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ÖNSÖZ 

Osmanlı devleti kuruluş döneminden itibaren kendine özgü yapısı ve 

kurumları ile Ortadoğu ve Ön Asya’da yükselen devletlerden farkını ortaya 

koymuştur. Osmanlılar, Bizans ve İran devlet geleneklerini kendi uygulamaları 

içerisine dâhil ederek ve yeni bir kimlik kazandırarak çağın gerektirdiği şekillere 

dönüştürmüşlerdir. 

Osmanlı devleti gücünün zirvede olduğu klasik dönem ve sonrasında 

geliştirdiği toprak ve devlet sistemi ile ileri bir devlet yönetim geleneğine sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Biz bu çalışmamızda Osmanlı vergi hukukunun Avarız kavramına yüklediği 

mana ile birlikte devlet ve birey arasında bir vasıta olan vergi konusuna Osmanlı 

uygulamaları örneğinde nasıl bir değer verildiğini ele alacağız. Avarız vergisinin 17. 

yüzyıldan itibaren olağanlaşması ardından nakdileşmesi ve bu durumun dünya 

ekonomik konjonktürünün gereği olarak ortaya çıkmasının Osmanlı devletinde 

yarattığı değişim ele alınacaktır. 

Ayrıca ülkede Avarız gerektirecek durumların ortaya çıkması yani kıtlık, 

savaş, deprem, sel gibi olağandışı tehlikeler durumunda devletin yeni vergi ve 

uygulamaları hangi ölçütler çerçevesinde vücuda getirdiği ele alınacaktır. 

Ayrıca avarız vergisini talep eden devletin bu verginin toplanması için nasıl 

bir organizasyon geliştirdiği ve bu vergiyi klasik ve sonrası dönem şartları içerisinde 

nasıl bir prensibe dayandırdığına değinilecektir. 
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 GİRİŞ  

 

A. Konunun Takdimi 

Osmanlıca’da vergi anlamına gelen birçok kelime vardır. Bunlar arasında 

“âdet”, “teklif” veya çoğul biçimiyle “tekâlif”, “resm” çoğul biçimiyle “rüsum”, 

“bac” hemen sayılabilir. “Gümrük”,”mizan”, “kapan” gibi ilgili özel adları da 

sayarsak bu sayı daha da artar. Tekâlif esasen ikiye ayrılmış olup birisi şer’i diğeri şer’i 

olmayan olarak adlandırılmıştır. Şer’i dayanağı olan vergilere Tekâlif-i Şeriyye, şer’i 

dayanağı olmayan vergilere de Tekâlif-i Örfiye denilmiştir. Tekâlif-i Şeriyye; zekât, 

öşür, haraç, cizye gibi dört esasdan ibarettir. Bunlara mali bir terim olarak garamat-i 

maliye de denilmiştir. Tekâlif-i örfiye ise iki kısıma ayrılmış birisine tekâlif-i adiye 

diğerine de tekâlif-i şakka adı verilmiştir. Bu vergilerin toplanmasında şer’i dayanak 

aranmış ve reayanın cihad için devlete yapacağı fedakârlıklar arasında sayılarak 

meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.1 Bazı araştırmacılar ise teklif kelimesini genel olarak bir 

şahsa yükletilen herhangi bir külfet manasında kullanmışlardır. Tekâlif-i Maliye 

şeklinde kullanıldığı zaman harçları da içine alan atiye, imdadiye gibi bilumum vasıtalı 

ve vasıtasız vergileri ifade ederdi. 18. yüzyılda vergi devletin fertlere yaptığı 

hizmetlerin bedeli olarak telakki edilirken, 19. yüzyılda fertler tarafından devlet için 

yapılan fedakârlıklar şeklinde mütalaa edilmiştir. 20. yüzyılda ise fertlerin devlete karşı 

                                                
1  Süleyman, Sudi,  Defter-i Muktesid, (Yayına hazırlayan Mehmet Ali Ünal), Isparta, 1996, s. 21 
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yapmakla mükellef oldukları vatani bir vazife, bir vecibe, bir borç olarak telakki 

olunmaya başlanmıştır.2 

 Buna bakarak genellikle Osmanlı devletinde verginin reaya ile ilişkilerde temel 

bir belirleyici olduğu görülmüş ve vergi sistemi üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.3 

Verginin bu belirleyici özelliği öylesine açıktır ki reaya statüsünde olanların 

temel özelliği olarak vergi mükellefi bulunmaları gösterilmiş ve bu yükümlülük dışında 

kalanlar muaf adı altında toplanmıştır. 

Bu araştırma, devlet-birey ilişkileri açısından önce bu belirleyici özelliği olan 

vergi üzerinde durduktan sonra Osmanlı vergi sistemi arasında İslami kaynaklı önemli 

bir alan olarak görülen ve genel olarak avarız diye adlandırılan vergi grubunu mali ve 

ekonomik olarak değil bir yönetim göstergesi olarak ele almayı amaçlamıştır.  

Osmanlı imparatorluğunda devlet gelirlerini ve masraflarını tek bir merkezden 

idare etmeyi gerektiren bugünkü anlamıyla bir devlet bütçesi ve masrafların belirli bir 

takım prensiplere göre halka tevzi’ ve taksim edilmesi şeklinde ortaya çıkan bir vergi 

anlayışı bulunmuyordu. Devlet, zamanın teşkilat ve maliye sisteminin prensiplerine 

uyarak vergi toplamak hakkını dirlik, malikâne ve vakıf şeklinde çeşitli hizmet ve vazife 

sahiplerine terk etmiş durumdaydı.  

                                                
2  Sayar, Nihat Sami,  Amme Maliyesi ve Devlet Gelirleri, cilt I, İstanbul, 1961, s. 25 
3  Tabakoğlu, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 1986, Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve 
İçtimaî Tarihi, Ankara, 1969,   Akdağ Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası; Ankara, 
1963, Kazıcı Ziya,  Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul 2005,   Kütükoğlu Mübahat, Osmanlı İktisadi 
Yapısı (Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi);(Editör Ekmeleddin İhsanoğlu),  İstanbul 1994,  
Karamürsel Ziya,  Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler; Ankara 1940;  Genç Mehmet,  Osmanlı 
İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi; İstanbul 2000, İnalcık Halil,  İslam Arazi ve Vergi Sisteminin 
Teşekkülü; Ankara 1950 
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Bu vaziyette padişah da dâhil umumiyetle herkes kendisine tahsis edilmiş olan 

arazi ve reayanın sahibi sıfatıyla konuluş ve toplanma usulleri, çeşit ve miktarları bütün 

ayrıntıları ile kanunlarda tespit edilmiş olan şer’i veya örfi birçok harç ve resimleri 

kendi nam ve hesaplarına toplarlar ve onların gelirleriyle memuriyetlerine ait vazifelerin 

ifasını temin ederlerdi. Devlet, cizye ve ağnam vergilerini doğrudan kendisi için tahsil 

ettiğinden dolayı bu vergileri toplarken vakıf ve dirliklere müdahale ederek gönderdiği 

mevkufat eminleri aracılığı ile tahsilâtı yapardı.  Bunun dışında devletin daha büyük bir 

salahiyeti daha vardır ki, o da, zaruret meydana çıktığı takdirde bütün tebaasından her 

türlü hizmet ve yardımı istemek hakkını kendisi için muhafaza etmiş olmasıdır. İşte bu 

suretle her türlü dirlik tahsisatı şeklinde kendi nam ve hesaplarına tahsili vazife veya 

hizmet sahiplerine terkedilmiş bulunan vergiler haricinde, fevkalade olarak ve 

münhasıran devlet elinde kalan bir salahiyet teşkil ettiği için,  ancak divanın teklif ve 

kararı ve padişahın emri ile toplanabilen vergilere umumi bir tabir ile “avarız-ı 

divaniye” adı verilmekteydi. Bu devirlere ait vesikalarda avarız-ı divaniye ve tekâlif-i 

örfiye namı altında zikredilen vergiler oldukça çeşitli ve çoktu. Ordunun geçeceği yollar 

boyunca tesis edilen menzil teşkilatına; vasıf ve miktarı belirlenen zahireyi götürüp 

satmak (sürsat), ordunun ihtiyacı için lazım gelen harp malzemesini, arpa ve samanı 

tedarik ve nakletmek(nüzul), icabında amele, hayvan ve araba bulmak, kürekçi, azap, 

cerahor, kavas vb. namlar altında orduya yardımcı sınıflar temin etmek, hisar yapmak 

ve nihayet “avarız akçesi” adı altında belirli bir miktar para ile devletin veya seferin 

idare masraflarına iştirak etmek avarız-ı divaniye denilen vergilerin belli başlılarından 

idiler.4 

                                                
4  Barkan, Ömer Lütfi,  “Avarız”,  İslam Ansiklopedisi, cilt II. MEB Yayınları, s. 345 
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Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı gibi Osmanlı devleti vergi, devlet ve birey 

arasındaki ilişkilerin temel belirleyicisi idi. Ayrıca reaya statüsünde bulunan bireye 

yüklenen vergi esas itibariyle devlet tarafından ona sunulmuş bir hizmetin karşılığı idi. 

Diğer bir deyişle padişah ve onun yetkilendirdiği görevliler karşılığında bir kamu 

hizmeti sunumu bulunmayan hiçbir faaliyet alanında bireylere vergi yüklemek hakkına 

sahip değildi. 

Osmanlı vergi anlayışının ilk ve en önemli dayanağı ve yorumu budur. Diğer 

yandan Osmanlılar 19. yüzyıla gelinceye kadar reayadan bir hizmet karşılığı talep 

ettikleri vergilerin büyük bir bölümünü merkezî hazineye aktarmadan kaynağında bir 

takım hizmet ve mükellefiyetler karşılığı olarak devlet görevlilerine bırakmışlardır. 

Tımar sistemi dediğimiz uygulama bu havale sistemidir. Yani bir anlamda 

reayaya hizmet götüren dirlik sahibi hizmetinin karşılığını doğrudan hizmet sunduğu 

reayadan almak hakkını padişah beratıyla kazanmıştır. Devlet bu ilişki içinde merkezi 

ve düzenleyici bir rol üstlenmiştir. Hangi hizmetin karşılığı ne kadar ve nasıl vergi 

alınacağını, vergi talebinin zamanlamasını elinde tutmuştur. Bu uygulamada birey ve 

devlet arasında asıl hizmeti sağlayan ve vergi toplayan dirlik sahibinin almaya yetkili 

olduğu vergilerin asıl bölümü olağan vergilerdir. Burada devletin ikinci bir rolü söz 

konusudur. O da tımar sistemi içinde kendi adına yetkilendirdiği ve reaya ile vergi 

ilişkisini kurduğu dirlik sahibinin yetki alanlarını doğrudan kendi dirlikleri olarak 

belirlemesidir. Bu bakımdan her bir dirlik sahibinin “taht-ı hükümeti” bu yetki alanıdır. 

Oysa her dirlik sahibinin yetki alanının dışında Memalik-i Mahruse’nin tümünü 
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ilgilendiren ve yetki alanlarına parçalanmış bir hukuki ilişkinin ötesinde önem taşıyan 

bir üst devlet birey ilişkisi vardır. Örneğin savaş, harb-darb, genel asayişsizlik gibi 

olaylar ya da doğal afetlerin sebep olacağı yıkımlar arîzi fakat genel önlem gerektiren 

hususlardır. Bunun dışında ülkenin bütününün entegrasyonunun sağlanması ve bölgeler 

ve beldeler arası faaliyetlerinin düzenlenmesi söz konusu olduğunda tek tek dirlik 

alanları ile çözümlenemeyecek durumlar ortaya çıkar. İşte vergi sisteminin ikinci 

önemli grubu olan avarız vergileri bu entegrasyonun ve genel ilişkinin kurulmasında 

etkin olan önemli bir malî araçtır. 

 

B. Tezin Problematiği 

Bu tezde avarız vergilerinin idaredeki rolü ele alınırken temel problematik bu 

genel ilişki ağının kuruluşunda avarız vergilerinin ne anlama geldiğini anlamak ve 

açıklamaktır.  Tezin ilerleyen kısımlarında açıklanacağı gibi bu vergiler başlangıçta 

olağanüstü zamanlarda alınmıştır. Ancak 17. ve 18. yüzyılda ilişki ağı tek tek dirlik 

sahiplerinin taht-ı hükümetinden Memalik-i Mahruse’nin tümüne doğru yaygınlaşan bir 

nitelik kazandığı için sürekli hale gelmiştir. O yüzden tezde öncelikle avarız vergilerinin 

devlet ve birey arasındaki hizmete dayanan ilişkinin nasıl bir aracı olduğu sorusuna 

cevap aranacaktır. İkinci olarak da bu ilişkilerin konjonktürel durumu izlenecek ve yeni 

durumların ne tür avarız vergileri ortaya çıkardığı ve bunların hukuksal ve siyasal 

dayanakları belirlenmeye çalışılacaktır. 
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Bu araştırmayı yapmamızda iki neden ön plana çıkar. Birincisi verginin mali 

özelliği öne çıktığı için yapılan araştırmaların çoğu maliye tarihi veya kamu ekonomisi 

ile ilgilidir. Bu alandaki bilgi fazlalığı Avarız diye adlandırılan vergi grubunun ikincil 

fonksiyonunu perdelemiştir. Verginin idarî boyutu reaya ve devlet arasındaki ilişkiyi 

belirleyen yönü ihmal edilmiştir. İkincisi de; Osmanlı devletindeki konjonktürel gelişme 

ile ilgilidir. Bilindiği gibi 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avarız türünden vergiler 

daha önceleri sadece olağanüstü durumlarda talep edilirken sürekli alınır hale gelmiştir. 

Bu gelişme tarihçileri ister istemez Osmanlı Maliyesinin bozulması ve artan 

ihtiyaçlarını olağan vergiler ile karşılayamaz duruma düşmesi gibi bir sorunu açıklama 

isteğine yöneltmiştir. 

Oysa böyle bir durum gerçek olsa bile Avarız vergileri İslam devletinde her 

zaman alınmıştır ve bu vergiler ilgili bölümlerde açıklanacağı üzere gerçek vergi 

yükümlülerinden değil; vergi yükümlüsü bireylerin oluşturduğu toplulukdan 

alınmaktadır. Toplumu ilgilendiren bir yükümlülük olduğu için de ‘Avarız Hanesi’ adı 

altında itibarî vergi haneleri düzenlenerek toplanmıştır. ‘Avarız Hane’ sinin teşekkülü 

ile merkezden veya taşra yöneticilerinden gelen Avarız türü tekliflerin tevzi’ ve taksimi 

belli esaslara dayandırılmış ve bu esasların ‘ kadimden beri’ olmasına özen 

gösterilmiştir. 

Bu bakımdan gerek ‘Avarız Hane’ sinin teşekkülü gerekse gelen tekliflerin 

tevzi’ ve taksimi bir kamu görevi sayıldığı için avârız türü vergilerinin toplanması 

kadı’nın özel görevleri arasına konulmuştur. Bu özelliği de Avarız vergilerinin mali ve 
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ekonomik bir gösterge olarak kullanılabilirliği yanında kamu ilişkisi göstergesi olarak 

incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Çalışmamız bu bakımdan sözü edilen verginin bu 

yanını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu yönüyle bir ilk niteliği taşıyacağı için bazı 

zorlukları da içinde barındırmaktadır. 

Böyle bir amaca ulaşabilmek ve anlaşılır bir “tarih anlatısı” kurabilmek için 

çalışmamızda şöyle bir yöntem izlenecektir. 

Önce “verginin” devlet –birey ilişkisi içinde rolünü açıklayabilmek için yönetim 

niteliğini açıklamak üzere Osmanlı vergi sistemi içindeki vergi türleri ve bu vergilerin 

reaya’ya götürülmüş hangi hizmetlerin karşılığı olduğu araştırılacaktır. Devletin 

şeriatlık ve örflük fonksiyonları; reaya üzerine yüklenen vergiler ile anlam bulmuştur. 

Rüsum-u Örfiye adını alan vergi grubunu devlet; yürütücülük ve uygulayıcılık 

görevlerinin karşılığı olarak ve örfün bu konumda gerekli olan hizmetlerine bedel olarak 

kabul etmiştir. Daha açık bir ifade ile hükümeti oluşturan bütün hizmet personelinin 

görev harcamaları reayaca ödenecek vergiler halinde değerlendirilmiştir. Böylece örfi 

işlemi kendileri yapan ehl-i örf emekleri karşılığı bu türe giren vergileri hak 

etmişlerdir.5 

Osmanlı devleti, tekâlif-i divaniye adını alan vergi grubunu olağandışı 

durumlarda hazinenin karşılamakta güçlük çektiği nakit ve ürün tedariki için kendi 

selahiyetinde bırakmıştı. Doğrudan Divan’ın kararı olarak çıkan ve sefer vergileri olarak 

                                                
5  Akdağ, Mustafa,  Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası, s.45  
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adlandırılan bir grup salma, devletin varlıklı müslümanlardan cihad anlayışına 

yapacakları katkının bir uzantısı olarak alınmaktaydı. 6  

Böyle bir tespitin ardından ‘Avarız’ türünden vergiler tasnif edilecek ve bu tasnif 

içinde yer alan vergilerin hangi şartlarda ve niçin talep edildiği ve nasıl toplandığı 

üzerinde durulacaktır. Bu açıklamalar sırasında gösterileceği gibi ‘Avarız’ vergisi 

reayadan talep edilirken ‘ Mekân’ öne çıkar. Yani; bu vergi mekâna bağlı bir vergidir. 

Bu yönüyle Osmanlı döneminde mekân organizasyonu açısından da önemli bir gösterge 

olarak ele alınabilir. Ayrıca mekân ve yerleşme teorileri açısından sağlam tahlillere 

temel oluşturabilir. Bu amaçlara ulaşabilmek için bir zaman sınırlamasına gidilmemiş 

vergilerin yönetim özelliğini daha iyi açıklayabilmek için belirli bir değişiklik ve 

düzenlemelerin yapıldığı dönemlere ayrı ayrı göndermelerde bulunulmuştur.  

Osmanlılarda müslüman reaya, raiyyet rüsumu adı verilen çift, bennâk ve 

mücerred resimlerini, gayrimüslim olanlar ise cizye ve ispençlerini, ayrıca devletin 

savaş, yangın, kıtlık, sel gibi olağanüstü bir durum karşısında yüklediği avarız-ı 

divaniye ve öşür gibi vergileri vermek durumundaydı. Bunun yanı sıra Osmanlı şehir ve 

kasabalarında yaşayan halk, ziraatle meşgul olmadıkları ve şehirlerin büyük bir iktisadi 

ve sosyal dirliğin merkezi olması dolayısıyla, devlet tarafından daha farklı biçimde 

vergilendirilmiştir. Şehir ahalisi, genellikle ticaret, endüstri ve benzeri işler yapan, 

geçimini ve kazancını bu gibi işlerden sağlayan kimselerden teşekkül etmekteydi. 

Genelde esnaf olarak adlandırılan bu kişiler, devlet ekonomisine, pazarlarda sattıkları 

mallar dolayısıyla verdikleri vergilerle katkıda bulunmaktadırlar. 

                                                
6 Akdağ, Mustafa,  Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt II. s. 46  
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Osmanlı şehirlerinin teşekkülü ve gelişmesi, bir kısım sosyal tesislerin inşası ile 

yakından alakalı görülmektedir. Nitekim şehirlerde tesis edilen imaretler ihtiyaç sahibi 

her inanç ve milletten kimselerin buralara akın etmesine yol açmıştır. Ayrıca şehirlerin 

dağ ve köylerin arasında bir pazar ve değişim noktası olması özelliği de bu hususta 

tesirli olmuştur. 

Şehir halkından ayrı olarak bir diğer üretici sınıfı da köylüler yani çiftçilerdi. 

İmparatorluğun ekonomik yapısı ziraate dayandığından bu işle meşgul köylülerin devlet 

açısından ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Köyde yaşayan ve asıl işi çiftçilik olan halk 

ulaşım imkânlarının kıt olduğu ve belli merkezler dışında şehirleşmenin pek 

görülmediği 15. ve 17. yüzyılda toplum hayatının sürdürülebilmesi için birtakım ek 

işlerle de meşgul oluyorlardı. Gerçekten bunlar arasında İmam, Şeyh, Fakih ve Kethûda 

gibi dini ve idari liderler dışında terzi, çul dokuyucu, bakırcı, demirci, semerci, hallac 

gibi meslek sahipleri de yer alıyordu. 

Köy halkı arasında müsellem ve muaf adları altında iki insan kümesi daha vardı. 

Müsellemler, daha Osmanlı devletinin temeli atılırken kurulan yaya ve müsellem 

adındaki iki askeri birliğin devamını oluşturuyorlardı. 

15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı köylüleri arasında yer alan bir diğer zümre de 

vergiden muaf olanlardı. Tahrir defterlerine muâfân genel adıyla ve mesleklerini 

belirleyen isimlerle yazılmışlardı. Bunlar arasında kaleleri korumakla yükümlü olan ve 

kısmen tarımla da uğraşan hisar erleri, bunların yardımcılığını yapan kale mülazımları, 

yine kalelerde görev yapan kürekçi, demirci, marangoz gibi ustalar, sayyadan denilen 

kuşçular, küreci denilen madenciler, devlet adına pirinç eken çeltikçiler, geçitleri 

bekleyen derbendciler ve köprücüler vardır. Bunlardan başka zaviyedarlar, düşkün 
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sipahiler, tek bir cami’i de on kişilik gruplar halinde görev yapan cami’i mülazımları ile 

hatip, imam, hafız ve şeyhler, cemâat-i ulema yani ilim adamları kümesi denilen 

insanlar, özellikle şeyhler ve şeyhzade denen şeyhoğulları ile sipahizade denilen 

beyoğulları da muaflar arasındaydı. Bunlar ya hiç vergi ödemiyor veya sadece bazı 

vergilerden muaf tutuluyorlardı.7 

Örneğin bir dönemde “tekâlif-i şakka” diye adlandırılan ve çok çeşitlendiği 

tespit edilen tekâlif-i şakka cinsi taleplerin yerini “imdadiyelerin” almasının arka 

planında nelerin bulunduğu sorusuna cevap aranmıştır.   

Tekâlif-i şakka; eyalet, liva ve kazalarda hizmet eden idarecilerin halktan 

aldıkları kanunsuz tekliflerdir.  Ayrıca muaf olan kişilerden ve yerlerden alınan vergiler 

de muaf olduğu halde alındığından dolayı tekâlif-i şakka olarak adlandırılabilir. Bu çeşit 

vergilere nal baha, çizme baha, kaftan baha, tavuk baha, devriye baha ve konak akçesi 

gibilerini örnek olarak sayabiliriz. Yöneticiler görev yaptıkları bölgelerin dışına 

çıktıkları zaman konakladıkları mahallin halkı üzerine orada yaptıkları hizmetlere 

karşılık olarak bir takım kanunsuz vergiler yüklemektedirler. Özelikle yol üzerinde 

bulunan yerleşim merkezleri yöneticilerin sık uğradığı yerler olmuştur.  Bu vergilerin 

sayılarının artmasında devlet idaresinin zayıflamasının etkisinin yanında paranın 

ekonomik değer kaybına uğramasının da rolü bulunmaktadır.8  

 

 

                                                
7  Yediyıldız, Bahaeddin, ”Osmanlı Toplumu” Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Editör, 
Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, 1994, s.357; İnalcık, Halil, “Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, Cilt, 23, 
Ankara, 1959, s. 50 
8 Uluçay, Çağatay, Saruhan da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1949, s. 37 
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C. Araştırmada Başvurulan Kaynaklar 

 

Bu çalışmamızın temel kaynakları kuşkusuz Osmanlı Maliye kayıtlarıdır. Her 

türden belge ve özellikle “Avarız Defteri” diye adlandırılan ve Osmanlı arşivinde 

Maliyeden Müdevver defterler arasında saklanan koleksiyonlar taranmış ve anlamlı 

veriler çıkarmak üzere incelemeye alınmıştır. Bu veriler kuşkusuz çok farklı amaçlar 

için kullanılmıştır. Birincil amaçlarına vurgu yapmakla birlikte; çalışmamızda yukarıda 

sözünü ettiğimiz temel amaç hep ön planda tutulmuştur 

Osmanlı vergi sisteminde “avârız” türü vergilerin özel bir yeri vardır. Bu tür 

vergiler, olağandışı zamanlarda talep edilir, bu yüzden de doğrudan gerçek vergi 

yükümlülerinden alınmayıp, bir gruba veya cemaate topluca yüklenirdi. Kadılarca 

oluşturulan ve “avârızhânesi” denen itibarî vergi haneleri yoluyla cemaatten toplanırdı. 

Bu vergi türlerinin bir başka önemli özelliği, zaman ve mekâna göre değişik biçimlerde 

talep edilmiş olmasıdır. Çoğu zaman gerekli görüldüğü durumlarda aynî talepte 

bulunulurdu ve aynen toplanan bu vergiler, genellikle savaş zamanlarında seferde 

bulunan ordunun ihtiyacını karşılamak üzere istenilen yere götürülüp orada yükler 

boşaltılarak teslim edildiği için bunlara “nüzul” genel adı verilmişti. Kimi zaman bu 

yükümlülük, ortaya çıkan bir gereksinimi karşılamak üzere “hizmet” olarak talep 

edilebilirdi. 17. ve 18. yüzyıllarda ise, ekonomik hayatın parasallaşması ile birlikte her 

ikisinin “bedel”i olarak alınmaya başlandı. Bu özellikleriyle avârız türünden vergiler, 

genel sistem içinde idarenin daha geniş kullanım alanı bulduğu bir enstrümandı.  
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Bugüne kadar vergi sisteminin diğer türlerinde olduğu gibi, avarız vergi 

grubunun da malî boyutu üzerinde doyurucu çalışmalar yapıldığı halde, bunların idarî 

gereksinimlere ne ölçüde cevap verdikleri araştırma konusu yapılmamıştır. Bu 

bakımdan bu tezde, vergilerin bu yönü üzerinde bir denemeye girişilmektedir.  

Mevcut literatüre bakıldığında, genellikle bir tür savaş vergisi demek olan avârız 

hakkında yüzeysel açıklamalar bulunmaktadır. Avarızı ortaya çıkaran sebepler nelerdi? 

Hangi zaman dilimlerinde toplanırdı? Bu vergiyi toplayan görevlilerin merkez ile 

ilişkileri nasıldı? Tarzındaki sorular, birçok metinde ya satır aralarında geçmekte ve 

bunlara cevap aranmamakta,  ya da birçok yazı, bu tür soruları kendilerine problem 

edinmemektedir. Oysa birçok monografide, bu tür vergilerin malî boyutundan ziyade 

yönetsel boyutunu açığa çıkaracak bilgi bulmak mümkündür. Örneğin Lütfi Paşa9, 

Mustafa Nuri Paşa10, Abdurrahman Vefik11 ve Süleyman Sudi12 gibi Osmanlı dönemi 

müverrih ve araştırıcıları bu tür vergilerin hukuki dayanakları ve uygulamadaki 

özellikleri hakkında doyurucu bilgiler vermişlerdir.  

                                                
9 Lütfi Paşa, Tevarih-i Ali Osman “ Osmanlı devletinin kuruluşundan 1553 e kadar olan dönemin 
olaylarını anlatır.”  Ayrıca Asafname, isimli siyasetname türündeki eseri ile müellif devlet idaresi 
mesleğine ait tespit ve bilgiler sunmaktadır. 
 
10 Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l- Vukuât, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, IV Cilt, Yayına 
Hazırlayan Neşet Çağatay, TTK yay. Ankara,1979 
11 Sayın, Abdurrahman Vefik,  Kavaid-i Tekâlif ve Tarih-i Mâli isimli eserleri ile Osmanlı maliye tarihine 
ilişkin bilgiler vermiştir. 
12 Süleyman, Sudi,  Defter-i Muktesid, Osmanlı Vergi Düzeni, Yayınlayan Mehmet Ali Ünal, Isparta, 
1996, Eserde Osmanlı devletinin gelirleri 6 başlık altında toplanmış avarız-ı divaniye vergileri de bunlara 
ek olarak gruplanmıştır. Bu gelirlerin harcanma kalemleri de yoksul ve fukara grupları, askerî sınıf 
mensupları, malül, garip, çaresizler, eğitim, sağlık, bayındırlık hizmetleri sunanlar ile sınır muhafazasında 
bulunanların masrafları olarak belirlenmiştir. Süleyman Sudi’nin bir diğer eseri El Mebâhisü’l-Maliye 

Fi’d- Devleti’l-Osmaniye adı ile 1881’de Vakit gazetesinde yayınlanan Osmanlı maliyesi ve vergi düzeni 
ile ilgili makalesidir. Tanzimat öncesi Osmanlı vergi çeşitlerini açıklamakta ve bu vergilerin toplanması 
sırasında oluşan olumsuzluklara ve suistimallere yer vermektedir. Tanzimat sonrası dönem içinde devletin 
fonksiyonlarında meydana gelen değişmelere bağlı olarak iltizam, müsadere ve ganimet konularında 
sıkıntılar meydana geldiği anlatılmaktadır. Bu dönemde Batı dünyasının içinde bulunduğu durum 
anlatılarak, Batı dünyası uygulamalarının üstünlüğü vurgulanmaktadır. 
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Osmanlı tarihçilerinden Lütfi Paşa Asâfname isimli eserinde avarızın ilk kez II. 

Bayazid döneminde ordu ve donanmanını ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınmaya 

başlandığından bahsederek bu verginin önceleri beş yılda bir yirmi akçe olarak daha 

sonra ise kırk akçe olarak alındığını anlatmaktadır. Avarız konusuna değinen bir diğer 

Osmanlı müverrihi de Koçi Beydir13.  Koçi Bey IV. Murad ve Sultan İbrahim’e sunmuş 

olduğu risalelerinde Osmanlı devlet ve toplum düzeninin temel ilkelerini belirtmekte ve 

bu temel ilkelerin problemlerin çözümü için gerekli unsur olduğunu dile getirmektedir. 

Ayrıca tımar sistemini anlatarak bu sistemin devlet sistemi içindeki önemine vurgu 

yapmaktadır. Koçi Bey eserinde avarız ile ilgili bilgiler verirken bu verginin IV. Murat 

döneminde miktarının üç yüz akçeye ulaştığını da zikretmektedir. Bu verginin 

başlangıçta savaş zamanlarında toplandığını hatta buna peksimet baha denildiğini, daha 

sonra deprem, sel ve yangın gibi afetler sırasında da konularak her yıl düzenli olarak 

alınmaya başlandığını anlatmaktadır. 

19. yüzyıl Osmanlı maliyeci ve siyaset adamlarından birisi olan Sudî Süleyman, 

Defter-i Muktesid isimli eserinde 1893 tarihine kadar olan Osmanlı malî tarihi hakkında 

bilgiler vermektedir. Sudi Süleyman eserinde,  tekâlifin temelde şer’i ve şer’i olmayan 

adıyla iki gruba ayrıldığını dile getirerek şer’i vergilerin zekât, öşür, haraç ve cizye’den 

ibaret olduğunu, örfi vergilerin ise iki gruba ayrıldığını birinci grupta yer alan tekâlif-i 

adiye ya da mutade vergilerinin,  reayanın savaş için yapacağı fedakârlıklar arasında 

sayılarak şer’i dayanağa kavuşturulduğunu, ikinci grupta yer alan tekâlif-i şakka 

vergilerinin ise örf mensuplarının kendi ihtiyaçları için bir takım angarya ve keyfi 

muameleler olarak adlandırıldığını ve reaya üzerine yüklendiğini bize ulaştırmaktadır. 

                                                
13 Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, Sadeleştiren Zuhuri Danışman, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985 
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Bir diğer araştırmacı olan Abdurrahman Vefik Sayın,  Tekâlif Kavâidi isimli 

eserinde tekâlif-i örfiye’nin devletin olağanüstü ihtiyaçları için hükümdar tarafından 

konulan vergiler olduğunu dile getirmiştir. Temelde iki gruba ayrılan tekâlif-i örfiyenin 

birinci grubunda yer alanların sefer masrafları için konulduğu belirtilerek gaza ve 

cihadın faziletleri için reayanın yapması gereken fedakârlıklar olarak sayılması gerektiği 

anlatılmıştır. Böylelikle şer’i dayanak da elde edilmiştir. İkinci grupta yer alan vergiler 

ise olağanüstü ihtiyaçlara dayanmayan ve tekâlif koyma esaslarına uymayan keyfi ve 

adaletsiz uygulamalara neden olan vergiler olarak adlandırılmıştır. Bu grup vergiler için 

şer’i dayanak bulunmadığından dolayı hükümdarların bu çeşit vergilere izin verme 

konusunda ihtiyatlı davrandıklarından bahsedilmiştir. Abdurrahman Vefik Sayın Tekâlif 

Kavaidi isimli eserinin “An Cemaatin Tevzi’ Olunan Vergiler” başlığında tevzi’ 

kaidelerine uygun olarak toplanan vergi türlerini ve alınma esaslarını da 

açıklamaktadır.14 

   

Modern literatürde doğrudan avârızı konu edinen çalışma fazla değildir. Bu 

bağlamda adından ilk söz edilecek önemli tarihçi Ömer Lütfi Barkan’dır. Birçok 

çalışmasında bu konuya değinmiş ve özel bölümler ayırmış olan Barkan’ın zikredilmesi 

gereken birinci araştırması, İslam Ansiklopedisinde yayınlanmış olan “Avârız” 

maddesidir.15 Barkan, burada derli toplu olarak bilgi vermekte ve bu grup altında 

toplanan vergilerin hukukî dayanaklarını, türlerini açıklamaktadır. Aynı mealde ve 

tarzda konuyu ele alan ikinci dikkate değer araştırıcı, Halil Sahillioğlu’dur. Onun 

                                                
14 Sayın, Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavâidi,”Osmanlı Vergi Sistemi”, Ankara, 1999, s. 7  
15 Barkan, Ömer Lütfi, “Avarız ”, İslam Ansiklopedisi,  Cilt II. s. 13-19,  
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Diyanet Vakfı’nın yayınlamakta olduğu İslam Ansiklopedisinde yer alan aynı adlı 

maddesi, bu bakımdan araştırmacıların ilk başvuracağı kaynaklardan birisi olma 

özelliğini taşımaktadır.16  

Bir diğer araştırma da Münir Aktepe’ye aittir. Kendisi, “17. Asra Ait İstanbul 

Kazası Avarız Defteri”ni yayınlayarak İstanbul’un topoğrafyası ve nüfusu hakkında 

önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır.17 Yine Nejat Göyünç “hâne” deyimi ile ilgili 

makalesinde, Avarız ve diğer vergilerin toplanması sırasında prensip olarak kabul edilen 

hâne deyiminin hangi hususlar arz ettiğini ve kıstasların neye göre belirlendiğini ortaya 

koymuştur.18 Ayrıca Çağatay Uluçay’ın Saruhan eyaleti örneğinde eşkıyalık ve halk 

hareketleri konulu araştırmaları ile bu konu üzerinde çalışacak olanlara önemli bilgiler 

vermekte, diğer yandan da Saruhan sancağının avarızhane tabloları vasıtasıyla sancağın 

ekonomik boyutu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bundan başka Uluçay, 

tevzi’ defterlerinin de nasıl vücuda getirildiğini sancak örneğinde anlatarak yerel 

idarecilerin bu defterlerin hazırlanmasında aldıkları rollere de değinmiştir.19 

Yine avarız ve nüzül konuları ile ilgilenen Bruce McGoven de avarız ve nüzül 

teşekkülünü20 konu edinen bildirisinde, “avârızhâne”si ve vergi mükellefleriyle 

ilişkisine değinmekte; konunun demografik boyutuna ışık tutmaktadır. Ayrıca Feridun 

                                                
16 Sahillioğlu, Halil, “Avarız” TDVİA, cilt II s.108-110 
17 Aktepe, Münir, ,  “XVII. Asra Ait İstanbul Kazası Avarız Defteri”, İstanbul Enstitüsü Dergisi Cilt III. 
İstanbul, 1957 s. 109-139  
18 Göyünç, Nejat, ” Hane Deyimi Hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi , 
Cilt,  XXXII, İstanbul, 1979,  s. 331-348 
19 Uluçay, Çağatay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri,  
İstanbul, 1955, s. 37-55 
20 McGoven, Bruce,   “ Osmanlı Avarız ve Nüzül Teşekkülü” 1600-1830 VIII. Türk Tarih Kongresi,  
Bildiriler, Cilt, II. Ankara, 1981 s. 1327-1330 
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Emecan, Kayacık kazasıyla ilgili monografisinde doğrudan defteri inceleme konusu 

yapmıştır.21  

Avarız vergisi ve bu verginin kayıtlarının tutulduğu Mufassal Avarız Defterleri 

ile ilgili araştırmalar yapan Oktay Özel’de bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmuştur.  

17. yüzyıldan itibaren cizye ve avarız tahrirlerinde esas amacın ne olduğu konusunda 

açıklamlar yapmıştır. Avarız defterlerinin,  17. yüzyıl Osmanlı demografi ve iskân tarihi 

açısından önemli bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın sağlam analizlerle dönemin 

özelliklerini ortaya koyacağına değinmiştir.22 

Konu ile ilgilenen bir diğer araştırmacı Mehmet Ali Ünal’dır. 1646 tarihli 

Harput Kazası Avarız Defterinde “avârızhâne” tabirine, avarız defterlerine ve 

tahrirlerine değinerek yerel ölçekli olarak bu tekâlifin hususiyetini ortaya koymuştur.23 

Ayrıca M. Hanefi Bostan da Of kazasına ait avarız ve cizye defterini yayımlayarak 15. 

ve 16. asırda kazada ve bölgede meydana gelen nüfus hareketlerini izlemiş, kazanın 

Müslüman ve gayrimüslim nüfus potansiyellerini ve yerleşim birimlerinin ekonomik 

boyutunu anlamaya çalışmıştır.24 

Avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye konuları ile ilgili olarak Halil İnalcık’ın 

“Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu” isimli makalesi Osmanlı devletinde reayayı 

                                                
21 Emecan, Feridun, “Kayacık Kazasının Avarız Defteri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, XII, 1982,  s. 159-
170 
22 Özel, Oktay, "17. Yüzyıl Osmanlı Demografi ve İskan Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: 'Mufassal' 
Avârız Defterleri", Uluslararası XII. Türk Tarih Kongresi (12-17 Eylül 1994 Ankara), XII. Türk Tarih 

Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt, Ankara: TTK Basımevi, 2000, 736-743; Ayrıca, "Cizye 
ve Avarız Defterleri", Halil İnalcık & Şevket Pamuk (Editör.), Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, 
Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 2000, 35-50. 
23 Ünal, Mehmet Ali, “1646 Tarihli Harput Kazası Avarız Defteri”, Tarih İncelemeleri Dergisi,  Cilt, 
XII, İzmir, 1997, Ege Üniversitesi, s. 9-73  
24 Bostan, M. Hanefi, , “XVII. yüzyıl Avarız ve Cizye Defterlerine Göre Of kazasının Nüfusu ve Etnik 
Yapısı”, XIV. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler,  9-13 Eylül 2002,  II. Cilt I. Kısım s. 413-429 
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ilgilendiren her türlü tekalifin salınma ve toplanma esasları ile ilgili oldukça tafsilatlı 

bilgiler sunmaktadır.25 

Yine Lütfü Güçer’in “XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda 

Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler” isimli eseri avarızın çeşitli türleri 

olan nüzül, sürsat, iştira ve avarız akçesi ile ilgili oldukça tafsilatlı bilgiler sunmakta, 

aynî ve bedel olarak ödenebilen bu vergilerin reaya açısından nasıl bir mali külfet 

getirdiği konusu incelenmektedir.  Ayrıca muafiyetler ile birlikte devletin bu vergileri 

toplama esasları da oldukça açık ve kesin ifadelerle netliğe kavuşturulmaktadır.26  

Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi isimli 

eserinde Osmanlı iktisat tarihi terminolojisi içerisinde avarız vergisinin hangi manalar 

taşıdığını ortaya koyarak konu ile ilgilenecekler için temel bazı bilgiler vermiştir.27 

Avarız konusuna değinen bir diğer araştırmacı olan Linda Darling çalışmasında cizye ve 

avarız toplama esaslarını ele alarak tahsildarların görevleri ile ilgili değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Ayrıca avarızın “ocaklık” haline gelmesiyle ilgili değişimleri de ele alarak 

devletin donanma, ahır ve mutfak için bu çeşit bir organizasyona ihtiyaç duyduğunu 

vurgulamıştır.28 

Mehmet Öz ve Fatma Acun tarafından Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları 

başlığında Canik ve Şark-i Karahisar avarız defterleri incelenerek, 17. yüzyıl avarız 

                                                
25 İnalcık, Halil, , “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu”,Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi,  
İstanbul, 1996 s. 31-65 
26 Güçer, Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler,  
İstanbul, 1964, s. 58 
27 Tabakoğlu, Ahmet, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985, s.153-161 
28 Darling,  Linda, Revenue- Raising and Legitımacy Tax Collectıon and Fınance Administratıon in 
the Ottoman Empıre, 1560-1660 Leıden Newyork Köln 1996, s. 79 
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tahrirleri ışığında dönemin sosyo- ekonomik ve demografi tarihi ile ilgili önemli bilgiler 

ortaya konulmuştur.29  

Halil İnalcık avarız konusuna da değindiği bir çalışmasında, avarızın reaya için 

diğer vergiler arasında en külfetlisi haline gelişini, kent ve kırsal alan nüfusunun bu 

vergi yükü altında ezildiğini anlatmaktadır. Ayrıca öncülüğünü avarız vergilerinin 

yaptığı yeni vergilendirme sisteminde ayan ve eşrafın da önemli pozisyonlar elde 

ettiğini ve önemli sosyal değişimler yaşandığını vurgulamaktadır.30 

Avarız-ı divaniye konusunu bazı araştırmacılar eserlerinin vergi bölümlerinde 

ele alarak değerlendirmişlerdir. Bu araştırmacılardan birisi olan Yavuz Cezar, savaşların 

gelir değil masraf kapısı olması ve bu masrafların merkezi hazine’ye yüklenmeye 

çalışılmasının, Osmanlı bütçelerinin yapısından kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

Avarız ve bedeliyeler gibi bazı nakdî yükümlülüklerin olağandışı tahsilât kalemleri 

olmakdan çıkarak Hazine-i Amire’nin olağan gelirleri arasına katılarak merkezi 

ordunun artan personel ve mühimmat masraflarının finansmanında kullanılır hale 

gelişini anlatmaktadır.31 Bir diğer araştırmacı olan Mustafa Cezar, eserinde Kapıkulu 

süvarileri ve Yeniçerilerin 16. asırdan itibaren bu verginin tahsilâtında rol alma ve 

iltizam sistemine dâhil olma süreçlerini anlatmıştır.32 Bu konu ile ilgili çalışma yapan 

bir diğer araştırmacı da Süleyman Demirci’dir. Çalışmasında nüfus bilimi 

                                                
29 Öz Mehmet, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VIII (Canik Sancağı Avârız Defteri 1642) , Cilt 8, 
XXVII.  Ankara, 2008; Acun,  Fatma,  Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri (1642-1643 
Tarihli),  Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 
30 İnalcık, Halil, “ Military and Fıscal Transformatıon in the Ottoman Empıre, 1600-1700”, Archıvum 
Ottomanıcum, Studies in the Ottoman Social and Econmic History,  Cilt, VI. 1980, London, 1985, s. 
283-337 
31 Cezar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, (XVIII. Yüzyıldan Tanzimat’a 
Mali Tarih), Alan yayıncılık, İstanbul, 1986, s. 27-57 
32 Cezar, Mustafa, Osmanlı Tarihinde Levendler, İstanbul, 1975 s.52-65 
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çalışmalarında avarızhane kayıtlarının önemine değinerek Karaman ve Sivas eyaletleri 

örneğinde 17. yüzyıl nüfus değişikliklerini ele almıştır.33 

Yukarıda sözü edilen arşiv belgeleri ve araştırma eserlerinden çıkarılan bilgiler 

tezimizin konusu açısından şu tasnif dâhilinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

a) Avarız umumi adı altında birçok kalemdeki verginin niteliği ve devlet ile 

toplum açısından hangi hizmet ve faydayı gerçekleştirmek üzere alındığı sorusuna 

cevap aranmıştır.  

b) Bir takım avarız yükümlüsü grupların hangi hizmet ve kamu yararını yerine 

getirme karşılığı olarak avarız türü vergilerden muaf tutuldukları üzerinde durulmuştur. 

Böylelikle devlet, reaya, vergi ve hizmet arasındaki ilişki kurulmasını sağlayacak veri 

derlemesi yapılmıştır.  

c) Özellikle tarım dışı üretim ve hizmet sağlaması için faaliyette bulunan esnaf 

gruplarının avarız cinsinden olan ve “orducu mükellefiyeti” diye anılan 

yükümlülüklerinin bu bağlamda nasıl değerlendirileceği tezin problematiğinin bir 

bölümünü oluşturmuştur. 

Konumuz bakımından önemli olan arşiv belgelerine gelince; özellikle Tanzimat 

sonrası gelişen Osmanlı arşivciliğinin bize sunmuş olduğu defter ve belge 

kolleksiyonları, Osmanlı klasik ve sonrası dönem yaşam koşullarını ve dönemin 

                                                
33 Demirci, Süleyman,  "Demography and History: The value of the avârizhâne registers for demographic 
research: A case study of the Ottoman Sub-provinces of Konya, Kayseri, Sivas and Bozok, 1620s-1700" a 
paper presented at an international conference held at the University of Chicago; April 30th and May 1st 
2004: the 19th Annual Middle East History and Theory Conference, Chicago, İll-USA (İngilizce 
sunulmuş bildiri) 
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özelliklerini bize en iyi anlatan kaynaklar durumundadır. Kaynakça bölümünde 

vereceğimiz bu kaynaklar, konuyla ilgilenen araştırmacıların dikkatini çekecek 

özelliktedirler.  

