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OSMANLI ŞEHRİNDEKİ «MAHALLE» NİN İŞLmV VE 
NiTELiKLERİ ÜZERİNE . 

(}zer Ergenç 

«Mahalle»ler, önemli işlevleri olan şehir kesimlerindendir. Top
lumsal ilişkilerin düzenienişinde ve biçimlenişinde, kişilerin bir arada 
yaşadıkları bu alanın etkisi büyüktür. Bu yazıda, günlük yaşantımı
zın geçtiği çevrenin kurumsal yapısının tarihsel kökenierini gün
ışığına çıkarabilmek amacıyla, Osmanlı klasik dönemindeki mahalle 
düzeni ve nitelikleri üzerinde durulacaktır. 

Osmanlı şehrinde mahalle, birbirini tamyan, bir ölçÜde birbirle
rinin davramşlarından sorumlu,· sosyal dayarnşma içinde olan ki
şilerin oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir. Bir diğer tanımıyla, 
ayın mescidde ibadet eden «cema'at»in aileleriyle birlikte yerleştik
-leri şehir kesimidir. Mahallenin sosyal bir birim olarak taşıdığı 
önemden dolayı, Orta-Doğu ve İslam kültür çevresinin şeıuıileri, ma
hallelerden oluşan bir bileşim biçiminde tamınlanır1 • Kim! araştır
macılar, Islam §elır-inin en önemli özelliği olarak, çeşitli di:b.sel ve et
nik gruplara göre bölge ve semtlere ayrılmış olmasım belirtirler2

• 

ı Bu konuda ayrıntılı bilgi için -bkz. Sr..aw, Stanford J., History of the Ot
toman Empire and Modern Tıırkey, London 197S, s. 162-163; Tankut, Gönül, «The 
Spatial Distribution of Urban Activities in the Ottoman City-», Structure Sociale 
et Developpement Cuıtureı des Villes Sud-Est Eı(,ropeennes et Adriatiques aıuı; 
XVII• - XVIIle Swcıes (Venise 27-30 May 1971), Bucarest 1976, s. 258-259. Bu 
görüşlerin değerlendirilmesi için ·bkz. Ergenç, Özer, Osmanlı Şt$rinde Esnaf 
örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri, Türkiye'nin Sosyal ve Ekonrmi_fk Tarihi/So
cial and Economic History of Turkey (1071-1920); Ankara 1980, s. 105-107. 

2 Bkz. Grunebaum, G.E. von, «The Traditional Muslim City : Structure 
and Change : Essays in 1ıhe Nature and Growth of a Cultural Traditiom;.., The 
American Anthropologist 57 (1955), s. 141-157. Ayrıca bkz. Hourani, A.H., The 
Islamlc· City in iıhe Light of Recent Research, The Islamic City, London 1970, 
s. 22. Şehir sosyolojisi ve ekolojisinin geliştirdiği şehirlerin büyüme teorileri, 
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Bu gözlem, bir ölçüde Osmanlı şehirleri için de doğrudur. Osmanlı 
şehirlerinde de genellikle müslüman olmayanlar, ayrı mahallelerde 
oturuyorlardı. Bundan başka, bazı meslek mensupları kendi meslek
lerinin adlarıyla amlan mahallelerde topluca yaşamışlardır. Mesela, 
Çıkrıkçıların :kendi aı:llarıyla bilinen· mahalleleri oluşu gibi. ·Ancak, 
bu durumun, yani baz_ı grupl~I'ın top~lllp.un)>ütjinünden ayrı bir ma
halleye kapanışının, Osmanlı öncesi İslam şehirlerindeki kadar batı 
olmadığını, hemen belirtmek gerekir. Bunun nedeni, bir merkezi 
imparatorluğun kuvvetli ot<;>rite~i7v~t genel güvenliğin sağlanması 
için alınan önlemlerin, yaratılan kurumların işlevlerini iyi yerine 
getirmesi sonucu, mahallenin bir savunma alanı olmaktan çıkıp şehir 
yerleşik:leriııin-birbirleriyl~ dap.a rahat ilişki içine girebilmeleridir. 
Bl.ı. kçmud~_pek çok somut kanıt· göst~rilebilir. XVI .. yüzyıl Ankara
sında, .müslüman olmayanların .ayrı ayrı· oturduğu mahallelerin bu
l~as~a r?-ğment 1\Dkaralıl~I'!n. bir bü~ün olarak--rahat bir ıu§ıd 
~çi_n,_~e yaşaq.ıkla.rı _ap.l.~ş_ılmaktadır. Nitekim, 14 Ocak 1584 (1 ·Mu-:
harrem 992) tarihli bir belg~den,_ Satı binti Hüseyin adlı bir"ka~ 
Ha.nkah mahallesindeki eyi.I].~ Mirat adlı bir zimmiye sattığını3~ 
Nisan; ortaJai';ı. 1590 (Evasit:.-ı·c: Ahir· 998) tarilıli bir başkaSİndan 
:H1c~iıd1 riüı.haileiıiriden. Yahudi· :~enteş· veled.-i Salomon'un :komşusu 
Hahı:Alıi:ned'i dilyari i:Uphie:bir o·da blıia ederek eVlniıi öriünü :kapat~ 
tı~ içill'ş~k!yet ~fti~iJrl..ı, Va:ltar~ mB.haJlesincie z~. Ketsun y~~ 

