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OSMA~LI şı;ı:HiRL~RİNDEKİ HALKIN VERGİ YÜKÜ 
UZERINE BIR ARAŞTIRMA (1680-1700) 

Yusuf OGUZOGLU 

1683 yılındaki Viyana kuşatmasının arkasından gelişen olaylar 
Osmanlı Devleti'ni yüzyıl sonuna kadar sürecek uzun bir savaş süreci 
içine sokmuŞtu. ı Osmanlı Devleti, Avusturya-Venedik-Lehistan ve 
Rusya'dan oluşan müttefik güç karşısında geniş bir sahada masraflı 
muharebeler yapıyordu. Osmanlı Hazinesi'nin mali yükü birdenbire 
artmıştı. 1683 yılında 324,566,230 akça olan Hazine gideri, ilk savaş 
yılı sonunda 525.165.640 akçaya yükselmişti.2 Bu bunalımlı 
dönemin bitim tarihi olan 1699 yılında ise Osmanlı Hazinesi gideri 
I .21 1.379.266 akçaya ulaşmıştı.3 Bu döneme ait kayıtlar, özellikle 
askerlerin ulufe, bahşiş ve yiyecek giderlerinin oldukça fazla 
olduğunu gösteriyor.4 

,• 

Osmanlı Devleti, XVI.Yüzyıl sonlarından başlayarak, kara ve 
deniz askerlerinin masraflarını hafifletmek için olağanüstü durum 

1 B~:~ konunun aynntılan için bk.Silahdar Tarihi, İkinci Cild, İstanbul 1928, 
s. l vd., !smail Hakkı Uzuncarşılı, Osmanh Tarihi, III.Cilt, !.Kısım, 4.Baskı, 
Ankara, 1988, ss.439-595 

2 Bk.Halil Sahillioğlu,"1683-1740 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu 
Hazine Gelir ve Gideri Vlll.Türk Tari/ı Kongresi, Il.Cilt, Ankara, 1981, s.1393 . 
. .. 3. Bk.Halil Salıillioğlu "Osmanlı İmparatorluğunda Savaş Yılı Buhranlan", 
l .U.IFM. XXVII/162, s.93 

4 Örneğin, 1693 yılında Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa'nın e~rindeki 
6000 Piyade tüfekli askerin altı aylık masrafı şöyleydi: Bahşiş :- 60.000 Kuruş, 
UIUfe; 99.000 Kuruş, Lahm-baha; 54.000 Kuruş, Nan baha; 22.500 Kuruş. 
Toplam: 235.500 K!!ruş (25.905.000 Akçe) Bk. Mustafa Cezar, Osmanlı 
Tarihinde Levendler, Istanbul, 1965, s.400 
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vergisi aımaya başlamıştı. Avanz-ı Divftniyye adı .verilen bu vergi, 
~ önce ·belirli savaş yıllarında i stenirken, XVII. Yüzyılda kapıkulu 

askerlerinin artan mali yükü ve giderek sürekli hale gelen · İran, 
Avusturya, Lehistan, Venedik savaşları yüzünden kalıcı vergiye 
dönüştü.s 

Ayrıca, taşrada görevli sancak beyi ve beylerbeyHer ile asker ve 
eşkiya "teftişi" ile görevlendirilen paraların masrafları da reayanin 
tekillif-i örfiyye denilen yükümlülüklerini fazlalaştırıyordu. Bu grup 
içinde yer alan ve kanuni olmayan bir çok yükümlülük (tekalif-i 
şakka) olağan olarak görülmeye başlanmıştı.G 

Kırsal kesimden gelen artı ürün'ün pazarlandığı yer olan şehirler, 
aynı zamanda sanayi ve ticaret potansiyeline de sahip olduğu için bu 
yeni yükümlülükleri ÖIJ.Celikle paylaşan birer kaynak haline gelmiş-
lerdir.? · 

XVll.YÜzyıl sonlarına doğru tekalif-i divaniyye türünden avanz 
sursat, nüzul, ordu bazarı akçaları ile tekalif-i örfiyye'ye dahil çeşitli 
hizmet akçaları ve diğer masraflar, toplanma pratiği ve zamanlaması 
sebebiyle listelenerek toplanmaya başlamıştı. Bu amaçla tutulan Tevzi 
Defteri, Salyane, Vilayet Masrafı gibi kayıtlar bize şehirlinin vergi 
yüküne ilişkin değerli ve ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu kayıtları 
tamamlayan merkezlerden gelen vergi tahsil emirleri, sancakbeyi-

5 Sk. Ömer Lütfi Barkan, İA, AVARIZ Mad., Halil İnalcık, "Miiitary and 
Fiscal Tranformatian in the Ottoman Empire 1600-1700," Archivum 
Ottomanicum, Vl (1980) ss 288-311.' 

6 Bk. · Suraiya Faroqhi, "Political Activity Among Ottoman Taxpayers and 
the Problem of Sultanıc Legitimation (1570-1650)", Journal of the Economic 
and Social History of the Or(e.l}t. XXXV/I, 1992, ss.l-39.Avdo Suçeska, Bosna 
Eyaletinde Tekalif-i şakka, IUEF Tarih Enstitüsü Dergisi, 12 (1981-1982), s, 
751-763. Ayrıca S.Faroqhi, bu konuyu kapsayan bir tez'den sözetmektedir. 
Linda Darling, The Ottoman Finance Department and the Assesment and 
Collection of the Cizye andAvarız Taxes, 1560-1660. Unpublished PhD 
Dissertation, Chicago, 1990. 

7 Bu dönemin Qsmanlı şehirlerini çok yönlü olarak değerlendiren 
araştırmalar vardı r. Omeğin bk.S,uraiya Faroqhi1• Osmanlı'da Kentler ve · 
Kentli/er, Çev.Neyyir Kalaycıoğlu, Istanbul, 1993. Ozer Ergenç, XV1.Yiizyılda 
f.nkara ve Konya, Ankara, 1995. Nejat Göyünç, XV1.Yüzyılda Mardi~ Spncağı, 
Istanbul, 1969. Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, "Ankara, 
1985. Feridun M.Emecen, XVI.Asırda Manisa Kazası, Ankara, 1989. Zeki 
Arıkan, XV.-XVI. Yüzyıllarda Hamid Sancağı, İzmir, 1988. 
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beylerbeyi-müfettiş paşa buyrulduları ve çeşitli sicil kayıtları vergi 
yükümlülüğünün "hane" bazında getirdiği parasal yükü açığa 
çıkarmaktadır. 

Vergi yükünü belirten rakamları tamamlayacak başka bilgilere de 
ihtiyaç vardır. Vergi'nin alındığı çevrenin ekonomik potansiyelinin 
bilinmesi, halkın kazaneını gösteren değerler, para meseleleri gibi 
olgular vergi miktarlarını birer rakam olmaktan çıkarıp anlam kazan
dırac~tır. Mehmet Genç; "Vergi. hasılatı ile iktisadi hayatın reel 
kıymetleri arasında hiçbir ilişki kurulamıyor", diyerek sistemin 
karmaşıklığına işaret eder.8 Gerçekten şehirlinin vergi yükünü, şehrin 
ve ilgili bireyin ekonomik, göstergeleri ile analiz yapmak, 
değerlendirmek imkanı yoktur. Ancak, vergi rakamlarını görmeden 
önce bazı iktisadi bilgileri ortaya koymak, bizi yine de bir fikir sahibi 
yapacaktır. 

Bazı Osmanlı Şehirlerinin XVII. Yüzyıl Sonlarındaki 
Ekonomik Potansiyeli9 

Sanayi Üretimi 

Şehirlerin içinde veya çevresinde yer alan üretim birimleri ile 
ilişkili vergi ünitelerine ait rakamlar sanayi üretimine ışık tutması 
açısından önemlidir. 