Bu çalışmamızın temel kaynakları kuşkusuz Osmanlı Maliye kayıtlarıdır. Her 

türden belge ve özellikle “Avarız Defteri” diye adlandırılan kayıtlar, Osmanlı Arşivinde 

“Maliyeden Müdevver Defterler” koleksiyonları içinde yer almaktadır. Bu seri 

içerisinde arazi tahriri, Saray ve Yeniçeri mevacipleri gibi çeşitli konulara dair alt seriler 

bulunmaktadır. Bu alt seriler nüzul, sürsat, iştira, avarızhane, menzil ve derbentler ile 

ilgili konuları içeren defterlerden oluşmaktadır. Sözü edilen defterler 1427 yılından 

başlayıp 1927 yılına kadar olan dönemi kapsamakta ve 23138 adedi bulmaktadır.34  

 

 Bu çalışmada Maliyeden Müdevver Defterler serisinden kaynakça kısmında 

numaralarını verdiğimiz defterler kullanılmıştır. Bu defterlerde Silistre, Kayseri, Canik, 

Bosna, İslimiye, Rakka, Alacahisar, Bozcaada, Manisa, İstanbul, Niğbolu, Akçahisar, 

Antakya, Hayrabolu, Tekirdağ, Edirne eyalet ve kazalarında avarız ve diğer avarız 

türleri olan nüzul, iştira ve sürsat ile ilgili bilgi ve uygulamalar bulunmaktadır.   

Bu defter serileri içerisinde avarız mükellefi olan reayanın tabî olduğu şartlar, 

yıl, grup ve bölge itibariyle ödeyecekleri avarız miktarları ile her bölgede avarız 

hanesinin kaç itibari haneden oluştuğu bilgileri yer almaktadır. Yine bu defterlerin bize 

sunduğu bilgiler arasında bazı kaza ve köylerin ocaklık hususiyetleri kayıtlı olmakla 

                                                
34 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, BDAGM, II. Baskı, İstanbul 2002, s.270-271 
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birlikte hangi maddeleri temin etmekle mükellef tutuldukları da kayıtlıdır. Defter 

serilerinden elde ettiğimiz bir diğer bilgi menzilci ve derbendci adları ile bir takım 

muafiyet gruplarının hangi esaslar dâhilinde bu muafiyeti kazandıklarıdır. Yine bu 

defter serisi içinde hırfet gruplarının ihtiyaç zamanlarında orducu tayin edilmeleri ile 

ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

Konumuz ile ilgili bir diğer defter grubu ise Mevkufat defterleridir. Bunlar, 

“Mevkûfât” ya da “Rüsûm kalemi” denen bürolarda üretilen belgelerdir. Bu büroların 

başlıca görevi, örfi vergilerle avarız ve bedel-i nüzül vergilerine bakmak, bir gider için 

tahsis edilip harcanmadan kalan parayı Hazine’ye aktarmak, menzil kayıtlarını tutmak 

ve masraflarını karşılamak, savaş zamanı bölgelerin gönderdiği askerlere verilen 

tahsisat ve iaşe masraflarını sağlamak idi. 1490 ve 1840 yıllarını kapsayan döneme ait  

442 adet Mevkufat defteri bulunmaktadır. Ayrıca Mevkufat kalemine bağlı olarak da 

1527 ile 1785 yılarını kapsayan 4382 defter bulunmaktadır.35  

 

 Yararlandığımız defterler arasında yer alan bir diğer defter tasnifi,  Osmanlı 

arşivinde Kamil Kepeci Mevkufat Kalemi adı ile kaytlı olan defter serisidir. Bu defterler 

arasında yer alan 2884, 2717, 2477, 2797, 2481 ve 2482 numaralı defterlerde 

derbendcilik esası ve uygulamalarına ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Bu hizmeti yerine 

getirenlerin muafiyet esasları açıklanmaktadır. Ayrıca askerî terimi içinde yer alan 

grupların hangileri olduğuna ve kimlerden oluştuğuna dair açıklamalar yer almaktadır. 

                                                
35 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, BDAGM,  İstanbul 2002, s. 174-176. 
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Mevkufat kaleminin dosya usulü envanter kayıtları içinde 735, 569, 389 

numaralı gömlek kataloglarından Saray için katır iştirasına ilişkin kayıtlar elde 

edilmiştir. Doğancı ve Güvercinci zümrelerinin tekâlif-i örfiyye ve tekâlif-i şakka’dan 

muafiyet kazanmaları ile ilgili kayıtlarda defterlerde anlatılan konular arasındadır. 

Ayrıca menzil ve derbend hizmetinde bulunan grupların tabi olduğu şartlar belirtilerek 

onların muafiyet esasları açıklanmıştır. Muafiyet sahibi olan gruplara kaftan baha, sürsat 

ve iştira adları ile yeni vergiler konmasının yasaklanması ile ilgili bilgiler de 

belgelerden elde ettiğimiz bilgilerdendir.  

Bir diğer belge grubumuz Osmanlı Arşivinde “Cevdet Maliye” adlı tasnif içinde 

yer almaktadır. Bu tasnif, belgeleri kronolojik bir sıra gözetmeksizin konularına göre 

toplamıştır. Bu şekilde oluşturulan bu tasnifte, 17 bölüm içinde 1553 ile 1904 yılları 

arasında üretilmiş belgeler, dosya halinde yer almaktadır.36  

 

Bizim bu çalışmamızda yararlandığımız bir diğer belge tasnifi Osmanlı arşivinde 

Cevdet Maliye adıyla kayıtlı olanlardır. Bu belgelerde bireysel olarak Eyalet, Sancak ve 

kazaların tekâlif-i örfiye ve avarız-ı divaniye vergilerini ne miktarda verdikleri, kaç 

haneye tabi oldukları ve bu verginin tahsilinde merkez tarafından hangi görevlilerin 

memur kılındıkları bilgileri yer almaktadır. Yine bu belge türleri içinde ehl-i örfün 

tekâlif-i şakka’ya başvurmasından ve reayanın sıkıntı içerisine düşmesinden 

bahsedilmektedir. Ayrıca bu belgelerde zimmî grupların bazı hizmetler karşılığı avarız-ı 

divâniyyeden muaf tutulmaları durumu da görülmektedir. Kullandığımız Cevdet Maliye 

                                                
36 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, BDAGM,  İstanbul 2002, s. 411. 
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belgeleri içinde muafiyet elde etmek için çeşitli grupların askerîlik iddiası ile divana 

başvurdukları bilgileri de yer almaktadır. Bu belgelerde reayanın avarız 

yükümlülüklerini ödemede güçlük çektiği bilgileri sıklıkla yer almakta ve Divan’dan 

yükümlülüklerinin düşürülmesi için taleplerde bulunmaları dile getirilmektedir. 

Belgelerde anlatılan bir diğer konu köprücülük ve suyolculuk gibi hizmetler karşılığı 

avarız muafiyeti elde etmek için bazı grupların başvuruda bulunmalarıdır. Yine Manisa 

Sancağı ve kazalarında meydana gelen yangın sonrası avarızdan af istekleri belgelerde 

anlatılmaktadır. Ayrıca bazı sancaklarda taun(veba)  hastalığının görülmesi üzerine 

reayanın yükümlülüklerinin kaldırılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bazı kazaların 

yenilenen tahrirleri sonrası evlad-ı fatihânlık hususiyetlerinin sona erdirilerek avarıza 

tabi kılınmaları anlatılmaktadır. Kale tamir ve onarımı gibi yükümlülükler karşılığı 

avarız muafiyeti elde edilmesi de belgelerin anlattığı bir diğer konudur. Karadeniz 

kıyısındaki bazı şehir ve kasabaların reayası kürekçilik hizmeti ile yükümlü kılınarak 

Osmanlı donanmasına hizmet etmektedirler ve bunun karşılığı avarız muafiyeti elde 

etmektedirler. Osmanlı Sarayı için bir takım av hayvanları avlayanların bu hizmetleri 

karşılığı avarızdan muaf tutulmaları defterlerin anlattığı konulardandır.  

Bir diğer defter grubu ise Osmanlı devletinin bütçe açıklarını kapamak amacıyla 

başvurduğu “imdadiye” vergileri ile ilgili defterlerdir. Savaş ve barış dönemlerinde iki 

farklı başlık altında toplanan imdad-ı seferiye ve imdad-ı hazariye vergilerine ilişkin 

kayıtlar imdadiye başlığında toplanmıştır. Divan-ı Hümayun Defterleri kataloğunda 
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1575 ve 1844 tarihleri arasında yer alan 16 defterde seferiye ve hazariye konuları yer 

almaktadır.37  

 

Bizim tezimizde kullandığımız hazariye(hadariye) defterleri 4, 5, 7 ve 9 

numaralı defterlerdir. Bu defterlerde 1143/1731 yılına ait bazı eyalet ve sancakların 

imdâd-ı seferiye miktarları belirtilerek bu miktarları eksiksiz olarak sefer seraskerine 

teslim edilmesi konusunda bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca sancak mutasarrıflarının kapı 

halklarını teçhizatlı ve donanımlı olarak sefere hazır hale getirmeleri ile ilgili bilgiler 

bulunmaktadır. Ayrıca eşkıya hücum ve saldırılarından korunma konusunda bazı 

sancakların mutasarrıflarının önlem almaları ile ilgili divan emirleri de yer almaktadır. 

Ayrıca bazı eyalet valilerinin üzerlerinde baki kalan imdad-ı seferiyeleri Hazine’ye 

teslim etmeleri konusundaki emirlerde defterlerde yer alan konular arasındadır.  

Yararlandığımız bir diğer arşiv malzemesi 278 numaralı Karaman Şer’iyye sicili 

ile 2 Numaralı Malatya Şer’iyye sicilidir. Bu defterlerden imdâdiye esasları ile ilgili 

bilgiler elde edilmiştir. Şark seferleri için istenen nüzul zahiresinin miktarları ile birlikte 

ölçek olarak kullanılacak İstanbul kilesinin karşılığı olan nakit tutarlar da açıklanmıştır. 

Bu sicil kayıtlarında sancak mutasarrıfları ve eyalet valilerinin imdâd-ı seferiye ve 

imdâd-ı hazeriye adıyla alacakları yardımların onların savaş ve barış dönemlerinde devr, 

kaftan baha ve zahire baha gibi kanunsuz vergilere başvurmamaları için konulduğundan 

bahsedilmiştir.  

                                                
37 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, BDAGM, İstanbul 2002, s. 41. 
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D. Değerlendirme 

 Avarızın Osmanlı vergi sisteminde yeri ve kullanım alanlarına ilişkin olarak 

geniş bir veri kaynağı olarak yararlandığımız arşiv malzemesi, bugüne kadar daha çok 

maliye tarihi ile ilgili anlatılar için kullanılmıştır. Bizim tezimizin ana sorunsalı, bu 

verileri Osmanlı idare tarihi anlatısı için kullanmaktır. Reayaya götürülecek hizmeti 

daha çok dirlik ölçeğinde çözmeyi amaçlayan ve bunun için de vergileri bu sınırlar 

içinde “sâhib-i arz” veya “sâhib-i raiyyet” diye nitelenen dirlik sahiplerine havale eden 

tımar sistemi içinde avarız önem kazanmaktadır. Devlet, daha geniş mekânlar ve dirlik 

boyutunu aşan hizmetler için avarızı bir yönetim aracı olarak kullanmıştır.  Yukarıda 

içerikleri açıklanan veriler, bu açıdan değerlendirilecektir.  
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I. BÖLÜM 

OSMANLI VERGİ SİSTEMİ İÇİNDE AVARIZ’IN YERİ 

 

1.1. Osmanlı Vergi Sistemi 

Osmanlı devleti çok geniş topraklar üzerinde yüzyıllarca hüküm süren bir 

devletti. Dolayısıyla bu geniş coğrafyada çeşitli ırk, din, dil, örf, adet ve kültürlere bağlı 

toplulukları bünyesinde barındırıyordu. Devlet her yönü ile birbirinden çok farklı ve 

değişik görüntüler sergileyen halkının durumunu gözden geçirmek durumundaydı. 

Devlet bağlı bulunduğu hukuk sisteminin normlarına uygun olarak onları yönetmek ve 

onlardan bazı mükellefiyetleri yerine getirmelerini istemek durumundaydı. Bu 

beklentilerinin ilk ve en önde geleni devlet ve kamu faaliyetlerinin devamlılığını 

sağlamak amacıyla halkına vergiler yüklemesidir. 

Osmanlı tarihinde vergi konusunun nasıl bir önem taşıdığını daha iyi 

kavrayabilmek için bütün devlet kuruluşlarının vergi işi ile doğrudan doğruya ilişkili 

olduğunu vurgulamak gerekir.38 Kamu hizmetinde çalışan bütün memur ve askerler 

hazineden nakit para almak yerine, reayanın üzerinde bulunan vergileri kendilerinin 

maaşları olarak belirleyen bir sisteme dâhil olduklarından dolayı Osmanlı sistemi diğer 

Türk -İslam devletlerinin yönetim anlayışlarından farklılık arz eder. 

  

                                                
38 Akdağ,  Mustafa,  Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası,  s.45; Barkan, Ömer Lütfi,  
“Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerinin �er’iliği Meselesi”,İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası,  Cilt, XI, 3-4,  Ankara, 1945, s.203-224  
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1.1.1. Osmanlı Vergi Toplama Sisteminin Prensipleri  

Osmanlı devleti vergi toplama sistemini iki prensip üzerinde inşa etmiştir. 

Bunlardan birincisi İslam hukuku diğeri ise örf hukukudur. Tekâlif-i şeriyye vergi grubu 

(cizye, zekât, öşür, haraç) tamamen İslam hukuku esaslarına göre belirlenmiştir. 

Osmanlı devletinde şer’i vergilerin esasını teşkil eden vergilerin toplanması ve sarf 

edilmesi gibi hükümler fıkıh kitaplarında tafsilatlı olarak anlatıldığı 

şekildedir.39 Tekâlif-i örfiyye vergi grubu (imdadiye-i seferiye, imdadiye-i hazeriyye, 

avarız akçesi, bedel-i nüzül, zahire baha, kürekçi bedeli, kaftan baha, menzil malı 

vesaire) ise tamamen geleneklere bağlı kalınarak reaya üzerine yükümlenmiştir.40 Bu 

vergi grubu her döneme, devlete, topluma ve ihtiyaca göre değişiklikler 

gösterebilmektedir. İslam devletlerinde hükümdarlar toplumsal gereklilikler ve faydalar 

için şeriatın kendilerine tanımış olduğu alanlarda kanun koyma ve uygulama şansı 

bulmuşlardır. Devlet yaşamında hemen her zaman ortaya çıkan yeni gereksinmeler 

İslam hukukunun dondurulmuş kalıplarıyla doğrudan doğruya ilgili değilse de yeni 

hukuk kuralları ile birbirlerine uyarlanmışlardır. Bu durum neredeyse bir zorunluluk 

halini almış ve şeriatın özüne aykırı olmamak koşuluyla ulema, egemenlik hakkına 

sahip olan sultanlara bu konuda istedikleri gibi davranmak yetkisini vermiştir. Bu 

konuda ulemanın düşüncesi şu şekildedir: “Şeriat düzeni ebedidir. Her vakit var 

olacaktır. Bu düzeni İslam topluluğunda yaşatmak ise siyasal güce sahip olan 

hükümdarın görevidir. İlahi olan İslam sistemini hükümdarın akıl yoluyla koyacağı 

                                                
39   Süleyman, Sudî,   Defter-i Muktesid, s.23; Özbilgen Erol,  Osmanlı Hukukunun Yapısı,  
İstanbul, 1985,  s.43; Tuğ Salih, İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, Ankara, 1963, s 12; 
Yörükân, Yusuf, Ziya, Ku’ran-ı Kerim’den Ayetlerle İslâm Esasları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2002, s. 234  
40  Sayın, Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavaidi, s.26, “Osmanlı devletinde örfi vergilerin 
tamamının yaklaşık 97 adet olduğunu bunların isimlerinin bölgelere göre farklılık arz ettiğini 
kaydetmektedir” 
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kurallar geliştirebilir ve koruyabilir.” İlahi hukuka dokunmamak ve ona aykırı olmamak 

koşuluyla Osmanlı hükümdarının hukuk yapma yetkisi vardır. Osmanlı hükümdarının 

bu yetkisine dayanarak koyduğu hukuka “örfi hukuk” adı verilmiştir. Örf; padişahın 

şeriat dışı alanda aklına dayanarak İslam yararına koyduğu kurallar anlamına 

gelmektedir.41 Osmanlı hükümdarları kamu zarureti ve iyi geleneklere uymak 

mülahazası ile şeriatın açıkça karşı gelmediği hususlarda herhangi bri kurala bağlı 

kalmadan kanun çıkarma yetkisine sahiptirler. Bu yetkinin kullanılışında müdahaleye 

açık olmayan şer’iatın açık bıraktığı kapı kullanılmıştır. Bu kapı örfi hukuk olarak 

adlandırılmıştır. Burada kullanılan örf kelimesi gelenek değil, hükümdarın kendi 

yetkisine başvurularak çıkartılan kanun anlamına gelmektedir. 42 

Osmanlı devleti örfi sultani geleneği ile şer’iatın varolduğu ve bunların 

taraftarlarının devlete ve devletin hukukuna egemen olmak için verdikleri mücadelenin 

öyküsü içinde ortaya çıkmıştır.  Bu süreçde Osmanlılar devr aldıkları töre ve eski 

devletlerin geçiş tecrübelerinden yararlanmak suretiyle kendilerine has bir hususiyet 

kazanmışlardır.43 

Osmanlı devleti diğer Türk İslam devletleri gibi örfi vergileri hayata geçirirken 

dayanak olarak uzun süren savaşları ve şer’i vergilerin bu savaşların maliyetini 

karşılamaktan uzak olmasını göstermiştir. Büyük bir ordunun beslenmesi, donatılması 

                                                
41  Üçok, Coşkun- Mumcu Ahmet, Türk Hukuk Tarihi,  Ankara, 1985 s.186; İnalcık, Halil, “Osmanlı 
Hukukuna Giriş, Örfi Sultanî ve Fatih’in Kanunları”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIII/2 1958, s. 
102-126 
42 Mumcu, Ahmet, Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl, Phoenix yayınları, Ankara, 1985, s. 30 
43 Hassan, Ümit, Osmanlı, Örgüt- İnanç- Davranıştan Hukuk İdeolojiye, İletişim yayınları, İstanbul, 
2001, s. 20 
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ve savaşa hazır hale getirilmesi ayrıca donanmanın da ihtiyaçlarının karşılanması gibi 

zorunluluklar devleti bu çeşit vergiler vücuda getirmeye mecbur bırakmıştır.44  

Osmanlı devleti şer’i vergilerin yanında örf’i vergiler vücuda getirmek suretiyle 

ayrıca vergi kaynaklarının potansiyelinin de kaybolmaması için kontrol mekanizmasını 

devamlı canlı tutmak metoduyla miri arazi rejiminin hayatiyetini ortaya koyuyordu.45 

 

Osmanlı devletinde şer’i vergilerin yanı sıra örfi vergiler vücuda getirilmesinin 

arkasında İslam hukukunun oluşum biçimiyle ve Osmanlı devletinin içinde bulunduğu 

siyasi, idari ve hukukî şartlarla olan ilişkinin rolü büyüktür. Devletin içinde bulunduğu 

ekonomik, askerî ve idarî şartlar yeni düzenlemeler yaparken bu esasları dikkate 

almasını gerektirmiştir. Tekâlif-i Şer’iyye grubunda olan zekât, öşür, cizye, haraç gibi 

vergiler devletin mevcut harcamalarını karşılamaktan uzak olunca devlet de örfi vergiler 

adı altında yeni vergileri uygulamaya koymuştur. Bu uygulama tarım alanlarının güçlü 

toprak sahiplerinin ortaya çıkmasına neden olacak şekilde tek elde toplanmasını ya da 

vergi tahsilini güçleştirecek şekilde parçalanmasını engelleyecek bir yöntemle çiftçilere 

dağıtılmasını ve arazilerin de bu yapıyı bozmayacak şekilde düzenlenmesini 

gerektirmiştir. ’Geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan devlette sükûnet ve asayişin 

güçlükle sağlanması ağır bir ceza politikasını, devletin ekonomik darlık içinde 

bulunduğu dönemlerde para cezalarının, donanmadaki kürekçiye ihtiyaç bulunduğu 

                                                
44 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İçtimai ve İktisadi Tarihi I, Ankara, 1959 s. 517 
45  İnalcık, Halil, İslami Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü, s.21, Ayrıca, Osmanlı’da 
Devlet, Hukuk ve Adalet,  İstanbul, 2000 s. 28 
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dönemlerde de kürek cezalarının ağırlık kazanmasını gerekli kılmış devlet de ihtiyaca 

dayalı olarak bu düzenlemeleri yapmaktan geri kalmamıştır.46 

Osmanlı Devleti müslüman bir toplumun ana unsurunu oluşturduğu bir devlettir. 

Dolayısıyla şer’î hukuku hem nazarî olarak hem de amelî olarak her konuda 

uygulamaya koymaktan uzak kalmamıştır. Tabi bu uygulamayı diğer Türk-İslam 

devletlerinin metotlarından yararlanarak yapmıştır.47 

 

Osmanlı vergi sisteminin temel özelliklerinden birisi tebeasından aldığı 

vergilerin tebeayı ekonomik ve hukukî yönden rencide etmemesine dayanan uygulama 

anlayışıdır. 

 

1.1.1.1. Şer’î Vergiler  

İslam vergi hukukunun kaynakları Kur’an, sünnet, icma ve kıyas’a 

dayanmaktadır. Zekât, cizye, öşür ve haraç adı verilen vergiler bu dört temel unsura 

dayandırılmıştır. İslam hukukunun temel kaynağı kurandır. Kur’an ilk başvuru 

kaynağıdır. Kur’an dışındaki kaynaklar Kur’anı açıklayan ve yorumlayan normlar 

durumundadır. Ancak Kur’an’da tartışma konusu olan durum ile ilgili bilgiler 

bulunmazsa diğer kaynaklara başvurulmaktadır.48 Osmanlı maliyesinin gelirini teşkil 

eden vergiler dört çeşittir. Bunlardan birincisine zekât adı verilir. Belli bir gelire sahip 

olan zenginlerin Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla malının kırkda birini fakirlere 
                                                
46 Aydın,  Mehmet Akif,  Türk Hukuk Tarihi; İstanbul,  1999, s.72 
47  Cin, Halil- Akgündüz, Ahmet, Türk İslam Hukuk Tarihi,  c.I, İstanbul, 1992, s. 142 
48 Akgündüz, Ahmet, Osmanlı kanunnameleri, I. Kitap, İstanbul, 1990, s.49  
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vermesidir. Zekât’ın farz olarak değerlendirilmesinde iki prensip gözetilmiştir. Birincisi 

nefsi cimrilikden kurtarmak, ikincisi ise ihtiyaç içinde bulunanlara yardım etmektir. 

Zengin Müslümanların vermekle yükümlü kılındığı zekât bir yönüyle de malî bir ibadet 

görünümündedir. Bir diğer vergi Müslümanlardan alınan âşardır. Genellikle arazinin 

verdiği ürün miktarı üzerinden aynî olarak alınırdı. Miktarı ondabir ile ikide bir arasında 

değişebilmekteydi. Reaya ve sipahi arasındaki ilişkiyi belirleyen vergidir. Şer’i 

vergilerin bir diğeri gayrimüslimlerin tasarruf ettiği topraklardan alınan haraçdır. 

Fetihden sonra gayrimüslimlerin tasarrufunda bırakılan arazilerden alınan vergidir. 

Harac-ı Muvazzaf ve harac-ı Mukasseme olarak ikiye ayrılmaktadır. Harac-ı 

Muvazzaf’da vergilendirme arazinin büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Harac-ı 

Mukasseme’de ise elde edilen ürünün 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranıdır. Diğer bir 

şer’i vergi ise cizyedir. Gayrimüslimlerin askerlik hizmetleri yapmamaları karşılığı, 

korunmalarının bedelini devlete ödemeleridir.49 Bunun yanı sıra devlet; farklı din, dil ve 

milletlere mensup kişileri de ülke sınırları içerisinde tebea olarak kabul ettiğinden 

dolayı tekâlif-i şer’iyye grubu vergiler de çeşitlenmiştir. Osmanlı devleti  ilhâk ettiği 

toprakları hemen tımar sistemine dahil etmeyip, bir müddet eski gelenek ve prensiplere 

bağlı kalarak verilendirmektedir. Bölge halkının Osmanlı sistemine uyumunu 

sağladıktan sonra tahrir işlemini gerçekleştirmekte ve yeniden kendi vergilendirmesine 

tabi kılmaktadır. 50 Temelde zekât, öşür, cizye ve haraç gibi vergiler esas olmak üzere 

bunlara bağlı olarak sayıları sekseni bulan şer’i vergilerden bahsedebiliriz.51  

 

 
                                                
49 Kazıcı, Ziya, Osmanlı’da Vergi Sistemi, İstanbul,2005, s. 87 
50 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1993, s.110 
51 Sayın, Abdurrahman Vefik,  Tekalif Kâvaidi,  s.28 
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1.1.1.2. Örfi Vergiler 

Osmanlı Devleti’nde şer’i vergilerin yanı sıra temeli ihtiyaçlardan doğan ve örfe 

dayanan bir diğer vergi türü de tekâlif-i örfiyyedir. Osmanlı devleti kendisinden önceki 

diğer devletlerde olduğu gibi, örfî vergileri belirleyip koymak zorunda idi . Çünkü 

dönemin özelliği diyebileceğimiz savaşlar durmaksızın devam etmekte ve de şer’î  

vergiler bu savaşların maliyeye getirmiş olduğu ek külfetleri karşılamada yetersiz 

kalmakta idi. Zamanın şartlarına göre büyük bir orduyu beslemek, donatmak ve 

sürmekte olan savaşlara hazırlamak gibi gereklilikler Osmanlı devletini örfi vergiler 

koymaya mecbur bırakmıştır. Bu vergilerin konulmasında izlenen sistematik yol ise 

İslam hukukunun devlet başkanına olağan dışı durumlar için kanun koyma konusunda 

tanımış olduğu yetkiyi “şer’i şerife uygun” olarak harekete geçirmesidir. Bu 

uygulamanın İslami dayanaklı olması devletin vilayet kanunnamelerinin başına bu 

ibareyi eklemesinden anlaşılmaktadır.52 

Örfi vergiler devamlı gelir kaynağını oluşturan olağan vergilerdir. Her sancağa 

ait kanunnamede53, Osmanlı mali işlem birimi olan akçe üzerinden miktar ve cinsleri 

ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Devlet bu gelirleri dirlik olarak verdiğinden dirliğin 

sahibi de sahib-i raiyyet olarak anılmaktadır. Dirlik üzerindeki vergileri toplamakla 

mükellefdir. Osmanlı devleti uzayıp giden savaşlar ve buna bağlı olarak ekonomisinin 

içerisine düştüğü darboğazları şer’i vergiler ile karşılayamadığından örfi vergiler tahsis 

etmek durumunda kalmıştır.54 

                                                
52 İnalcık, Halil,  “İslam Arazi ve vergi Sisteminin Teşekkülü” ,  s. 26 
53 Barkan, Ömer, Lütfi, Kanunlar, İstanbul,1943, Bölüm I, s.1-2 “kanunnameler,  padişah fermanlarının 
kaynakları ve Osmanlı sicillerinin temeli olarak kabul edilmiş örfi vergileri ve yürürlükteki meşru 
kanunları ayrıntılı olarak açıklamaktadır.” 
54 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi I, s.517  
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1.1.1.2.1. Tekâlif-i Adiye 

Şer’î hukuka göre mali bir terim olarak “ca’l” adı da verilen bu vergi türü, 

aralıksız devam eden savaşlar ve bunların doğurmuş olduğu mali krizlerin sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. İslam hukukunun müsaade ettiği bu çeşit vergilerin devlet 

tarafından toplanmasında bir sakınca görülmediği gibi bu vergi daha peygamber 

döneminde hayata geçirilerek şehir halkına harp masraflarının yüklendiğini ayrıca kıtlık 

ve umumi afet gibi toplumsal hayatın varlığını tehdit eden durumlarda mal sahiplerinin 

mallarına el konulduğu ve bunların topluluk üyeleri arasında bölündüğünü 

görmekteyiz.55  

 1.1.1.2.2. Tekâlif-i Şakka 

Bu vergi grubu savaşlar, mali krizler ve doğal afetler gibi zorunluluklara bağlı 

olmaksızın, tekâlif kaidelerine uymaksızın konulmuş vergilerdir. Belli bir hukuksal 

dayanağı ve toplanma esasları olmadığından dolayı bu vergi grubu toplanılırken adalet 

anlayışının ve hukukî hak kavramlarının dikkate alınması söz konusu olmamaktadır. 

 Özellikle 17. yüzyıldan itibaren bu çeşit vergilerin ortaya çıktığı ve 

hükümdarların da bu çeşit vergilerin reaya üzerine yüklenmesini engellemek için 

adâletnameler yayınladıklarını görmekteyiz. Ayrıca tekâlif-i şakka’yı eyalet, liva ve 

kazalarda hizmet eden idarecilerin halktan aldıkları kanunsuz teklif olarak değerlendiren 

araştırmacılar56 bu verginin muaf olan yer ve kişilerden alınıyor olmasının şakka türü 

olarak algılandığını vurgulamışlardır. Bu çeşit vergilerin sayılarının artmasında devlet 

                                                
55  Tuğ, Salih, İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, İstanbul, 1984, MÜİFY. s. 87 
56 Uluçay, Çağatay, 18. 19. yy’da Saruhan da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s.37 
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idaresinin zayıflamasını ve de paranın dönemin ekonomik göstergelerine bağlı olarak 

değer kaybetmesini gerekçeler arasında sayabiliriz. 

Tekâlif-i örfiye aslında esas itibariyle geçici ve olağandışı durumlarda dış 

savaşlar ve iç sorunların çözülmesi için bir teklif olarak konulmuş bir vergi grubudur. 

Ancak bu tekliflerin daha sonra “tekâlif kavaidine” aykırı olarak halka yükletilmesi ile 

birlikte artık bu vergiler “şakka” olarak anlam bulmuştur. 

Devletin güçlü olduğu dönemlerde, Hazine-i Amire’nin olağanüstü durumlar 

için bünyesinde nakit para ve sefer masrafları bulundurduğu bilinmektedir. Ancak ani 

ve sıkıntılı dönemler baş gösterince hazinenin hazırlıksız yakalanması söz konusu 

olmaktadır. Böylece seferler için bu suretle bir teklif konulması durumu ortaya 

çıkmaktadır. 

Devletin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak ayrıca XVI.  yüzyıl ile birlikte 

güçlü rakiplerin ortaya çıkması sonucu savaşların maliyeti artmaya başlamıştır. Tabi ki 

bu zorunluluk devleti yeni vergiler tesis etmeye yöneltmiştir. Bu yeni vergi grubunu 

devlet aynî olarak, nakit olarak ve hizmet olarak talep etmektedir. Dolayısıyla konulma 

amaçlarına uygun bir hüviyet kazanmaktadır. Çünkü bu vergi grubunu İslami açıdan 

yasallaştıran anlayış teba’anın gaza ve cihad için gücü oranında fedakârlıklarda 

bulunmasıdır. Tebea bu fedakârlığı bedenen bir hizmet görerek veya bir ürün ihtiyacını 

sağlayarak ya da bunların karşılığı olan nakit parayı ödeyerek yerine getirmektedir. 16. 

ve 17. yüzyıl ulaşım teknolojilerinin ve risklerinin etkisiyle devlet daha çok bu vergi 

grubunu nakit olarak tebeasından talep edebilmektedir. 
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Osmanlı devleti daha önceki Müslüman-Türk devletleri gibi siyasi birliğinin 

devamını sağlamak için bir takım örfi vergileri yürürlüğe koymak durumundaydı. 

Özelikle klasik dönem ve sonrasında uzun süreli savaşların yaşanıyor olması devleti 

şer’i vergiler dışında bir takım örfi vergiler vücuda getirmeye zorunlu kılıyordu. 

Büyük bir ordunun iaşe ve ikmal kaynakları ile donatılması ve savaşa hazır bir 

konuma getirilmesi gerçeği devleti örfi vergileri hayata geçirme noktasında dayanak 

aramaktan kurtarıyordu. Devletin savaş için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, 

herhangi bir nakdi ödeme yapmadan bu mal ve hizmetleri üreten gruplardan vergi 

şeklinde aynî olarak tahsil etmesi; Osmanlı devletinin savaş ekonomisine uygun bir mali 

ve askeri örgütlenme içerisinde olduğunu göstermektedir.57  

Osmanlı devleti olağanüstü durumların gerektirdiği masraflar ile bu olağanüstü 

durumlarda ihtiyaç duyduğu çeşitli niteliklere sahip gıda maddelerini, savaş alet-gereç 

ve masraflarını belirli vergi kaynaklarından karşılayamayacağını anladığı zaman yerinde 

müdahaleler ile ülkenin bütün olanaklarını seferber kılmaya karar verirdi. Alınan bu 

karar doğrultusunda kendisine gerekli olan para, hizmet, eşya ve ürün miktarları tespit 

edilerek çeşitli mıntıka ve mahallere bu yükümlülük paylaştırılırdı.58 

 

 

 

                                                
57  Genç, Mehmet, “18. yy. da Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Osmanlı İmparatorluğunda 
Devlet ve Ekonomi, İstanbul,  2002, s.218 
58  İnalcık, Halil,  Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt, I, İstanbul, 
2000,  s. 60 
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1.1.1.3. Avarız Vergileri 

Osmanlı vergi literatüründe salgun ya da salma olarak adlandırılan avarız-ı 

divaniye vergileri çeşitli şekillerde (aynî, bedenî, nakdî ve hizmet olarak) tahsil edilirdi. 

Fakat zamanla tamamen nakdi bir vergiye dönüşmüştür. Reayanın çeşitli imkânları 

kullanmasına bağlı olarak avarız-ı divaniye farklı isimlerle anılmaktaydı. Bunlara 

menzil malı, bedel-i nüzül, zahire baha, han kirası ve çayır kirası gibi isimleri örnek 

olarak sayabiliriz.59 

Avarız vergisini bazı araştırmacılar beledi masrafların kaldırılmasına bağlı 

olarak oluşturulan yeni gelirler arasında saymaktadırlar.60 Bazıları ise vergi ve bütçe 

terimi olarak birbirine bağlı anlamlarına işaret ederek avarızın arızî özelliği üzerinde 

durmuşlardır. 61 

Salgun veya salma türü vergilerin genel kökenine gelince; ordunun herhangi bir 

bölgeye gelmesi ve konuşlanması sonrası köylülerden erzak ve hayvan yemi talep 

edilmesi adettendi. Zamanla bu gelenek salarlık ve salariye adıyla dirlik sahibinin şer’i 

öşür’e ek olarak tahsil edeceği düzenli bir vergiye dönüştürüldü. Bu vergi yükünün 

reaya için daha esnek bir orana indirilmesi ancak çok geniş bir yelpazeden talep 

edilmesi ile sağlanabilirdi. Yalnız bu durum buğday ve arpa gibi ürünlerin toplanıp 

orduya intikali sorununu beraberinde getiriyordu. Ulaşım teknolojileri ve maliyetleri de 

devreye girince Osmanlı bürokratları pratik çözümler üreterek uzak mahallerden aynî 

vergileri nakdî vergilere dönüştürüp elde edilen nakit paraları ordunun sefer 

güzergâhına yakın alanlardaki yerel pazarlar üzerinden alım yaparak, bu çevrelerdeki 

                                                
59 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğunda Klasik Çağ, İstanbul, 2003 ,s. 49 
60 Süleyman, Sudî,   Defter-i Muktesid s. 56 
61  Sahillioğlu, Halil,  “Avarız” TDVİA, Cilt. I, s.108 
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kalelere yığınak yapmak suretiyle çözüme kavuşturuyorlardı. Bu yeni organizasyon 

sefer güzergâhı çevresindeki alanlar için önemli bir gelir ve refah kaynağı idi.62  

On altıncı yüzyılın sonlarında yaşanan uzun süreli savaşlar ve bu savaşların 

yaratmış olduğu ekonomik darboğaz, nakdi karşılıkların düzenli vergiler haline 

gelmesine neden olmuştur. Eski örf ve adetlerin uygulaması sonucu yeni vergiler 

vücuda getirmek Osmanlı vergi sisteminin tekrarlana gelen bir yöntemidir. Avarız 

vergileri avarız hanesi denilen birimler üzerine tarh edilirdi. Muaf olanlar çıkarıldıktan 

sonra geri kalan köy veya mahalle nüfusu tespit edilip belirli sayıda gerçek hane bir 

avarız hanesi olarak kaydedilirdi. Bir avarız hanesinin üç ile on gerçek hane arasında 

değiştiği bilinmektedir. Avarız hanesinin gerçek hane ile ilgisi yoktur. Hane; genel 

olarak ev demektir. Osmanlı vergi sisteminde ki anlamı ise bir evde oturan evli çifttir. 

Tahrir defterlerinde hane (evli) ve mücerred (bekâr) tabirleriyle kaydedilen nüfus, askeri 

hizmetler için muafiyet tanınanlar dışındaki aile reisleri ve aileye kazanç sağlayabilecek 

durumda olan erkek fertleri esas almaktadır.63 Avarız hanesi üç, beş, yedi, on, on beş 

evden oluşan bir vergi birimidir. İmparatorluğun her yeri için standart bir avarız hanesi 

birimi de yoktur. Her kaza için farklı ölçüler esas alınmıştır. 16. yüzyıldaki tahrir 

defterlerinde avarız ile ilgili bazı kayıtlara rastlanmaktadır. Bundan avarız için ayrıca bir 

tahririn yapılmadığı tımar ve zeametleri belirlemek ve devletin baştan beri ala geldiği 

vergileri tespit etmek amacıyla yapılan genel tahrirler sırasında avarız hanelerinin de 

tespit edildiği anlaşılmaktadır.64 Periyodik olarak ayrıntılı nüfus sayımları artık 

yapılmamaktadır.  Ayrıca mevcut kaynaklarda kıt ve yetersiz durumdadır. Bu dönemde 

Osmanlı yöneticileri kırsal ve kentsel alan halkına yeni vergiler yüklemektedir. Bu yeni 

                                                
62  İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt, I, s. 139 
63  Göyünç,  Nejat,  “Hane Deyimi Hakkında”,  s.332 
64  Ünal, Mehmet Ali,   Medeniyeti ve Müesseseleri ile Osmanlılar, Ankara, 2004,  s. 194 
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vergiler avarız diye adlandırılmaktadır. Bu amaçla yapılan incelemelerde hane sayıları 

tespit edilmek istenmiştir.65Devlet ihtiyaç duyduğu zamanlarda divanın teklifi ve 

padişahın tasdiki ile tespit olunan avarız vergilerini, avarız hanelerine zenginlik 

ölçülerine göre taksim etmekteydi. Bu taksim sonucu olarak hane başına 50 akçeden 

1000 akçeye kadar para, bunun karşılığı kadar ot, saman veya zahire, 10-20 haneden bir 

kürekçi yada bedenen çalışacak cerahor olarak her bir haneye bu yükümlülükler 

yüklenmekteydi. Askeri sınıflar, ilmiye sınıfı, idari hizmet görenler yuvacı66, 

kayacı67,çadırcı68, derbendci69, köprücü70, çeltikçi71 gibi ağır sınıflar ile kereste, zift, 

yelken bezi, ok, yay, saray mutfağı için çeşitli yiyecek, yeniçeri çuhası gibi aynî 

mükellefiyetler vermek yükümlüğünde olanlar ayrıca serhat bölgelerinde bulunanlar ile 

vakıf reayası avarızdan muaftırlar. 

                                                
65 Gerber, Haim,  Economy and Society in an Ottoman City: Bursa 1600-1700, Jerusalem ,1988, s.7 
66  Sertoğlu Mithat,  Osmanlı Tarih Lugati , İstanbul, 1986 s. 370, “Saray avcıları için lazım olan şahin, 
atmaca ve doğanları yetiştirmek için bunları yavru halinde iken yuvalarından çıkaran kimselerdir. Bu 
hizmetlerine karşılık eşkinci ocağı şeklinde tımara sahip olurlar ve bazı divani vergilerden muaf 
sayılılardı.” 
67 Sertoğlu Mithat,  a.g.e. , s. 370, “Kayalık arazide bulunan şahin ve atmaca yuvalarına çıkıp yavruları 
alan kimselerdir. Bu hizmetlerine karşılık bazı vergi muafiyetlerine sahiptirler.”  
68  Sertoğlu Mithat, a.g.e,  s. 370, “Ağa karhanesi adı verilen sanatkarlar imalathanesinde bulunan ve 
vazifeleri çadır yapmak olan acemi ocağı mensuplarından oluşmaktadır.” 
69 Sertoğlu Mithat, a.g.e.  s. 370, “Anadolu ve Rumelinin bir çok yerlerinde ve dağlık bölgelerdeki 
geçitleri koruyan ve geçenlerin selametini sağlamakla görevli kimselerdir. Bunlar civar köyler halkından 
olup bu vazife onlar için bir görev şeklindeydi. Buna karşılık tekalif ve avarızdan yani örfi vergilerden 
muaf sayılıyorlardı.” 
70 Sertoğlu Mithat, a.g.e. s. 370, “Osmanlı memleketlerinin muhtelif yerlerinde bilhassa orduların geçit 
yerlerinde bulunan köprüleri tamir ve muhafaza ile mükellef olan zümredir. Genellikle çevre köyler halkı 
bu işe mükellefiyetle memur olurlar ve buna karşılık avarızı divaniyyeden muaf tutulurlardı.” 
71 Barkan, Ömer Lütfi,  Kanunlar, I,  21 (Biga kanunu madde 15) Ayrıca s.54 
Osmanlı devletinde çeltikçi reaya olarak adlandırılan gruplar reaya’dan farklı bir statü sahibidirler. 
Çeltikçi reayanın büyük çoğunluğu Padişah hasları üzerinde yaşamaktadırlar. Pirinç yetiştirilen köylerde 
çeltikçi olarak kaydedilen köylüler kazandıkları bu statü gereği başka bir işle meşgul olamazlardı. Devlet 
pirinç üretimini garanti altına almak için böyle bir sınırlamaya gitmiştir. Pirinç üretimini hizmet formunda 
değerlendiren Osmanlı devleti bu hizmeti yerine getirenleri avarız-ı divaniye vergisinden bağışık 
tutmuştur. Çeltik tohumunun devlet tarafından temin edilmesi ve üretim sonunda yarısını devletin alması 
durumu çeltikçilerin statüleri üzerindeki kısıtlamaları göstermektedir.” Ayrıca Akgündüz, Ahmet, 
Osmanlı Kanunnameleri, “Silistre Sancağı Kanunnamesi”, md. 23, 3. Kitap s. 468 “ve çeltikçiler ki 
kâdim defterlerde ve defter-i cedid’de çeltikçi kaydedilmiş ola ve raiyyet çiftliğin tutmayalar, müzevveç 
olanları dokuzar akçe vereler, Çeltikçilerin, hizmetleri mukabelesinde heman muaf olmaktır.” Ayrıca 
Halil, İnalcık, “Rice Cultivation and the Çeltükçi Reaya system in the Ottoman Empire”, Turcica, 14 
(1982), s. 69-141  
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Avarız-ı divaniye vergi hükümlüleri vergi ödeme güçleri açısından haneye tabi 

olabilmeleri için ödeme yerinde bir mülkü kullanmaları gerekiyordu. Köyde ise toprağa, 

şehirde ise geçimini sağlayacak sürekli bir işe sahip olan faal nüfus bu vergiyi ödeme 

durumunda olanların sahip olmaları gereken hukuki durumlarıdır.  

1.1.1.4. Muafiyet Esasları 

Avarız vergileri bir muafiyet anlayışını da beraberinde getirmiştir. Bu 

muafiyetler ferdi ve toplu olarak iki guruptur. Ferdi muafiyetler çavuş, sipahi gibi askeri 

hizmetlerde bulunanlarla imam, hatip, kayyum, zaviyedar, tekkenişin gibi dini hizmette 

bulunanlar ile muhassıl, amil adları ile anılan vergi memurlarını ve herhangi bir şekilde 

çalışamayacak durumda olup faal nüfusun dışında kalanları kapsıyordu.  

