılara, naiplere, muhzırlara, âyânlara, şehir kethüdalarına, mübaşirlere, 

mimarbaşılara, pazarbaşılara, mahkeme katiplerine, hademelere, sekbanlara ödenen 

ücretler, şehirden gelip geçenler için ödenen konak ve bargir ücretleri, güvenlik ve 

eşkiya takibi için ödenen ücretler, şehirlerdeki mevcut kamu binalarının yapım, 

onarım masrafları ve reayânın ödeyemediği durumlarda yöneticilerin ödedikleri  

masrafların faizi (güzeştesi) vs. gibi yükümlülüklerden oluşmaktadır. Bu yapılan 

harcamaların büyük kısmı isepaşalar için yapılmakta olan harcamalardan 

oluşmaktadır.  

 

3.1.1. Tevzî Defterlerinden Sorumlu Olan Yöneticiler 

          Şehir sakinleri üzerine tevzî edilen bu masraflar belirli görevliler tarafından 

tanzîm edilmekte ve denetlenmekteydi. Şehir masraflarının reayâ üzerine pay 

edilmesi sırasında görevli olan yöneticiler şehir kethüdâsı, pazarbaşı, çöp subaşısı, 

muhtesip, mimarbaşı ve esnaf kethüdâları gibi üst düzey görevlilerdi. Bu görevliler 

şehrin belediye meclisini temsilen görevlerini ifâ etmekteydiler. Kadılar ise adlî 

işlerinin yanında bu belediye meclisinin başkanı konumundaydılar95. Ayrıca bunların 

dışında âyân, voyvoda gibi bulundukları yörenin güçlü ailelerine mensup olan yerel 

yöneticiler de bu masrafların paylaştırılmasında söz sahibiydiler. Bu saydıklarımız 

içerisinde şehir kethüdası ve pazarbaşı, şehir sakinlerince yapılacak olan masrafların 

paylaştırılmasında birinci dereceden sorumluydular.  

                                                             
94 Duygu Tanıdı, R-3 Numaralı Rusçuk Şer’iyye Sicilinin Çeviriyazısı ve Tahlili(H. 1193-1100/M. 
1682-1688), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Eskişehir 2013, s. 75. 
95 Çiftçi, s. 68. 
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          Şehir kethüdalığı, basit tanımıyla hem devlet ile yörelerdeki yerel yönetici 

konumunda olan âyân, eşraf gibi yöneticiler arasında, hem de reayâ ile devlet 

arasında köprü vazifesi görmesi amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur. Osmanlı 

Devlet’inde şehir kethüdalığının Kanuni Sultan Süleyman döneminde oluşturulduğu 

yaygın bir görüş olsada, bu doğru olmayıp, 1501 tarihli bir Ahkâm defterinde bu 

kurumdan bahsedilmesi, kurumun kuruluş tarihinin daha erken dönemler olduğunu 

göstermektedir96. Osmanlı Devlet’inde şehir kethüdalığı 1786 senesinde dönemin 

sultanı olan I. Abdülhamit tarafından âyânların yaptıkları zulümlerin önüne geçmek 

amacıyla tekrardan oluşturulmuş bir kurumdur. Ancak bu yapılan düzenlemelere 

rağmen âyânların gücü kırılamamış ve bu iki kurum varlıklarını yan yana devam 

ettirmişlerdir. Şehir kethüdası olarak ataması yapılacak kişi şehir ileri gelenlerinin 

onayından sonra merkezden gönderilen bir berâtla görevine başlamaktaydı. Bu 

göreve atanacak kişilerin dini bütün ve güvenilir olmasına özen gösterilmekteydi. 

Şehir kethüdası seçilecek kişiler genellikle tüccar, ağa ya da çelebi kökenliler 

arasından seçilirdi97. Şehir kethüdasının en önemli görevleri arasında şehre uğrayan 

devlet görevlilerini, yolculuk eden vali, mutasarrıf gibi görevlileri ve savaşa ya da 

eşkiya takibine giden askeri birlikleri ağırlamak ve konaklamasını sağlamak 

bulunmaktadır. Şehir kethüdası bu görevini ifâ ederken yaptığı harcamalar için yeri 

geldiği zaman kendi cebinden harcamalar yapmakta ve daha sonrasında belli bir faiz 

oranıyla bu ücretleri tevzî defterlerine geçirterek geri almaktaydı98. 

          Vilayet masrafları kapsamında çalışan diğer bir önemli kurum ise 

Pazarbaşılıktır. Pazarbaşılar şehirde ki mevcut esnaf ileri gelenleri tarafından seçilir 

ve merkeze bu seçimle ilgili olarak bilgilendirme yapılırdı. Merkez uygun görürse bir 

berâtla pazarbaşılar görevlerine başlarlardı. Görevlerinde bir suiistimal yapmadıkları 

sürece ölene kadar görevde kalabilirlerdi. Pazarbaşıların görevi bakkal ve pazarcıları 

ilgilendiren meselelerle ilgilenmek ve özellikle satış için tüccarların kente getirdiği 

bütün malların dağıtımında onlara eşit davranmaktır. Konumuz açısından ise 

Pazarbaşıların görevi şehre gelen devlet erkânının ağırlanması ve konaklatılması, 

herhangi bir savaş ya da eşkiya üzerine gitme hadisesinde ordu için gerekli olan 

erzakın sağlanması için gerekli olan emtianın esnaflardan temîn edilmesini 

                                                             
96 Şenol Çelik, ‘’Şehir Kethüdası’’, DİA, XXXVIII, İstanbul: TDVY, 2010, s. 451-453. 
97 Çelik, Şehir Kethüdası, s. 451. 
98 Çadırcı, s. 41. 
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sağlamaktır. Bu işlemler esnasında pazarbaşılar hazır bulunmakla ve kayıtlara geçen 

bilgileri kontrol etmekle yükümlüydüler99. 

 

3.1.2. Tevzî Defterlerinin Sistematiği 

          Tevzî defterlerinin tutulma şekillerine bakıldığında, defterlerin genel olarak 

‘’defter oldur ki’’100 cümlesiyle başladığı görülmektedir. Ardından yapılan 

masrafların tarihinin verilmesi, masrafların neden yapıldığının belirtilmesi ve yapılan 

masrafların kısa bir özetinin sıralanmasından sonra hane ve köyler üzerine düşen 

ödeme tutarları yazılmakta, son olarak da ‘’cümle marifet ve marifet-i şer’ile’’ 

cümlesi gelerek yapılan masrafların kadı önderliğinde toplanan şehir yöneticilerinin 

tümünün katılımıyla kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Bundan başka ‘’işbu’’101 

ibaresiyle başlayıp, ardından tarihin atıldığı tevzî defterleri de görülmektedir102. 

Ayrıca, Ali Açıkel, incelediği Tokat masraf defterlerinin ‘’defter oldur ki’’ 

cümlesiyle başlayıp ‘’memâlik-i mahrûse-i şâhânede olan tekâlîf ve tevzî’âtın 

hakikati anlaşılmak için’’ ya da ‘’memâlik-i mahrûsetü’l-mesalik-i şâhânede kâ’in 

bi’l-cümle kazâların vâki’ olan masârif-i sahîhaları’’ cümleleri ile devam eden tevzî 

defterleri şeklinde hazırlandığını belirtmiştir103. Christoph Neumann ise incelediği 

Selanik masraf defterlerindeki mevcut kayıtların ‘’umur-ı vilayet ‘’ tabiriyle 

başladığını belirtmiştir104. 

          Bu başlıkların atılmasının ardından yapılan masraflar liste halinde 

sıralanmakta ve karşılarına yapılan masrafların miktarları yazılmakta olup, bu masraf 

kayıtlarının altına bütün masrafların toplam miktarı yazılmaktadır. En altta ise 

sancağa bağlı mahalle ve köylerin isimleri sıralanmakta olup, bu isimlerin altına 

ödeyecekleri miktarlar yazılmaktadır. Ancak, Balıkesir şehri esas alınacak olursa bu 

tarzda tutulan kayıtların 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaygınlaştığı 

gözlemlenmektedir. Balıkesir şehrinin 1750’li tarihlerde tutulan şehir ve ona bağlı 

köyler üzerine yüklenen tevzî defterlerinin kayıtlarına bakıldığında, tutulan 

defterlerin liste halinde hazırlanmayıp, bütün masrafların sıra sıra paragraf halinde 
                                                             
99 Çiftçi, s. 4. 
100 BŞS, nr. 729, vr. 3a-1. 
101 BŞS, nr. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738. 
102 BŞS, nr. 728, vr. 141a-1. 
103 Açıkel ve Sağırlı, s. 99. 
104 Neumann, s. 78. 
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yazıldığı görülmektedir105. Balıkesir’de liste halinde hazırlanmakta olan tevzî 

defterlerinin örnekleri 1760’lı tarihlerden itibaren görülmektedir.  

          Ülke içerisinde farklı şehirlerde düzenlenen tevzî defterleri incelendiğinde ise 

görülecektir ki, masraflar genel olarak benzer olmakla birlikte yöresel farklılıklardan 

dolayı masraf kalemlerinde de farklı harcamalar ortaya çıkabilmektedir. Buna neden 

olan etkenlerin başında ortaya çıkan yeni malî sektörün belirli bir sisteme 

oturtulamamış olması yatmaktadır. Tevzî defteri uygulamalarının belirli standartlar 

dahîlinde ortaya çıkmayıp, devletin mevcut ekonomik yapısına entegre olma şekli 

göz önüne alındığında, belirli yasalara bağlı olmadığı ve sistemde ortaya çıkan 

sorunlar ve muğlaklıklar neticesinde zamanla düzenlenen yasalardan oluştuğu 

görülecektir. Yürürlüğe konan bu yasalar ise çoğunlukla sistemi düzenlemek ya da 

reayânın üzerindeki sıkıntıları hafifletmekten uzak olmuş, daha çok mevcut durumu 

idâme ettirme amacına yönelik olarak işlemiştir106. 

          Hem yöresel farklılıklar hem de yönetici konumunda bulunan kişilerin keyfi 

uygulamaları bu harcamaların yöreden yöreye farklılık arz etmesine neden olmuştur. 

Tutulan kayıtların yazılış şeklinin belirli bir prosedüre bağlı olmaması ve kayıt tutma 

şeklinin kaydı tutan kadı’nın inisiyatifinde bulunması mevcut durumun başlıca 

nedenleridir. Yavuz Cezar, yöre kadılıklarının bir standartizasyon endişesi 

taşımadıklarından ya da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmamalarından dolayı, 

hazırlanan defterlerin birbirlerinden farklı olduklarını ya da bir defterin diğer bir 

deftere göre daha kısmî olduğunu belirtmiştir107. Elbette vilayetlere yüklenen 

masrafların belirli bir sistemden yoksun olmasının sebebi önceki yüzyılda zorunlu 

olarak meydana gelen malî değişimlerdir. Bununla beraber ilgili yüzyıl içerisinde 

meydana gelen mevcut malî sistemde ki değişimlerin de payı büyüktür. 

          Salyâne ya da diğer adıyla tevzî defterleri kazalar temel alınarak 

hazırlanmaktaydı. Buna göre bir kazanın tevzî defteri hazırlanırken aynı zamanda o 

kazaya bağlı olan köylerde bu masraflara dahil olmaktaydılar. Tevzî defterlerinin 

hazırlanışı ve kaza dahîlindeki mahalle ve köylere pay edilmesi belirli bir prosedüre 

göre yapılmaktaydı. Şehir yönetiminde söz sahibi olan başta kadı, âyân, voyvoda, 

mütesellim, şehir kethüdası, esnaf kethüdaları, vakıf yöneticileri ve diğer şehir ileri 
                                                             
105 BŞS, nr. 728,  729, 730, 731. 
106 Cezar, s. 92. 
107 Cezar, s. 92. 
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gelenlerinin hazır bulunduğu bir toplantıda bu masraflar belirlenmekteydi. Bu 

toplantıda ‘’masarifat-ı belde’’ miktarı belirlenmekte ve tutulan her kayıt için ‘’harc-

ı defter’’, ‘’defter kaydiyyesi’’ ve ‘’harc-ı imzâ’’ gibi masraflar eklenerek mahalle ve 

köylerin ne miktarda vergi vermeleri gerektiği hesaplanmaktadır. Bu işlemler 

yapılırken ayrıca ‘’katibiyye’’, ‘’ihzariye’’ ve ‘’hüddamiye’’ gibi mahkemede çalışan 

görevlilerin ücretleri de bu defterlere yansıtılmaktaydı. Bunun ardından hazırlanan 

defterler tasdik edildikten  sonra kadı sicillerine kayıt edilmekteydi108. Ayrıca, bir 

önceki dönemden kalan alacaklar da yeni hazırlanan defterlere geçirilerek tahsil 

edilmekteydi109.  

          Bu şekilde hazırlanan defterlerin bir sûreti teftiş için merkeze 

gönderilmekteydi. Buradaki amaç elbette yapılacak olan usulsüzlüklerin ve tekâlîf-i 

şakka türü kanunsuz vergilerin reayâya yüklenmesinin önüne geçilmesiydi. Teftiş 

için tevzî defterlerinin merkeze gönderilmesi 1779 tarihli bir adaletnâme ile 

istenmişsede bu hayata geçirilememiştir. Uygulama ancak III. Selim döneminde 

1792 senesinde gerçekleştirilebilmiştir110. 

          Tevzî defterlerinde adı geçen masraflar genel teamüller içerisinde yılda iki kez 

olmak üzere Rûz-ı Hızır ve Rûz-ı Kasım’da talep edilmekteydi. Sonraki yıllarda 

teamüllerin dışına çıkılarak ‘’Aralık Tevzî’i’’ olmak üzere üçüncü bir ödeme tarihi 

daha çıkartılmıştır. Bu uygulamaların yanında tevzî defterlerini zamanında 

göndermeyen kazalar senenin farklı zamanlarında usule aykırı olarak defterlerde 

düzenlemişlerdir. Tevzî defterlerine işlenen masrafların kaza ahalisine pay edilmesi 

belirli bir prosedüre göre yapılmaktaydı. Ancak, tevzî defterlerinin kaza sakinlerine 

pay edilme metodunun açıklanmasından önce, bu sistemin işleyiş tarzına bir nevi 

dayanak olan avârız, nüzul ve sürsat bedeli gibi vergilerinin tahsil edilme şekli 

üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. 

          Bilindiği gibi olağanüstü hal vergisi iken zamanla düzenli bir vergi haline 

gelen avârız, nüzul ve sürsat bedeli vergilerinin tahsil edilme şekli hane sistemine 

dayanmaktadır. Ancak burada belirtilen haneden kasıt nüfusla bağlantılı olmayıp, 

vergi verebilecek kişi sayısını hesaplaması bakımından muğlak bir alanı teşkil 

etmektedir. Hane sistemine dayalı vergi hesaplamalarında bir avârız hanesi gerçek 

                                                             
108 Açıkel ve Sağırlı, s. 101.,  Çiftçi, s. 71., Neumann, s. 72.  
109 Açıkel ve Sağırlı, s. 102. 
110 Çadırcı, s. 167.  



32 
 

bir haneye tekabül etmeyip, tasarruf edilen arazinin verimine göre avârız hanesinin 

içerdiği hane sayısı bir ile elli arasında değişmekteydi. İşte, mevcut olan bu hane 

sistemi tevzî defteri uygulamasına da dayanak teşkil etmiştir111. Ancak sistem revize 

edilerek, avârız sistemindeki vergi veren şahsın esas alınması yerine, kazaya bağlı 

olan bütün mahalle, esnaf ve köylerde ki haneler esas alınarak vergilendirilme yoluna 

gidilmiştir. Bir kazanın tevzî defterlerinde mevcut olan masrafların o kazada sakin 

olan reayâya paylaştırılması bu eskiden beri süregelen sistem üzerinden yapılmıştır. 

          Bu anlattıklarımızın ışığında genel teamüllere göre düzenlenen tevzî defterleri 

kontrol için merkeze gönderilirdi. Bu defterler ilgili dairede görevli memurlar 

tarafından kontrol edilirdi. Memurlar defterin alt kısmına tasdik ibaresi yazıp 

mühürledikten sonra üzerine ‘’sahh’’ keşidesi çekerlerdi. Eğer yapılan harcamalar 

usule uygun ise padişahın onayına sunulurdu. Padişahın onayına sunulduktan sonra 

ise bir emrî-alî ile toplanmasına izin verilmekteydi112.  

          Ancak defterlerin kontrolü sırasında fazladan yazılmış, usule uygun olmayan 

bir masraf bulunursa, bu masraf tenzîlata uğrayarak defterlerden düşülürdü. 

Christoph Neumann, bu durumun, defterleri inceleyen memurların ilgi ve 

becerilerine göre değişebileceğini belirtmiştir. Neumann, Selanik masrafları 

dahîlinde ele aldığı iki defterde mevcut olan tenzîlat oranlarını vermiştir. 1792 tarihli 

ilk defterde tenzîlata uğrayan masrafların oranı % 28,65 iken, 1798 tarihli ikinci 

defterde bu oran % 27,76 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Neumann, Yavuz Cezar’ın 

bir çok yörenin tevzî defterlerini inceleyerek hazırladığı çalışmasındaki tenzîlatın 

oranını da çıkartmıştır. Buna göre, Cezar’ın 105 tevzî defteri üzerinde çalışarak 

yaptığı incelemesinde, yörelerdeki masrafların hepsinin toplamındaki tenzîlat oranı 

ise, Neumann’ın yaptığı hesaplar neticesinde % 6,86 olarak bulunmuştur113.  

          Yapılan bu tenzîlatta elbette en az kesintiye uğrayan masraflar devlet 

tarafından kazalara gönderilen memurlara yapılan ödemeler, altyapı harcamaları ve 

menzil teşkilatına yapılan ödemelerden oluşuyor. İlginç olarak Neumann, en çok 

suiistimal edilen masraf türlerinden olan mahkeme harçları kategorisindeki 

masraflarda tenzîlata gidilmediğini belirtmiştir. Neumann, mahalli otoritelerin 

gücünü sınırlandırmak açısından askeri harcamalara getirilen tenzîlatı devletin 

                                                             
111 Cezar, s. 73. 
112 Açıkel ve Sağırlı, s. 103. 
113 Neumann, s. 91. Cezar, s. 111-114. 
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taşrada otorite kurma çabalarından biri olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, taşrada ki 

yöneticilerin görev yaptıkları şehirlerde şatafat ve gösteriş içerisinde bulunmalarının 

da merkezi otoritenin çıkarlarına ters düşeceğini ve devlet tarafından bu amaca 

uygun olarak tenzîlata gidildiğini de belirtmiştir114. 

          Devlet her ne kadar sistemi tam manasıyla kontrol edemiyorsada konumu 

gereği uzaktan denetim çabalarını elden bırakmamıştır. Defterlerin senede iki defa 

hazırlanıp merkeze gönderilmesinin istenmesi bu amaca yönelik bir harekettir. Bu 

uygulamanın öncesinde devlet her an tevzî defterlerinin kontrolünü gönderdiği 

memurlar aracılığıyla yapabilmekteydi. Ancak bu yeni uygulama, Cezar’ın 

deyimiyle taşra yöneticileri üzerindeki baskıyı hafifleterek sistem üzerinde yapılacak 

kontrollerin periyodik hale gelmesini sağlamış ve sistemin taşra yöneticileri 

tarafından daha rahat bir şekilde suiistimal edilmesinin önünü açmıştır115. 

          Tevzî defterlerinin sistematiği incelenirken karşılaşılan sorunlardan ilki 

reayâya yüklenen bu vergilerin merkez maliyesi kapsamında mı yoksa taşra maliyesi 

kapsamında mı değerlendirileceğidir. Bu durum halktan talep edilen diğer vergiler 

esas alındığında cevaplanması biraz daha zor bir soru olarak durmaktadır. 18. 

yüzyılın devletin malî sisteminde dönüşümün meydana geldiği yüzyıl olması 

hasebiyle, vilayet masrafları dahîlinde reayâdan talep edilen masraflar çeşitlilik 

göstermekte ve her türlü masraf bu kategoriye girebilmektedir. Bu konuyla alakalı 

olarak Yavuz Cezar, tevzî defterleri vasıtasıyla toplanan gelirlerin yöreye ait bir gelir 

mi yoksa merkeze ait bir gelir olup yöre için mi kullanıldığı sorusunu ortaya 

atmıştır116.  

          Yine de bir gelirin taşraya mı yoksa merkeze mi ait olduğu, tevzî defterleri 

incelendiğinde ortaya çıkarılabilmektedir. Merkezin doğrudan talep ettiği ve 

İstanbul’dan gönderilen  mültezim, emin, mübaşir ve özel görevliler tarafından tahsil 

edilen ya da Hazine-i Âmire giderleri için ayırdığı gelirler merkez gelirleri olarak 

kabul edilebilir. Bunların dışında kalanlar ise taşra için ayrılan gelirler kategorisine 

girmektedir. Yavuz Cezar, bazı kazaların tevzî defterlerinde bu gelirlerin merkez ve 

taşra gelirleri olarak ayrı ayrı defterlerde tutulduğunu belirtmektedir117. Ancak taşra 

                                                             
114 Neumann, s. 94. 
115 Cezar, s. 104. 
116 Cezar, s. 95. 
117 Cezar, s. 97. 
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ve merkeze ait olan gelirlerin birlikte yazıldığı defterler çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Balıkesir Şer’iyye sicillerinde tutulan kayıtlarda hem merkez hem de taşra gelirleri 

bir arada verilmiştir. Ayrıca, Balıkesir’de tutulan vilayete ait masraf defterlerinde 

önceki dönemden gelen avârız, nüzul ve sürsat bedeli gibi vergilerinde bazı 

defterlerde birlikte tutuldukları görülmektedir118. 

          Buna göre taşraya İstanbul’dan gönderilen mübaşirlere, kethüdalara ve 

ulaklara, kaza konaklarında konaklayan devlet görevlilerine, menzil teşkilatına tahsis 

edilen vs. gibi gelirler merkeze ait gelirler olarak sıralanabilir. Bunların dışında kalan 

imdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazariyye, mahkeme harçları, âyâniyye, iydîyye, 

mübaşiriye, yerel konar-göçer aşiretler için yapılan masraflar, paşalar için yapılan 

masraflar, altyapı ve tamirat masrafları vs. gibi masraflar ise taşraya ait olan gelirler 

olarak sıralanabilir. 

 

3.1.3. Tevzî Defterlerinde ki Masrafların Paylaştırılması 

          Tevzî defterlerinde mevcut olan masrafların kaza sakinlerine pay edilme 

şekline bakıldığında ‘’Kaide-i belde’’ denilen geleneğin uygulandığı görülmektedir. 

Bu gelenek, kazadan kazaya farklılık göstermektedir119. Genel olarak yapılan masraf 

paylaşımlarında kazanın mahalleleri ve esnaf grupları toplam masrafların 2/3’ünü 

karşılamak durumunda olup, geriye kalan 1/3 oranındaki kalan masraflar ise kazaya 

bağlı köylere yüklenmektedir. Ancak her yerde bu kurala uygun davranılmadığı 

görülmektedir. Nitekim, Musa Çadırcı farklı şehirleri incelediği çalışmasında Sivas 

ve Diyarbakır şehirlerinde şehir payının tamamen esnaf tarafından ödendiğini 

belirtmektedir. Ancak, Ankara’da, yukarıda belirtilen teamüllere uygun olarak bir 

dağıtım yapıldığını belirtmektedir. Kayseri’de ise şehir payının Müslüman ve 

gayrimüslimlerin ortaklığıyla ödendiğini belirten Çadırcı, Larende’de tüccar, esnaf 

ve mahallelerin masrafları birlikte ödediğini belirtmiştir. Son olarak Manisa’da hane 

hesabına göre masraf paylaşımının yapıldığını belirtmektedir120. 

          Bir başka örneği ise Tokat sancağından verebiliriz. 1771-1840 seneleri 

arasında Tokat salyane defterleri üzerine çalışan Ali Açıkel, incelediği 54 adet 

                                                             
118 BŞS, nr. 729, vr. 20a-1. 
119 Çadırcı, s. 164. 
120 Çadırcı, s. 164. 
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Şeriyye sicilinde tutulan kayıtlara göre, Tokat kazasındaki mevcut tevzî defterlerinin 

ekserinin 6 – 9 aylık aralıklarla tutulan defterlerden oluştuğunu belirtmiştir. 

Masrafların paylaşımında yıllara göre farklılıklar olduğunu belirten Açıkel, 1771-

1803 seneleri arasında masrafların 2/3’ünün şehirdeki esnaf ve tüccarlar tarafından 

ödendiğini, kalan tutarın ise sancağa bağlı Tozanlu, Kafirni ve Komanat köylerinden 

karşılandığını belirtmiştir. 1803 tarihinden sonra ise paylaşım oranlarının farklı 

tarihlerde farklı şekilde zuhûr ettiğini belirtmektedir121. 

          Bursa Şer’iyye sicilleri üzerine yaptığı incelemesinde Cafer Çiftçi, Bursa’da 

hazırlanan 1753-54 tarihli bir masraf defteri üzerinden verdiği örnekte, tutulan iki 

defter arasında genel teamülle aykırı olarak bir senelik bir aranın olduğunu 

belirtmektedir122. İncelemesinde verdiği diğer bir örnekte ise şehirde yapılan 

masrafların yükümlülüğünün köylere verildiğini belirtmektedir123. 