Mültezimlerin büyük çoğunluğunun mukataa bölgesinde veya 
çevresinde oturan ayan-eşraf zümresinden oluşması da ayrıca dikkate 
değerdir. 1 o 1699. tarihli mali kayıtlara göre Bursa Mizan Muka
taası'nın yıllık geliri 2.880.000 akça, Erzurum. Gümrüğü Muka
taası'nın yıllık geliri 11.439.780 akça, Sinop Iskelesi Gümrüğü 
Mukataası'n~n yıllık geliri 2.543.406 akça idi. 11 Ankara Damgası ve 

8 B k. Mehmet Genç "18.yüzyı1a ait OsmaQlı Mali Verilerinin İktisadi 
Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirpği Uzerinde Bir Çalışma" Türk 
Dünyası Araştırmaları Sayı 10, şubat 1981, Istanbul, s.35. 

9 Burada özellikle aşağıda vergi rakamlarını sunacağıniız bazı şehirler ele 
alınmıştır. 

10 Bk.Mehmet Genç, a.g.m., s.50 . 
. .. ıı. Bk.Ömer Lütfi Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Dair Notlar" 
I.U.IFM, XVII/1-4 (1955-1956), s.202,208 
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Tevabi'i Mukataası'nın 1'693 yılı iltizam bedeli 22.000 kuruş 
(2.420.000 akça) idi.12 Tokat'ın 1708 yılındaki pamuklu üretimi ile 
ilgili iltizam bedeli ise 3250 kuruş~ (390.000 ak~a ).13 

Tarımsal Üretim 

Şehirler aynı zamanda çevresindeki tarımsal alanda elde edilen artı 
ürünün pazarlandığı yerlerdi. XVI. yüzyıl rakkarniarına göre Maniza 
Kazası'nın tarımsal üretimi içinde Buğday: 9.990.600 kg., Arpa: 
8.703.600 kg., Yulaf: 711.000 kg .• Soğan: 179.250 kg., Pamuk: .. 
296.588 kg., Susam: 94.125 kg. idi.14 1699 yıl(rakkamlarına göre 
Maraş Çeltik (Pirinç) Mukataası'nın yıllık geliri 5.126.564 akça, 
Aydın Boz-ulus Türkıneni MtJkataası'nın yıllık geliri 862.860 akçe, 
Ankara Boz-ulus Türkıneni Mukataası'nın yıllık geliri ise 827.700 
akça idi.l s Bu tür kayıtlar ilgili şehir çevresindeki tarımsal potansiyeli 
işaret etmektedir. Bir sicii kaydına göre, I 6?2 yılında Ankara 
çevresinde yaşayan Boz-ulus Türkmeni'ne bağlı Izzeddinlü Cemaati, 
Hassa Kasapbaşı'na 3204~5 kuruşluk (352.495 akça) koyun 
satmışlardı.lG . 

Vakıflar 

Osmanlı şehirlerinde ve yakın çevrelerinde mevcut ·vakıfların 
tarımsal ve kira gelirleri de ilgili şehrin iktisadi potansiyeli içinde yer 
alıyordu. Bu gelirler "mürtezika"ya tahsis edilme yanmd~, vakıf 
tesislerinin onarımı için de harcanıyordu. Mardin'deki Kasım Padişah 
Evkafı'nın XVr:yüzyıldaki yıllık geliri 265.795 akça idi.17 Bursa'daki 

12 Bk. Ankara şer'iyye Sic.72/213 
13 Bk.Mehmet Genç 17-19.yüzyıllarda sanayi ve ticaret merkezi olarak . 

Tokat "Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Senıpozyumu" Ankara, 1987, s.157 
14 Bk.Feridun M.Emecen, XV/.Asırda Manisa Kazası, Ankara, 1989, 

s.242-250 
15 · Bk.Ömer Lütfi Barkan, a.g.m.s.202-403 
16 Bk.Ankara şer.Sic.69/221 . 
17 Bk.Nejat Göyünç, XVI.yiizyılda Mardin Sancağı, İstanbul, 1969, S.118. 



161 

Vakıfların yıllık gelir tqplamı ise 3.003.996 akça gibi önemli bir 
değere ulaşıyordu. (Bk.Ozer Ergenç; XVI.Yüzyıl Sonunda Bursa, 
Basılmamış Doçenaik Tezi, 1978), (Tablo-4) Bursa, Ankara, 
Kayseri, Konya, Trabzon, Manisa gibi şehirlere ait sicil kayıtları 
arasında vakıflara ait yapılan onarım harcamaları yer almaktadır. ı 8 Bu 
olguyu da ilg~p kentin iktisadi hareketliliği içind~ değerlendirmek 
mümkündür. Orneğin, Bursa'daki Sultan Beyazıd Imareti Evkafı'na 
bağlı Pirinç Ranı'nın onarımı için 1678 yılında 113.350 akça 
harcanmıştır.19 

Askeri Görevliler 

Şehirlerin içinde veya çevresinde kale eri, yeniçeri, altı bölük 
askeri, beylerbeyi-sancakbeyi kapu halkı olarak görev yapan askeriler 
de, hem gelir sağlayıcı özellikleriyle, hem de tüketici olarak isktisadi 
hayat içinde yer alıyorlardı. Üstelik bunların bir bölümü ticaret ve 
sanayi üretimi ile de uğraşıyorlardı.20 Örneğin, 1699 yılında Amid 
(Diyarbekir) kalesindeki. askerlerin mevacibleri 2.658.800 akça, 
Trabzon kalesindeki askerlerin mevacibleri 397.545 akçe, Erzurum 
Kalesindeki askerlerin mevacibleri ise 1.383.600 akça idi.21 Şehir 
çevresinde geçici olarak bulunan askerleri de ilgili belde ekonomisine 
katkı yaptıklarını düşünebiliriz. Örneğin 1699 yılında Trabzon 
esnafına çevreden toplanan 6000 nefer yeniçerinin iki aylık masrafı 
için 1.038.400 akça ödeme yapılmıştı.22 Vergi yükü, içinde "hizmet 
akçası" olarak yer alan askeri tüketim giderleri ise büyük ölçüde ilgili 
ş~hrin esnafından satın alınan gıda ve eşya maddelerinin karşılığıydı. 
Orneğin, aşağıda görüleceği üzere Konya'nın 1685 yılı vergi 
yükümlülüğüne dahil 117.480 akça. bu tür harcamaları kapsamak
taydı. 

18 Bu konuı için bk.Yusuf Oğuzoğlu, "Tarihi Eserlerin Restora~yonuna 
Arşiv Belgelerinin Katkısı" Ulusal Koruma Planlaması Semineri Il, Istanbul, 
1994, ss.233-247. 

19 Bk.Bursa şer.Sic.140/91 
20 Bu konu için B_k.Yusuf Oğuzoğlu, "Osmanlı şehirlerindeki Askerllerin 

Ekomonik Durumu'na Ilişkin Bazı Bilgiler", Birinci Askeri Tarih Semineri 
Bildiriler ll, Ankara, 1983, ss.169-178. 

21 .. Bk.Omer Lütfi Barkan a.g.a., s.208.267 
22 Bk.Trabzon şer.Sicilleri, 1863/64 
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Para Hareketleri 

Vergi tahsil emirlerinde, tahsil sırasında alınacak paranın 
"halisü'l-ayar", "cedid akçe" olma.ı:;ı belirtilerek paranın niteliği üzerine 
vurgulama yapılırken, piyasada mevcut paraların akça karşı lığı olarak 
değerleri de belirtilirdi. Ayrıca bu noktada şehirlinin vergi tahsili 
sırasındaki finansman sorunu da yine "para" meselesini gündeme 
getiriyordu.XVI.Yüzyıl sonlarında; b~ r yandan artan kapıku l u 
askerlerinin hazineye yüklediği yük, diğer yandan Amerika kaynaklı 
ucuz Amerikan gümüşünün Osmanlı piyasasını da etkilmesi ve nihayet 
İran ve Avusturya savaşlarının mali yükü Osmanlı para düzenini 
bozmuştu.23 1584-1586 tarihlerinde yapı lan para düzenlemesi 
sırasında 100 dirhem gümüşten (1 dirhem: 3.207 gr.) 800 akça 
kestirilmişken l 600 yılında. 950 akça'ya çıkarıldı. 24 Aynı sıralarda, 
batılı tüccarların getirdiği Ispanyol gümüş parası, Riyal veya tam 
guruş adıyla para piyasasında yer kazandı.25 Bu arada Esedl guruş 
adıyla Hollanda guruşu da kullanılmaya başladı.26 Bir süre sonra da 
kimi kayıtlarda Leg guruşu olarak geçen Zelota ortaya çıktı.27 Bir 
yandan paraların kenarlarını kırparak _ayarını düşüren sahtekarların 
ortaya çıkması, diğer yandan özellikle Iran'a gümüş kaçırılması ve bu 
arada A vurupa'dan da ayarı düşük kuruşların gelmesi para 
piyasasında tam bir karışıklık yaratmıştı.28 Devlet, özellikle merkezi 
hazine için para tahsili sırasında kalp, ayarı düşük, kırpık paraların 
alınmaması nı isterken, diğer taraftan gümüşün dışarı çıkması nı 