öıt~eıliltle. prt~-Doğı:ı ve. !slam kültüvüiıün etkilerine ağırlık veren. teoriler. üZerine· 
(!.erli toplu bilgi için bkz •. Keleş, Ruşen, Eski-Ankara'da Bir §elıir-~ipolojisi,-An
k~ra · 197Cs~ · ~şı-i4z~ Yukarii:ıa an!lan e.ııerlerde ·et~İk ve dini ·g:~plin'lil -ay~ı. 
otiihna alahlarıhdii. bfrer kapalı bütilıı Millide yaşadıkları, ayrı İiderlerl ·:ye gü~ 
venlik kurumları ile birer birim oluşturdukları anlatılır. Mahalle liderlerinin 
de~lef otoriteshılıı. ~v'vetli ·oiciuğU zaıİı:iı.İılarda. ar~cı, zayıf aniarda .·iSe birer. 
yönetici ve koruyucu dıit~mda gorüÜiüklerinden · söj;ediJ.iı': iM. Lapidıii ·da: 
cil.ni v~ etnik gruplariiı:aylı. ma:hillelerde yerleşmiş olduklarını belirttikten sorira~· 
aynı meElek: sahiplerinin. de ayrı. :birer; :riı:ahalle . cenia' ati.. olarak .§ehirde . bir bÇH~: 
gede birlikte oturduklarıılı sciyl~r.·"Yukarıdakller gibi, o da mııiıaııe cemaatıe'rin·iri 
kesinlikie ,birbirleriilden ayrı ·gruplar oluşturciukiarııiı~ öyle ki mahalleİer ata-.: 
sm·da duvarların, geceleri· kilitlenen kapılarm Var olduğunu ekler (Muslim Ci:. 
ties and ~İarrÜc Societies, Midi!Je Easte-in Oities; Californiıi: 1969, s:·49). B~ :Ko~J 
niıd-~hl gözleİnler ıçlıi· iyrıca .b~. Barlhold,·tsidin Mea,l,niyet'i Tarilii~ Çev: .ve 
aÇıklayan: Fllad Ki:iprüiü, ·kk:ara.-1963 ·ç2: .tıi_skı), s. 23. . . 

· • 3 - B.ıiz: Anita~a. . şı;ır.. :ş~~. · :ii957. · · 1 . 

. 4 ··~kz~-_Aiıkara §ei. sic: İI/1316 ... 
. · . ...:. ,.,. . ... ' . 



led-i Yadigar':ui. evinin Yusuf bin: Abdullah'ırikiyle bitişik olduğtinu5 , 
4 Mayıs 1594 (12Şa'ban 1002) günü Kafirköyü mahallesinden Bali 
veled-i İskender'in evini Hacı Mehmed bin Abdi'ye sattığım6 , Ka
lede müslümanlada zimmilerin yanyana oturduklarım7 , Hacı Doğı;ııı 