          Son olarak vereceğimiz örnek biri 1792 tarihli, bir diğeri ise 1798 tarihli iki 

tevzî defteri üzerinden Selanik’in şehir masraflarını inceleyen Christoph Neumann’ın 

çalışmasıdır. Neumann, her iki tarihe ait olan defterlerin genel teamüllerin aksine bir 

senelik olarak düzenlendiğini belirtmektedir124.  

          Bizim elimizde ise Balıkesir şehrinin 1750-1800 seneleri dahîlinde mevcut 

olan 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737 ve 738 numaralı Şeriyye sicilleri 

içerisinde bulunan 50 adet tevzî defteri bulunmaktadır. Bu defterlerden bazıları Rûz-ı 

Hızır’dan Rûz-ı Kasım’a ya da Rûz-ı Kasım’dan Rûz-ı Hızır’a göre düzenlenmiştir. 

Ancak defterlerin büyük çoğunluğu genel teamüllere aykırı olarak bir seneyi 

kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun yanında aynı sene içerisinde ikiden fazla 

tevzî defterinin düzenlendiği de görülmektedir. Kazaya ait masraflar hane hesabına 

göre düzenlenmiş olup, defterlerde ki ‘’beher haneye’’ terimiyle her hanenin 

ödeyeceği tutar belirlenmiştir. 

          Balıkesir’deki tevzî defteri uygulamalarına baktığımızda genel olarak diğer 

şehirlerde uygulanan ve tevzî defterlerinde görülen masraf türlerinin ekserisinin 

bulunduğu söylenebilir. Balıkesir tevzî defterlerinde; İmdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı 

hazariyye, şehre gelen paşaların ve onların kapı halklarının ağırlanması ve 

                                                             
121 Açıkel ve Sağırlı, s. 105. 
122 Çiftçi, s. 70. 
123 Çiftçi, s. 76. 
124 Neumann, s. 73. 
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ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan masraflar, menzil teşkilatı için yapılan 

masraflar, şehirden gelip geçenlerin ağırlanması ve konaklaması için yapılan 

masraflar, esnaftan tahsil edilen masraflar, mahkeme harçları, ödemede sıkıntı 

yaşayan şehire bağlı mahalle ve köylere yapılan yardımlar, şehir masraflarının 

ödenmesi sırasında borç veren üst düzey şehir yöneticilerin ödedikleri ücretin 

faizinin şehir sakinleri tarafından ödenmesi vs. gibi masraflar bulunmaktadır. 

Çizelge 1. Balıkesir Kazasından Mürur-u Ubur İden (Gelip Geçen) Ulak ve 

Hazineler İçin Yapılan Bargir Masrafları 

MASRAF  MEBLAĞ 
1)menzil bargirleri 4000 
2)anadolu valisi taksit-i evvel-i harc-ı bab ve mübaşiriye 233,5 
3)gelen mübaşir elhac halil ağaya 500 
4)istical çukadarına 15 
5)avaidat 30 
6)hazine-i  derin 5 
7)harbend ve seyise ve yedekçisine 5,5 
8)konakçısına 11 
9)dairesine kahve-i kaba ile (8) 12 
10)mübaşir ağaya katır resi (1) 20 
11)eda tezkiresi 4 
12)çavuşlar kethüdasına 10 
13)ibrahim çavuşa  5 
14)karesi mutasarrıfı taksit-i evveli harc-ı bab ve müşariye ve ikramiye 226 
15)baş çavuş ağaya ve konakçısına  mürurunda seccade kaba kahve ile 30 
16)turnacı başı ağa konakçısına 3 
17)turnacı başı ağaya seccade (5) kaba kahve ile ve konakçısına  33 
18)güherçile 626 
19)karacalar beytülmalı 50 
20)kapudan başı süleyman teşriflerine verilen at 200 
21)kethüdasına ve konakçısına 65 
22)mukaddem mektub getüren çukadar ve avaidat 55 
23)sarac ve gaşiye ve yemeklik içün lahm-ı ganem ve kuzu ve zeytin 
yağı ve asel ve şemi asel ile kaba kahve(5) ve tavuk 

39 

24)yedekçisine nefer ve paşa atlarına saman ve şair (kile 5) ve 
yemeklik nan-ı aziz ve meşale 

37 

25)anadolu valisi tarafından duhan fermanı getüren ağaya 30 
26)koyun fermanı getüren çukadara   32,5 
27) fermanı getüren vezir ağasına  17 
28)aydın cebelüsü (18) 9 
29)mahallatın konakları (22) 110 
30)mahallatın bargirleri (86) ve kurranın bargirleri (47) ve sürücüleri 
ile  

544 

31)hazine defter(600) ve ilamat (200) ve hüddamiye(40) ve eminiyye 
(41) ve katibiye (30) ve mahzariye (10) ve tahsildariye (200) ve 

945 
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odabaşı(15) ve çavuşlara (10) 
TOPLAM 8026,5 
 

          İlk olarak, yukarıda örnek olarak verdiğimiz 1177 (1763) senesinin muharrem 

ayının 10. gününden yine aynı senenin sonuna kadar olan masrafları kapsayan 

Balıkesir kazasına ait tevzî defteri üzerinden Balıkesir’e ait olan vilayet masraflarının 

muhtevasını incelemeye çalışacağız125. 

          İlgili tevzî defteri kaydı, menzil teşkilatı dahîlinde yapılacak olan konak bargiri 

masraflarının ve ‘’mürur-u ubur iden’’ yani gelip geçen menzilcilerin masraflarını 

karşılamak amacıyla tutulmuştur. Masraf listesinden görülebileceği üzere, yapılan 

toplam masraf olan 8026.5 kuruşun % 49,8’lik kısmını içeren 4000 kuruşluk masraf 

menzil bargirleri için harcanmıştır. Bunlardan başka barış dönemi olması hasebiyle 

hem Anadolu valisi hem de Karesi mutasarrıfı için tahsil edilen ‘’İmdâd-ı 

Hazariyye’’ tutarları da masraf listesine eklenmiştir. Bunların yanında çeşitli emirler 

ve fermanlar getiren Mübaşir Elhac Halil Ağa’ya, diğer vezir ağalarına, ulaklara ve 

tatarlara da hem aynî hem de nakdî olarak ödemeler yapılmıştır. Aynî ödemelere 

örnek olarak, ‘’lahm-ı ganem’’, ‘’nan-ı aziz’’,  ‘’seccade’’ ve ‘’kahve’’ ödemeleri 

verilebilir. 

          Kaydedilen tevzî defterinin barış zamanında tutulmuş olması, askeri 

harcamaların düşük bir düzeyde kalmasını sağlamıştır. Bunların yanında defterin 

tutulması esnasında hazır bulunan mahkeme görevlilerinin de aldıkları ücretler ilgili 

tevzî defterine yansıtılmıştır. Ancak, mahkeme çalışanlarına ait olan masraflardaki 

meblağların yüksekliği sistemde mevcut suiistimalleri akla getirmektedir. Bunlardan 

başka yüksek meblağlı olarak sayılabilecek 626 kuruşluk güherçile harcaması dikkat 

çekicidir. Son olarak, Balıkesir ve civar kazalarda göçebe olarak yaşayan Karacalar 

Cemaati için tutulan kayıt, diğer Balıkesir’e ait tevzî defterlerinde de bulunan bir 

kayıt olarak göze çarpmaktadır. 

 

Çizelge 2. Mısır Seferi için Balıkesir’den Temîn Edilen Neferlerin Harcamaları 

İçin Yapılan Masraflar 

                                                             
125 BŞS, nr. 731, vr. 15a-1. 
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MASRAF MİKTAR 
1)mısır canibine gidecek seksen beş nefer ve ağa ve alemdarına 11000 
2)on beş senesine mahsub bir senelik menzil ücreti 25000 
3)sabık menzilci ibrahime imdad-ı vilayet 5031 
4)kalyoncu ağası abdiye (?) tahsil baki mesarifat 900 
5)boğazhisarına  ve mübayaacı abdulkadir efendiye verilen peksimet 
bedeliyesi 

8400 

6)defa mübayaacı mumaileyhe verilen hınta ve şair bedeliyesi 7500 
7)saray tamirine ustadiye ve kereste ve kiremid ve kireç ve ekser 523 
8)karaosmanzadeden istidân olunan akçe güzeştesi 20000 
9)on beş senesine mahsub güherçile bedeliyesi 660 
10)on beş senesi karaca beytülmalı  200 
11)on beş senesi enfiye bedeliyesi  350 
12)on beş senesine mahsub kütahya taksit-i evveli 700 
13)on beş senesine mahsub karesi sancağı taksit-i evveli ve sanisi 600 
14)sabık mütesellim ağa azli hususuna sarf olan meblağ 11000 
15)işbu menzilci sıracıoğlunun ahaliye olan ba  temessük değni  600 
16)çobanlar karyesinin perişan olmaması içün adad-ı vilayet 410 
17)çömlekçi karyesinin imdad-ı vilayeti 200 
18)bayafta mübaşirana verilen konak 510 
19)izmirci esnafından alınan  kahve mübaşirana (57 kıyye) 285 
20)bakkal hacı ibrahimden alınan kalyon neferatına kahve ve badem 193 
21)bakkal esnafından alınan rugan-ı sade ve bayafta (29 kıye) 43 
22)asel bayafta (kıyye 40) 40 
23)pirinç  bayafta (kıyye 87) 69 
24)kasab esnafından alınan bayafta lahm (113 kıyye) 42 
25)mum (kıyye 2) 2 
26)duhan (kıyye 3) 4 
27)rugan-ı  zeyt (kıyye 2) 1 
28)nan-ı aziz  (aded 1073) 27 
29)serdar-ı belde elhac mehmed ağanın  ba defter-i mübaşirana 
verdiği hizmet  

1497 

30)yakup karyesine imdad-ı vilayeti 200 
31)has kurraların menzil için noksanı 180 
32)tahsildariye ağa hazretlerine  600 
33)harc-ı defter birer paradan 2000 
34)harc-ı ilamat vesair senedat 8087 
35)eminiyye 150 
36)kalemiyye 150 
37)odabaşı ağaya 50 
38)serdar ağa çavuşlarına  50 
39)mahzariye 50 
TOPLAM 81820 
 

          İkinci olarak, yukarıda örneğini verdiğimiz, 1214 (1799-1800) senesine ait 

olup, recep ayının 15. günü ile zilhicce ayının 17. günü arasında, yani Ruz-ı Hızır 



39 
 

döneminde yapılan masrafları kapsayan tevzî defterinin muhtevasını incelemeye 

çalışacağız126. 

          İlgili tevzî defteri kaydı, 1798 senesinde Napoleon Bonapart’ın Mısır’a karşı 

düzenlediği saldırının ardından devletin yaptığı hazırlıkların, Balıkesir şehrinde ne 

gibi etkiler ortaya koyduğunu göstermesi açısından önemli bir kayıttır127. 

          Savaş nedeniyle devlet Balıkesir’den 85 nefer istemiş ve bunlar için 11000 

kuruşluk bir ücreti reayâdan talep etmiştir. Bunun yanında hem Boğazhisar’ının 

savunulmasında görev alacak neferler hem de Balıkesir’in Boğazhisarın 

savunulmasında yapacağı yardımı bölgeye yetiştirecek kişi olması hasebiyle 

Mübayaacı Abdülkadir Efendi için toplamda 8400 kuruşluk peksimet bedeliyesi 

verilmiştir. Savaş masrafları babında tutulan bir diğer kayıtta, hem Anadolu valisi ya 

da tevzî defterinde geçen ismiyle Kütahya valisi için 700 kuruşluk hem de Karesi 

mutasarrıfı için 600 kuruşluk imdâd-ı seferiyye talebinde bulunulmuştur. Bütün bu 

savaş gereği yapılan haberleşme için ise 25000 kuruşluk menzil gideri 

bulunmaktadır. Balıkesir gibi, Anadolu’da ki ana menzil güzergâhları üzerinde 

bulunmayıp, talî bir güzergâh üzerinde bulunan bir şehir için bu çok yüksek bir 

meblağdır. 

          Bütün bu savaş masrafları için ise, Karaosmanzade ismiyle anılan varlıklı bir 

kimseden borç alındığı bilgisine ulaşabilmekteyiz. Tevzî defterinde yer alan 

‘’karaosmanzadeden istidân olunan akçe güzeştesi’’ kaydına bakarak anlayabiliriz 

ki, bu masraflar için kendisinden borç alınmış olup, sadece borcun ‘’güzeşte’’ 

tabiriyle belirtilen faizi bile 20000 kuruş gibi büyük bir meblağdır128. 

          Bunlardan başka ilgili tevzî defterinde saray tamiratı için yapılan harcamalar, 

bakkal, kasap ve izmirci esnafından aynî olarak alınan ödemeler, mahkeme harçları, 

mübaşir ücretleri, güherçile ücreti ve Karacalar cemaati gibi masrafları 

görebilmekteyiz. Farklı olarak, Balıkesir’e bağlı Çobanlar köyüne perişan olmaması 

için ‘’adad-ı vilayet’’ adıyla verilen 410 kuruşluk yardımı görmekteyiz. 

                                                             
126 BŞS, nr. 738, vr. 51a-2. 
127 Detaylı bilgi için bkz. Serdar Genç, “Mısır Seferi (1798-1802): Askeri İaşenin Sağlanması ve 
Karesi Sancağı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balıkesir, Yeditepe Yayınevi, (2007), İstanbul, s. 219-
242. Kemal Beydilli, ‘’III. Selim’’, DİA, XXXVI, İstanbul: TDVY, 2009, s. 425-426. Enver Ziya 
Karal, Osmanlı Tarihi(Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Dönemleri 1789-1856), C. 5., Ankara: TTK, 2011. 
128 Yuzo Nagata, Tarihte Âyânlar (Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme), Ankara: TTK, 1997. 
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          Balıkesir’de incelediğimiz 50 senelik süreç içerisinde senelere göre masraf 

miktarları aşağıda ki tabloda görülmektedir. 

 

Şekil 1. 1750-1800 Yılları Arasında Paşa Masrafları 

 

          Tabloya göre, en düşük meblağlı tevzî defteri 1749-50 senesindeki tevzî 

defterine ait olup, 716 kuruştur129. En yüksek meblağlı tevzî defteri ise 1799-1800 

senesine ait olup, 147713 kuruştur. Bu tarihe ait iki defter bulunmaktadır130. 50 

senelik süre içerisinde mevcut olan bütün masrafların toplamı ise 779193 kuruştur. 

Balıkesir’deki tevzî defteri uygulamalarında mevcut meblağlardaki ilk sıçrayış ise 

1775-76 senesine aittir. Bu tarihten sonra aralıklarla da olsa meblağlarda düşüş 

görülsede, genel olarak sürekli bir artış görülmektedir. 

          Bunlarla birlikte, sonraki başlıkta değineceğimiz tevzî defteri suiistimallerine 

bir örnek olarak, Balıkesir’de aynı sene içerisinde ikiden fazla tevzî defteri hazırlama 

uygulaması 1189’da (1775-76) 3 tane, 1191’de (1777-78) 3 tane, 1192’de (1778-79) 

4 tane, 1203’de (1788-89) 3 tane olarak görülmektedir. 

          İmparatorluk dahîlindeki şehirlerde mevcut olan tevzî defteri uygulamalarının 

yöreden yöreye farklılık arz ettiğini belirtmiştik. Balıkesir şehrinde bulunmayan, 

farklı şehirlerin tevzî defterlerine intikâl eden yöresel uygulamalara bir kaç örnek 

vermek gerekirse; 

                                                             
129 BŞS, nr. 728, vr. 141a-1.  
130 BŞS, nr. 738, vr. 40b-1, 51a-2. 
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          1771-1840 seneleri arasında Tokat tevzî defterlerini inceleyen Ali Açıkel, 

Tokat’ta İran ve Rusya elçilerinin ağırlanma masraflarının da tevzî defterlerine kayıt 

edildiğini, masrafların hazırlanan tevzî defterlerinde % 0,5 ile %1 arasında bir 

yüzdeye sahip olduğunu belirtmiştir. Bunlardan başka ramazan ayında top ve barut 

için yapılan masraflar, ihtidâ edip müslüman olanlara verilen hediyeler, hacıların 

gelişine müjdeleyen kişilere verilen ücretler, Tokat panayır harcları ve toplum 

ahlakını bozanların sürgün edilmeleri için yapılan masraflar gibi masraflarda 

bulunmaktadır131. 

          18. yüzyılda Bursa’da ki tevzî uygulamalarını inceleyen Cafer Çiftci, 

Balıkesir’den farklı olarak Bursa’da da mübarek gecelerde yapılan masraflardan, 

cami görevlilerine verilen ücretlerden bahsetmiştir132. 

          Christoph Neumann, 1795 ve 1798 tarihli iki Selanik tevzî defterini incelediği 

çalışmasında, Selanik’in menzil güzergâhı üzerinde bulunmadığı halde menzil 

teşkilatı için şehir sakinlerinin tevzî defterleri kanalıyla menzil teşkilatı için 

ödemelerde bulunduklarından bahsetmiştir133.  

 

3.1.4. Reayânın Tevzî Defteri Uygulamalarına Bakışı ve Sistemde ki 

Suiistimaller 

          18. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıdaki gelişmeler neticesinde 

merkezi otoritesinin zayıflaması, taşrada âyân ve diğer yöneticilerin bulundukları 

yörede güç sahibi olmalarına imkan tanımıştır. Ancak, bu yöneticiler görevlerini her 

zaman layıkıyla yerine getirmemiş, görevi kötüye kullanma bahsi geçen yüzyılda 

fazlasıyla artmıştır. 

          Elbette, mevcut durumdan malî sektöründe zarar görmemesi düşünülemez. 

Tevzî defteri uygulamalarına bakıldığında sistemin neredeyse imparatorluğun bütün 

noktalarında suiistimale uğradığı ve reayânın bundan büyük zarar gördüğü 

bilinmektedir. 

                                                             
131 Açıkel ve Sağırlı, s. 25-27. 
132 Çiftçi, s. 80. 
133 Neumann, s. 82. 
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          18. yüzyıl’da, devletin tevzî defterlerini kontrol etmedeki yetersizliği sebebiyle 

taşrada bulunan âyân, voyvoda, kadı, mütesellim ve vali gibi yöneticiler defterlere 

kanun dışı masraflar ekleyerek bunları reayâdan tahsil etme yoluna gitmişlerdir. Bu 

kanunsuz vergiler devletin tekalif-i şakka olarak tanımladığı kanunsuz vergilerdir. 

Defterlerin 1792 senesinde  Sultan III. Selim’in fermanlarla belirttiği üzere yılda iki 

defa çıkartılması ve merkezde kontrolünün yapılıp onay alması gerekirken, bu kurala 

uyulmayıp bir sene içerisinde farklı aralıklarla taşra yöneticilerinin inisiyatifine göre 

çıkartılmışlardır. Yüzyılın ortalarında Süleyman Penah Efendi yapılan usulsüzlükleri 

görüp bunları bir layiha ile merkeze bildirmişsede, bu kural ancak III. Selim 

döneminde uygulanabilmiştir134. 

          Valilerin tevzî defterlerinde usulsüzlük yapma sebepleri arasında önceki 

dönemlerde ellerinde bulundurdukları gelirlerini kaybetmeleri gösterilebilir. Önceki 

dönemlerde valilere tasarruf etmeleri için verilen has ve mukataâ arazilerinden 

sağlanan gelirlerin 18. yüzyıl’da devlet tarafından ellerinden alınması  valileri bu 

yola itmiştir. Bir diğer sebep ise, valilerin bu görevlere atanırken verdikleri yüklü 

hediyelerin ve harcadıkları paraların karşılığını almak istemeleridir. Bahsi geçen 

yüzyılda valilerin taşrada atandıkları bir şehirde uzun süre görev yapamamaları ve 

hızlı bir şekilde azl edilmeleri de suistimalleri arttırmıştır. Valilerin yaptıkları 

harcamaların büyük bir bölümü kapı halkı olarak besledikleri, yeri geldiğinde savaşa 

giden, yeri geldiğinde bulunduğu bölgenin asayişinden sorumlu olan sekban sınıfı 

birliklerin giderleri için ayrılmaktaydı. Kendileri için tahsis edilmiş olan ‘’İmdadı- 

Seferiyye’’ ve ‘’İmdad-ı Hazariyye’’ vergilerinin harcamalarını karşılayamaması 

valileri tekalif-i şakka türü vergileri reayâdan zorla toplama yoluna itmiştir135. 

          Yapılan usulsüzlükler taşrada mevcut olan yönetim kademelerinin hepsinde 

görülmekteydi. Âyânlar ‘’âyâniyye’’ adıyla kendileri için defterlere fazladan masraf 

yüklemekteydiler. Âyânların bu farklı zamanlarda tertip edilen defterlerden mühim 

gelirler elde ettikleri, ayrıca defterlerin İstanbul’a gelip gitmesi için ‘’mübaşiriye’’ 

adıyla da ücretler aldıkları ve bunun kanunsuz olduğu bilinmektedir136. Voyvodalar 

‘’mukata’a zararı’’ adıyla kendileri adına defterlere akçeler yükletmekteydiler137. 

                                                             
134 Çadırcı, s. 167. 
135 Özkaya, s. 137. 
136 Özkaya, s. 146.  
137 Özkaya, s. 143. 
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Kadılar ise ‘’harc-ı defter’’ ve ‘’harc-ı imza’’ adıyla defterlere kendi adlarına akçe 

yükletmekteydiler138.   

          Özellikle savaş dönemlerinde bu suiistimaller iyice artmaktaydı. Güzergahları 

üzerinde olmamasına rağmen istedikleri yöreye uğrayan paşalar, reayâdan 

ihtiyaçlarını karşılaması için emtia ve akçe talebinde bulunmaktaydı. Reayâ bu 

talepleri kabul etmediğinde ise, paşalar, reayâyı bu sefer şehre misafir olarak 

gelmekle ve istediği meblağdan daha fazlasını almakla tehdit etmekteydiler. Bu 

durumda reayâ istenilen meblağları ödemek mecburiyetinde kalmaktaydı. Savaş 

dönemlerinin bitiminden sonra ise mevcut durumlarının bozulmasını istemeyen taşra 

yöneticileri, çeşitli bahaneler öne sürerek reayâdan kanunsuz taleplerde bulunmaya 

devam ediyorlardı. Yücel Özkaya, Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774) nedeniyle 

vezirlerin reayâya zahire defterleri yollayarak ödeme yapmalarını istediklerini ve 

reayânın mecburen bu meblağı ödediklerini belirtmektedir. Bu dönemde reayânın 

paşaları şehirlerinden uzak tutmak için onlara hediyeler gönderdikleri de 

bilinmektedir139. 

          Reayâ en çok ‘’zahire baha’’, ‘’nal baha’’, ‘’kahve bahası’’, ‘’duhan bahası’’, 

‘’âyâniyye’’, ‘’harc-ı bab’’, ‘’hüddamiye’’, ‘’kethüdaiye’’ ve ‘’ tatar harcı’’ gibi 

kanunsuz vergilerden şikayetçiydi. Bu kanunsuz vergiler yöreden yöreye farklılık 

göstermekle ve farklı isimlerle anılmakla beraber aynı amaca hizmet etmekteydiler. 

İncelediğimiz Balıkesir Şer’iyye sicillerinde yukarıda saydığımız şekillerde vuku 

bulan suiistimaller söz konusudur. Bunun yanında taşra yöneticileri ‘’Aralık tevzî’’ 

adıyla reayânın üzerine herhangi bir durumu bahane ederek ek bir ödeme tarihi daha 

çıkartmaktaydılar. Bu defterler merkez tarafından incelenmediği için taşra 

yöneticileri deftere istedikleri meblağı kaydedebiliyorlardı.140 

          Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda elbette reayânın şikayet etme hakkı 

bulunmaktaydı. Ancak, usulsüzlüklerin sayıca çok fazla olması merkezin elini 

kolunu bağlamaktaydı. Yavuz Cezar, sistemdeki yozlaşmanın taşradaki bütün 

yöneticilere sirayet ettiğini ve taşrada yönetici pozisyonunda olan âyân, voyvoda ve 

kadıların birlikte hareket ettiklerini belirtmektedir141. Böyle bir durumda merkezin 

                                                             
138 Özkaya, s. 147. 
139 Özkaya, s. 141. 
140 Çadırcı, s. 169. 
141 Cezar, s. 96. 
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yapabileceği tek şey elinden geldiğince yörenin yönetici kadrosunda değişikliğe 

gitmek oluyordu. Bu gibi durumlarda bazen merkez haksız olarak reayâdan alınmış 

meblağları tenzîl edip defterden düşürebiliyordu. Ancak, devrin şartları göz önüne 

alındığında haksız yere akçesi alınmış olan reayânın fazladan verdiği ücreti geri alma 

şanşı ya çok düşük oluyor ya da hiç olmuyordu. Yine de, durum her ne kadar 

suistimallere açık olsada, Cezar, mevcut sistemin reayâ’nın kendi kendisini finanse 

etmesi olarak da yorumlamaktadır. Ama reayânın buna hazır olmadığını da 

eklemektedir142.  