2.1 Bk.Halil incalcık. "Türkiye'nin iktisadivaziyeti üzerine bir tctkik 
ınünascbetiylc" Belielen 60( 1951 ), s.656-657. 

24 Bk.Öıner Lütfi Barkan "Türkiye'de Fiyat hareketleri." Belleten 
136( 1970). s.574-576 · 

25 "Türk İmparatorluğu Dolaşım talebi için parayı batıdan sağlıyordu" 
Fernard Braudel Capitalism and Material Life 1400-1800, New Yo.rk, 1974, 
s.337 .Halil Sahillioğlu, "Osmanlı Par!' Tarihinde Dünya Para _ye M aden 
Hareketlerinin yeri( 1300-1750)'' ODTU Gelişme Dergisi ( 1978 üzel Sayı) 
s.l2. 

2b Bk.Halil Sahillioğlu, a.g.m.s.l3 
'Il Bk.Ankara, ş.S:24/163,169. Trabzon ş.SIX26/61, 1827/89. 
28 Bk.Halil Sahillioğlu a.g.nıs.l4-18. Akçe ıağşişi üzerine bk.Ömcr Lütfi 

Barkan, a.g.a., s.557-§07 Murat Çizakç_a, "Osmanlı Ekonomi§inde Akçe 
Tağşişinin Sebepleri Uzerine Kısa Bir Inceleme", Bo,~uziçi Vniversitesi 
Dergisi. s.4-5, 1976-1977, ss.21-27. Braudcl de bu konuya "Gresham Kanunu" 
ilc yaklaşarak iyi paranın piyasadan kaybolma nedenine açıklık getirmektedir. 
Femard Braudel, a.g.e. ss.346-348. 
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önlemek için gümüş arayıcılar çıkartıyordu.29 Altın para'nın akça 
karşısında sürekli değer kazanması üzerine I 618 ve 1624 yıllarında iki 
kez "sikke tashihi" (para düzeltmesi)ne gidilerek akça daha da 
küçültüldü.30 Değeri 120 akça olan altın' ı n giderek yükselmesi ve 
nihayet I 640'da 250'ye fırlaması üzerine aynı tarihle yeni bir para 
operasyonu yapı larak "onu bir dirhem gelür cf'yyid ve cedid akça ile, 
sahihü'l-ayar bir sikke flori (altın para) yüzyirmi ve bir kamil riyal 
guruş sekseneve esedi guruş yetmişeve babka altıya rayiç" oldu.31 
Bu arada Oc;man lı piyasasındaki ufak para ihtiyacını karşılamak üzere, 
batıdan İspanyol guruşunun 1/8 büyüklüğünde bastırılmış olan sümn 
yeni bir para çeşidi olarak piyasaya girdi. 32 I 687'de, artan ordu 
masraflarının yükünü hafifletmek üzere, öteden beri piyasada mevcut 
bakır para ön plana çıkarılarak büıük miktarda basıldı. Böylece, bu 
kez de sümn, pul veya mankur adıyla anılan bu paranın egemenlik 
devri başladı. Mankur önce iki akça, sonra da bir akça arşılığı olarak 
işlem görmeye başladı ise de kalpazanlığm artması üzerine üç yıl sonra 
bu yöntemden vazgeçildi.33 

Siciliere yansımış çeşitli kayıtlardan I 7 .yüzyıl sonlarına ait vergi 
tahsilatı yapılırkeı. piyasadaki paraların akça karşılığı . değerini 
çıkarmak mümkündür. 

rrarih 
1685 
1694 
1694 

1680-1700 YILLARINA AİT PARA DEGERLERİ 
(Hazine rayici) 

lParanın Cinsi IAkça oi.Degeri !Belge no 
Esedi Kuruş 11 0 Ank.ş.S.63/232 
Esedi Kuruş ı ı o l~onya ş.S.38/270 
Frengi Altun 2,5x 1 10(275) !Konya ş.S.38/270 

ı 

'29 Bk.Bekir Sıtkı Baykal. "Osmanlı İmparatorl uğunda XVll ve 
XVIII.yüzyıllar boyunc~ Para düzeni ile ilgili belgeler", Tiirk Tarih Kurumu 
Belgeler IV/7-8(1967) s.49 vd.Yüzyıl boyunca Bursa'da merkezden beratla 
Atanan bir "gümüş arayıcısı " görev yapıyordu.Bk.Bursa ş.S: B-66/118. 

30 Bk.Ömer Lütfi Barkan a.g.m.s.576-577. · 
31 M_ubahat Kütükoğlu. Osmanlılarda Nard Miiessesei ve 1640 Tarilı/i Nar/ı 

Dejieri, Istanbul 1983, s.90. 
32 Halil Sahillioğlu, a.g.m.s.l8 
33 Bk.Halil Sahillioğlu, a.g.nı.s.J8-19 
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1694 Şeri(ı Altun 2 şxl 10(247) Konya ş.S.38/270 
1694 Para 110:40(2,75) Konya ş.S.38/270 
1699 Esedi Kuruş 110 Trabzon 1863/54 
1699 Şerifi Altun 2şxll0(274) Trabzon 1863/54 
1699 t'rengı Altun 2,5xl 10(275) Trabzon 1863/54 

1699 Para 110:40(2,75) Trabzon 1863/54 

Yüzyılın ilk yarısına ait sicil kayıtlarında geçen satış hüccet
lerinde, genellikle akça ağırlıklı işlemler fazladır. Yüzyılın ikinci 
yarısında giderek esedi guruş ağırlığını arttırmış, 1700'1ere doğru 
işlemlerin çoğu esedi guruş ile yapılmıştır. Ancak, halkın günlük 
alışverişlerinde çok çeşitli para kullandıklarını gösteren örnekler 
vardır. Bunlardan en ilginci, 1695 yılına aittir. Bu yıl içinde, Halep'li 
dört yankesici 4 gün içinde birçok Konyalı'yı çarptıktan sonra 
yakalanmışlardı. Mahkemede listesi yapılan paralar içinde "çeyrek", 
sümn, kuruş, akça, hurda akça, zolota, babka, para, rub gibi para 
çeşitleri vardı.34 

Bu örnekte görüldüğü gibi, şehirlinin cebinde taşıdığı para çeşit 
olarak fazlaydı ama miktar olarak azdı. Daha büyük paralar evlerde 

.~ilitli özel "sepet" lerde korunuyordu. Ama bu da çoğu kez güvenceli 
olmuyordu. 35 

Para'nın resmi degeri ile şehirlerdeki rayiç değeri farklıydı. 1634 
yılında Bursa kadısı'na gönderilen bir fermanda şöyle deniliyor: 
"Altun ve guruş Bursa'da ziyadeye cari olmağla tüccar ve sa'ir ~snaf 
halk mabeyninde ihtilale bais olduğu i'lam olunmagın. Imdi, 
İstanbul'da şerifi altun ikiyüz on akçaya ve mu'amele altunu ikiyüz 
akçaya ve guruş-ı kamil yüz on akçaya ve esedi yüz akçaya cari 