Toplu muafiyet sağlama konusunda ise devlet; şu şekilde bir yöntem 

izlemektedir. Ülke çapında ulaştırma ve ticaret güvenliğini sağlayan Derbend ve Menzil 

teşkilatı içerisinde yer alan mahallerin reayası, sağladıkları hizmetlerden dolayı avarız-ı 

divaniyeden muafiyet elde etmektedirler. Bunun yanı sıra devlet, bir takım hizmet 

gruplarını da yaptıkları işlerden dolayı avarız vergilerinden muaf tutmaktadır. Mesela 

posta teşkilatı içerisinde yer alanlar sundukları hizmetlerden dolayı muafiyet elde 

etmişlerdir. Ayrıca devlet için önem arzeden tuzla ve maden ocakları gibi ünitelerin 

üretim faaliyetleri için işçi olarak ve yakıt temin etme işinde görevli olanlar da bu 

muafiyetten yararlanmaktadırlar. Osmanlı devleti çeltik tarımı ile uğraşanları da bu 

muafiyet grubu içinde değerlendirmiştir. Pirinç tarımı devletin savaş ekonomisi 

içerisinde önemli bir yer tuttuğundan dolayı bu faaliyet ile uğraşanları da avarız-ı 
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divaniyeden muaf tutmaktadır.72 Ayrıca göç ve salgın hastalık gibi özel durumlarda 

vergi ödeme gücünü zorlaştıran olaylar karşısında ve divana yapılan arzlar sonucunda 

avarız hanesi düzeyleri düşürülebiliyordu.73 Devletin muafiyet tanıdığı ve karşılığında 

bir bölgenin korunması hizmetini verdiği derbendciler ile ilgili Gurre-i Receb 

1122(26/08/1710) tarihli belgede Saruhan Sancağına bağlı Marmara kazasının valide 

sultan evkafı köylerinden Musabeşe, Katıkçı ve Selendinin maktua olarak yılda 114.5 

guruş malı olduğu anlatılmaktadır. Aynı zamanda bu köylerin Alaşehir geçidi denilen 

mevkiin ki, bu mevkii tüccarların ve gelip gidenlerin devamlı olarak kullandıkları bir 

bölgededir, korunması ve eşkıya saldırılarından arındırılması yolunda derbendci olma 

istekleri bulunmaktadır. Bu vakıf köyleri avarız ve bedeli nüzül vergilerini ödemeye 

devam edeceklerini ancak tekâlif-i örfiyeden muaf olmak karşılığında derbendci tayin 

edilmek istediklerini Bâbü’s- sâade ağası aracılığı ile arz etmişler ve bu arzları gereği 

deftere kaydedilmişlerdir.74 

Avarız-ı divaniye vergi gurubu, aynî olarak alınan, hizmet olarak alınan, bedel 

olarak alınan adıyla sınıflandırılabilir. Aynî olarak alınan avarızın başında ordunun 

ihtiyacı olan zahirenin temini gelir. Bunlardan nüzul asker için gerekli un ile hayvanlar 

için arpadan ibaret olup karşılıksız olan gerçek bir vergi hüviyetindedir. Kadılar 

tarafında toplanıp belirtilen menzilde nüzul eminine teslim edilirdi. Sefer güzergâhından 

uzak olan yerlerde bedel olarak da alınabilirdi. Ordu için gerekli erzakın bir yere nakli 

manasına gelen sürsat ise miri fiyattan da olsa karşılığı ödendiği için hakiki manada bir 

vergi değil sadece un, ekmek, arpa, koyun, bal vs. maddelerin kadılar tarafında toplanıp 

belli menzillerde bulunmasını gerektiren bir mükellefiyettir. Devletin sefer hazırlıkları 

sırasında merkezi yerlerdeki ambarlara zahire depolamak veya sefere giden yahut dönen 

                                                
72  Barkan, Ömer Lütfi,   Kanunlar I,   s. 21 (Biga kanunu madde 15) Ayrıca s.54 
73 Miroğlu, İsmet,  Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası, Ankara, 1990,  s. 38  
74 BOA MAD No:8472, Gurre-i B 1122 (26/08/1710), s.12/A 
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orduların ihtiyacını temin etmek üzere bedeli mukabilinde satın aldığı zahireye iştira 

zahiresi denir.75 Hizmet olarak alınan avarız vergilerinden birisi kürekçi diye 

adlandırılır. Donanmada kürek çekmek mükellefiyeti karşılığında avarız-ı divaniyeden 

muafiyet elde eden gruplar vardır. Osmanlı Donanmasındaki kürekçi hizmeti için çeşitli 

kaynaklardan kürekçiler temin edilmekteydi. Ocaklık kürekçi Osmanlı 

İmparatorluğunda uygulanmakta olan örfî tekâlifler daha doğrusu avarız karşılığında 

toplanan bir vergi idi. Kürekçi avarız hanesi hesabına göre toplanmakta ve bunun 

miktarı zaman, mekân ve iktisadi faktörler sebebiyle değişmekteydi. Bir kürekçi 

vermekle yükümlü tutulan avarız hanesi aynı zamanda o kürekçinin masraflarını da 

karşılamak mecburiyetindeydi. Dolayısıyla bu masraflar için tespit edilen belirli miktar 

akçeyi aralarında zenginlik derecelerine göre toplamaktaydılar.76  Avarız vergis, avarız 

akçesi veya avarız bedeli akçe adıyla nakit olarak da toplanırdı. Avarız akçesi adıyla 

anılan bu maktu ve nakit vergi zaman içerisinde paranın değer kaybına bağlı olarak 

artırılmıştır. Önceleri savaş giderleri için talep edilirken, sonradan her yıl düzenli olarak 

toplanan bir vergi hüviyeti kazanmıştır. Avarız akçesi veya bedeli, vali ve voyvodaların 

haslarından karşılayamadıkları masraflarını çeşitli isimlerle halktan usulsüz olarak 

toplamak anlamına gelen imdadiye vergi gurubu olarak da adlandırılır. Bu vergi sadece 

savaş masraflarını karşılamak için değil aynı zamanda barış dönemlerinde ortaya çıkan 

bazı ihtiyaçların karşılanması amacıyla da toplanıyordu. Hatta bu vergilerin bir kısmı 

bütçe açıklarının kapatılması için düzenli vergiler haline de getirilmiştir.77 

 

 

 

                                                
75  Kütükoğlu, Mübahat, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
Editör, Ekmeleddin İhsanoğlu,  s. 539 
76  Bostan, İdris,  Osmanlı Bahriye Teşkilatı; Ankara 1992; s. 188 
77  Kütükoğlu Mübahat, “Osmanlı İktisadi yapısı”,  s. 539 
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1.1. 1. 5.  Değerlendirme 

  Bu bölümde anlatılanların bizi ulaştırdığı sonuç şudur: Osmanlı vergi sisteminin 

hukuksal dayanağı şer’iattır. Ancak şer’iat diğer bütün alanlarda olduğu gibi vergi 

konusunda da “ulu’l-emr’e “ kural koyma veya bu kurala uygun, reayadan aynî veya 

nakdî talepte bulunma yetkisi vermiştir. Ancak bu yetkinin kullanılabilmesi için reayaya 

bir hizmet götürülmesi ön koşulu bütün alanlar için geçerlidir. O yüzden Osmanlı vergi 

sisteminde vergilerin bir bölümü doğrudan şer’i niteliklidir. Bu şer’i nitelikli vergilerin 

önemli bir bölümü kazanç vergisi niteliğindedir ve aynî olarak tahsil edilir. Bu tür 

vergilerin ikinci kısmı zimmet statüsündeki gayrimüslimlerden alınan vergilerdir.  

 Örfi vergiler ise doğrudan statü vergileri ve niyabet türü vergilerdir. Statü 

vergilerinin en belirgini raiyyet rüsumu diye adlandırılan vergilerdir. Reayanın evli veya 

bekar oluşuna, tasarruf ettiği toprak büyüklüğüne göre alınan bu vergilerin miktarı, ne 

zaman toplanacağı hükümdar tarafından belirlenir. İşte bu vergilerin hemen tümü daha 

önce de belirtildiği gibi Osmanlı klasik döneminde tımar sistemi içinde değerlendirilmiş 

ve büyük kısmı doğrudan hazineye intikal ettirilmeyerek ülke üzerinde oluşturulan ve 

adına dirlik denen vergi ve yönetim alanlarının sahibi olan devlet görevlilerine 

bırakılmıştır. Bu dirlik sahiplerinin en büyüğü padişah en küçüğü ise sipahidir. Bu 

dirliklerin Has ve zeamet diye nitelenenleri padişahtan başlayarak yüksek dereceli 

görevlilere görev süreleri boyunca tevcih edilmiş, süresi biten görevliler dirliklerini yeni 

gelene devr etmişlerdir. Ancak sipahilerin dirlikleri sürekli olan ve belirli koşullarla 

çocuklarına bırakılabilen türdendir. Böyle bir uygulama içinde hazineye aktarılabilen 

tımar gelirleri sadece padişah haslarından toplanılan vergi gelirleridir.  

 Padişah dışında kalan dirlik sahiplerine bırakılan bu vergi gelirleri karşılığı 

olarak, onlardan başta yönetim olmak üzere askerlik, maliye, ekonomi ve kültür 

alanlarında hizmet istenmiştir. Bu vergi sisteminde devlet- dirlik sahibi- reaya arasında 
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ilişkiyi kuran vergidir ve verginin toplanması ve bunun karşılığı olarak reayaya hizmet 

götürülmesinin temel birimi dirliktir. Oysa Memalik-i Mahruse bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, dirlik alanlarını aşan ve daha genel hizmetlerin görülmesini gerektiren 

bir büyük mekândır. Bu mekân için ikinci bir vergi grubu olarak yine İslam hukuku 

“avarız” cinsinden bir vergi öngörmüştür. Ülkede ticaret ve seyahat güvenliğinin 

sağlanabilmesi, haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi, önemli maden ve 

işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çeşitli organizasyonlar oluşturulmuştur. 

Osmanlı devleti bu organizasyonları avarız vergileri aracılığı ile finanse ederek 

hizmetleri hazine’den harcama yapmadan karşılamıştır. Ancak avarız türünden 

vergilerin dayanağı İslam hukuku olmakla birlikte bu vergilerin tarh edilmesi yetkisi 

yine ulu’l- emr’e yani İslam devletinin hükümdarına bırakılmıştır. İşte o nedenle bu tür 

vergilerin tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı devletinde yetki alanları olan dirlikler 

üstü uygulamada büyük bir rolü vardır. O yüzden bundan sonraki bölümde bu avarız 

cinsinden olan vergilerin idaredeki rolü üzerinde durulacaktır.   
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II. BÖLÜM 

AVARIZ CİNSİNDEN VERGİLER 

 

2.1. Avarız Hanelerin Tespiti 

 XVII. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı devleti avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiye 

diye adlandırılan vergi çeşitlerini “hane” adı verilen birimler üzerinden tahsil 

etmektedir. Tımar sisteminin bozulması ve buna bağlı olarak ehl-i örf mensuplarının 

gelirlerinde meydana gelen değişiklik ile birlikte avarız grubu vergiler düzenli olarak 

yıllık esası ile tahsil edilmeye başlamıştır.78 

 Avarız-ı divaniye vergi grubu, hükümdarın fermanı ile şehir ve köy ayrımı 

yapılmaksızın bütün tebeadan alınır ve miktarı bölgenin özellikleri ile mükelleflerin 

zenginlik derecelerine bağlı olarak değişen bir görünüm arz ederdi. Avarız vergilerinin 

toplanmasında esas alınan hane tabiri gerçek bir haneyi değil birkaç haneden oluşan 

itibarî bir haneyi temsil etmektedir. Osmanlı devletinin demografik analizlerindeki 

temel istatistikî kavram, hane terimidir. Osmanlı imparatorluğu klasik dönem boyunca 

yaptığı nüfus analizlerinde hane terimiyle basitçe aile’yi kastetmiştir. 17. yüzyıldan 

itibaren hane teriminin anlamında bir değişiklik gözlenmektedir. Artık hane terimi bir 

aile’yi işaret etmekten çok vergi için kullanılan bir terim olarak kullanılmaktadır.79  

 Tımar sisteminin çözülüşü ve bu çerçevede askeri sınıf mensuplarına tahsis 

edilmekte olan timar gelirlerinin yavaş yavaş iltizama verilmesine paralel olarak avarız 

                                                
78 Darling, Linda, Revenue- Raising and Legitimacy. Tax Collection and Financial Administration in 
the Otoman Empire, 1560-1660, s. 80,  Leiden, Brill, 1996 
79 Gerber, Haim, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Jerusalem, s. 3-4 
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grubu vergiler, bu dönemden itibaren yıllık olarak toplanan düzenli bir vergiye 

dönştürülmüştür.80 

 Klasik tahrir defterlerinde yalnızca vergi ödeyen yetişkin erkekler, çok 

nadir durumlarda eşinin ölümü üzerine hane sahibi olan kadınlar, buluğ çağındaki 

evlenmemiş erkekler, vergiden muaf tutulan bazı gruplar ve kişiler defterlere 

kaydedilirdi. Kadınlar, çocuklar ve askerîler toplumun vergi ödemeyen kesimi olarak 

deftere kaydedilmezdi.81 Asıl yerleşim veya hizmet alanlarını terk etmiş bulunan reaya 

yeni yerleşim alanlarına gelip yerleşmelerinin üzerinden en az on yıl geçmemişse orada 

deftere kaydedilmez, eski hizmet yerlerine zorla geri götürülebilmekteydi. Özellikle 

burada vurgulanması gereken bir diğer husus ise kanunnamelerin eminlere vergi 

yükümlülüğünü belirlemede tanımış olduğu olağan üstü yetkide gizlidir. Burada köylü 

çiftliklerine tasarruf eden(ister Müslüman ister gayri Müslim) bekâr erkeklerin evli 

reaya olarak tasnif edilmelerini göz önünde bulundurmaları istenmiştir. Dolayısıyla 

vergi yükümlülüğünün belirlenmesinde tayin edici faktörün toprak birimi olduğu 

görülmektedir. Çiftlik sahiplerinin yükümlülükleri vergi ve hizmetleri açısından daima 

birer hane muamelesi görmek esasına dayandırılmıştır.82  

Deftere yazılmanın halk için de hükümet için de ne kadar önemli olduğunu göz 

önünde bulunduran Sultan; tahrir eminine son derece dikkatli ve titiz hareket etmesini, 

tarafsızlıktan ayrılmamasını ve rüşvetten kaçınması gerektiğini ihtar ederdi. Emin; 

                                                
80 Özel, Oktay, “Avarız Ve Cizye Defterleri”, Osmanlı Devletinde Bilgi Ve İstatistik, Ankara, 2000, s. 6 
81 Acun, Fatma, “Osmanlı tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji” Türk Kültürü 
İncelemeleri Dergisi, sayı I, İstanbul, 2000, s. 324 
82  İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt I, Ankara 
2000, s. 179 
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vergilendirme, toprak tasarrufu dokunulmazlıkların yasallığı, vergi muafiyetleri ve 

başka durumlar hakkında her türlü soruşturmayı yapmaya yetkili kılınmıştı.83  

 

  

 Klasik tahrir defterlerinde vergi, yükümlülerinden nefer ya da belli bir yaş 

üzerindeki yetişkin erkek nüfus temel alınarak tahsil edilmektedir. Ancak avarız 

vergilerinin XVII. yüzyılda yapılan sayımlarında evli hane reisi erkeklerin yanı sıra 

yetişkin bekârların da sayıma tabi tutulmaları hane tabirinin değişkenliğine işaret 

etmektedir.   

 Müstakil avarız sayımları Kanuni döneminden itibaren yapılmıştır. Ancak bu 

kayıtlardan günümüze ulaşan olmamıştır. Bu defterlerde Müslüman nüfus ile birlikte 

eskiden vergiden muaf olan ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren bu muafiyetleri 

kaldırılan yaya ve müsellemler de kayıtlı bulunmaktadır. Avarız sayımları imparatorluk 

topraklarında kırsal alanda ve kentlerde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim bütün 

nüfusu kapsamaktadır. Sayım ile görevlendirilen tahrir emini ve kâtipler öncelikle ilgili 

bölgedeki avarız yükümlüsü bütün yetişkin erkek nüfusun teftişini yapmaktadır. Bu 

sayıma, bir takım hizmetleri sundukları için muaf olan gruplarda dahil edilmektedir. 

Eğer hizmetleri devam etmiyorsa bu gruplarda avarız hanesine dahil edilmektedir.  

 Mufassal avarız defterlerinde avarız yükümlüsü nüfus, evli aile reisleri ile bekâr 

yetişkin erkekler temelinde toplumsal özellikleri, grupsal aidiyetleri ve ekonomik 

güçleri ölçeğinde kayıt edilmektedir. Ayrıca askerî adıyla bu vergilerden muaf olan 

gruplar ile bazı nedenlerden dolayı kısmi ya da bütün vergilerden muaf olanlar da 

                                                
83 Akdağ, Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Ankara, 1963, s. 51 
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defterlere muafiyet statüleri ile kaydedilmektedir. Mufassal avarız defterlerinin 

tutulmasına 1640’lardan itibaren başlanılmıştır. Bu defterlerdeki kayıtlar ya köy, şehir 

ve mahalle ölçeğinde nefer ve avarız hane sayılarının beraber verildiği bir yöntem ile ya 

da devletin temel adlî- idarî birimi olan kaza ölçeğinde sadece avarız hane miktarını 

gösteren özet defterler halinde muhafaza edilmiştir.84  Müstakil avarız defterleri de bu 

defterleri esas alarak hazırlanmış olduğu için onların vereceği bilgileri dönemlere, 

bölgelere ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak XVII. yüzyldan itibaren 

araştırmacıların çalışmalarına sunmaktadır. Araştırmacılar hane sayısı konusunda 

genellikle 3 ile 15 evden oluşan küçük bir vergi bölgesi olarak bahsetmektedirler.85   

 

2.2. Resmin Alınış Şekilleri 

Tekâlif şeriat ve devlet nizamı adına fertlerden alınan vergi anlamında kullanılan 

bir tabirdir.86 Osmanlı vergi literatüründe genellikle bu anlamı ile kullanılmıştır. Tekâlif 

belge ve kanunname dilinde iki esas kısma ayrılmış; şer’i dayanağı olan birincisine 

tekâlif-i şeriyye, şer’i dayanağı olmayan ikincisine de tekâlif-i örfiye adı verilmiştir. 

Hudus-u avarız ile başlayan ve zamanla sayıları doksanı aşan örfi vergiler tevzi’ 

olarak alınırdı. Genellikle yılda iki defa tahsil edilen ve sarf yeri önceden bilinen tevzi’ 

                                                
84 Özel, Oktay, “17. Yüzyıl Osmanlı Demografi ve İskân Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Mufassal Avarız 
Defterleri”, XII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 12-16 Eylül 1994, s. 738 
85 Özdemir, Rıfat, “Avarız ve Gerçek Hane Sayılarının Demografik Tahminlerde Kullanılması Üzerine 
Bazı Bilgiler”, X. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler,  Ankara, 22-26 Eylül 1986, 
 IV. Cilt, Ankara, 1993 
86 Pakalın, Mehmet Zeki,  Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, 
s.28-29 
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vergilerde hazinenin para sıkıntısı çektiği zamanlarda ek tahakkuklar dahi 

yapılabilmekteydi.87 

Avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye 16. yüzyılın sonlarına kadar olağanüstü 

durumlarda alınan ve miktarı doğrudan divan-ı hümayun tarafından tespit edilen bir 

vergi türüdür. Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar devam eden 

bu verginin konuluş, toplanış ve yükümlü kılınış esaslarında diğer vergi türlerinden 

ayrılan yönleri bulunmaktadır. Halktan nakit olarak toplanabileceği gibi aynî veya 

hizmet olarak da istenebiliyordu. Mesela kürekçi bedeli hizmet olarak, nüzül zahiresi de 

aynî olarak alınmaktaydı. Bu durumu anlatan 3 Safer 1122(03/04/1710) tarihli belgede 

Hasköy kazasının Müslüman, hırıstiyan ve Yahudi taifelerinin önceleri Galata kazasına 

bağlı olarak avarız ve bedeli kürekçi tekliflerini eksiksiz öderlerken Küçük Çekmece 

halkının Hasköy kazasının kendi toprakları dahilinde olduğu iddiasıyla iştira ve aynî 

tekliflere ortak etmek istekleri ve baskıları üzerine 1090(1679) yılından itibaren her 

Vezir-i azam değişikliğinde yenilenen emri şerifelerine aykırı hareket edilmemesine 

yönelik olarak Mevkufat kayıtlarının incelenmesi istekleri bulunmaktadır. Bu incelenme 

sonucunda Hasköy kazasının avarız ve bedeli kürekçi tekliflerini eksiksiz olarak eda 

ettiği ve başka taleplerle rencide edilmemelerine yönelik emirler görülmüştür.  Ayrıca 

bu köylerin ziraatla uğraşacak toprağa sahip olmamalarından dolayı iştira benzeri 

teklifler ile rahatsız edilmemelerine yönelik emirlerde bulunmaktadır. Hasköy kazasının 

7 mahallesinin 13.5 haneye sahip olduğu 1112 yılında Galata kazasına bağlandığı daha 

sonra Eyüp kazasına nakl ve ilhak olunduğu ve aynı yıl arpa iştirası için Çekmece 

                                                
87 Sayar, Nihat Sami,  Türkiye İmparatorluk Devrinin Siyasi Askeri ve Mali Olayları, 
İstanbul 1977, s. 173  
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nahiyesinden 3 aylık ücretlerinin 1123(1711) yılı avarız ve nüzul malından takas 

olunduğu kaydı bulunmaktadır.88  

17. yüzyıla kadar bu vergi genellikle sefer masraflarının karşılanması için 

toplanmış ve bu yönüyle arızî bir özellik göstermiştir. Fakat 16. yüzyılın sonlarında 

Osmanlı para sisteminin çöküşü ve vergi sisteminin çağın gereklerine uygun normlara 

kavuşturulamayışı nedeniyle avarız her yıl düzenli olarak toplanan sürekli ve nakdi bir 

vergi haline gelmiştir.89 

Avarız vergilerinde esas alınan birim hane90 olmakla beraber, avarız hanesi 

gerçek haneden farklı bir anlam ifade etmektedir. 16. yüzyıl başlarındaki tahrir 

defterlerindeki kayıtlardan bir gerçek hanenin bir avarız hanesine eşit sayıldığını ancak 

daha sonra hazinenin içine düştüğü sıkıntıları atlatmak için daha çok vergiye ihtiyaç 

duyması sebebiyle hane biriminin toplandığı yere ve ihtiyaca göre 3, 5, 7, 10 ve hatta 15 

gerçek haneye kadar çıkarılabildiğini görmekteyiz.91 

Avarız hanelerin tespiti işinde devlet olağanüstü titiz davranırdı. Hem kentsel 

hem kırsal nüfustan alınan bu vergiler için emin veya kadı gerek bir reaya grubunu 

gerekse avarızdan muaf olan grupları ayrı ayrı tespit edip kaydederdi. Devlet için 

madenlerde ya da miri arazide çalışmak veya köprüleri, geçitleri beklemek gibi herhangi 

bir daimi hizmet yükümlülüğü olan reaya, olağanüstü vergilerden muaf tutulurlardı. 

Derbend olarak adlandırılan bölgelerde bu çeşit bir hizmet karşılığı avarızı divaniyeden 

muafiyet elde edilirdi. Mesela 25 Şevval 1122(17/12/1710) tarihli belgede Gördes 

                                                
88 BOA MAD No: 8472, 3 S 1122 (03/04/1710) s. 124 
89 Ünal, Mehmet Ali,  Medeniyeti ve Müesseseleriyle Osmanlılar, Ankara,  2004, s. 194 
90 Göyünç, Nejat, “Hane Deyimi Hakkında”, Tarih Dergisi,  Sayı,  XXXII, İstanbul, 1977, s. 
331 
91  Kütükoğlu, Mübahat, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
Editör, Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul,  1994, s. 539 
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kazasına bağlı Köseköy ve Pazarköy köylülerinin, Ayvalılı ve Karagöze denilen 

mevkilerin levendat ve eşkıya taifesinin saldırılarından korunması için derbendci tayin 

edilmek istekleri bulunmaktadır. 1117(1706) senesinden 1119 (1708) senesine değin 

derbendci tayin edildiklerini bu süre zarfında gelip geçenlerin emniyet içinde 

bulunduklarını ancak 1119(1708) yılında bu görevlerinin kaldırılması sonrası tekrar 

eşkıya taifesinin türediği ve eskisinden daha fazla zulümlere başvurup yolcuların 

mallarını gasp ettikleri anlaşılmıştır. Köy halkı avarız ve nüzül ile diğer tekâlifleri 

vermek şartıyla yolcuların emin ve Salih bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak 

amacıyla yeniden derbendci tayin edilmek istemektedir. Bunun için ferman gönderilip 

kayıtları yapılmıştır.92  

Avarız-ı divaniye bir ferde veya mahsül, emlak gibi servete değil belirli sayıda 

erkeklerden oluşan yükümlüler grubuna salınmaktaydı. Ancak bir şahsın bu vergiye tabi 

olması için bu kişinin raiyet evine, tarlasına sahip olması gerekiyordu. Şehirlerde 

oturulan evlerin sahipleri de avarıza tabi olduklarına göre bir ev veya tarla sahibi olmak 

kâfi geliyordu. Bu vergileri toplamak üzere çıkarılan ve mübaşirlere verilen fermanlarda 

her avarız hanesine düşen verginin bu haneyi meydana getirenler arasında eşit oranda 

değil ala, evsat ve edna olarak gelir seviyelerine göre kısımlara ayrılarak tahsil 

edilmekte olduğunu görmekteyiz. 93 

                                                
92 BOA, MAD, No: 8472, 25 L 1122 (17/12/1710),  S. 112/C 
93 İnalcık, Halil,  Osmanlı İmparatorluğunun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Ankara 2004, s. 
179-180 
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Avarız vergilerini toplamaya genel olarak Altı Bölük Halkı denilen kapıkulu 

süvarilerinin, yeniçeri ocağının, topçu ve cebeci gibi kapıkulu ocaklarını en kıdemlileri 

mülazim sıfatıyla görevlendirilirlerdi.94 

Avarız vergisinin halka tevzi’ ve taksimi için kaza merkezleri ve bu merkezlere 

bağlı olan nahiye ve köylerde her hangi bir gayrimenkule tasarruf eden şahıslar tahrir 

edilerek avarız hanesi tespiti yapılırdı. Çünkü şahısların avarız vergilerini ödemeye 

katılmalarında aranan şart mülk sahibi olmalarıdır.  

Avarız mükellefi olanlar askerî sayılmayan reayadır. Askerî deyiminin içerisine 

fiilen askerlik yapanların dışında ulema, suleha, sadat, derbendci, tuzcu, çeltikçi, 

katrancı, doğancı, vakıf reayası gibi bir çok zümrenin dahil edildiği bilinmektedir. 

Askerî sınıfa dahil olanlar avarız türü vergilerden muaf olmakla beraber, ticaretle 

meşgul olanlar da bunun dışında tutulmuştur. Ayrıca çalışamayacak derecede ihtiyar 

olanlar, âmâ, alîl olanlar ile yetim, sabi ve dul hatunlardan da avarız alınmamaktadır. 

Harbe uğramış, tabii afet geçirmiş bölge halkı da geçici olarak avarızdan muaf 

kılınmaktaydı.95 

16. yüzyıla kadar avarız için ayrıca bir tahrir yapılmayıp devlet; tımar ve 

zeametleri belirlemek ve devletin baştan beri ala geldiği vergileri tespit etmek amacıyla 

yapılan genel tahrirler sırasında avarız hanelerinin de tespit edildiği tahrir defterlerinden 

anlaşılmaktadır. Ancak 17. yüzyılın tahrirlerinin ise yalnız avarıza yönelik olduğu 

görülmektedir. Çünkü 16. yüzyıldaki tahrir defterleri esas alınarak toplanan çift resmi, 

mücerred resmi, bennak resmi, gibi vergilerin miktarları artırılmadığı için dönemin 

ekonomik göstergelerine nazaran yetersiz kalmaları devleti gelir kaybı ile karşı karşıya 

                                                
94 Darling, Linda,  Revenue, Raising and Legiyımacy Leiden, 1996, s.169 
95 Ünal, Mehmet Ali,  Medeniyeti ve Müesseseleriyle Osmanlılar, Ankara 2004, s. 193 
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bırakmıştır.96 Ayrıca 17. yüzyıldan itibaren imparatorluğa pek fazla yeni toprak 

kazandırılmadığı için klasik tahrirler avarız tahririne dönüşmüştür. 

Belgelerde avarız-ı divaniye veya tekâlif-i örfiye denilen vergiler çok yönlü ve 

çeşitliydi. Ordunun geçeceği yollar boyunca tesis edilen menzillere belirlenen çeşit ve 

miktarda zahire satmak, ordunu ihtiyacı olan savaş malzemesini, arpa, saman gibi 

ürünleri tedarik etmek ve nakletmek,  gerektiğinde amele, araba, hayvan bulmak 

kürekçi, azap, cerahor, kavas namları altında orduya yardımcı sınıflar temin etmek, 

hisar yapmak ve avarız akçesi ya da avarız bedeli akçe adıyla seferin masraflarına ortak 

olmak bu vergilerin belli başlı amaçlarını oluşturmaktadır.97 

Devlet; acil durumlarda olağanüstü vergiler koyma yoluyla tebeasından aynî ve 

nakdî bir dizi ek hizmet ve vergi isteyebilmekteydi. Savaş yıllarında bu gibi 

beklenmedik taleplerin, kırsal ekonomi üzerinde özelliklede geçimlik köylü tarımını 

kırılgan dengesi üzerinde yıkıcı etkileri olabiliyordu. Önceleri yalnızca büyük seferlerin 

hazırlıkları için başvurulan bu olağanüstü vergiler uzun süreli savaşlar döneminde genel 

ve düzenli nakdî vergilere dönüşmüştür. Yine aynı dönemde Celalilerin tahribatıyla 

çakışan bu ağır yükümlülükler o dönemde Anadolu tarım ekonomisinin mahvolmasında 

önemli rol oynamaktaydı. 98  

Osmanlı seferlerinin başarısı büyük ölçüde ordunun ve sınır garnizonlarının 

ikmalinin iyi örgütlenip örgütlenmediğine bağlıydı. Hükümet her hangi bir anda sefer 

açıp açmamaya düşünürken o yıl ülkede buğday ve arpanın bol olup olmadığını titizlikle 

inceledikten sonra karar verirdi.99 Ayrıca bazı araştırmacılar (Osmanlı devletinin) 15. 

16. yüzyıl ulaşım teknolojilerini de göz önünde bulundurmak suretiyle hareket halindeki 

                                                
96  Ünal, Mehmet Ali,  a.g.e, s. 196 
97  Barkan, Ömer Lütfi,  “Avarız”, İslam Ansiklopedisi, Cilt,  II, s. 14 
98 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Cilt I, s. 139 
99 Güçer, Lütfi,  16. ve 17. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi, İstanbul 
1964, s. 143 
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ordusunun erzak ve hayvan yemi ihtiyaçlarını temin etme konusunda kendisine has bir 

yönetim tekniği geliştirdiğini söylemek suretiyle Osmanlı devletinin lojistik sağlama 

yeteneğini övmüşlerdir.100 

 

2.2.1. Avarız Toplama Türleri 

2.2.1.1. Aynî Olarak Alınanlar 

Osmanlı devleti sefer sırasında askeri birlikleri için buğday veya un, orduda 

kullandığı hayvanları için arpa temininde farklı yöntemler kullanmaktadır. Bunlardan 

nüzül adı verilen yöntem ile devlet avarız hane vergi birimi üzerine dolaysız vergiler 

salıyor, yani bir miktar zahireyi ordu için temin etmelerini şart koşuyordu. Nüzül; cins 

ve miktarı önceden belirlenmiş zahirenin ordunun geçeceği menzillere götürülerek 

hazırlanması, indirilmesi anlamlarına gelmektedir. Başlangıçta aynî ve bedenî hizmet 

olarak alınan avarız vergisinin zamanla nakdî vergiye dönüşmesi ile un ve arpadan aynî 

olarak toplanan nüzül vergisi ortaya çıkmıştır. Bu vergi sefer güzergâhına yakın 

yerlerden aynî olarak uzak olan yerlerden ise nakdî olarak toplanıyordu. Nüzül 

zahiresinin toplanması, ordunun geçeceği menzillere götürülüp ordu nüzül eminine 

teslim edilmesi ya da miri zahire ambarlarına teslim edilmesi gibi sorumluluklar 

kadıların göreviydi. Nüzul’ün konulması ve tahsil edilmesi gibi esaslarda avarızhanesi 

birimi baz alınıyor ve bölgenin gelir durumuna göre, şehir, kasaba ve köy oluşuna göre 

nüzül miktarı belirleniyordu. 23 Cemaziye’l-evvel 1112(05/11/1700) tarihli belgede 

Selanik kazasının avarız ve bedeli nüzül hanelerinin 563.5 hane olduğu, ayrıca kazada 

                                                
100Finkel, Caroline,  The Administration of Warfare The Ottoman Military Campaigns in 
Hungary (Viyana), 1988, s. 121 
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evlad-ı fatihan tahririni yapan Vezir Hasan Paşa’nın da 48 nefer kaydettiği ve bu 

neferlerin vermeleri gereken avarızlarının 1105(1694) yılında kaldırıldığı 

görülmektedir. Evlad-ı fatihan hanelerinin kaldırılması ilke birlikte kaza halkının 

vermesi gereken avarız miktarındaki artış nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Bu 

durumun düzeltilmesi için kaza halkı Divana başvuruda bulunarak, evlad-ı fatihan 

zümresinin avarızlarının kaldırılmasının gerekmediğini iletmişlerdir. Sonuçta Hasan 

Paşa aracılığı ile yapılan arz gereği 11 ve 0.5 sülüs avarız ve bedeli nüzül hanelerinin 

kaldırılmasına karar verilmiştir. Mevkufat kalemi,  yaptığı incelenme sonrası  indirimin 

1113(1701) yılı esas alınarak yapılmasına karar vermiştir.101 

Yine 28 Ca 1110(02/12/1698) Tarihli belgede Havas Mahmut Paşa kazasındaki 

bazı köylerin ödemeleri gereken avarız miktarını 1 hane itibariyle teslim ettikleri 

belirtilmiş. Ancak daha sonra ferman ile kazaya yeni 1 hane daha avarız ve nüzül 

salındığı belirtilerek mübaşirlerin kendilerinden mükerrer olarak avarız tahsil eyledikleri 

ve zulm ettikleri hususu dile getirilmiştir. Hazine-i Amire’deki defter kayıtlarının 

incelenerek başka bir avarız ve nüzül hanesi ile yükümlü kılınmadıkları anlaşılmış ve bu 

durumun önlenmesi için yeni bir ferman gönderilmiştir.102 

Devletin arpa talebi un talebinden fazlaydı. Bunda ordunun ağırlıklarını çeken 

hayvanların da arpadan faydalanmasının etkisi kadar hareket halindeki bir ordunun arpa 

ve buğdayı öğütmek ve kalburlamak gibi ek sorunlar ile uğraşmamak istemesinin de 

etkisi vardır.103  

                                                
101 BOA, MAD, No: 8484, 23Ca 1112(05/11/1700) s. 6/1 
102 BOA,  MAD, No:9882, 28 CA 1110(02/12/1698),  s. 193/2 
103  İşbilir, Ömer, 17.Yüzyıl Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve Lojistik Meseleleri, 
İstanbul 1996, s. 15  
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Osmanlı Devleti’nin sefer lojistiği içerisinde geliştirdiği diğer bir yöntem de 

sürsat’tır. Sürsat; önceden belirlenen konaklama mevkilerine erzak getirip hükümetin 

saptadığı fiyatlardan satma yükümlüğü olarak bilinir.  

11 Ramazan 1110 (13/03/1699) tarihli belgede Edirne kazasındaki Danişmentli 

Türkmenlerinin 1110 (1699) tarihine ait sürsat bedeli tahsilinin Edirne Darbhane nazırı 

Yahya Efendiye verildiği belirtilmiştir. Ancak ferman olunan sürsat bedelinin 

toplanmasının Türkmen voyvodası Ebubekir Ağa aracılığı ile gerçekleştirildiği ve 

dolayısıyla Yahya efendinin sıkıntıya sokulduğu belirtilerek baş muhasebe defterleri 

kayıtlarının incelenmesi istenmiştir. İncelenme sonucunda Danişmentli Türkmen 

grubunun sürsat bedeli tahsilinin voyvoda Ebubekir Ağa üzerinde olduğu tespit edilmiş 

ve bu durum taraflara ferman ile bildirilmiştir.104 

Sürsat;  yürüyüş halinde bulunan orduların yol boyunca iaşesini sağlamak üzere 

halktan alınan aynî mükellefiyet olarak da anılmaktadır. Sürsat mükellefiyetinde avarız 

ve nüzul muafiyetleri geçerli değildir. Ayrıca nüzul un ve arpa olarak toplanırken sürsat, 

bunların dışında koyun, saman, ot, odun, yağ ve bal gibi ürünleri de kapsamaktadır. 

Bunun yanı sıra nüzul tam manasıyla bir mükellefiyet olmasına karşılık sürsat, 

sürülmesi ferman olan zahirenin devletçe belirlenmiş bir fiyat üzerinden karşılığı 

ödenerek satın alınmasıdır. Ancak bu durumu daha özelleştiren husus ise talep edilen 

ürünlerin fiyatlarının piyasa fiyatlarından düşük olması ve halkın istenilen ürünleri ve 

malzemeleri nakletmek ve satmak zorunda bırakılmalarıdır.105 

                                                
104 BOA, MAD, No: 9882,  11 N 1110, (13/03/1699) , s. 32/2 
105 Sahillioğlu, Halil,  “17. Yüzyıl Sonunda Bolu Livası Sürsat Bedeli”, ÇELE, Bolu,  
1964, s. 15 
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Osmanlı sefer organizasyonunda başvurulan bir diğer yöntem ise iştira’dır. 

Hükümetin sabit yerel piyasa fiyatları üzerinden kendisine gerekli olan malzemeleri 

satın alması anlamına gelmektedir. Devlet bu yönteme nüzul ve sürsat ile ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı zaman başvururdu. Bu verginin konulmasında esas hedef ordunun 

sefere gidişi ve dönüşü esnasında sıkıntıya düşmemesini sağlamaktır. 

Osmanlı Devleti menzillerde ister avarız ve nüzul karşılığı, ister sürsat zahiresi 

şeklinde ya da bunların yetmediği zamanlarda başvurduğu iştira yöntemi ile yapmış 

olduğu yığınakla devlet erkânının ve ordunun önde gelenlerinin iaşesini karşılamayı 

amaçlamıştır. Bununla birlikte düşman hududuna yakın yerlerde tüm orduya dağıtılan 

miri tayinat içinde bu yönteme başvurduğunu anlamaktayız.  

İmparatorluğun belli başlı yolları boyunca kurulan menzil hanelerde, kadı 

gözetiminde getirilen hububatın depolandığı ambarlar bulunmaktadır. Bu erzak orduya 

gerekli olmadığı zaman satılır ya da acil durumlarda halka dağıtılırdı. Osmanlı 

Devleti’nde zahire fiyatlarına etki eden birçok unsur vardır. Kuraklık, zamansız ve 

lüzumundan fazla yağan yağmur, ayrıca paranın alım değerinin düşmesi yüzünden 

fiyatların arttığı görülür. Seferin ilerlemesi ve kış mevsiminin bastırması ile yolların 

bozulması neticesinde zahire sıkıntısı çekiliyor, bu durumda fiyatlar yükselebiliyordu. 

20 Ramazan 1103(05/06/1692) tarihli belgede Bergos kazasında menzilci olan 

Mustafa’nın 1100(1691) ve 1103(1694) tarihleri arasında Bergos menziline beygir ve at 

temin etme işi ile vazifelendirildiği kaydı yer almaktadır.  Menzilci Mustafa’nın görev 

süresi dolduğu halde kaza yöneticilerinin at ve beygirlerini kullanmaya devam 

ettiklerini ve dolayısıyla haksızlığa uğradığı belirtilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için 

menzilci Mustafa’nın kadı aracılığı ile Divan’a şikayetde bulunduğu, ayrıca Voyvoda 
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aracılığı ile kendi yerine yeni bir menzilci atanması ve mağduriyetinin giderilmesi isteği 

yer almaktadır.106 

Devlet’in önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden alım yapması sürsat 

mükellefiyetine benzemektedir. Bazı vergiler karşılığı zahire alımlarında miri zahire 

ambarlarına yapılan ürün ve hayvan alımlarında bu durum daha çok görülmektedir. 

Sefer menzillerinde kapıkulu ve eyalet askerlerinin zahire alımları piyasa fiyatları 

üzerinden yapılmaktadır. Böylece halk arabaları ile ordu içine gelip malını satmakta 

asker de ihtiyacını karşılamaktadır. 

 

2.2.1.2. Hizmet Olarak Alınanlar 

Osmanlı dönemindeki kürekçilik genelde esirlere, kürek cezasına çarptırılmış 

olanlara yaptırılıyor idiyse de deniz seferlerinde beliren ihtiyacın bunlarla 

karşılanamaması üzerine sahil bölgelerinden kürekçi toplanırdı. Bunlar donanmada 

bedenen hizmet etmektedirler.  Kürekçilerin hizmetleri sırasında oluşan ihtiyaçları bölge 

halkınca karşılanarak sefere giden kürekçilere teslim edilirdi. 107 Ayrıca geçitlerde 

koruma görevi yapan ve sefer esnasında yolları açan beldar isimli görevlilerde avarız 

hanesi birimi üzerinden belirlenmekteydi. Bunların da masrafları ve hizmet tayinleri 

avarız hanesi esaslarına göre düzenleniyordu. Yine şayka adı verilen küçük gemilerde 

                                                
106 BOA, MAD, No: 9882 20 N 1103 (05/06/1692),  s. 73 
107  Kütükoğlu, Mübahat, “ Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
Editör,  Ekmeleddin İhsanoğlu, s. 540 
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çalıştırılacak nefer ihtiyacı olursa da bunlar Rumeli’deki Osmanlı topraklarından 

toplanabiliyordu.108  

2.2.1.3. Bedel Olarak Alınanlar 

Avarız akçesi avarız hanesi başına alınan ve zaman içerisinde paranın değerinin 

düşmesine bağlı olarak zamanla miktarları arttırılan nakdi bir vergidir. İlk dönemlerde 

savaş harcamalarını finanse etmeyi sağlayan avarız akçesi daha sonraki dönemlerde her 

yıl toplanan düzenli vergilere dönüşmüştür. Ayrıca 17. yüzyıl’dan itibaren avarız 

vergilerinin bir kısmı bütçe açıklarını kapamak için de kullanılır olmuştur.109 

Avarızın bedel olarak alındığı durumlar şartlara göre değişiyordu. Mesela 19 

Safer 1123(08/04/1711) tarihli belgede Gümülcine kazasının avarız karşılığı Hayrabolu 

ahırına arpa temin etmek karşılığı ocaklık olarak tayin edildiği bilgis yer almaktadır. Bu 

tayin sonrası kazanın her bir hanesi 30 kile arpa ile mükellef tutulmuştur.  Bunun yanı 

sıra 1123  (1711) yılında Hayrabolu ahırının arpa ihtiyacı çok olduğundan dolayı bedeli 

olan 30 akçe tahsil edilmekle birlikte Saray ahırının ihtiyaçlarının da tahsil edilen bu 

bedellerden karşılanması şartıyla 1121 haneye tekebül eden 33330 kile arpanın her 

kilesinden 30 akçe bedelleri alınarak mübaşir aracılığı ile Hazineye tesliminin 

sağlanması istenmiş,  ayrıca bu tarihden itibaren saray ahırı ihtiyaçları, sarrafiye akçesi, 

kolcu akçesi ve harc-ı kalem adları ile reayadan yeni talepler istenmemesi 

emredilmiştir.110  

                                                
108  Tabakoğlu, Ahmet, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul, 
 1985, s. 162 
109  Tabakoğlu, Ahmet, A.g.e. s. 156 
110 BOA, MAD,  No: 8472,  19 S 1123 (08/04/1711),  S. 13/B 
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Yine 28 Şevval 1123(09/12/1711) tarihli belgede İlbasan vilayetinin 

kazalarından her 2 hanesinden bir nefer tüfenk endaz ihraç olunduğu ve kazanın 730 ve 

1rub’ve 1 sülüs avarız-ı nüzül hanesine sahip olduğu ve her hanesinden 10 guruş bedeli 

alındığı kayıtlı olup mübaşiri tarafından tahsil edilip hazineye tesliminin sağlandığı 

anlatılmaktadır. Ayrıca her bir avarız hanesinden 55 akçe her bir bedel-i nüzül 

hanesinden ise 30 akçe mübaşirin ihtiyaçları için maaş olarak alınmasına dair emir 

bulunmaktadır.111 

2.3. Değerlendirme  

Bu bölümde açıklanması gereken iki husus söz konusudur. Bunlardan birincisi 

avarız yükümlülüğünün yerine getiriliş biçimidir.  Devlet zaman zaman hizmet, zaman 

zaman aynî ürün, zaman zaman da nakit taleplerinde bulunmuştur. Ancak ekonomik 

faaliyetlerin giderek parasallaşması diğer bütün vergilerde olduğu gibi avarız 

vergilerinde de bedel tercihinin yaygın ve tek uygulama olarak karşımıza çıkmasına 

neden olmuştur. Bu bölümün birinci açıkladığı husus budur. Daha önce değindiğimiz 

avarız hanesi kavramına açıklık getirmekte amacın ikinci kısmıdır. Ancak bizim 

doğrudan ilgilenmediğimiz fakat daha önceleri birçok araştırıcının üzerine eğildiği bir 

konudur. Kaynakların sınırlılığı ve açıklamaların bazen birbirine zıt görünümde olması 

sebebiyle araştırıcılar bu açıdan tam bir tespit yapamamışlardır. O yüzden avarız hanesi 

bazı dönemlerde gerçek hane ve cizye hanesi ile benzerlik göstermektedir. Bazen de 

itibari bir hane olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşılan odur ki avarız vergisi süreç 

içinde olağanlaştığı dönemde avarız haneleri itibari hane haline gelmiştir. Bu hususlar 

ilgili kısımlarda açıklanmıştır. 

                                                
111 BOA,  MAD,  No:8472, 28 L 1123 (09/12/1711),  S. 112/A 
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III. BÖLÜM 

SEFERLERİN HİZMET VE LOJİSTİK DESTEĞİ İÇİN AVARIZ 

 

3.1. 1. Avarızın Alınma Şekilleri 

Ortaçağlarda doğuda ve batıda imparatorlukların hükümdarları devletin 

beklenmedik ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık geçici acil vergilere başvurmuşlardır. 

