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İSTANBUL’DA İHTİSÂB MEVZUÂT1 VE 1682-1684 
SENELERİNDE İHTİSÂB MUKATAASI İLE 

İLGİLİ BİR BELGE

Eşref Eşref oğlu

Toplumlârtn şehirlerde gün geçtikçe yoğunlaştığı modern çağı-
mızda belediye işlerinin yürütülmesinin, daha da önem kazandığı mu-
hakkaktır. Osmanlı imparatorluğu döneminde yaşanılan şehir hayatın-
da, belediye mevzuâtının devrin şartlarına ve imkânlarına göre günü-
müzdeki önem ve canlılığı taşıdığı anlaşılmaktadır. Osmanlı cemiyet ha-
yatında şehir yaşayışını sağlam temellere oturtmak ve kurulu İçtimaî 
düzeni korumak mes'elelerinin yanında, zarurî günlük ihtiyaç maddele-
rinin, halkın eline en uygun şekilde geçmesini sağlamanın ve bu ko-
nularda esnaf veya diğer ticaret erbabını denetim altında bulundurma-
nın ehemmiyet arzettiği anlaşılmaktadır. İstanbul'un fethinden sonra, 
şehrin, imparatorluğun merkezi durumuna getirilmesi idari ve askerî yö-
netim bakımından olduğu kadar buna paralel olarak aynı zamanda be-
ledî mevzuâtın da gelişerek ön plâna çıktığı bir gerçektir. Fetihten son-
ra türkleşmeye başlıyan İstanbul şehrinde geniş bir imar faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Surların onarılmasından şehre gelen göçmenlerin yerleş-
tirilmesi konusuna kadar çeşitli meselelerin ortaya çıktığı görülmekte-
dir. Böyle bir yoğun ortamda günlük hayatını sürdüren İstanbul'un, biri 
şehri kuşatan sur dahilinde olmak üzere dört kadılığa ayrıldığı bilin-
mektedir. 1 - Sur içindeki İstanbul, 2 - Eyüb (Haslar), 3 - Galata, 4 -  
Üsküdar kadılıkları1.

Nüfusu itibariyle XVI. yüzyılda İstanbul'un dünyanın en kalabalık 
şehirlerinden biri olduğu kesinlikle bilinmektedir. Kanunî Sultan Süley-

1 Bundan başka Eyüb, Galata ve Üsküdar Kadılıklarına Bilâd-ı Selâse Kadılığı da 
denirdi, (İsmail Hakkı Uzıinçarşılı, İstanbul ve Bilâd-ı selâse denilen Eyüb, Galata ve Üs-
küdar Kadılıkları, İstanbul Enstitüsü Dergisi, c. III. İstanbul 1957, s. 25).
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man devrinde Sinan Paşa'nın konağında özel doktorluk görevinde bu-
lunmuş olan Magister Cristobal de Vlllalon'un Sinan Paşa'nın yanında 
görmüş olduğu kayıt defterinden anlaşıldığına göre, İstanbul'un banliyö-
leri dışında 550.000 gibi, o zaman için muazzam bir nüfus yoğunluğuna 
ulaştığı anlaşılmaktadır. Şehrin yakın çevresi de gözönüne alındığı tak-
dirde İstanbul'daki beledî işlerin son derece yoğun bir duruma geldi-
ğine inanabiliriz2. Bu şartlar altında, İstanbul gibi büyük bir şehirde be-
lediye işlerinin her bakımdan aksamadan yürütülebilmesi, ancak güçlü 
bir belediye teşkilâtının varlığı ile mümkün olmuştur. İstanbul'un idari 
bölünüşünde mevcut olan dört kadının emrinde, onların ihtisâb konu-
sundaki yürütme organı olarak çalışan ihtisâb Ağası, geniş yetkilerle 
donatılmış bir belediye görevlisidir3.

Islâmiyetin en eski dönemine kadar inen köklü bir mâziye daya-
nan ihtisâb görevinin, Osmanlı Devleti'nin geniş idâri teşkilâtı içinde ne 
zaman yer aldığı kesinlikle bilinmemektedir, ihtisâb işinin, İslâmî gele-
nek ve görenekler açısından köklü dinî kurallara bağlı olması ve ihtisâb 
görevinin doğrudan doğruya devletin en büyük şahsiyetlerini ilgilendir-
mesi, beledî işlerin önemini arttıran hususlardan biridir. Bu konuda Ev- 
liyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde, Fâtih Sultan Mehmed'in ünlü veziri 
âzami Mahmud Paşa'nın İstanbul'da esnafı denetlediğine ait kayıtlar 
mevcuttur4. İstanbul'un fethinden sonra şehirdeki ticarî, İktisadî ve buna 
paralel olarak İçtimaî ortamı tanzim etmek, bunun yanında subaşı ile 
birlikte şehre gireni çıkanı kontrol etmek, aynı zamanda İstanbul'da iş-
siz güçsüz kimselerin toplanmasına engel olmak da önemli ihtisâb gö-
revleri arasında yer alıyordu. Özellikle İstanbul şehrinin âsâyişi bakı-
mından İhtisâb Ağası'nın yaptığı denetlemeler, şehrin İçtimaî yaşayışı-
nın düzenli olmasını ve bozulmamasını sağlıyordu. Evliyâ Çelebi Se- 
yahatnâmesi'nde işaret edildiği üzere İstanbul şehrinin hizmetlerini gör-
mek için atanmış olan hâkimlerden sekizincisi de ihtisâb ağasıdır5.