lrnahallesinde8 , Eşenhor. mahallesinde9
, -~ Boyacı Ali mahallesiiıde10 

birbirine bitişik müslüman ve .zim:mi evlerinin' bulunduğunu öğreni
yoruz. 13 Teı:nlnuz 1607 -(18 R. Evvel 1016) tarihli Ankara kadısına 
gönderilmiş bir ferın"anda, «Ankara'daki.yahudiler şehrin Çeşitli··ma~ 
hallelerinde sakin olu b, ayrı' bir yahudi mahallesi bulunmadığı ve 
avarız vergilerini oturdukları mahalle halkı ile: birlikte verdikleri 
halde, mevkufat defterlerine ayrı bir yahudi. mahallesi var.: imiŞ 
gibi kaydedildiğinden, iki def'a vergi vermek zorunda·kaldıkları» içiıi 
yakındıkları yazılıdır11 • Ayrıca, biraz aşağıda yeri geldiğind~ belii.: 
tilecek koşulları yerine. getirdikten sonra mahalle değiştirmek,. bir. 
diğer şehre göçıriek, köyde yerleşmek yolu da Osm:anlı toplumunda 
kapatılmış değildi. Bu ;nedenle, şehirde kiractlara, .bir başka yerden 
gelenlere ilişkin kayıtlara sık sık rastlanır12 • 

Bütün bunlar, Osmanlı klasik döneminde dinsel ve etnik grup" 
larııi şehirlerde birbirlerine tamamen. kapalı, ayrı cemaatler: halinde 
yaşamadıklarım göstermektedir .. Ayrı zimmi mahallelerinin -var~ 
J.ığı, doğal olaralt fuanç ve gelenek birliğine sahip . kişilerin: yanyana· 
yaşamalarının daha rahat oluşuna-ve merkezi otoriteniiı zayıf bulun
duğu Osmanlı öncesi dönemlerin koşullarımn yerleşmeye y::ı,ptığı et-
kilere bağlanabilir. . .. . . . . 

Diğer yaridal:ı, şehrlıı. ticaret ve sanat .. kesiminCik kendini gös
teren . mesleki . grupiaşmalarıri bütüriüyle . mahaJlelere yansımadığı, 

5 Bkz. Ankara Şer. Sic. IV /1078. 
f\. Bkz. Ankara Şer. Sic . .V /250; · 
'l Bkz. Ankara· Şer. Sic. V /844. 
8 Bkz. Ankara Şer. Sic. VI/205. 
9 Bkz. Ankara ·Şer Sic. VI/259 .. 
10 . Bkz. Ankara Şer. Sic. VIII/136 .. 
ll .BkzJ Ankara Şer .. Sic. X/1500. 
12 Bkz. Ankara Şer. Sic. :VII/2109 : «Oldur ki,· malıruse-i Ankara'da va1ci'. 

mahalle-i Kattanin'de .. 1cira ile salcin olub malıruse-i mezbııre tevabi'inden Kı
zılca nam 1carıJeden .... ». Ayrıca bkz. Şer. Sic. X/1441: « .. Yörü1c kazasına tabi' 
Mahmud Fa1cih nam 1caryeden kalkıp nefs-i Ankara'da Te1ce Ahmed mahallesinde 
tavattun eden ... » •. Yine bu konuda bkz. VI/125'3 : « .. i§ bu Boyacı; Resul, mahalle
mizde (Hacı Eshab) kira ile: sakin olur. Hatunu.:.~>. 
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bir mahallede boyacı, ekmekçi, paşmakçı, berber, eskici, kalaycı gibi 
çeşitli mesleklerden insanların yaşadığım gösteren kayıtlardan an
laşılmaktadır13. Bunlar, Osmanlı çağı şehirlerinin önemli bir özel
liğidir ve şehir ahalisinin parçalanmış birimlerden ziyade bir bütün 
oluşturduğunu, böylece ileri bir durumda bulunduğunu kanıtlar. 

Nitekim, celaJi saldırılarının en yoğun olduğu bir sırada, olağan
üstü güvenlik önlemlerinin alınmasına gerek duyulduğu bir anda ibile 
şehrin bütünüyle korunması amaç edinilmiş, ahalinin kendi imkan
larını ortaya koyması suretiyle, bir surla çevrilmiştir14• Daha ilginç 
bir örnek, 30 E~ 1600 (21 R. Ahir 1009)de Mahkemeye gelen Ye
nice mahallesi sakinlerine ilişkindir. Adıgeçen mahallede oturan
ların iddialarına göre, Hatun mahallesi ahalisi, burayı kendi semtle
rine bağlayan yol üzerine «büyük mahalle kapısı bina eyleyüb» kendi 
mahallelerinin taşra kalmasına neden olmuşlardır. Bunun kendilerine 
zulm olduğunu söylemeleri üzerine, Kadı huzurunda Yenice mahal
lesindeki Araba Pazarı önünden geçen ulu yola iki mahalle halkı 
tarafından birlikte kapı yapılması kararlaştırılarak, ikisinin birden 
güvenliğinin sağlanması düşünülmüştür15. 