Bu vergiler hizmetler için istenilen formlarda olduğu gibi nakit ve eşya ile ödenebilen 

borç vergileri de olabiliyordu. Ülkenin bütün nüfusu veya bir bölümü ödeme 

zorunluluğunda bırakılıyordu. Osmanlı devleti de vatandaşları üzerine acil vergiler 

yüklemekteydi. Özellikle savaş zamanlarında ordunun ve donanmanın yükselen 

müdafaa harcamalarıyla karşılaşıldığında avarız denilen vergilere başvuruluyordu.112 

Osmanlı devletinin 17. yüzyılı ile ilgili bilgiler veren Fransız elçi De Girardin’in 

kayıtlarından bu tarihlerde devletin nasıl bir ekonomik yapıya sahip olduğu bilgilerine 

ulaşılmaktadır. Olağan ve olağanüstü vergilerin para olarak tahsil edildiği ve her mülk 

sahibinin ödemekle mükellef tutulduğu avarız vergilerinden toplanan gelirin 7,5 milyon 

Fransız livresine ulaştığı öğrenilmektedir.  Yine bu dönemde tüccarların ödemekle 

mükellef olduğu haraçlar, gemiler için ödenen kürekçi akçesi, avarız gibi vergilerin yanı 

sıra Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşanın uyguladığı nüzül ve sürsat ile koyunlardan 

                                                
112 İnalcık, Halil, “ Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700” Archivum 
Ottomanicum,  VI, 1980,  s.313  
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alınan yüzde onluk vergiler zorlu, uzun vadeli teşebbüsleri destekleyecek bir savaş 

hazinesi besliyordu.113 

Avarız-ı Divaniyye veya tekâlif-i örfiye 16. yüzyılın sonlarına kadar olağanüstü 

durumlarda toplanan ve miktarı Divan-ı Hümayun tarafından tespit edilen bir vergi 

türüdür.16 yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı vergi sisteminin bir bünye 

değişikliğine uğramasına bağlı olarak avarız vergilerinin süreklilik kazandığı 

görülmektedir. Devlet; tımar sisteminin çözülmesinden dolayı bir takım askeri 

ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelince avarız adıyla geçici olarak alınmakta olan bir 

takım ürün ve hizmetleri reayadan sürekli olarak talep etmeye başladı. 

Osmanlı devleti tarafından en yaygın şekliyle yüklenen acil vergiler ve hizmet 

talepleri arasında nüzul olarak bilinen erzak ve ürün vergisi ilk akla gelenidir. İkinci 

olarak reayanın belli yerlere götürerek ordunun ihtiyaç duyduğu malları sattığı sürsat 

yükümlülüğü gelmektedir. Bir diğer acil vergi ise Osmanlı donanmasının ihtiyaç 

duyduğu kürekçilerin yine avarız adı altında bir hizmete yükümlü kılınmasıdır. Son 

olarak da hizmet veya aynen eşya ve zahire yükümlülüğünün dışında nakit olarak talep 

edilen avarız akçesi gelmektedir.114  

Osmanlı develeti yüzde onluk pençik payını vermeyen bölgelerden( Pera, 

Anadolu, Bazı Rum limanları) her 4 ev için 3 altın avarız vergisi almaktadır. 4 bin akçe 

maaşla 1000 reis Osmanlı donanmasında görev yapmaktadır. 

17. yüzyıl için Osmanlı imparatorluğunun ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler 

veren araştırmacılardan Philip Mansel, bu dönemi anlatığı eserinde, 17. yüzyılda 

                                                
113 Jorga Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt IV. Gotha, 1910, s. 341 
114 Barkan, Ömer Lütfi,  “Avarız”, s,  14 
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imparatorluğun çeşitli nedenlerle zayıfladığını ve ticari koşulların aleyhine döndüğünü 

anlatmaktadır. Konstantinapolis’de yabancı tacirlere, kapitülasyonların yenilenmesine 

karşılık Osmanlı hükümeti tarafından avarız uygulanmaya başlandığı ifade edilerek, 

aslında tek amacın gelirleri artırmak olduğu vurgulanmaktadır. Bu uygulamanın bir 

diğer nedeninin ise yabancı sefir ve tacirlerde görülen sistematik yozlaşmanın Osmanlı 

devleti’nde uyandırdığı rahatsızlık olduğu dile getirilmektedir.115 

Avarız vergileri avarız hanesi denilen birimler üzerinden reaya üzerine yükümlü 

kılınmakta ve onları toplu bir şekilde sorumlu tutmaktaydı. Bir avarız hanesi 3 ile 15 

gerçek hane arasında değişmektedir. Avarız hanesini oluşturan nüfus ödeme yerinde bir 

mülkü kullanan faal nüfustur. 

Hükümet ilk zamanlarda bu vergiyi yalnız olağanüstü şartlarda alırken 16. 

yüzyılın sonlarından itibaren her yıl toplamaya başlamıştır. Uzun seferler, Avrupa ve 

İran ile girişilen mücadeleler sonucu büyük miktarda para sarfiyatı, Avrupalı devletlerin 

Türk pazarlarına yerleşmesi, Türk parasının eski kıymetini kaybetmesi devletin hazine 

ve maliyesini oldukça sarsmıştır. Takip eden dönemlerdeki savaşlardan da devletin 

yenilgiyle ayrılması, ardından uzun süren seferlerin yaratmış olduğu sosyal 

hoşnutsuzluk (Celali ayaklanmaları) ile birlikte önemli toprak kayıplarının da yaşanıyor 

olması hazinedeki açığın büyümesine ve artmasına neden olduğundan avarız adlı vergi 

grubu artık olağanüstü dönemlerde değil her yıl düzenli olarak toplanan bir vergi haline 

dönüşmüştür.116  

                                                
115 Mansel, Philip, Dünyanın Arzuladığı Şehir, Konstantinapolis, (1453-1924), Çeviren, Şerif Erol, 
İstanbul, 1996, s. 106 
116 Uluçay, Çağatay,  18. ve 19. Yüzyılda Saruhan”da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s, 39 
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Osmanlı devletin de şer’i rüsum ve örfi rüsum denilen vergiler ile her türlü 

dirliklerin belirlenmesinde genel arazi ve vergi tahrirleri yapıldığı gibi olağanüstü 

durumlarda merkezi hazineye bağlı çeşitli odalar tarafından nakdi, şahsi hizmet ve ayni 

olarak alınmakta olan vergilerin olağanüstü konulma esaslarını belirleyen avarız 

tahrirleri yapılmaktadır.117  

Avarız hane tahrirlerinde tahrir için görevlendirilen memurlar; her köyün 

nüfusunu reaya ve askeri başlıkları adı altında yazarak fert fert hanesini sonra avarız 

ödeyen reayayı askerî ve mütekait nüfusun toplamını kaydediyorlardı. Avarız hane 

tahrirleri de arazi ve nüfus tahrirlerinde olduğu gibi kişileri araziye tasarruf etme 

kabiliyeti, yani ödeme yerinde bir mülke sahip olma durumuna göre değerlendiriyordu. 

Yani ödemekle yükümlü kılınanlar köyde yaşıyorlar ise geçimini sağlayabilecek bir 

araziye sahip olmalı, şehirde yaşıyor ise geçimini sağlayabilecek bir işe sahip olmalı idi. 

118 

18 Cemaziye’l-evvel 1112 (15/07/1710) tarihli Antakya kadısına gönderilen 

hükümde, kazanın Zennune isimli köyünün avarız hanesine kayıtlı olanlarından bir 

kısmının kazanın bir başka köyüne göç ettikleri ve köylülerin gidenlerden hisselerine 

düşeni talep etmeleriyle birlikte aralarında anlaşmazlık çıktığı anlatılmaktadır. Zennune 

köyünün ahalisi, ellerinde bulunan tahrir defteri kayıtları ile bu kişilerin kendi 

köylerinde avarız hanesine kayıtlı olduklarını ve geri iskân ettirilmeleri gerektiğini 

beyan etmişlerdir. Mevkufat defteri kayıtlarından Zennune köyünün, 81 nefer 

Müslüman, 21 nefer zimmîyan taifesinin deftere kayıtlı olduğu, diğer köyde ise 9 

                                                
117 Güçer, Lütfi; Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi, s, 70 
118 Barkan, Ömer, Lütfi, “Avarız”, s. 15; İnalcık, Halil, “Military and Fiscal Transformatıon in the 
Ottoman Empire, 1600-1700”,  s.316 
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neferin kayıtlı olduğu anlaşılmış, göç edenlerin geri yerlerine getirtilmesi için ferman 

gönderilmiştir.119 

Mufassal avarız tahrirlerinin en erkeni 1610 -1615 de başlamaktadır. 1640’lı 

yıllarda pek çok Osmanlı vilayetinde avarız tahrirleri yapılmaya başlanmıştır. 17. 

yüzyılda yaygınlaşmasının nedeni tımar sisteminin önemini kaybetmesi ile birlikte 

normal tahrir defterlerinin dışına çıkılmaya başlanmıştır.120 17. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı yönetimi için merkezi hazine adına toplanan vergilerin büyük önem 

kazanmasında dönemin ekonomik gerçeklerinin etkisi büyüktür. Bu dönemde 

gerçekleştirilen avarız tahrirleri Osmanlı demografi ve iskân tarihi açısından da önemli 

bir potansiyel niteliğindedir. 121  

Avarız defterlerinde kayıtlı neferin kaçının bir avarız hanesi meydana getirdiği 

hususunda kabul edilmiş, değişmeyen bir prensipten söz etmek mümkün 

görünmemektedir. Çünkü mevcut defterlerde yer alan ilgili kayıtlar bu hane birimlerinin 

itibari olduğunu zaman ve mekân şartlarına göre değişebildiğini göstermektedir. 

Hane ile bir ailenin mi yoksa avarız kelimesi ile nitelendirilen bir vergi 

kümesinin mi kast edildiği konusunda değişik fikirler ileri sürülmüştür. Hane sahipleri 

16. yüzyıldan sonra birer vergi ünitesi olarak kabul edilmişlerdir. Bazılarına göre hane 

ifadesi sadece avarız hanesine işaret etmekte ve avarızdan muaf olan kişilerde bu 

                                                
119 BOA, MAD, No:8484 , 18 Ca 1112, (15/07/1710),  s. 6/2 
120 Demirci, Süleyman, “ İltizam( tax- farming) in the Avarız-tax System: A Case Study of the Ottoman 
Province of Karaman, c.1650s-1700”Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erciyes Üniversitesi, Sayı, 12 
Yıl   s. 2002, s. 1-14 
121 Özel, Oktay, “17. yüzyıl Osmanlı demografi ve İskan tarihi için Önemli Bir Kaynak: Mufassal Avarız 
Defterleri”, s.738; Öz, Mehmet, “Bozok Sancağı’nda İskan ve Nüfus (1539-1642)”, s. 792   
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rakama dâhil edilmektedir. Bazen münferid muaf grupların hepsi bazen de pirifâni 

grubu dışında kalanlar hakiki hane olarak kabul edilmişlerdir. 122  

Onyedinci yüzyıla kadar bu vergi genellikle sefer masraflarının karşılanması için 

toplanmış ve bu yönüyle arızi bir özellik göstermiştir. Ancak 16. yüzyılın sonlarında 

Osmanlı para sisteminin çöküşü ve vergi sisteminin ıslah edilmeyişi nedeniyle avarız 

her yıl düzenli olarak toplanan devamlı ve nakdi bir vergi haline gelmiş, miktar 

itibariyle de öşür haricindeki çift resmi, bennak resmi, ispençe resmi gibi şahıs başına 

alınan bütün vergileri geçmiştir. Bunun yanı sıra sefer dönemlerinde reayadan un ve 

hububat olarak toplanan nüzul zahiresi de aynî olmaktan çıkarak nakdî bir vergi halini 

almıştır.123 

Esas itibariyle örfi bir vergi olan avarızın şer’i hale getirilmesine çalışıldığı 

olmuştur. Avarız mükellefi olanlar askerî sayılmayan reayadır. Askerî deyiminin 

içerisine fiilen askerlik hizmeti yapanların dışında ulema, suleha, sadat, derbendci, 

tuzcu, çeltikçi, ortakçı, katrancı, doğancı, vakıf reayası gibi birçok zümrenin dâhil 

edildiği bilinmektedir. Avarız hanesi defterleri, tahrir defterlerini esas alarak 

hazırlanmış olduğundan dolayı, tahrir defterlerindeki muafiyet prensiplerine bağlı 

kalınmıştır. 124   

Bu muafiyet durumu ile ilgili olarak Evail-i Şevval 1114 (27/02/1703) tarihli 

belgede (jannu) isimli zimmî gönderdiği arz ile dergah-ı ali yeniçerileri ağasının 

                                                
122 Güneş, Ahmet, “ Osmanlı Tahrir Defterleri ve Bunların Tarih Yazıcılığında Kullanımı Hakkında Bazı 
Düşünceler”, Türk Dünyası Araştırmaları,  sayı. 150, Haziran, 2004, s.165-184;Göyünç, Nejat, “ Hane 
Deyimi Hakkında”, s. 332 
123 Ünal, Mehmet. Ali,  Medeniyeti ve Müesseseleriyle Osmanlılar,  Ankara, 2004 s. 194 
124 Barkan, Ömer, Lütfi, Kanunlar, Biga Kanunu, Madde.15, s.21”imamlardan ve mücerredlerden ve 
rusüm-ı raiyyetden muaf olanlardan ve ellicilerden ve kala-i sultaniyeye hizmet edenler ve kadim 
doğancılardan ve hassa yörükândan gayri hane-i avarız bunlardır ki zikr olunur..”  
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kapısındaki cami’i için her yıl 25 vukiyye balmumu temin etmekle görevlendirildiği ve 

bu hizmetine karşılık olarak avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiye türü vergilerden 

muafiyet elde ettiğini anlatmaktadır. Ayrıca askerî taifesinin müdahale etmemesi için 

kendisine berat verilmesini istemiş ve elinde bu berat olduğu halde tasarrufunda olan 

Fener kapısındaki menzile ehl-i örf taifesinin müdahale ettiğini ve bu durumun sona 

erdirilmesi için Hazine defterlerinin incelenmesi istenmiş ve incelenme sonucunda 

elinde beratı olan zimmînin beratına aykırı hareket olunmaması emredilmiştir.125  

Bir diğer hizmet konusu belgede şöyle anlatılmıştır. Devlete tuz temin etme 

hizmeti ile alakalı olarak 27 Receb 1180(29/12/1766) tarihli belgede Ahiyolu 

kasabasının 280 kişiden oluşan Müslüman ve zimmî Tuzciyan reayasının tuz hizmeti 

sağlamaları karşılığında avarız türü vergilerden muafiyet elde etmelerine karşılık 

kasaba’da sakin olanların avarız talebiyle onlara baskı ve zulümde bulunmaları üzerine 

emri şerife talep etmeleri neticesinde bu kişilerin tuz hizmeti sağlamaları karşılığında 

eski ve yeni tahrir defterlerinde kayıtlı oldukları üzere avarız-ı divaniye ve tekalif-i 

örfiye vergilerinden muaf oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca Sultan ve Vezir 

vakıfları ile havass-ı hümayun köylerinin muafiyet esaslarında derbend koruyuculuğu 

köprü ve hanlar tamiri ve ocaklar ile menzillere hizmet sağlama şeklinde değiller ise bu 

muafiyetlerin Hatt-ı Hümayun ile kaldırılmasına karar verilmiş ve hizmet şeklinde 

muafiyet elde edenlerin de bu statülerinin devamına karar verilmiştir. Serbestiyet esası 

elde edenlerin bu durumlarına aykırı olarak taciz ve baskıya maruz kalmamaları da 

emredilmiştir.126 

 

                                                
125 BOA, Cevdet Maliye, No:1862, Evaili L 1114(27/02/1703)  
126 BOA, Cevdet Maliye, No:1891, 27 L 1180 (29/12/1766) 
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3.1.2. Aynî Olarak Toplanan Avarız  

 3.1.2.1.Nüzûl 

  16. yüzyılın sonlarından itibaren nüzul adı ile reayadan talep edilen un ve arpa 

hareket halindeki orduların menzillerine değil, sınır boylarında savaşan orduya teslim 

edilmek üzere belirli yerlerde, stratejik noktalarda hükümet tarafından bina edilen 

ambarlara konmakta ve sınır boylarında savaşan ordu birimlerine teslim edilmektedir.127 

Nüzul’ün reayadan toplanması, devlet tarfından emredilen yere götürülmesi ve 

ordu nüzül eminine teslim edilmesi görevi Kadı’nın aslî görevlerindendir. Kadılara 

gönderilen emirlerden, devletin her kazadan isteyeceği nüzül miktar ve cinsini önceden 

bildiğini, kendilerine gönderilen müfredat defterleri ışığında adalet içinde ve hızlı bir 

şekilde nüzül’ü topladığını ve toplanan nüzül’ü ordu karargâhı veya ambarına 

götürürken reayadan hayvan temin ederek, kafilenin bizzat başında yer aldığını 

anlamaktayız.128  

Nüzul, harp sırasında ordunun en önemli gereksinim maddelerini içerdiğinden 

aynî olarak teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak cephedeki ordunun ve hayvanların iaşe 

ihtiyacı olan maddelerin aynen teslimi kuralı bazen bozulabiliyordu. Bu konuda devlet, 

şöyle bir prensip geliştirmişti. Askeri yollar güzergahında olan bölgelerin nüzül’ü aynî 

                                                
127 Mcgoven, Bruce, “Osmanlı Avarız – Nüzül Teşekkülü, (1600-1800)” , s. 1327 
128 Güçer, Lütfi, Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler, s.78 



 68 

olarak ödemesine, askeri yollar uzağında olan bölgelerin ise nüzül’ü nakdî olarak 

ödemesine imkan tanımıştır. 

Osmanlı devleti nüzül adı ile reayadan daha çok arpa ve un talep etmektedir. 

Arpa ordu hayvanlarının yemi olarak, un ise hareket halindeki ordunun yiyecek maddesi 

olarak talep edilmektedir. Seferler sırasında Anadolu eyaletlerine tevzi’ edilen un ve 

arpanın ¼ ü un, ¾ ü arpa olarak tespit edilmiştir.129 

Nüzul tahsili ile ilgili 10 Ca 1118 tarihli belgede Ohri ve Delvine sancaklarının 

1119 yılına ait avarız ve nüzul malı tahsili ile Hasan beyin görevlendirildiği ve bu 

kişinin tevzi’ defterleri gereği olarak ayan-ı vilayet aracılığı ile tahsilatı yapmaya 

başladığı ancak ayan-ı vilayet’den bazılarının köyleri toptan yazarak bunların vergilerini 

zamanında ödemeyerek olumsuz cevaplar verdikleri ayrıca bu köylerin avarızlarını avf 

ederek ve eşyalarını tekalif sayarak deruhdecileri sıkıntıya düşürdükleri görülmektedir. 

Yapılan şikayet sonrası Mevkufat defterleri incelenmiş Ohri ve Delvine sancaklarının 

1119 yılı avarız ve nüzul malı toplamının 19620.5 kuruş olduğu 1980 kuruşunun peşin 

olarak hazineye yatırıldığı ve kalanının tahsili için Hasan beyin görevlendirildiği 

görülmüş ve tevzi’ defterlerine göre adaletli bir şekilde tahsil işinin yapılması yolunda 

ferman verilmiştir.130 

 

Nüzul yükümlü kılınma esaslarında bu yükümlülük kaza, yani bir kadının görev 

mahalline giren adli, idari, mali bölgeye dâhil olan şehir ve köyleri içine almaktadır. 

Merkezi hükümetin taşradaki temsilcilerinden olan kadılar yargı ödevlerinin dışında 

                                                
129 Güçer, Lütfi, age. s.84 
130 BOA MAD, No: 8460, 10 Ca 1118, s. 203 
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bölgesinden istenen nüzul, sürsat ve iştira gibi vergilerin toplanılmasında geniş yetkilere 

sahiptirler. Merkezi hükümet bu verginin tevzi’atını kaza ölçeğinde yaptığından, 

Divan’dan nüzul ile ilgili olarak çıkan emirlerde kadılara hitab edilmiştir. Bu durum 

kadıların, merkezi hükümetin taşradaki malî ajanı konumuna gelmelerine de neden 

olmuştur.  

Nüzul’un toplanma esaslarına gelince bu durum kadılar tarafından her 

mahallenin güvenilir kişileri aracılığı ile yapılmaktadır. Mahalledeki kayıtlı  

avarızhaneleri hesabına dahil olanlar vergi ödeme güçlerine göre alâ, evsât, ednâ 

şeklinde birimlere ayrılıyordu. Bu birimler esas alınmak kaydıyla adalet anlayışı 

içerisinde nüzul toplanıyordu. 

Nüzul’un reayadan toplanması, hükümet tarafından emredilen mahale 

ulaştırılması ve ordu nüzul eminine teslimi tamamen kadıların sorumluluğundaydı. 

Nüzul genellikle un ve arpa olarak talep ediliyordu. Arpa daha çok ordu hayvanlarının 

yem ihtiyacını karşılamak için talep edilmekteydi. Devlet daha çok un talebinde 

bulunmaktaydı. Burada un ve buğday arasında devletin bir tercih yapması söz 

konusudur. Çünkü hareket halindeki bir ordunun buğdayı una dönüştürmek için ekstra 

bir külfet içerisine girmekten kaçınması olasıdır. 

Hükümet tarafından kazalardan istenen nüzul’un miktarı ve cinsi Divanın 

Mevkufat defterleri aracılığı ile önceden tespit edilmektedir. Nüzul emri alan kadılar 

adil ve süratli bir şekilde bu görevi yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Ardından 



 70 

toplanan nüzul’u nakliye hayvanlarına yükleyerek nakliyatçılar ile birlikte hükümetin 

belirlediği mahale kafilenin bizzat başında bulunarak ulaştırıyorlardı.131  

Her kazadan tahsil edilen nüzul; savaş alanına yakın yerlerde oluşturulan 

ambarlara ya da cephedeki birliklerin yakınına kadar götürülürken oluşan masrafları 

yükümlüler karşılamak zorundaydı. Hatta orduya ait hayvanlar ile tımarlı sipahilerin 

hayvanlarının bu nakliye işlerinde kullanılmasının engellenmesi ve taşıma işleminin 

kira usulü ile yapılması da vurgulanmaktadır.  

 Bu durumun uygulanması aşağıdaki belgede anlatılan şekildedir. Gurre-i Ca 

1139 tarihli belgede Güğercinlik kadısına gönderilen hükümden kazanın 320 çeki odun 

yükümlülüğü ile 61.5 avarız hanesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Her bir avarız 

hanesinin 500 akçe ve her bir bedel-i nüzul hanesinin ise 600 akçe ödemek durumunda 

olduğu ve toplam 67650 akçe tutarında yükümlülükleri olduğu ayrıca her 1 çeki odunun 

30 akçe ve navl-u sefinesiyle 35 akçeye ulaştığı ve yükümlülerin bu odunları İstanbul 

odun iskelesine teslim etmek ve İstanbul gümrüğü ağasından mühürlü temessük almak 

zorunda oldukları kaydedilmiştir.132 

 

Merkezi hükümet tarafından ordunun iaşesi için olağanüstü durumlarda 

başvurulan nüzul, genelde aynî ürün olarak talep ediliyordu. Ancak Osmanlı devletin de 

para ekonomisinin gelişimine paralel olarak nüzul bedeli alınması usulü de yaygınlık 

kazanmaktadır. Burada belirleyici olan durum devletin ordusu için gerekli iaşe 

ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki hububatın aynen, bu ihtiyacın üzerinde yer alan 

                                                
131 Güçer, Lütfi, A.g.e. s. 78 
132 BOA MAD No: 8465, Gurre Ca 1139, s.21  
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miktarların ise nakden karşılığının talep edilmesidir. Ayrıca savaş alanına yakın veya 

uzak olma durumu da aynî verginin nakdî vergiye dönüşmesinde belirleyici 

olabilmektedir. 

 Nüzul,  aynen teslimi zorunlu olan bir mükellefiyet olmasına rağmen askeri 

alanının dışında kalan kaza ve mahaller bu mükellefiyeti bedel olarak da yerine 

getirebilmektedirler. Nüzül’ün aynen değil nakden karşılanması reayanın menfaatine 

daha uygun bir durumdur. Taşıma ve güvenlik risklerinden kurtulmaktadırlar. Bu durum 

ile ilgili 15 Ca 1117 tarihli belgede Ohri sancağının kadısına gönderilen hükümde 

sancağa bağlı kazaların 1118 yılı avarız ve nüzulleri karşılığı olmak üzere her 2 

hanesinden 1 nefer tüfenk-endaz ihraç olunduğu sancağın toplam 1329 ve 1 rub’ ve 0.5 

sülüs avarız ve nüzul hanesi olduğu kaydı bulunmaktadır. Mübaşire verilen defter 

suretinde ayrıca her bir avarız hanesinden 50 akçe her bir bedel-i nüzul hanesinden ise 

30 akçe mübaşirin maaşı için ücret alınması kaydı ile birlikte hazineye ulaştırılması 

emri bulunmaktadır.133 

 

Nüzul yükümlülüğünü aynen eda etmek durumunda olan reaya; kendi 

ambarlarından topladığı hububatı nakliye sorumluluklarını da üzerine alarak emredilen 

yere götürmek ve ilgili memura teslim etmek zorundaydı. Yani nakil masrafları ile yol 

boyunca oluşacak risk faktörleri ve eksik teslim etmek gibi durumlarda meydana 

gelecek zararı reaya karşılamak durumundaydı. 

 

                                                
133 BOA MAD No: 8456, 15 Ca 1117, s.100/c   
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3.1.2.1.1 Ocaklık Uygulaması  

Ocaklık, resmi kurum veya askeri sınıfların ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetlerin, uzun süreli olmak üzere, çeşitli kaynaklarca teminiyle ilgili olarak 17. 

yüzyıl başlarında ihdas edilen müessesenin adıdır. Ocaklık tahsisi, merkezi kurumlarla 

sınırlı tutulmamış, taşradaki kuruluşlara da teşmil edilmiştir. İhtiyaç duyulan mal ve 

hizmetler arasında gıda maddeleri, giyecekler ve ilgili birimlerin gerek duyduğu daha 

çeşitli mallar ile başta odun ve kereste temini olmak üzere çeşitli hizmetler yer 

almaktadır.134 

Ocaklık tabirinden ne anlaşıldığı konusunda Mustafa Nuri Paşa Netayicü’l- 

Vuku’at’da şunları söylemektedir. Tersâne-i Amire’nin ihtiyaçlarını, bir kalenin 

muhafızları veya bir şehrin yerli askerlerinin günlük ücretlerine karşılık tahsis kılınmış 

olan birkaç köy ve kazanın “hasılat-ı öşriyyesi ve örfiyyesi”nin kastedilmektedir. Ayrıca 

ocaklığın öşür gelirleriyle sınırlı olmadığını cizye ve mizan-ı harir ve gümrük resmi gibi 

bazı vergilerin de tahsis edilebildiğini eklemektedir.135 Bazı araştırmacılar Ocaklığı, 

“uzun süreli gelir tahsis sistemi” olarak tanımlamaktadırlar.136 

17. yüzyıl başlarında sık görülmeyen fakat yüzyıl ortalarından itibaren sayısı 

hızla artan Matbah-ı Âmire ocaklıklarından avarız gelirleri dikkate değer özellikler 

taşımaktadır. Bilindiği gibi avarız 16. yüzyıl sonunda yapılan akçe devalüasyonlarıyla 

devletin içine düştüğü mali krizi aşmak amacıyla konulmuş vergilerin genel adıdır. 

Avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye olarak da bilinen bu vergiler, devalüasyonlar 

                                                
134 Darling Linda, Revenue- Raising and Legitimacy. Tax Collection and Financial  
 Administration in the Otoman Empire, s. 175; Mustafa, Nuri, Netâyicü’l- Vukû’ât,I,  s. 124-125; 
Mehmet, Zeki Pakalın, “Ocaklık”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. s. 738 
135 Mustafa, Nuri, Netâyicü’l- Vukû’ât,I,  s. 124-125; 
136 Darling, Linda, age. s. 176 
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neticesinde, devletin gelirlerindeki nisbî düşüşün sebep olduğu malî açıkları kapatmak 

amacıyla konulmuştur. Avarız, büyük miktarda para, mal ve hizmete karşılık olarak 

kullanılan bir tabirdir. Savaş harcamaları için ihdas edilen bu vergiler, bir süre sonra 

düzenli bir hale gelmiştir.137 

Avarız yükümlülüğünün tamamı nakdi değildi. Terim daha çok bir muafiyet 

karşılığı olarak çaşitli mal ve hizmetlerin karşılanmasını sağlamak amacıyla 

kullanılmıştır. Derbendlerin korunmasını, köprülerin, yolların, su kanallarının bakım ve 

onarımını sağlamak ve menziller, saray mutfağı veya donanma gibi kurumların iaşesine 

aynî katkıda bulunmak suretiyle avarız mükellefleri vergiden muaf tutulmuşlardır. Bir 

bölgenin ahalisinin avarızları karşılığı bir mal ve hizmeti karşılamalarının sürekli hale 

getirilmesi ile avarız ocaklıkları ortaya çıkmıştır.138 

 Avarız mükellefleri, avarız karşılığında Saray mutfağına da mal vermektedirler. 

Saray mutfağı ve diğer bazı kurumların belirli ihtiyaçlarının avarız karşılığı tedariki 

yoluna gidilmesinin sebebi 17. yüzyıldan itibaren devlet gelirlerinde meydana gelen 

düşüş gösterilebilir. Osmanlı devleti, ihtiyaçları artmasına rağmen ocaklık yoluyla temin 

ettiği mal miktarında bir azalma yaşamaktadır. Ancak bu durum devletin fiskalist yapısı 

ile uyuşmamaktadır. Çünkü bu durumda devlet, ihtiyaç duyduğu malları İstanbul 

piyasasından temin etme yolunu benimseyecek ve bu durum iaşe masraflarını 

artıracaktır. Böyle bir uygulama Osmanlı devleti için rasyonel olmayan bir tercih 

olacaktır.139    Ocaklık statüleri ile ilgili olarak Gurre-i Ca 1139 tarihli belgede Galata 

kadısına gönderilen hükümden, kazanın Marmara, Kapıdağı ve Mirali nahiyelerinin 

                                                
137 İnalcık, Halil, “Military and Fiscal Transformatıon in the Ottoman Empıre, 1600-1700”, s.312   
138 Darling, Linda, Revenue- Raising, s.87 
139 Genç, Mehmet, “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal 
ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler ( İstanbul, 21-25 Ağustos 1989) , TTK, Yayınları, Ankara, 1990, 
s.13-25 
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avarız ve nüzulleri karşılığı ocaklık tayin edildikleri ve 5 yük karşılığı 18286 akçe 4 yük 

karşılığı 18755 akçe ödemekle mükellef tutuldukları ve her 1 çeki odundan navl-u 

sefine ile birlikte 35 akçe talep edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Yine kazanın Erdek 

köyünün zimmî taifesinin ise 95 ve 1 rub’ avarız hanesine sahip olduğu ve 44520 akçe 

ödemek ile yükümlü oldukları kaydının İstanbul ağası elinde olan Mevkufat defteri 

suretinden anlaşılmaktadır. Ayrıca belirtilen miktar odunların İstanbul odun iskelesine 

naklinin zamanında ve noksansız yapılması emredilmektedir.140 

 

 Ocaklık ile ilgili Gurre-i Safer 1139 tarihli diğer bir belgede,  Tersane-i Amire 

için kendir ocaklığı olan Canik Sancağı kazalarının, 2300 kantar kendiri her yıl 

zamanında ödemesinin mühim ve gerekli olması durumu ele alınmıştır. Donanmayı 

Hümâyun kalyonları için büyük önem arz eden kendirlerin bu yıl içinde tesliminde 

yaşanan gecikmeden dolayı sıkıntıya düşüldüğü anlaşılmıştır. Bu sıkıntıdan kurtulmak 

için fazla fiyatla demir ve kendir tedarikine gidilmiş, bu durum miri hazineye yeni bir 

külfet getirmiştir. Rakka valisi Abdullah Paşa bu hususun düzene kavuşturulması ve 

gecikmelerin ortadan kaldırılması için görevlendirilmiş, mal-ı maktua’ ve ocaklık kendir 

ve rüsûmat-ı sairenin vaktinde tahsili için kesin emirler gönderilmiştir.141 

Osmanlı maliyesi tarafından olağanüstü bir vergi haline getirilen avarız akçesi,  

her yıl düzenli olarak tahsil edilen bir vergiye dönüştükten ve bir takım hizmetlerin 

devamlı masrafı (ocaklık) olarak tahsil edilmesinden sonra dahi avarız akçesi ile 

nüzülün değiştirilmemesine özen gösterilmiş ve aynı yıl içerisinde hem nüzul hem 

avarız akçesi alınmaması esası getirilmiştir. Bu durum ile ilgili olarak 7 Şevval 1113 

(07/03/1702) tarihli belgede Tekirdağ da Şeyhler nahiyesinin Tersane-i Amire ocaklığı 
                                                
140 BOA MAD No: 8465, Gurre-i Ca 1139, s.22 
141 BOA MAD, No: 8465, Gurre-i Safer 1139, s. 29/2 
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için  kereste ile mükellef oldukları anlaşılmaktadır. Kereste Emini İbrahim 1110(1698) 

yılının aynî kadırga kerestelerinin kesimini ve 1112(1701) yılının ise bedellerinin 

teslimini istediğinde nahiye halkı yeni tahriri kaldırdıklarını ve eski tahrire göre ise 530 

akçe kereste bedeli verebileceklerini söyleyerek ödemede güçlük çıkarmışlardır. Bunun 

üzerine İbrahim Bey’in talebi ile Mevkufat kayıtları incelenmiş Şeyhler nahiyesinin 

Osman Paşa tahriri sonucu 2500 akçelik kereste kesimi ile mükellef tutuldukları ancak 

bunu ödeyemedikleri ve eski tahrire göre ödemeleri gerekeni ödeyerek başka bir talepte 

bulunulmaması gerektiği anlaşılmıştır. 1970 akçe ile Tersane-i Amire kadırga kerestesi 

vermek ile mükellef oldukları kaydı ile birlikte 1111(1700) yılına ait aynî kereste kesimi 

ve 1112(1701) yılına ait olmak üzere bedellerinin teslimi için ilgili defter kaydı İbrahim 

Bey’e verilmiştir. 142 

 

 

3.1.2.2. Sürsat 

Osmanlı devleti cephedeki ordularının iaşesi için reayadan un ve arpadan oluşan 

yükümlülükler istemesinin yanı sıra cepheye giden ordunun yol boyunca gerekli olan 

iaşesi için de reayaya sürsat yükümlülüğünü getirmiştir. Bunun için ordunun 

hareketinden önce takip edeceği yol boyunca konaklayabileceği menziller belirleniyor 

ve bu noktalara ordunun yiyecek ve hayvan yemi olarak sarf edeceği ürün ve mallar (un, 

arpa, bal, yağ, koyun, ot, saman, odun) depolanıyordu. Kadılar tarafından bu ürünlerin 

                                                
142 BOA, MAD, No:8484,  7  L 1113 (07/03/1702),  s. 135 
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temin edilmesi sağlanarak devletin tespit ettiği bedeller karşılığında ordu birliklerinin 

ihtiyacının karşılanması yoluna gidiliyordu.143  

Sürsat, nüzul gibi avarızhane birimleri üzerinden değil kazanın toplam 

avarızhanesi göz önünde bulundurulmadan bölge halkına yüklenmektedir. Dolayısıyla 

avarız hane hesaplarında rol oynayan bireysel ve toplu muafiyet durumları sürsat 

mükelefiyetinde söz konusu olmamaktadır. Sürsat, hazine bakımından bedeli bulunan 

bir mükellefiyet türünde görüldüğü ve bu mahiyeti ile devamlı bir kamu hizmetine 

bağlanmış topluluklar için hiçbir muafiyet öngörmediği için bu mükellefiyet nüzül ile 

karışabilmekte ve aynı yıl her iki vergi çeşidi de reayadan talep edilebilmektedir. 

Madenci, menzilci, çeltikçi vb. sıfatlara sahip olma durumu sürsat mükellefiyetinden 

kurtulmada söz konusu olmamaktadır.144 

Merkezi hükümet sefere hazırlık emirlerini yayınlarken, her kazanın sürsat 

yükümlülüğünden olmak üzere ordunun iaşesi için gerekli olan sürsat mallarının (un, 

ekmek, arpa, koyun, yağ, bal, odun, saman) miktarlarını belirliyor, hangi menzillere 

ulaştırılacağını kaza kadısına önceden haber veriyordu. Her kaza kadısı hükümet 

tarafından kendisine emredilen bu vazife gereği önceden belirlenen malları ordu 

birlikleri bölgeye gelmeden önce nüzül ve ganem eminlerine teslim etmek ve bununla 

ilgili resmi bir belge almakla sorumlu tutulmuştur. 

Ordunun sefer güzergâhında bulunan kazalar; sürsatı aynen teslim etmek 

zorundadır. Askeri güzergâhın uzağında olan bulunan kazalar ise nakdi olarak bu 

yükümlülüğü yerine getirebilmektedirler. Sürsatı nakdî olarak ödeyecek kazalara 

                                                
143 Sertoğlu, Mithat,  Osmanlı Tarih Lugati, İstanbul ,1986,  s, 319 
144 Güçer, Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi, s. 93 
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merkezden tahsil memurları gönderilmektedir. Bu memurlar aynî olarak ödenecek zirai 

ürünlerin devlet tarafından belirlenen bedelleri üzerinden nakdî sürsat tahsilâtı 

yapmaktadırlar. 

Merkezi hükümet kazalara gönderdiği emirlerde ordu için erzak getirenlere 

erzak bedellerinin eksiksiz ödenmesini önemle vurgulamıştır. Kaza halkı adına kadılar 

ve mekkâreciler tarafından menzillere getirilip ordu nüzul eminine teslim edilen ve 

devletçe belirlenmiş bedeli alınan sürsat zahiresine bu yönünden dolayı sürsat akçesi de 

denilmektedir. Kadılar kendilerinden istenen sürsat miktarını eksiksiz olarak teslim 

etmek zorundadırlar. Eğer noksan teslim etme durumu oluşursa bu durumda sürsat 

bedelini karşılamak zorunda bırakılırlardı. 

Osmanlı devleti; sürsatın ordunun ihtiyacı olan miktarı aşması durumunda ya da 

sefer güzergâhının uzağında olan bölgelerin sürsatlarının orduya tesliminde oluşacak 

zorluklar dolayısıyla bu aynî yükümlülüğü kendi belirlediği bedeller esas olmak üzere 

nakdî yükümlülüğe dönüştürmektedir.145 

 

 3.1.2.3. İştira 

Osmanlı devleti cephedeki ordusunun iaşe ihtiyaçlarını nüzül ve sürsat 

mükellefiyetleri ile karşılamada yetersiz kaldığında parasını merkez hazinesinden 

ödemek suretiyle erzak satın alma yöntemine başvurmaktadır. Devlet kendi mali 

kaynakları ile savaş giderleri için mübayaalara (satın alma) başvuruyordu. Bu yönteme 

Osmanlı mali literatüründe iştira adı verilmekteydi.  

                                                
145 Güçer, Lütfi; Osmanlı Devletinde Hububat Meselesi, s, 106 
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28 Cemaziye’l-evvel 1110 (02/12/1698) tarihli belgede Novaberda kazasındaki 

Merhum Rüstem Paşa evkafı köylerinden olan Hırsova ve Arnavut köylerinin 22 adet 

maktua’ avarız haneleri olduğu bununla birlikte daha sonra ferman ile bu köylerden 

iştira, sürsat ve başka teklifler dahi istendiği ancak köylülerin maktua’ olan 22 haneyi 

dahi ödemede güçlük çektikleri ve perişan oldukları beyan edilerek üzerlerine kereste 

hanesinin de yükümlü kılınmamasını vakıf mütevellisi Ahmet aracılığı ile talep 

etmişlerdir. Talepleri Mevkufat defterleri aracılığı ile incelenmiş adı geçen köylerin 

kazanın toplam 127 avarız hanesine 22 hane ile dâhil oldukları anlaşılmış ve güçlerinin 

üzerinde yeni teklifler talep edilmemesi için ferman gönderilmiştir.146 

Merkezi hükümet askeri ambarlara zahire temin etmek için ve yürüyüş halindeki 

ordusunun iaşesi için iştira yöntemine başvurmaktadır. Devlet; mahalli piyasada geçerli 

olan fiyatlar üzerinden erzak satın alma ya da kendisinin belirlediği fiyatlar ile erzak 

satın alma yollarından hangisini tercih ederse etsin bu işlemin diğer kamu satın alma 

yöntemlerinden bir farkı bulunmamaktadır.147 

İştira zahiresinin aynen karşılanamadığı ya da tahsil edilen zahirenin ordunun 

bulunduğu mahalle naklinin zorluğundan dolayı iştira zahiresi yerine bedelinin alındığı 

da uygulamada görülmektedir. 

                                                
146 BOA, MAD, No:9882,  28 Ca 1110 (02/12/1698), S. 6/1 
147 Güçer, Lütfi; A.g.e. s,124 
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3.1.3.  Hizmet Olarak Ödenen Avarız-ı Divaniye  

Osmanlı devleti olağanüstü durumlarda reaya üzerine yükümlü kıldığı bazı 

hizmet çeşitlerini yerine getirmeleri karşılığında bir takım gruplara muafiyet 

tanımaktadır. Köylü ve kentlilerden hizmet; esas olarak istihkâmlar ve diğer inşaat 

işleri, madenler, orduya besin maddeleri ve hayvan yemi nakliyesi için talep edilirdi.148  

Devletin hizmet talep ettiği gruplar genel olarak Orducu, köprücü, suyolcu, 

sayyad, derbendci, tuzcu, çeltikçi, menzilci ve kürekçilerden oluşmaktadır. Bu gruplar 

devlete sunmuş oldukları hizmetler karşılığında avarız-ı divaniyyeden muafiyet elde 

etmektedirler. 

3.1.3.1.Orducu Esnafı 

Osmanlı devleti’nde yeniçeri teşkilatı sırasında ordu ile beraber sefere çıkan 

sanat sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdir.149 Bu tabiri Meydan Larousse’da 

Şehabettin Tekindağ şöyle açıklamaktadır: Osmanlı yönetiminde sefer zamanı kapıkulu 

askerleri ile birlikte İstanbul’dan yola çıkan ve yol boyunca ordunun ihtiyaçlarını 

sağlayan bir kısım esnaf ve sanatkârlardan oluşan geri hizmet birliğidir. Kapıkulu 

ocakları için İstanbul, Bursa ve Edirne’den fermanı orducular çıkarılır. Bunların sayısı 

divan-ı hümayun tarafından tespit edilirdi. Başlarına bir orducu ağası tayin edilerek 

bulunacakları yer ve zaman onun aracılığı ile esnafa ulaştırılırdı. Orducu esnafın seçimi 

ferman’daki açıklamalara göre, zenaat kethûdaları, yiğitbaşı ve lonca ihtiyarları 

tarafından yapılırdı. Hareketlerinden önce kendilerine emek ve zorluklarına karşılık 

esnaf tarafından önemli miktarda para verilirdi. Orducu esnaf aşçılar, berberler, attarlar, 

                                                
148 Faroqhi, Suraıya,  Osmanlı imparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s. 662 Cilt II.  Editör 
Halil İnalcık  Çev. Halil Berktay Ankara, 2000  
149 Pakalın, Mehmet, Zeki, “Orducu”, Osmanlı  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II. s. 728 
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bakkallar, başçılar, bez dokuyucular, çizmeciler, çuhacılar, eskiciler, fırıncılar, hallaçlar, 

kalaycılar, kazancılar, kılıççılar, kunduracılar, mumcular, nalbantlar, okçular, postacılar, 

saraçlar, semerciler, terziler gibi zanaatçı ve esnaflardan meydana gelirdi. Her zanaat 

dalı hayme (çadır) denilen birliklere ayrılırdı.150  

 Orducu esnaf ile ilgili 23 Şaban 1108 tarihli İstanbul kadısına gönderilen 

hüküm ile seferi hümayun için her yıl ihracı ferman olunan hirfetlerden arabaciyan, 

eşyaciyan, attaran ve bakırciyan hirfetlerine bu yıl lüzum olmadığı için 

gönderilmemeleri emredilmiş ancak bu hirfetlerin aynı zamanda birbirlerinin yamakları 

olmalarından dolayı yamak oldukları hirfetlerin sıkıntıya düşmelerine engel olmak için 

vermeleri gereken masraf tutarlarını ödemeleri emredilmiş ve ordunun sıkıntıya 

düşmemesi için muhalefet etmemeleri emredilmiştir.151 

Orducu esnaf hem görevde bulunma şekli, hem askerlere sundukları hizmet 

çeşitleri açısından, hem de yaptıkları hizmetin süresi bakımından ücretle tutulan diğer 

hizmet gruplarından farklıdırlar. Bir hayme adı altında ayı şehirden gelen ve aynı 

meslek grubu üyesi olan esnaflar sefer sırasında kurulan ordu pazarlarında askerlerin 

alış veriş yapmalarına imkan tanıyacak bir şekilde ordu ile beraber hareket ediyordu. Bu 

çeşit grupların yani profesyonel asker olmayan kişilerin gerek hizmetlerini sunarak 

gerekse nakit ödemelerle askeri sistemi desteklemeleri vergilendirme yoluyla 

gerçekleşmektedir.152 Bu yükümlülüğün temeli avarız vergilerine dayanır. Kırsal alanda 

yaşayan reaya aynî ya da nakdî bir yükümlülüğü avarızhanesi ölçeğinde karşılarken, 

kentlerde yaşayan reayada geçimini temin ettiği iş koluna dayalı olarak avarız 

vergilerine muhatap olmaktaydı. Kentlerde iş ve kazanç sahibi olan zanaat grupları 17. 

                                                
150 Meydan Larousse, Cilt. IX. s. 528 
151 BOA MAD No: 8466, 23 Şaban 1108, s.34/a  
152 Ergenç, Özer, XVI. Yüzyılda Ankara, s. 97 
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yüzyıldan itibaren hayme adı verilen gruplar ile avarız vergileri için bir birim 

oluşturmaktadırlar. 

Orducu esnafın sefer sırasında kendileri ile ilgili olarak mesleklerini yerine 

getirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları her türlü mal, alet edavat ve hammaddeler 

orducubaşının organizasyonunda olarak sefer güzergahında bulunan kadıların 

sorumluluğuna bırakılmıştı. 