34 Bk.Konya ş.S.33/215. Piyasadaki para çeşitlerine kilişkin başka kayıtlar 
da vardı r. örneğin, 1683 yılında, Konya'da iki tüccar arasında "bir defa 1 O 
guruşluk para, bir defa 15 guruşluk zolota ve 5 esedi guruşla 6 macar altunu" 
ödenmişti. Bk.Konya ş.S.26/192. Trabzon'da 1692 yılında ölen Erzurum'lu bir 
tücaann ise, 420 aded yıldız altunu, 13 aded macar altunu, 6 aded şerifi a,ltunu" 
vardı . Bk.Trabzon ş.S.1858/l 3. ' 

35 " ... menzilimde olan kilitlü sepetimin kilidi kırılub içinde mahfuz oları 
yüzseksen mikdarı esedi guruşum ve bir başka kise ile ikiyüz yetmişyedi hurda 

0 akça ile altun yalduzlu .... " Bk.Kayseri ş.S.74/9. · 
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olmağla kaza-yı mezburede dahi veeh-i meşrı1h üzre can olu b ziyadeye 
alub ve ziyadeye teklif idenler her kirri olursa ... "36 

Konya sicillerine kaydedilen 1664 tarihli beldar akçası tahsil 
emrinde "mtrl için alınan kamil ye esedi guruşu hazine-i amirerne 
alunduğu üzre yüzer akçaya aldurub ziyadeye ve noksana 
aldırmıyasın" denilirken, yine aynı tarihe ait bir başka kayı~a "üç yüz 
esedi guruş ki hala rayiç olduğu üzre yüz otuz beşer akça hesabından 
kırkbinbeşyüz akça ider.." biçiminde bir ifade yer almaktadır. 37 Esedi 
guruşun resmi değerinin 110 akça olduğu sıralarda Konya'da.aynı 
para hep 224 akçadan işlem görmüştür. Bu ikilik özellikle vakıflar için 
sorun yaratıylordu. Konya'daki şeyh Sadreddin Evkafı mütevellisinin 
başvurusu üzerine 1678 tarihli çıkan bir ferman bu sorunu gözler 
önüne sermektedir: " ... Vakf-ı rnerkumun musakkagat (sulanan 
yerler) ve vakf bağ ve esbabı olub rnüstacirlerinden taraf-ı vakfa aid 
olan icarelerin taleb eyledikde guruşu ikiyüz yirmiye, ve sümnü on 
dokuza ve parayı beşbuçuk akçaya teklif idüb mahsul-i vakfa külli 
noksan müteretteb oldugun bildürüb hazine-i amirerne alunduğu 
minval üzre aJıverub olvechile guruş ve sümn ve parayı ziyadeye teklif 
olunmamak babında sactır olan emri m üzre arnel idüb dahi esedi guruş 
yüz on akçaya riyal guruş yüz yirmi akçaya alınuh ve virilüb ve 
hazine-i amirerne dahi olveçhile alınmak üzre rnüceddeden tenbth-i 
hümayfinum olmağın ... "~s 

Bu tenbihlere karşın, serbes.t piyasadaki p~ra değeri hep farklı 
olmuştur. Yine 1678 yılınd<! Kararnanoğlu Ihrahim Bey evkafı 
mütevellisi de mahkemeye başvurarak, vakfa ait mahzen ve 
dükkaniarın müstecirlerinin icarelerini "esedi guruş ikiyüz yirmi dört 
akçaya, sümnü onaltı akçaya ve parayı beşbuçuk akçaya teklif" 
etmelerine karşı çıkmıştı. Davalılar ise, kiralarını "sağ akça hesabı 
üzerinden" verdiklerinde "akarat-ı merkOmenin icaratı icare-i 
rnisliyeierinden ziyade" olacağını ve bu konuya ilişkin bir d~ fetva 
çıktığını belirtrnişlerdi. Bu fetvada şöyle deniliyordu: "lcare-i 
mu'accele ve müveccele ile tasarruf olunan vakf dükkanı mütevellisi 
tesmiye olunan ücreti dükkan-ı mezbur olduğu şehrde rayiç akça 
hesabı üzre almayub cedtd akça hesabı üzre alurum dimeğe kadir 

36 Bk.Bursa ş.S.59/204. 
'57 Bk.Konya ş.S . l2/282 
38 Bk.Konya ş.S.I2/54 
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o lurmu? Elcevab: Ecr-i misl alınağa kadir olur". Bu fetva hükmü 
üzerine evkaf mütevellisi davayı kaybetmişti. 39 

Konya dışındaki şeh irlerde de paranın piyasa değeri daha 
farklıydı. 1692 tarihinde Ankara için verilen narh'ın üzerinde aynen 
şöyle yazılıdır: "on buçuk sümn bir guruşa ve kher bir sümn yirmi iki 
akçaya ve guruş ikiyüz otuz akçaya olmak üzeredir"40 1692 yılında bir 
miras bölünmasi nedeniyle Trabzon sicillerine düşülen kayıtta ise "yüz 
altmış akçası bir guruş olmak üzre" denilmektepir. 

Bu örnekler şehirler arasında da para değeri yönünden farklılık 
olduğunu göstermektedir. Bunun nedeninin, gümüş oranı yönünden 
farklı paralar kullanılması veya değişim mallarının toplamı ile değerli 
maden mikdan arasındaki dengenin farklılığı olması muhtemeldir. 
Para değeri üzerindeki bu karmaşa aynı paralari~. toplanan verginin 
parasal değerinin ne olacağı konusunu da gündeme getirmektedir. 

VERGiLERiN TOPLANMASI YÖNTEMİ · 

İlgili vergi emri önce şehri n mahkemesinde bulunan sicill-i 
mahfOza (Kadı Defteri) kaydedilir.41 Avarız, Sursat, Beldar Nüzul 
emirlerinin genellikle ayrı tarihlerde gelmesi ve bu arada tekalif-i şakka 
türünden harcamalar yapılması tahsil işleminin belirli bir düzene 
konulmasını gerektiriyordu. 

Vergi emirleri ·"Sancaklardaki kadılara" hitaben çıkmaktay~ı.42 
Vergi tahsilatının kaza birimine göre gerçekleştirildiği görülüyor. Ilgili 
kaza şınırl arı içindeki, şehrin mahallelerine ve "kurasına" (köylerine), 
hane sayısına göre "tevzi" yapılırdı. Bu işlemin "cümle ma'rifetiyle", 
"cümle a'yan-ı vi layet", "ahali-yi vi layet" tarafından gerçekleştirildi ği 

·39 Bk.Konya.ş.S.I3j83 
40 Bk.Konya ş.S.23/8 
41 İlgili paşanın hizmet akçesi olarak talep ettiğ i gıda ve mal-esyalar da 

kendisinin gönderdiği buyrulduda listelenir ve sicile kaydedilirdi."Vech-i 
meşruh üzre balada mestür olan üç günlük ziyakinin bahası narh-ı cari ile hesab 
olunuh ahaliden tahsil ve ashabına eda olunub ... " Bk.Bursa şer.Sic.B-83/86 

42 Örneğin Bk.Bursa şer.Sic.B,II2/92 
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görülüyor.43 Özellikle hizmet akçası kapsamı içinde gıda ve eşya temini 
gerektiğinden ilgili esnaf adına Konya'da "Bazarbaşı"nın, Ankara'da 
"~ehir Kethüdası"nın vergi tahsili organizasıonu sırasında ön plana 
çıktıkları anlaşılıyor.44 

Konya'da l 684 yılına ait vergilerin tahsil i sırasında Avarız 
Vergisi'nin İpekçizade Mehmet Çelebi. "yedi" ile, Hizmet Akçesi'nin 
Boyacız~de Hüseyin Çelebi "yedi" ile toplandığı belirtilmiştir. 45 

İncelediğimiz dönemde şehirlerdeki vergi tahsilatı mahalleler esas 
alınarak "avarız hanesi" birimine göre gerçekleştiriliyordu. Bilindiği gibi 
Osmanlı tahrir sisteminde "hane" birimi önemliydi. Genellikle bir erkek 
hane reisinin temsil ettiği bir "gerçek hane" ortalama 5 nüfusu temsil 
ediyordu.46 

17.yüzyıl sonlarına _ait vergi tahsilatının H.1050-1053 yılları 
arasında yapılan avarız tahlilleri esas alınarak gerçekleştirildiği 
anlaşılıyor.47 Bu defterde "Liva-yı Konya" başlığı altında "Kaza-yı 
Konya 1 1 nefere bir hane olmuştur" denilerek Konya'daki avarız 
hanesinin 1 1 gerçek haneden oluşturulduğu belirtilmektedir. (Bk.Ek-
1). Karaman eyaleti avarız hanesi · tahrir defterinde 48 yer alan 
livalardaki (sancaklarda) avarız haneleri 8-13 arasında değişen gerçek 
hanelerden oluşuyordu. Bu defterde yer aliın nüfus gerçek han~ olarak 
kaydedilmiş her mahalle veya köyün gerçek hane nüfusunu gösteren 
sayı daha sonra avarız hanesi miktarına çevrilmiştir. 