Osmanlı şehrinde mahallenin belirtilmesi gereken bir diğer 

önemli özelliği ·de, temel yönetim birimi olmasıdır. Vergi yiilq!nılüsü 
reaya tek tek talırır defterler-ine ve diğer vergi kayıtlarına, bulun
dukları mahallelere göre ad ad yazılmış16 , oturdukları binaların da 

13 Bkz. Ankara Şer. Sic. ill/285, II/1641, II/420. 
14 Bkz. Ergenç, özer, XVII. Yüzyılın Ba§larında Ankara'nın Yerleşim 

Durumu "üzerine ·Bazı Bilgiler, Osmanlı Araştırmaları/The Journal oj Ottoman 
Studies (!stanbul 1980), s. 87-88. 

15 Ergenç, özer, Osmanlı Şehrinde Esnaf örgütlerinin Fizik Yapıya Et
kileri, s. 105. 

16 Bu durum tahrir defterlerinde açıklıkla görülebilmektedir. Ayrıca, bir 
kişi yer değiştirdiğinde ya da şehri terkettiği zaman, ıbu durum deftere hemen 
işaret edilmektedir. Mahallede kiracılar bile tek .tek kaydedilmiştir. Bunlardan 
dolayı, şehirde ya§ayan ıbir kişinin kimliği derhal ıbelirlenebilmektedir. ~ursa 
f]er. Sic. B 4, s. 40'da kayıtlı bir olay ·bu konuda bize bilgi vermektedir. Yıllar 
önce Kıbrıs'a sürgün edilen Pınarbaşı mahallesinden ıbiri, 1582 tarihinde derhal 
bulunabilmiştir. Daha ilginç bir örnek de şudur : Ankara'da Karakeçili muka
taası milltezimi iken üzerinde bulunan devlete ait parayla firar eden Budak'ın 
kefilleri aranmıştır. Küfela dejteriJ:ıe .bakıldığında, deliterde adları yazılı kişiler, 
m8Jhkemede Ankara Ahi Yakub ma:hallesi irn8.mı. ve ileri gelenlerinden sorul
muş, onlar da «malıallemizde zikrolunan nam ile müsemma kimesne yokdur» 
cevabını vermişlerdir (Bkz. Ankara Şer. Sic. 15 Ramazan 1008 tarihli kayıt). 
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hangi mahalle sının içinde bulunduğu kesinlikle belirlenmiştir17 • 

Aşağıda açıklanacağı üzere, Osmanlı kanununa göre mahalle yerle
şikleri birbirlerlııe müteselsilen kefildir18

• Yani yapanı belirleneme
miş bir olayın aydınlatılması için toptan sorumlu tutulmuşlardır. 
Bu önlemlerin alınmasında iki amaç güdülmüş olduğu anlaşılıyor : 
a) Vergi yükümlülerinin tam anlamıyla sap'taı:rması ve vergilerin 
eksiksiz toplanmasının sağlanması, b) Merkezi otoritenin ve genel 
güvenliğin istenilen biçimde gerçekleştirilebilmesi. Bu önlemler ma
halleyi, şehirde temel yönetim birimi durumuna getirmiş ve burada 
oturanların birbirlerini tanıyan, birbirlerine karşı sorumlu kişiler 
olmasını sağlamıştır. Giderek ortaya çıkarılan kurumlarla mahalle 
daha da önem kazanmıştır. 

Mahallede toplumsal merkez cami veya mesciddir. Özellikle"ak
şam ve, yatsı namazları mahallenin bütün erkeklerinin katılmasıyla 
kılınır. Mahalleli, cami veya mescidin devamlısı olduğu için, belge
lerde mahalle ahatisi genellikle cemaat olarak anılmaktadır.- Bu ne
denle de i?'rUim mahallenin temsilcisi durumundadır. Camiye sürekli 
gelme mahalleli için, komşularının gözönünde kendisinin tanınır ve 
güvenilir olup olmadığının ölçüsüdür. Mesela Şubat- ortaları 1593 
(Evası:t-ı C. Evvel 1001) tarihli bir belgede, Buryacı mahallesi aha
lisi, Kaya Bill bin Hacı llyas, Abdi bin Mustafa ve Hüseyin bin Ke
mal adlı kişileri, geceleri hırsızlık yaptıkları_ için şikayet ederlerken 
«yatsı namazına buriların korkusundan varamaz olduk ve esbabımızı 
evlerimizden kaldırıp aher yerlere emanet koduk»: demektedirler19