Osmanlı ordusunun bir sefer sırasında yardımcı birlik ve geri hizmet birliği 

adında yer alan unsurlarının hangi kategorilere ayrıldığını Caroline Finkel şöyle 

anlatmaktadır. Birinci grupta sefer sırasında ordunun bürokratik işlerini çözmek için 

orduyla beraber hareket eden maliye ve elçilik bürolarının memurları, ikinci grupta 

levazımcılar adıyla anılan nüzül, arpa ve koyun eminleri grubu, üçüncü grupta bina 

yapımı ve onarım işleriyle uğraşan beldar, neccar, taşçı, köprücü ve lağımcı grupları, 

dördüncü olarak orduya yiyecek ve  malzeme taşıyan taburlar, arabacı ve mekkari 

grupları ve beşinci olarak da sağlık taburu adı altında hizmet veren cerrah, tabib ve 

kahhâllar grubu yer almaktadır. 153 

 

 

 

 

 
                                                
153 Finkel Caroline, The Administrtion Of Warfare The Ottoman Military Campaigns İn Hungary,  
(1593-1606 ), s. 110 
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3.1.3.2. Kürekçi  

Osmanlı donanmasının henüz yelkenli gemilere sahip olmadığı dönemlerde 

gemilerin küreklerle hareket etmesine bağlı olarak sefer yıllarında ya da kıyı bölgelerin 

güvenliğinin sağlanması için denize çıkıldığı zamanlarda Osmanlı donanması kürekçiye 

ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacını Osmanlı devleti; çeşitli yöntemlerle karşılamaktadır. 

 

3.1.3.2.1. Kürekçi Temin Etme Yöntemleri 

a) Ocaklık kürekçi 

b)  Esnaftan alınan kürekçiler 

c) Gönüllü kürekçiler 

d) Miri esir kürekçileri 

d)  Kürek cezasına çarptırılan suçlulardan oluşmaktadır. 

a) Ocaklık kürekçi, Osmanlı imparatorluğunda uygulanmakta olan avarız-ı 

divaniye vergisi karşılığı alınmakta olan bir çeşit vergi idi. Kürekçiler avarız hesabına 

göre toplanmakta ve bunun miktarı; zaman, mekan ve iktisadi şartlara göre 

değişebilmekteydi. 3 Safer 1122(03/04/1710) tarihli belgede Hasköy kazasının 

Müslüman, hırıstiyan ve Yahudi taifelerinin önceleri Galata kazasına bağlı olarak avarız 

ve bedel-i kürekçi tekliflerini eksiksiz öderlerken Küçük Çekmece halkının Hasköy 

kazasının kendi toprakları dâhilinden olduğu iddiasıyla iştira ve âyni tekliflere ortak 

etmek istekleri ve baskıları üzerine 1090(1679) yılından itibaren her vezir-i ‘azam 
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değişikliğinde yenilenen emri şerifelerine aykırı hareket edilmemesine yönelik olarak 

Mevkufat kayıtlarının incelenmesi istekleri bulunmaktadır. Bu incelenme sonucunda 

Hasköy kazasının avarız ve bedel-i kürekçi tekliflerini eksiksiz olarak eda ettikleri ve 

başka taleplerle rencide edilmemelerine yönelik emirler bulunduğu bilgisine ulaşılmış 

ayrıca bu köylerin ziraatla uğraşacak toprağa sahip olmamalarından dolayı iştira benzeri 

teklifler ile rahatsız edilmemelerine yönelik emirlerde bulunmaktadır. Hasköy kazasının 

7 mahallesinin 13.5 haneye sahip olduğu 1112(1700) yılında Galata kazasına bağlandığı 

daha sonra Eyüp kazasına nakl ve ilhak olunduğu ve aynı yıl arpa iştirası için Çekmece 

nahiyesinden 3 aylık ücretlerinin 1123 yılı avarız ve nüzül malından takas olunduğu 

kaydı bulunmaktadır. 154 

Ocaklık kürekçi temini; reayadan ve esnaftan temin etme şeklinde iki türlü 

sağlanmaktadır. 16. yüzyılda kürekçiler avarız hanesi hesabına göre toplanmaktaydı. Bir 

kürekçi vermekle yükümlü kılınan avarız hanesi o kürekçinin masraflarını da 

karşılamak zorundaydı.155 

b) Esnafdan alınan kürekçiler, İstanbul esnafı içinde yer alan peremeci, bozacı 

ve meyhaneci grupları kürekçi yükümlülüklerini ocaklık olarak vermekteydi. Diğer 

esnaf grubu ise kürekçi yükümlülüklerini nüzul ve sürsat’dan muaf olmak şartıyla ücret 

ile tutarak Tersane-i Amire’ye teslim ediyorlar ya da bedelini ödüyorlardı. Girit seferi 

sırasında esnafın kürekçi tuttuğunu yada bedelini ödediğini hatta bu miktarın her 

kürekçi için 5-6 bin akçe tutarında olduğu bilinmektedir.156 

                                                
154 BOA, MAD, No: 8472, 3 S 1122(03/04/1710),  S.124 
155 Bostan, İdris, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, İstanbul 1992 shf. 183 
156 Bostan, İdris, Osmanlılar ve Deniz, Deniz Politikaları, Teşkilat, Gemiler, İstanbul, 2007, s. 92 
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c) Gönüllü kürekçiler, 17. yüzyılda ocaklık kürekçi yöntemi ile ihtiyaç 

karşılanamadığı için özellikle sefer yıllarında gönüllü olarak kürekçi olmak 

isteyenlerden bedel ile kürekçi tutulurdu. Bedel ile tutulan kürekçilere ödenen ücretler 

ise her zaman değişmekteydi. Bunun nedeni kürekçilerin bedenî bir hizmet sunacak 

olmalarından dolayı güçleri, kuvvetleri, yetenekleri ve ehliyetleri oranında ücret alacak 

olmalarıdır. Gönüllü kürekçiler 1700 ile 6000 akçe arasında değişen ücretler 

almaktadırlar.157 

d) Miri esir kürekçiler, Miri esirler tersane zindanında bulunan harp esirlerinden 

oluşmaktadır. Bunların Osmanlı donanmasında kürekçi olarak kullanılması forsa adı 

verilen esirlerin daha iyi kürek kullandığı kanaatinden kaynaklanmaktadır. Forsalar 

diğer kürekçiler gibi ücret almamaktaydılar.  Ancak düşük bir maaş ile sefer sırasında 

peksimed ve iki mavi gömlek kendilerine verilmektedir.158 

e) Kürek cezasına çarptırılan suçlular, Osmanlı donanmasının zaruri ihtiyacı 

olan kürekçi temininde suçluların kullanılması yeni bir kaynak bulma endişesinden 

kaynaklanmaktadır. Kürek cezasının tespit ve takdiri, Divan-ı Hümâyun’da padişah 

adına kadıaskerler tarafından yapılmaktaydı. Osmanlı donanmasında kürek cezasına 

çarptırılan suçluların ceza süreleri en az altı ay ile en fazla müebbed arasında 

değişmektedir. Kürek cezasına çarptırılan suçluların İslam Ceza Hukukunda tazir cezası 

muhtevası içine giren suçlarla aynı olduğu görülmektedir.159 

 

                                                
157 Bostan, İdris, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara, 1992, s.204 
158 Bostan, İdris, age. s. 209 
159 Bostan, İdris, age. s.213 
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Gemilerde kürek çekmek, yelken açmak türündeki hizmetleri karşılığında 10 

akçe yevmiye ile tutulan kişilerin masraflarını da karşılamak üzere 4 ile 10 hane 

arasından bir kürekçi hesabıyla alınan bedenî bir vergi olan kürekçilik, ağır ve 

meşakkatli bir hizmet olduğu için tekâlif-i şakka olarak da adlandırılmaktadır.160 

Bunun yanı sıra sahil şehir ve köylerinin korsan saldırıları karşısında korunması 

için bölge halkı Osmanlı donanmasına kadırga kürekçilerinin masraflarına katkıda 

bulunmaktadır. Barkan’ın verdiği bilgilere göre 1537 yılında Ege kıyılarının 

korsanlıkdan korunması için donanma giderlerine hane başına 30 akçelik bir avarız 

ödemişlerdir. Trabzon’da aynı amaçla hane başına 66 akçelik ödeme yaparken, 

Balıkesir bölgesinde kadırga kürekçilerinin geçim giderlerine 50 akçelik katkı 

yapılmıştır. 

 

 

3.1.3.3. Köprücü 

Köprücü adı verilen gruplar ülkenin çeşitli bölgelerinde özellikle orduların geçit 

yerlerinde bulunan köprüleri tamir ve muhafaza ile mükellef kılınırlardı. Yaptıkları bu 

hizmetlerden dolayı avarız-ı divaniyyeden muaf olurlardı. Köprücülük ülke genelinde 

ve fethedilen topraklarda varolan köprülerin bakım ve onarımı ile yenilerinin yapımı ve 

gerekli özenin gösterilmesi şeklinde bir faaliyettir. Genellikle devlet ileri gelenleri 

                                                
160 Sayar, Sami Nihad,  Türkiye’de İmparatorluk Dönemi Siyasi, Askeri, İdari ve Mali Olaylar, 
İstanbul, 1977, s.55 
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tarafından yaptırılan köprüler için vakıflar kurulmakta ve bu vakıfların gelirleri 

köprülerin giderleri için harcanmaktaydı.161  

 Köprücülük hizmeti ile ilgili 7 Muharrem 1125 tarihli belgede Sultaniye kadısına 

gönderilen hükümden, kazanın Sarıca ili köylülerinin,  kale güvenliğini sağlamak üzere 

görevlendirildiği ayrıca, şehir yakınındaki köprünün tamir ve korunması için köyden  40 

kişinin köprücü tayin edildiği bilgisi bulunmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet 

karşılığı olarak tekalif-i örfiyeden ve avarız-ı divaniyeden muaf olma hakkı elde 

ettikleri anlaşılmaktadır. Bu arada haneye kayıtlı olmayan köylülerinde çam odunu ve 

tuz malı türündeki yükümlülüklerini ödememek konusunda hareket ettikleri ve gelen 

tahsildarlara sorun çıkardıkları anlaşılmaktadır. 1121 yılında gönderilen emri şerife ile 

tahsildarların reayayı rencide etmemeleri emredilmiştir.162 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 Orhonlu, Cengiz, “ Köprücülük”, VII. Türk Tarih Kongresi Zabıtları II.  TTK Yayınları, Ankara, 
1973, s. 701-708  
162 BOA Cevdet Maliye No: 6486, 7 Muharrem 1125 
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3.1.3.4. Suyolcu 

Suyolcu adı verilen gruplar ise suyollarının muhafazası ve bozulan kısımlarının 

tamiri ile görevlendirilmişlerdir. Bu hizmetlerinden dolayı suyollarının çevresindeki köy 

halkı bir takım örfi vergilerden muaf sayılmışlardır.163 

 

3.1.3.5. Avcı/Sayyad 

Bir diğer hizmet grubu ise Osmanlı hükümdarlarının saraylarına bir takım av 

hayvanları getirmek ile görevlendirilen sayyadlardır. Bazı bölgelerin halkı saray için 

atmaca, doğan, şahin gibi av hayvanlarını yakalayarak getirmekteler ve bu 

hizmetlerinden dolayı avarız-ı divaniyye ve tekalif-i şakka ile adet-i ağnam 

vergilerinden muafiyet kazanmaktadırlar.164 Bu muafiyetler ile ilgili olarak Mora 

Sancağı kanunnamesinde daha açık ifadeler yer almaktadır.165  

 

                                                
163 Kazıcı, Ziya, Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul, 2005 s.208, (Dipnot 482 BOA Mevkufat Kalemi Nr 
1518 vr -18b) 
164 BOA, Cevdet Maliye, No:1876, “Bolu ve Gerede kazalarında vaki’ miri sayyadlardan Mustafa, İsmail 
ve Sarı Mustafa nam kimesneler kaza-i mezburun dağlarında sayd eyledikleri şikarların beher sene getirip 
Rikab-ı Hümayuna teslim ve ol mukabelede avarız-ı divaniyye ve tekalif-i şakka ve adet-i ağnamdan 
muafiyetleri…” bu belgeye göre Bolu ve Gerede kazalarında miri avcılar şer’i bir vergi olan adet-i 
ağnamdan dahi muafiyet elde etmişlerdir. Yine bu avcılar gibi devlete güherçile temin eden gruplar da 
hizmetlerinden dolayı adet-i ağnamdan muafiyet kazanabilmişlerdir.” ; Ziya Kazıcı, Osmanlı Vergi 
Sistemi, s.150 Dipnot 344)   
165 Akgündüz, Ahmet, Kanunnameler, “Mora Sancağı Kanunnamesi 980 Tarihli, Liva-i mezburede vaki 
olan doğancı taifesi kadimden doğancılar olmayup ve defter-i atika’da mukayyed bulunmayup ve hala 
defter-i cedid’de doğancı kayd olunmamak için emr-i şerif verilmiş iken badehu muharir-i sabık 
Kıstaszade hin-i tahrirde defter-i cedid’de doğancı yazdığı raiyyetlerin isimleri üzerine doğancı ba- berat-ı 
hümayun deyu defter-i cedide kayd edüp ve tahtlarına rüsum-ı raiyyeti dahi kayd eyleyesiz deyu hükm-i 
hümayun varid olmağın ber muceb-i emr-i ‘ali isimleri üzerine doğancı işareti olunup ve hükmi elinde 
olan baştinalarının ve mutasarrıf oldukları tarlalarının öşürleri ve salariyeleri ve ispençeleri ve bi’l cümle 
sipahiye müteallık olan hukuk-ı şeriyyeleri sipahilerinin mahsullerine mahsup olup sair reaya gibi hukuk 
ve rüsumların sipahiye bi-kusur eda edüp avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf olmak üzere 
defter-i cedide kayd olundu.” Cilt, 7, s.3-4 
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Hizmet konusu ile ilgili olarak belgelerden elde edilen bilgiler hizmet ve 

muafiyet arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Osmanlı devleti, hizmet talep ettiği 

zümrelere hizmetlerinin karşılığı olarak vergiden bağışıklık sağlamaktadır. 20 

Muharrem 1123(10/03/1711) tarihli belgede Akçahisar kazasının Bovazalar çiftliği 

halkının Sarı Saltık makamı denilen mevkiinin tamir ve korunması ile 

görevlendirildiklerini burasının evliya türbesi ve ziyaretgah olması dolayısıyla avarız-ı 

divaniyeden muafiyet karşılığında bu bölgenin tamir ve ihtiyaçlarının karşılandığı 

bilgisi bulunmaktadır. Civardaki diğer köylerin halkının çiftlik halkından avarız talep 

etmeleri üzerine Mevkufat kayıtlarına başvurulduğu ve bu kayıtlarda Akçahisar 

kazasının 405 hane ile kayıtlı olduğu ve adı geçen sebilin kayıtlı olmadığı bilgisi elde 

edilmiştir. Sarı saltık makamı denilen mevkiinin reayasının bir kısmının 

müsellemzadeler denilen kişiler olduğunu ve bu kişilerin sebilin yolunu tamir edip 

ihtiyaçlarını karşılamak hizmeti karşılığında avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiyeden 

muaf olduklarını sadece öşür verdiklerini eski defter kayıtlarından öğrenilmektedir.166 

3.1.3.6. Derbendci 

Osmanlı devleti Anadolu ve Rumeli’nin birçok yerinde özellikle de dağlık 

bölgelerinden gelip geçenlerin güvenliğini sağlamak ve geçitleri korumak amacıyla 

derbend sistemi adıyla bir örgütlenme vücuda getirmiştir. Bu örgütlenmede civar 

köylerin halkı bir vazife ile geçitlerin güvenliğini sağlamak ile görevlendiriliyor ve bu 

hizmetlerinin karşılığında avarız-ı divaniye vergilerinden muafiyet kazanıyorlardı. 

Ayrıca derdendcilerin dışında beldaran167 adı verilen gruplar ise bu hizmetleri ücret 

                                                
166 BOA, MAD, No:8472 , 20 M 1123(10/03/1711),  S.7/A 
167 Pakalın Mehmet Zeki, “Derbend”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,Cilt I s.202 
İstanbul 1946 MEB Yay. “ Belderan eskiden geçit yerlerini muhafaza edenlere verilen bir tabirdir.  
Derbedciler bu hizmeti bir vazife olarak yerine getirirlerken Belderanlar belirli bir ücret karşılığında bu 
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karşılığında yerine getirmek ile görevlendirilebiliyorlardı. 29 safer 1122 tarihli belgede 

Seyyid Gazi kazasına bağlı Bardakçı köylülerinin bölgeyi hıfz ve hıraset altında 

bulundurma görevi ile derbendci olarak tayin edildikleri ve rüsumlarını buna bağlı 

ödedikleri bilgisi yer almaktadır. Ancak derbend katibi Veli Bey’in ölmesi sonrası 

kazanın sipahisi Ebubekir’in çeşitli vesilelerle dahl ve müstehak olarak müdahalede 

bulunduğu ve reayadan tekalif-i şakka talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun 

üzerine reayanın derbendlerine katib atanması ve Ebubekir’in baskısından kurtulma 

konusunda kadı aracılığı ile  yardım istekleri bunmaktadır. Yapılan incelemeler sonrası 

Bardakçı köyünün Seyyid Gazi ve Hüsrev Paşa kurbunda eşkıya saldırılarına açık bir 

bölgede yer aldığı bilgisi teyid edilerek, köy halkının derbendci olarak gelip giden 

yolcuları güvenle seyahat ettirdikleri ve bu görevleri karşılığı avarız-ı divaniyeden muaf 

oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Kaza kadısına gönderilen hüküm ile Ehl-i örfün çeşitli 

vesilelerle köy halkına tekalif talebinde bulunmaması emredilmiştir168 

3.1.3.7. Madenci 

Osmanlı devleti savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maden 

işletmeciliğini de geliştirmiştir. Devlet maden ocaklarından maden elde etme sürecinde 

bölge halkının hizmetini talep etmiş ve bu hizmetleri karşılığında onlara avarız-ı 

divaniyye ve adet-i ağnam vergilerinden muafiyet tanımıştır.169 Osmanlı devleti hemen 

hemen her döneminde madenciliğe büyük önem vermiştir. Yeni maden kaynakları 

                                                                                                                                          
görevi yerine getirirlerdi. Bunlara verilen ücretlerin yıllık miktarları ne kadar olursa tevzi’ defterleri 
meydan getirilerek halktan tahsil edilirdi.”  
168BOA, D. MKF, 735, DES,29 Safer 1122,  
169 BOA, Cevdet Maliye, No: 1722, 10 N 1180(09/02/1767), “ Sahib-i arzıhal Praveşte karhanesi 
çorbacısı olup Kapani Mehmet Efendi tahriri mucebince avarız ve bedel-i nüzul ve bedel-i ağnam-ı 
celepkeşan malları mukabili karhane-i mezbureye kömür ve cevher-i hilye vermeleri üzere ber vechi 
ocaklık karhane-i mezbureye rabt ve tayin olunan…” 
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bulmak amacıyla devlet tarafından görevlendirilen “Arayıcı”lar zengin maden 

kaynakları bulmak için araştırmalar yapmakta ve işletme değeri yüksek maden 

bulduklarında, devlet tarfından ödüllendirilmektedir. 

Madenlerde çalışmak üzere civar köylerden birkaçının ahalisi tekalifden 

avfedilirdi. Reayadan ayırt edilerek madencilik, o dönemin adıyla kürecilik hizmetinde 

kullanılırdı. Bunlar genelikle zimmî taifesinden olurdu. Medenlerde çalışanlar imdad-ı 

menzil, hazariye ve seferiye, nal ve kaftan baha, öşr-ü dem ve öşr-ü diyet ile diğer 

tekalif-i örfiye ve şakka’dan muaftılar. Aralarında ya da başkaları ile davaları olduğu 

zaman maden işlerinden geri kalmamaları için bu davalara maden eminleri bakardı. 

Anadolu ve diğer eyaletlerdeki madenlerde mütekait sipahizadeler çalışırdı. Genellikle 

sipahiler onları reaya sanarak raiyyet resmi alamk isterlerdi. Ancak divan buna 

kesinlikle izin vermezdi. Madenlere odun ve kömür ile çalışanlara zahire ve erzak civar 

köylerden tedarik edilirdi.170 

Madenciler de avarız muafiyeti karşılığında orduya hizmet verirlerdi. Bazen de 

ücretle çalışırlardı. Devletin bu işlemde yürüttüğü mantık dağlık ve verimsiz arazilerin 

yoksul halkını vergi yükü altında ezmeden madencilik sektöründe istihdama dahil 

edebilmekti. Doğal olarak merkezi hükümetin ihtiyaç duyduğu madenlerin belli 

prensipler dahilinde temin ediliyor olması da dikkat çeken bir diğer noktasını 

oluşturmaktadır. Bu durum ile ilgili olan 27 Safer 1121(08/05/1709) tarihli belgede 

Selanik Baruthanesine ocaklık olarak tayin olan Alaca isimli köyün önceden beri 

ödediği esaslar dahilinde 25000 kıyye kömürü 1122(1710) yılına mahsub olarak 

ödemesi için emir yazılması uygun görülmüştür. Ayrıca Selanik baruthanesini korumak 

                                                
170 Ahmet, Refik, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri, İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, s.VI 
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amacıyla Yedikule neferlerinden her gün 15 neferin önceki esaslar dahilinde vazifelerini 

yerine getirdikleri belirtilerek 1122(1710) yılı içinde 5 neferin daha tayin edilmesine 

ilişkin emirler yollanmıştır.171 

 

Osmanlı devleti maden gelirlerini artırabilmek için bulunan madenin 

çevresindeki yakın köylerin halkını maden alanında çalıştırıyordu. Devlet bazı tuzla 

işletmelerini de şahıslara bırakabiliyor ve onlardan beşte bir oranında bir hak talep 

edebiliyordu. Genelde uygulama miri araziden elde edilen madenlerin devlete ait 

olacağı ilkesine dayalıdır. Bu şekilde işletilen tuzlalarda hizmet veren köy halkı avarız-ı 

divaniyyeden muafiyet elde emektedir.172   

 

3.1.3.8. Yörükler/ Evlad-ı Fatihanlar 

Osmanlı devlet teşkilatının kuruluş döneminde iki noktaya çok büyük önem 

vermiştir. Öncelikle gaza ve cihad için bunun yanı sıra tabii, coğrafi, içtimai ve 

jeopolitik nedenlerin tesiri altında, yaptığı savaşlarda ayakta durmasını ve üstünlüğünü 

temin edecek askeri, mali, teşkilatı tanzim etmek ve zamanın icaplarına uyarak bunu 

daha mükemmel bir hale getirmek durumundaydı. Bu nedenle gerek şehirlerdeki has 

zeamet ve tımarlarda yaşayan reaya nasıl bir askeri ve mali mükellefiyet altına 

sokulmuşsa, imparatorluğun devamlı mücadele sahası olan sınır boyları da sürekli 

                                                
171 BOA, MAD, No: 8471,  27 S 1121(08/05/1709) S. 12/A 
172 BOA, Cevdet Maliye, No:1891, 27 B 1180(29/12/1766) “ Ahiyolu kasabasının 285 neferi müselman 
ve zimniyan reayaları hin-i tahrir-i Atik ve Cedit de tuz hizmetleri mukabili avarız-ı divaniyye ve tekalif-i 
örfiye ve şakkadan muaf oldukları mukayyed olup…” bu belgede gayrimüslim gruplarda yaptıkları 
hizmet karşılığı avarız-ı divaniyeden muafiyet elde etmişlerdir. 
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yayılan ve gittikçe önemli bir sayıya ulaşan Yörük grubunun yaşayış tarzlarına uygun ve 

aynı zamanda devlete en elverişli bir şekilde nizam altına alınmalıydı.  Bu amaçla Fatih 

ve Kanuni dönemlerinde Yörük taifesinin hukuki statüsünü ve bununla askerî, malî 

mükellefiyetlerini düzenleyen Yörük kanunnameleri düzenlenmiştir.  173 

17. yüzyıldan itibaren Yörük teşkilatının dağılması ve çoğunluğunun 

göçebelikten yerleşik hayata geçmesi, bu arada devletin ikinci viyana muharebesi 

sırasında bu teşkilatın sıkı bir disiplin altına alınmasının lüzumu görüldüğünden, 1691 

yılında padişahın bir hatt-ı hümayunu ile Yörük taifeleri Evlad-ı fatihan adı altında yeni 

bir yapıya kavuşturulmuştur. 174 

Evlad-ı fatihanlar, bazı kasaba ve köylerde sefere gitmek şartıyla eşkinci olarak 

kaydolmaktaydılar. Bazı yerlerde ise piyade tabir olunan her altı neferinden bir nefer 

eşkincileri sefer oldukça hizmet etmekte ve bunun karşılığında avarız, nüzul, celepkeşan 

ağnamı ve diğer vergilerden muafiyet elde etmekteydiler.175 

Özellikle Osmanlı Habsburg savaşları sırasında hizmet verme yükümlüsü olan 

göçerlerin yeni bir örgütlenmeye tabi tutularak evlad-ı fatihan olarak adlandırıldığı ve 

yaptıkları hizmetlere karşılık olarak ( özellikle nakliye) avarız-ı divaniyeden muaf 

tutulmaları uygulamasının Osmanlı devlet mekanizmasında geçerlilik kazandığını 

görmekteyiz. 

                                                
173 Gökbilgin, Tayyib, Rumeli’de Yörükler ve Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, İstanbul, 1957, s. 19-20 
174 Altınay, Ahmet, Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul, 1930, Vesika no.168; Ahmet 
Akgündüz, Kanunnameler Cilt 6, Vize ve Yörük Canbazları Kanunnamesi, “mademki hizmet-i padişahi 
eda ederler, ulakdan, cerehordan ve doğancıdan ve sekbandan ve arpa ve saman ve otluk salgunundan ve 
nüzül tahılından ve hisar yapmasından ve kürekçiden ve azebden ve bilcümle avarız-ı divaniye ve tekalif-i 
örfiyyeden muaf ve müsellem olalar”, s.711  
175 Gökbilgin, Tayyib, Rumeli’de Yörükler ve Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, İstanbul, 1957, s. 19-20; 
Cengiz, Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskân Teşebbüsü, İstanbul, 1963, s.24 
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Osmanlı ordusunun bir bölümünü oluşturan Rumeli göçerlerinin yükümlülükleri 

genellikle nakliye hizmetleri ile ilgilidir. Bu bölgenin göçerleri evlad-ı fatihan isimli bir 

örgütlenme ile devlete nakliye işlerinde bir hizmet görmektedirler. Bunlar dönüşümlü 

olarak bu hizmetleri yerine getirmektedirler. Aktif olarak hizmet vermeyenler 

arkadaşlarının masraflarını karşılamak zorundadırlar. 

Osmanlı devleti konar göçer aşiretleri de vergi sistemi içine dahil etmek için 

uğraş vermiştir. Ayrıca bu grubu bir takım görevler ile yükümlü kılmıştır. Özelikle 

madenleri ilgilendiren çeşitli işlerde görevlendirilmişlerdir. Madenlerin eşkıyadan 

korunması, elde edilen madenlerin nakledilmesi ya da madenlerin çıkarılmasında ihtiyaç 

olan odun, kömür gibi maddeleri madenlere nakletmek ve de bizzat maden elde 

edilmesinde çalışmaları ki bunun karşılığında avarız-ı divaniyeden muaf tutulmuşlardır. 

Çoğunlukla şap ve güherçile madenlerinde çalıştırılmışlardır.176  

 

 

 

3.1.3.9. Diğer Hizmet Çeşitleri (Tuzcu, Çeltikçi, Kaldırımcı) 

Osmanlı devletinde tuzcu ve çeltikçi adını alan gruplar yaptıkları hizmetlerden 

dolayı bir takım örfi vergilerden muafiyet kazanmaktadırlar. Tuz üretimi ve çeltik tarımı 

devlet için büyük önem arz ettiğinden dolayı bu hizmetleri sağlayan gruplara farklı 

                                                
176 Orhonlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskân Teşebbüsü, İstanbul, 1963,   
S, 24-25 
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statüler vererek farklı bir verilendirme metudu uygulamıştır.177 Çeltik tarımı ile uğraşan 

grupların muafiyet durumları kanunnamelerle kurala bağlanmıştır.178 Bu gruplar 

yaptıkları hizmetlerden dolayı avarız-ı divaniye’den muafiyet elde etmektedirler. 

Osmanlı devletin’de, kaldırmcılık adı ile hizmet veren bir grup bulunmaktadır. 

Kaldırım, günümüzdeki manasıyla yol kenarındaki yükseltiler olmayıp, toprak zemin 

üzerine taş döşemek suretiyle yapılan yol anlamına gelmektedir. Bu işi yapan 

kaldırımcılar Mimarbaşının kontrolü ve Kaldırımcılar Kethudasının yönetimi altında 

şehir ve kasabalarda yaşamaktaydılar. Kaldırımcılık, faaliyetini yürüten gruplar, barış 

dönemlerinde ana ve tali yolların bakım ve onarımını üstlenmekte, savaş zamanlarında 

ise ordu cepheye gitmeden önce kullanılacak yolun açılması, düzeltilmesi gibi görevleri 

yerine getirmekteydiler. Bu görevlerinden dolayı bir takım köyler avarız vergileri 

muafiyeti karşılığı yol yapım ve bakımı için tayin edilmekteydiler.179 

 

 

 

                                                
177 Akgündüz, Ahmet, Kanunnameler, Cilt, 6, “978 Tarihli Dukakin Sancağı Kanunnamesi, Karacadağ 
nahiyesi reayası Kotar kalesi kurbunda vaki olan Çerne memlehasının yılda bir kere varup tayelerin ve 
arkların gereğei gibi atırtlayıp ırgatlık hizmetin ederler, sakin oldukları yerleri sa’b ve sengistan olmağın 
hizmetleri mukabelesinde avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muafiyet üzere mukaddema her haneye 
ve baştinaya adet-i eflakiyye üzere 55 akçe vaz’ olunup 30 akçesi hazine-i Amire için haraç 2 akçesi cizye 
cem’ine varan padişah kullarına ve 20 akçesi bedel-i öşür ve ispençe sancakbeyine 10 akçesi hasıl 
vaktinde ve 10 akçesi ispençe zamanında tayin olunup ve sabıkan Çerne oğlu deryaya gidecek onun ve 
onun ile bile gidenlerin değirmenleri satılıp resm-i tımara hasıl bağlana.”, s. 290-291 
178 Akgündüz, Ahmet, Kanunnameler, Cilt, 6 “943 Tarihli Sis Sancağı Kanunnamesi, Enhar-ı çeltik 
hususunda emr-i padişahi mucebince kanun budurki 20 kantar tohum ekilen nehre reis ve saka olanlar 
ikişer kantar tohum ekip birer kantarı cihet-i hidmet olup miri tarafından nesne alınmayıp birer 
kantarından sair rençberan gibi hisse-i miri ihraç oluna, ve enhar-ı mezbureye hizmet eden kimesneler 
hizmetleri mukabelesinde avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiye ve resm-i haneden ve resm-i ganemden 
muaf ve müsellem olalar deyu ferman olunmağın defter-i cedid-i hakaniye vech-i meşruh üzere kayd 
olundu.”, s. 1-4  
179 Orhonlu, Cengiz, “ Mesleki Bir Teşekkül Olarak Kaldırımcılık ve Osmanlı Şehir Yoları Hakkında 
Bazı Düşünceler”, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, I, İstanbul, 1972, s. 93-108 
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3.2. Mekân Organizasyonu Sağlanması İçin Avarız 

3.2.1. Yol Ağı Oluşturma  

Osmanlı devleti Anadolu ve Rumeli yönünde ulaşım ağını sağ, orta ve sol 

kol olarak 3 kol üzerinden oluşturmuştu. Anadolu yönünde sağ kol İstanbul - Halep 

güzergâhını, orta kol İstanbul -  Bağdat güzergâhını, sol kol ise İstanbul - Kars ve Doğu 

Bayazıd güzergahını oluşturmaktadır. Rumeli yönünde sağ kol İstanbul – Azak, orta kol 

İstanbul – Belgrad ve sol kol da İstanbul – Atina güzergâhını kullanmaktadır. Bu yönlerde 

ulaşım hayvanlarla sağlanıyordu. Bu ana güzergâhlar üzerinde tali yollar da meydana 

getirilerek hem ekonomik bağımlılıkların giderilmesi hem güvenlik ağının oluşturulması 

ve de haberleşme sisteminin kurulması gerçekleştirilmiştir. Devlet bu ulaşım ağını 

devamlı surette işler kılarak bir anlamda egemenliğini de sağlamış olmaktaydı. Ayrıca 

Osmanlı devleti ticaret sistemi bünyesinde mütemekkin ve seffar tüccarlar aracılığı ile 

bölgeler ve şehirlerarası haberleşmeyi de bu ulaşım ağı üzerinden gerçekleştirmekteydi. 

Padişahın ve devletin otoritesinin uzak mahallere ulaştırılmasıda bu sistem sayesinde 

sağlanmış oluyordu. 

Osmanlı devleti mekân organizasyonu gerçekleştirme açısından derbend ve 

menziller ile birlikte kervansarayları da devreye sokmuştur.  Kervansaraylar sadece ticari 

organizasyon merkezi olarak değil konaklama faaliyetleri ile nüfus toplama ve emniyeti 

gerçekleştirme merkezi olarak da dikkat çekmektedirler180.  

Osmanlı mekezi yönetimi, ulaşım organizasyonu yani bir anlamda menzil, 

derbend, ulak ve kervansaray teşkilatını da içine alan sistemi sayesinde imparatorluğu bir 

ağ gibi saran yollar üzerinde ticaret, haberleşme ve ulaşımı sürekli olarak açık 

                                                
180 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Yayınları, Ankara, 2007, s.328 
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bulunduracak bir kontrol mekanizması kurmayı başarmıştır. Ulaşım örgütlenmesinin alt 

üniteleri olan derbend, menzil, ulak teşkilatlarını avarız vergileri ile finanse ederek 

hazine’den harcama yapılması oranını oldukça düşürmüştür. 

 

3.2.2. Menzil Teşkilatı 

  Menzil, lûgat manası olarak bir günlük yol, yol üzerindeki konak yerleri veya ev 

anlamında kullanılan bir terimdir.181 Menzil, kervanların ve posta tatarlarının indikleri, at 

değiştirdikleri veya geceyi geçirmek amacıyla konakladıkları bina ve han benzeri 

yapılardır. Osmanlı devleti ordusu sefer halinde iken askerlerin ihtiyacını karşılamak için 

ayrıca bedeli ödenmek koşuluyla zahire alımını sağlamak için de menziller vücuda 

getirmiştir.182 

  Osmanlı devletinde menziller, haberleşme ve hac menzilleri ile askeri menzil 

olarak üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Askeri menziller sefer sırasında 

Osmanlı ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düz araziler üzerinde ve kolayca su 

bulunabilecek noktalarda kurulmuşlardır. Hareket halindeki ordunun konaklayacağı 

mevki olmasından dolayı yerleşme alanlarının dışı tercih edilmiştir. Haberleşme ve hac 

menzilleri ise daha çok ana yollar üzerinde yerleşim merkezleri yakınlarında olmak üzere 

kurulmuşlardır. Osmanlı devleti, ulaşım ağı üzerinde menziller inşa ederek haberleşmeyi, 

ticareti ve güvenliği temin etmektedir. Menziler sayesinde seyahat edenlerin iaşe ve 

ibatelerinin sağlanması gerçekleşmektedir.  Konaklayanların üç gün ücretsiz olarak 

menzil hizmetlerinden yararlanmaları söz konusudur. Menzillerin etrafındaki köyler 
                                                
181 Develioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 2001, s. 617 
182 Pakalın, Mehmet Zeki, “Menzil”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II. s, 479, 
Halaçoğlu, Yusuf, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), PTT Yayınları, Ankara, 2002, 
s.177; Altunan, Sema, “Osmanlı Devletinde Haberleşme Ağı: Menzilhaneler” , Türkler, c.10, s, 913-
919, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002,  s.915 
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menzilin ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiştir. Bu hizmetleri karşılığı olarak 

avarız-ı divaniye vergilerini ödemekten muaf kılınmışlardır. Menzillerin dikkat çeken bir 

özelliği bu yerlerin yalnızca devlet görevlisi olan kişilere hizmet sunuyor olmasıdır. 183 

  Anadolu’nun sağ kol güzergâhını takip ederek kutsal topraklara giden Hacıların 

yol güzergâhı üzerinde geceyi geçirmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

kullandıkları konak yerleri de menzil olarak adlandırılmaktadır.184 Osmanlı döneminde 

hac yolculukları ortalama üç ay sürerdi. Hac menzillerinin kurulması bu yolculuk süresi 

ile alakalıdır. Hac yolcuları ve surre alaylarını kutsal topraklara ulaştırmakla görevli 

kafileler, istirahat, iaşe ve güvenlik konularında hac menzillerinden yararlanmaktaydılar. 

  17. yüzyıldan itibaren artan seferler, resmi haberleşme ve buna bağlı konaklama 

taleblerini artırmıştır. Devlet bu dönemde menzillerin kapasitelerini artırmak yolunu 

tercih etmiştir. Dolayısıyla menzil masraflarında da artışlar meydana gelmiştir. Bu durum 

civardaki menzil yükünü çeken köy ve yerleşmelere yeni vergiler konularak çözülmeye 

çalışılmıştır. 185   

  Menzillerde, devlet tarafından bir yıl için tayin edilen Menzil emini, Menzil 

kethüdası, Ahur kethüdası, seyis, odacı, sürücü, aşçı gibi hizmetliler ile Menzilin 

çevresindeki köy halkından oluşan bir grup bulunmaktadır. Menzil eminleri kaza kadısı 

veya onun naibi tarafından teklif edilerek ve devletin bunu onaması sonucu tayin 

edilmektedir. Menzil eminleri, ordunun veya askeri birliklerin seyahatleri sırasında 

istirahatlarını sağlamak, levazımlarını temin etmek ile yükümlüdürler. Bu görevi yerine 

getirirken ihmalleri görülürse cezalandırılırlardı. 

                                                
183 Halaçoğlu, Yusuf, Osmanlı İmparatorluğunda Menzil Teşkilatı ve Yol Sistemi, s. 167, İstanbul 
1982, (Basılmamış Doçentlik Tezi) 
184 Armağan, Abdullatif, “XVII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergahı ve Menziller ( Menazilü’l Hacc), 
Osmanlı Araştırmaları, XX, İstanbul, 2000, s. 82  
185 Altunan, Sema, “XVII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul- Edirne  Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş 
Köyler”, XV. CIEPO Sempozyum Bildirisi, 8-12 Haziran 2002, Londra, s.78  
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  Menzilin düzenli ve sürekli hizmet vermesini sağlamakla görevli olan 

menzilciler, menzilin yönetimi ve işleyişinden sorumlu olduklarından dolayı bu işin 

üstesinden gelebilecek yetenekte ve işbilirlikte olmak durumundaydılar. 

  Menzillerde bulunan beygirlerin günlük masrafları arpa, saman, torba, yular, 

sürücü, odacı, eşici, seyis, ahır kirası, nal ve mıh gibi giderlerden kaynaklanmaktadır. Bu 

giderler için sabit ücret tayin etmek güçtür. Her menzilin bulunduğu bölgeye göre bu 

miktarlar değişebilmektedir. 186 

Seferler nedeniyle menzillerin masraflarının artması menzilkeş köyler ahalisini 

sıkıntıya düşürmüştür. Ancak artan vergi yüküne rağmen menzil hizmetinde herhangi 

bir aksamaya neden olmadan menzili ayakta tutmaya çalışmışlardır. 17. yüzyıl 

sonlarından itibaren her yıl düzenli olarak artan vergiler menzilkeş köyler halkının 

köylerini terk etmesine hatta menzilcilerin menzillerinden firar etmelerine neden 

olmuştur. Osmanlı Devleti,  menzillerin askeri ve stratejik açıdan taşıdıkları önemden 

dolayı yeni düzenlemeler yaparak yüklerini hafifletmeye çalışmıştır. Menzillerdeki 

beygirler saat ücreti ile kiralanarak bir anlamda menzile katkı sağlanmak istenmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                
186 Altunan, Sema, “XVII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul- Edirne  Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş 
Köyler”, XV. CIEPO Sempozyum Bildirisi, 8-12 Haziran 2002, Londra, s. 80  
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3.2.3. Derbend Teşkilatı 

  Osmanlı devleti yol ve seyahat güvenliğini sağlamak için bir çeşit küçük kale şeklinde 

bina edilmiş karakollara derbend adını vermiştir. Derbend dağ üzerindeki geçitlerde ve 

boğazlarda bulunan karakolhane veya iki dağ arasındaki geçit ve boğaz anlamlarında da 

kullanılmaktadır.187 

   Osmanlı devleti derbend adı verilen organizasyonlara kuruluş devrini müteakip 

büyük önem vermiştir. Esas amaç yol güvenliğinin sağlanması olsa da ıssız bölgelerin 

şenlendirilmesi de diğer bir nihai amaç olmuştur. Osmanlı Devleti derbendleri iki ana grup 

dahilinde değerlendirmiştir. Birincisini yurtluk ve ocaklık şeklinde tımar yoluyla tasarruf 

olunan derbendler oluşturur. İkincisi ise muafiyet usulü ile tevcih edilen ve tehlikeli bölgelere 

yerleştirilen halkın o bölgeyi muhafaza ile görevlendirildiği derbendlerdir. İkinci grup 

derbendler vakıf ve has topraklar üzerinde veya kimsenin tasarrufunda olmayan bölgelerde 

tesis edilirdi.188 

 Bir yerin derbend olabilmesi için Menzillerde olduğu gibi kaza kadısının teklif 

yapması gerekliydi. Yapılan teklif sonrası devlet bir araştırma yaparak o yerin derbend olup 

olamayacağına karar verirdi. Daha sonra teklifi yapan kişiye iltizam usulü ile derbendin 

idaresi verilirdi. Derbendin korunması için çevre köy ve kasabalar halkı derbendci olarak 

görevlendirilirler ve bu hizmetlerinden dolayı avarız-ı divaniye vergilerinden muaf 

kılınırlardı. Derbendci tayin edilen reayanın Osmanlı ticaret hayatının ana unsuru olan 

derbendleri muhafaza görevlerinden dolayı belirli kanunlar çerçevesinde hareket etme 

zorunlulukları bulunmaktaydı. İzinsiz olarak derbend reayası yerlerini terk ederse geri 

tekrar yerlerine getirilmelerinde tımar sistemindeki on yıl geçmesi esası uygulanmıyordu. 

Tekrar yerlerine geri yerleştirilmeleri için sıkı denetimler yapılıyordu. 
                                                
187  Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, cilt I. S, 425 
188 Orhonlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı, s. 23-30 
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3.3. Diğer Genel Hizmetler İçin Avarız 

3.3.1. Mahalle, Köy ve Esnaf Avarız Akçeleri 

Kentsel alanda mahalle ve kırsal alanda da köy toplulukları Osmanlı idaresinin 

en alt düzey birimleridir. Devlet yönetimi açısından cemaat idaresinin çekirdeğini 

mahalle ve köyler oluşturmaktadır. Mahalleli demek, kaldırılacak cenazeden, çıkan 

yangından, semtin temizlik ve bakımından ortaklaşa sorumluluğu olan kimseler 

demektir. Mahalleli asayişi sağlamaktan ve avarız adıyla salınan ortak yükümlülüklere 

katılmaktan toplu olarak sorumludurlar.189 

Mahalle terimi Osmanlı devleti uygulamalarında üç farklı anlamda 

kullanılmaktadır. Birincisi şehir ve kasabalarda benzer faaliyetler yapan ve özellikleri 

ile benzerlik taşıyan insan gruplarının ortak yaşam alanı olan mekandır. İkincisi sosyal 

dayanışma ölçeğinde birbirlerine karşı sorumluluk taşıyan kişilerin oluşturduğu 

topluluktur. Üçüncüsü ise tahrir defterlerinde vergi mükellefi olarak kaydedilen insan 

grubudur. Her üç anlamda Osmanlı literatüründe kullanılmış ve özellikle vergi ile 

alakalı konular söz konusu olduğunda devlet mahallenin imam ve diğer yöneticileri 

aracılığı ile iletişim ve irtibat kurmuştur.190  

Avarız-ı divaniye vergilerinden avarız akçesi ve kürekçi bedeli gibi nakit olarak 

reaya üzerine yüklenen vergilerin, mahalle ve köy halkının müştereken karşılamaları 

gereken mükellefiyetler olması dolayısıyla, bazı hayırseverler ve cemaat mensupları, 

                                                
189 Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, s. 305, Ankara 2007, Cedit Neşriyat 
190 Ergenç, Özer, “Osmanlı Şehirlerindeki mahallenin İşlev ve Nitelikleri üzerine”, Journal of Ottoman 
Studies (Osmanlı Araştırmaları) IV, İstanbul, 1984, s, 69 
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avarız vergilerini ödemede güçlük çekenler için para ve gelirler vakfederek onların bu 

sıkıntıdan kurtulmalarını sağlamışlardır.191  Kurulan para ve gelir vakıflarından köy ve 

mahalle halkının avarız vergileri karşılandığı gibi esnaf loncalarında hastalık vb 

nedenlerle iş güç kaybına uğrayan esnafın da ihtiyaçları karşılanırdı.192 

Devlet vergilerinin, örfi tekalif ve avarız şeklinde mahallelere tevzi’ sistemi 

önemini kaybederek ortadan kalkmasına bağlı olarak mahalle ihtiyar hayeti elinde olan 

avarız vakıfları da yeni bir rol üstlenerek mahallenin su yolu ve kaldırım inşası ile fakir 

kimselerin iaşe ve evlendirilmesi konuları için yardım sandığına dönüşmüştür. Esnafdan 

olanlar da sermaye tedariki ve cenaze işlemleri gibi ortaya çıkan yeni gelişmelerde 

avarız vakıflarından yararlanabilmekteydiler. 