          Mevcut sıkıntılarla ilgili olarak devlet farklı zamanlarda fermanlar ve adalet-

nâmeler yayınlamışsa da, merkezi otoritenin zayıflığı ve taşradaki güçsüzlüğünden 

dolayı mevcut durumu değiştirmemiştir. Fermanlardaki hükümler ise reayânın 

üstesinden gelemeyeceği meblağların üzerlerine yüklenmemesi gibi muğlak ifadeler 

taşımışlardır. Böyle bir durumda belirli bir miktar ya da ölçü olmadığı için bu 

ödemelere bir sınır çizilememiş ve bu durum yöneticiler tarafından sürekli olarak 

suiistimal edilmiştir143. 

          1792 senesinde III. Selim’in yürürlüğe koyduğu kurala göre, hazırlanan tevzî 

defterlerinin bir suretinin İstanbul’a gönderilip incelenmesi ve onaylanması 

gerekirken, bir çok kaza bu kurala riayet etmemiş ve hazırladıkları tevzî defterlerinin 

suretlerini İstanbul’a ya hiç göndermemişler ya da gecikmeli olarak 

göndermişlerdir144. Bu gibi durumlarda merkez, taşra yönetimlerine hitaben 

gönderdiği fermanlarda, zulüm eden yöneticilerin tespit edilip cezaya 

çarptırılacaklarını söylemişsede, bu tehditler yöneticiler üzerinde bir etki 

oluşturmamıştır. Merkezi idarenin zayıflığını gören yöneticiler, reayâya zulmetmeye 

devam etmişlerdir145. Durumun vehametini göstermek açısından örnek vermek 

gerekirse; Şehabeddin kazası âyânı olan Hacı Bâki oğlu Hasan ve amcası Süleyman, 

yöneticisi oldukları bölgede bir sene içerisinde on defa tevzî defteri hazırlamışlardır. 

Reayâya yapılan bu zulüm karşısında devletin bir şey yapamamış olması 

suiistimallerin neden bu kadar yaygın olduğunun bir kanıtı niteliğindedir146. 

                                                             
142 Cezar, s. 106. 
143 Cezar, s. 103. 
144 Çadırcı, s. 167. 
145 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, Ankara: TTK, 1994, s. 270-271. 
146 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 151. 
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          II. Mahmut dönemine gelindiğinde tevziât usulüne çekidüzen verilmeye 

çalışılmıştır. Ancak bu dönemdeki girişimler sistemi düzeltmek için yeterli 

olmamıştır. II. Mahmut 1826 senesinde sistem içerisinde önlemler almaya çalışmış, 

bu bağlamda denetimleri arttırarak, usulsüzlüklere karışanları ağır cezalara 

çarptırmıştır. Bundan başka, II. Mahmut 1833 senesinde yine konuyla alakalı bir 

ferman yayınlamıştır. Son olarak, 1838 senesinde Sultan, Rumeli’ye yaptığı 

gezilerde reayânın vergilerden bunaldığını görmüş ve sistemde revizyona gitmek 

istemiştir. Bu bağlamda reayânın gücüne göre vergilendirilmesi prensibine göre 

sistem düzenlenmeye çalışılmış, ancak büyük tepkilerle karşılaşması yüzünden rafa 

kaldırılmıştır. Sistem ancak Tanzimat’ın ilanından sonra malî sistemdeki değişim ile 

birlikte ortadan kalkmıştır. Bütün Osmanlı vatandaşlarının gücüne göre 

vergilendirilmesi prensibi ile taşradaki bu suiistimaller son bulmuştur. 
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4.TEVZİ DEFTERLERİNDE MEVCUT OLAN MASRAF 

ÇEŞİTLERİ 

          Önce ki bölümde belirttiğimiz üzere, tevzî defterlerinde birbirleriyle ilişkili ya 

da farklı alanları ilgilendiren bir çok masraf kalemi aynı tevzî defteri içerisinde kayıt 

altına alınmaktadır. Bu bölümde, Balıkesir tevzî defterlerinde bulunan farklı masraf 

kalemlerini önem sıralarına göre değerlendireceğiz. 

 

4.1. İmdâdiyye Vergileri 

          Osmanlı Devleti’nin 1683 yılında giriştiği Kutsal İttifak savaşları sırasında 

yaşadığı malî sıkıntılar devleti yeni kaynaklar aramaya itmiştir. Devlet bu dönemde 

malî sıkıntıları aşmak için mevcut vergilere ek yeni vergiler çıkarmıştır. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı ‘’Osmanlı Tarihi’’ adlı eserinde İmdâd-ı seferiyye vergisinin ilk kez 

1687 senesinde alındığını belirtmektedir. Yine Uzunçarşılı’nın eserinden 

öğrendiklerimize göre, imdâd-ı seferiyye vergilerinin ilk olarak bütün kasaba ve 

şehirlerde yaşayan varlıklı esnaf ve tüccarlardan, ayrıca devlet görevlilerinden 

alınması kararlaştırılmış, hatta ulemaya da ferman gönderilerek yardım istenmiştir. 

Ancak ulema buna karşı çıkmış ve vergi vermeyi reddetmiştir147. Bu şekilde toplanan 

vergilerle askerlerin mevâcibleri ödenmiş, ancak devletin kasası yine boş kalmıştır. 

Ordu mensuplarının mevâciblerinin ödenmesi konusunda yaşanılan sıkıntılar 1687 

yılında dönemin padişahı olan IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi ve yerine II. 

Süleyman’ın geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak bu olayın akabinde bir de devletin 

ordu mensuplarına ödemekle yükümlü olduğu ‘’cülus bağşişi ‘’ meselesi ortaya 

çıkmış ve devlet iyice sıkıntıya düşmüştür. Bunun ardından imdâd-ı seferiyye vergisi 

her sene alınmaya başlanmıştır. Dönemin müverrihlerinden Raşid Mehmed 

Efendi’nin ‘’Raşid Tarihi‘’ adlı eserinde de devletin imdâd-ı seferiyye talebine 

değinilmektedir148. İmdâd-ı seferiyye vergisi ilk kez talep edildiği dönemde sürekli 

bir vergi olmayıp, devletin malî durumunun sıkıntıya düşmesi dolayısıyla asker 

mevâciblerinin ve cülusunun ödenmesi için sonradan ödemek şartıyla aldığı bir vergi 

olmuştur. Ancak sonraki yıllarda artan savaş giderlerine binaen her savaş döneminde 
                                                             
147 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 3. K. 1. Ankara: TTK, 1995, s. 486. 
148 Raşid Mehmed Efendi, Tarih-i Râşid ve Zeyli ve Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, (Yayına 
Hazırlayan: Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet Zeki İzgöer), İstanbul: Klasik 
Yayınları, 2013, s. 127. 



47 
 

aldığı bir vergi haline gelmiş ve ilerleyen yıllarda verginin mahiyeti de değişerek, 

borç olarak alınan bir vergi iken, geri ödemesiz bir vergi haline dönüşmüştür149. Bu 

vergilerin reayânın sırtına yüklenmesi şerî hukuka göre yasak olduğundan dolayı, 

devlet bunu sistemli bir hale getirip kâdılara yapılan harcamaları tevzî defterlerine 

kaydettirerek bu sorunu çözmeye çalışmıştır150. 

          İmdâd-ı seferiye vergisi 1717-18 tarihinde getirilen yeni düzenlemeyle Eyalet 

ve Sancak beylerine tahsis edilmiştir. Senede bir kez, iki ya da reayânın durumuna 

göre üç taksitte alınması kararlaştırılmıştır. Bu verginin muhatabı ise ilk başlarda 

şehirlerdeki varlıklı kimseler, devlet görevlilerinin ve saray sakinlerinin vakıfları 

iken ilerleyen yıllarda reayâda bu verginin muhatabı olmuş ve asıl yük reayânın 

sırtına binmiştir. Bursa sancağında ise imdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazariyye 

vergilerinin sadece reayâya yüklenildiği ve yöneticilere dört taksit halinde ödendiği 

belirtilmektedir151. 1723 yılındaki Tiflis seferi hazırlıkları sırasında da reayâdan 

imdâd-ı seferiyye talep edilmiştir. Sefer için talep edilen imdâd-ı seferiyye miktarı 

ise bir önceki yıl alınan imdâd-ı hazariyye miktarının %50 fazlası olarak 

kararlaştırılmıştır152.  İmdâd-ı seferiyye vergisinin toplanması esnasında reayâya 

zulmedilerek zorla toplanması da kaynaklarda geçmektedir153.  

          İmdâd-ı seferiyye vergisinin her savaş döneminde alınmaya başlanmasından 

sonra, bu verginin tamamlayıcısı durumunda olması düşünülerek imdâd-ı hazariyye 

vergisi yürürlüğe konmuştur. İmdâd-ı hazariyye barış zamanlarına özgü bir vergi 

olup, eyalet ve sancak beylerinin kapı halkını barış zamanında da beslemesi için bir 

kaynak vazifesi görmüştür. İmdâd-ı hazariyye başlangıcından itibaren sürekli bir 

vergi olmuş ve devamlı surette reayâdan talep edilmiştir. İmdâd-ı seferiyye 

vergisinin yarı miktarında toplanan imdâd-ı hazariyye vergisi, imdâd-ı seferiyye 

vergisinin aksine üç bazen dört taksitle toplanmaktaydı. İmdâd-ı hazariyye vergisi 

barış zamanlarında toplanan bir vergi olup eyalet ve sancak beylerinin barış 

dönemlerinde kapılarında besledikleri askerlerin giderleri için toplanmıştır154.  

                                                             
149 Tabakoğlu, s. 266. 
150 Jülide Akyüz Orat, “Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara 
Uygulamaları”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 22, (2012), s. 7. 
151 Çiftçi, s. 13. 
152 Serdar Genç, Osmanlı-Safevi Savaşlarında Sefer Organizasyonu ve Lojistik 1722-1725, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 185. 
153 Ahmet Tabakoğlu, ‘’İmdâdiyye’’, DİA, XXII, İstanbul: TDVY, 2000, s. 221-222. 
154 Çadırcı, s. 146. 
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           İmdad-ı hazariyye taksitleri, şehir kethüdası, çavuşlar emini, âyân ve 

mübaşirler aracılığıyla toplanmış ve bu kişilere de ücretler ödenmiştir. Bu ücretler 

kayıtlarda ‘’harc-ı bab’’, ‘’ilam harcı’’ ve ‘’mübaşiriye’’ adıyla geçmektedir155. 

          İmdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazariyye vergileri her ne kadar eyalet ve sancak 

beylerinin tasarrufuna verilmiş olsada, kendilerine verilen imkânları suiistimal 

etmişler ve bid’ât olan ‘’tekalif-i şakka’’ vergilerini reayâdan talep etmeye devam 

etmişlerdir. Mübaşirler kendilerine verilen ‘’mübaşiriye’’ ödeneğinin yanında tevzî 

defterlerine ek ödenekler yazdırarak, reayâya zulm etmişlerdir. Valiler ise 

‘’ikramiye’’ adı altında tevzî defterlerine fazladan gider göstererek gelirlerini haksız 

yoldan arttırmaya çalışmışlardır. Elbette bunun nedenlerinin başında vali ve 

mutasarrıfların göreve başlamadan önce devlete verdikleri büyük meblağlar ve 

görevlerinden her an alınabilecekleri korkusuyla bir an önce harcadıkları meblağları 

kurtarma düşüncesi yatmaktaydı. Bulundukları bölgede ayânların varlığı ve 

istedikleri kişiyi yönetimden alabilecek derecede güç sahibi olmaları da valilerin 

elini kolunu bağlamıştır156. Bahsettiğimiz iki vergide Tanzimat’a kadar reayâdan 

tahsil edilmeye devam edilmiştir.157. 

 

4.1.1. Balıkesirde İmdâdiyye Uygulamaları 

          Balıkesir’deki imdâdiyye uygulamalarını tevzî’ât defterlerinden takip etmek 

mümkündür. İncelediğimiz 1750-1800 yılları arasında ki Şeriyye sicillerinde imdâd-ı 

seferiyye ve imdâd-ı hazariyye vergileriyle alakalı olarak devamlı aralıklarla 

olmasada mühim sayıda kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda bahsedilen vergilerle 

alakalı olarak ‘’Karesi Sancağı Mutasarrıfı’’, ‘’Kütahya Valisi’’ ya da ‘’Anadolu 

Valisi’’ tabirlerini görmekteyiz. Ayrıca bu bahsedilen kişilerin mübaşirlerine de 

‘’Mübaşiriye’’,’’İkramiye’’ ve ‘’Harc-ı Bab’’ adı altında bir miktar ödeme 

yapılmıştır158. Çalışmamızda, bu yapılan masrafların hepsini ilgili senenin masrafları 

içerisinde bir bütün olarak ele almaya çalıştık. 

 

                                                             
155 Çadırcı, s. 168. 
156 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 237. 
157 Tabakoğlu, s. 222. 
158 BŞS, nr. 737, vr. 2a-1, 19a-1, 25b-1. 
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4.1.1.1. Balıkesir’de İmdâd-ı Seferiyye Vergileri 

          18. yüzyılda Anadolu eyaletine bağlı olan Balıkesir şehri devletin imdâdiyye 

uygulamalarından payını almıştır. İncelediğimiz dönemde Balıkesir üzerine bir çok 

imdâd-ı seferiyye vergisinin düştüğü görülecektir. Tutulan kayıtlarda imdâd-ı 

seferiyye vergisinin iki taksit halinde alındığını görmekteyiz. Ancak reayânın 

sıkıntılı dönemlerinde bu taksitlerin genel nizâma aykırı olacak şekilde üç taksit 

halinde alındığı da görülmektedir. Balıkesir şehri (1765-66), (1766-67), (1770-71), 

(1771-72), (1775-76), (1778-79), (1784-85), (1787-88) ve (1799-1800) tarihlerinde 

imdâd-ı seferiye vergisi ödemiştir.  

 

Şekil 2. 1750-1800 Yılları Arasında Balıkesir’de ki İmdâd-ı Seferiyye Giderleri 

ve Toplam Giderler (Yekün) 

 

          Bu yıllarda ki mevcut rakamlara baktığımızda 1765-66 senesinde imdâd-ı 

seferiyye miktarı 1800, yekün 7656 kuruştur (Oran %23,5). 1766-67 senesinde 

imdâd-ı seferiyye miktarı  550, yekün 1300,5 kuruştur (Oran %42,3). 1770-71 

senesinde imdâd-ı seferiye miktarı 3528, yekün ise 9500 kuruştur (Oran %37,13). 

1771-72 senesinde imdâd-ı seferiyye 3525, yekün 10786,5 kuruştur (Oran %32,6). 

1775-76 senesinde imdâd-ı seferiyye 1955, yekün 9020,5 kuruştur (Oran %21,6). 

1778-79 senesinde imdâd-ı seferiyye 4928, yekün 52395 kuruştur (Oran %9,4). 

1784-85 senesinde imdâd-ı seferiyye 2954, yekün 17793 kuruştur (Oran %16,6). 
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1787-88 senesinde imdâd-ı seferiyye 3790, yekün 33046 kuruştur (Oran %11,4). 

1799-1800 senesinde imdâd-ı seferiyye 2097, yekün 65893 kuruştur (Oran %3,18). 

Bütün bu değerlerin 50 yıllık süreç içerisindeki toplamlarına baktığımızda ise imdâd-

ı seferiyye 25177, yekün ise 207390,5 kuruştur (Oran %12,1).  

          İncelediğimiz dönem içerisindeki ilk imdâd-ı seferiye vergisinin 1765-66 

yılları arasında Osmanlı-Rus savaşının başlamasından iki yıl önce alındığı 

görülmektedir. Bu dönemde Anadolu valisinden talep edilen imdâd-ı seferiyyenin 

taksit-i evveli 233,5 kuruş mübaşiriye ise 266.5 kuruştur.  Karesi mutasarrıfından 

istenen imdâd-ı seferiyye ise 1000 kuruş olup, mübaşiriye ise 300 kuruştur. 

Mübaşiriye bedellerinin bu kadar yüksek olmasının sebebi savaş başlamadığı halde 

mübaşirlerin durumdan istifade etmeye ve kendilerine fazladan gelir  sağlamaya 

çalışmaları olabilir159. Bu dönemde diğer sancaklardaki imdâd-ı seferiyye taleplerine 

baktığımızda ise farklı rakamlar görmekteyiz. Göynük sancağında 1768 senesinde 

talep edilen imdâd-ı seferiyye miktarlarına baktığımızda, Göynükten, Anadolu valisi 

adına 686 kuruş imdâd-ı seferiyye, 68,5 kuruş mübaşiriye ve Hüdavendigar sancağı 

mutasarrıfı adına 880 kuruş imdâd-ı seferiyye, 88 kuruş mübaşiriye bedeli talep 

edildiğini görmekteyiz160. Her iki sancakta da imdâd-ı seferiyye miktarlarının yakın 

olduğu görülecektir. Ancak mübaşiriye miktarlarında Balıkesir’in çok daha fazla 

ödeme yaptığı görülmektedir. Bir diğer örnek olarak da Tokat sancağını verebiliriz. 

Tokat Sancağının 1771-72 yılları arasındaki imdâd-ı seferiyye miktarı 3.106 

kuruştur161. 1788 yılında ise Bursa sancağı mutasarrıfının ödediği imdâd-ı seferiyye 

miktarı ise 552 kuruştur162. 

          1768’de savaşın başlamasının ardından ise tekrardan imdâd-ı seferiyye talebini 

1770 senesinde görmekteyiz. 1768-74 Osmanlı-Rus savaşının ardından ise 1787 

yılında tekrardan başlayacak olan Rus savaşına kadar geçen barış döneminde ise üç 

defa imdâd-ı seferiyye talep edildiği görülmektedir. Bunun nedeni, her ne kadar 

Rusya ile barış yapılmış olsa da, Rusya’nın Kırım’ı ilhâk etme emellerinden dolayı 

her an çıkabilecek savaşa karşı bir tedbîr olarak reayâdan imdâd-ı seferiyye alınması 

olabilir. 1799-1800 tarihindeki imdâd-ı seferiyye vergisine baktığımızda ise 

                                                             
159 BŞS, nr. 733, vr. 63b-2. 
160 Zeynel Özlü, “Göynük’e (Bolu) Ait Bazı Gelir ve Giderlerin Tahlili: Avârız Vergisi”, OTAM, S. 
19, (2006), Ankara, s. 387. 
161 Açıkel ve Sağırlı, s. 111. 
162 Çiftçi, s. 79. 
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Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi dolayısıyla işgalden bir sene sonra talep edildiği 

görülecektir. Bu bir senelik gecikmenin nedeni ise Osmanlı’nın o döneme kadar 

Avrupa’da müttefîki konumunda olan Fransa’nın hiç beklenmedik bir zamanda Mısır 

eyaletine saldırması ve doğal olarak devletin bunu ön görememiş olmasıdır. 

           

4.1.1.2. Balıkesir’de İmdâd-ı Hazariyye Vergileri 

          Balıkesir şehrinden alınan imdâd-ı hazariyye vergilerine baktığımızda bazı 

yıllarda alınmamış olduğu görülsede, genel olarak savaşın olmadığı yıllarda reayâdan 

talep edildiği görülmektedir.Genel nizâma uygun olarak sıklıkla reayâdan üç taksit 

halinde alınmıştır. Balıkesir şehri (1749-50), (1752-53), (1755-56), (1756-57), (1760-

61), (1763-64),(1764-65),(1765-66), (1775-76), (1776-77), (1777-78), (1788-89), 

(1795-96), (1797-98) ve (1798-99) tarihlerinde imdâd-ı hazariyye vergisi ödemiştir. 

 

Şekil 3. 1750-1800 Yılları Arasında Balıkesir’de İmdâd-ı Hazariyye Giderleri ve 

Toplam Giderler (Yekün) 

 

          Bu yıllarda ki mevcut rakamlara baktığımızda 1749-50 senesinde imdâd-ı 

hazariyye miktarı 235, yekün 716 kuruştur(Oran %32,8). 1752-53 senesinde imdâd-ı 

hazariyye miktarı 696, yekün 1530 kuruştur(Oran %45,4). 1755-56 senesinde imdâd-

ı hazariyye miktarı 253, yekün 820 kuruştur(Oran %30,8). 1756-57 senesinde imdâd-

ı hazariyye miktarı 453, yekün 4754,5 kuruştur(Oran %9,5). 1760-61 senesinde 
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imdâd-ı hazariyye miktarı 516, yekün 1694 kuruştur(Oran %30,4). 1763-64 

senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 1186,5, yekün 14059,5 kuruştur(Oran %8,4). 

1764-65 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 2193,5, yekün 11213 kuruştur(Oran 

%19,5). 1765-66 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 481,5, yekün 2755 

kuruştur(Oran %17,5). 1775-76 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 560, yekün 

13796 kuruştur(Oran %4). 1776-77 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 1341,5, 

yekün 19437,5 kuruştur(Oran %6,9). 1777-78 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 

885, yekün 12696 kuruştur(Oran %7). 1788-89 senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 

2328, yekün 21121 kuruştur(Oran %11). 1795-96 senesinde imdâd-ı hazariyye 

miktarı 1000, yekün 16369 kuruştur(Oran %6,1). 1797-98 senesinde imdâd-ı 

hazariyye miktarı 1400, yekün 92952 kuruştur(Oran %1,5). Son olarak 1798-99 

senesinde imdâd-ı hazariyye miktarı 4510, yekün 43256 kuruştur(Oran %10,4). 

Bütün bu değerlerin 50 yıllık süreç içerisinde ki toplamlarına baktığımızda ise 

imdâd-ı hazariyye miktarı 18039, yekün 257169,5 kuruştur(Oran %7). Bu miktarlara 

bakarak dönemin soyo-ekonomik şartlarının dengeli olmadığı sonucu çıkartılabilir. 

          İncelediğimiz dönem içerisinde 1750 yılından, 1768 yılında başlayacak olan 

Osmanlı-Rus savaşına kadar olan vergi talep yıllarına baktığımızda, genel olarak bu 

vergilerin düzenli bir şekilde reayâdan talep edildiğini söyleyebiliriz. 1749-50 

senesinde Balıkesir şehri imdâd-ı hazariyyesinin taksit-i evvel miktarı ile mübaşiriye 

ve harc-ı bab miktarları aynı başlık altında verilmiş olup 235 kuruştur163. 1752-53 

senesindeki kayıtlarda ise Balıkesir’in Anadolu valisine ödediği imdâd-ı hazariyye 

taksit-i evveli 235 kuruş, mübaşiriye ise 180 kuruştur. Karesi sancağı mutasarrıfına 

ödediği imdâd-ı hazariyye miktarı ise yine 235 kuruş olup, harc-ı bab ve mübaşiriye 

46 kuruştur164. Aynı dönemde Göynük kazasına baktığımızda ise 1752-53 senesinde 

Göynük kazasının Bursa valisine ödediği imdâd-ı hazariyyenin bir taksidi 178 

guruştur165.  

          1788-89 senesinde ise Avusturya ve Rusya ile devam etmekte olan savaşa 

rağmen reayâdan imdâd-ı hazariyye vergisi talep edilmiştir. Bu duruma neden ise 

muhtemelen geçen yıllardan sarkan imdâd-ı hazariyye taksitlerinin o sene içerisinde 

                                                             
163BŞS, nr. 728, vr. 141a-1. 
164 BŞS, nr. 729, vr.8a-1. 
165 Özlü, s. 386. 
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ödenmesidir166. 1792 Yaş Antlaşmasıyla 1798 yılında Fransa’nın Mısır’ı işgaline 

kadar olan ara dönemde ise sadece iki defa imdâd-ı hazariyye tahsil edilmiştir. 1797-

98 ve 1798-99 senelerinde ise Fransa’nın Mısır’ı işgaline rağmen yinede halktan 

imdâd-ı hazariyye talep edilmiştir167. Bunun nedeni yukarıda belirttiğimiz gibi 

savaşın ani bir şekilde patlak vermesidir. 

          Bu saydıklarımızdan başka imdâdiyyeleri toplamakla görevli olan mübaşirlerin 

asıl ücretlerinin yanında bir başka kayıt adı altında aldıkları yüksek meblağlı bir 

ücrette göze çarpmaktadır. Bu harcamanın kaydedildiği defter 1760-61 yılına ait 

olup, defterde ki imdâd-ı hazariye miktarı (mübaşirin olağan masrafı bu sayıya 

dahildir) 516 guruş iken bunun yanında ‘’Mübaşire’’ adıyla tekrardan ek bir ödeme 

daha yapılmış olup, bu ödemenin tutarı 500 guruştur. Mübaşirlere bu kadar yüksek 

başka bir ödemeye daîr kayıt ise bulunmamaktadır. Bu durum mübaşirin reayâya 

zulmettiği ve zorla bu parayı tahsil ettiği düşüncesini akla getirmektedir168. Benzer 

bir durumun 1768 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Göynük kazasında yaşandığınıda 

belirtmek gereklidir169. 