, 

17 Bkz. Bursa Şer. Sic. B 113, 58 a'da Bursa'daki Haremeyn-i §erifeyn ev
kil.fmdan olan haneler zikredilirken §(>yle -denmektedir-: « ... .Bab-ı zemin mahal
lesinde ... lede'l-ahali ve'l-ciran nıa'lumetii/l-hudıid merhume Hıice Bula menzı1i 
ile Hacı Oruc menzili .. ». Ankara'dan alman bir, örnek, bu konuda daha da ay
dmlatıcıdır. «Rii.stem Na'al mahallesinden Halil bin Yusuf, malıjel-i kazada» 
Ebu'I-Kasım bin Nazır Mehmed'in sakin olduğ'u evin yarısının Rüstem Na'al 
mahallesine, yarısının da Sabuni mahallesinde 'tabi' olduğunu, çünkü yansını 
Fetehna adlı bir kadından satın aldığını ispat edeceğini söylemektedir. Bkz. 
Ankara Şer. Sic, VIII/373. Bu konuda Ahi Tura mahallesindeki bir ev için bkz. 
IX/1215. 

18 26 Nisan 1601 (22 Şevval 1009) günü Subaşı'nm istediği üzerine An
kara'nın !maret, Hacettepesi, Hacı Seydi mahalleleri amıllisi birbirlerine, arala
rında yaramaz kimse olmadığına dair kefil olmuşlardır. Bkz. Ankara Şer. Sic. 
VIII/538, 539, 540. 

19 Bkz. Ankara Şer. Sic. IV /295. 
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Yine ayın rriahalleden, 15 Haziran 1599 tarihinde ihracı istenen 
Mehmed bin Ali'ye yükletilen suçlar arasında «bir vakit namaza gel-. 
mediği» nin geçmesi Uginçtir20 • 2.Eylül 1601 (3 R. Evvel 1010) ta
rihinde subaşı tarafından geceleyin şüpheli durumda görülerek ya
kalanıp mahkemeye getirilen Turşucu Mehmed adlı bir kişinin sor
gusunda, mahallesi halkı «bu; akşam namazını bizim ile birlikte kıldı) 
gün dalanırken yabanda idim dediği gayri vaki)dir» diyerek tanıklık 
etmektedirler21

• 

Mahalleli birbirini yakından tanıdığı için herhangi bir olayda, 
bir kişinin durumu hakkında komşularının ve mahalle imamının ta
nıklığının büyük önemi vardJJ:'. B_u.yüzden çoğu ·kez, mahkemede ka• 
mtlar ve görgü tanıklarının sözleri değerlendirilirken, bir de. sanığın 
mahallesinde nasıl tanındığı araştır~lmaktadı:r, Örnek : Eylül sonları 
1592 (Evaiıir-i Zi'l-hicce 1000) tarihinde Damga ve Cendere Muka
ta'ası milltezimi Yahud(Mayir'iri evini soymak~~nsanik Şalı Meh
med'in şöhretinin k_ötü olduğu, evinde daima uygı.:ı.D.suz .kadın bulun
durduğu da mahallesi halkınca açıklanrrı.ıştır22 • Bu konuda kadı· si
ciıierinde bol misaller vardır23 • Güvenligi sağlamakla görevli ~ubaşı-: 
nın, . düruroundan kuşk:ulaıidığı kişiler .. ile' «kapısı yoklanan») «kapı
sına katran çalınan»24 kadınlar hakkıriCJ.a bu tür soruşturmaya sık 
sık. b3.şvrirduğu · görülı:i:ıektedir: Şubat örtaları 1593 (Evasıt-ı C. 
Evvel 1001) tarihinde Şehir subaşısı Hızl!', Aiıkara'nın Erzur:um 
mahalle5:inden Himri:ie:t bi~ MU,stafa'riın karısı ve kızının ÇlUI'11Iİıla-ruP, 
araştıidığİlfda, mahallelileriri «iyi. ve mustakime kadınlaidır) b-u, 
mikdar zamandır mahalli:mıizde sakinelerdir) aszci· yaramazliklarını 
gprmedik» demeleri üzerine, subaşı tarafından haksız işlem yapıl
mamasına, kar·ar verilnıiştir25.29 Ağustos 1601 (29 Safer 1010) günü 