3.3.2. Beklenmedik Durumlar İçin Avarız 

 Osmanlı devleti her hangi bir olağanüstü durum ile karşılaştığı zaman hazinenin 

bu yeni durumu finanse edecek kaynaklarının olmaması veya yetersiz olması 

durumunda kendisine gerekli aynî, hizmet ve nakdî türdeki ihtiyaçları avarız genel 

adıyla anılan vergilerden karşılamak metodunu benimsemiştir.  Savaşlar dışındaki 

olağanüstü durumlara deprem, yangın, sel, kıtlık, kuraklık, ürünü çekirgelerin istila 

etmesi ve şehir hayatında rolü olan kale, hisar, çarşı, cami’ ve benzeri yapıların 

onarımını sayabiliriz. Devlet böyle zamanlarda memleketin bütün kaynaklarını bu 

olağandışı durumun yarattığı sıkıntıları çözümlemek amacıyla seferber etmektedir.193 

 Olağandışı durumlar ile ilgili olarak istenen avarız ile ilgili 17 Zilhicce 1190 

(27/01/1777) tarihli belgede Kilis kazasının mukataa’sına Kilis kasabasının her yıl 7016 

kuruş avarız ve nüzul malı maktua’ olarak bağlı bulunduğu anlatılmaktadır. 1188/1775 

                                                
191 Barkan, Ömer, Lütfi, “Avarız”, s. 18 
192 Pakalın, Mehmet, Zeki, “Avarız Vakfı” Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt,I, s.114 
193 Barkan, Ömer Lütfi, “Avarız”, İslam ansiklopedisi, s. 14 
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yılının kıtlıkla geçmesi nedeniyle bu miktarın gönderilmesinin hızlandırılmasını isteyen 

emir Kilis halkına duyurulduktan sonra kaza halkının eskiden beri avarız adıyla bir 

nesne vermedikleri kaydı ile birlikte kazanın diğer kısımlarının harap olduğu bilgisi elde 

edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı yıl çekirge bolluğu nedeniyle ahalinin mahsulatının 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Kaza halkının avarızdan af istekleri kaza Mutasarrıfı 

İbrahim Paşa aracılığı arz edilmiş ve eğer af edilecekse ya da tahsil edilecekse bu 

durumun bir emir ile kendilerine bildirilmesi istekleri de belgede yer almaktadır.194 

 Osmanlı Devletinin olağan dışı durumlar ile karşılaştığında alacağı önlemler ile 

ilgili olarak ya da talep ettiği vergilerden toptan veya tenzilat yoluyla yapacağı 

değişikliklere belgelerde sıkça rastlanmaktadır. 14 Ramazan 1129(22/08/1717) tarihli 

belgede Manisa ulemasının divana giderek şehirde çıkan yangın sonucu yaklaşık 3700 

dükkanın ve 150 avarız hanesine sahip olan menzilin yandığını ve ahalisinin tamir için 

kudretleri olmadığı bilgisi bulunmaktadır. Kazanın toplam 996 haneye sahip olduğu 

ayrıca halkının çoğunluğunun askerî ve sefer mensubu olması da anlatılarak 150 

hanenin indirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Mevkufat defterlerinin incelenmesi 

sonrası kazanın 996,5 avarız hanesi ve 350 mütekaidin bedeli yükümlüsü olduğu 

görülmüş bu arada benzer bir afet ile karşılaşan Hacıoğlu kasabasının da 54 hane 

karşılığı verdikleri arpa bedeli ve nüzul bedelinin 646,5 kuruş tutarında olduğu 

anlatılarak kasabanın sadece 1126/1714 yılı tekaliflerinin kaldırıldığı kaydı da 

hatırlatılarak kendilerine de benzer bir uygulama yapılması talepleri görülmüştür. 

Manisa kazasının 1129/1717 yılına ait olmak üzere 50 adet hanelerine isabet eden 

avarız, nüzul, sürsat ve beldar bedellerinin 947,5 kuruş tutarında olduğu kayıtlardan 

                                                
194 BOA, Cevdet Maliye, No: 7070, 17 Zilhicce 1190(27/01/1777) 
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teyit edilerek Hacıoğlu kasabasına kıyas ile Manisa kazasının da yalnızca 1129 yılı 

tekalifleri af edilerek deftere bu durum kaydedilmiştir.195 

 

3.4. Genel Hizmetler karşılığı Avarızdan Muafiyet 

Tekalif-i örfiye ve avarız-ı divaniye’den muaf olanları bireysel ve toplu muafiyet 

sahibi olanlar diye gruplandırmak mümkündür. Bireysel muafiyetlerde tahrir 

defterlerindeki muafiyet prensipleri üzerinden hareket edilerek askerî görevleri bulunan 

çavuşlar, sipahiler, sipahizadeler ile imam, hatip, müezzin, kayyum gibi dini hizmetler 

ile  görevli olanlarla muhassıl, amil gibi mali sorumluluğu bulunan resmi memurlar, 

zaviyedar, tekkenişin gibi dinsel görevliler yanında kör, topal, pirifani gibi 

çalışamayacak durumda olanlar avarız hanesi hesaplarının dışında bırakılarak tekalif-i 

örfiye ve avarız-ı divaniye den muaf tutulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak kayıtlarda 

birçok örnek bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan 3 Zilkade 1199 (07/09/1785) tarihli 

belgede İçil Sancağına bağlı Gülnar kazasının Yuvacık kavşağı köyünde yaşayan 16 

kişilik derviş zümresinin Şeyh Ali Semerkandi halifesinin soyundan geldikleri 

belirtilerek avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiye vergilerinden muafiyet beratlarının 

yenilenmesi istekleri yer almaktadır. Yapılan İncelenme sonrası bu derviş grubunun 

Şeyh Ali Semerkandi soyundan geldikleri bilgisine ulaşılmış ancak vakıfla ilgili 

muafiyet senetlerinin olmadığı da anlaşılmıştır. Bu derviş grubunun sadaka ile 

geçindikleri ve daha önceden avarızdan muafiyet beratları olduğu da  anlaşılmıştır. 

Şimdi yaşadıkları Küçük Halife köyünde avarızdan muaf oldukları kayıtlı olmasına 

                                                
195 BOA, Cevdet Maliye, No:7579, 14 Ramazan 1129 (22/08/1717) 
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rağmen kaza mütesellimleri ve voyvodalarının avarızdan başka tekâlif-i örfiye dahi 

talep etmeleri üzerine bu derviş grubunun her türlü salgundan, alacak akçesinden, hisar 

yapmadan, çift akçesinden ve öşürden muaf oldukları belirtilerek idarecilerin müdahale 

etmemeleri emredilmiştir. Ayrıca bu gruba 1147(1735) yılında verilen beratın geçerli 

olduğu vurgulanarak eğer bu zümre avarız alınmasına vesile olacak emlak ve arazi 

tasarruf ederse muafiyet ve serbestiyetlerinin sona ereceği bildirilmiştir.196 

 Toplu muafiyetlerde ise imparatorluk coğrafyasında insan ve malların naklinde 

emniyet sağlayarak ticareti kolaylaştıran derbent teşkilatı, köprülerin korunması ve 

onarım hizmetleri, resmi posta teşkilatı197, menzilcilik, tuzlalara ve maden ocaklarına 

işçi ve kömür temini, çeltik üretimine iş ve sermaye temin etmek gibi hizmetler 

karşılığında belirli bölgelerin halkına örfi vergilerden muafiyet tanınması yöntemlerinde 

olduğu gibi tekalif-i örfiye ve avarız-ı divaniyelerden de muafiyetler tanınmaktadır.198 

 Bu duruma örnek olarak 4 Cemaziye’l-ahir 1113 (06/11/1701) tarihli belgede 

Mıhalıççık kazasının Karaağac-ı kebir karyesinin 2.5 avarız hanesi olduğu ve bu köyün 

İlbeyaz köprüsü denilen mevkide bulunduğu belirtilmektedir. Çevrede başka bir köy 

olmadığı için bu köprünün eşkıya tarafından toplanma ve yol kesme yeri olarak 

kullanıldığı ve gelip geçen yolcuların mallarının gasp edildiği anlatılarak Karaağac-ı 

                                                
196 BOA, Cevdet Maliye, No:  5651, 3 Za 1199 (07/09/1785) 
197 BOA, MAD, No:8472, 14 S 1122 (14/04/1710) tarihli belgede sağ kol üzerinde olan Akçahisar 
kazasının Ulakların güzergahları üzerindeki Aydın, Saruhan ,İzmir ve Menteşe taraflarına gidip gelirken 
uğradıkları mahallerden olduğunu ve kazanın menzil olmamasına rağmen ulakların kaza halkının 
beygirlerini kullandıklarından bahisle kaza halkının menzilci olma isteklerinden bahsedilmektedir.. Kaza 
halkının beygirlerinin 22 saat mesafesindeki Balıkesir kazasına kadar sürüldüklerini ve bu yüzden helak 
olduklarından bahisle masraflarının da 1500 -2000 guruş tuttuğunu bildirerek ayrıca veba salgınından 
dolayı reayanın çoğunun göç ettiğini bildirerek 230 hane olan mükellef grubunun 90 haneye kadar 
düştüğü anlatılmıştır. Mevkufat kayıtları incelenerek kazanın daha önceden menzil olmadığı ve gelip 
giden ulakların kaza beygirlerini kullanmaları karşılığında saat başına 10 akçe ücret vermek zorunda 
olduğu emri görülmüş ve bu uygulamanın devam etmesi gerektiği emri verilmiştir 
198 Güçer, Lütfi,  a.g.e. s. 74 
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kebir köyünün avarız hanelerinin kaldırılarak karşılığında İlbeyaz köprüsünün 

güvenliğini sağlamak ve yolcuların emniyetini temin etmek vazifesine olan talepleri dile 

getirilmiştir. Köylülerin bu talepleri olumlu karşılanmış ancak 2.5 hanelik hazine 

kaybına gelir bulmak şartıyla köyün derbendci tayin edilmesine ve emri şerife 

verilmesine karar verilmiştir.199 

 

Osmanlı devleti olağanüstü durumlarda reaya üzerine yükümlü kıldığı bazı 

hizmet çeşitlerini yerine getirmeleri karşılığında bir takım gruplara muafiyet 

tanımaktadır. Köylü ve kentlilerden hizmet; esas olarak istihkamlar ve diğer inşaat 

işleri, madenler, orduya besin maddeleri ve hayvan yemi nakliyesi için talep edilirdi.200  

 Devletin hizmet talep ettiği gruplar genel olarak köprücü, suyolcu, sayyad, 

derbendci, tuzcu, çeltikçi, menzilci ve kürekçilerden oluşmaktadır. Bu gruplar devlete 

sunmuş oldukları hizmetler karşılığında avarız-ı divaniyyeden muafiyet elde 

etmektedirler. 

 Bu konu ile ilgili belge örneklerinde oldukça çeşitlilik söz konusudur.  Mesela 

19 Ca 1108 (14/12/16969) tarihli belgede Bolu Sancağı Keçinos kazası Akveran 

köyünde müezzin olarak sakin olan Şaban Halife Dededen toruna berat-ı şerif ile cami’i 

şerifin müezzini olduğunu ve yaptığı bu hizmet karşılığında tekalif-i örfiye ve tekalif-i 

şakka türü vergilerden muaf iken kendi üzerine rub’ hane kaydedildiğini ancak bu 

yükümlülüğü ödemeye iktidarı olmadığını beyan etmiştir.  Ahalinin de kendisine şahit 

                                                
199 BOA, MAD, No:8484, 4 C 1113 (06/11/1701)  s.107 
200 Faroqhi, Suraıya,  Osmanlı imparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi,  Cilt II.  Editör Halil 
İnalcık  Çev. Halil Berktay Ankara,  2000, s. 662 
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olması neticesinde ilmi muhit olması bu vergiden muafiyet kazanmasında etkili 

olmuştur.201 

 Yine aynı türden bir muafiyet örneği 10 Muharrem 1056 (26/02/1646) tarihli 

belgede bulunmaktadır. Aydın Sancağı Aşıklar köyünün Eyüp Ensarî Hazretlerinin 

vakfı olduğu ve vakfın havalisindeki Hafsa Hatun imaretine köy halkının hizmette 

bulunması nedeniyle avarız-ı divaniyeden muafiyet elde ettikleri kayıtlıdır. 202 

 Osmanlı devleti hizmet sunan gayri Müslimlere de avarız muafiyetini tanımıştır. 

Mesela Evail-i Şevval 1114 (27/02/1703) tarihli belgede Jannu isimli zimmî gönderdiği 

arz ile Dergah-ı Ali yeniçerileri ağasının kapısındaki cami’i şerif için her yıl 25 vukiyye 

balmumu temin etmekle görevlendirildiği ve bu hizmetine karşılık olarak avarız-ı 

divaniye ve tekalif-i örfiye türü vergilerden muafiyet elde ettiğini anlatmaktadır.  Ayrıca 

askerî taifesinin de müdahale etmemesi için kendisine yeni bir berat verilmesini 

istemektedir. Elinde bir beratı olduğu halde tasarrufunda olan Fener Kapısındaki 

menzile ehl-i örf taifesinin müdahale etmesinin sona erdirilmesi için hazine defterlerinin 

incelenmesi yapılmış ve beratına aykırı olarak müdahalenin ortadan kaldırılması 

emredilmiştir.203  

 Buna benzer bir hizmeti 25 Safer 1156(20/04/1743) tarihli belgede Dergah-ı âli 

yeniçerilerinin Ağa kapısında bulunan mescid-i şerifinin, divanhanenin ve 

mahpushanenin aydınlatılması için kullanılacak kandiller için gerekli olan 81 vukiyye 

zeytinyağını Şeker Veledi İvaz isimli zimmî her yıl tekalif-i örfiye ve tekalif-i şakka 

vergilerinden muaf olmak karşılığında sağlamaktadır. Ancak beş altı yıldan beri bu 

hizmeti yerine getiremediğinden dolayı Ağa kapısı hizmetlerinde emektar olan Hacadur 

                                                
201 BOA, Ali Emirî , S. MST. No: 13, Gömlek No:1238, 19 Ca 1108 (14/12/1696) 
202 BOA, MAD, No: 14738, 10 M 1056 (26/02/1646) 
203 BOA, Cevdet, Maliye No: 1862, Evail-i Şevval 1114 (27/02/1703) 
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Veledi Ağya isimli başka bir zimmînin bu hizmeti yerine getirmeye uygun olduğu 

belirtilerek tevcih beratı verilmesi için izin istenmiştir.204 

 27 Recep 1180(27/12/1766) tarihli belgede devlete tuz temin etme hizmeti 

karşılığı muafiyet elde edenler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ahi yolu kasabasının 

280 kişiden oluşan Müslüman ve zimmî tuzciyan reayasının tuz hizmeti sunmaları 

karşılığında avarız türü vergilerden muafiyet elde ettiklerini ancak kasabada sakin 

olanların avarız talebiyle kendilerine baskı ve zulümde bulunmaları anlatılmaktadır. 

Tuzcu grubunun eski ve yeni tahrir defterlerinde kayıtlı oldukları üzere avarız-ı 

divaniye ve tekalif-i örfiye vergilerinden muaf oldukları hususu anlaşılmıştır. Ayrıca 

Sultan ve Vezir vakıfları ile havas-ı hümayûn köylerinin muafiyet esaslarında derbend 

koruyuculuğu köprü ve hanlar tamiri ve ocaklar ile menzillere hizmet sağlama şeklinde 

değillerse bu muafiyetlerin Hatt-ı hümayûn ile kaldırılmasına karar verilmiş ve hizmet 

şeklinde muafiyet elde edenlerin bu statülerinin devamına karar verilmiştir.205 

 

 Hizmetleri karşılığı avarızdan muafiyet elde edenler ile ilgili olarak 7 Muharrem 

1125(03/02/1713) tarihli belgede Sultaniye kadısına gönderilen hükümden kazanın 

Sarıca ili denilen köylülerinin kale güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiği ve şehir 

yakınındaki köprünün tamir ve korunması için de 40 kişinin köprücü tayin edildiği 

bilgisi bulunmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığı olarak tekalif-i örfiyeden 

ve avarız-ı divaniyeden muaf olma hakkını elde ettikleri anlaşılmaktadır. Bu arada 

haneye kayıtlı olmayan köylülerinde çam odunu ve tuz malı türündeki yükümlülüklerini 

ödememek konusunda hareket ettikleri ve gelen tahsildarlara sorun çıkardıkları 

                                                
204 BOA, Cevdet Maliye, No: 2263, 25 Safer 1156(20/04/1743) 
205 BOA, Cevdet Maliye, No: 1891, 27 Receb 1180(29/12/1766) 
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anlaşılmaktadır. 1121 yılında gönderilen emr-i şerif ile tahsildarların reayayı rencide 

etmemeleri emredilmiştir.206 

 Muafiyet elde etmek konusunda bir diğer hizmet grubu ile ilgili olarak 20 

Ramazan 1135(24/06/1723) tarihli belgede anlatılanlar doğrultusunda duacı neferleri ve 

maden hizmetinde bulunanların nasıl bu muafiyetleri kazandıkları anlatılmaktadır. 

Kavala kazasına bağlı Evreşe isimli köyün 8 adet avarız ve nüzul hanesine sahip olduğu 

bunun 4 hanesinin duacı neferleri olduğu diğer 4 tanesinin ise Praveşte kârhanesine 

hizmet etme yükümlülüğü ile görevlendirildiği kaydı bulunmaktadır. Bu kişilerin 

ödemekle mükellef oldukları avarız malını eksiksiz olarak yerine getirirlerken 1134 

tarihinde meydana gelen veba salgını sonrası halkının üçte ikisinin öldüğü kalan üçte 

birinin ise 8 hanenin yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kaldıkları anlaşılmıştır. Bu 

durum hanelerinin bir kısmının af edilerek bir kısmının da kazaya bağlı Köse İlyas, 

Söğütçü ve Kudullu köylerine nakl edilerek çözülmeye çalışılmıştır. Mevkufat 

defterlerinin incelenmesi sonrası kazanın 114 ve 2 sülüs ve 1 rub’ hanesinden 18 ve 2 

sülüs miktarının avarız hanesine bağlı olduğu, 96 ve 1 rub’ hanesinin de duacı neferleri 

ocaklığı olduğu kaydı elde edilmiştir. Hane indirimine gidilmesinin hazineyi zarara 

uğratacağı bilgisi ile birlikte bir köyden diğer bir köye hane transferinin de köylüleri 

karşı karşıya getireceği ihtimali göz önünde bulundurularak yeni bir tahrir sonrası hak 

ve adalet üzere vergilerin yeniden salınması emri kaza kadısı ve diğer görevlilere 

gönderilmiştir.207 

 

 

                                                
206 BOA, Cevdet Maliye, No:6486, 7 Muharrem 1125(03/02/1713) 
207 BOA, Cevdet Maliye, No: 7775, 20 Ramazan 1135( 24/06/1723) 
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3.5. Değerlendirme  

Osmanlı idare hukuku, vergiyi reayaya götürülen bir hizmetin karşılığı olarak 

öngörmüştür. Bu bakımından olağan vergi düzeni içinde reayadan talep edilen vergiler 

şu özellikleri gösterir. 

 Şer’i vergilerin özünü oluşturan ‘öşr bir kazanç vergisi olarak geçimlik zirai 

ekonominin temel üreticisi olan aile’nin üretiminden alınabilecek bir ürün fazlasıdır. 

Bu fazla ürün aile’yi ekonomik sıkıntıya düşürmeyecek boyuttadır. Raiyyet rüsumu 

diye anılan hemen tamamı örfi vergiler içinde yer alan vergiler ise esas itibariyle bir 

bölümüyle statü vergileridir. Bir bölümü de yönetim hizmetleri sırasında talep edilen 

meblağlardır. Bunların miktarları da Osmanlı maliye kaynaklarının bize verdiği 

bilgilere göre çok büyük meblağlara ulaşmamaktadır. İşte böyle bir sistem içinde 

avarız vergileri büyük önem kazanmakta, dönemin teknolojik koşullarının 

sınırlamalarını aşabilecek büyük organizasyon yaratabilecek kaynaklar avarız yoluyla 

sağlanmaktadır. Uzun menzilli ve meşakkatli ordu yürüyüşlerini gerektiren büyük 

seferlerin lojistik desteği ülkenin bütününü entegre edecek yol ağı sisteminin 

kurulması ve bu ağ üzerinde canlı bir seyr-ü seferin yaratılabilmesi başta olmak üzere 

diğer bütün entegre hizmetler için kaynak avarızdır. Bu kaynağın sağlıklı 

kullanılabilmesi ve sonuçlarının reayaya bir artı değer olarak dönebilmesi avarız 

usulünün uygulanmasını iyi işlemek suretiyle anlaşılabilecektir. 

 Bu bölümde anlattıklarımızdan görüleceği üzere reaya’dan talep edilen avarız ilk 

bakışta bir ilave külfet görünümündedir. Devlet bunu önlemek için avarızı gerçek 



 110 

vergi yükümlülerine değil bu yükümlülerin oluşturduğu cemaatlerin üzerine 

yüklemiştir. Alınış şekillerinde açıkladığımız gibi avarızı iş güç sahibi ve emlak sahibi 

kişiler ödeyebilir. Bu gerçek kişilerden avarız hanesi denilen itibari vergi haneleri 

oluşturulmuştur. Bunun anlamı şudur: Gerçek vergi yükümlüleri ek bir külfetin 

doğrudan muhatabı değillerdir. Ayrıca içlerinden birisi herhangi bir teklif döneminde 

böyle bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek durumda kalırsa diğerleri tarafından 

desteklenecektir. Ya da böyle bir yükümlülükle yerine getirilecek bir hizmeti 

doğrudan yaparlarsa avarız talebinin dışında bırakılabilirler. 

 Bu esaslara göre toplanan avarız vergilerinin kullanımı sonucu reaya’ya 

dönebilecek artı değer ise yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştır. 

 Başarıyla sonuçlanacak bir seferin askerî, siyasî ve ekonomik sonuçları yalnız 

devleti değil kuşkusuz reayayı da ilgilendirmiştir.  Başarı ile sonuçlanan seferlerin 

yarattığı genel güvenlik ortamı birçok araştırmanın sonuçlarıyla ortaya konmuştur. 

Fethedilen bölgelerle yeni oluşturulan ekonomik üniteler ya da faaliyet alanları bu 

cümleden sayılabilir. Bunlardan daha önemlisi bu bölümde açıkladığımız ülkenin 

entegrasyonunu sağlayan örgütlenmedir. Yollar, bunların bakımı, üzerindeki seyahatın 

güvenliğinin sağlanması, Hazineden herhangi bir harcama yapılmadan sağlanan 

hizmetlerdir. Avarızın gerçek boyutu kendini burada göstermektedir.  
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IV.  BÖLÜM 

18. YÜZYILDA İDARE VE AVARIZ VERGİLERİ 

 4.1.  Avarız Vergilerinin Olağanlaşması 

 Osmanlı devleti,  avarız-ı divaniye diye adlandırılan vergi grubunu olağanüstü 

zaman ve durumlar ile karşılaştığı zaman halkı üzerine yükleyen bir sistemi 

kuruluşundan itibaren uygulamaktaydı. Ancak,  XVI. yüzyıldan itibaren avarız-ı 

divaniyenin düzenli olarak her yıl toplanmaya başlanmasında Avrupa ve İran ile 

girişilen savaşların gerektirdiği para ihtiyacı ve dönemin konjonktürel yapısı gereği 

ekonomisinde meydana gelen değişimlerin büyük etkisi vardır. 

 16. yüzyılın sonlarından itibaren Avarız-ı divaniye vergileri hızlıca büyüyen 

devlet bütçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün halka yüklenen yıllık nakit vergiler 

haline gelmiştir.  Tımar sisteminin çözülüşü ve bu çerçevede askeri sınıf mensuplarına 

tahsis edilmekte olan timar gelirlerinin yavaş yavaş iltizama verilmesine bağlı olarak 

avarız grubu vergiler her yıl düzenli toplanan vergilere dönüşmüştür.  208 

 16. yüzyıldan itibaren tespit edilebilen nüfus artışı ve yeni kıtadan Avrupa’ya 

taşınan gümüşün yaratmış olduğu enflasyon Osmanlı devletinin klasik dönem 

sisteminde çözülmelere yol açmıştır. Osmanlı devleti bu dönemde asker ve memur 

maaşlarına herhangi bir iyileştirme sağlayamazken eşya fiyatlarında yaşanan artış ve 

                                                
208 Özel, Oktay,  “Avarız ve Cizye Defterleri” Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, s.37 
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bunun yarattığı sosyal huzursuzluklar had safhaya ulaşmıştır. Merkezi hazinenin 

açığının kapatılması için devletin yeni vergiler vücuda getirmesi ve bu vergileri 

daimileştirmesi dönemin genel karakterini oluşturmaktadır.209 

 17. ve 18. yüzyıla gelinceye kadar, avarız vergileri uzun zamandır ana nakit 

vergi olarak kurumsallaşmış olarak hala reayaya yüklenmekteydi. Ancak bu yüzyılda 

avarız vergisinden gelen kaynaklar genellikle farklı vilayetlerdeki âyan ve eşrâfa levend 

birlikleri toplamaları ve kiralamaları için tahsis ediliyordu.  Böylece öncülüğünü avarız 

vergilerinin yaptığı yeni vergilendirme sistemi ile beraber ayan ve eşrafın da toplumsal 

statülerinde ciddi sosyal değişimler meydana geliyordu. 

 

4.2. İmdâdiye Vergileri 

 4.2.1. İmdâd-ı Seferiyye  

Osmanlı devletin’de XVII. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomi sektöründe 

yeni bir uygulamanın başladığını görüyoruz. Bu uygulama tımar alanlarının 

mukataalaşması, bir diğer deyişle tımar alanlarının merkezi hazine’ye gelir sağlaması 

amacıyla iltizama verilmesi olarak bilinir.  Bu uygulama devletin, maaş ödemeleri ve 

savaşların finansmanı konusunda yaşadığı sıkıntılara bağlı olarak başlatılmıştır. 210 

Osmanlı devleti’nin savaş harcamalarına karşılık olmak üzere halktan aldığı örfi 

vergilere imdad-ı seferiye adı verilmektedir. Bu vergi başlangıçta savaş harcamalarına 

ve mevacib ödemelerine katkı sağlamak üzere, sonra geri ödenmek kaydıyla ödünç 
                                                
209 İnalcık, Halil, “Military and Fiscal Transformatıon in The Ottoman Empire”, s.288 
210 Cezar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, (18. Yüzyıldan Tanzimat’a Mali 
Tarih), İstanbul, 1986, s. 40 
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olarak isteniyordu.211 Bunun miktarı, bazı vilayetlerin halkından ve bazı has 

gelirlerinden tayin ediliyordu.212 Defterdar Sarı Mehmet Paşanın deyimiyle bu yeni 

uygulama bir çeşit borçlanma şeklindedir. Hazine veya doğrudan sefere memur olan 

vali ve sancakbeyleri savaş harcamaları için reayadan katkılar istemişlerdir. İlk olarak 

1687 tarihinde borç olarak devlet adamlarından, esnaf ve tüccar birliklerinden ve bazı 

sancaklardan alınmıştır. Ancak daha sonraları bu verginin sadece borç olarak 

alınabileceği ifadesi kaldırıldığından dolayı yeni bir vergi olarak literatüre girdiğini 

görüyoruz.213  

İmdadiyelerin sadece savaş harcamalarına yönelik olarak reayadan talep 

edilmediğini bazen özel durumlar oluşması nedeniyle de bu vergiye başvurulduğunu 

görüyoruz. Mesela 19 Cemaziye’l- ahir 1118 (28/09/1706)  tarihli belgede anlatılanlara 

göre İran Şahının elçisinin Anadolu vilayetlerinden İstanbul’a gelirken yol boyunca 

oluşan masraflarını kendisi karşılayamadığından güzergah üzerindeki kazaların 

halkından imdâd adıyla, elçinin masraflarına yardım olmak üzere katkılarda bulunmaları 

istenmiştir. Milan, Şabanözü ve Karıpazarı kazaları elçinin 750 kuruş tutan masraflarını 

kendi aralarında paylaşmak suretiyle, ayrıca elçinin iaşe giderlerini karşılamakla  

imdâdiye yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir.214  

İmdadiye vergilerinin talep ve tahsili ile ilgili olarak 23 Cemaziye’l- evvel 1109 

(07/12/1697) tarihinde gönderilen Hatt-ı Hümayûn ile Bosna tarafında ve Tuna 

                                                
211 Defterdar, Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekâyiât, s. 606, Hazırlayan Abdulkadir Özcan, Ankara 
1995,” Gerek Rikab-ı kam-yâb ve gerek Mısr-ı Kahire’de kara ağaların ulufelerinden masarif-i 
seferiyyeye imdâdiyye olmak üzere hisab olunduğu üzere üç aylıkları için iktiza eden kırkdörtbuçuk Mısrî 
kîse akçenin Rikab-ı hümayûna irsali için vârid olan hatt-ı Hümayûn-ı saâdet makrûn mucebince Mısır 
valisine fermân gönderildi, fi şehri mezbur” 
212 Karamursal, Ziya,  Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler,  s. 182 
213 Defterdar, Sarı Mehmet Paşa; Zübde-i Vekâyiât, s, 625  
214 BOA, MAD, 8456, 19 C 1118 (28/09/1706),  S.245/2 
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yalılarında kış aylarını geçirmek için daha fazla muhafazacı gerekeceği ve hem ordu 

hem donanma için barut ve cephane temin etmek önemli olacağından, ayrıca sefer 

ihtiyaçlarının bir kat daha fazla olacağından bahisle imdad-ı seferiye almanın zorunlu 

olacağı anlatılmaktadır. Eğer Sultan vakıflarının fazlalıklarından 785 kese akçe alınması 

mümkün olursa masrafların bir kısmının karşılanabileceği anlatılmış, bu arada bazı 

kişilerden borç alınarak sefer hazırlıklarının karşılanmasının sıkıntı doğuracağı 

belirtilerek alacaklıların taşra hazinelerine ödemeleri gereken meblağları ödemeyerek 

takas usulünü benimsemelerinin sefer şartlarını zorlayacağına değinilmiştir.215 

18. yüzyıldan itibaren vali ve sancakbeyi hasları malikâne uygulamasının içine 

çekilmektedir. Bu durum taşradaki üst düzey yöneticilerin gelirlerinde önemli bir 

düşüşe işaret etmektedir. Osmanlı devleti, yöneticilerinin bu malî sıkıntılarına çözüm 

üretmek amacıyla yeni gelir kaynakları bulma yoluna gitmiştir. Bu amaçla imdâd-ı 

seferiye ve hazariye adında yeni vergiler ihdas edilerek, vali ve sancakbeylerinin çeşitli 

yükümlülüklerinden kaynaklanan giderlerine karşılık olmak üzere kendilerine tahsis 

olunmuştur.216 

 Bu vergi başlangıçta sürekli bir vergi olarak düşünülmemişken, sonraları 

savaşların getirmiş olduğu olağanüstü giderler nedeniyle olağanlaşmış ve 18. yüzyıl 

savaşları boyunca talep edilmiştir. 217 1711 Prut seferi dolayısıyla yeniden imdadı 

seferiye adıyla vergi toplanılmasına başlanmış ve önceki yılların vergi oranlarının 

ortalamaları alınarak eyaletlere ne oranda taksim edileceği belli esaslara 

kavuşturulmuştur. Eyalet yöneticileri de bu vergileri sancak ve kazalara ödeme 

güçlerine göre taksim ederek belli bir esasa kavuşturmuşlardır. Bu yeni durum ile 
                                                
215 BOA, Cevdet Maliye, No: 6006, 23 Ca 1109 (07/12/1697), s.13 
216 Cezar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, s.53 
217 Raşid Tarihi,  Cilt,  IV, s, 384-385 
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birlikte imdadı seferiye vergileri artık eyalet ve sancak mutasarrıflarının gelirleri haline 

dönüşmüştür.  

İmdad-ı seferiye vergileri doğrudan hazineye gönderileceği gibi sefere memur 

olan Vezir ve Valilere tahsili emri verilerek de toplanabiliyordu.218 İmdad-ı seferiye 

vergisinin miktarı durum ve ihtiyaca bağlı olarak azalıp artabiliyordu. Bu vergi türü 

Tevzi’ defterleri aracılığı ile yükümlü kılınan reaya taifesi üzerinden alındığı gibi bazen 

de devlet adamları dahi bu uygulamaya katkıda bulunmaya zorlanabiliyordu.219 

İmdad-ı seferiye vergisini ödemeye yükümlü kılınan reaya taifesinin yanı sıra bir 

de muaf gruplar vardır. Bunlar imam, hatip, sadat, ruhban ve fukara gruplarıdır. Ayrıca 

diğer tekalif-i örfiye vergi grupları için uygulanan muafiyet esasları bu vergiler için de 

geçerli kılınmıştır. Devlet için bir hizmet görmekle mükellef sınıflar bazı vergilerin 

ödenmesi yükümlülüğünden kurtulabiliyordu. Köprücülük, derbendcilik, suyolculuk 

hizmetlerini yerine getirenler ile devlete kereste, zahire ve kendir gibi aynî ürünler 

sağlamakla mükellef tutulan köylü grupları bu vergiyi ödemekten muaf 

kılınmışlardır.220 

İmdadiye vergilerinin ortaya çıkışı ile Osmanlı tımar sisteminin çözülüşü ve 

farklı bir kimliğe bürünmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin açıkça ortaya 

                                                
218 Defterdar, Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, s.231, “Bundan akdem Asitane’de olan a’yan ve 
eşrâfdan ve mevaliden matlûb olan “imdâd-ı seferiye” akçesi meşveretinde sâbıka Rumeli Kadı’askeri 
faziletlü Hamid Efendi’nin irad eyledüğü kelimâtı Kıbrıs’a ba’is-i nefy olduğu mukaddema terkim 
olunmuş idi. Muma ileyh Efendi cezire-i mezburede kûşe-nişin-i habs iken bi-emrillahi te’ala ecel-i tabi’i 
erişip ol cezireden nakd-i can-nisar ile ‘azm-i Darü’l- hulûd ve müteveccih –i makam-ı mahmud olmağla 
Asitanede hanesinde üçyüzseksenbeş kise mikdarı nukûdu bulunmağın inşa’allahu te’ala seferler itmam 
olup Hazine-i Amire’ye kemal mertebe vüs’ât-i tam geldikde yine taraf-ı Miriden verilmek üzere 
üçyüzelli kise müsadere olup müteveffa-i muma ileyhin mahdûmlarına suret-i ruznamçe verildiği haberi 
vürûd eyledi” 
219  Akdağ, Mustafa,  Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, cilt I, s,164  
220  Sayın, Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, s. 94,  
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konulabilmesi için tımar sisteminin çözülüşünün de esaslı bir şekilde incelenmesi 

gerekmektedir.221 

XVII. yüzyıldan itibaren Anadolu eyaletlerindeki koşullar geniş sekban ve sarıca 

kuvvetlerini komuta eden yöneticileri merkezi yönetimin otoritesini reddetmeye 

yöneltmiştir. Hükümet tarafından savaş zamanlarında geniş Anadolu coğrafyasında 

sekban yazmaya teşvik edilen yöneticiler, daha sonra bu görevlerinden alındıklarında ya 

da görev yerleri değiştirildiğinde sık sık isyankâr olmaya başladılar. Ayrıca bu 

yöneticiler bu seferlerden güven alarak ve daha fazla gelir için hükümet tarafından baskı 

altında olmalarından dolayı halk üzerinde yasadışı olarak yeni taleplere başvurdular.222 

  Osmanlı tımar sistemi, 17. yüzyıldan itibaren bir dönüşüm içersine girmiştir. 

Osmanlı Devleti, bu dönemde tımar sistemi içinde kalan gelirlerinin büyük bir 

bölümünü iltizam denilen usul içine alan almaya başlamıştır. Tımar sisteminin alanı 

daralmış, iltizam sisteminin alanı ise genişlemiştir. Ekonomik sistemlerde ve devlet 

mekanizmasında değişiklikler olduğu için “kul sistemi yaygınlaşmış dolayısıyla nakit 

harcamalar artmış” gelirlerin doğrudan hazineye gitmesinin büyük bir önemi vardır. 

Tımar sisteminde vergiler direkt hazineye gitmiyor, yerinde hizmete dönüşüyordu. 

İltizam sistemi ise daha çok nakit ihtiyacı için yürürlüğe konulmuş bir uygulamadır. Bu 

durum 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devlet mekanizmasında meydana gelen 

değişimleri açıklamaya yönelik bir değerlendirme olacaktır. 

İmdad-ı seferiye vergileri ile ilgili olarak özellikle 1718’den sonra yapılan 

düzenlemelerde bu verginin toplanma esaslarına bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. 

                                                
221 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,  Osmanlı Tarihi, cilt IV s.437, Ankara,1995 
222  İnalcık, Halil, “Centralisation And Decentralisation İn Ottoman Administration”, Naff ve Owen (der), 
1977 s. 35  
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Burada vurgulanan esaslardan birisi yılda iki defa imdad-ı seferiye toplanmasının 

yasaklanmış olmasıdır. Bir diğer vurgu bu verginin vali ve sancakbeylerine toptan 

olarak bir defada verilecek olmasıdır. Ayrıca vali ve sancakbeylerinin görev 

mahallerinin değişmesi esasları da göz önüne alınarak, buna bağlı olarak bölge 

kadılıkları devir teslimler ile ilgili olarak yetkili olmuşlardır. Bunun yanı sıra eğer vali 

ve mutasarrıflar merkezî hükümet tarafından sefer için memur kılınmamışlarsa imdad-ı 

seferiye toplamaları da yasaklanmıştır.223 

Ayrıca imdadiye vergilerinin konulması ile devletin tekâlif-i şakka diye 

adlandırılan bid’at uygulamalarını da resmi zemine oturtma gayeleri güttüğünü bazı 

araştırmacılar dile getirmektedirler.224 

4.2.2. İmdâd-ı Hazeriyye  

Bu vergide imdad-ı seferiye ile aynı tarzda konulmuş bir vergi türüdür. Bu 

verginin reaya üzerine konulması, yükümlülerinin tevzi’ defterlerine yazılması ve tahsil 

edilmesi usulleri seferiye ile aynı esaslara dayanır. Bu iki vergi türü arasındaki en 

önemli fark birinin sefer zamanları diğerinin ise barış zamanları toplanıyor olmasıdır.225 

Mustafa Nuri Paşa, 1768 Osmanlı- Rus savaşını anlatırken devletin bu savaş 

dolayısıyla çok önemli harcamalar yaptığını Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın ağzından 

verdiği ikiyüzbin kise olarak belirtmiştir. Ancak beş yıl süren bu savaş için harcanan  

miktarın düşüklüğünü, vali ve mutasarrıfların yönetim bölgeleri içindeki reayaya   

                                                
223  Cezar, Yavuz,  Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi,  s. 55 
224  Uluçay, Çağatay,  18.ve 19. yy da Saruhan ‘da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, s.192 
225 Sayın, Abdurrahman Vefik,  Tekalif Kavaidi, s, 96  
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seferler sırasında yükledikleri  imdadiye vergilerine bağlamaktadır. Çünkü devlet 

hazinesinin dışında olan bu katkılar savaşın giderleri olarak dikkat çekmemektedir.226 

Valilerin savaş olmayan zamanlardaki giderlerinin bir kısmını karşılamak için 

ayrılmış olan bu vergi önceleri yalnız lüzumu halinde yükümlü kılınırken, zamanla 

sürekli ve düzenli olarak toplanmaya başlanmıştır. Halkın en çok şikayet ettiği vergi 

türlerinden birisi olan hazeriye vergileri, toplanacağı vergi grubunun belirlenmesi ve 

toplanması sırasında yasadışı uygulamalara kaynaklık etmiştir.227 

Bu verginin dikkat çeken özelliklerinden birisi kent ve köy ayrımı yapılmaksızın 

her yıl düzenli olarak Muharrem ve Recep aylarında iki eşit taksitte alınıyor olmasıdır. 

İmdad-ı hazeriye vergisi seferiye vergisine oranla daha hafiftir. İki ya da üç taksitte 

toplanabilmektedir. Bu vergi kazalara toplu bir meblağ olarak yükümlü kılınıyor, 

ardından avarız hanesi vergi birimleri üzerinden bölge halkına dağıtımı yapılıyor ve bu 

esaslar çerçevesinde toplanıyordu. 

 

Bazı durumlarda bu verginin tahsili valilere verilmiyor, doğrudan doğruya 

merkezdeki hazineler adına da toplanabiliyordu. Özellikle sancak ve eyalet yönetimi 

doğrudan doğruya hazinelere devredildiğinde devlet daha çok bu uygulamayı tercih 

ediyordu.228 

                                                
226 Mustafa, Nuri Paşa, Netayicü’l- Vuku’at, Cilt III ve IV, Hazırlayan, Neşet Çağatay, Ankara, 1987, 
TTK Yayınları, s. 302 
227 Çadırcı, Musa,  Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı,  Ankara 
1997, s. 146 
228  Çadırcı, Musa,  A.g.e, s. 147 
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İmdâdiye vergileri ile ilgili olarak 18. yüzyıl başlarında bazı düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında eyalet ve sancak mutasarrıflarının gelir ve 

giderlerinin nelerden ibaret olduğunun bilinmemesi ile bağlantılı olarak bu yöneticilerin 

kapı halkı beslemek konusunda düştükleri sıkıntıların önemli etkisi olmuştur. Devlet 

tımar sistemi bünyesinden büyük bir ordu hazırlayamıyor ve de böyle bir ordunun savaş 

giderlerini karşılamaktan uzakta bulunuyordu.229 

Eğer Devlet, Vali ve Sancakbeylerine imdâdiye vergilerini toplama konusunda 

resmi bir zemin yaratırsa eyalet ve sancakların ne oranda hazineye katkı yapacakları 

belirlenecek, bu yöneticilerin halktan usulsüz bir şekilde para, ürün ve hizmet talebi 

engellenecek,  ayrıca vali ve sancakbeyleri topladıkları imdadiyelerin büyük bir kısmı 

ile kendi askeri organizasyonlarını tamamlayacaklar; diğer kısmı ile de sefer için 

merkezi hükümetin emrine verilmek üzere silahlı kapı halkı besleyeceklerdir.230 

Osmanlı devleti vali ve mutasarrıflarına toplama yetkisi tanıdığı imdadiyeler ile 

ilgili bazı genel uygulamalar da geliştirmiştir. Mesela imdad-ı seferiye vergilerini 

topladıktan sonra bulunduğu görevden alınıp başka bir göreve atanan vali ve 

sancakbeyleri aldıkları imdadiyeleri halefi olan yeni yöneticiye teslim etmek 

zorundayadı.  Bununla ilgili olarak 1142/ 1729   yılında Ankara ve Kangırı Sancakları 

kendisine tevcih olunan Tevki’i Ali Paşa divandan aldığı emr-i şerif ile 1143 yılı 

imdadiyelerini  toplamış olduğu halde görevinden azledilince, Kangırı Sancağına atanan 

Mirza Ali Paşa ve Ankara Sancağı’na atanan Şehsuvarzade Halil Hamid Paşa seferiye 

şürûtuna bağlı olarak Ali Paşa’dan topladığı elli altı kese akçeyi   talep etmişlerdir.231 

                                                
229 Cezar, Yavuz,  Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi,  s. 55 
230 Cezar, Yavuz,  A.g.e, s. 56  
231 BOA, Hadariye Defteri, No: 4, 25 Şevval 1143( 03/05/1731), s.12  
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Diğer taraftan, merkezi hükümet savaş zamanı yöneticilerin gelirini yükseltmek 

eğilimindeydi. Çünkü ordu için yeni birlikler istiyorlardı. 17.yy da devlet eyalet 

yöneticilerine İmdad-ı seferiye denilen acil vergi toplama izni verdi. Ancak 18. yy da bu 

vergiyi toplamada yerel ayan merkezi bir rol oynamaya başladı. Bunun için 

yöneticilerin ödemesi onlara bağlı oldu. Aynı zamanda imparatorluğa ait haslara 

dönüştürülen sancakların bu bölümleri ya voyvodalar tarafından yönetiliyor ya da 

iltizam tarafından işletiliyordu232 

Tecrübeler,  eyalet devlet gelirlerini toplamanın en emin ve kolay yolu olarak 

Avarız ya da İmdâdiye (savaş veya acil durum) vergilerini, idarecilerin sorumlu olduğu 

devlet gelirleri gibi (mütesellimler gibi) bölgesel ayanın iş istihdamı doğrultusunda 

olduğunu gösterir. Bu amaçla iltizam sisteminin iyi bir örneği kurulmuştur.  Ancak aracı 

servislerinden vazgeçmek uzun süre mümkün olmamıştır. Üstelik merkezi otorite, 

temsil yetkisinin dışarıdan biri tarafından ele geçirilmesini önlemek için gerekli olan her 

türlü baskı araçlarını (yöntemlerini) elinde bulundurmaktadır. 18.yüzyılın başlarından 

itibaren vali ve sancakbeyi hasları giderek mâlikane sistemi içerisine çekilmeye 

başlanmış ve böylece hasları adeta bir tasfiye sürecine girilmiştir. Ancak genel gidişat 

bu yönde olmakla birlikte henüz ortada hasların kaldırılması diye bir şey söz konusu 

değildir. Bununla birlikte eskiye göre has adı altında yapılan yeni tahsislerde önemli 

nitelik değişmeleri olduğu da bir gerçektir. İşte tüm bu gelişmeler arasında diğer önemli 

bir gerçek de bölge yöneticilerinin mali sıkıntılarıydı. Gerçekten vali ve 

sancakbeylerinin çoğu artık has geliri ile geçinemediklerini beyan ediyor ve üzerlerine 

düşen idari ve askeri yükümlülükleri yerine getiremiyorlardı. Bu soruna çare olmak ya 

da en azından sorunu hafifletmek üzere bu kez bunlara yeni bir gelir kaynağı bulma 
                                                
232 İnalcık, Halil, “ Centralisation And Decentralisatıon İn Ottoman Administration”, Naff ve Owen (der) , 
1976 s.34 
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yoluna gidildi. Böylece imdad-ı seferiye ve imdad-ı hazeriye adlı vergiler ihdas edilerek 

çeşitli yükümlülüklerin gerektirdiği masraflarına karşılık olmak üzere eyalet ve sancak 

mutasarrıflarına tahsis olundu.233 

İmdâdiyelerin ortaya çıkışı ile hasların evrimi arasında sıkı ve yakın bir ilişkinin 

olduğuna şüphe yoktur. Ancak bu ilişkinin mahiyeti henüz literatürde açık ve doğru bir 

tarzda ortaya konmuş da değildir. Osmanlı tımar sisteminin giderek iltizam adı verilen 

sisteme dönüşmesi bazı zorunluluklardan kaynaklanmaktadır. Bunun bir nedeni 17. 

asırdan itibaren yaşanan ekonomik sıkıntılardır. Diğer bir neden ise tımarlı sipahinin 

ordudaki önemini kaybedip bunların yerine maaşlı ordunun ikamesi ihtiyacı bu usülün 

daha çok yerleşmesine neden olmuştur. Çünkü sürekli maaş alan bir ordu için nakit para 

ihtiyacı söz konusudur. Bu para ise tımar ve diğer gelirlerin iltizâma verilmesi suretiyle 

temin edilecektir. Buradaki zorluk hasların evrimi ile ilgili karmaşık gelişmelerden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim bu karmaşık gelişmeler analiz edilmedikçe imdadiyelerin 

ortaya çıkışı araştırmacılar tarafından hasların kaldırılması ile bağlantılandırılarak 

yorumlanmıştır. 