 

4.2. Menzil Giderleri 

        Balıkesir, Osmanlı devletinin ana menzil güzergâhı içerisinde yer almamakla 

birlikte, Anadolu sağ kol menzilinin tâlî güzergâhı içerisinde ikinci dereceden bir 

öneme sahiptir. Balıkesir menzil giderlerini açıklamadan önce Osmanlı Devleti’nde 

‘’menzil’’ kavramını ve menzil teşkilatının tarihi sürecini genel hatlarıyla açıklamak 

yerinde olacaktır. 

 

4.2.1. Osmanlı Devletinde Menzil 

          Arapça kökenli bir kelime olan ‘’menzil’’ : ‘’esnâ-i seyir ve seyâhatte gece 

nüzul olunan yer , konak’’ , ‘’iki konak arası bir konak yol , merhale’’ , ‘’ikâmet 

olunan yer , mesken , ikâmetgah’’ , ‘’posta tatarı beygirlerinin bulunduğu mahal , 

                                                             
166 BŞS, nr. 737, vr. 25b-1. 
167 BŞS, nr. 738, vr. 8b-2. 
168 BŞS, nr. 729, vr. 23a-1. 
169 Özlü, s. 387. 
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tatar konağı veya menzil beygirleri’’ anlamlarına gelmektedir170. Osmanlı 

terminolojisinde ise hareket halindeki orduların, ulakların, kervanların ve ümerânın 

günlük belirli bir mesafeyi aştıktan sonra geceyi geçirmek, atlarını değiştirmek veya 

dinlendirmek için konakladıkları yer, han anlamındadır171. 

          Osmanlı devletinde mevcut olan menzil teşkilâtının farklı uygarlıkların 

uyguladıkları posta sistemlerinin geliştirilmiş bir modeli olduğu söylenebilir. Türk-

İslam devletlerinde ‘’berid’’ ve ‘’ulak’’ , Moğollarda ‘’yam’’ kelimeleriyle ifade 

edilen sistem Osmanlı devletinin üç kıtaya yayılmasında hatırı sayılır öneme haîz 

olan teşkilatlardan biridir. Osmanlı devletinde bir yerin menzil tâyin edilebilmesi için 

belirli şartlar gerekmektedir. Ulakların görevlerini yaptıkları sırada sıkıntı 

çekmemeleri, haberleşme süresini uzatacak şekilde iki menzilin arasındaki mesafenin 

çok fazla olması ya da ordunun sefer esnasında dinlenmesi ve iâşesinin sağlanması 

bir yerin menzil tâyin edilmesinde önemli rol oynamıştır172. 

          Devlet hizmetinde çalışan ulaklar kendilerine verilen ‘’ulak hükmü’’ sayesinde 

ihtiyaç duydukları hayvanları geçtikleri yerlerden temîn etme hakkına sahip olurlar 

ve bu şekilde seyahat ederlerdi. Ulakların güvenilir ve ümerâların emrinde çalışmış 

düzgün kişiler olmasına önem verilirdi. Ulaklar istedikleri kişinin hayvanına el 

koymak ve istedikleri yerde geceleme hakkına sahiptiler. Bu durum istismâra açık 

olup ilerleyen yıllarda ulakların halka zûlm etmelerine sebep olmuştur. Farklı 

tarihlerde konuyla ilgili çıkartılan fermânlarında bir işe yaramaması üzerine Kanuni 

Sultan Süleyman’ın sadrazâmı Lütfi Paşa’nın (sadareti 1539-1541) ortaya koyduğu 

yeni düzenlemeyle menzil teşkilâtı gerçek mânâda yapılandırılmıştır. Bu 

düzenlemeye göre; ulaklara ‘’in’âm hükmü’’ adıyla verilen berâtlarda kendilerine 

belirtilen miktardan fazla hayvan alamayacakları kuralı getirilmiş, Anadolu ve 

Rumeli’de menzilhâneler kurularak ihitiyaçlarını buralardan karşılamaları 

sağlanmıştır173. Bu düzenlemeye göre kurulan menzilhâneler işlevleri açısından farklı 

şekillerde zuhûr etmiştir. Orduların kullandığı menzillerle, ulakların ve ümerânın 

kullandıkları menziller farklı noktalardan geçmiştir. Bunun nedeni ulakların ve 

ümerânın geçtikleri menziller haberleşme ve ulaşım amaçlı oldukları için şehir ve 

                                                             
170 Sami, s. 1414. 
171 M. Zeki Pakalın, ‘’Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü’’, İstanbul: Millî Eğitim 
Basimevi, C. II, 1993, s.479. 
172 Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), s. 14-17. 
173 Halaçoğlu, s. 43. 
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kasaba yakınlarına kurulurken, orduların kullandıkları menziller, şehir ve kasabaların 

ordunun barınma ihtiyacını karşılayamayacağı hasebiyle yerleşim yerlerinden uzak 

noktalardan geçirilmiştir. Bu nedenle ordu güzergâhı üzerinde ordunun alışveriş 

yapması, ihtiyaç ve iâşesinin sağlanması için kervansaraylar, ticarethâneler kurulmuş 

ve bunlardan bazıları zamanla kasaba halini almış ve devletin bâkir toprakları 

şenlendirme politikasına katkı sunmuştur174. 

          Lütfi Paşa’nın düzenlediği menzilhâne sistemine göre Anadolu ve Rumeli’de 

sağ, sol ve orta olmak üzere ana menziller üç kol halinde düzenlenmiştir.  Anadolu 

menzillerinden sağ kol Üsküdar- Gebze- Eskişehir- Akşehir- Konya- Adana- 

Antakya yoluyla Halep ve Şam üzerinden Mekke ve Medine’ye; orta kol Üsküdar- 

Gebze- İznik- Bolu- Tosya- Merzifon- Tokat- Sivas- Hasan Çelebi- Malatya- Harput- 

Diyarbakır-Nusaybin- Musul ve Kerkük’e; sol kol ise orta kolla Merzifon’a kadar 

aynı güzergâhı takip edip, buradan Lâdik- Niksar- Karahisar-ı Şarkî- Kelkit- Aşkale- 

Erzurum yoluyla Hasankale üzerinden bir kolu Kars’a, diğer bir kolu da Tebriz’e 

ulaşırdı. Rumeli’de ise sağ kol İstanbul- Vize- Kırklareli- Prevadi- Karasu-Babadağı- 

İshakçı- Akkirman yoluyla Özi ve Kırım’a; orta kol İstanbul- Silivri- Edirne- Filibe-

Sofya- Niş- Yagodina üzerinden Belgrad’a; sol kol ise İstanbul- Tekirdağ- Malkara- 

Firecik- Dimetoka- Gümilcine- Pravişte- Lanzaka- Yenişehir- İzdin yoluyla İstefe’ye 

giderdi. Bu ana güzergâhların yanında hem Anadolu’da hem de Rumeli’de bir çok 

tâlî menzil bulunmaktaydı175.  

       Kurulan menzilhânelerde çalışan kişilere ‘’menzilci’’ ya da ‘’menzilkeş’’ 

denilmiştir. Bu menzillerde çalışanlar ‘’avârız-ı divâniyye’’ ve ‘’tekâlif-i şakka’’ gibi 

örfi vergilerden muaf olmaları karşılığında menzilhâneye gelen ulaklara hizmet 

vermekle yükümlü olmuşlardır. Bazen bir köyün tamamının menzilhâne için 

çalıştığıda olmuştur. Menzilhânelerde bulunan hayvan sayısı, iâşe miktarı ve çalışan 

sayısı savaş ve barış dönemlerine göre değişiklik göstermiştir176.  

          Menzilhâne gelirlerinin büyük kısmını ulak ücretleri oluşturmuştur. Bu ücret 

savaş ve barış dönemlerine göre değişiklik göstermiştir. Ulak ücretlerinin menzilhâne 

giderlerini karşılayamadığı durumlarda kalan meblağ kazâ halkından ’’menzil 

                                                             
174 Halaçoğlu, s. 17. 
175 Halaçoğlu, s. 51-121. 
176 Halaçoğlu, s. 161. 
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imdâdiyyesi’’ adıyla anılan vergi ve devlet hazinesinden gönderilen yardım ile 

toparlanmıştır177. 

          Ancak bütün çabalara rağmen menzil sistemindeki yozlaşmanın önüne 

geçilememiştir. Ulaklar bu seferde kendilerine verilen berâtların üzerindeki tarihlerde 

oynama yaparak masraflarını kısma yoluna gitmişlerdir. Bundan başka güzel bir 

haberi ulaştırma durumunda verilen hediyeleri kazanmak için birbirleriyle 

yarışmaları sonucunda da birçok hayvan telef olmuştur. Yine menzilleri kullanan 

ümerânın teşkilât kanununa aykırı olarak kendilerine menzilhânelerden fazla hayvan 

tasarruf etmesi sonucu ulaklar mağdur olmuş ve haberler beklenilenden geç 

ulaşmıştır. Ayrıca uzun süren savaşlar neticesinde azalan emniyetsiz ortamda eşkiya 

faaliyetleri artmış ve bu durum menzilhânelerin boşalmasına sebep olmuştur178.  

          Bu sebeplerle 1697’de teşkilât tekrardan bir yapılanma sürecine sokulmuştur. 

1697 reformuna göre ulaklar seyahat edecekleri yol güzergâhı üzerinde ne kadar 

menzile uğrayacaklarsa kendilerine ona göre belli bir miktar ücret verilmiştir. Yeni 

kanuna göre her ulak bir menzilden kiraladığı bir beygir için bir saat ücreti olarak 10 

sağ akça vermiştir. Bununla birlikte önemli işler için gelip-giden ulaklara ücretsiz 

beygir verilmiştir. İlgili harcama devlet tarafından karşılanmıştır. Ancak yenilenen 

kanunda faydalı olamamış suiistimaller devam etmiştir.  

          Bu saydığımız sebeplerden dolayı işlerliğini kaybeden menzilhânelerin 

kiralanması yoluna başvurulmuştur. Bu düzenleme ilk olarak 1754 yılında Rumeli 

menzillerinde başlatılmış, ardından 1777 yılında Anadolu menzillerine de tatbîk 

olunmuştur. Yeni sisteme göre menzilhânelerin başına kirâcıbaşılar getirilmiş ve 

ulakların kirâlayacakları atlardan muayyen bir ücret alması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 

ulakların giderleri için bundan böyle halktan para istenmesi yasaklanmış, bunun 

yerine kirâcıbaşı sonradan devletten tahsil etmek kaydıyla bu masrafları cebinden 

karşılamıştır179. Başlarda menzilhânelerin kiralanmasıyla sorun çözülmüş görünsede 

ilerleyen zamanlarda tekrardan aynı sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Bunun 

üzerine modern postanelerin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Dönemin 

                                                             
177 Cemal Çetin, Anadolu’da Faaliyet Gösteren Menzilhâneler (1690-1750), Selçuk Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2009, s. 231. 
178 Halaçoğlu, s. 189. 
179 İzzet Sak ve Cemal Çetin, ‘’XVII ve XVIII Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve 
Fonksiyonları: Akşehir Menzilleri Örneği’’, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, 
(2004), Konya, s. 188. 
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padişahı II. Mahmud 1250(1834-1835) yılında bu işle ilgilenmesi için Hadi Efendi’yi 

görevlendirmiştir. Hadi Efendi Üsküdar ile İzmit arasında deneme maksatlı olarak ilk 

posta yolunu hizmete açmış, ancak yolun çabucak bozulması sebebiyle yeniden eski 

sisteme dönülmüştür. Devletin tam manasıyla bir posta teşkilatını kurması 1839 

tarihinde olmuştur180. 

 

4.2.2. Balıkesir Menzil Giderleri 

          Bölümün başında da belirttiğimiz gibi Balıkesir ana menzil güzergâhı üzerinde 

bulunmamaktadır.  Balıkesir Anadolu sağ kol menzili üzerindeki tâli yollar üzerinde 

bulunmaktadır. Bu tâli yollar üzerinde Balıkesir bir taraftan Mihaliç’e diğer bir 

taraftan iki tâli yol üzerinden Akhisar’a ve bir tâli yol üzerinden de Edremid’e bağlı 

bulunmaktadır181. 

          Bu minvalde incelediğimiz dönem olan (1750-1800) yılları arasındaki 

Balıkesir Şer’iyye sicillerine göre Balıkesir şehri yinede devletin menzil 

giderlerinden payını fazlasıyla almaktadır. Tevzî’ât defterlerinde tutulan kayıtlara 

baktığımızda  menzil giderlerinin bir hayli fazla olduğu ve genel yekûn içerisinde 

ciddi bir payının olduğunu görmekteyiz. Tutulan kayıtlarda ‘’tatara’’ , ‘’sürücüye’’ 

ya da ‘’ulağa’’ tanımlamalarıyla menzil teşkilâtı içerisinde çalışan görevlilere verilen 

ödenekler bulunmaktadır. Ayrıca ‘’kira bargiri’’ adıyla menzilhânelerde tasarruf 

edilen ve kiralanan beygirlerede ne kadar ücret ödendiği görülmektedir. Ancak bu 

kayıtların dışında asıl büyük tutarı ‘’Bir Senelik Menzil Gideri’’ adı altında tutulan 

kayıtlarda görmekteyiz. Bazı defterlerde bu kayıtların yıllık olarak tutulduğu 

anlaşılmaktadır. Bu giderler devletin savaş ve barış dönemlerine ya da iç 

meselelerinin ortaya koyduğu sonuçlara göre büyük farklılıklar göstermektedir.  

 

 

 

 

                                                             
180 Halaçoğlu, s. 195. 
181 Halaçoğlu,  s. 64. 
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Şekil 4. 1750-1800 Yılları Arasında Balıkesir Menzil Giderleri ve Toplam 

Giderler (Yekün) 

 

          Yukarıdaki grafikte Balıkesir’in 1750-1800 yılları arasında tutulan tevzî’ât 

defterlerindeki menzil kayıtları bulunmaktadır. Bu tarihler arasında tutulan 

defterlerin bazılarında menzil giderleriyle ilgili kayıtlar bulunmamakla birlikte 40 

adet defterde menzil gideri kayıtları bulunmaktadır. Grafikte ‘’menzil gideri’’ olarak 

adlandırdığımız görseldeki kayıtların içerisinde yukarıda saydığımız farklı adlarla 

anılan menzil giderlerinin hepsi toplam menzil gideri başlığı altında sayılmış ve buna 

göre değerlendirilmiştir182.  

          Osmanlı Devleti’nin şehir masraf defterleri olarak anılan ‘’Tevzî’ât Defterleri’’ 

‘ni 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın olarak kaydetmeye başladığını 

belirtmiştik. İlk yıllarda tutulan defterlerdeki yekûnlere baktığımızda yüksek 

meblağlar olmadığı görülmektedir. Ancak yüzyılın sonuna doğru harcamalar 

katlanarak artmış ve bu durum menzil giderlerine de yansımıştır. Söz gelimi Hicri 

1169 (Miladi 1755-1756) yılında tutulan kayıtlara baktığımızda defterlerin genel 

yekûnu 960 kuruştur. Bu defterlerdeki menzil gideri ise 100 kuruştur. Ancak 50 yıl 

                                                             
182 BŞS, nr. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737,738. 
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sonra ki kayıt olan Hicri 1214 (Miladi 1800-1801) tarihli deftere baktığımızda genel 

yekûn 147713 guruş, menzil gideri ise 28000 kuruştur.  

          Tablodan görüleceği üzere Hicri 1176 (Miladi 1762-1763) tarihinden itibaren 

masrafların artış eğilimine girdiği ve buna bağlı olarak menzil giderlerinin de bu 

paralelde hareketlendiği anlaşılmaktadır. Bunun sebebi muhtemelen dış politikada 

artan gerginlikten kaynaklanmaktadır. Nitekim, dört yıl sonra çıkacak olan 1768-

1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında menzil giderleri kaçınılmaz bir şekilde 

yükselmiştir. Bu tarihten sonra bazı yıllarda menzil giderlerinde bir azalma görülsede 

menzil giderleri genel olarak sürekli bir artış içerisindedir. 1768 yılında başlayan 

Osmanlı-Rus savaşlarının belirli aralıklarla yüzyılın sonuna kadar (1792) sürmesi bu 

giderlerin artmasındaki en önemli etkendir. Ayrıca bu savaşların ardından menzil 

giderlerinde bir kaç yıllık bir düşüş görülsede ardından Hicri 1211 (Miladi 1798-

1799) yılında tekrar muazzam bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Bu artışın sebebi 

ise Osmanlı’nın Avrupa’da ki iki yüz yıllık müttefiki Fransa’nın Mısır’a yönelik 

seferleridir. Her ne kadar Balıkesir, ana menzil güzergâhı üzerinde bulunmasada 

Edremid ve İzmir limanlarına olan yakınlığı sebebiyle bu dönemde ulakların çokça 

gelip-geçtiği bir menzil haline gelmiştir.  

          Saydığımız sebepler dışında da Balıkesir sürekli olarak ulakların gelip geçtiği 

bir tâli menzil olmuştur. Bir sancak merkezi olması hasebiyle Balıkesir şehri devlet 

içerisindeki yazışmaların ve haberleşmenin sonucunda sürekli bir uğrak noktası 

olmuştur. Ayrıca Anadolu eyaleti içerisinde stratejik bir noktada bulunması, İzmir ve 

Bursa gibi iki önemli kent arasında köprü vazifesi görmesi Balıkesir’i menzil 

teşkilâtı açısından önemli bir noktaya getirmiştir. 

 

4.3. Devlet Erkânı İçin Yapılan Masraflar  

          Tevzî defterlerinde yer alan masrafların önemli bir bölümü şehirlere uğrayan 

devlet erkânı için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Şehirlere konaklama ve teftiş 

maksadıyla uğrayan paşalar, vezirler, sancakbeyleri, paşaların bizzat 

görevlendirdikleri mütesellimler, paşa ve vezirlerin emrinde çalışan kethüda, ağa ve 

mübaşir isimleriyle anılan devlet memurları ve mutasarrıflar gibi üst düzey 



60 
 

yöneticilerin şehirlerde yaptıkları her türlü harcama ilgili şehrin tevzî defterlerine 

kaydedilmekteydi. 

          Bunların yanında, görev icabı bir yerden başka bir yere giden devlet erkânı 

yolu üzerinde bulunan şehirlerden geçerken de yaptıkları masrafları ilgili şehrin tevzî 

defterlerine kaydedilmekteydi. Bütün bu masraflar yine şehir sakinlerine pay 

edilmekteydi. Ancak, bu kişilerin şehirlerde keyfi olarak konaklamaları ya da 

harcamalarda bulunmaları yasak olup belirli bir prosedür dahîlinde bu harcamaları 

yapabilmekteydiler. Şehirde konaklayacak ve belli harcamalarda bulunacak olan 

devlet erkânı için ilgili şehrin kadı, naib ve şehir kethüdasına bir padişah fermanı 

gönderilmekte ve buna uygun olarak harcamalar yapılmaktaydı. Gönderilen ilgili 

emirlerde şehre uğrayan devlet erkânının nasıl hareket edeceği, kendilerine ne kadar 

yiyecek-içecek verileceği ve hayvanlarının ihtiyaçları belirlenmekte ve bu belirlenen 

ihtiyaçlardan fazlasını reayâdan talep etmemeleri emredilmektedir183. 

          Bu bağlamda incelediğimiz, 1750-1800 tarihleri arasında mevcut olan 

Balıkesir tevzî defterlerinde paşaların yaptıkları harcamalarla ilgili olarak mühim 

sayıda kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda şehre teşrif eden paşalar ve vezirler için 

yapılan harcamalar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunlardan başka, yine Balıkesir’e 

teftiş amacıyla gelen paşalar, vezirler ve valiler için yapılan harcamalarda önemli bir 

yer tutmaktadır. 

          Paşaların Balıkesir’e teşriflerinde yapılan harcamalar genel olarak kendilerine 

verilen ekmek, un, pirinç, tütün, kahve, koyun, koyun eti, bal, şeker, tahin, pekmez, 

sebze, meyve ve baharat gibi şehir esnafından sağlanan gıda maddelerinin ücretleri, 

hayvanları için verilen saman ve şaîr(arpa) ücretleri, konaklama ücretleri ve 

konaklanacak mahallin tamiratı gerekli ise tamir ücretleri, kendilerine verilen bargir 

ve deve gibi yük hayvanları için ödenen ücretler, gelen devlet erkânının kapı halkı 

için verilen ücretler, paşaların haberleşmeleri için yine paşaların emrinde çalışan tatar 

ve ulaklar için ödenen ücretler ve şehir halkının gelen devlet erkânı için verdikleri 

‘’kudumiyye’’184 yani hediye adı altında verilen ücretlerden oluşmaktadır.  

          Yapılan gıda harcamaları şehirdeki esnaflar ile mahalle sakinlerinden ve şehre 

bağlı olan köylerden temîn edilmektedir. Konaklama için şehirde mevcut olan ve 

                                                             
183 Çadırcı, s. 41. 
184 Mehmet Ali Ünal, "Osmanlı Tarih Sözlüğü", İstanbul: Paradigma Yayınları, 2011, s. 415. 
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herkesin kullanımına açık olan hanlar ile paşa sarayları kullanılmaktadır. Ayrıca 

köylerdeki han ve konaklar da gerektiğinde gelen devlet görevlilerine tahsis 

edilmektedir. Yine paşalara tahsis edilen bargir ve deve gibi yük hayvanları da 

şehirdeki hanlardan ve şehire bağlı köylerden temîn edilmektedir. 

          Son olarak, teftiş amacıyla şehire ya kendisi gelen ya da kendi adına çalışan 

mütesellimleri185 gönderen paşalar, vezirler ve onların kapı halkları için yapılan 

harcamalar önemli yer tutmaktadır. Bu noktada, yapılan teftişlerin nedenlerini 

açıklamak yerinde olacaktır. 

          18. yüzyıl, devletin taşrada mevcut olan otoritesinin zayıfladığı bir dönemdir. 

Bu dönemde, devlet taşrada zayıflayan otoritesini merkezden gönderdiği paşa ve 

vezirleri kullanarak düzeltmeye çalışmanın yanında, yine ‘’Âyân’’ denilen taşra 

yöneticileri vasıtasıyla idâme ettirme yoluna da gitmiştir186. Ancak, taşrada mevcut 

olan ‘’Âyânlık’’ kurumu, zamanla yozlaşmış ve devletin kontrolünden çıkmıştır. 

Burada, mevcut kurumdaki yozlaşmayı açıklamadan önce kurumla ilgili genel bir 

bilgi vermek gerekmektedir. 

          16. yüzyıl Osmanlı taşrasında devlet ile reayâ arasındaki ilişkileri düzenleyen 

âyan ve eşraflar mevcuttur. Âyânlar, Osmanlı toplum yapısı içerisinde askeri sınıfa 

mensup olmayıp, raiyyet konumunda olmuşlardır. Bulundukları yörede esnaflık, 

zanaât, ticaret gibi işlerle uğraşan âyânlar, reayâ içerisindeki varlıklı kesimi temsil 

etmekteydiler. Bu dönemde devletin taşradaki mevcut otoritesinin sağlamlığından 

dolayı âyânlar devletin kendilerine ön gördüğü sınırlar çerçevesinde mevcut 

görevleri ile meşgul olmuşlardır. Yüzyılın sonlarına doğru devletin giriştiği savaşlar, 

tımar sisteminin yozlaşması ve işlerliğini kaybetmeye başlamasına binaen iltizâm 

usulünün yaygınlaşması gibi nedenlerden dolayı mevcut ekonomik sistemin 

bozulmasıyla âyânlarda taşrada kuvvetlenmeye başlamışlardır. Bulundukları yörede 

iltizâm sistemi sayesinde güçlenen âyânlar, boş kalan tımar arazilerini ele geçirerek 

taşrada yerel bir güç haline gelmişlerdir. Bu dönemde reayânın mevcut malî 

sıkıntılarından dolayı borç almak için âyânlara başvurması kurumun daha da 

                                                             
185 Mütesellimin kelime manası teslim alan demektir. Önceleri kendisine büyük idari görevler verilen 
kimselerin görev yerlerine gidinceye kadar onların namına idari işlerini üstlenen kişiler için kullanılan 
bir tabir iken, sonrasında vali ve mutasarrıfar adına vergi toplamakla yükümlü memurlar için 
kullanılan bir tabir olmuştur. Bkz. Yücel Özkaya, ‘’Mütesellim’’, DİA, XXXII, İstanbul: TDVY, 
2006, s. 203-204. 
186 Özcan Mert, ‘’Âyân’’, DİA, IV, İstanbul: TDVY, 1991, s. 195-198. 
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güçlenmesine ve yerleşmesine yol açmıştır. Ayrıca, Celali isyanlarıyla birlikte 

Anadolu’da ve Rumeli’de ortaya çıkan eşkiyalık hareketlerine karşı besledikleri 

askerler ile reayânın koruyucusu hüviyetini de kazanmışlardır. Bu sıkıntılar 

çerçevesinde reayânın bir kısmı âyânların etrafında toplanmaya başlamıştır187. 