20 Bkz. Ankara Şer. Sic. VI/237. 
21 Bkz. Ankara Şer. Sic. VIII/ı482 .. · 
22 . Bkz .. Ankara Şer. Sic. ill/495, 496. 
23 Bkz. Ankara Şer. Sic .. IV/285, V/387, VI/184, ·VIII/116; 1465, IX/25.75. 
24 «Katran çaJ·mak», bir kişiyi kötülemek,. :dile .düşürmek, kendisine ha-

karet etmek· için kapısını ·siyaha .boyamak.·-adetidir. Bkz· .. Ankara Şer. Sic. 
VIII/116: «Bostani mahallesinin ·imamı Mulıiddin Halife bin Ahmed, Ayşe binti. 
Budak'ın kapısına 'katran çalınmış, mezbııreyi ina'lidıramazuz, .geçen sene dahi 
böyle çalınmış idi ... ».; Konya Şer. Sic. II/s .. l92.: «Ferhwniye mahallesi cema'atin-• 
den· Paşrnakçı Abdi'nin kapısına katran ·. düziilüp alıtili-i malıalleden 11ıezbı'l.r · 
Abdi'nin alıvıili suiil olundukda .. ». 

25 Bkz. Ankara Şer. Sic. IV /293. 

( 
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yine Ankara subaşısı Mustafa, demircilerden üç kişiyi «gece yarısı 
dükkan ön,iinde tuttum» diye mahkemeye getirdiğinde sanıklar, «kuş
luk vakti i§e kalkmış idik» diye cevap yern:tişler, mahallelerinin ima
mı ve baıı;ı komşuları «mezburun kime$neler doğru ve miistakim renc
berlerdir» . biçiminde tanıklık edince subaşıdan serbest bır~kılmaları 
istenmiştir26• 

Mahalle ahalisinin kendilerini rahatsız eden, ahlak ve namus 
dışı davramşlarda bulunan kişileri, mahalleden çıkartmak hakları 
vardır27 • Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, kanuna göre-mahal
leliler birbirlerinden ve mahallelerinde olan bir olayın aydınlığa ka
vuşmasından, eğer yapanı belirlenememişse doğan zararın· karşılan

masından ortaklaşa sorumludurlar28
• Subaşi ve diğer örf taifesinin 

itharn ve takibine uğramamak, adlarının kötüye çıkmaslİll öiılemek 
için sık sık aralarına karışmış iyi ve doğru tanınmayan kişileri riıa
hallelerinden çıkartmak yoluna başvurduklarını görüyoruz. Örnek: 
Ocak ortaları 1584 (Evahir-i Zi'l-hicce 991) tarihinde Ankara'nın 
Hacı Doğan mahallesi ahaİisi, İnci bin· Abdullah ve oğullarinı «bir
;birleri ile avret oğlan döğii§i.lp asla namaz· dahi kılmazları fısk ii fü
curdan Mli olmazları bir giin mahallemizde kan olur .... mahallemizde 
ya biz duralım veyahud bunıar dursunlar>; ·diyerek ihraclarınr. iste
mektedirlerZ9. 14 Ağustos 1594 _ (26 Zi'l-ka'de ·1002) tarihli kayıt, 
aynı şehirde Kayabaşı mahalleif cema-'atinin, · imamlarının:· <<karısi 
yaramaz olduğu» gerekçesiyle azl isteklerini kapsamaktadır30 • 

- . 
Özelliklerini _açıklamaya_ çalıştığımız Osmanlı mahallesinde, 

üze:ı;inde duruln:i~ı gereken, en dikkate ·değer kurumlarda_n biri 
«avarız akçası vakfı»dır. Bu kurum, aslında mahalle yerleşiklerinin: 
ortaklaşa karşılaması gereken gid~rlerinin toplanması için kuruinluş 

26 Bkz. Ankara Şer. Sic. Vill/1465. 
27. Bkz~ ~. 1153 tarihli Kanun-name (Sa'yın Necmedclin Hiiüv!a aittir}, 

45b _- 46a: « ... ve bir kimesneyi hırsuz veya kahbedür deyii mahaTles:i veya kar
yesi halkı şikliyet idüb bize gerekrrıez deyü reddetseler, .töhmeti dahi vaki' olıtb 
beyne'n-nt'is ma!riıf olsa, mahallesinden reddedüb süreler ... ». . · 

28 Bkz. H. 970 tarihli Kan:un'-'/ıame, 6b: « ... Eğe1· müttehem yok ise ma
halle veya köy halkına tazmin itdireler .. . >>. Bıi Kanun-name hakkında bakz. 
Ergenç,: özer, H .. 970/M. 1562"3 Tarihli Bir Osmanlı Kanun-namesi, Bibliyog~ 
rajya I/6 (Ankara 1972), l:!· 283-286. 