İmdâd-ı seferiyeler ile ilgili olarak H.1130 / M.1717 tarihinden sonra bir 

düzenlemeye gidilmiş ve burada gerekçe olarak eyalet ve sancak mutasarrıflarının artık 

gelir giderlerinin nelerden oluştuğunun bilinmemesi ve bu yöneticilerin kapı halkı 

beslemeleri yüzünden gelirlerinin yetmemesi konusu vurgulanmıştır. Vali ve Sancak 

beylerinin idareleri altındaki bölge halkından çeşitli isimlerle para topladıkları ve 

istedikleri takdirde mükemmel bir kapı halkı besleyebilecek olanakları elde 

edebildikleri merkez tarafından dikkate alınmış dolayısıyla bu durum bir düzene 

                                                
233  Cezar, Yavuz,  Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul, 1986 s. 55 
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bağlanabilirse merkezi hükümet için sefer masraflarının karşılanması ile birlikte talep 

edilen kapıkulu askeri ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak gelir kalemleri belirlenmiş 

olacaktı.  

 

 

4.3. Bid’atler 

Bid’at kelime anlamı itibariyle daha önceden olmayan, yeni çıkan anlamlarına 

gelmektedir.234 Osmanlı vergi sistemi içinde Şeriatın İslam hükümdarına tanımış olduğu 

kanun koyma hakkı sayesinde Osmanlı hükümdarları, bir takım devlet görevlilerine 

yaptıkları hizmetler karşılığı olarak bazı vergileri alma hakkını tanımıştır. Ancak 

uygulamada hizmet ve karşılığı olan verginin toplanması oldukça sıkıntılar 

doğurmuştur. Devlet görevlilerinin reayadan hizmetlerine karşılık olarak talep ettikleri 

vergilerde çeşitlilik ve angarya olabilecek durumlar söz konusu olmuştur. Devlet örfi 

vergilerin bir kısmını olağanüstü dönemler için koymuş ama daha sonradan bu vergiler 

olağanlaşmış ve sürekli talep edilir hale gelmiştir.  

 

Osmanlı hukukçuları bid’atleri değerlendirirken kabul edilebilecek iyi yenilikler 

anlamında bid’at-i hasene ve bunların dışındakileri de bid’at-i seyyie olarak 

adlandırmışlardır. Osmanlı hukukunda bid’atler, şer’iat ve Osmanlı örfüne aykırı ise suç 

olarak değerlendirilmiştir. Bid’atler,  bu nitelemeden dolayı zulm kavramı ile beraber 

kullanılır olmuştur. Zulüm, Osmanlı hukukunda tanımlanırken şer’iatçe ve örfçe 

                                                
234 Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, s. 231 
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tanınmamış çeşitli bid’atlerin kamu hizmetlileri tarafından reayaya uygulanması sonucu 

meydana gelen suçlar olarak adlandırılmıştır. 235 

 

Örfi vergilerin önemli bir kısmı belli konularla görevlendirilmiş devlet 

görevlilerinin gittikleri bölgelerdeki masraflarının karşılanması amacıyla konulmuş olup 

daha sonra önemli miktarlara ulaşması nedeniyle reaya tarafından karşılanamaz bir hale 

gelmiştir. Bir süre sonra bu devlet görevlileri bütün ihtiyaçlarını o bölge halkı üzerine 

yükleyerek karşılamaya çalıştıklarından süreklilik kazanan bir durum ortaya çıkmıştır. 

Örneğin Menzil malı, konak akçesi, peksimet baha, zahire baha, ulufe baha, kumanya 

baha, tayinat bedeli, nan baha ve katık baha belli görevler ile görevlendirilmiş asker ve 

memurların gittikleri bölgelerdeki ihtiyaçlarının ( yiyecek, konaklama )  karşılanması 

amacıyla konulmuş vergilerdir. 

 

4.4.Değerlendirme 

XVIII. yüzyılda avarız-ı divaniyenin yani divan-ı hümayûn’un taleplerinin 

yanında, taşradaki görevlilerden eyalet ve sancak mutasarrıfı vezirlere imdâdiyye adıyla 

muayyen bir vergi konulması bu dönemin en önemli özelliğidir. Yılda iki taksit halinde 

ve vezirin tasarrufunda bulunan sancak ve eyaletin durumuna göre belirlenen 

imdâdiyyeler taşra yöneticilerinin düzenli bir geliri halini almıştır. Böyle düzenli bir 

gelire ihtiyaç duyulmasının iki sebebi vardır. Bunlardan biri tımar sistemi içinde iltizâm 

alanı genişlediği için Vezirlerin hâs gelirlerinin bir bölümü hazineye kaymakta 

dolayısıyla taşra yöneticileri bid’atlere daha çok başvurur olmaktadırlar. Bu yeni 

                                                
235 Mumcu, Ahmet, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, Ankara, 2007, III. Baskı, Phoenix 
Yayınları, s.6 
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vergiler, hem bid’atlerin önlenmesi hem de taşra yöneticilerine ek ve düzenli bir gelir 

sağlanması amacıyla yürürlüğe konulmuştur. 

Böylelikle taşra yöneticileri de dönemin gerektirdiği “kuvvetli bir kapıya sahip 

olmak” ve bu yolla örfî mükellefiyetlerini yerine getirebilmek imkânı bulmuşlardır. 

İmdâdiyyelerin konuş gerekçesi ve bu gelirden beklenen fayda budur.   
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4.5. XVIII. Yüzyıl Örneğinde Uygulama 

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem batıda hem de Osmanlı dünyasında 

önemli değişmelerin ortaya çıktığı yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı bir olgudur. 

Batıdaki en önemli değişme Avrupa’da devletlerin ulus devlet biçiminde 

örgütlenmesinin ve modernleşmesinin tamamlanmış olmasıdır. Bilindiği gibi modern 

devletler örgütlenme açısından ortaçağ devletlerinden üç önemli noktada farklılık 

gösterirler. Bunlar hükümdarın profesyonel bir orduya sahip olması, ülkenin tüm 

gelirlerinin toplandığı bir merkezî hazinenin oluşması ve hazineden maaş alan 

profesyonel memur kadroları aracılığı ile devlet işlerinin gördürülmesi hususlarıdır. 

Bu hususlara sahip modern devleti temsil eden kral ya da hükümdar bütün 

yetkileri elinde topladığı için devlet aynı zamanda absolutik(mutlakiyrtçi) yapıya 

bürünmüştür. Tabi bu özelliklerin ortaya çıkışında siyasal sosyal ve ekonomik diğer 

koşulların etkisi de büyüktür.236 

 

Yeniçağ sonrası Avrupa kıtasında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle 

deniz aşırı ülkelerle kurulan kapitalist ilişkiler bunlardan birisidir. Modern dönemin 

savaş silah ve stratejilerine getirmiş olduğu yeni anlayış da bir diğer faktördür. Bu iki 

gelişmenin paralelinde iktisadi şartların yön verdiği bir diğer değişim de maaşlı 

profesyonel orduların artık hükümetler için vazgeçilmez birer unsur haline gelmeleridir. 

Savaş sanayinin gelişmesinin uzantısı olarak savaşların finansmanında yeni usul ve 

kaynaklar problemi ortaya çıkmıştır. Bu durumun Osmanlı askeri ve mali sistemine 

                                                
236 Davies, Norman, Avrupa Tarihi, Çev. Kılıçbay Mehmet Ali, Ankara 2006 İmge Yay.  s. 625-643 
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etkisinin olacağı açıktır. Özellikle yeni kıtadan getirilen gümüşün etkisiyle Osmanlı 

devleti ateşli silahları kullanmayı bilen ücretli askerlere daha fazla ihtiyaç duyacak ve 

bu durum Osmanlı sisteminin ana unsurları olan tımar ve kul sistemlerini derinden 

etkileyecektir.237 

Osmanlı devletinin merkez ve taşra örgütlenmesinde yaşadığı değişim ve bu 

değişimin ortaya çıkardığı bir sonuç olan mali sistemin değişikliği daha doğrusu ücretli 

profesyonel askerlerin devlet için artık vazgeçilmez konuma gelmesi devleti bu 

profesyonel ordunun masraflarını karşılamak için yeni kaynak arayışına yöneltmiştir.  

Osmanlı devleti böylesi bir değişime kendi bünyesi içinde pratik olabilecek 

çözümler arayışına girmiştir. İlk olarak merkezi hazinenin gelirlerinin artırılmasına 

yönelik olarak, geleneksel tımar sistemini iltizam adı verilen yeni bir sisteme 

dönüştürerek nakit sıkıntısını aşmayı ummuştur. Buna ilaveten olağanüstü zamanlarda 

devletin başvurduğu Avarız vergilerinin miktar ve çeşidi artırılarak düzenli ve yıllık 

olağan vergiler haline getirmek olmuştur. Devletin böylesi bir sistem değişikliğine 

gitmesi; değişen ekonomik ve siyasal şartlara bir çeşit çözüm ürettiğini göstermektedir. 

Görüldüğü gibi burada en önemli husus, ortaçağ döneminin diğer devletlerinde olduğu 

gibi Osmanlı develeti’nde de vergilerin bir takım hizmetler ve yükümlülükler karşılığı 

olarak kral tarafından görevlilere tevcih edilmeyip, merkezi hazinede toplanması ve 

buradan maaş olarak görevlilere ödenmesi değişimidir. 

Avrupa; modernleşme olgusuyla birlikte yönetim biçimlerinin dönüşümünde 

kendine özgü bir ayrıcalık sahibidir. Osmanlı devleti de batı ile benzer değişiklikleri 

yaşamıştır. Ancak; kurumsallaşma, devamlılık, yoğunlaşma söz konusu olduğunda eğer 

                                                
237 Öz, Mehmet; Osmanlı’da Çözülme ve Gelenekçi Yorumları, Dergah Yay, İstanbul 1997 s. 39-40. 
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bunları sırasıyla bürokrasi, ordu ve vergi toplama konularında ele alırsak Osmanlı 

devletinin de kendine özgü bir yapıya sahip olduğundan bahsedebiliriz. Modernleşme 

öncesi monarşilerinde mali ve idari kontrol, bayındırlık ve ulaştırma gibi faaliyetlerin o 

dönemde kıtalar çapında örgütlenen bir merkez tarafından değil de küçük birimler 

tarafından yerine getirildiği ve bu durumun bu devletlerin devamlılıklarının en önemli 

nedenlerinden birisi olduğu dikkati çekmektedir.238 

Benzer bir değişiklik 17. yüzyılın ortalarından başlayarak Osmanlı devletinde de 

kendisini gösterecektir. Osmanlı klasik döneminin temel sistemleri olan tımar ve kul 

sistemleri ortaya çıkan yeni iç ve dış şartların etkisinde kalarak yeni uygulamaları içine 

alacaktır.239 Bu yeni uygulamalardan bir tanesi sultanın vergi veren tebaasının o zamana 

kadar sadece sultanın kullarına ayrılmış olan ve sultanın gücünün vasıtası olan askeri 

kurumu işgal etmeleridir. Reayanın kulların yerini alması ile birlikte sultanın 

otoritesinin uygulanamayacağı, tarlaların ekilemeyeceği ve dolayısıyla da vergilerin 

ödenmeyeceği durumları ortaya çıkaracaktır.240 

Osmanlı klasik döneminde kul sisteminin devlet teşkilatına hakim kılınması ve 

bütün devlet görevlilerine yaydırılması padişahın yetkilerinin kemale erdirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Bütün askeri sınıf padişahın mutlak yetkisinin kuvveti altına 

alınmıştır. 17. yüzyıldan itibaren bu sistem de bir değişime uğramış; devşirme kökenli 

olmayanlar da askeri sınıfın imtiyazlarından faydalanmak düşüncesi ile kul statüsü elde 

etmek için harekete geçmişlerdir.241 

                                                
238 Ortaylı, İlber, “Türkiye’de Klasik Çağın Algılanması”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt, 51 s.1-4, Ankara, 1996 
239 İnalcık, Halil, “Military And Fiscal Transformatıon”, Archıvum Ottomanıcum, VI 1980 s 283-337 
240 İnalcık, Halil,  Osmanlı İmparatorluğunda Ekonomik ve Sosyal Hayat, s.159  
241 Mumcu, Ahmet, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, s. 59 Ankara 2007 Phoenix Yay. 3. baskı  
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16. yüzyıldan itibaren tespit edilebilen nüfus artışı ve Amerikan gümüşünün 

Avrupa’da yaratmış olduğu enflasyon Osmanlı devletinin klasik dönemde yaratmış 

olduğu sistemin çözülüşünde başlıca etkenlerden biri olmuştur. Bu dönemde memur ve 

asker maaşları sabit kalırken fiyatlar yükselmiş ve bu da sosyal huzursuzlukların 

nedenlerinden birisi olmuştur. 242  

Hükümet; Tımar sistemi ile devlet toprakları üzerinde hem ekonomik bir 

dayanak noktası oluşturmuş hem de toplumun büyük bir bölümünü kontrol altında 

tutmuş olmaktadır. Şimdi bu sistemin değişikliğe uğraması ile birlikte devletin 

bütünlüğünü sağlayan ve yönetimdeki kurumları mali açıdan destekleyen temel sosyo-

ekonomik dayanak şekil değişikliğine uğrarken, akılcılığını da kaybedecektir. Bir başka 

ifade ile tımar sisteminin dönüşümü ve daha sonra çöküşü, üreten ve vergi ödeyen 

kaynakların bozulması ve reaya arasında dengeyi, düzeni ve istikrarı sağlayan sosyal 

yapının bozulmasına neden olmuştur.243 

16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı tımar sistemi bozulmaya başlamıştır. 

İran ve Avusturya savaşlarının sebep olduğu mali sıkıntı ülkenin ekonomik yapısını 

altüst eden bir enflasyona yol açmıştır. Buna bağlı olarak meydana gelen ayaklanmalar 

ve eşkıyalık hareketleri toprağa bağlı olan köylünün devlete güvenini yitirmesine neden 

olmuştur. Düzensiz göçler de ülkenin tarımsal gelirlerini azalttığından hükümet gittikçe 

artan masraflarını karşılayamaz hale gelmiştir. Yeni kaynaklar arayışına giren hükümet 

devletin temel taşlarından olan Dirlik sistemini terk ederek daha önce yetenek ve 

yararlılıklar karşılığında bir takım asker ve memurlara verilen dirlikleri şimdi açık 

artırma ile devlete en çok para ödeyene vermeye başlamıştır. Bu durum dirlik sisteminin 

                                                
242 İnalcık, Halil, “Military And Fiscal Transformatıon,” Archıvum Ottomanıcum, VI. 1980 s, 288 
243 Karpat, H. Kemal, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Ankara 2006 s.228 İmge yay. 
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tamamen işlemez hale gelmesine ve iltizamla dirlikleri alanların 18. yüzyıldan itibaren 

kendilerini toprağın sahibi gibi görmelerine yol açmıştır. 

17. yüzyıl ortalarında başlayan bu süreç bütün 18. yüzyıl boyunca devam eder ve 

bu süreç içinde tımar sistemi ve kul sistemleri yeni görünümler kazanırken tımar sistemi 

açısından en önemli değişiklik daha önceleri sadece haslar için başvurulan bir yol olan 

iltizam sisteminin genişlemesi ve bu sayede yine daha önceleri hazineye girmeyip dirlik 

sahiplerine tevcih edilen gelirlerin büyük bir bölümünün merkezi hazineye alınmasıdır. 

Bu açıdan Avrupa’daki değişim ile Osmanlı devleti arasında büyük bir paralellik vardır. 

Görüldüğü gibi klasik dönemde nasıl devlet ile reaya arasındaki ilişkilerin 

kurulmasını sağlayan önemli bir enstrüman olarak vergi karşımıza çıkıyor idiyse bu 

dönemin de en önemli belirleyicisi vergidir. Bu süreç içinde verginin belirleyiciliği iki 

noktada etkili olmuştur. Birincisi daha önce İslam vergi hukukuna göre öşür adı altında 

ürünün muayyen bir miktarı kazanç vergisi olarak reayadan talep edilmekte ve bu ayni 

vergiler kaynağında dirlik sahiplerine bırakılmaktaydı. Şimdi bu vergilerin büyük bir 

bölümünün merkezi hazineye bağlanması ve bu vergilerin toplanma hakkının hazine 

tarafından müzayede ile mültezimlere bırakılması mültezimler ile hazine arasında yeni 

bir ilişki doğurdu. Dirliklerin büyük bir bölümü mukataalaştığı 244 için mültezimler 

sadece bir vergi toplayıcısı olmaktan öte bir taşra örf görevlisi niteliğini de kazandılar. 

Osmanlı sisteminde kuruluş döneminden itibaren merkeze bağlı bir bürokrasi ile 

yine merkezin emrinde olan talimli meslekten bir ordunun yüklendikleri faaliyetleri 

finanse etmenin zorluğu bilinmektedir. Osmanlı hükümeti açısından geniş bir 

                                                
244 İnalcık, Halil, “Centralization and Decentralisation in Ottoman Administration”, Studies İn 
Eighteenth Century Islamıc Hıstory,  Edited by Thomas Naff –Roger Owen, London 1977 s 27-52  
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coğrafyadan toplanacak aynî vergileri doğrudan doğruya ve münferit bir tarzda tahsis 

ederek yürütmek imkansız olduğu için vergilerin nakit olarak alınması veya nakde 

çevrilerek merkezi hazineye ulaştırılması ve merkez tarafından da bu faaliyetleri 

yürütenlere maaş şeklinde ödenmesi zorunluluğu bulunmaktaydı. Devlet tımar sistemi 

dışında iltizam adı verilen bir metot ile bu zorlukları aşmayı deneyecektir.245 

Esas itibariyle mukataa, kamusal gelir kaynaklarına uygulanan bir çeşit kiralama 

sistemidir. Hükümetin ve seçkinler zümresi mensuplarının dayandığı esas işletme ve 

istismar sistemidir. Askeri sınıfın daha da profesyonelleşmesi ve üretimle ilgili her türlü 

bağlantıdan uzaklaşması yönünde bir gelişmedir. Bir diğer yönüyle de kiralama sistemi 

daha ileri bir para ekonomisinin oluşmasını ve taşrada yükümlülüklerini nakit olarak 

ödeyebilecek insanların varlığını gerektirmektedir. Bu sistemin özü daha merkeziyetçi 

bir rejim ve daha az angarya ya da askeri sınıfın daha fazla profesyonelleşmesi ve 

köylünün üretim sürecinde daha fazla özgür kılınması esasına dayanmaktadır.246 

Diğer yandan mültezimler mukataa’247 yetki alanı içinde yaşayan reayadan 

topladıkları vergileri özellikle aynî /öşür bölümünü paraya çevirerek hazineye aktarmak 

durumundaydılar. Bu husus yeni örf görevlisi olan mültezimlerle reaya arasında da 

farklı bir iletişimin doğmasına neden oldu. Vergilerin  (özellikle aynî vergilerin) büyük 

                                                
245 Genç, Mehmet “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”  Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 
Ekonomi,s.101  
246 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c.I s. 161  
247 Genç, Mehmet, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve 
Ekonomi s. 101 “İltizam diye bilinen sistem muhteva ve mekan olarak birbirine yakın bir veya birkaç 
vergi kaynağının birleşimini temsil ve ifade eden ve maliye nazarında normal olarak yıllık nakdi bir gelir 
yekunu olarak kıymetlendirilen mukataaları ihale ve müzayede etme esasına dayanır. Bu sistemde 
mültezim olarak adlandırılan zümreler kanunlarla mukataa haline getirilen çeşitli iktisadi faaliyetlerden 
belirli bir oran ve miktar olarak ve genellikle ayni şekilde tahsilini tayin ve tespit edilen vergileri 
mükelleflerden toplayıp piyasada nakit haline getirdikten sonra devlet hazinesine ulaştırmakla 
yükümlüydüler.” 
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bir bölümü maktua’ya dönüştü. Yani mültezimler vergi mükellefleri ile her iki tarafı 

memnun edecek bir meblağda anlaştılar. Bu durum mültezimleri yalnızca maliye 

görevlisi değil aynı zamanda bir örf yetkilisi olma sıfatıyla iki yönlü bir görevli olarak 

bu dönemde ön plana çıkarmıştır. Bu durum 18. yüzyıldaki değişimin bir bölümüdür.248 

Savaşların ekonomiden talep ettiği kaynaklar açısından 18.yüzyılda dikkati 

çeken bazı önemli değişmeler yaşanmıştır. Bunlardan birincisi savaş için talep edilen 

mal ve hizmetlerin miktar itibari ile 18. yüzyılın ikinci yarısında oldukça artmış olması 

ve bununla alakalı olarak savaşların büyüklüğü ve Osmanlı devletinin rakiplerinin 

kuvvetlerindeki değişme ile ilgili olmasıdır. İkinci olarak savaş dönemi boyunca hızlı 

fiyat artışlarının yaşanmasıdır. Özellikle 18. yüzyılın son dönemlerinde savaş için talep 

edilen mal ve hizmetlerin piyasa ortalamalarının çok üstünde seyretmesi dikkat 

çekmektedir. Üçüncü önemli değişme ise bütçe giderlerinde görülen önlenemeyen 

artıştır. Devlet mevcut imkânları ile bütçe gelirlerini masraflarını karşılayacak seviyeye 

çekmekte zorlanmaktadır.249 

 

18. yüzyılın ikinci yarısında dikkate değer olan nokta Avarız cinsinden 

vergilerin olağanlaşması, yaygınlaşması ve nakde dönüşmesi sonucu devlet ile reaya 

arasında oluşan ilişkinin yeni boyutudur. İşte bu bölümde bu boyutun somut örnekleri 

                                                
248 Taş, Hülya,  17. Yüzyılda Ankara, Ankara, 2006,TTK Yayınları, s, 51, ” Mukataa’ Osmanlı 
hazinesine gelir sağlayan bir kurumdur. Mukataaları tarımsal üretime dayalı olanlar ile şehirlerdeki 
üretim, ticaret ve aynı zamanda yönetimle ilgili olan mukataalar olarak gruplandırmak mümkündür. 
Niyabet ve ihzariye gibi mukataalar yönetimle ilgili iken ihtisap, gümrük, damga, mizan-ı harir gibi 
mukataalar doğrudan üretim ve ticaret ile ilgili olan mukataalardır.” 
249 Genç, Mehmet,  “18.Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 
Ekonomi  s. 217 



 132 

verilecektir. Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi Avarız cinsinden vergiler aslında 

şeriatın cevaz verdiği bir talep niteliğindedir. 

 

Ancak bu talebin cinsi, miktarı ve şekli Sultan tarafından belirlenir. Ve avarız 

vergileri doğrudan merkez tarafından alınabildiği gibi (tekalif-i divaniye) taşrada 

padişahın görevlendirdiği her kademedeki örf görevlileri tarafından da reaya’ya 

yüklenebilirdi. Fakat bu yükümlülüğün iki temel ölçütü vardı. Bunlardan birincisi böyle 

bir verginin alınmasını gerektiren şartların oluşması, ikincisi oluşan bu yeni şartlardan 

etkilenen reaya’ya örf mensuplarının bir hizmet götürme zorunda kalmalarıdır. 

Avarız cinsinden vergileri olağan vergilerden ayıran en önemli özellik bunlardan 

yeni şartların oluşmasıdır. Yoksa olağan ve avarız cinsinden olan vergilerin her ikisinde 

de talep edilmesi için karşılığında reayaya bir hizmetin verilmesi ön koşuldur. Yani 

Osmanlı kamu yönetim hukuku açısından her vergi bir hizmetin karşılığıdır. İşte 18. 

Yüzyılda klasik sistemler yeni koşullar altında değişime uğrarken avarız cinsinden 

vergiler yeniden düzenlenmiş, devlet reaya arasındaki ilişkilerin önemli bir bölümünü 

kaplamıştır. Bu ilişkiler içinde sözü edilmesi gereken bir diğer nokta da şudur. 

 

Bilindiği gibi avarız cinsinden vergiler vergi mükelleflerinden münferiden alınan 

vergiler değillerdir. Fonksiyonel özelliklerine göre oluşmuş, cemaatlerden alınan 

vergilerdir.(mahalle,  köy,  meslek cemaatleri gibi) 
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Bu bakımdan avarız vergileri devlet ile birey arasındaki ilişkilerden çok devlet 

ile cemaatler arasındaki ilişkiler için gösterge niteliğindedir. Memalik-i Mahruse’nin 

çeşitli bölgelerindeki köy kasaba ve şehirlerde yaşayan sosyal gruplara bu verginin 

dağıtımı açıklanması gereken bir sorundur. Ayrıca ikinci açıklanması gereken konu her 

bir cemaatin içinde gerçek vergi mükellefleri arasında adaletli bir dağılımın 

sağlanmasıdır. 

Bu durumu belgelerde açıkça izleyebiliyoruz. 8 Safer 1145 (31/07/1732) tarihli 

bir belgede şunlar anlatılmaktadır.250 Aynaroz kazası naibi arzına dayanarak şunlar 

anlatılmaktadır. İpsala kazası hüküm bölgesi içinde bulunan Çavuş-u Kebir köyü 

ahalileri kendilerine güçlerinin üzerinde avarız vergisi ‘salındığından’ yakındıklarını 

ayrıca şehir kethüdasının* kaza yerleşiklerinin üstesinden geleceğini düşünerek daha 

birçok teklifleri dahi buna eklediğini beyan ederek daha önce bu durumun önlenmesi 

için divandan ferman çıkarttıklarını ve köylerinin İpsala kazasından alınıp Aynaroz 

kazasına bağlanmasını ve umur-ı şeriyyelerini yani mahkemede çözümlenmesi gereken 

sorunlarını Aynaroz kadısına götürülmesini öngören yeni bir düzenleme yapıldığını 

belirtmişlerdir.  

Hal böyle iken İpsala’daki Kethüdâyerinin**kendilerine zulmettiğini ve yeniden 

İpsala’ya bağlanmalarını sağlamak için çeşitli iftiralarda bulunduğunu belirterek bu 

durumun önlenmesini istemişlerdir. Köylülerin yakınmaları üzerine Hazine de saklanan 

                                                
250 BOA, MAD, No: 8460, 8 S 1145 (31/07/1732), s.5 
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Mevkufat defterlerine*** bakılmış ve bu köyden bazı kişilerin emirlere itaat 

etmediğinden dolayı İpsala naibinin şikayetleri üzerine Bozcaada kalesine 

hapsedildikleri görülmüş ve iyi hallerinden dolayı salıverilmeleri ve köylüleri ile birlikte 

yükümlülüklerini eda etmeleri için kadı’nın tembihatta bulunmasını istemişlerdir.251 

                                                
251 BOA, MAD, No: 8460, 8 S 1145 (31/07/ 1732), s.6 

*Kethüda:  Osmanlı şehirlerinde 18. yüzyıldan önce şehir, kasaba ve köylerde yaşayan reayanın ortak 
yükümlülüklerini yerine getirmek ve ortak istemlerini ve şikayetlerini resmi otoritelere bildirmek 
üzere beldenin ayan ve eşrafı arasından onların ortak iradeleriyle seçilen ve divandan berat alarak 
görevi kesinleşen temsilci demektir. 18. yüzyılda bu görev kaza ayanı denen görevliler tarafından 
yerine getirilmiştir. Bkz Özer, Ergenç,  “Ayan ve Eşraf Diye Anılan Seçkinler Grubunun 18. 
Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Rolü Üzerine”,  
 
** Kethüdayeri: Taşrada görevlendirilmiş kapıkulu süvarileri Altı Bölük diye nitelendirilirdi. (Sipah, 
Silahtar, Sağ Garipler, Sol Garipler, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler) . Bu Altı Bölük ağalarının ortak 
mektubuyla taşradaki süvarilerin komutanlığına atanan kişiye kethüdayeri denirdi. Altı Bölük Halkı 
ve taşradaki yeniçeriler şehrin kalesinde ikamet ederler ve genel güvenliğin sağlanmasında rol 
oynarlardı. . Bkz Özer Ergenç, “Ayan ve Eşraf Diye Anılan Seçkinler Grubunun 18. Yüzyılda 
Osmanlı Toplumunda Rolü Üzerine”,  
 
 
 
*** Mevkufat Defteri: Hazine-i Amire’de Avarız yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kaza kaza 
belirlenen Avarız hane kayıtlarının tutulduğu defterlere Mevkufat Defterleri denirdi. Bkz Musa 
Çadırcı’ Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara, 
1997,  ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, BDAGM, 2. Baskı,  İstanbul, 2000, Yayın No: 42  
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SONUÇ 

Osmanlı devleti klasik ve sonrası dönemlerde meydana getirmiş olduğu yapılar 

ile hedeflerine uygun politikaları uygulamayı mümkün kılıyordu. Özellikle modern 

dönem öncesi devletlerin en önemli sıkıntısı olan vergi konusunda,  Osmanlı devleti 

kendince pratik uygulamalar geliştirmişti. Osmanlı idare hukukunda vergi, reayaya 

götürülen bir takım hizmetlerin karşılığı olarak öngörülmektedir. Modern dönem 

öncesinde devletlerin vergiyi halkı üzerine bir angarya aracı olarak mı? yoksa sunulan 

bir takım hizmetlere karşılık olarak mı? talep ettikleri sorusu cevabını bulamamaktadır. 

Osmanlı devleti örneğinde bu soruya verilmeye çalışılan yanıtlarda devletin vergi 

organizasyonlarında geliştirmiş olduğu sistem ile dönemin teknolojik koşullarının 

sınırlamalarını aşabilecek bir yapı meydana getirmiş olduğu doğrultusundadır. 

Osmanlı devleti ele aldığımız bu çalışmamızda Avarız olarak adlandırılan vergi 

grubunu halkı üzerine salarken ve bu vergiden beklentilerini ortaya koyarken kamu 

menfaatini ön planda tutarak ve öte yandan halkın da ezilmesini engelleyecek önlemler 

alarak yürütmeye çalışmıştır. 

Osmanlı devleti avarız vergilerinin devlet için vazgeçilmez bir eleman olmasıyla 

birlikte artık verginin iki boyutlu yönünü ihmal etmeye başlamıştır. Halk ile arasındaki 

bağı sağlayan bu vergi adeta üstesinden gelinemeyen bir kambur halini almış ve ülkenin 

karışık dönemlerinde özellikle 17 yüzyıl sonunda İran ve Avusturya savaşları boyunca 

ve Celali isyanları sırasında bu verginin halktan ağırlaştırılarak tahsil edilmeye 

çalışıldığını görmekteyiz. Topraksız kalan köylünün veya yerini yurdunu terk edenlerin 
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cemaat veya grup olarak salınan bu verginin tahsilinde yaratacağı güçlükler devamlı 

şikayetlere konu olmuştur. 

Osmanlı devleti Avarız vergisini kendi vergi sisteminin içerisinde bir 

değerlendirmeye tabi tutmuştur. Gerileyen bir ekonomide vergi gelirlerini aynı tutmak 

veya artırmak gibi bir amaç gütmenin güçlüğü karşısında devlet, daha önceden 

belirlediği ve az çok sabit olan hane’ye dayalı vergi uygulamasını avarız vergilerinde 

uygulayabilmiştir. Ancak bu arada vergi yükü altında ezilenlerin de isteklerine, 

hazineye zarar getirmeyecek derecelerde çözümler bulmaya çalışmıştır. 

Osmanlı devleti avarız vergi grubunu reaya üzerinde bir külfet olmaktan 

çıkarmak için bu vergiyi, gerçek vergi yükümlüleri üzerinden değil yükümlülerin 

meydana getirdiği cemaatler üzerinden tahsil etme yolunu benimsemiştir. Ayrıca bu 

verginin ödenme güçlüğü yaratması durumunda da bir takım hizmetler formatında 

verginin ödenebilmesine kolaylık sağlanabilmektedir. 

Biz bu çalışmamızda Avarız vergisinin hangi hukuksal dayanak ile reayadan 

talep edidiğini ve bu verginin toplanması sırasında doğabilecek olumsuzlukları 

gidermek için ne gibi yöntemler geliştirebildiğini kadılar ve naiblerine gönderilen 

emirlerden anlayabilmekteyiz. Vergi tahsildarları olan memurlarının da kadı’nın görev 

alanı içerisinde sıkı bir denetime tutulması devletin vergiyi sadece bir vatandaşlık bağı 

olarak görmeyip reaya ile arasındaki ilişkinin devamı için dikkatle korunması gereken 

bir mefhum olarak görmesine neden olmuştur. 
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EKLER 
 

EK I. 
AVARIZ HANESİ KANUNNAMESİ 

ATIF EFENDİ KÜTÜPHANESİ NO:1734 VARAK 39/A, 40/B 
 

SURET-İ HÜKM-İ ŞERİF 

 Akda kudati’l müslimin evla vülati’l muvahhidin ma’denül fazl-i ve’l yakin 

hüccetü’l hakiki ale’l halkı ecmain varisu ulumi’l enbiya-i ve’l mürselin olan el 

muhtassu bi-mezidi inayeti’l melikil muin Mevlana el- hâkim bi- mahruse-i İstanbul 

zide’t fezalihu tevki’-i refi-i hümayun vasıl olıcak malum ola ki… 

 

1) Haliyâ bi inayet’illahi Teala sefere niyet edüb ol maslahat için umumen 

memalik-i mahrusemden avarız ihraç olunmasın emredüb Mahruse-i 

İstanbul’dan dahi hane-i avarızdan ve kadimden hane-i avarızdan olup sonradan 

ehli berat olanlardan her haneden âlâ, evsât ve ednâ itibarınca ellişer akçe tayin 

olundu. 

 

 

2) buyurdum ki hükmi şerifimle Ahmet nam kulum vardıkda bir an tehir etmeyüb 

bu hususa bizzat muaşeret edüb Mahruse-i mezburede olan avarız hanelerini onat 

vechile teftiş edüb Müslümanların kadimden hane-i avarızdan olub sonra bir 

cihet olup ehl-i berat olanları dahi başka defter edüb badehu hallerine ve 

kudretlerine göre emr-i şerifim mucebince âlâ, evsât ve ednâ hali üzere 

avarızların tayin edüb ve ber vechi ta’cil cem’ eyleyüb mezkur kulumla ve yarar 

adamınla Hızane-i Amireme gönderüb teslim edesin. 
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3) Mahruse-i mezburede sabık senelerde 7-8 bin ve daha ziyade haneden avarız 

ihraç olunagelmiştir. Şimdi bir miktar tenezzül etmiştir. Ma’a hâzâ Rumeli’nden 

ve Anadolu’dan Mahruse-i mezbureye nice adem gelüb temekkün edüb hane 

ziyade olmak üzeredir. 

 

 

4) İmdi bu hususda gereği gibi ihtimam edüb ve maslahat naiblerine ve ademlerine 

ısmarlayup bi nefsihi görüb her mahallenin imamlarını ve kethüdalarını ve kefere 

mahallelerinin dahi papazlarını ve sair ihzarı lazım olan ehl-i vukufunu getirdüb 

kemâl-i istiksa ile teftiş edüb emri şerifim mucebince her birin alet alet tertip 

müfredatla defter ettirüb emr-i şerifim üzerine avarızların tahsil ettirüb hane-i 

avarızdan olanlardan bir hane baki koymayup cümlesinin avarızlarını alıp defter 

ile dergahı muallama gönderesin  

 

5) ve her şahısdan ne alınırsa alınan avarızın miktarın ol ismin tahtına bile kayıt 

ettiresin ve yazılan defteri imzalayup ve mühürleyüp südde-i saadetime bile 

gönderesin bu bahane ile kulum ve naiblerin hilaf-ı emr kimesneden akçe alup 

zulm ve teaddi olunmaktan ve hane-i avarızdan olanlardan kimesne baki 

kalmaktan hazar edesiz. 

 

 

6) ve  bazı kimesneler Mahruse-i mezburede gelip kira odalarında sakin olub avarız 

vermezlermiş, göresin, hariçden gelip kira odalarında sakin olmuşlar ise onun 
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gibilerden dahi âlâ, evsât ve ednâ itibarınca avarızların aldırıp ve müstakil 

müfredatla defter ettiresin. 

 

 

7) ve bi’l fiil bazı odalar varmış ki sabıkan avarız hanesi olup sonra bazı kimesneler 

satın alıp yerine kira evleri ve odalar yapmışlar içinde sakin olan kimesneler 

hane-i avarız değildir deyu avarızların vermezler imiş bu asılları dahi teftiş 

ettirüb göresin sabıkan hane-i avarızdan olup şimdi kira evleri ve odaları olmuş 

ise içinde sakin olanları müstakil defter edüp her birinin haline ve kudretine göre 

avarızların aldırıp bir hane baki kodurmayasız 

 

8) ve bir mahalle fakir olup bir mahalle gani olsa ikisinin hanelerin birbirine zam 

edüp avarızların âlâ, evsât ve ednâ itibarınca adalet üzere salub aldırasın.  

 

 Şöyle bilesin alamet-i şerife itimat kılasın   

Tahriren fi yevmi’s sabi aşer min şehri şevval’il mükerrem senete seb’ ve hamsin ve 

tis’a ve mi’ete . 17 Şevval 957 (Bi- makam Konstantiniye) 
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EK II. 

ANKARA ŞER’İYYE SİCİLİ, NO: 9 SAYFA: 239 

 

  Akda kuzat’ül –müslimin evlâ vülâti’l- muvahhidin mâdenü’l- fazl ve yakîn 

vâris-i ulumi’l- enbiya-i ve’l-mürselin hüccetü’l-hakkü’l- âlâ-halkü’l ecmain el- 

muhtassu bi- mezidi inayeti’l –meliki’l –muin Mevlana Ankara kadısı zide fezalihu 

Tevki’i refi’ul-  hümayûn vasıl olıcak malum olaki hala dersaadetime arz gönderüp 

ve bazı vilayet ahalisi dahi arzıhal edip bizim vilayetimize birkaç defa celali 

müstevli olup şehrimiz ve diyarımız harap edip eşkıya gâret ve harasetinden sülüsü 

kalmamıştır ve kalanların dahi bendeler lazım gelen tekalife tahammülleri 

kalmamışken vaki olan avarızlarımızı mevcutlarımızdan almağa kanaat etmeyüp 

namevcud olanların tekalifi bize tahmil olunmak ile takatimiz kalmamıştır terki 

diyar eylememiz mukarrerdir deyu bildirip ol babda hükm-ü hümayunum rica 

eyledikleri ecilden aslı ve hakikatı ile görülüp her üç mükemmel hane bir avarız 

hanesi addolunmak hin-i cemide defter edüp imzalayup ve mühürleyüp bir suretin 

sicili mahfuza kaydedip mukaddema irsal olunan emri şerifim mucebince tahsil 

olunan bedel-i kürekçi akçesinin minval-i meşruh üzere defter edüp Asitane-i 

saadetime gönderüp dahil-i hazine ettirmek emredüp buyurdum ki hükm-i şerifim 

vardıkda bu babda sadir olan ferman-ı saadetim mucebince amel edüp taht-ı 

kazanızda vaki olan şehir mahallatını ve kurra ahalisini mahkeme-i şerifeye davet 

edip mevcud bulunanların her üç mükemmel hanelerin bir avarız hanesi addeyleyüp 

ferman olunan bedel-i kürekçi akçesinin bu vecihle mevcutlarından cem’ ve tahsil ve 

defter eyleyüp her karyeden hesab-ı merkum üzere kaç tane olursanız ahali-i mahalle 

ve karyelerin mevcutlarının ellerine sihhati üzere imzalu ve mühürlü temessük 
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verdikden sonra mevcud ve namevcudların sicil-i defter eyleyüp ve firar eyleyen 

karyeleri dahi yazıp defter eyleyüp imzalayup ve mühürleyüp Dergah-ı Muallaya 

irsal eyleyesin ki defterlerin ile amel olunup avarız akçeleri defterin ile alınıp dahili 

hazine oluna amma bu babda bir vehicle ihtimam eyliyesizki mabeynde hile ve hûda 

olmak lazım gelmeye zira bu husus sonra yerli yerinde kariye bekariye sual ve teftiş 

olunup reayaya verdiğin temessük ve defterlerine tatbik olunsa gerektir muvafık ve 

mutabık ise febiha ve illa sonra hilafı zuhur ederse muhkem mesûl ve muateb olman 

mukarrerdir  ona göre basiret üzere olup ber- vechi adalet ve istikamet-i eda-yı 

hizmet edesiz şöyle bilesiz alameti şerife itimat kılasız. (27 Zilhicce 1015/25 Nisan 

1607) 
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EK-3 

TANZİM-İ İMDADAT-I SEFERİYYE VE HAZERİYYE252 

 Bu ana gelince seferler vukuunda eyalet ve elviye mutasarrıfları olan vüzera-yı 

‘azam-ı mirmiran imdad- ı seferiye namıyla reaya fukarasından nihaye mal alıp nam-ı 

devr ile sükkan-ı memalik-i Mahruseyi pa mal gadr-i cevr ettiklerinden sonra orduyu 

hümayuna mülhak ve mülaki olduklarında perişan kapı ile gelip mansıbından  gereği 

gibi imdad-ı seferiyemizi alamadık deyu müzayaka hallerinden şikayet ve memur 

oldukları hıdemat- ı seferiyede bu gadr ile izhar fütur ve rehavet ettiklerinden naşi bu 

haleti mutlaka irad ve masrafları mazbut olmamaktan neşet edip her bir liva ve eyalet 

mutasarrıfı mansıbından mükemmel kapılar ile birkaç sefer seferliyecek mertebe akçe 

aldığı zahir ve bahir olmağla her mansıbın tahammülü mertebe imdadı seferiyesi 

muayyen ve ol miktar tayin tayin ile sefere ne mertebe kapı halkı ile gelmek mümkün 

olduğu mübeyyen olmak lazım gelse hem reaya fukarası tahammüllerinden efzun mal 

mutalebesinden halas olup ve hem vilayet memalik dahi muayyen olan imdadı 

seferiyesinin iktizasına göre tertip olunan mertebeden kalil adem ile sefere gelmeyüp bu 

mani imaret balada ve kesretü’l- cünd  bais ve badi olacağı mülahaza ve istisvab 

olunmağla fimabad eyalet ve elviye mutassrrıfları bi”n- nefsi imdad-ı seferiye tahsil için 

azim cemiyet ile kaza ba kaza devr ve her kazadan müft-ü meccanen zad ve zehayir 

ahzinden sonra tahammülünden birkaç kat ziyade imdadı seferiye tahsiliyle reaya 

fukarasını dermande zulm ve cevr etmeyüp her bir eyalet ve livanın tahammülüne göre 

imdadı seferiye ve mübaşiriye ve kapı harcı için adedi muayyen takdir ve tebeyyün ve 

paşalar meblağ-ı merkumun nısfını kendi mesarifi ve levazımına ve nısfı aherinden her 

bir nefer yetmiş guruşa olmak üzere kapı halkı namına müsellah ve mükemmel ademler 

tedarik edip bu vechile irad ve mesarifleri mazbut ve maktu olmak hususuna nizam 

verilmek için mikdaran devletden taraf taraf mutemed aliye ademler tayin olunmağla bu 

nizamı mütezammın olan emri ali üzerine bu nizam mezkure her kim muhalefet ederse 

ku’ran-ı  münzel hakkı için katl ederim tabiriyle hatt-ı hümayun-ı celadet makrun keşide 

buyuruldu.  