          17. yüzyılın sonlarında devletin giriştiği Kutsal İttifak savaşları neticesinde 

nakde olan ihtiyacının artmasına binaen taşrada 1695 tarihinde ‘’Malikane’’ 

sistemine geçilmiştir. Böylece rakabesi devlete ait olan mukataâların kiralanması ve 

bu kira işlemlerinin ‘’kayd-ı hayat’’188 prensibine göre düzenlenmesi ile âyânlar 

durumdan istifade ederek bu arazileri ele geçirmişler ve taşrada bir iktidar odağı 

olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunda âyânlık, bir müessese olarak ortaya 

çıkmamış, devletin ve buna bağlı olarak Osmanlı taşrasının yaşadığı sıkıntıların bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır189.  

          18. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘’Âyân Çağı’’ olarak bilinmektedir. 

Mustafa Akdağ, 1730-1839 tarihleri arasındaki dönemi bu şekilde 

adlandırmaktadır190. Bu dönemde, savaşlara da dahîl olmuşlar ve bunun sonucunda 

1726 senesinden itibaren taşrada var olan mütesellimlik görevlerinin yanında, 

sancakbeyliği ve beylerbeyliği gibi sıfatları da kazanmışlardır. Âyanlar bulundukları 

bölgelerde şehir ve esnaf için gerekli malları sağlamak, erzak ve ham madde 

fiyatlarını belirlemek, kamu binalarının inşa ve tamirini yapmak, eşkıya yakalamak 

ve cezalandırmak, orduya asker sağlamak ve bu askerlerin ihtiyacını görmek, ordu 

için hayvan tedarik etmek gibi görevleri yerine getirmişlerdir191. Âyânlar, 

1680’lerden itibaren seçimle işbaşına gelmeye başlamışlardır. Seçilen âyân reayâdan 

‘mahzar’’, kadıdan ‘’ilâm’’ ve validen ‘’buyruldu’’ alarak görevine başlamaktaydı. 

Seçilen kişi bu iş için ‘’âyâniyye’’ adıyla bir ücret ödemekteydi192. Bu ücreti ödemek 

durumunda olan âyânlar, bunu takip eden yıllarda âyâniyye ücretini tevzî defterlerine 

kaydettirerek bu masrafı da reayânın sırtına yüklemiştir193. 

                                                             
187 Mücteba İlgürel, “Balıkesir’de Âyânlık Mücadelesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, S. 3, (1973), İstanbul, s. 65. 
188 Mert, s. 196. 
189 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 113-124. 
190 Detaylı bilgi için bakınız Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Âyânlık Düzeni Devri (1730-
1839)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, S.7, (1970-1974), İstanbul. 
191 Mert, s. 196. 
192 Mert, s. 196. 
193 BŞS, nr. 737, vr. 25b-1, nr. 737, vr. 42a-1, nr. 738, vr. 8b-2, nr. 738, vr. 18a-3, nr. 738, vr. 40b-1. 
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          Kurum, yüzyılın ikinci yarısından itibaren imparatorluk içerisinde iyice kök 

salmış ve taşrada mevcut her noktada âyânlar yönetime dahîl olmuşlardır. 18. 

yüzyıl’da Anadolu ve Rumeli’nin her noktasında adeta bir yerel hanedân hüviyetinde 

âyân aileleri ortaya çıkmıştır194. 18. yüzyılın ilk yarısında yaşanan İran, Rus ve 

Avusturya savaşları sırasında devletin ihtiyaçlarını karşılayan âyânlar, ardından gelen 

barış döneminde kontrol altına alınamamış ve 1768’de başlayan ve Osmanlı için 

felaket olarak nitelendirilen Rus savaşında, devletin zor durumda olmasından istifade 

ederek halka zulmetmeye başlamışlardır195. Devlet, 1785’de âyânlığın gücünü 

kırabilmek için şehir kethüdalığını yeniden canlandırmak istemiştir196. Ancak, 

âyânların gücü ve devletin âyânlara olan ihtiyacının baskın gelmesi yüzünden 

uygulama rafa kaldırılmıştır. Âyânların yaptıkları bütün bu kanunsuzluklar 

savaşlarda ve mevcut malî politikalarda devletin onlara olan ihtiyacından dolayı yine 

devlet tarafından görmezlikten gelinmiştir197. 

          Devlet, yapılan zulümlere karşı adaletnâmeler ve fermanlar çıkartmışsada, 

bunları durdurmak konusunda başarısız olmuştur. Âyanlar ile reayâ arasındaki 

anlaşmazlıklar daha çok vergi toplanması sırasında yaşanmıştır. Âyânlar topladıkları 

kanunsuz vergileri tevzî defterlerine geçirterek reayânın üzerine altından 

kalkamayacağı vergiler yüklemiştir. Ayrıca, âyânlar zor durumda kaldıklarında 

devlete karşı birbirlerini korumaktan çekinmemişlerdir. Ancak, bazı durumlarda 

reayâ ile âyânlar birlikte de hareket etmişlerdir. Reayâ, devlete ödemek durumunda 

olduğu bazı nakdî ve aynî vergilere ödememek için âyânlar ile işbirliğine gitmiştir198. 

          18. yüzyıl’da taşrada âyân olma yarışı kıyasıya bir hal almıştır. Devlet, âyân 

olmak isteyen kişilerin resmi olarak âyân olmasını kabul etmediği halde malum 

kişiler vergi defterlerini düzenlemişler, reayâya kendileri adına vergiler 

koymuşlardır. Ayrıca, bu işleri yaparken taşrada devletin temsilcisi konumunda olan 

kadı, kethüda gibi kişileri görevlerinden uzaklaştırmakla tehdit ederek 

sindirmişlerdir. Bazı durumlarda ise âyânlar ile taşradaki devlet görevlileri ortak 

hareket etmişlerdir199. 

                                                             
194 Mert, s. 196. 
195 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 138. 
196 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 174. 
197 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 135. 
198 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 179-209. 
199 Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, s. 209- 237. 
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          19. yüzyıla gelindiğinde âyânların gücü yine kırılamamıştır. Bu dönemde III. 

Selim’in yaptığı reformların tepki çekmesinin sonucunda kendisine karşı Kabakçı 

Mustafa isyanı çıkmış ve tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa tahta geçmiştir. 

Ancak, reformlara inanan Rusçuk âyânı Alemdar Mustafa Paşa ordusuyla İstanbul’a 

yürüyerek kenti ele geçirmiştir. Ancak, III. Selim’in idamına engel olamamıştır. Bu 

durumda Paşa, IV. Mustafa’yı tahttan indirmiş ve yerine II. Mahmud’u tahta 

geçirmiştir. Sultan II. Mahmud’da kendisini sadrazam tayîn etmiştir. Bu dönemde, 

Paşanın kapı halkının İstanbul’da yaptığı zulümler ve Sekban-ı Cedid adında yeni bir 

ordu kurması tepki çekmiş ve meydana gelen yeniçeri isyanında öldürülmüştür. 

Sultan II. Mahmud ise İstanbul’da âyân baskısını sonlandırdığından dolayı bu isyana 

karşı bir harekete girişmemiştir. Meydana gelen bu olaylardan sonra Sultan II. 

Mahmud 1808 tarihinde Sened-i İttifak ile âyânlığı kontrol altına almak istemiş 

ancak bu beklediği etkiyi yaratmamıştır. Sultan, iktidarı süresince taşrada âyânlığı 

bitirmek için sistemli olarak çalışmıştır. Güçsüz durumda olan âyânların üzerine ordu 

göndermiş, güçlü olan âyânlara ise dokunmayarak ölmelerini beklemiş ve yerlerine 

kendi görevlilerini atayarak âyânlık kurumunu bitirmeye çalışmıştır. Sonuç olarak, 

1839 Tanzimat Fermanı’nın ardından taşrada mevcut olan âyânlık kurumu 

bitirilebilmiştir. 

 

4.3.1. Balıkesir’de Devlet Erkânı İçin Yapılan Masraflar 

          İlk olarak, 1176 (1762-63) senesinde Balıkesir’e altı günlüğüne teşrif eden 

Anadolu Valisi Hüseyin Paşa için hem kendisine hem de kapı halkına harcamalar 

yapılmıştır. Hüseyin Paşa önceleri Maraş valisinin hizmetlisi iken öne çıkmış ve ilk 

önce 1758’de Rakka valisi olmuştur. 1760’da Aydın, 1762-63’de Ağrıboz/Eğriboz ve 

Anadolu valisi olmuştur. Bu tarihten sonra farklı şehirlerde valilik görevlerinde 

bulunan Paşa, son olarak 1773’te Van valisi olmuş ve bir sene sonra vefat etmiştir200. 

          Yapılan harcamalarda kendisine ekmek, un, pirinç, bal, yağ, pekmez, bulgur, 

kestane, şeker, biber, koyun, soğan, tavuk, yumurta, tütün, kaba kahve ve baharat 

gibi gıda maddeleri verilmiştir. Bunların yanında, mum, susam yağı gibi ihtiyaçları 

da karşılanmıştır. Paşa’nın kalacağı paşa sarayının tamiri için ise kiremit, kereste, 

                                                             
200 Seyit Ali Kahraman, Sicill-i Osmanî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, s. 715. 
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tahta ve taş temîn edilip bunların ücretleri masraflara dahîl edilmiştir. Bunun yanında 

paşanın kapı halkı için de tütün, kahve gibi harcamalar yapılmıştır. Merkezle yapılan 

yazışmaları düzenleyen mübaşir, ağa gibi memurlara ödenen ücretler de 

bulunmaktadır. Bahsi geçen senede tutulan tevzî defterinde paşa için yapılan 

masraflar 7498 kuruştur. Tevzî defterindeki diğer giderlerin de eklenmesiyle tevzî 

defterinin genel masraf miktarı 12116 kuruş olup, paşa masraflarının genel masrafa 

oranı % 60,3’e tekabül etmektedir201. 

          1189 (1775-76) senesinde Balıkesir mutasarrıfı olan Osman Paşa için yapılan 

masraflar iki ayrı tevzî defterinde yer almıştır. Osman Paşa, eski Üsküp mutasarrıfı 

olup beş ay boyunca Balıkesir’de mutasarrıf olarak görev yapmıştır202. İlk tevzî 

defterinde paşa için bakkal esnafından pirinç, bal temîn edilmiştir. Bundan başka 

izmirci203 esnafından kahve, şeker, bal ve biber temîn edilmiştir. Mumcu Alemdar 

isimli bir şahıstan ise kendisi için susam yağı temîn edilmiştir. Paşa ve kapı halkının 

konaklama masrafları için han ve konaklara ödenecek meblağ defterlere 

kaydedilmiştir. 

          Tüm bu masrafların yanısıra paşanın kalacağı paşa sarayı için ise odun temîn 

edilmiş ve tamiri için gerekli olan meblağ deftere kaydedilmiştir. İlgili defterde paşa 

için yapılan harcamaların tutarı 2993 kuruştur. İlgili tevzî defterinde yapılan 

harcamaların genel tutarı ise 13796 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel 

masrafa oranı ise % 21,7’ye tekabül etmektedir204.  

          İkinci tevzî defteri kaydında ise Balıkesir’e gelen eski Aydın muhassılı Yeğen 

Mehmed Paşa205 ve Balıkesir mutasarrıfı Osman Paşa için üç günlük tayinat 

verilmiştir. Yeğen Mehmed Paşa 1774’te Aydın muhassılı olduktan sonra 1775 

senesinde Silistre muhassıllığına atanmıştır. Yeni görev yerine giderken yolu 

üzerinde bulunan Balıkesir’e uğramış ve burada Osman Paşa tarafından üç gün 

ağırlanmıştır. 

                                                             
201 BŞS, nr. 731, vr. 7a-1. 
202 Mehmet İnbaşı, ‘’Karesi Sancağı ve İdarecileri (1750-1800), ed.: Ahmet Şimşirgil, Murat Uluskan, 
Uğur Demir, Fatih Gürcan, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık Armağanı, 2013, s. 252. 
203 İzmirci esnafı Balıkesir’de şeker, baharat, tütün, kahve gibi emtiaları satan bir esnaf kolu olup, 
Balıkesir’de kendileri için ayrılmış bir yer bulunmaktaydı. İzmirci esnafının olduğu bölge bugün Ege 
mahallesi olarak anılmaktadır. 
204 BŞS, nr. 733, vr. 62b-2. 
205 Kahraman, s. 1077. 
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          Yeğen Mehmed Paşa için pirinç, kahve, koyun eti, tavuk, yumurta gibi 

harcamalar yapılmıştır. Ayrıca hayvanları içinde saman temîn edilmiştir. Osman Paşa 

için ise pirinç, et, kahve ve tereyağı gibi harcamalar yapılmıştır. Ayrıca her iki 

paşanında konaklayacağı paşa sarayının tamiri için de masraflar yapılmıştır. Bu 

yapılan harcamalar toplamı 2137,5 kuruştur. İlgili tevzî defterindeki genel meblağ ise 

9020,5 kuruştur. Paşalar için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise % 23,7’ye 

tekabül etmektedir206. 

          Yine, 1189 (1775-76) senesinde başka bir tevzî defteri kaydı daha tutulmuştur. 

Bu tarihte yolu üzerinde bulunan Balıkesir’den geçen Anadolu valisi Vezir Koca 

Abdi Paşa Balıkesir’de belli bir süre konaklamıştır. Abdi Paşa, 1762’de Köstendil’e 

memur olmuş ve aynı sene Belgrad’a düzen vermek için gitmiştir. Bunun ardından 

kendisine vezirlik rütbesi verilmiştir. Farklı şehirlerde vali olarak görev yapan ve bir 

dönem Boğdan Seraskeri ve İbrail muhafızı olan Paşa, 1774’te Anadolu valisi 

olmuştur. Ardından 1776’da Diyarbakır valisi olmuş ve bölgedeki başka şehirlerde 

de valilik görevinde bulunduktan sonra 1781’de tekrardan Anadolu valisi olmuştur. 

1783’te Rumeli valisi olan Paşa, 1790’da vefat etmiştir207. 

          Paşa için izmirci esnafından tütün, kahve ve şeker, kasab esnafından et, 

mumcu esnafından mum ve susam yağı, bahçıvan esnafından çeşitli sebzeler gibi 

gıda harcamaları yapılmıştır. Paşa’nın hayvanları için de kendisine ödemeler 

yapılmış ve şehirde mevcut olan bargir ve develerden de kendisine verilmiştir. Paşa 

ve kapı halkı için han ve konak harcamaları yapılmıştır. Kendisi için yapılan 

masrafların tutarı 12042 kuruş olup, farklı harcamaların da eklendiği tevzî defterinin 

genel tutarı ise 13551 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise 

% 88,8’e tekabül etmektedir208. 

          1191 (1777-78) senesinde Anadolu valisi Abdullah Paşa Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Abdullah Paşa, 1774’te vezir rütbesiyle rikâb kaymakamı olmuştur. Bir süre 

sonra azledilerek Karahisar’a ardından Sivas’a gönderilmiş ve Anadolu sol kol asker 

sürücüsü olmuştur. Rus savaşının ardından Maraş valisi olup bölgedeki eşkiyayı 

dağıtmış ve ardından Anadolu valisi olmuştur. Anadolu valiliğinin ardından 1777’de 

Rumeli ve ardından Diyarbekir valisi olmuş, aynı yıl İbrail seraskerliğini de 
                                                             
206 BŞS, nr. 733, vr. 78b-1. 
207 Kahraman, s. 53. 
208 BŞS, nr. 733, vr. 56a-2. 



67 
 

yürütmüştür. 1780’de Bosna ve Belgrad valisi olmuştur. 1785’te vefat etmiştir209. 

Paşa için kasab esnafından et ve kuzu, ekmekçi esnafından ekmek, un ve bakkal 

esnafından çeşitli harcamalar yapılmıştır. Paşa’nın hayvanları içinde arpa ücretleri 

ödenmiştir. Paşa için yapılan masraflarda ise en yüksek meblağlar konak ve kapı 

halkı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Paşanın kapı halkı için şehirdeki 

mahallelerde bulunan bütün konaklar seferber edilmiştir. Buradan paşanın büyük bir 

kapı halkıyla birlikte şehre teşrif ettiği anlaşılmaktadır. Paşa için yapılan masraflar 

8580 kuruş tutarındadır. Diğer masrafların da eklendiği tevzî defterinin genel tutarı 

ise 13084 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise % 65’ine 

tekabül etmektedir210. 

          1192 (1778-79) senesinde Karesi mutasarrıfı olan Elhac Kasım Paşa’nın teşrifi 

sebebiyle paşa için çeşitli masraflar yapılmıştır. Paşa bir sene 10 aylık bir süre 

boyunca Balıkesir’de mutasarrıf olarak görev yapmıştır. Paşa, Balıkesir’de 

mutasarrıf olmadan önce ise Yergöğü muhafızıdır211. Kasım Paşa için bakkal 

esnafından bal, pirinç, badem, ekmekçi esnafından ekmek ve kabak, izmirci 

esnafından yemen kahvesi, kaba kahve ve biber, kasap esnafından keçi eti ve mumcu 

esnafından mum temîn edilmiştir. Bunların yanında konaklaması için şehirdeki 

konaklar kendisine seferber edilmiştir. Paşanın kapı halkı için de yine konak ve 

hanlar seferber edilmiştir. Paşa için yapılan masrafların meblağı 3821,5 kuruştur. 

Diğer masraflarında eklenmesi ile birlikte ilgili tevzî defterinin genel masraf meblağı 

18992 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise % 20,1’e 

tekabül etmektedir212.  

          Yine, 1192 (1778-79) tarihli bir diğer tevzî defterinde ise, o dönem Maraş, 

A’zaz, Kilis ve Haleb sancaklarının valisi olan Vezir Çerkes Sürücü Hasan Paşa’nın 

Balıkesir’e teşrif etmesi sebebiyle şehir sakinlerinin ödediği fazladan harcamalar 

yapılmıştır213. Paşa’nın Balıkesir’e geliş sebebi ise Balıkesir’in gideceği mevki 

üzerinde bulunmasından kaynaklanmakta olup, burada bir süre kaldıktan sonra 

şehirden ayrılmıştır. Paşa, 1773’te Rusya ile mevcut olan savaşta gösterdiği cesaret 

sebebiyle mîrimîran rütbesine yükseltilmiştir. 1774’te kendisine vezirlik verilmiştir. 

                                                             
209 Kahraman, s. 78. 
210 BŞS, nr. 733, vr. 102a-1. 
211 İnbaşı, s. 252. 
212 BŞS, nr. 733, vr. 54a-2. 
213 Kahraman, s. 633. 
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1777 senesinde kendisine Maraş, A’zaz, Kilis ve Haleb sancaklarının valiliği 

verilmiştir. 1779’da Trabzon, 1781’de Sivas ve buradan İçel mutasarrıfı olmuş, 

ardından vezirliği geri alınmıştır. 1783’te Adana, 1784’te Konya, 1785’te Kandiye ve 

tekrar Adana, sonra Ohri valisi olup, son olarak 1787’de Ağrıboz muhafızı olarak 

orduya memur olmuştur. 1789 senesinde vefat etmiştir. 

          Paşa, 1778-79 tarihinde Balıkesir’e geldiğinde kendisi ve maiyeti için ekmekçi 

esnafından ekmek, un, izmirci esnafından baharat, kahve, şeker, balmumu, bahçıvan 

esnafından çeşitli sebzeler, mumcu esnafından mum temîn edilmiştir. Paşa ve kapı 

halkının konaklaması için şehirdeki konak ve hanlar seferber edilmiş ve bunların 

tamiri için de ücretler ödenmiştir. Ancak, Paşa için yapılan masrafların çoğunluğu 

bargir masraflarından oluşmaktadır. Bunlardan başka diğer örneklerden farklı olarak 

paşa için Üçpınar köyünden bayrak akçesi, bezirgandan altun zahire bahası 

masrafları da bulunmaktadır. Paşa için yapılan masrafların yanında dönemin Karesi 

mutasarrıfı olan Elhac Kasım Paşa için ve eski Karesi mutasarrıfı döneminde yapılan 

harcamaların kalan tutarları içinde ödemeler yapılmıştır. Hasan Paşa için yapılan 

harcamaların tutarı 14663,5 kuruştur. Bütün bunlarla birlikte tevzî defterindeki genel 

masraf tutarı ise 27733 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa oranı 

ise % 52,8’e tekabül etmektedir214. 

          1199 (1784-85) senesinde tevzî defterinde ismi zikredilmemiş bir mütesellim 

ve mübaşirler Balıkesir’e uğramışlar ve kendilerine üç günlük tayinat verilmiştir. 

Gelen devlet erkanı için izmirci esnafından yemen kahvesi, kaba kahve, sabun, şeker, 

şemi asel, baharat, bakkal esnafından pirinç, bal, yağ, tereyağı, kasap esnafından 

koyun eti, mumcu esnafından mum, tütüncü esnafından tütün, bahçıvan esnafından 

çeşitli sebzeler, ekmekçi esnafından ekmek ve un verilmiştir. Gelenlerin 

konaklamaları için konak ve hanlar seferber edilmiş olup, kalacakları yerin tamiri 

için tahtacı ve ekserci215 esnafından tahta ve ekser, çıracı esnafından ise çıra 

verilmiştir. Gelenler için yapılan masrafların miktarı 3829 kuruştur. Diğer 

masraflarla birlikte tevzî defterindeki genel masraf miktarı 17793 kuruştur. Devlet 

                                                             
214 BŞS, nr. 733, vr. 136b-1.  
215 Ekser bir çeşit tahta türü olup, bunu özel olarak üreten bir esnaf kolu bulunmaktadır. 
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erkanı için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise % 21,5’e tekabül 

etmektedir216. 

          1202 (1787-88) senesinde ismi belirtilmeyen bir vezir’in tüfenkçi neferleri için 

harcamalar yapılmıştır. Neferler için izmirci esnafından kaba kahve, yemen kahvesi, 

tütüncülerden tütün akçesi, helvacı esnafından nişasta, kasap esnafından koyun eti ve 

kuzu, bakkal esnafından pirinç, yağ ve bal temîn edilmiştir. Neferlerin konaklayacağı 

paşa sarayının tamiri için dülger yevmiyesi ve çeşitli kereste için ücreti ödenmiştir. 

Farklı olarak, neferler için terzi esnafından yorgan, iplik, beledi yasdık, yün, 

bogasi(top kumaş), kumaş yorgan verilmiş ve ücretleri defterlere yansıtılmıştır. 

Neferler için harcama yapılmasının nedeni, muhtemelen o sene başlayan Osmanlı – 

Rus savaşı ile alakalı olarak cepheye asker sevki olmalıdır. Neferler için yapılan 

harcama tutarı 2260 kuruştur. Diğer masraflarında mevcut bulunduğu tevzî 

defterindeki genel masraf tutarı ise 33046 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların 

genel masrafa oranı ise % 6,8’e tekabül etmektedir217.  

          Yine 1202 (1787-88) tarihli diğer bir defter de hem Karesi mutasarrıfı hem de 

Resmo muhafızı olan Derviş Mehmed Paşa’nın218 Balıkesir’e teşrif etmesi sebebiyle 

tutulmuştur. Derviş Mehmed Paşa eski Resmo muhafızı olup, ardından Karesi 

mutasarrıfı olmuştur. Balıkesir’de bir sene iki ay boyunca mutasarrıflık görevini 

sürdürmüştür. Paşa Balıkesir’e 11 günlüğüne teşrif etmiştir. Paşa için izmirci 

esnafından kahve, yemen kahvesi, tütüncülerden tütün, bakkal esnafından pirinç, 

yağ, bal, kasap esnafından koyun eti, ekmekçi esnafından ekmek, balmumcu 

esnafından balmumu, bahçıvan esnafından çeşitli sebzeler, yağcılardan tereyağı 

temîn edimiştir. Paşa ve kapı halkının konaklaması için mahallat konakları seferber 

edilmiştir. Ayrıca, paşanın hayvanları için de arpa temîn edilmiştir. Paşa için yapılan 

masrafların tutarı 11449,5 kuruştur. Tevzî defterindeki diğer harcamalar ile birlikte 

genel masraf tutarı ise 23181,5 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa 

oranı ise % 49,4’üne tekabül etmektedir219. 

          1203 (1788-89) senesinde Derviş Mehmed Paşa tekrardan Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Kaç gün kaldığıyla ilgili defterde bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak 

                                                             
216 BŞS, nr. 736, vr. 21b-2. 
217 BŞS, nr. 737, vr. 2a-2. 
218 İnbaşı, s. 253. 
219 BŞS, nr. 737, vr. 15b-1. 
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meblağın az oluşundan dolayı uzun kalmadığı anlaşılmaktadır. Paşa için izmirci 

esnafından kefe kahve, yemen kahvesi, biber, bakkal esnafından pirinç, tereyağı, bal, 

badem, balmumu, mum, tütüncü esnafından tütün, ekmekçi esnafından ekmek ve un, 

kasap esnafından et temîn edilmiştir. Paşanın hayvanları için arpa temîn edilmiştir. 

Ayrıca, paşanın kapı halkının şehre sığmayıp köylerde ikâmet etmesinden dolayı 

Kamçılı köyüne devlet tarafından imdadiyye adıyla yardım edilmiştir. Paşa için 

yapılan masraf 1573 kuruştur. Diğer harcamalarında bulunduğu kayıttaki genel 

masraf tutarı ise 23385 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa oranı 

ise % 6,7’sine tekabül etmektedir220.  