2_9 Bkz. Ankara Şer. Sic. I/918. 
30 Bkz. Ankara Şer. Sic. V/1078. 
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bir forn niteliğindedir. Ancak biriken paradan ihtiyaç sahiplerine borç 
verilmesi nedeniyle, bir ölçüde sosyal yardıınlaşmayı da sağlamak
tadır. Ayrıca sınırlı bir kredi kurumu görünümündedir. Ortak har
camalar için gereken para, mahallede bulunan bina sayısına göre bö
lünerek toplanmaktaydı. Hayır olsun diye ya da gerektiği zaman 
kendisinden ve çocuklarından avtirız akçası istenınemek koşuluyla 
bu konu için kimi kişilerin nakit veya taşınır-taşınmaz mallarını 
vakfetmeleri üzerine fon, vakfa dönüşmüş ve bir mütevertı yöneti
minde mahallenin sandığı haline gelmiştir. 

Mahallelinin ortaklaşa karşıladığı giderler şunlardı : 

a) Mahallenin cami, mescid, sıbyan mektebi, çeşme v.b. gibi 
yapılarının onarımı ile buralara munı, kandil gibi ihtiyaçların sağ
lanması, 

b) İmam, müezzin, muallim gibi görevlilerin ücretleri, 

c) «Tektilif-i örfiyye ve avtirız-ı divtiniyye» diye adlandırılan 
ve başlangıçta olağanüstü durunılarda alıııırken, sonra sürekli alı
nır olan vergilerin ödenmesi. Bilindiği gibi bu vergi, şehir ve köy
deki retiyti itibari hanelere ayrılarak, örneğin 3 veya 5 gerçek hane 
1 avarızhanesi kabul edilerek toplandığı için şehirde mahalleli bu 
vergiyi vakf akçadan karşılardı, yetmezse kalaııı yine yukarıda be
lirttiğimiz esaslara göre bölünerek toplanırdı. 

Bu konuda kadı sicillerine geçmiş, aydınlatıcı pek çok belge 
vardır. Ocak ortaları 1584 (Evahir-i Zi'l-ka'de 991) tarihli bir kayıt
ta,· Ankara'nın Tuli mahallesinden Hacı Resul bin Güvendikı mahal
le mütevellileri huzurunda oğulları Ebu'I-Kasım ve Abdi'ye adı geçen 
mahallede bir ev aldığıııı ve onun avtirızı için Mütevelli Hacı Abdi'ye 
1500 akça teslim ettiğini, bu paranın % 15'den faize verilmesini ve 
faiz tutarının «avtirız vtiki> oldukça» alınmasını, eğer yetmezse üs
tünün oğullarından istenınesini şart koştuğunu söylemektedir31• Bu
rada«vtiki' olacak avtirız» deyimi ile aniatılmak istenen, devlete 
ödenecek vergi ile mahallenin yukarıda saydığımız diğer masrafla
rıdır. Da:ha başka belgelerdeki bilgiler, konuyu oldukça gün ışı

ğına çıkarmaktadır. Ocak 1584 (16 Muharrem 992) tarihinde Hallac 
Mahmud mahallesi mütevellisi, Haydar bin Veli adlı birinden vakfın 

31 Bkz. Ankara Şer. Sic. I/770. 
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alacağını. isterken «maharlemizin imam akçası»na borcu vardır diye 
vakıf paramn neye ilişkin olduğunu açıklamaktadır32• 17 Temmuz 
1594 (27 Şevval 1002) tarihinde Yenice mahallesi ahalisi, «mahal
lelerinin rakabe~ çeşme ve avarız aleçaları olan toplam 13.000 akçaya 
müteverli tayini» istemektedirler33