H. l 052 tarihli Erzurum eyaleti avanz tahrir defterinin gerçek hane 
üzerinden tertip edildiği anlaşılıyor.49 Defterin Erzurum şehrini 
kapsayan bölümünde her mahalledeki askeriler erbab-ı tımar, yeniçeri 
vs.olarak tasnif edilmiş "Zımmiyan", "Müslümanan", "Fakiran ve 

43 şeh.rin bu anlamdaki sosyal organizasyonu için Bk.Halil inalcık, 
"Mili~~ry and Fiscal Tranformatian in the Onoman Empire 1600-1700", s.321-
325, Ozer Ergenç, Ankara ve Konya, s.140-143 · 

44 Bk.Ankara şer.Sic.63/235, Konya şer.Sic.25/189, 28/290-291 
45 Bk.Konya şer.Sic.28/4-5 
46 B k. Nejat Göyünç "Hane Deyimi Hakkında", iÜEF Tari/ı Dergisi., Sayı 

32 ( 1979) ss.33 1-348 
47 Örneğin Konya'daki 168 ı yılı vergi tahsilatı sırasında H.l 051 tarihli 

avarız hanesi tahrir defterinin sureti ibraz edilmişti. Bk.Konya ş.S.25/279. 
48 Bk.Başbakanlık arşivi MMD Tasnifı, Nr.3672 
49 Bk.Başbakanlık arşivi MMD Tasnifı, Nr.5152 
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Arnelrnandegan" şeklinde sosyal gruplar sayılmış ayrıca ulerna ve din 
görevlileri de isrnen belirtilmiştir. H.1052 tarihli Arnasya tahrir defteri 
de buna benzer bir yöntemle hazırlanrnıştır.SO 

Vergi emirleri· aynı yıl içinde . aralıkiara geliyordu. Görevli 
"Mübaşir"in masraflarını da şehirli karşılarnakta idi. Ilgili fermanda 
verginin "riıuaccelen tahsili" istenrnekteydi. Sancak içindeki tüm 
~azalarda birden kısa sürede verginin ~oplanrnası mümkün değildi. 
Ustelik halkın belirli mevsimlerde nakit para sıkıntısı olabilirdi. Bu 
yüzden istenen meblağın görevlinin giderleriyle birlikte kazanın-şehrin 
ileri ~elen leri tarafından karşılanıp sonra diğer yükümlü lüklerde 
eklenerek "hanelere". bölüştürülrnesi pratik bir çözüm yoluydu. Bu 
noktada şehirli adına borç para bulunur ve genellikle istirbah yoluyla 
"onu birbuçuk üzerinden" · rıbh ödenirdi. Karşılanan bu "faiz"de 
şehirlinin vergi yüküne dahil ediliyordu. S 1 Bu arada mahallelerden bu 
tür vergiler için finansman kaynağı olmak üzere "Avarız Akçası Sandık
ları" oluşturulmuştu. 52 Kimi zamanda bazı şehirliler mahalle sandığına 
belirli bir para koyarak "tekalif-i örfiyye ve tekalif-i şakka vakt 
oldukça" kendisinden taleb olunmamasını şart koşarlardı. (Bk.Ek-2) 

17.yüzyıl sonlarında şehirlinin vergi yükümlülüğü içinde yer alan 
başlıca vergiler şunlardır.53 

A varız Akçası: incelediğimiz dönemde her avanz hanesinden 400 
akça avarız bedeli ve 50 akça vergiyi toplayan görevli için tahsil 
edilmiştir. 54 

50 Bk.Başbakanlık arşivi MMD Tasnifi, Nr.776 Av~nz defterleri için geniş 
bilgi edi!]mek üzere Bk.Münir Aktepe "XVII.Asra Ait Istanbul Kazası Avarız 
defteri, Istanbul Enstitüsü Dergisi, III, 1957 ss.l09-139, Feridun M.Emecen, 
"Kayacık Kazası'nın Avanz Defteri" İ.Ü.EF Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, 
1981-1982, ss.159-170. · 

51 Bk.1685 tarihli Konya vergi listesi Bu mesele için bk.Ronald C.Jennings, 
"Loans and Credit in Early 17th Century Ottom.~n Judicial Records JESHO, 
XVII/Il-III, J.973. s.15 (Tablo) Ayrıca bk.Ozer Ergenç, .. Ankara ve 
Kon~a .. 19?.5, Ozer Ergenç ... Bursa(Doçentik Tezi), 1978. 

5 Bk.Ozer Ergenç, a.g.a.muhtelif sahifeler 
53 Avarız Akçesi, Nuzul bedeli ve Sursat Bedeli için geniş bilgi edinmek 

üzere ve Osmanlı Maliyesi içindeki yerini tesbit etmek ü~ere Bk.Ahmet . 
Tabakoğlu Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, lstanbul{ l985, 
ss.l52-164. 

54 Örneğin Bk.Trabzon ş.S.l863/55 Bk.Ek-3 
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Nuzul Akçası: Bu dönemde 600 akça "Nüzul zahiresi" bedeli olarak 30 
akça da görevli için tahsil edilmiştir.55 · 
Beldar Akçası: Aralıklı olarak kaza başına değişen miktarda bazen de · 
belirli hane grubuı:ıdan "nefer" olarak istenmiştir. 56 
Sursat Bedeli : Ilgili kaza için bölüştürülmüş olan "sursat zahiresi 
bedeli" daha sonra hane bazında paraya dönüştürülmüştür. Her avarız 
hanesine 500 akça civarında bir rakam isabet etmiştir. 57 

Aşağıda incelediğimiz döneme ait salyane-tevzi defteri örnekleri 
sunu larak şeh irl in in bir yıll ı k toplam vergi yükü örneklenıneye 
çalışı lacaktır. Ancak · bu bilgilerin anlam kazanabilmesi için bazı 
tamamlayıcı değerleri vermek istiyoruz. 

1680-1700 Yılları'na Ait Bazı Fiyatlar 

Tarih Malın Birimi* 
Cinsi ı Dirhem=3,207 

gr. 
ı Kıııe =ı282 gr. 

1684 Ekmek 115-150 
Dirhem 

1684 Koyun Kıyye 
Eti 

1684 Sade Yağ Kıyye 

1684 Ipek Dirhem 
1.684 Un Kil e 
1688 Un Kıyye 

1688 Koyun Ade d 
16~8 Kuzu Ad ed 
1688 Sade Yag Kıyye 
löYO Un Kil e 

1690 Ekmek 125- 170 
Dirhem 

1690 Sade Yağ Kı yy e 

55 Bk.Bursa ş.S.83n8 Ek-4 
56 Bk.Ankara ş.S.78!192,210 
S7 Bk.Kayseri ş.S.82/258 Bk.Ek-5 

Fiyat Belge No 
(Akça) 

ı Ankara ş.S.63/253-263 . 