          Yine, 1203 (1788-89) tarihli bir diğer tevzî defterinde, Osman Paşa’nın teftiş 

için hizmetinde çalışan İsmail Ağa’yı  Balıkesir’e gönderdiğini görmekteyiz. Ancak, 

belgede paşa için bir nam verilmediğinden ve aynı tarihlerde birden fazla Osman 

isminde paşanın bulunmasından dolayı kim olduğunu tespit edemiyoruz. Bahsi geçen 

tarihlerde Balıkesir’i teftiş edecek kişilerin doğal olarak Anadolu valisi ya da Karesi 

mutasarrıfı olması gerekmektedir. Bu tarihlerde yaşayan Osman ismindeki paşaların 

hiçbirinin bahsi geçen bölgelerde görev yapmamış olması nedeniyle paşanın 

kimliğine ulaşılamamaktadır. Yapılan teftişin muhtemel nedeni ise o dönemde 

Balıkesir âyânı olan Kanlızâde Halil Ağa’nın yaptığı zulümler olmalıdır. 1779 

senesinden beri Balıkesir’de bulunan ve 1783 senesinde âyânlığını devlete kabul 

ettiren Halil Ağa, 1785 senesinde devlete karşı bir isyan teşebbüsüne girişmiş ve 

akabinde affedilmiştir. Ancak, Halil Ağa halka zulüm etmekten vazgeçmemiştir221. 

Aynı tarihli bir belgede de görmekteyiz ki Halil Ağa bu dönemde hazırlanan bir tevzî 

defterinde kendisi için kanunsuz olarak 300 kuruş tutarında ‘’âyâniyye’’ adıyla tevzî 

defterine masraf yüklemiştir222. Yapılan teftiş muhtemelen reayânın kendisini şikayet 

etmesinin sonucunda gerçekleşmiştir. Teftişe gelen İsmail Ağa için izmirci 

esnafından kaba kahve, tütüncülerden tütün, kasa esnafından et, ekmekçi esnafından 

ekmek temîn edilmiştir. Ayrıca, kasap Cafer Ağa mübaşirlere hayvanlar için arpa 

temîn etmiştir. Bunlardan başka yapılan konaklama ücretleri bulunmaktadır. İsmail 

Ağa için yapılan harcamalarının toplam tutarı 1782,5 kuruştur. Diğer masraflarla 

                                                             
220 BŞS, nr. 737, vr. 19a-1. 
221 İlgürel, Balıkesir’de Âyânlık Mücadelesi, s. 68. 
222 BŞS, nr. 737, vr. 25b-1. 
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birlikte tevzî defterindeki genel tutar ise 22975,5 kuruştur. Ağa için yapılan 

masrafların genel masrafa oranı ise % 7,7’ye tekabül etmektedir223. 

          1210 (1795-96) senesinde Karesi mutasarrıfı Elhac İbrahim Paşa Balıkesir’e 

teşrif etmiştir. Paşaya aynı zamanda vezir rütbesi de verilmiştir224. Paşa için bakkal 

esnafından pirinç, zeytin yağı, badem, nohut, tuz, yağ, bahçıvanlardan çeşitli 

sebzeler, kasap esnafından et bahası, mumcu esnafından balmumu, ekmekçi 

esnafından ekmek, izmirci esnafından yemen kahvesi, kaba kahve, tütün, biber temîn 

edilmiştir. Paşanın konaklaması için han ve konaklar temîn edilmiş olup aynı 

zamanda paşa sarayının tamiri için ilgili esnaflardan odun, katran, çıra ve kereste 

alınmış, tamir süresince çalışan ameleler için gündelik verilmiştir. Saray çeşmesinin 

su yolları için masraflar yapılmıştır. Bunlardan başka paşa için bargir masrafları 

yapılmıştır. Ayrıca, paşaya kudumiyye ve teşrifiyye namıyla 2800 kuruşluk hediye 

verilmiştir. Paşa için yapılan masrafların tutarı 9793 kuruştur. Diğer masraflarla 

birlikte tevzî defterindeki genel masraf tutarı 16369 kuruştur. Paşa için yapılan 

masrafların genel masrafa oranı ise % 59,8’e tekabül etmektedir225. 

          1211 (1796-97) senesinde Anadolu valisi Seyid Ali Paşa Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Paşa için bakkal esnafından tereyağı, pirinç, bal, kasap esnafından et bahası, 

mumcu esnafından balmumu, izmirci esnafından kahve, tütüncü esnafından tütün, 

ekmekçi esnafından ekmek ve un temîn edilmiştir. Paşa için semerci esnafı 

çalıştırılmış ve bu esnafın ücretleri deftere yansıtılmıştır. Paşanın konaklaması için 

han ve konaklar ayrılmış ve paşa sarayının tamiri için odun temîn edilmiştir. 

Kalaycılar köyü ise paşa için avaidat vermiştir. Paşa için yapılan masrafların 

çoğunluğu ise Balıkesir’de meskun olup bölgenin varlıklı kimselerinden olan 

Karaosmanzade’den alınan zahire bahası harcamasıdır. Karaosmanzade, Paşa için 

8000 kuruşluk zahire temîn etmiş ve bu harcamayı daha sonra tevzî defterine 

kaydettirmiştir. Paşa için yapılan masrafların tutarı 15600,5 kuruştur. Diğer 

harcamalarla birlikte tevzî defterindeki genel masraf tutarı ise 38347 kuruştur. Paşa 

için yapılan masrafların genel masrafa oranı ise % 40,5’ine tekabül etmektedir226. 

                                                             
223 BŞS, nr. 737, 26a-1. 
224 Serdar Genç, ‘’Osmanlı Döneminde Karesi Sancağında İdareciler’’, ed.: Prof. Dr. Ali Duymaz, 
Balıkesir Kent Tarihi(Coğrafya, Tarih Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür ve Edebiyat), Balıkesir Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013, s. 111. 
225 BŞS, nr. 737, vr. 42a-1. 
226 BŞS, nr. 737, vr. 51b-2. 
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          1212 (1797-98) senesinde Anadolu valisi Vezir Ali Paşa Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Paşa Balıkesir’de üç gün ikamet etmiş ve bu süreyi Balıkesir’e bağlı 

Mendehorye köyünde geçirmiştir. Paşa için koyun, keçi, kara sığır, koyun eti, tütün, 

pirinç, bal, badem, yağ, kahve, sebze, ekmek, un, şeker, çuval, mum, sabun, kağıt, 

çivi, çıra, katran temîn edilmiş ve bunlar Mendehorye’deki paşanın ikametgahına 

gönderilmiştir. Paşa’nın adamlarına haberleşme için ücretler verilmiş, ayrıca 

kendilerine bogasi(top kumaş) verilmiştir. Paşanın hayvanları için ise torba, çuval ve 

urgan temîn edilmiştir. Ayrıca, paşanın şehre teşrif etmesi sebebiyle Balıkesir şehri 

kendisine 30000 kuruş tutarında kudumiyye namıyla hediye vermiştir. Paşa için 

yapılan masrafların tutarı 57931,5 kuruştur. Diğer harcamalarla birlikte tevzî 

defterindeki genel masraf tutarı ise 92952 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların 

genel masrafa oranı ise % 62,3’üne tekabül etmektedir227. 

          1213 (1798-99) senesinde Maraş valisi olan Seyid Mustafa Paşa yolu üzerinde 

bulunması sebebiyle iki günlüğüne Balıkesir’e teşrif etmiştir. Paşa, Sultan I. 

Abdülhamit’in şehzadeliği döneminde kahvecibaşı olup, ardından yükselerek 

1778’de vezirlik rütbesi verilerek Rakka valisi olmuştur. Şah Sultan ile evlenip 

saraya damat olmuştur. 1787’den itibaren Maraş, Adana, Erzurum, Konya valilikleri 

kendisine tevcih edilmiş ve uzun yıllar buralarda görev yapmıştır. Ardından emekli 

edilmiş ancak, 1807’de Sadaret kaymakamı olmuştur. 1813 senesinde vefat 

etmiştir228. Paşa’nın iki günlük ikametinde kendisi için pirinç, bal, yağ, balmumu, 

badem, koyun eti, kuzu, yemen kahvesi, kaba kahve, şeker, biber, tarçın temîn 

edilmiştir. Ayrıca nalbant ve debbağ esnaflarından da eşya temîn edilmiştir. Paşanın 

hayvanları için arpa ve araba temîn edilmiştir. Paşanın ve kapı halkının konaklaması 

için hem şehirde hem de köylerdeki hanlar seferber edilmiştir. Paşa için yapılan 

masrafların tutarı 10353 kuruştur. Diğer harcamalarla birlikte tevzî defterindeki 

genel masraf tutarı ise 62783 kuruştur. Paşa için yapılan masrafların genel masrafa 

oranı ise % 16,5’ine tekabül etmektedir229. 

 

 

                                                             
227 BŞS, nr. 738, vr. 8b-2. 
228 Kahraman, s. 1206. 
229 BŞS, nr. 738, vr. 30a-2. 
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Çizelge 3. Yıllara Göre Paşalar İçin Yapılan Masraflar 

Paşaların İsimleri Geliş 

Tarihleri 

Paşa Masrafı Genel Masraf Oran  

Hüseyin Paşa 1176(1762-

63) 

7498 12116 % 60,3 

Osman Paşa 1189 (1775-

76) 

2993 13796 % 21,7 

Yeğen Mehmed Paşa 1189 (1775-

76) 

2137,5 9020,5 % 23,7 

Koca Abdi Paşa 1189 (1775-

76) 

12042 13551 % 88,8 

Abdullah Paşa 1191 (1777-

78) 

8580 13084 % 65 

Elhac Kasım Paşa 1192 (1778-

79) 

3821,5 18992 % 20,1 

Çerkes Hasan Paşa 1192 (1778-

79) 

14663,5 27733 % 52,8 

Mütesellim(isim yok) 1199 (1784-

85) 

3829 17793 % 21,5 

Vezir (isim yok) 1202 (1787-

88) 

2260 33046 % 6,8 

Derviş Mehmed Paşa 1202 (1787-

88) 

11449,5 23181,5 % 49,4 

Derviş Mehmed Paşa II. 

Kayıt 

1203 (1788-

89) 

1573 23385 % 6,7 

Osman Paşa 1203 (1788-

89) 

1782,5 22975,5 % 7,7 

Elhac İbrahim Paşa 1210 (1795-

96) 

9793 16369 % 59,8 

Seyid Ali Paşa 1211 (1796-

97) 

15600,5 38347 % 40,5 

Vezir Ali Paşa 1212 (1797- 57931,5 92952 % 62,3 
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98) 

Seyid Mustafa Paşa 1213 (1798-

99) 

10353 62783 % 16,5 

 

          Tablodan görülebileceği üzere, paşalar için yapılan masraflar genel masrafların 

büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Harcamalar yıllara göre inişli çıkışlı bir eğride 

olsalarda, genel olarak bir artış eğilimi içindedirler. Harcamaların bu şekilde 

olmasında gelen kişilerin beraberlerinde getirdikleri kapı halkı miktarının da payı 

büyüktür. Paşalar için yapılan en yekünlü masraf 1212 (1797-98) tarihinde Vezir Ali 

Paşa için yapılan harcamalar iken, en düşük yekünlü masraf ise 1203 (1788-89) 

tarihinde ki Derviş Mehmed Paşa için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Oran 

bakımından ise, en yüksek oran 1189 (1775-76) tarihinde Koca Abdi Paşa için 

yapılan masraflarda görülmekte olup, en düşük oran 1203 (1788-89) tarihinde Derviş 

Mehmed Paşa için yapılan harcamalardır.  

 

4.4. Mahkeme Harçları 

          Osmanlı Devleti’nde vergi kavramı üzerine birçok terim kullanılmıştır. 

Osmanlı klasik döneminde yaygın olarak kullanılan terim ise ‘’Tekâlif’’ terimidir. 

Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren mevcut olan mâli sistemi içerisinde 

reayâdan talep ettiği vergiler iki ana başlık altında şekillenmekteydi:  ‘’Tekâlif-i 

Şer’iyye’’ ve ‘’Tekâlif-i Örfiyye’’. Tekâlif-i Şer’iyye vergileri öşür,cizye ve haraçtan 

oluşmaktadır. Tekâlif-i Örfiyye vergileri ise ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; ‘’Tekâlif-i 

Âdiyye’’ ve ‘’Tekâlif-i Şâkka’’ vergileridir230. Bu vergi türlerinden Tekâlif-i Âdiyye 

kapsamındaki vergiler devletin haklı olarak reayâdan talep ettiği vergiler sınıfına 

girerken, Tekâlif-i Şâkka vergileri hem şer’en hem de örfî olarak devletin reayâdan 

haksız olarak zor zamanlarda talep ettiği vergilerden oluşmaktaydı. 

          Tevzî’ât defterlerine kaydedilen mahkeme harçları örfî vergilerden tekâlif-i 

âdiyye sınıfı vergi türlerine girmektedir. Ancak, devlet içerisindeki yöneticilerin ve 

hizmet erbabının görevlerini suiistimal etmeleri neticesinde mevcut mahkeme 

                                                             
230  M. Macit Kenanoğlu, ‘’Vergi’’, DİA, XLIII, İstanbul: TDVY, 2013, s. 52-58. 
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harçlarının yanında kanunsuzca reayâdan tahsil edilen tekâlif-i şâkka türü vergi 

olarak kabul edilen vergilerde bu tür vergilere dahil olmuşlardır. 

          Mahkeme masrafları genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır: ‘’Harc-ı 

Defter ve İ’lâmat’’, ‘’Hüddamiye’’, ‘’Eminiyye’’, ‘’Katibiyye’’, ‘’Tahsildariyye’’, 

‘’Mahzariyye’’,’’Kethüdaiyye’’, ‘’İhzariyye(Muhzıriyye)’’,’’Kalemiyye’’’’dir.  

 

4.4.1. Mahkeme Masraflarının Çeşitleri 

          Harc-ı Defter ve İ’lâmat: 

          Osmanlı Devleti’nde şer’i mahkemelere intikâl eden her dava için bir kayıt 

tutulmuş ve ilgili deftere kaydedilmiştir. 18. yüzyılda tevzî defterlerinin tutulmaya 

başlanmasından sonra şehir halkından tahsil edilen masraflarda sancaklardaki kadılar 

tarafından tevzî defterlerine ‘’Harc-ı Defter’’ ve ‘’Harc-ı İ’lâmat’’ adıyla kayıt 

edilmiştir231. Tutulan bu kayıtlar her sene ‘’Ruz-ı Hızır’’ ve ‘’Ruz-ı Kasım’’‘da 

olmak üzere iki defa kaydedilmiş olup, bu defter ve i’lâmlar üzerinden belirli bir 

miktarda ücret alınmıştır. 

          Hüddamiye: 

          Hüddâm kelimesi arapça hizmet eden hâdim kelimesinin çoğul halidir. 

Hüddamiye tabiri ise şer’î mahkemelerde yapılan hizmetler karşılığında ödenen 

harçlar için kullanılan bir masraf terimidir232. 

          Eminiyye: 

          Osmanlı Devleti’nde farklı memuriyetlere has bir ünvan olup, mahkemelerde 

kadının emrinde çalışan mahkeme memurlarının harçları için kullanılan bir masraf 

terimidir233. 

 

           

                                                             
231 Ahmet Akgündüz, ‘’İlam’’, DİA, XXII, İstanbul: TDVY, 2000, s. 72-73. 
232 Ünal, s. 325. 
233 Ünal, s. 224. 
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          Katibiyye: 

          Şer’î mahkemelerde kadıların emrinde çalışan katiplerin masrafları için 

kullanılan bir masraf terimidir234. 

          Mahzariyye: 

          Diğer anlamlarının yanında, Osmanlı Devleti’nde reayânın resmî makamlara 

mevcut sıkıntılarını ya da teşekkürlerini sunduğu çok imzalı arzuhallere mahzar 

denilmektedir. Mahzariyye, bu terimden türetilmiş olup, bu gibi durumlarda 

mahkeme tarafından alınan harçlar için kullanılan bir masraf terimidir235. 

          İhzariyye(Muhzıriyye): 

          Şer’î mahkemelerde davacı ve davalıyı mahkemeye çağıran memurlara muhzır 

denilmiştir. Muhzırlar altıbölük halkından seçilirlerdi. Muhzıriyye terimi bu 

kelimeden türemiş bir masraf terimi olup, mahkemelerde görev yapan muhzırların 

ücretleri için tahsil edilmiştir236. 

          Kalemiyye: 

          Osmanlı şer’î mahkemelerindeki bürokrasi mensupları için kullanılan bir tabir 

olup237, aynı zamanda tevzî defterlerindeki mahkeme masrafları içinde kullanılan bir 

terimdir. 

          Bu saydıklarımız dışında tahsildariye, imza ücreti, odabaşı ücreti ve çavuş 

ücreti adıyla kaydedilen masraflarda bulunmaktadır. 

 

4.4.2. Balıkesir Mahkeme Harçları 

          Balıkesir’de ki mevcut durumu şer’iyye sicillerinden takip etmek mümkündür. 

İncelediğimiz 1750-1800 yılları arasında ki Balıkesir sicillerinde mahkeme harçları 

elimizde bulunan bütün belgelerde mevcut olup, içerisinde mevcut olan mahkeme 

masrafları ise şunlardır: ‘’Harc-ı Defter ve Harc-ı 

                                                             
234 Ünal, s. 387. 
235 Ünal, s. 440. 
236 Ünal, s. 488. 
237 Ünal, s. 368. 
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İ’lâmat’’’,’’Kalemiyye’’,’’Hüddamiye’’,’’Eminiyye’’,’’Katibiyye’’,’’Mahzariyye’’,’’

Kethüdai-yye’’,’’İhzariyye’’ ve ‘’Ayaniyye’’ ‘dir. Bunların dışında tahsil ücreti,imza 

ücreti, odabaşı ve çavuşlara verilen ücretlerde bazen ayrı bazen birlikte 

kaydedilmişlerdir238. Aşağıdaki grafikte bir senede mevcut olan bütün mahkeme 

masraflarının hepsini toplayarak mahkeme harçları başlığı altında verdik. 

 

Şekil 5. 1750-1800 Yılları arasında Balıkesir Mahkeme Harçları ve Toplam 

Giderler(Yekün) 

 

          Bu yıllarda ki mevcut mahkeme harç tutarlarına baktığımızda 1749-50 

senesinde toplam harç miktarı 196,5 kuruş, yekün 716 kuruştur(Oran %27,3). 1750-

51 senesinde toplam harç miktarı 143 kuruş, yekün 1851 kuruştur(Oran %77). 1752-

53 senesinde toplam harç miktarı 562 kuruş, yekün 4054 kuruştur(Oran %13,8). 

1755-56 senesinde toplam harç miktarı 654 kuruş, yekün 6032 kuruştur(Oran 

%10,8). 1756-57 senesinde toplam harç miktarı 214 kuruş, yekün 4770 

kuruştur(Oran %4,5). 1762-63 senesinde toplam harç miktarı 1206 kuruş, yekün 

12116 kuruştur(Oran %10). 1763-64 senesinde toplam harç miktarı 1489 kuruş, 

yekün 9449 kuruştur(Oran %12,5). 1764-65 senesinde toplam harç miktarı 440 

                                                             
238 BŞS, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738. 
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kuruş, yekün 1764 kuruştur(Oran %25). 1765-66 senesinde toplam harç miktarı 1535 

kuruş, yekün 10411 kuruştur(Oran %14,7). 1766-67 senesinde toplam harç miktarı 

336 kuruş, yekün 1300,5 kuruştur(Oran %25,8). 1770-71 senesinde toplam harç 

miktarı 1016 kuruş, yekün 10580 kuruştur(Oran %9,6). 1771-72 senesinde toplam 

harç miktarı 1081 kuruş, yekün 10786,5 kuruştur(Oran %10). 1775-76 senesinde 

toplam harç miktarı 4505 kuruş, yekün 36367,5 kuruştur(Oran %12,3). 1776-77 

senesinde toplam harç miktarı 2950 kuruş, yekün 19437,5 kuruştur(Oran %15,1). 

1777-78 senesinde toplam harç miktarı 6925 kuruş, yekün 50222 kuruştur(Oran 

%13,8). 1778-79 senesinde toplam harç miktarı 5675 kuruş, yekün 43654 

kuruştur(Oran %13). 1786-87 senesinde toplam harç miktarı 3318 kuruş, yekün 

18601,5 kuruştur(Oran %17,8). 1787-88 senesinde toplam harç miktarı 7220 kuruş, 

yekün 56227,5(Oran %12,8). 1788-89 senesinde toplam harç miktarı 7620 kuruş, 

yekün 67481,5 kuruştur(Oran %11,3). 1795-96 senesinde toplam harç miktarı 2260 

kuruş, yekün 16369 kuruştur(Oran %13,8). 1796-97 senesinde toplam harç miktarı 

2288 kuruş, yekün 38347 kuruştur(Oran % 5,6). 1797-98 senesinde toplam harç 

miktarı 6101 kuruş, yekün 92952 kuruştur(Oran %6,5). 1798-99 senesinde toplam 

harç miktarı 5906 kuruş, yekün 106039 kuruştur(Oran %5,7). Son olarak 1799-1800 

senesinde toplam harç miktarı 20587 kuruş, yekün 147713 kuruştur(Oran %13,9). 

Elli yıllık süreç içerisindeki bütün masrafların toplamı ise 84227,5 kuruş, elli yıllık 

yekün toplamı ise 767241,5 kuruştur(Oran %10,9). Bütün bu saydığımız senelerdeki 

oranların ortalamasını aldığımızda ise 1750-1800 yılları arasındaki Balıkesir 

mahkeme masraflarının ortalaması %15,9’dur. Buna benzer bir örnek olarak Tokat 

sancağı mahkeme masraf oranlarını verebiliriz. Tokat sancağındaki 1771-1840 

seneleri arasındaki mahkeme masraflarının oranlarına bakıldıında %6 ile %19 

arasında değiştiği görülmektedir239. 

 

 

 

 

 

                                                             
239 Açıkel ve Sağırlı, s. 19. 
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Şekil 5. 1750-1800 Yılları Arasında Balıkesir Mahkeme Harçları 

 

          1750-1800 seneleri arasındaki mahkeme harcı tutarlarına grafik yardımıyla 

baktığımızda 1775-76 senesinden itibaren mahkeme harclarında bir artış 

görülmektedir. Bu artış ileriki senelerde kısmi olarak düşmüşse de genel olarak 

süreklilik gösterme eğilimindedir. Bu masrafların içeriğindeki rakamlara 

bakıldığında ise en yüksek tutarların harc-ı defter ve harc-ı il’âmat harçları olduğunu 

görmekteyiz. Örneğin; 1763-64 senesinde ki 1489 kuruşluk toplam mahkeme 

harcının 1100 kuruşluk kısmı harc-ı defter ve harc-ı i’lâmat masrafı iken, geriye 

kalan 389 kuruş hüddamiyye, mahzariyye, eminiyye, katibiyye, tahsildariye, odabaşı 

ve çavuşlara verilen harçlardan oluşmaktadır240. 

          Yine aynı şekilde 1799-1800 senesindeki toplam mahkeme masrafı olan 20587 

kuruşun 8000 kuruşu i’lâmat harcı olarak tahsil edilmiştir241. Bir diğer örneği de 

tekâlif-i şâkka vergisi olarak belirttiğimiz âyâniyye harcı üzerinden verebiliriz. 1798-

99 senesinde toplam mahkeme masrafı olan 6101 kuruşun 3000 kuruşu reayâdan 

âyâniyye adıyla tahsil edilmiştir242. Bu kayıttan o yıllarda Balıkesir’de mevcut olan 

âyânın reayâya haksız olarak zulmettiği sonucunu çıkartabiliriz. 

          Mahkeme harclarının incelediğimiz dönemin(1750-1800) ikinci yarısından 

itibaren artması bu dönemde reayânın sosyo-ekonomik durumu hakkında da bilgiler 

vermektedir. Dönemin ikinci yarısından itibaren sicillerde âyâniyye harcının ortaya 
                                                             
240 BŞS, nr. 731, vr. 15a-1. 
241 BŞS, nr. 738, vr. 40b-1, 51a-2. 
242 BŞS, nr. 738, vr. 8b-2. 
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çıkmış olması reayânın zulm gördüğünü göstermektedir. Ayrca diğer mahkeme 

harclarındaki artışta aynı zamanda reayânın bu dönemde mahkemeye sıkça 

başvurmuş olduğunu göstermekte ve devrin şartları göz önüne alındığında bu 

başvuruların tebrik ve teşekkürden ziyade şikayet üzerine olduğunu 

düşündürtmektedir. Ayrıca mahkeme kayıtlarındaki bu artış mahkemedeki diğer 

çalışan zümrenin de genel nizâmnameden aykırı olarak fazla ücret alabilecekleri 

ihtimalini de akla getirmektedir. 