• Buryacı mahallesinden Hacı 
Habih bin Hacı İlyas, «muarlimhane için» kaydıyla mahalle vak:fına 
1000 akça vakfetmiştir3·1 • 29 Mayıs 1605 (ll Muharrem 1014) tarihli 
kayıttan anlaşıldığına göre, Ürgüb mahallesinden Hasan Çelebi bin 
Şaban, «mülk evinin tektilif-i örfiyye ve avarız-ı divaniyyesi ve sair 
teklifi için» 3.000 akça vakfetmiştir35 • Son örnekte görüldüğü üzere, 
Hasan Çelebi «avarız vergisi» ile «sair teklif» diye topluca belirtilen 
mahalle giderleri için para vakfetmektedir ve ölümden sonra çocuk
larından da bu konuda herhangi bir istekte bulunulmamasım Şart 
koşmaktadır. 26 Temmuz 1605 (10 R. Evvel 1014) tarihli bir kayıtta, 
Papani mahallesi «avarız akçası mütevellisi» Muslu bin İsmail, ma
halleden Hacı Habib bin Mehmed'in Tavukpazarındaki dükkamnı, 
satılıp elde edilen meblağın faizi ile «Tekalif vaki' oldukda sarfedil
mek üzere» vakfettiğini söylüyor36

• Hayır yapmak amaciyla ·birkaç 
mahalleye birden «mesariflerine sarfedilmek üzere» para vakfeden
ler de vardır : Hacı Hasan bin Abdullah adlı bir Ankaralı, Kureyş, 
Dellll Karaca, Teke Ahmed, Mevdfı.d, Celal Kattanin mahallelerinin 
her birine üçer bin akça vakfetmiştir3 '. Bu tür vakıflar yoluyla her 
mahallenin ana parasına dakunulmadan elde edilen faizle mahalle 
giderleri karşılanabilen fonlar oluşturulmuştur. Mesela Buryacı 
mahallesinin 5.500 akça38, Debbağlar mahallesinin 14.200 akça39

, 

Konurca mahallesinin 10.000 akça40
, Yenice mahallesinin 13.000 

akça41 avarız akçaları» vardır. Böylece her mahalle ortaya çıkan 
giderlerini hemen karşılayabilecek paraya sahip durumda bulunmakta 

32 Bkz. Ankara Şer. Sic. I/1066. 
33 Bkz. Ankara Şer. Sic. V /850. 
34 Bkz. Ankara Şer. Sic. VI/227. 
35 Bkz. Ankara Şer. Sic. IX/2250. 
36 Bkz. Ankara Şer. Sic. IX/2752. 
37 Bkz. Ankara Şer. Sic. IX/376. 
38 Bkz. Ankara Şer. Sic. I/592. 
39 Bkz. Ankara Şer. Sic. I/718. 
40 Bkz. Ankara Şer. Sic. VII/835. 
41 Bkz. Ankara Şer. Sic. V /850. 
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ve ancak vergiler fazla geldiği ve olağanüstü masraflar çıktığı tak-
dirde mahalleliye <<salma» çıkarmaktadır. -

. . 

Bu paranın, bir anlamda «Sosyal yardım fonu» olduğunu· ve 
ihtiyaç sahiplerinin en çok % 15 oranında faizle buralardan borç 
para aldıklarını, bu. yolla onlar kendi ihtiyaçlarını görürken, 'vakfa 
da gelir sağlandığım söylemiştik.- 29 Ocak 1584 (16 :M:uıiarrem 992) 
tarihli kayıt, Hallac Mahmud mahallesine borçlu Halil Haydar bin 
Veli'ye42

, bir diğeri Hatun mahallesinden Mehmed bin Hacı Alımed'e4:' 

ilişkindir ve bu konuda sayılmayacak kadar çok örnek verilebilir44
• 

Çünkü her mahallenin vakıf akçası muhasebe kayıtları çeŞitli vesile
}erle siciliere geÇirilmiştir. 

Özet olarak söylemek· gerekirse, Osmanlı şehrinde mahalle, bir.:. 
birini tamyan, birbirinin kefili kişilerin birlikte yaşadığı öneınli bii' 
kent kesimi ve. ~ynı zamanda· temel bir yönetim birimiydi. Kişilerin 
birbiriyle olan bağlılık ve tanışıklığı, dönemin sınırlı teknolojik ola
naklarıyla, nispeten küçük bir çeVrede yaşamış olmalarından etki
leurnelerinin yanıiıda, devletin koyduğu kurallardan da kaynakla
myordu. 

42 Bkz: Ankara Şer. Sic. I/1066. 
43 Bkz. Ankara Şer. Sic. II/438. 
44 Bkz. Ankara Şer. Sic. VI/6, VII/569, IX/2241. · 