14 Ankara ş.S.63/253-263 

30 Ankara ş.S.63/253-263 
8 Ankara ş.S.63/253-263 

30 Ankara ş.S.63/253-263 
3 Konya ş.S.34/33 
80 Konya ş.S.34/33 

' 40 Konya ş.S.34/33 
20 Konya ş.S.34/33 

100 Trabzon 
ş.S.1856/65, 163 

1 Trabzon 
ş.S.1856/65,163 

30 Trabzon 
ş.S. I 856/65,163 
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1695 ·Koy Eti Kıyye 8 Ankara ş.S.741265,289 
1695 Z.yağı Kı yy e 56 Ankara ş.S.74/265,289 
1695 Sade Yağ Kıyye 56 Ankara ş.S.74/265,289 
1695 No hud Kıyye 6 Ankara ş.S.74/265,289 
1695 l.Yemir Kıyye 45 Ankara ş.S.74/265,289 
1695 Pey n ir Kıyye 16 Ankara ş.S.741265,289 
1695 Acem Dirhem 5 Ankara ş.S.74/265,289 

İpek 
1695 Ekmek 125-150 5 Ankara ş.S.741265,289 

Dirhem 

* Osmanlı Ölçü ve tartı birimleri için bk.Halil İnalcık, "Introduction to 
Ottoman Metrologı", Turcica (15), s.233-7, W.Hinz, Islamıche Mas
se und Gewichte Umgerechnet ins Meirysche System, Leiden 1955. 

KONYA ŞEHRi'NİN 1684-1685 YILLARINDAKi VERGİ 
YÜKÜMLÜLÜGüSS 

MENZİL-İ tMDA.Di Fi 8 Receb sene 1095 
Nefs-i Şehr-i Konya Hane 213,559 
Nahiye-i Sahra Hane 1 ı Rub' ı 
Nahiye-i Hatun Sarayı Hane 50 Rub' 1 
Nahiye-i Su Dirhemi Hane 45 Rub'3 
NahiY.!!-i Sajd İli Hane 14 
YEKUN HANE 334 Rub'3 Fi Kuruş 4 
HASIL Kuruş I 33960 

EL MASARIF -
-Nfenzilci Abdülfettah Beşe ve Hasan Beşe'ye 
ücretlerine mahsub olmak üzere imdad: 
Mem1Hık-i Anadolu müfettışi olan izzetlı1 ve 
safidetlu Mehmet Paşa Hazretlerinin taraf- ı 
alilerinden emr-i şeri'f ve buyruldu getüren 
ağasına hizmet: 

Kuruş 1 21 0,5 

Kuruş 35 

58 Bk.Konya şer'iyye Sicilieri 28/l-6 
59 Bu rakam A varız Hanesi sayısıdır. 1641 tarihli tahrirde Konya Livasında 

"on bir nefer" (Gerçek Hane), Bir Avfu-.z Hanesi ·· 
olarak kaydedilmiştir. 

ro Bu derterde I kuruş= I 10 akçe üzerinden hesap edilmiştir. 



Bazarbaşı Mehmet Çelebi'nin defteri . 
mucibince Vilayet masrafı: Kuruş 13,5 
Harc-ı mahkeme ma'a hüddamiye: Kuruş 80 
YEKUN: Kuruş 1339 

MENZiiA !MD ADİ fi gurre-i Saferü'l-hayr Sene 1096 
Nefs-i şehr-i Konya Hane 213,5 
Nuhiye-i Sahra Hane ll Rub'1. 
Nuhiye-i Hatun Saray Hane 49 Rub'l 
Nahiye'i Su Dirhemi Hane 45 Rub'l 
NahiY.~'i Said İli Hane 26 
YEKUN HANE 345 Rub' 1 Fi Kuruş 7 

Sa'ir hanelerden yedişer guruş lazım gelüb lakin karye-i Ladik 
ahlillsi menzil-i imdadi virmemek üzere yedierinde emr-i şerif 
olmağla zeytinde olan vilayet masrafı içün ancak üçer kuruş 
salınmıştır. 

HASIL Kuruş 2368 Rub'3 

EL-MASARIF 
Menzilci Abdülfettah Beşe ve Hasan 
Beşe'ye bakiyye-i ücret : Kuruş 1290 
Mezburana ücretlerinden ziyade verilen : ' Kuruş 100 
Memalik-i Anadolu müfettişi olan izzetiO 
ve saadetlu Ali Paşa Hazretlerine ve 
tevabi'ine verilen nakid Kuruş 449 

171 



172 

Paşa-i mumaileyhin masanfı tevzi' 
olunmak içün hesab olundukda iki bin 
guruşa bali' olub lakin türbe-i CeHiliye 
mahallesinin hane ahallsi ile niza'ları olub 
hane ahiilisi i'lam-ı ahval içün taraf-ı 
saltanat-ı aliıyeye gitmek murad 
itmeleriy le zikr olunan masarıf tevzl 
olunmayıb te'hi'ri lazım gelmeğle meblağ-ı 
mezbı1r dörtıüzkırk dokuz guruş aherden 
istikraz olunuh mu'accelen edası takaza 
olunmağla hiila bu salyaneye idhal 
olunmuştur ma'adası bundan sonra tevzi'i 
olunacaktır. 

Zikr olunan niza' içün İstanbul'a gidecek 
ademiere harc-ı rab ve ferman-ı şerif harcı 

Kıymetleri Bin Dokson Altı senesi 
nüzı11una mahsı1b olmak üzere taraf- ı 
saltanat-ı aliyyeden ferman-ı hümayı1n ile 
eyaJet-i Karaman'dan iştiras ı ferman 
olunan otuz beş katar deve Ahali'-yi 
Vilayet ma'rifetiyle tevzi' olunduktan 
sonra Kaza-yı Konya'ya lazım gelen on üç 
ra's deveterin kıymetleri fahrü'I-akran 
sarhan başı ile bin dörtyüz guruşa kat' 
olunuh bin guruş ba'delyevm gelecek 
nüzı1lda hesabiaşmak üzere karz alınuh 
bakisi içün hala bu salyaneye idhal 
olunan: 

Harc-ı mahkeme 

Naibiye ve sa'ir"hüddamiye 
YEKUN 

Nefs-şehr-i Konya hane 213 Rub'3 
Nahiye-i S ah ra hane ı ı Rub' ı 
Nahiye-i Hatun Saray hane 50 
NaniY.~-i Su~ Dirhemi hane 45 Rub'3 
~KUN H~ 320 Rub'3 Fı Kuruş 6 
HAS IL YEKUN Kuruş ı 924,5 

Kuruş 67 

Kuruş 400 

Kuruş 40 

Kuruş 2ı 
Kuruş 2368 Rub'3 
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EL-ELMUAFAT 
Muafat-ı Türbe-i CelaJiye Kuruş 1000 
Karye-i Sille Kuruş 2ı5 

Muafat-ı Suğla Kuruş 210 
Karye-i Zurtıla (?) Kuruş 20 
Karye-i Kara Digin Kuruş 20 
Hoca Cihan Kuruş 25 
Mahalle-i Meşkli (?) Kuruş ı2 
YE KUN Kuruş 14ı2 

IRAD CEM'AN YEKUN Kuruş 3336,5 Cem' şod 
ba-yed-i Boyacızade 
Hüseyin Çelebi b.Elhac 
Mustafa 

EL.::MASARIF 
Bi'l-fi'il memalik-i Anadolu Müfettışi olan 
izzetlô ve sa'adetlô Seyyid Mehmet Paşa 
Hazretleri Konya'ya geldikte Bazarbaşı 
Mehmet Çelebi yediyle giden yağ ve 
pirinç ve bal mumu ve sa'ir zehayir bahas~: 