 

4.5. Tevzî Defterlerinden Tenzîl Edilen Mahallelere Ait Masraflar 

          Mahalle kelimesi ‘’hulûl kökünden gelmekte olup, "bir yere inmek, konmak, 

yerleşmek" anlamlarına gelmektedir243. Osmanlı Devleti’nde mevcut bulunan 

mahalle yapısı Asya’dan gelen Türk şehircilik anlayışının devamı olmakla birlikte, 

İslam’a geçiş ile birlikte Türk-İslam şehircilik anlayışından ve Anadolu’ya geliş ile 

birlikte Bizans’ta bulunan şehircilik anlayışından da etkilendiği de bilinmektedir.  

          Osmanlı Devleti’ndeki mevcut mahallelerin oluşumuna bakıldığında genellikle 

mescit ve camiler etrafında teşekkül ettikleri görülmektedir244. Bu duruma örnek 

olarak Balıkesir’de Elhac İshak, Şeyh Lütfullah vs. mahalleleri verilebilir. Bir diğer 

oluşum şekli ise şehrin belirli bir noktasına yerleştirilen esnaf kollarının adı geçen 

noktaya yerleşmelerinin ardından o noktanın zamanla bir mahalle haline dönüşmesi 

şeklindedir. Buna örnek olarak ise Balıkesir’de ki Börkciler, Kasaplar, Eski 

Kuyumcular vs. mahalleleri verilebilir. Bunların dışında bir mahalle kurulduğu yerin 

coğrafi durumuna göre ya da mahallin Bizans döneminden kalan isminin Türk diline 

uyarlanması şeklinde de adlandırılabilmektedir245. 

          Osmanlı Devleti’nde mahalle, devlet teşkilatı içerisinde yönetim 

basamaklarının temel birimi olarak teşkilatlandırılmıştır. Osmanlı klasik döneminde 

mahalle imamları mahallelerden sorumlu olan en yetkili kişilerdir. Bu durum 19. 

yüzyıl’da yapılan değişikliklerle kadar bu şekilde devam etmiştir. Aynı dönemlerde 

gayrimüslim mahallelerinden sorumlu olan kişiler ise papazlar ya da hahamlar 

                                                             
243 Sami, s. 1003., bkz. Nejat Göyünç, ‘’Hane’’, DİA, XV, İstanbul: TDVY, 1997, s. 552-553. 
244 Ali Murat Yel, Mustafa Sabri Küçükaşçı, ‘’Mahalle’’, DİA, XXVII, İstanbul: TDVY, 2003, s. 324. 
245 Zeycan Gündoğdu, İzmir’de Kasap Hızır Mahallesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2008, s. 45. 
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olmuşlardır. 19. yüzyıl’dan itibaren mahallelerde en yetkili kişiler ise muhtarlar 

olmuştur. Mahalle imamlarının en önemli görevi, mahallelerden toplanacak olan 

vergilerin mahalle sakinleri arasında düzenli bir şekilde paylaştırılmasını ve 

paylaştırılan vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamaktır. Ayrıca doğum, 

ölüm, evlenme, mahalleye gelen ya da mahalleden ayrılanların kayıtlarını yapmakta 

mahalle imamlarının görevleri arasındadır246. 

          Osmanlı Devleti’nin çoğu şehrinde Müslüman mahallelerinden ayrı olarak 

gayrimüslim mahalleleri bulunsada, genel olarak Müslümanlar ile gayrimüslimlerin 

aynı mahallelerde oturdukları ve birbirleriyle komşuluk ilişkilerinde bulundukları ve 

alış-veriş yaptıkları bilinmektedir247.           

          Mahallelerde beraber yaşayan sakinler birbirlerinin hareketlerinden 

sorumludurlar. Mahalleye yeni bir sakin gelmek istediğinde hem mahalle imamı hem 

de mahalleden bir sakin kendisine kefil olurdu. Mahalle sakinleri için camiye gelmek 

toplum nezdinde güvenilir bir şahıs olmanın ölçüsü sayılmıştır. Mahalle içerisinde 

meydana gelecek bir olayda mahalle sakinlerinin tanıklığı büyük önem arz 

etmekteydi. Ayrıca mahalle sakinleri kendilerini rahatsız eden bir mahalle sakinini 

mahalleden uzaklaştırma yetkisine de sahiptiler. Bu saydığımız nedenlerden dolayı 

Osmanlı mahallelerinde çok sıkı bir otokontrol mekanizmasının bulunduğu 

söylenebilir248. 

          Mahalle sakinleri sakin oldukları mahallenin giderlerini karşılamakla 

yükümlüydüler. Bu giderler; câmi, mescid, mekteb, çeşme vb. yapıların yapılması ve 

onarılması, imam, müezzin ve muallim ücretlerinin ödenmesi ve ‘’tekalif-i örfi’’ ve 

‘’avârız-ı divaniyye’’ gibi vergilerdir. Bu nedenlerle Osmanlı mahallelerinde yaşayan 

sakinler birbirleriyle yardımlaşmak ve mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için 

‘’avarız akçası’’ adıyla bir fon oluşturmuşlardır249.  

          Mahallelerde yaşayan sakinlerin üzerine düşen vergilerin özellikle 18. 

yüzyıl’dan itibaren artış göstermiştir. Başlarda olağanüstü durumlarda talep edilirken 

zamanla sürekli hale gelen avârız vergileri reayâ üzerindeki baskıyı arttırmıştır. 

                                                             
246 Yel-Küçükaşçı, s. 325. 
247 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevi Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, C. 
4, (1984), İstanbul, s. 71. 
248 Ergenç, s. 75. 
249 Ergenç, s. 76. 
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Yüzyılın ortalarından itibaren tutulmaya başlanan tevzî defterlerinde de mahalle 

halkının üzerine çeşitli sebeplerle yüklenen harcamaların sonucunda halk bu 

masrafları karşılayamaz olmuştur. Bu sebeplerle, bazı durumlarda tevzî defterinde 

adı geçen masrafları sıkıntı içerisinde bulunan mahalle sakinlerinin ödememesi için 

ilgili masraflar şehirdeki diğer mahalle, esnaf ve köylere pay edilmiştir. 

 

4.5.1. Balıkesir Mahallelerinden Tenzîl Edilen Masraflar 

          İncelediğimiz dönem olan 1750-1800 yılları arasında Balıkesir şehrinde 20 

mahalle bulunmaktadır. Şehirlerde mevcut olan mahalle, köy ve esnaflar kendilerine 

tevzî edilen masrafları ödeyemedikleri durumlarda, ilgili masraflar şehirde ve 

köylerde meskun olan diğer vergi yükümlülerinin üzerine yüklenmekteydi. Bu 

dönemde farklı yıllarda şehirdeki mahallelerden bazıları kendilerine tevzî edilen 

masrafları ödeyemediklerinden dolayı, ilgili mahalleye düşen masraflar diğer 

mahallelerin, esnafların ve köylerin üzerine pay edilmiştir. Yapılan bu 

düzenlemelerde adı geçen masraflar şehre gelen paşaların ve onların kapı halklarının 

konaklama masrafları için verilmiştir.  

          1755-56 senesinde Cidde valisi Abdi Paşa’nın Balıkesir’e gelmesi sebebiyle 

yapılan harcamalardan dolayı şehirdeki İzmirler mahallesi sıkıntıya düşmüştür. 

Kendilerinden paşanın atları için arpa temîn edilmek istenmiştir. Ödemelerini aynî 

olarak yapmaları ya da istenen emtianın karşılığını nakit olarak vermeleri beklenen 

mahalle sakinleri bu ödemeyi yapamamışlardır. Bu yüzden tevzî defterinde 

ödemeleri gereken tutar olan 50 kuruşluk arpa ücreti İzmirler mahallesi sakinleri 

üzerinden düşülmüş ve şehirdeki diğer mahallelerin, köylerin ve esnafların 

ödeyecekleri tutara eklenmiştir250. 

          1778-79 senesinde Vezir Sürücü Çerkes Hasan Paşa’nın ve beraberinde kapı 

halkının Balıkesir’e teşrifleri sebebiyle paşa ve kapı halkının ihtiyaçlarının 

karşılanması ve konaklaması için masraflar yapılmıştır. Bu masraflar çerçevesinde 

İzmirler mahallesinin üzerine Hasan Paşa’nın konaklayacağı paşa konağının 

masrafları tevzî edilmiştir. Ancak, İzmirler mahallesi sakinleri bu meblağı 

ödeyememişlerdir. Bu yüzden, kendilerine tevzî edilen 20 kuruşluk masraf 

                                                             
250 BŞS, nr. 733, vr. 56a-2. 
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üzerlerinden düşülmüş ve şehirdeki diğer mahallelerin, köylerin ve esnafların 

ödeyecekleri tutara eklenmiştir. Görüldüğü üzere İzmirler mahallesi sakinlerinin 

ekonomik durumu ilgili senelerde iyi olmadığından dolayı, üzerlerine yüklenen 

masraflar bazı dönemlerde tenzîl edilmiştir251.  

          1798-99 senesinde Maraş valisi Esseyid Mustafa Paşa ve beraberinde kapı 

halkı Balıkesir’e teşrif etmiştir. Paşa ve kapı halkı için çeşitli masraflar yapılmıştır. 

Bu masraflar nedeniyle Oruçgazi mahallesi sakinleri sıkıntıya düşmüşlerdir. Bu 

sebeple, Oruçgazi mahallesinin ödeyeceği tutar olan 50 kuruş tenzîl edilmiştir. 

Meblağ şehre bağlı köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay edilmiştir252 

          50 senelik süreç içerisinde şehirdeki diğer mahalleler için ise bu şekilde 

düzenlenen kayıtlara rastlanmaması şehir sakinlerinin en azından üzerlerine yüklenen 

şehir masraflarını ödemekte büyük sorunlar yaşamadıklarını göstermektedir. 

 

4.6. Tevzî Defterlerinden Tenzîl Edilen Köylere Ait Masraflar 

          Osmanlı devletinin malî politikaları içerisinde köyler büyük bir öneme 

sahiptir. Köyler, ‘’Cizye’’, ‘’Avârız’’ vb. vergileri ödemenin yanında, âyni olarakta 

üstlerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftiler. Bunlar; ordunun 

geçeceği yolları düzeltmek, menzil teşkilâtı dahîlinde derbent ya da menzilkeş olarak 

görev yapmak, eyalet ve sancak beylerine ödemekle yükümlü oldukları vergileri 

ödeyemedikleri durumlarda verginin karşılığını aynî olarak yerine getirmek ve gelip 

geçen devlet erkânını ve kapı halklarını ağırlamak vb. yükümlülüklerdir. Bu 

saydığımız yükümlülüklerin en ağırı ise köylerden gelip geçen sancak 

mutasarrıflarının ve eyalet valilerinin köylerde konaklamaları sırasında yaptıkları 

harcamaları karşılamaktır. Bu harcamalar köylerdeki reayânın sırtına yüklenmiştir. 

Köyler ise bu harcamalar yüzünden sıkıntılı durumlara düşmüşlerdir. Bu gibi 

durumlarda yukarıda mahalle örneğini verdiğimiz tevzî edilen ücretin şehrin diğer 

vergi yükümlülerine pay edilmesi uygulaması devreye sokulmakta ve kendisine tevzî 

edilen meblağlar yüzünden sıkıntıya düşmüş olan bölgedeki reayâ bir nebzede olsa 

rahatlatılmaya çalışılmaktadır. 

                                                             
251 BŞS, nr. 733, vr. 136b-1. 
252 BŞS, nr. 738, vr. 30a-2. 
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4.6.1. Balıkesir Köylerinden Tenzîl Edilen Masraflar 

          İncelediğimiz dönem olan 1750-1800 seneleri arasında bazı durumlarda 

sıkıntıya düşmüş olan köylerin masrafları tevzî defterlerinden düşülerek ödemeleri 

gereken tutar şehire bağlı diğer köylere, mahallelere ve esnaflara yüklenmektedir. Bu 

dönemde Balıkesir köylerinin durumuna bakıldığında şehirde yaşayan reayâdan daha 

sıkıntılı durumda oldukları görülecektir. 

İlk olarak, 1756-57 senesinde şehirdeki mübaşirlerin konaklaması ve ağırlanması için 

köylerdeki hanlar ve konaklar seferber edilmiştir. Devlet erkanının konaklaması 

sırasında yapılan masraflar şehre bağlı köylere ve şehirdeki esnaflar ile mahalle 

sakinlerine tevzî edilmiştir. Ancak, Paşa ve Akçakısrak köyleri üzerlerine tevzî 

edilen masrafları ödeyemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden hem Paşa hem de 

Akçakısrak köyüne tevzî edilen 20’şer kuruşluk konak masrafı üzerlerinden 

düşülmüş ve şehire bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaflara ve mahallelere pay 

edilmiştir253. 

          1762-63 senesinde Anadolu valisi Hüseyin Paşa’nın Balıkesir’e teşrif etmesi 

sebebiyle masraflar yapılmıştır. Paşa, kapı halkıyla birlikte gelmiş ve şehirde belirli 

bir süre konaklamıştır. Bu süre zarfında kendisi için konaklama masrafları 

yapılmıştır. Ancak, Akçakısrak köyü kendi üzerine düşen 20 kuruşluk payı 

ödeyemeyeceğinden dolayı köy üzerine tevzî edilen masraflar şehire bağlı diğer 

köylere, şehirdeki esnaflara ve mahalle sakinlerine paylaştırılmıştır254. 

          1763-64 senesinde Balıkesir şehrinde yapılan masrafların hanelere tevzîi 

sırasında Aslıhan köyü ödemek zorunda olduğu 20 kuruşluk payı ödeyememiş ve 

köyün payı diğer köylere, mahallelere ve esnaflara pay edilmiştir255. 

          1775-76 senesinde Balıkesir’e teşrif eden Cidde valisi Abdi Paşa için masraflar 

yapılmıştır. Paşa, kapı halkıyla birlikte gelmiş ve gelenler köylerde ikâmet 

ettirilmiştir. Paşa’nın masraflarının çok fazla olmasından dolayı Balıkesir kazasına 

                                                             
253 BŞS. nr. 730, vr. 33a-1. 
254 BŞS. nr. 731, vr. 7a-1. 
255 BŞS. nr. 731, vr.  22b-1. 
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bağlı bütün köylerin toplamda 849,5 kuruş olan masrafları tenzîl edilmiş ve bu pay 

şehirdeki esnaflarla mahalle sakinlerine pay edilmiştir256. 

          Yine, 1775-76 senesinde Karesi mutasarrıfı Osman Paşa’nın masrafları 

Balıkesir şehri ahalisine pay edilmiştir. Paşanın masraflarının fazla olması nedeniyle 

ekonomik durumu el vermeyen bazı köylerin masraflarda ki payı tenzîl edilmiştir. 

Toplamda 18 köyün ödeyeceği 960 kuruşluk meblağ diğer köylere, şehirdeki esnaf 

ve mahallelere pay edilmiştir257. 

          1777-78 senesinde Balıkesir’e teşrif edip şehirde bir süre ikâmet eden Hasan 

Paşa için konaklama masrafları yapılmıştır. Paşa, kapı halkıyla birlikte şehirde 

ikâmet etmiş olmasına rağmen, yapılan masraflar bütün kaza dahîlindeki hanelere 

tevzî edilmiştir. Ancak, İrvana, Köylü, Mendehorye, Halalca, Aslıhan, Çandır ve 

Yenice köyleri üzerlerine tevzî edilen masrafları ödeyememişlerdir. Bu yüzden bu 

yedi köyün ödeyeceği meblağ olan 483 kuruş şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki 

esnaf ve mahallelere pay edilmiştir. Bu meblağ içerisinde en yüksek ücreti ödeyecek 

olan köy ise 200 kuruş ödeyecek olan Mendehorye köyüdür258. 

          1778-79 senesinde Balıkesir şehri dahîlinde yapılan masrafların ödenmesi 

sırasında ekonomik olarak sıkıntıda olan Kamçılı, Atnos ve Çömlekçi köylerinin 

şehir masraflarındaki payı tenzîl edilmiştir. Kamçılı köyünün ödeyeceği 50 kuruş, 

Atnos köyünün ödeyeceği 50 kuruş ve Çömlekçi köyünün ödeyeceği 40 kuruş ilgili 

köylerden tenzîl edilerek şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere 

pay edilmiştir259. 

          Yine, 1778-79 senesinde menzil teşkilatı için yapılan harcamaların tutulduğu 

tevzî defterinde Mendehorye260 köyü için yapılmış bir tenzîl işlemi görmekteyiz. 

Mendehorye köyünün bu dönemde Balıkesir kazası dahîlinde derbent olarak çalışan 

bir köy olmasından dolayı şehir dahîlinde yapılan masraflarda köyün payı olan 127,5 

                                                             
256 BŞS, nr. 733, vr. 56a-2. 
257 BŞS, nr. 733, vr. 62b-2. 
258 BŞS, nr. 733, vr. 111a-2. 
259 BŞS, nr. 733, vr. 101a-1. 
260 Detaylı bilgi için bkz. Mutlu Aslan, 1840 (H.1256) Tarihli Temettu’at Defterine Göre 
Hüdâvendigâr Eyaleti Balıkesir Sancağı Merkez Kazasına Baglı Ovaköy (Atanos), Halalca, Balıklı 
(Mendehorye) ve Çayırhisar Köylerinin İktisâdi Ve Îctimâî Durumu, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2007. 
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kuruşluk meblağ tenzîl edilmiş ve meblağ şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf 

ve mahallelere pay edilmiştir261. 

          1778-79 senesine ait bir tevzî defteri kaydı daha bulunmaktadır. Harcamalar 

Karesi mutasarrıfı Elhac Kasım Paşa için yapılmıştır. Paşa için yapılan masrafların 

tutulduğu defterde paylarını ödeyemeyecek durumda olan Paşa, Çandar, Tepecik, 

Yenice, At, Çitnehor, Çağış, Okuf, Nergis, Atnos, Halaca, Gök ve Kavaklı köylerinin 

masrafları tenzîl edilmiştir. 13 köyün ödeyeceği toplam meblağ 595 kuruştur. Bu 

meblağ içerisinde payı en yüksek olan köy ise 250 kuruş ödeyecek olan Paşa 

köyüdür. Meblağ şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay 

edilmiştir262. 

          1778-79 senesine ait olan son tevzî defteri ise Vezir Sürücü Çerkes Hasan 

Paşa’nın gelişi sebebiyle tutulmuştur. Paşa, kapı halkıyla birlikte şehre teşrif etmiş ve 

yanında ayrıca mübaşirlerde gelmiştir. Paşa için yapılan masraflarda yine yukarıda 

örneğini verdiğimiz 13 köyün masrafları tenzîl edilmiştir. Tenzîl edilen masraf ise 

yine yukarıdaki örnekle aynı olmak üzere 595 kuruştur. Meblağ şehre bağlı diğer 

köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay edilmiştir263. 

          1787-88 senesinde Karesi mutasarrıfı Mehmed Paşa için harcamalar 

yapılmıştır. Yapılan harcamalarda sırasında Mendehorye köyü üzerine düşen paşa 

masrafları tenzîl edilmiştir. Tenzîl edilen meblağ 300 kuruştur. Meblağ şehre bağlı 

diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay edilmiştir264. 

          Yine, 1787-88 senesinde Balıkesir’e teşrif eden Anadolu valisi Derviş 

Mehmed Paşa şehirde 11 gün ikâmet etmiş ve hem kendisi hem de kapı halkı için 

harcamalar yapılmıştır. Bu harcamalar kapsamında Atnos köyü kendisine tevzî 

edilen 150 kuruşu ödeyememiş ve ödemesi gereken meblağ tenzîl edilmiştir. Meblağ 

şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay edilmiştir265. 

          1788-89 senesinde Anadolu valisi Derviş Mehmed Paşa yine Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Paşa, kapı halkıyla birlikte şehirde belirli bir süre konaklamış ve hem 

kendisi hem de kapı halkı için harcamalar yapılmıştır. Bu harcamalar kapsamında 
                                                             
261 BŞS, nr. 733, vr. 115b-1. 
262 BŞS, nr. 733, vr. 128a-2. 
263 BŞS, nr. 733, vr. 136b-1. 
264 BŞS, nr. 737, vr. 2a-1. 
265 BŞS, nr. 737, vr. 15b-1. 
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Kamçılı köyü kendisine tevzî edilen 150 kuruşu ödeyememiş ve ödemesi gereken 

meblağ tenzîl edilmiştir. Meblağ şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve 

mahallelere pay edilmiştir266. 

          1797-98 senesinde Anadolu valisi Vezir Ali Paşa Balıkesir’e teşrif etmiştir. 

Paşa, kapı halkıyla birlikte gelmiş ve şehirde üç gün ikâmet etmiştir. Paşa, üç günlük 

ikâmetinde Mendehorye köyünde kalmıştır. Paşa ve kapı halkı için çeşitli harcamalar 

yapılmıştır. Bu harcamalar kapsamında Mendehorye köyüne tevzî edilen 500 kuruş 

tenzîl edilmiştir. Meblağ şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere 

pay edilmiştir267. 

          1798-99 senesinde Maraş valisi Esseyid Mustafa Paşa Balıkesir’e teşrif 

etmiştir. Paşa, kapı halkıyla birlikte gelmiş ve hem kendisi hem de kapı halkı için 

harcamalar yapılmıştır. Bu harcamalar kapsamında ekonomik olarak sıkıntıya 

düşecek olan Ayşebacı, Atnos, Ak ve Çağış köylerinin toplamda 300 kuruş olan 

ödeyecekleri meblağ tenzîl edilmiştir. Meblağ şehre bağlı diğer köylere, şehirdeki 

esnaf ve mahallelere pay edilmiştir268. 

          Son olarak, 1799-1800 senesinde Mısır seferi nedeniyle Balıkesir şehrinden 85 

nefer talep edilmiş ve bu neferlerin ihtiyaçları Balıkesir ahalisi tarafından 

karşılanmıştır. Tutulan tevzî deferinde üzerine düşen masrafları ödeyemeyen 

Çömlekçi köyünün ödeyeceği 420 kuruşluk meblağ tenzîl edilmiştir. Meblağ şehre 

bağlı diğer köylere, şehirdeki esnaf ve mahallelere pay edilmiştir. Ayrıca, Çobanlar 

köyüne perişan olmaması için ‘’adad-ı vilayet’’ adıyla tevzî defteri gelirlerinden 410 

kuruşluk yardım yapılmıştır269. 

           

           

 

 

 
                                                             
266 BŞS, nr. 737, vr. 19a-1. 
267 BŞS, nr. 738, vr. 8b-2. 
268 BŞS, nr. 738, vr. 30a-2. 
269 BŞS, nr. 738, vr. 51a-2. 
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5.SONUÇ 

 

          1750-1800 tarihleri arasında Balıkesir kazası dahîlinde tutulan 50 adet tevzî 

uygulamasına ve incelediğimiz diğer konulardaki çalışmalara dayanarak bazı 

çıkarımlarda bulunmak mümkündür. 

          İlk olarak, Balıkesir kazasındaki mevcut tevzî defterlerinin mahiyeti 

incelenmiştir. Bu bölümde, tevzî uygulamalarının tarihsel arka planı üzerinde 

durulmuş ve reayâ üzerine yüklenen bu vergilerin hangi şartlarda ortaya çıktığı 

incelenmeye çalışılmıştır. 16. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun 

uğradığı siyasi, askeri ve sosyal değişimler, tabi olarak malî sistemde de bir takım 

değişikliklere yol açmış ve 17. yüzyılın sonlarından itibaren yeni bir malî sektör 

olarak tevzî uygulamalarının ilk örnekleri görülmeye başlanmıştır. 

          İkinci olarak, tevzî uygulamalarının hangi prensipler dahîlinde yürütülmeye 

çalışıldığı üzerinde durulmuştur. Açıklamasını önceki bölümlerde vermeye 

çalıştığımız üzere tevzî defterleri, şehir yönetiminde söz sahibi olan Şehir Kethüdası, 

Pazarbaşı, Kadı, Mimarbaşı, Çöp Subaşısı, Mutasarrıf ve Vali gibi devlet 

görevlilerinin yanında raiyyet kökenli ve bulundukları kazanın önde gelen 

kişilerinden olan Âyân ve Voyvoda gibi yöneticilerin ortak katılımıyla ‘’cümle 

marifet ve marifet-i şer’ile’’ prensibine uygun olarak hazırlanmaktaydılar. Yukarıda 

saydığımız bütün bu yöneticilerin katıldığı bir toplantı ile kaza dahîlinde yapılan 

masraflar reayâya pay edilmekteydi. Kaza dahîlinde yapılan her türlü masrafı 

karşılayan tevzî defteri uygulamalarının senede iki defa olmak üzere Ruz-ı Hızır ve 

Ruz-ı Kasım aylarında reayâdan talep edilmesi kararlaştırılmıştır. Sultan III. Selim 

döneminde 1792 senesinden itibaren kanun haline getirilmiş olan bu uygulama 

pratiğe dökülemeyip teoride kalmıştır. Balıkesir’deki tevzî defteri uygulamalarına 

bakıldığında, defterlerin büyük çoğunluğunun bir senelik olarak hazırlandığı 

görülecektir. Bunun yanında reayâ üzerine ek bir yük olarak ‘’Aralık tevzî’’ 

uygulamaları da bulunmakta olup, senede ikiden fazla tevzî uygulamalarının da 

bulunduğunu söylemek mümkündür. 