 

 

                                                
252 Raşid Tarihi, cilt IV s.389 
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EK-4 

       KARAMAN ŞERİYYE SİCİLİ, NO: 278 

                                                       SAHİFE- 3 

 

 1-İşbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-i 

hümayun mühimmatı için olan avarız hanelerinin her bir hanesinden rub’u dakik ve 

maadası şair olmak üzere kile-i İstanbul birer kile nüzul zahiresinin cem’ve tahsiline 

memur olan muhassılı emval refiyu’l – kadr azimü’ş  –şan hazretlerinin huzur-u 

ali’sinde Nebi bin Ahmed ve İbrahim bin Sinan ve Mustafa bin Ramazan nam 

kimesneler müşarü’n ileyh Mehmed paşa hazretleri Ürgüb kazasında ber mucebi emri 

ali’ cem’ve tahsil eylediği terekeden ve maadası şair’i kile-i İstanbul ile 20 kile tereke 

her bir kilenin 1040’ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa yedinden bi’t- tamam ahz ve 

kabz eyleyüb mahalli memura kendimiz isal ve orduyu hümayun eminine teslim ve 

beratı zimmetimize mahtum ve nişanlu temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam eyledik 

dediklerinde mıkırr- ı mezburların ikrar-ı meşruhlarının müşarü’n ileyh Mehmed paşa 

hazretleri kabul ve tasdik edip zikr olunan tereke ve meblağı mezburlar birbirlerine 

kafili dahi Ali çavuş bin İnam efendi nam kimesne bi’l muvacehe zikr olunan tereke ve 

meblağa kefil oldum deyu ikrar ve tekeffül eyledikde müşarü’n ileyh Mehmed paşa 

hazretleri kefaleti merkumeyi kabul eyledikde gıbbe’t taleb ketb olundu Tahriren fi 

evaili cemaziye’l evvel sene seb’a ve işrin ve elf (Evaili cemaziye’l evvel 1027) 

  

Şuhudu’l- hal İbrahim Efendi Defterdar(sabıkan), Mustafa Çelebi el- katib, Piri 

Çavuş an Dergah-ı Ali ve  gayrıhum (mine’l- hazirun) 

 

 2-Larende muzafatından karye-i Uruzan sakinlerinden Abbas bin İmirza nam 

kimesne meclisi şer’de karye-i mezbure sakinlerinden Ömer beşe bin Ali nam kimesne 

muvacehesinde takriri kelam edip karye-i mezburede vaki’ bir tarafı tarik-i amm ve bir 

tarafı Selman ve bir tarafı Ali ve bir tarafı arzıhali mahdud bir kıt’a bağımı mezbur 

Ömer beşe’ye 720 akçeye bey’i bat’ı sahih ile bey’ edip kabzı semeni madud ve teslimi 

mebi’i mahdud eyledim bade’l yevm mülk-ü  müşterasıdır keyfe ma yeşa ve muhtar ve 

mutasarrıf olsun dedikde mukırr-ı mezburun ikrar-ı meşruh el müzakere vicahen tasdik 

ve kabul ettikten sonra sahih-i bey’ ü şiraya hüküm birle ma vaka kayd ve tescil olundu 
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(sene seb’a ve işrin ve elf 1027) 

 

 Şuhudu’l- hal Ahmed Çelebi el katib, Hasan Ali bin Nasır, Mustafa bin Cafer, 

Cafer bin Mehmed ve gayrıhum (mine’l- hazirun) 

 

 3- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-

i hümayun mühimmatı için ……. Olan avarız hanelerinin her bir hanesinden rub’u 

dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin cem’ 

ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr azimü’ş- şan Mehmed paşa 

hazretleri emri şeriflerinde olan Maviş bin Bayezid çavuş nam kimesne ikrar edip 

müşarü’n ileyh paşa hazretleri …………. Kazasında ber muceb-i emri ali cem’ ve tahsil 

eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şair kile-i istanbuli ile 15 kile tereke her bir 

kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri yedinden bi’t- tamam ahz 

ve kabz eyleyüb mahal-i memura kendim isal ve orduy-u hümayun nüzul eminine teslim 

ve berat-ı zimmetime mahtum ve nişanlu temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam 

eyledim dedikde mukırr-ı mezburun ikrar-ı meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri 

kabul ve tasdik edip zikr olunan tereke ve meblağa kefil-i bi’l- mal taleb olundukda 

Beril Ahmed bin Ali ve Yusuf bin Teke nam kimesneler bi’l- muvacehe zikr olunan 

tereke ve meblağa kefil-i bi’l- mal olduk deyu ikrar ve tekeffül eylediklerinde müşarü’n- 

ileyh paşa hazretleri dahi kefalet-i merkumeyi kabul eylemeğin ma vaka’ gıbbe’t- taleb 

ketb olundu tahriren fi’t- tarihi’l mezbur  

 Şuhudu’l- hal İbrahim efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa çelebi el- 

katib, Ramazan çavuş Degah-ı âli, Abdulbaki bin Abdulkerim Efendi, ve gayrihum 

mine’l- hazirun  

 

 4- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer  

mühimmatı için vilayet-i Karamanda olan avarız hanelerinin her bir hanesinden rub’u 

dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin cem’ 

ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr azimü’ş- şan Mehmed paşa 

hazretlerinin huzur-ı şeriflerinde Gaferyad sakinlerinden Abdullah ağa nam kimesne 

ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Hacı Bektaş kazasında ber mucebi emr-i âli 

cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i 
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istanbuli ile yirmibeş kile tereke  her bir kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh 

paşa hazretleri yedinden bi’t- tamam ahz ve kabz eyleyüb mahal-i memura kendim isal 

ve orduy-u hümayun nüzul eminine teslim ve berat-ı zimmetime mahtum ve nişanlu 

temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam eyledim dedikde mukırr-ı mezburun ikrar-ı 

meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul edicek  zikr olunan tereke ve meblağa 

kefil taleb olundukda Ömer bin Yakub ve İsmail bin Veli  nam kimesneler bi’l- 

muvacehe  kefil olduk deyu ikrar  eylediklerinde müşarü’n- ileyh paşa hazretleri dahi 

kefalet-i merkumeyi kabul eylemeğin ma vaka’ gıbbe’t- taleb ketb olundu tahriren fi’t- 

tarihi’l mezbur  

  

 Şuhudu’l- hal İbrahim efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa çelebi el- 

katib, Ramazan çavuş Degah-ı âli, Abdulbaki bin Abdulkerim Efendi, ve gayrihum 

mine’l- hazirun  

 

 5- Müşir-i mufahham vezir Mehmed paşa hazretleri Yesserallahu mâ yeşâ 

hazretlerinin havâs-ı hümayunlarından bi’l fiil Ilgun voyvodası olan umdetü’l- emasil 

ve’l akran Murtaza çavuş zide kadrihu meclis-i şer’i şerif-i lazimü’t- tevkırde havâs-ı 

mezbure muzafatından Ilgun tevaibinden karye-i Gerurki sakinlerinden Bayram ve 

Nasuh ibnan Halil nam kimesneleri ihzar ve mahzarlarında takrir edip bundan akdem 

karye-i mezbureden Yusuf bin Halil nam kimesne fevt olub evlad-ı zükuru  ………….. 

taarruzunda olan yerleri müstahkiki tapu oldukda canibimizden vekilimiz olan 

Tarablıoğlu Mahmud beşe zikr olunan yerleri ziyade bahaya kabul eder talib var iken 

muvaza’a edip mezburan Bayram ve Nasuh’ dan …………. Tapuya verib talib-i ……… 

külli gadr etmiştir ve husus-ı mezbureyi ………  Süleymanlardan sual olunsun dedikde 

gıbbe’s- sual karye-i mezbure sakinlerinden el-hac Muhyiddin İyabi ve İbrahim bin 

Nasuh ve diğer İbrahim bin Mihayil ve Ali beşe bin Sevindik nam kimesne hazirun-ı 

bi’l-meclis olup fi’l- vaki’ zikr olunan yerlerin ikiyüz kuruş belki daha ziyade eder 

gabn-ı fahişdir mezbur Mehmed beşe bana gadr etmiştir ikiyüz kuruş ve daha ziyadeye 

bizim makbulumuzdur deyu haber verdiklerinde gabniyete hükm olup mezburan 

Bayram ve Nasuh men’ olundukdan sonra emürü’l- ümera ve’l- kiram kebirü’l kübera 

ve’l- fiham zü’l-kadri ve’l- ihtiram ve ulü’l- ihtişam sabıkan Karaman beylerbeyisi olup 

halen muhassıl-ı emval olan Mehmed paşa edamallahu Teala kadrihularına zikr olunan 
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yerlerin kanun-ı padişahı üzere hakk-ı tasarrufun müşarü’n-ileyh paşa hazretlerine tefviz 

edip resm-i tapu için yedinden ahara bin akça bi’t-tamam ve’l-kemal alıp kabın edip ve 

yedine dahi müzekkere verdim dedikde mukırr-ı mezbur Murtaza Çavuş ikrarını 

müşarü’n-ileyh hazretleri bi’l- muvacehe tasdik-i bi’l- kabul etmeğin sıhhata ve ikrara 

hüküm birle işbu vesika-i anife-i …….. hakika ketb olundu yed-i talibe vaz’ olundu 

Tahriren fi evâili cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve elf  

 

Şuhudu’l- hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa Çelebi el- 

katib, Ali Bey bin Ağca, İsmail Çelebi bin Hacı Muharrem, Fazlı Çelebi bin Mahmud, 

ve gayrihum mine’l- hazirun  

 

6- İşbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan 

sefer  mühimmatı için vilayet-i Karamanda olan avarız hanelerinin her bir hanesinden 

rub’u dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin 

cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr azimü’ş- şan Mehmed paşa 

Yesserallahu Teala ma yeşâ hazretlerinin huAzur-ı şeriflerinde Larende  sakinlerinden 

Bayram Bey bin Halil  nam kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Hacı 

Bektaş kazasında ber mucebi emr-i âli cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve 

maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile beş kile tereke  her bir kilenin 1040 ‘ar akçe 

kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri yedinden bi’t- tamam ahz ve kabz eyleyüb mahal-

i memura kendim isal ve orduy-u hümayun nüzul eminine teslim ve berat-ı zimmetime 

mahtum ve nişanlu temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam eyledim dedikde mukırr-ı 

mezburun ikrar-ı meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik edip  zikr 

olunan tereke ve meblağa müna’am ve mütemevvil kefil’i bi’l-mal taleb olundukda 

mezbur Bayram Beyin karındaşı Ebi bin Halil ve Emrullah Çavuş bin Bayezid  nam 

kimesneler bi’l- muvacehe  zikr olunan tereke ve meblağa kefil’i bi’l-mal  olduk 

dediklerinde  müşarü’n- ileyh paşa hazretleri dahi kefalet-i merkumeyi kabul etmeğin 

ma vaka’ gıbbe’t- taleb ketb olundu tahriren fi’l evasıt Cemazie’l-evvel sene seb’a ve 

işrin ve elf(10-20 Cemaziye’l- evvel 1027) 

Şuhudu’l- hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa Çelebi el- 

katib, Fazlullah Çelebi bin Mahmud ve gayrihum mine’l- hazirun  
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7- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-

i hümayun  mühimmatı için vilayet-i Karamanda olan avarız hanelerinin her bir 

hanesinden rub’u dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile birer kile nüzul 

zahiresinin cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr azimü’ş- şan 

Mehmed paşa hazretlerinin huzur-ı âlilerinde Larende  sakinlerinden Şaban Bey  nam 

kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Aksaray  kazasından ber mucebi emr-i 

âli cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şa’ir  kile-i istanbuli ile üç 

kile tereke  her bir kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri yedinden 

bi’t- tamam ahz ve kabz eyleyüb mahal-i memura kendim isal ve orduy-u hümayun 

nüzul eminine teslim ve berat-ı zimmetime mahtum ve nişanlu temessuk getirmeği 

taahhüd ve iltizam eyledim dedikde mukırr-ı mezbur Şaban Beyin ikrar-ı meşruhunu 

müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik edip  zikr olunan tereke ve meblağa  

kefil’i bi’l-mal taleb olundukda Larende sakinlerinden ………….. Derviş bin Abdullah 

nam kimesne bi’l- muvacehe  zikr olunan tereke ve meblağa kefil’i bi’l-mal  oldum 

deyu ikrâr edip   müşarü’n- ileyh paşa hazretleri dahi kefalet-i merkumeyi kabul 

etmeğin ma vaka’ gıbbe’t- taleb ketb olundu Tahriren fi Cemaziye’l-evvel mine’l-evasıt 

sene seb’a ve işrin ve elf(10-20 Cemaziye’l- evvel 1027) 

Şuhudu’l- hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa Çelebi el- 

katib, Fazlullah Çelebi bin Mahmud ve gayrihum mine’l- hazirun  

 

8- Topkapusunda el- hac Yusuf ibnü’l- hac Ebubekir nam kimesne hâmil-i 

hâze’l-kitab el- hac İbrahim nam kimesne muvacehesinde takrir-i kelam edip bundan 

akdem mezbur el- hac İbrahim 64 vukiyye duhan beher vukiyye otuzar akçaya verip 

zimmetin kalmağla el- haletü hazihi zikr olunan 64 vukiyye duhanın otuzar akça hesabı 

üzere mezbur el- hac İbrahim’den bi’t-tamam ve’l-kemal akçasın ahz ve kabz eyledim 

min-bad husus-ı mezbura müteallık hakkım kalmadı dedikde mıkırr-ı mezburun ikrar-ı 

meşruhunu el mıkırr-ı lehü’l mesfur tasdik-i bi’l- kabul edicek kayd olundu fi 

cemaziye’l-evveli evasıt sene seb’a ve işrin ve elf (10-20 cemaziye’l-evvel 1027) 

Şuhudu’l-hal Hacı Fethullah Ağa, Mehmed beşe bin Abdullah, Ali bin 

Süleyman, Fuad bin Mehmed ve gayrihum mine’l-hazirun     
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Sayfa -4 

 1- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer  

mühimmatı için vilayet-i Karamanda olan avarız hanelerinin her bir hanesinden rub’u 

dakik ve maadası şair olmak üzere kile-i istanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin cem’ 

ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr azimü’ş- şan Mehmed paşa 

hazretlerinin huzur-ı aliyyelerinde  Larende  sakinlerinden zuâma …………  olan zaim 

Mehmed ağa bin Ahmed  nam kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Ürgüp  

kazasından cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şair olmak üzere 

kile-i istanbuli ile yirmi kile tereke  beher  kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh 

paşa hazretleri yedinden bi’t- tamam ahz ve kabz eyleyüb mahal-i memura bizzat 

kendim isal ve orduy-u hümayun nüzul eminine teslim ve berat-ı zimmetime mahtum ve 

nişanlu temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam eyledim dedikde  mukırr-ı mezburun 

ikrar-ı meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik ve kabul edip  zikr 

olunan tereke ve meblağa müna’am ve mütemevvil kefil’i bi’l-mal taleb olundukda 

kıdvetü’l- emasil ve’l- akran Biri Çavuş nam kimesne bi’l- muvacehe  zikr olunan yirmi 

kile tereke ve meblağa kefil’i bi’l-mal  oldum  deyu ikrar ve tekeffül eyledikde   

müşarü’n- ileyh paşa hazretleri dahi kefalet-i merkumeyi kabul etmeğin ma vaka’ 

gıbbe’t- taleb ketb olundu Tahriren fi evasıt Cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve 

elf(1-10 Cemaziye’l- evvel 1027/1617) 

Şuhudu’l-hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa Çelebi el-

katib, Fazlı Çelebi bin Mahmud, İsmail Çelebi bin Hacı Muharrem ve gayrihum mine’l-

hazirun  

 2-  işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan 

sefer-i hümayun  mühimmatı için vilayet-i Karamanda olan avarız hanelerinin her bir 

hanesinden rub’u dakik ve maadası şair  kile-i İstanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin 

cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refıü’l- kadr kerimü’ş-şan Mehmed paşa 

Yesserallahu mâ-yeşâ hazretlerinin huzur-ı aliyyelerinde  Larende  sakinlerinden Ali 

Bey bin İmran nam kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Kırşehri 

kazasından cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şair kile-i İstanbuli 

ile üç kile tereke  beher  kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri 

yedinden bi’t- tamam alıp kabz eyledim mahal-i memura bizzat kendim isal ve orduy-u 

hümayun nüzul eminine teslim ve berat-ı zimmetime mahtum ve nişanlu temessuk 
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getirmeği taahhüd ve iltizam eyledim dedikde  mukırr-ı mezburun ikrar-ı meşruhunu 

müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik ve kabul edip  zikr olunan tereke ve 

meblağa müna’am ve mütemevvil kefil’i bi’l-mal taleb eyledikde fahrü’l- akran el-hac 

Ali Bey bin Ağca  zikr olunan  tereke ve meblağa bi’l-muvacehe kefil-i bi’l-mal   oldum  

deyu ikrar ve taahhüd eyledikde   müşarü’n- ileyh  hazretleri dahi kefalet-i merkumeyi 

kabul eylemeğin  gıbbe’t- taleb tescil olundu Tahriren fi’s-salis aşere min  Cemaziye’l-

evvel sene seb’a ve işrin ve elf(3 Cemaziye’l- evvel 1027/1617) 

Şuhudu’l-hal Kıdvetü’l-erbab Mustafa Çelebi, Abdulbaki Çelebi ibn-i Kerim 

Efendi, Halil Ağa el-Cündi, el-hac Yusuf ve  gayrihum   

 

3-işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-i 

hümayun mühimmatı için vilayet-i Karaman’da olan avarız hanelerinin her bir 

hanesinden rub’u dakik ve maadası şa’ir  kile-i İstanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin 

cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refı’ül- kadr azimü’ş-şan Mehmed paşa 

hazretlerinin huzur-ı şeriflerinde  Larende  sakinlerinden Abdulbaki Çavuş bin Ramazan 

Çavuş nam kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri Kırşehri kazasından ber-

muceb-i emr-i âli cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şa’ir kile-i 

İstanbuli ile onbeş kile tereke  her bir kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa 

hazretleri yedinden bi’t- tamam ahz-ü kabz eyleyip mahal-i memura bizzat kendim isal 

ve Orduy-u Hümayun nüzul Eminine teslim ve berat-ı zimmetime mahtum ve nişanlu 

temessuk getirmeği taahhüd ve iltizam eyledim dedikde  mukırr-ı mezburun ikrar-ı 

meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik ve kabul edip  zikr olunan 

tereke ve meblağa müna’am ve mütemevvil kefil’i bi’l-mal taleb olundukda mezbur 

Abdulbaki Çavuşun babası mezkur Ramazan Çavuş  bi’l-muvacehe kefil-i bi’l-mal   

oldum  deyu ikrar ve tekeffül eylediğinden   müşarü’n- ileyh  hazretleri dahi kefalet-i 

merkumeyi kabul etmeğin mâ vakâ gıbbe’t- ketb  olundu Tahriren fi gurre-i 

Cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve elf(1 Cemaziye’l- evvel 1027/1617) 

Şuhudu’l-hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan), Mustafa Çelebi el-

Kâtib, Fazlı Çelebi bin Mahmud ve gayrihum mine’l-hazirun 

 

4- Karye-i Fisandan sakinlerinden müteveffa Hacı Mahmud bin Hasan nam 

kimesnenin sagir oğlu Yusuf ve Hasan ve Abdi ve İsmail ve sagire kızı Sabiha’nın 
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emval ve erzaklarını hıfz-ü zabt etmeyi kıbel-i şer’i şerifden vasî nasb olunmak lazım ve 

mühim olmağın Hacı Hüseyin bin Hacı nam kimesne izn-i şer’le vasî nasb ve tayin 

olundukda mezbur Hacı Hüseyin dahi vesayet-i merkumeyi kabul etmeğin mâ- vakâ 

bi’t-taleb kayıt tescil olundu Tahriren fi – evasıt-ı Rebiyü’l-evveli seb’a ve işrin ve elf 

(10-20 Rebiyü’l-evvel 1027/1617) 

Şuhudu’l-hal Mustafa bin İbrahim, Ahmed Çelebi ibn-i İbrahim, Cafer bin 

Mehmed, Fazıl el-muhzır ve gayrihum mine’l-hazirun 

 

 

5- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-

i hümayun mühimmatı için vilayet-i Karaman’da olan avarız hanelerinin her bir 

hanesinden rub’u dakik ve maadası şa’ir  kile-i İstanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin 

cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval celilü’l- kadr kerimü’ş-şan Mehmed 

paşa Yesserallahu mâ- yeşâ hazretlerinin huzur-ı aliyyelerinde mahmiye-i  Larende 

tevaibinden karye-i Defkindos(?)  sakinlerinden Mehmed Çavuş bin İmirza Çavuş nam 

kimesne ikrar edip müşarü’n ileyh paşa hazretleri …………  kazasından cem’ ve tahsil 

eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şa’ir kile-i İstanbuli ile on kile tereke  her bir 

kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri yedinden tamamen alıp 

kabz eyledim mahal-i memura bizzat kendim isal ve Nüzul Eminine teslim ve berat-ı 

zimmetime nişanlu ve mahtûm  temessuk getirmeğe taahhüd ve iltizam eyledim dedikde  

mukırr-ı mezburun ikrar-ı meşruhunu müşarü’n- ileyh paşa hazretleri kabul ve tasdik-i 

bi’l-kabul eyleyip zikr olunan tereke ve meblağa müna’am ve mütemevvil kefil’i bi’l-

mal taleb eylediğinde Karye-i mezbur sakinlerinden Davud Bey ve Yusuf Bey ve hasan 

Bey nam kimesneler bi’l-muvacehe zikr olunan tereke ve meblağa  kefil-i bi’l-mal   

olduk  deyu ikrar ve tekeffül eylediklerinden   müşarü’n- ileyh  hazretleri kabul etmeğin  

gıbbe’t- taleb tescil olundu Tahriren fi’l-yevmi’t-tasi ve’l-işrin min Rebiyü’l-ahir sene 

seb’a ve işrin ve elf(29 Rebiyü’l –ahir 1027/1617) 

Şuhudu’l-hal Kıdvetü’l- erbabü’l- ikbal İbrahim Efendi Defterdar-ı 

Karaman(sabıkan), Fahrü’l- ümran Piri Ağa an Çavuşan-ı Dergah-ı Âli, Kıdvetü’l- 

erbabü’l-kalem Mustafa Çelebi, Abdulbaki Çelebi bin Kerim Efendi, İsmail Çelebi bin 

el-hac Muharrem, Halil Ağa el-Cündi,  Arslan Çavuş an Dergah-ı Âli ve gayrihum 

6- Larende mahallatından mahalle-i Külhan sakinlerinden bi’l-fiil Yenicami’e 
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mütevelli olan üstad Mehmed nam kimesne mahfil-i kazada bais-i haze’l kitabmahalle-i 

mezbure sakinlerinden Mahmud bin Abdullah nam kimesne muvacehesinde takrir 

kelam edip cami’i mezburun efkafından müezzine şart olan mahalle-i mezburda vaki’ 

bir tarafı Ümran Dede mülkü bir tarafı Abdurrahman mülkü ve bir tarafı Musa beşe 

mülkü ve bir tarafı tarik-i âmm ile mahdud olan arazi-i haliye-i mezbur Mahmud’a 

icare-i tavile-i tecviz gören fukaha-i ulü’l erbabın kavl-i şerifleri üzere üç yılda bir akd-i 

cedid  olup ve her sene-i maziyyenin intihası sene-i atiyyenin ibtidası olmak ile tarih-i 

kitabda doksan sene tamamına değin beher senede altmışar akça icareye verdim dedikde 

mukırr-ı mezburun ikrar-ı meşruhunu el- mukırrı’l lehül mesfur tasdik-i bi’l-kabul 

edicek sulhen icar ve isticara hükm birle mâ-vakâ ketb olundu Tahriren fi evasıt-ı 

Cemaziye’l-evvel  sene seb’a ve işrin ve elf (10-20 Cemaziye’l-evvel 1027) 

Şuhudu’l-hal Musluhuddin bin Celaleddin Halife, Üstad Hasan bin Hacı Üveys, 

Ali bin Süleyman, Fazıl el- muhzır gayrihum mine’l-hazirun 

 

7- Eklez nam karye sakinelerinden İsmihan binti Hamza nam kebir-i balığa 

mahfil-i kazada Larende mahallatından mahalle-i Honar sakinlerinden Devlet binti  

Abdulah  ve oğlu Kadri bin Sefer Beşe nam kimesneler  husus-ı atiyü’z-zikre Derviş 

beşe bin Hacı İsmail ve Hacı Abdi bin el-hac İlyas nam kimesneler şehadetleri ile 

vekaleti sabite olan Hacı Yusuf bin Abdullah nam kimesne muvacehesinde takrir-i 

kelam edip bundan akdem validem Kuru binti Musa Bey mezburların Devlet ve 

Kadriyeye emaneten alâ tarikü’l-emane otuz adet bez esbabı ve on adet kaliçe ve dört 

adet mendil ve on sekiz çuval ve üç velendise ve iki mai kebe vaz’ eylemeyi talep 

ederim vermekte teallül ederler dedikde gıbbe’s-suâl ve bade’l- inkâr isbat-ı beyine 

sadedinde iken bâyinlerine müslimin ve muslihûn tavassut edip es-sulhu seyyidü’l-

ahkâm muktezasıncazikr olunan esbabın mukabelesinde mezburlardan dört keçi ve üç 

sahan ve bir tencere ve bir kaliçe ve bir kilim alıp kabz eyledim min bad husus-ı 

mezbura müteallık da’va ve niza’ım yoktur bade’l-yevm da’va ve niza’ım südur ederse 

lede’l-hükkamü’l- kiram mesmua’ ve makbule olmaya dedikde mukırr-ı mezburun 

ikrarını el- mukırr-ı lelemü’l mesfuran tasdik-i bi’l kabul edicek mâ vakâ bi’t-taleb ketb 

olundu Tahriren fi gurre-i cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve elf (1 cemaziye’l-

evvel 1027/1617) 

Şuhudu’l hal Hacı İbrahim Bey zabit-i bahriyan, İsmail Çelebi bin Hacı 
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Muharrem, Abdulhayy Çelebi bin Seydi Ahmed,  Ahmed Çelebi bin Vahid ve gayrihum 

mine’l hazirun 

8- işbu sitte ve işrin ve elf tarihine mahsub olmak üzere şark canibine olan sefer-

i hümayun mühimmatı için vilayet-i Karaman’da vaki’ olan avarız hanelerinin her bir 

hanesinden rub’u dakik ve maadası şa’ir  kile-i İstanbuli ile birer kile nüzul zahiresinin 

cem’ ve tahsiline memur olan muhassıl-ı emval refiü’l- kadr azimü’ş-şan Mehmed paşa 

hazretlerinin huzur-ı âlilerinde Gaferyad tevaibinden Mustafa bin Memi Çelebi nam 

kimesne  ikrar edip müşarü’n- ileyh paşa hazretleri Hacı Bektaş kazasında ber muceb-i 

emr-i âli cem’ ve tahsil eylediği terekeden rub’u dakik ve maadası şa’ir kile-i İstanbuli 

ile sekiz kile tereke  her bir kilenin 1040 ‘ar akçe kirasın müşarü’n ileyh paşa hazretleri 

yedinden bi’t-tamam ahz-ü kabz eyleyip mahal-i memura bizzat kendim isal ve Nüzul 

Eminine teslim ve berat-ı zimmetime nişanlu ve mahtûm  temessuk getirmeğe taahhüd 

ve iltizam eyledim dedikde  mukırr-ı mezburun ikrarını  müşarü’n- ileyh paşa hazretleri 

kabul ve tasdik edip zikr olunan tereke ve meblağa kefil-i bi’l-mal taleb olundukda 

mezbur Sünusi oğlu Nesimi Çelebi bin Sefer nam kimesne bi’l muvacehe kefil-i bi’l-

mal oldum deyu ikrar ve tekeffül eylediğin müşarü’n-ileyh paşa hazretleri dahi kefalet-i 

merkume kabul etmeğin mâ vakâ gıbbe’t-taleb ketb olundu Fi’t-tarih-i mezbur  

Şuhudu’l-hal İbrahim Efendi Defterdar-ı Karaman(sabıkan),  Mustafa Çelebi el -

katib,Fazlı Çelebi bin Mahmud ve gayrihum mine’l- hazirun 

 

                                Sayfa -5 

1-Sabıkan Karaman Beylerbeyisi olup halâ muhassıl-ı emval olan Mehmed paşa 

yesserallahu mâ-yeşâ hazretleri mahfil-i kazada mahmiye-i Larende tevaibinden karye-i 

Gerdersemi sakinlerinden Bayram ve Nasuh ebnan Halil nam kimesneler 

muvacehesinde ikrâr edip bundan akdem karye-i mezburdan Yusuf bin Halil nam 

kimesne fevt olup evlad-ı zükûru kalmayıp taht-ı tasarrufunda olan yerleri müstahakkı 

tapu olduğun düstur-u  mükerrem müşir-i mufahham vezir Mehmed paşa hazretlerinin 

havâs-ı hümayunlarından bi’l-fiil Ilgun voyvodası olan kıdvetü’l- emasil ve’l akran 

Murtaza Çavuş’tan müteveffa-i mezburun karye-i mezburede vaki’olan yerlerinin 

tasarrufunu kanun-ı padişahi üzere tefviz eyledim imdi el- haletü hazihi mezburan 

Bayram ve Nasuh nam kimesnelere zikr olunan yerlerin hakk-ı tasarrufunu müşarü’n-

ileyh Murtaza Çavuş ma’rifetiyle tefviz edip mezburlar dahi tefviz ve kabul ettikten 
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sonra mukabele-i tefviz yedlerinden onbin akçayı ahz ve kabz eyledim salifü’z-zikr olan 

yerlerde medhalim yoktur dedikde mukırr-ı muma ileyh paşa hazretlerinin câri olan 

ikrarını el- mütevelli-hümü’l-mesfuran Bayram ve Nasuh vicahen tasdikan ve şifahen 

tahkik-i bi’l-kabul edicek mâ-vakâ gıbbe’t-taleb ketb olundu Tahriren fi evasıt-ı 

cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve elf  

Şuhudü’l-hal Fahrü’l-akran Ramazan Çavuş, İbrahim Efendi Defterdar-ı Sabık-ı 

Karaman, Fazlı Çelebi bin Mahmud, Abdullah Ağa bin Yakup ve gayrihum mine’l-

hazirun 

 

2-Mahmiye-i Larende sakinlerinden Mehmed bin Kasım nam kimesne mahfil-i 

kazada karye-i mezbure sakinlerinden Sefer bin Abdurrahman nam kimesne 

muvacehesinde takrir-i kelam edip bundan akdem zevcem Halime binti Sefer nam hatun 

fevt olup babası mezbur Sefer’e irs-i şer’le muhallefatından ala tarikü’l-farz südüs hisse 

âyid ve raci olmakla el- haletü hazihi zikr olunan südüs hisse mukabelesinde mezbur 

Sefer’e sekiz aded oğlaklı keçi verip ibra ve ıslah olduk dedikde mukırr-ı mezburun 

sâdir olan ikrar-ı meşruhunu el- mukırr-ı lehü’l-mesfur tasdik bi’l-kabul edicek mâ vakâ 

gıbbe’t-taleb ketb ve tahrir olunup yed-i talibe vaz’ olundu Tahriren fi evasıt-ı 

cemaziye’l-evvel sene seb’a ve işrin ve elf (10-20 Cemaziye’l-evvel 1027)  

Şuhudü’l-hâl Rıdvan bin Abdullah, Sefer bin Hüseyin, Mehmed beşe bin Câbir, 

el-hac Hüseyin bin el-hac Veli, el-hâc Ahmed bin el-hâc Hasan ve gayrihum mine’l-

hazirun  
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TABLOLAR 

Tablo I. Maliyeden Müdevver Defterler No:8459 
1120/1708 Yılı Istıbla-İ Amire Ocaklığı 

 
 

Aynî Mühimmat Türü Ve 
Miktarı 

 

 
Sene 

 
Kaza 

 
Şair(Arpa) 

 
Kile  

Miktarı  

 
Bedel 
Tutarı 

 
Navlun 
Tutarı 

 
Mübaşir 

Adı 

 
Durumu 

 
1120/1708 

 
Silistre 

 
“” 

 
10557 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

 
 

 
Maktua’ 

 
1120/1708 

 
Çardak 

 
“” 

 
2142 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua’ 

 
1120/1708 

 
Umur-ı 
Fakih 

 
“” 

 
1026,5 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Babadağı 

 
“” 

 
4344,5 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Balçık 

 
“” 

 
3710 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Pirevadi 

 
“” 

 
7431 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
 

1120/1708 

 
Hacıoğlu 

 
“” 

 
3882 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Varna 

 
“” 

 
3074,5 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Rodos-
Kasrı 

 
“” 

 
1913 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Aydos 

 
“” 

 
1351,5 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
1120/1708 

 
Yenipazar 

 
“” 

 
4144,5 

 
47 Akçe 

 
7 Akçe 

  
Maktua 

 
 

1120/1708 

 
 

Ahyolu 

 
 

“” 

 
 

1324,5 

 
 

47 Akçe 

 
 

7 Akçe 

  
Maktua 
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Tablo II. Maliyeden Müdevver Defterler No: 8471 
Ocaklık Arpa ve Evlad-ı Fatihan Haneleri Yıl 1122/1710 

 
 

 
 
 

YIL 
 

 
Kaza 

 

 
 
 

Aynî Mühimmat Türü 
Ve Miktarı 

 
 
 

Bedel 
Tutarı 

 
 
 

Tenzil Edilen 
Hane Miktarı 

 
 
 

Navlun 
Oranı 

 
 
 

Mübaşir 
Maaşı 

 
 
 

1122/1710 

 
 
 

Hezargrad 

 
 
 

Şair 
 

 
 
 

16602 

 
 
 

43,5 
Akçe 

 
 
 

3,5 Hane 

 
 
 

7 Akçe 

 
 
 

30 Akçe 

 
 
 

1122/1710 

 
 
 

Ruscuk 

 
 
 

“” 

 
 
 

17684 

 
 
 

43,5 
Akçe 

 
 
 

3,5 Hane 

 
 
 

7 Akçe 

 
 
 

30 Akçe 

 
 
 

1122/1710 

 
 
 

Adakilise 

 
 
 

“” 

 
 
 

11778 

 
 
 

43,5 
Akçe 

 
 
 

3,5 Hane 

 
 
 

7 Akçe 

 
 
 

30 Akçe 

 
 
 

1122/1710 

 
 
 

Eski 
Cum’a 

 
 
 

“” 

 
 
 

3954,5 

 
 
 

43,5 
Akçe 

 
 
 

3,5 Hane 

 
 
 

7 Akçe 

 
 
 

30 Akçe 

 
 
 

Tablo III. Maliyeden Müdevver Defterler No:8471 
Avarız Ve Nüzûl Miktarları Yıl 1122/1710 

 

 
Yıl 

 
 
 

Kaza 
Adı 

 
 
 

Avarız 
Miktarı 

 
 
 

Bedel-i 
Nüzül 

Miktarı 

 
 
 

Hane 
Adedi 

 
 
Avarız 
Hanelerinden 
Alınan 
Mübaşir Maaş 
Miktarı  

 
 
Nüzul Hanelerinden 
Alınan Mübaşir Maaş 
Miktarı 

 
 

1122/1710 

 
 

Aydos 

 
 

325 

 
 

600 

 
 

95 ve 1 
Sülüs 

 
 

55 akçe  

 
 
30 Akçe 

 
 

1122/1710 

 
 

Rodos 
Kasrı 

 
 

325 

 
 

600 

 
 

106,5 ve 
1 Seb’ 

 
 

55 Akçe 

 
 
30 Akçe 

 
 
 
 



 156 

 
Tablo IV. Maliyeden Müdevver Defterler No:14683 
Manavgat  Kazasının Hane Sayıları Yıl 1013/1604 

 

Hane Adı  
Hane 
Adedi 

Yılı   
Bedel-i Nüzul 

Miktarı 
Bağlı Olduğu Vilayet 

 
Karye-i Bıçakyalın 

20 

1013/1604 350 Akçe Alaiye  
 
 

 
Karye-i Salur 

15 

1013/1604 350 Akçe Alaiye 
 
 

 
Karye-i Yoncacabi 

20 

 
1013/1604 

 
350 Akçe 

 
Alaiye  

 
 

 
Karye-i Boğazlar 

 

 
7 

 
1013/1604 

 
350 Akçe 

 
Alaiye 

 
 

Karye-i Kayı 

 
3 

 
1013/1604 

 
350 Akçe 

 
Alaiye 

 
Karye-i Taşçılar 

13 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Kırkkilise 

7 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Buçaklu 

10 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Bozlar 

14 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Karacaağaç 

3 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Uluhoca 

7 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Süleymanşah 

10 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Sarı Ildız 

3 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Çakırveran 

8 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Sarıhan 

10 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Hocalar 

3 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i Akçahisar 

80 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

 
Karye-i İncir Ağacı 

35 1013/1604 350 Akçe Alaiye 

Karye-i Pürnar Deresi  4 1013/1604 350 Akçe Alaiye 
Karye-i Sızcalar 3 1013/1604 350 Akçe Alaiye 
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                          Tablo V. Maliyeden Müdevver Defterler No: 2049 
                         Avarız Ve Bedel-i Nüzul Ve Bedel-i Güherçile Yıl 1128/1715  

Kaza Adı  Liva Adı  Miktarı Yılı  Deruhde Eden  
Kilise ve 

Tatarpazarı 
Paşa 35454.5 1128/1715 Mehmet Ağa  

Sofya Paşa 18008 1128/1715 Ahmet Ağa  
Serez ve Tire        Paşa 29438 1128/1715 Ali Ağa  
Cum’a Pazarı ve 
Tire 

      Paşa 22073.5 1128/1715 Mustafa Ağa  

Nevrekop       Paşa 7467 1128/1715 ?  
Manastır       Paşa 7095 1128/1715 Abdurrahman Emin  
?       Paşa 6994 1128/1715 Mehmet Ağa Veledi Hasan  
?       Paşa 2862 1128/1715 Mustafa Ağa  
Kaza-i Mezkurin       Vize 6558 1128/1715 Hüseyin Ağa  
Uzuncaabad 
Hasköyü 

    Çirmen 6679.5 1128/1715 Hasan Ağa  

Kaza-i mezkurin     Köstendil 34221 1128/1715 Mehmet Ağa  
Morihova    Üsküp 857 1128/1715 Altın Bayrakoğlu 

Süleyman 
 

Kaza-i mezkurin    Ağrıboz 11408 1128/1715 İsmail Ağa  
Kaza-i mezkurin    Tırhala 21847 1128/1715 Bosnavi Mehmet Ağa  
Belgrad-ı Arnavud    Avlonya 8465.5 1128/1715 Mahmut Beğ  
Ergiri Kasrı    Avlonya 3585 1128/1715 Mehmet Beğ  
Tepedelin   Avlonya 2957 1128/1715 Halil ve Muhtar  
Piremedi    Avlonya 2011 1128/1715 -  
Kaza-i mezkurin    Delvine 13216 1128/1715 -  
Kaza-i mezkurin    Selanik 37224.5 1128/1715 Ahmet Ağa  
Kaza-i Mezkurin Silistre  86791.5 1128/1715 Osman Ağa  
Kaza-i mezkurin Yanya  22572 1128/1715 Mehmet Ağa  
Kaza-i Mezkurin İlbasan 7805.5 1128/1715 Polati Hasan Ağa  
Kaza-i mezkurin Karlıili 15421.5 1128/1715 Ali Ağa  
Kaza-i mezkurin Ohri 14762.5 1128/1715 -  
Kaza-i mezkurin Prizren ve 

Dukakin 
2808 1128/1715 İsmail Beğ  

Kaza-i mezkurin İskenderiye 1624 1128/1715 Paşa-i Mutasarrıf   
- Kefe 2211.5 1128/1715 İbrahim Beğ  
Kaza-i Balçık ve 
Gora 

Tuna 4278 1128/1715 Hüseyin Ağa  

İstanbul   127825 1128/1715 Mehmed Efendi  
? Kiran Kıbrıs 13092 1128/1715 Ahmed Ağa  
Kaza-i mezkurin ? 15116 1128/1715 Abdurrahman Ağa  
Kaza-i Samako Paşa 3002.5 1128/1715 Mustafa Ağa  
Zağra-i Atik Paşa 3439 1128/1715 Ahmed Ağa  
Cisr-i Ergene Paşa 1687.5 1128/1715 Ali Ağa  
Liva-imezkur  Sivas 22747 1128/1715 Ahmed Ağa Eski Saray için 

Ocaklık  
Liva-i Mezkur Karaman 20488 1128/1715 Ömer Beğ Ali Paşazade  
Kaza-i mezkurin Halep 25356 1128/1715 Osman Ağa  
Kaza-i mezkurin Maraş 4779.5 1128/1715 Mehmed beğ veledi 

Rüşvanzade 
 

Kaza-i mezkurin Malatya 18926 1128/1715 Osman ağa  
Kaza-i mezkurin Antep 3491 1128/1715 Mehmed Ağa  
Kaza-i mezkurin Diyarbakır 20925 1128/1715 Ahmed ağa  
Kaza-i mezkurin Erzurum 16662.5 1128/1715 Gümüşhane Emini Ali Ağa  
Kaza-i mezkurin Aydın ve 

Saruhan 
84438.5 1128/1715 Ahmed Paşa  

Kaza-i mezkurin Menteşe 12112.5 1128/1715 Vezir Numan Paşa  
Kaza-i mezkurin Hamid 18913 1128/1715 Mahmud Ağa  
Kaza-i mezkurin Kütahya 41718.5 1128/1715 Abdulgani Ağa  
Kaza-i 
Mezkurin 

Ankara 13428 1128/1715 Mütesellim Mahmud Ağa  
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Kaza- i mezkurin Sultanönü 4393.5 1128/1715 ? Ağa  
Kaza-i mezkurin Kangırı 10909 1128/1715 Ahmed Ağa  
Kaza-i mezkurin Bolu 25679.5 1128/1715 Bolu Voyvodası  
Kaza-i mezkurin Kastamonu 22441 1128/1715 Ömer Ağa  
Kaza-i mezkurin Edirne  13068 1128/1715 Abaza İbrahim Ağa  
Kaza-i mezkurin Rodos Adası 10262.5 1128/1715 Abdurrahman paşa  
Kaza-i mezkurin Gelibolu 13052.5 1128/1715 Osman Beğ  
Kaza-i mezkurin Canik 10193 1128/1715 İbrahim Beğ  
Kaza-i Dimetoka Paşa 3919.5 1128/1715 ?  
Kaza-i Gümülcine  Paşa 6030 1128/1715 Sefer Ağa  
Kaza-i mezkurin Çirmen 6150.5 1128/1715 Mehmed Ağa  
      

 
Tablo VI. Hazariye Defteri No:4,  1143/1731 Yılı İmdad-ı Seferiye Miktarları 

Eyaletin Adı  Mutasarrıfı Yıl 
İmdadiye 
Miktarı 

Sefer 
Güzergahı 

Eski Vali 

Kars Koz Mehmed Paşa 1143/1731 0 Tebriz  
Musul Rüşvanzade Mehmed Paşa 1143/1731 0 Bağdat  
Çorum Kahraman Bey 1143/1731 12.5 kese Revan  
Adana Şahin Mehmed Paşa 1143/1731 0 Bağdat  

Alaiye Mihalu Oğlu Osman Paşa 1143/1731 0 Revan 
 
 

Karahisar-ı 
Şarki 

Ali Paşa 1143/1731 0 
Top karaağaç 

Kalesi 
 

Diyarbekir Kara Mustafa Paşa 1143/1731 0 Bağdat  
Anadolu Ebu Bekir Paşa 1143/1731 330 Kese Bağdat  

Maraş Süleyman Paşa  1143/1731 
20000 
Kuruş 

Bağdat 
 

Kangırı Mirza Paşa 1143/1731 27.5 Kese Bağdat Tevki’i Ali  
Ankara Halil Hamid Paşa 1143/1731 28.5 Kese Bağdat Tevki’i Ali 
Amasya Selim Paşa 1143/1731 16.5 Kese Bağdat  

Sivas 
Recep Paşazade Ahmed 

Paşa  
1143/1731 66 Kese Bağdat  

Dükakin Recep Paşa 1143/1731 8.5 Kese Yenice  
Karahisar-ı 

Sahib 
Şeyh Ali Paşa 1143/1731 22 Kese Bağdat  

Kayseriyye İbrahim Paşa 1143/1731 16.5 Kese Revan 
Rüstem 

Paşa 

Kırşehri Açık 1143/1731 6 Kese Revan 
Osman 

Paşa 

Kastamonu 
Solak Mehmed Paşa 

(Miri Mukataa) 
1143/1731 

21329 
Kuruş 

Bağdat  

Hamid 
El Hac Ahmed Ağa 

(Miri Mukataa) 
1143/1731 

16500 
Kuruş 

Bağdat  

Malatya Rüşvanzade Mehmed Paşa 1143/1731 8660 Kuruş  Bağdat  
Arapkir Cafer Bey 1143/1731 2559 Kuruş Bağdat  

Teke İbrahim Paşa 113/1731  Bağdat  
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Tablo VII. Hazariye Defteri No: 9 İmdâdiye Miktarları, 1183/1769 Yılı 

 
Eyalet adı  Eyaletin valisi Yıl İmdadiye Miktarı 

(Kese) 
 

Sivas Ali Paşa 1183/1769 66  
Erzurum İbrahim Paşa 1183/1769 55000 kuruş  

Özi Abdi Paşa 1182/1768 Nısfı Seferiye 
 

 

Adana Ali Paşa 1183/1769 3980 kuruş  
Maraş Nu’man Bey 1183/1769 3300 kuruş  

Kütahya Feyzullah Paşa 1183/1769 -  
Silistre ve Niğbolu Süleyman Paşa 1183/1769 21900 kuruş  

İçil 
 

Cevahir Paşa 1183/1769 -  

Hüdavendigar Mustafa Paşazade Mehmed 1182/1769 49.5   
Silistre Süleyman Paşa 1183/1769 20000 kuruş  
Mihaliç Mehmed 1183/1769 49.5   
Yanya Ferhatzade İsmail 1183/1769 11000 kuruş  
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                                                     ÖZET 

 Osmanlı devletinde vergi reaya ile olan ilişkilerde temel belirleyici olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı vergi sisteminin İslami kaynaklı önemli bir alanı olan 

ve genel olarak avarız diye adlandırılan vergi grubu bu çalışmada mali ve ekonomik 

yönüyle değil yönetim göstergesi ile yönüyle ele alınmıştır. 

 Osmanlı devleti reaya statüsünde bulunan bireylere yüklemiş olduğu vergiyi 

aslında esas itibariyle devletin onlara sunmuş olduğu hizmetlerin karşılığı olarak 

değerlendirmiştir. 

 Osmanlı devleti 19. yüzyıla gelinceye kadar reayadan bir hizmet karşılığı talep 

ettiği vergileri merkezi hazineye aktarmadan kaynağında bir takım hizmet ve 

mükellefiyetler karşılığında devlet görevlilerine devr eden bir sistemi uygulamaktadır. 
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                                                   ABSTRACT 

 İn the Ottoman empire tax is one of the most important points between the state 

and the public reaya, in this study avarız-ı divaniye which is the  islamic source of the 

ottoman tax collectıon system is mentioned as administratıonal fıgure not economical 

and financial. İn the ottoman empire taxes which were collected from reaya are 

evaluated as equıvalent of state services to public. Until 19 th century the ottoman 

empire applied this system they transfered the taxes which were demanded as service 

from reaya to the stata Officials without passing on the treasure . the duty expenses of 

all state officials  who formed the goverment were evaluated as taxes collected from 

reaya. The state take the avarız-ı divaniye tax group in its authority zone to receive cash 

and products in unusual situations. This tax group is known as expeditıon taxes because 

divan-ı humayun decided them  diretly. Also this tax group is evaluated as the muslims 

contributıon to islamic war-cihad. 

 

 

 

 

 