Kuruş 238 Akçe 51 
Yedekçi Nefer 40 Ucret Kuruş 

20 
Bazarbaşı Mehmed Çelebı yediyle paşa-i 
muma-ileyhin yeğeni Seyid Hamza 
Ağa'ya yinni bir günde yağ ve pirinç ·ve 

99 Akçe 73 kahve ve sa'ir zehayir babası Kuruş 
Esnaf virdikleri yinni bargir kirası . Kuruş 30 
Matbalıda hizmet iden ademiere ücret Kuruş 4 
Paşa-yı mumaıleyhe dört günde ekmek Kuruş 48 
Hamza Ağa'ya ekmek Kuruş 7,5 
Paşa-yı mumaileyhe Abdülfettah Ağa'ya 
Bazarbaşı yediyle giden zehayir babası Kuruş 7 Akçe 80 
Sadrazam Ağasına masraf Kuruş ı Akçe 200 
Helvacılar yediyle bal ve nişasta ve has un 
ve badem: Kuruş 26 
Dört günde şair kile-i Konya (boş) Kıyınet Kuruş ı 
Zağfiran ve Büber Kıyınet Kuruş 1 
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Dört günde Paşa-yı mumaileyhe Koyun Ras 240 
Kıymet Kuru~ 329.5 

Dört günde kuzu Ras 60 
KıyınetKuruş 55,5 

Seyyid Hamza Ağa ve Vezir Ağası'na ve kıyye 322 
Abdülbaki Ağa'ya Lahm Kıymet Kuruş 18 

Akçe 164 
Odun deve yükü 9 Kı ymet Kuruş 41 
Merkeb yükü 450 
Tavuk ve yumurta ve yoğurt ve süd bahiisı Kuruş 7,5 
Paşa-yı mumaileyhe ve Seyid Hamza 
Ağa'ya saman ve otluk bahası bii-yed-i Kıymet Kuruş 4 1 
Çiftçiler şeyhi 
Araba kırası Kuruş 10 
Meş'ale içün çıra ve katran Kıymet Kuruş 5 
Bezir yağı Kuruş 4 
Müfettiş-ı mumaıleyhin tatar Ağasına 
hizmet namıyla nakid verilen Kuruş 30 
Sipiihl bazarı tüccarı yediyle meş'aleye 
paçavralık Kuruş ı 
Mahalle-i Debbağhiine konak masrafı Kuruş 2 
Mahalle-i Medrese konak masrafı Kuruş 3 
Mahalle-i Karakayış konak masrafı Kuruş 8 
Mahalle-ı Kalenderhane konak masratı Kuruş 4 
Mahalle-i Nişantaş konak masrafı Kuruş 3,5 
Mahalle-i Sarıyakub konak masrafı Kuruş 1 
Mahalle-i Ahmed Dede konak masrafı Kuruş 1,5 
Mahalle-ı Bağ-ı Evliya konak masrafı Kuruş ı 
Mahalle-i Hacı Cemal konak masrafı Kuruş ı 
Mahalle-i Sedirler konak masrafı Kuruş 3 
Mahalle-i Iç Kale-i zımmlyan konak Kuruş 2 
masrafı 
Mahalle-ı Nehr-i kafur masrat-ı konak Kuruş 2 
KONAK MASRAF! YEKUN Kuruş 32 

Defa Bazarbaşı Mehmed Çelebı yediyle 
müfettiş-i mumaileyhin diğer ağasına Kuruş lO 
masraf Zolota 1 
Defa-yı sillisede gelen Ağa'ya yine 
Bazarbaşı Recep Çelebi yediyle masraf Kuruş lO 

Sümn ı . ı 
, 
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Müfettış-i mumaileyhin diğer Ağasına 
Bazarbaşı Mehmed Çelebi yediyle Kuruş 6 Rub'3 
Bazarbaşı Merkum yediyle vilayet masrafı Kuruş ·1 ,5 
Sarrafiye ve mes'aleciye ve saraciara 
hizmet 

! Kuruş 35 

Paşa-y ı mumaileyhe nakid verilen Esedl kuruş 1500 
· mebHlğ-ı mezburun 

1000 
kuruşu içün murabaha 
kuruş 90 

Taraf-ı saltanat-ı aliyyeden hala EyUiet-i 
Karaman müteseilimi olan Fahrü'l-akriin 
Seyyid Mehmed Ağa'ya hitaben eşkıyli ve 
kat'ü'l-tarlk teftlşi içün ferman getüren 
ağaya ahali-yi vilayet hizmet namiyle 
virdükleri 

Kuruş 140 

Mukaddemii Oksüz oğlu Ali Ağa itbii'-ı 
malından Beşyüz kuruş alınub Menzilci 
Receb Çelebi'ye ücretine mahsub olmak 
üzere ber-vech-i peşin virilüb badehu 
Otuz Kuruş riba' zam m olu nu b cü m le 
hanelere tevzi'olundukta karye-i Ladik 
ahiilisinin salyilneleri dahi tekrar menzilci-
yi mezbure havale olunmağla deyn-i 
merkum nakıs kalmağla meblağ-ı -
mezburdan baki kalan deyn: Kuruş 22 
Harc-ı mahkeme Kuruş 80 
Hüddamiye Kuruş 25 
Mütesell im Ağa sakin olduğu sarayın 
icaresi 

Kuruş l l 

Bindoksan Beş Cemaziye'l-fihiresinin ' 
nihayetine dek iki buçuk senenin idiresi 
22,5 kuruşu müctemi' o lub meblağ-ı 
mezbureden 1 1 ,5 kuruşunu mukaddemii 
Mehmed Çelebi yedinden ahz idüb baki 
kalan ı ı kuruşu hiilii deftere idhiil 
olunmuştur: 
Bağ- ı Kutlt: ma:ı Melas konak masrafı Kuruş 15 
MASRAF YEKUN Kuruş 3314 
Masrafdan ziyade kalan kuruş Kuruş 22,5 

~- -···-· -···- ..... ... . .. .. _,. ..... 
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AVARIZ elvaki' fi 6 Cemaziye'l-ahire mahsuben sene 1095 
Nefs-i şehr-i Konya Hane 213,5 
Nahiye-i Sahra Hane ll Rub'l 
Nahiye-i Hatun Sarayı Hane 49,5 
Nahiye-i Su D!rhemi Hane 45,5 
Nahiye-i Said ~!i Hane 26 
CEMAN YEKUN Hane 346 Rub'3 
!!ASIT... Kuruş 1759 fi kuruş 5 akçe. 0,5 sümn I Cem'-i şod M-yed-i 
Ipekcizade Mehmed Çelebi 

Ber-mficeb-i Suret-i Defteri Hakani Hane 383 Rub'l 
Fi Akçe 450 
Kuruş 1597 

Hizmet-ı mübaşir Ağa Kuruş 75 
· Harc-ı mahkeme Kuruş 60 
Hüddam ıye Kuruş 19 
Akçe cem' iden katibe ve mübaşire hızmet Kuruş 8 
YE KUN Kuru_§_ 1759 

SURSAT fi 5 Muharrem Mahsuben sene 1095 
Nefs-i şehr-ı Konya Hane 213,5 
Nalliye-i Sahra Hane ı I Rub' ı 
Nahiye-i Hatun Sarayı Hane 49,5 

. Nahiye-i Su Dirhemi Hane 45 Rub'l 
N~hiye-i Said İli Hane 24 Rub' I 
H~NE YEKUN 245,5 Fi Kuruş 4 Rub'l 
HASIL Kuruş 1467 Rub'3,5 

. EL-MUAFAT 
Turbe-ı Celaliye ma'a Yağlılar ve Gödeler 
ve Kara Arslan.,ve Kavak ve Göcek Köy ve 
Salur ve Kara üyük ve Botsa ve Giryad (?) 