          Bu şekilde hazırlanan tevzî defterlerinin kontrolü için bir sureti İstanbul’a 

gönderilmekte ve orada ilgili memurlar tarafından kontrol edilmekteydi. Eğer tevzî 
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defterine yansıtılan masraflar ilgili daire tarafından kabul edilirse padişah onayına 

sunulmakta ve toplanmasına izin verilmekteydi. Ancak bu kurala uyulmadığı ve 

sürekli olarak sistemin suistimal edildiği malumdur. Tevzî defterlerine yansıtılan 

masraflar İstanbul’un onayı olmadan da toplanmıştır. 

          Üçüncü olarak, tevzî defterlerinde mevcut olan masrafların kaza sakinlerine 

pay edilme şekline bakıldığında ‘’Kaide-i belde’’ denilen geleneğin uygulandığı 

görülmektedir. Bu gelenek, kazadan kazaya farklılık göstermektedir. Genel 

prensiplere göre, kaza dahîlinde yapılan masrafların 2/3’ü kaza dahîlindeki mahalle 

ve esnaflara yüklenmekte, kalan 1/3’lük pay ise kazaya bağlı köylere dağıtılmaktadır. 

Ancak, Balıkesir’deki tevzî uygulamalarında bu tarz bir paylaştırmadan söz etmek 

mümkün değildir. Balıkesir dahîlinde yapılan ve tevzî defterlerine geçirilen 

masrafların reayâ üzerine tevcihi hane hesabı üzerinden yapılmış, kazaya bağlı olan 

mahalle ve köylerden vergi mükellefi miktarı doğrultusunda vergi alınmıştır. Bazı 

durumlarda mahallelere ait olan payların Balıkesir’de mevcut olan esnafların üzerine 

tevcîh edildiği ve esnafların da masraflara ortak olduğu görülmektedir. 

          Dördüncü olarak, tevzî defterlerinde bulunan masraflar defterden deftere 

değişiklik göstermektedir. Bazı defterler paşaların harcamaları için tutulmuşken, 

bazıları savaş dönemlerine denk geldiğinden mütevellit savaş harcamaları için 

yapılan masrafların daha ağırlıkta olduğu bir şekilde tutulmuştur. Bunlardan başka 

şehirde yapılan masrafların ağırlıkta olduğu tevzî defteri uygulamalarına rastlamak 

da mümkündür. İlgili tevzî defterlerinde mevcut olan masraf miktarlarına 

bakıldığında ise istisnalar bulunsada, genel olarak masraflarda bir artış eğiliminden 

söz etmek mümkündür. İncelediğimiz dönem içerisinde Balıkesir kazası ahalileri için 

1164 (1750-51) senesinde tutulan tevzî defterinde yapılan masrafların toplamı 716 

kuruş iken, 50 sene sonra 1214 (1799-1800) tarihinde ayrı ayrı tutulan iki adet 

Balıkesir tevzî defterinin toplam masrafı ise 147717 kuruştur. 50 sene içerisinde 

meydana gelen bu artış, hem tevzî defterlerinde mevcut olan masraf çeşitlerinin 

artması hem de sistemin taşrada tamamen oturmasıyla açıklanabilir. Ayrıca, 

sistemdeki mevcut suiistimallerinde bu artıştaki payı büyüktür. 

          Beşinci olarak, tevzî defterlerinde mevcut olan suiistimallere değinilmiştir. 

Sistemin ortaya çıkışından itibaren zamanla hem taşradaki devlet görevlilerinin hem 

de yerel yöneticilerin sistemi ne şekillerde suiistimal ettikleri ortaya konmaya 
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çalışılmıştır. Taşrada bulunan devlet yöneticileri ve yerel yöneticiler çeşitli adlarla 

reayâdan tevzî defterlerinde istenen meblağlardan fazlasını tahsil etmişlerdir. Bu 

hukuksuzlukları yaparken ise reayâyı tehdit etmekten çekinmemişlerdir. Devletin 

içinde bulunduğu sıkıntılı durum kendileri için bir fırsat olmuş ve her fırsatını 

bulduklarında reayâyı soymaktan çekinmemişlerdir. Bunun yanında, sistemdeki 

mevcut suiistimallere karşı devletin almaya çalıştığı önlemler irdelenmiştir. 

İncelediğimiz dönemde devlet özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

sistemdeki bozuklukları düzeltebilmek için fermanlar ve adaletnâmeler yayınlamıştır. 

Sultan III. Selim, yapılan usulsüzlüklere karşı yeni yönetmelikler ortaya koymuş ve 

bunlara uymayanların şiddetle cezalandırılacaklarını ilan etmişsede, taşradaki 

yöneticiler bu uyarılara kulak asmamışlardır. Sultan II. Mahmud ise yapılan 

usulsüzlüklere karşı tedbirlere başvurmuştur. Sultan 1826 senesinde tevzî defterlerine 

yansıtılan masrafların önceden ödenmesi durumunda ortaya çıkan faiz gelirlerinin 

ortadan kaldırılabilmesi için ‘’Memleket Sandıkları’’ uygulamasını getirmiştir. 

Uygulama ile taşradaki her kaza toplayacağı meblağları buralara aktararak devlet 

görevlilerinin ödedikleri meblağların karşılığında aldıkları faizlerden kurtulmaya 

çalışmıştır. Ayrıca Sultan II. Mahmud, yapılan usulsüzlükleri şiddetle 

cezalandırılacağı uyarısını tekrarlamıştır. Ancak, yapılan bütün uygulamalara rağmen 

suiistimallerin önü alınamamıştır. 

          Son bölümde ise, Balıkesir tevzî defterlerinde bulunan masraf çeşitlerinin 

kategorilerine göre ayırılması ve bu masrafların içeriğinin açıklanması gelmektedir. 

Bu bağlamda, Balıkesir kazasına ait olup, dört bölüme ayırdığımız masrafların 

içerikleri açıklanmış ve ilgili masrafların meblağları verilmiştir. Açıkladığımız 

imdâd-ı seferiyye ve hazeriyye vergileri, menzil giderleri, mahkeme harçları ve 

devlet erkânı için yapılan masraflar Balıkesir tevzî defterleri içerisinde yer alan 

masrafların çok büyük bir kısmını oluştumaktadır. Son iki kısımda ise mahalle ve 

köylerin şehir için yapılan masraflar nedeniyle zorda kalmaları durumunda ödemeleri 

gereken ücretlerin tenzîl edilerek, şehirdeki diğer mahalle ve köylere pay edilme 

uygulamaları incelenmiştir. 

           Sonuç olarak, tevzî defteri uygulamaları devletin kendi eliyle oluşturduğu bir 

sistem olmayıp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar neticesinde kendiliğinden oluşmuş 

bir malî yapıdır. Tevzî uygulamaları her ne kadar merkez maliyesini kapsayan 

harcamaları barındırsada maliyenin taşra kısmıyla ilgilidir. Ancak, şu da 
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unutulmamalıdır ki, ortaya çıkan sistem sadece taşra maliyesi kapsamında 

değerlendirilemeyecek kadar büyük yeni bir malî sektördür. Sistemin uygulanması 

esnasında ortaya çıkan meblağlar devletin diğer bütçelerindeki meblağlar ile 

yarışacak boyutlardadır. Bu yeni malî sistemin ortaya çıkışı ise tesadüfi değildir. 18. 

yüzyıl, devletin malî alanda sıkıntılar yaşadığı bir geçiş süreci olup, sistemdeki 

tıkanıklığın aşılmasında yeni yöntemlerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Yaşanan 

değişimlerin neticesinde merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte malî politikalar 

önceki döneme göre özel teşebbüse daha açık hale gelmiştir. Bu dönemde devlet 

kendi isteği dışında oluşmuş olan taşradaki yeni malî sektörü kontrol etme amacında 

olmuştur. Ancak, devlet, sistemin sürdürülebilirliği açısından sistem içerisindeki 

bozuklukları çoğu defa görmezden gelme ve legalleştirme yolunu seçerek, ilerleyen 

yıllarda devletin ekonomik yapısını tamamiyle değiştiren ve otoritesini sınırlandıran 

bu değişimi kendi eliyle kuvvetlendirmiş, akabinde ise kabullenmek zorunda 

kalmıştır. 

          Konu, malî tarih kapsamında değerlendirildiğinde ise farklı sonuçlara ulaşmak 

mümkündür. Önceki yüzyıllarda devletin elinde bulundurduğu gelirlerin önemli bir 

bölümünün zamanla taşraya kayması sonucunda devlet ile taşra arasında mevcut 

gelirlerden pay alma savaşı başlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren devletin elinde 

bulundurduğu gelirleri arttıramamasından dolayı taşra da bulunan tımar arazilerini 

merkez hazinesi kapsamına almasına karşılık olarak taşra, bu gelirleri tekrar kendi 

bünyesinde toplama savaşına girmiştir. 18. yüzyılda tasarruf edilen gelir 

kaynaklarının arttırılamaması ise devlet içerisinde mevcut olan gelirlerin arttırlması 

sonucunu doğurmuştur. Böylece tevzî uygulamaları başlamıştır. 

          Konu, reayâ açısından değerlendirilecek olursa, sistemin genel olarak reayânın 

aleyhine olduğu sonucuna varılabilir. Sistemdeki mevcut çarpıklıkları düzeltebilecek 

tek merci olan merkezi otoritenin yapılan hukuksulukları meşrulaştırma çabası doğal 

olarak reayâyı mağdur durumuna sokmuştur. Sürekli olarak haksız yere mağdur olan 

reayânın ise hem taşradaki hem de merkezdeki yöneticilere karşı tavır alması 

kaçınılmaz olmuştur. Ancak, tevzî uygulamalarında ilk kez görüleceği üzere, 

yapılacak masrafların reayânın temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda 

kararlaştırılması, reayâya azda olsa bir söz hakkı verildiği gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Nitekim, şehir masrafları için ödenen ücretler katılım payı niteliği 

taşımakta olup, Sultan II. Mahmud döneminde oluşturulan Memleket Sandıkları 
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uygulaması ile bir fon niteliği kazanmıştır. Böylece, tevzî uygulamalarında temelleri 

atılan her haneden eşit oranda vergi alma usulü Tanzimat’ın ilanından sonra ortaya 

konacak olan yeni vergi sistemininde temelini oluşturmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

KAYNAKÇA 

Arşiv Kaynakları 

 

Balıkesir Şer’iyye Sicilleri (BŞS) 

Nr. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738. 

 

 

İnceleme ve Araştırmalar 

 

AKDAĞ, Mustafa, “Osmanlı Tarihinde Âyânlık Düzeni Devri (1730-1839)”, Tarih 
 Araştırmaları Dergisi, S.7, (1970-1974), İstanbul, s. 51-61. 

AKGÜNDÜZ,  Ahmet, ‘’İlam’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000, s. 72-73.  

AKYÜZ ORAT, Jülide, “Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında 
 Ankara Uygulamaları”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 
 22, (2012), s. 219-232. 

AÇIKEL,  Ali ve Abdurrahman Sağırlı, “Tokat Şer’iyye Sicillerine Göre Salyâne 
Defterleri  (1771- 1840)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 
41, (2005),  İstanbul, s. 95-145. 

ASLAN, Mutlu, 1840 (H.1256) Tarihli Temettu’at Defterine Göre Hüdâvendigâr 
 Eyaleti Balıkesir Sancağı Merkez Kazasına Baglı Ovaköy (Atanos), Halalca, 
 Balıklı (Mendehorye) ve Çayırhisar Köylerinin İktisâdi Ve Îctimâî Durumu, 
 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
 Kütahya, 2007. 

BRAUDEL, Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, 
 İstanbul: Çeltüt Matbaacılık, 1990. 
 

BEYDİLLİ, Kemal, ‘’III. Selim’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXVI, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, s. 420-425.  

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 
 Yapısı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991. 
 



94 
 

CEZAR, Yavuz, “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Mali  
Sektörün  Büyüklüğü Üzerine”, Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, S. 9, 
(1996), İstanbul, s. 89-143.  

ÇELİK, Şenol, ‘’Şehir Kethüdası’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 451-453. 

ÇETİN, Cemal, Anadolu’da Faaliyet Gösteren Menzilhâneler (1690-1750), Selçuk 
 Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2009. 

ÇETİN, Cemal, “Konya Şehir Masrafları Çerçevesinde, Hatunsaray Ahalisinin Vergi 
 Yükü Üzerine Bazı Tespitler(1675-1725)”, I. Uluslararası Hatunsaray 
 (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu(Bildiriler 2-4 Ekim 
 2011), Konya, 2012, s. 347-359. 

ÇİFTÇİ,  Cafer, “18. Yüzyılda Bursa Halkına Tevzî Edilen Şehir Masrafları”, 
Uludağ  Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, 
(2004), Bursa, s. 67-86. 

EFENDİ, Raşid Mehmed, Tarih-i Râşid ve Zeyli ve Çelebizâde İsmail Âsım Efendi, 
 (Yayına Hazırlayan: Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet 
 Zeki İzgöer), İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. 

 
EMECEN, Feridun, ‘’Zağanos Paşa’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XLIV, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013, s. 72-73. 
 
GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken 
 Neşriyat, 2014. 
 
GENÇ, Serdar, Osmanlı-Safevi Savaşlarında Sefer Organizasyonu ve Lojistik 1722-
 1725, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 
 2012. 
 
GENÇ, Serdar, “Mısır Seferi (1798-1802): Askeri İaşenin Sağlanması ve Karesi 
 Sancağı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balıkesir, Yeditepe Yayınevi, (2007), 
 İstanbul, s. 219-242. 
 
GENÇ, Serdar, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Karesi Sancağında Hububat Üretimi, 
 Ticareti ve İstanbul’un İaşesine Katkısı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
 Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2005. 
 
GENÇ, Serdar, “XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Balıkesir’de Ekmekçi Esnafı”, Uludağ 
 Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 12, (2007), Bursa, s. 59-70. 
 
GÖYÜNÇ, Nejat, ‘’Hane’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XV, İstanbul: Türkiye 
 Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 552-553. 
 



95 
 

GÜNAL ÖDEN, Zerrin, ‘’Karesi Bey’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXIV, 
 İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 487-488. 
 
GÜNDOĞDU, Zeycan, İzmir’de Kasap Hızır Mahallesi, Adnan Menderes 
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2008. 
 
GÜNEŞ YAĞCI, Zübeyde, ‘’Karesi Sancağının İdari Taksimatı ve Yer İsimleri’’, 
 ed.: Prof. Dr. Ali Duymaz, Balıkesir Kent Tarihi(Coğrafya, Tarih Arkeoloji, 
 Sanat Tarihi, Kültür ve Edebiyat), Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm 
 Müdürlüğü, 2013, s. 117-126. 
 
GÜNEŞ YAĞCI, Zübeyde, ‘’Balıkesir Kent Yaşamı’’, ed.: Prof. Dr. Ali Duymaz,  
 Balıkesir Kent Tarihi(Coğrafya, Tarih Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültür ve  
 Edebiyat), Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013,                      
s. 137-153. 
 
GÜNEŞ YAĞCI, Zübeyde -Serdar Genç, H. 1256/ M. 1840-41 Tarihli Balıkesir                                       
Nüfus Defteri (Değerlendirme ve Transkripsiyon): Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi 
Yayınları No:9, 2013. 
 
HALAÇOĞLU, Yusuf, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), İstanbul, 
 İlgi Kültür, 2014. 
 
İLGÜREL, Mücteba, ‘’Balıkesir’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, V, İstanbul: Türkiye 
 Diyanet Vakfı Yayınları, 1992, s. 12-14. 
 
İLGÜREL, Mücteba, “Balıkesir’de Âyânlık Mücadelesi”, İstanbul Üniversitesi 
 Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, (1973), İstanbul, s. 63-75. 
 
İNALCIK,  Halil, ‘’Military and Fiscal Transformation in Ottoman Empire’’, 
 Archivum  Ottomanicum, VI, (1980), Louvain, s. 283-337. 
 
İNALCIK,  Halil, ‘’Mehmed I’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXVIII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, s. 391-394. 
 
İNBAŞI, Mehmet, ‘’Karesi Sancağı ve İdarecileri (1750-1800), ed.: Ahmet 
 Şimşirgil, Murat Uluskan, Uğur Demir, Fatih Gürcan, Prof. Dr. Mustafa Çetin 
 Varlık Armağanı, 2013, s. 246-259. 
 
KAHRAMAN, Seyit Ali, Sicill-i Osmanî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
 1996. 
 
KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi(Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Dönemleri 1789-
 1856), C. 5., Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011.  
 
KALELİ, Hüseyin, “Osmanlı Madeni Para Rejiminde Enflasyona Yol Açması 
 Bakımından Tağşişler ve Sebepleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktsadi 
 ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, (2002), Isparta, s. 189-206. 
 



96 
 

KENANOĞLU, M. Macit, ‘’Vergi’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XLIII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013, s. 52-58. 
 
MERT, Özcan, ‘’Âyân’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, IV, İstanbul: Türkiye Diyanet 
 Vakfı Yayınları, 1991, s. 195-198. 
 
MUTAF, Abdülmecid, “Balıkesir’de İskan Edilen Ermeni’lerin Yönetim ve 
 Müslüman Halkla İlişkileri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 1, (2003), Manisa, s. 71-81. 
 
NAGATA, Yuzo, Tarihte Âyânlar (Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme), 
 Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997.  
 
NEUMANN,  Cristoph K., “Selanik’te Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Masarif-i 
 Vilayet Defterleri: Merkezi Hukumet, Taşra İdaresi ve Şehir Yonetimi 
 Ucgeninde Mali İşlemler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 16, (1998), İstanbul,     
 s. 69-97.  
 
ÖNTUĞ, Mustafa Murat, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir Şehrinin Fiziki, 
 Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2003.  
 
ÖZKAYA, Yücel, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, Ankara: Türk Tarih Kurumu 
 Yayınları, 1994. 
 
ÖZKAYA, Yücel, “XVIII. Yüzyılın Sonlarında Tevzî Defterlerinin Kontrolü”, 
 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, (1981), Konya, s. 
 135-155.  
 
ÖZKAYA, Yücel, ‘’Mütesellim’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, s. 203-204 
 
ÖZLÜ, Zeynel, “Göynük’e (Bolu) Ait Bazı Gelir ve Giderlerin Tahlili: Avârız 
 Vergisi”, OTAM, S. 19, (2006), Ankara, s. 381-397. 
 
PAKALIN, M. Zeki, ‘’Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü’’, İstanbul: 
 Millî Eğitim Basimevi, C. II, 1993.  
 
PEKER, Hasan Sencer, “Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı 
 Ekonomisi İle Bir Karşılaştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve 
 İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, (2015), Çankırı, s. 1-12. 

RADUDUSEV, Evgenij, ‘’Les depenses locales dans l’Empire Ottoman au XVIII                          
siecle;  Selon des donnees de registres de cadi de Ruse, Vidin et Sofia’’, Etudes 
 Balkaniques, XV/3, (1980), s. 74-94. 

SAK, İzzet ve Cemal Çetin, ‘’XVII ve XVIII Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde 
 Menziller ve Fonksiyonları: Akşehir Menzilleri Örneği’’, Selçuk Üniversitesi 
 Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, (2004), Konya, s. 179-221. 



97 
 

SAMİ, Şemseddin, ‘’Kâmûs-ı Türkî’’, İstanbul 2005.  

 
SARICAOĞLU, Mehmet Esat, Malî Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez-
 Yaşra İlişkileri(II. Mahmud Döneminde Edirne Örneği), Ankara: Kültür 
 Bakanlığı Yayınları, 2001. 
 
SEVİM, Ali, ‘’Süleyman Şah’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s. 103-105. 
 
SU, Kamil,  17. ve 18. Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı, İstanbul: Resimli Ay 
 Matbaası, 1937.  
 
ŞEN, Ömer, Osmanlı Panayırları(18.-19. Yüzyıl), İstanbul: Eren Yayınları, 1996.  
 
TABAKOĞLU,  Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları, 1986.  
 
TABAKOĞLU, Ahmet, ‘’İmdâdiyye’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXII, İstanbul: 
 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000, s. 221-222.  
 
TANIDI, Duygu, R-3 Numaralı Rusçuk Şer’iyye Sicilinin Çeviriyazısı ve Tahlili(H. 
 1193-1100/M. 1682-1688), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2013.  
 
ÜNAL, Mehmet Ali, "Osmanlı Tarih Sözlüğü", İstanbul: Paradigma Yayınları, 2011.  
 
ÜNLÜYOL, Aynur, Şeriyye Sicillerine Göre XVIII. Asrın İlk Yarısında Balıkesir, 
 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa 1995.  

URSİNUS,  Michael O. H., ‘’Avarız İanesi und Tevzi İanesi in der lokalverwaltung 
 des  Kaza Manastır (Bitola) im 17. Jh’’, Quellen zur Geschichte des 
 Osmanishchen Reiches: 13-24 Prilozi za Orijentalnu Filologiju 30, (1980),         
 s. 481-490.  
 
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Karesi Vilâyeti Tarihçesi, (Yayına Hazırlayan: 
 Abdülmecit Mutaf), Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, 2000.  
 
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten, 
 C. XXXXIX, S. 156 (1975), İstanbul, s. 659-696. 
 
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. 3. K. 1. Ankara: Türk Tarih 
 Kurumu Yayınları, 1995.  
 
YALÇINKAYA, M. Alaaddin, ‘’The Provincial Reforms of the Early Tanzimat 
 Period as Implimented in the Kaza of Avrethisarı’’, OTAM, S. 6, (1995),      
 s. 343-385.  
 
YEL, Ali Murat, Mustafa Sabri Küçükaşçı, ‘’Mahalle’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 
 XXVII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, s. 323-326. 
 



98 
 

WHİTE,  Sam, Osmanlı’da İsyan İklimi, çev.: Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Alfa 
 Yayıncılık, 2013. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

EKLER 

 

 

Ek 1. Masraf Kaydı Transkripsiyonu (BŞS, nr. 732, vr. 7b-2) 

 

           Defter oldur ki işbu bin yüz seksen dört senesine mahsuben kütahya valisi 

devletlü vezir-i mükerrem ibrahim paşa hazretlerine ba emri ali tayîn olunan medine-

i balıkesir kazasından imdad-ı seferiyye ikibin yüz guruş ve karesi mutasarrıfı miri 

miran-ı kirâm uzun abdullah paşaya tayîn olunan imdad-ı seferiyye bin dört yüz 

yirmi sekiz guruş ve sene-i mezbura mahsuben muharrem-ül haramın onuncu günü 

bir sene tamamına değin medine-i mezbura menzil-i devlet-i aliyeden mürur-u ubur 

iden ulaklara zahmet çektirmemek şartıyla ve cümle ittifâkıyla medine-i mezbura 

sükkandan elhac ibrahim ağa menzilci nasb ve tayîn ber uhde ve kabul merkuma 

ücret-i menzil dört bin beş yüz guruş ve binbaşı kocabaşa verilen zehayir fırıncıya ve 

nan-ı azîz ve şaîr ve hatab ve saman ve mesarif saire ikiyüz yirmi bir guruş ve 

börekçiler mahallesi ve elhac gaybi mahallesi konaklarına şirî rugan on guruş 

karaoğlan mahallesi konağı beş guruş karye-i çayırhisar saman dört guruş selahaddin 

mahallesi konağı beş guruş ve izmirli mustafaya kahve baha iki guruş mütesellim 

sabık ağaya kahve akçesi sekiz guruş çitnehor karyesinin bargir ücreti üç buçuk 

guruş umur bey mahallesi konağı beş guruş şeyh lütfullah mahallesine konak beş 

guruş sene-i mezbura mahsuben güherçile malı altıyüz yirmi beş guruş karacalar 

beytülmalı akçesi elli guruş ibrahim beyin bermucib defter-i müfredat üçyüz seksen 

dört buçuk guruş hacı ismail mahallesi konak beş harc-ı defter altıyüz guruş harc-ı 

ilamat senevi elli hüddâmiye altmış guruş eminiye altmış guruş katibe yirmi guruş 

mahzariye altı guruş odabaşı on beş guruş çavuşana on guruş tahsildar ikiyüz guruş 

mecmu on bin beş yüz seksen guruş bali olub lakin meblağ-i mezburdan ahali-i 

vilayetin tahsildar merkum ibrahim bey zimmetinde bundan akdem tevzî olunan deve 

ve bargir bahasından bin üçyüz on guruş alacak hakkı bad-el ihraç sahhul baki dokuz 

bin ikiyüz yirmi bir guruş cümle ahali-i kaza-i marifeti ve marifeti şerile kazanın 

bad-el zam mevcud yüz kırk hanesine tevzî olundukda has kurralarının hanelerinden 

yirmişer guruş tenzîl olunub has kurralarına kırk altışar guruş on altışar para isabet 

edip vesair mahallat ve kurralarına mevcud hanelerine altmış sekiz guruş on altışar 
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para isabet etmekle fahrül âyân tahsildar ibrahim bey yedine tahsil cümle ittifakıyla 

verilen defter budur ki bervech-i ati zikr olunur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