Muafat-ı Suğla 
Karye-ı Sille 
Karye-i Tortula (?) · 
Karye-ı Said 
Karye-i Hatun Tekyesi 
Karye-ı Keçı Mahsene 
Karye-i Tat 

Kuruş 1308,5 
Kuruş 540 
Kuruş 320 
Kuruş 35 
Kuruş 10 
Kuruş lO 
Kuruş 44 
Kuruş 45 

' 
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Karye-i Kara Dıgın Kuruş 30 
Karye-ı Ulu Malısene Kuruş 12 
Karye-i Hoca Cihan Kuruş 50 
Karye-ı Meşklı (?) Kuruş 50 
Sütçü ~okagı Kuruş 10 
YE KUN Kuruş 3932 Rub' l ,5 
HASIL anel-mu'afat Kuruş 2464,5 
Mal-i mıri her-mileeb-i Defter-ı Hakani Akçe 358.000 bı-hesab-ı 

Kuruş 3245,5 
Hıdroet- ı mübaşır Aga Kuruş 250 
Sursatcı Ağası sakın oldugu menzıl kırası Kuruş 5 
Müfettiş Paşa Agasına nakıd vırilen ve 
masraf: Kuruş 305 
Karyelere gıdene ikı nefer hısar erlenne Kuruş 2 
ücret 
Harc-ı mahkeme: Kuruş 100 
Naibıye ve kethüdaıye ve hüddamıye Kuruş 20 
Bazarbaşı çizme babası aldıgı Kuruş 5 
YE KUN Kuruş 3932,5 

NÜZUL Elvald' fi 13 Ramazanü'l mübareke sene 1095 
Nefs-ı şehr-ı Konya Hane 213,5 
Nahiye-i Sahra Hane l l Rub' l 
Nahiye-i Hatun Sarayı Hane 50 Rub'I 
Nahiye-i Su Dirhemi Hane 45 Rub' l 
Nahiye-i Said İli Hane 26 
YŞKÜN HANE 346 Rub' 1 fi kuruş 7 · 
HASIL Kuruş 2423 Rub' 1 

EL-MASAAIF 
Ber-mOcıb-ı suret-ı defter-ı hakani: 

Hidmet-ı mübaşir Aga: 
Harç-ı mahkeme 
Hüddamıye: 

nüzul hane 383 Rub'l 
Fi Akçe 630 
Kuruş 2195 
Kuruş 100 
Kuruş 50 
Kuruş 20 
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A varız Ağası oturduğu menzil kırası ve 
menzil basub avrat çeken kirnesneler içün 
lstiınbul'dan çavuş gelüb Asitaneye 
getürdükleri mahbuslara kiras akçesi ve 
müfettiş Paşa hazretlerinin taraf-ı 
alilerinden buyruldu getüren ağaya 
hidmet: 
Avarız cem'ine memur olan ağa 
mukaddema verilen hidmete razı 
olmamağla hidmet namıyla tekrar verilen 
YEKUN 

Fı 7 şevvalü'I-Mükerrem sene 1095 
Nefs-ı şehr-ı Konya Hane 213,5 
Nahiye-i Sahra Hane 4,5 
Nahiye-i Hatun Sarayı Hane 32 Rub'l 
Nahiye-i Su Dirhemi Hane 37 Rub'l 
Nahiye-i Said İli Hane 26 
YEKQN H~ 313,5 Fı Kuruş 1,5 Akçe 16 
YEKUN HAS IL Kuruş 492 Akçe I 44 

EL MASARIF 
Bundan akdem memalik-i Anadolu 
müfettişi olan izzetlı1 Mehmed Paşa 
Hazretlerinin masanfı tevzi' olundukda 
Türbe-i Celaliye mu'afatında bak! kalub 
tahsil olunmayan 
Paşa-ı muma-ileyhin masiirıfından harem-i 
hümayun ağalarından Tımakçı ve Peşkirci 
ze'ametleri karyeleri ahalileri bir hattı-ı 
hümayun ile muafız deyü virmedükleri 

Muafat ıçün Istanbul'a irsal olunan ıki 
nefer ademiere ücret 
Irte nam karyeden tahsil olunmayan 
Ilare- ı ~ahkeme 
Akçe cem' idem kirnesneye ücret 
YE KUN 

Kuruş 13 Rub'3 

Kuruş 45 
Kuruş 2423 Rub'3 

Kuruş 206 

Kuruş 196,5 

Kuruş 60 
Kuruş 2,5 
Kuruş 25 
Kuruş 2 Ak_ye 144 
Kuruş 492 Akçe 144 · 
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Konya Şehri'nin 1694 Yılı Vergi Yükü 

Bir A varız Hanesi 3025 Akça 
Bir Gerçek Hane 3025~11=303 Akça 
Sursat Bedeli %25,4 
Nüzul Akçası % 17,1 
A varız Akçası % 13,1 
Menzileiye % 9,5 
Hizmet Akçası %22,9 
Mahkeme Harcı, Hüddamiye % 5 
Diğer Giderler % 5 

Ankara Şehri'nin 1696 ve 1699 Yılı Vergi Yükü Toplamı 

1696 (Ankara Ş.S. 7417,10, 156) 
286 A varız Hanesi Avarız Hanesine 1595 Ak___ç_e 
Sursat Bedeli %31 
Müfettiş Masrafı %17 
Anadolu Beylerbeyi Mütesellimine 
N ak id %22 
Diğer Giderler %30 

1699 (Ankara Ş.S.78/l92,210) A varız Hanesine 2530 Akçe 
A varız ve Nfizul %66 
Beldar ·%24 
Tahsil giderleri %6 
Mahkeme Harcı '%4 

ŞEHİRLİ HALKIN KAZANCI 

incelediğimiz dönemdeki vergi yükünün gerçek vergi 
mükelleflerinin kazançlarını da bilmek gerekir. Ancak bu takdirde bir 
oranlama yapılabilir. Bu noktada, şehir halkını oluşturan kesimlerin 
ayrı ayrı kazançlarını ortaya koyacak veriler mevcu~ değildir. Bazı 
kayıtlar bize bu konuda ışık tutabilir: 1640 tarihinde Istanbul'da bazı 
işçilerin yevmiyeleri şöyleydi. 61 

6 1 Bk. Kütükoğlu, /640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul , 1983, s.324. 
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Neccar (Marangoz) 
Lağımcı 
Sıvacı 
Sınk Hammalı 
Doğramacı . 
lrgad (Düz Işçi) 

Gündeliği 
ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

20-25 Akça 
16 ll 

20-25 ll 

16 "· 
20-25 ll 

15 ll 

1672 yılında Konya'da Ekmek fiyati belirlenirken hesap C?dilen 
işçilik gündeliği ve kar 62 

Bişürücü 
ElekÇi 
Harnırkar 
Dizgahdar (Tezgahdar) 

Gündeliği 
ll 

ll 

ll 

42Akça 
16 ll 

42 ll 

16 ll 

4 Kile buğday için masraf: ll 04 akça kar 84 akça 1684-1690 yılları 
arasında Konya'daki (%7) inşaat usta ve işçilerin yevmiyeleri ise 40-
80 akça olarak belirlenmişti. Ayrıca kendilerine yemek veriliyor, üst 
giysi ile babuç temin ediliyordu.63 Bu kayıtlara göre en düşük ücret 
alan bir ırgad mevsimlik işçi olarak 6 ay çalışmış olsa 180 günde 
1700 akça gelir elde edecekti. Sürekli işi kolan ortalama bir işçinin 
yıllık kazancı 28.800 akçayı bulacaktır. Konya'da 1695 yılında 
herçeşit verginin üstüste geldiği bir sırada bir gerçek haneye yıllık 303 
akça vergi düşmüştü.Şehrin gayrimüslim halkı ise ilaveten cizye de 
ödüyordu. Cizye yükümlüleri 1686'da yıllık 330 akça ödemişleredi. 
Bu değer de yaklaşık günde 1 akçaya, bir başka değişle günde 1 
ekmek fiyatına (yaklaşık 450 gr.lık) tekabül etmektedir. 

Başka kayıt~.arda da incelediğimiz dönemde halkın gelirine ilişkin 
bilgiler vardır. Orneğin, 1685 yılındaki bir kayda göre Kayseri'li iki 
kardeş üçyüzer kuruşla "akd-i sirket" edip 15 sene çalıştıktan sonra 
5000 kuruşları olmuştu. 64 1662 yılında Ankara'lı hattat ustasına 
verilen kar, çizme iÇin 5 akça, babuç için 2 akça, mest için 2 akça 
idi.65 

62 Bk.Konya ş.S. 16/200 
63 Bk.Konya ş.S.39/39, 28/282, 25/28 
64 Bk.Kayseri ş.S: lll/109 
65 Bk.Ankara ş.S.47/125 
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