2 Alfons Mana Schneider, XV. yüzyılda İstanbul’un nüfusu, Belleten, sayı 61, Ankara 
1952, s. 45.

3 Ömer Lütfü Barkan, X V. asnn sonunda bâzı büyük şehirlerde eşya ve yiyecek 
jiatlanmn tesbit ve teftişi hususlarının tanzimi, Tarih Vesikaları Mecmuası, sayı: 5, İstan-
bul 1942, s. 327.

4 Evliyâ Çelebi, Seyahatname, İstanbul 1314, c. 1, s. 120.
5 «Sekizinci hâkim ihtisâb ağandır M cemV ehl-i sanâyie hükmedip, tâzir ve siyâsete

ve bey’ ü şirâsında hilâf edenin tekdir ve tevbihine me’mûr bir hâkim-i ....................... » (Ev-
liyâ Çelebi, Aynı eser, c. I, s. 120-121).
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XVI. ve XVII. yüzyıllarda İstanbul şehrindeki belediye işlerinin ça-
ğının şartlarına göre disiplinli, teşkilât bakımından da tesirli ve işler du-
rumda olduğu anlaşılmaktadır. Beledî işlerin yanında İstanbul'un baş-
şehir olması dolayısıyla âsâyiş konusuna gerekli önemin gösterilmesini 
zorunlu kılmıştır, ihtisâb Ağası usulen her ne kadar kadı'nın emrinde 
görünüyorsa da kadı'nın yoğun adlî meseleler yüzünden bu gibi husus-
larla ilgilenememesi dolayısıyle ihtisâb Ağa'sının ön plâna çıktığı görül-
mektedir6. İhtisâb mevzuatının önem ve esâsı Kur'an-ı Kerim'de mevcut 
olan «Emr-i bi'l-mârûf neh-yi ani'l-münker» âyet-i kerîmesi ile ilgilidir. 
Bu âyet-i kerime, genel olarak, şeriatin emirlerini ve yasaklarını bildir-
me anlamına gelmektedir. Dinî nitelik taşıyan ve müslümanlar için em-
redilmiş olan ihtisâb görevini yerine getirmek, İslâm âleminde birinci 
derecede devletin baş sorumlusu olan kimselere düşen son derece 
önemli bir görev durumundadır. İhtisâb Ağası görevini uygularken aynı 
zamanda bir bakıma Pâdişâhın da vekilliğini yapmakta ve onun adına 
faaliyet göstermektedir7. Eski ihtisâb kanunnâmelerine nazaran devlet 
vekili olanların narh işiyle bizzat meşgul olup işi, kadı ve muhtesibe 
havale etmekle geciktirmemeleri gerekiyordu. Narh işi «Umûr-ı külliye- 
den» ve «Istirahât-i âlemin bir maddesi dahi narh icrâ olunup ehl-i sûk 
ve pazarın umuru muntazam olmakla kaimdi»8. OsmanlIlarda ihtisâb gö-
revi ile ilgili aşağıdaki bilgi XVIII. yüzyıl Osmanlı coğrafyacılarından 
Bartınlı İbrahim Hamdi'den alınmıştır: «Ağa-yı ihtisâb sâbıkda hasbe- 
ten bir kimesneyi muhtesib ederlermiş. El-yevm mansıb ve mâlikâne 
olup eli altında 92 kul oğlanı nâmıyle Çardak'dan yeniçeri hizmetinde 
olup altı bölük başı ve amel-i mande 12 neferi olup bunlar için her dük-
kândan akçe alınır ve şehr-i İstanbul'da olan dekâkin ve kârgir hanâtın 
hadd ü ta'dâdı olmayıp iki bezâzistan etrafında Parmakkapılar dâhilin-
de yalnız 12.000 dükkân olduğunu yakinen görmüşler...»9.

Jslâmiyetin erken çağlarından itibaren var olduğu bilinen ve icrâât 
bakımından Osmanlı Devleti'ne geiene kadar muhtesib ünvânıyle bütün 
İslâm devletlerinin idâri bünyelerinde ağırlığını hissettiren bu görev, Os-

6 Ahmet Refik, Eski İstanbul, İst. 1931, s. 67.
7 Eşref Eşrefoğlu, Islâmiyetde Ihtisâbın Prensipleri, Tarih Dergisi, sayı: 25, İstan-

bul 1971, s. 100.
8 Ömer Lütfü Barkan, Aynı eser, s. 326.
9 Cengiz Orhonlu, XVIII. y.y. da OsmanlIlarda Coğrafya ve Bartınlı İbrahim Hamdi’- 

nin Atlası, Tarih Dergisi, sayı: 19, İstanbul 1964, s. 132, Not: 60.



bürokrasisi içinde de gerekli yerini almıştır. Hasbet-en-lillâh 
1113 h rızâsı için—  yapılan bir iş olmaktan çıkarak, resmî bir hüviyete 

" d devlet memuriyetleri arasına girmiştir. Osmanlı devlet teşkilâ-
*-)U^a uygulanan iltizâm usûlü ile aranılan vasıflara uygun görülen kim-
tm İhtisâb Ağalığı görevine tâyin edilirlerdi, ihtisâb Ağalığı görevine
selerjIen şahıslardan peşin olarak «Bedel-i mukataa» adı altında belirli 
^  ücret alınır ve bu devlet hâzinesine gelir olarak kayıt edilirdi. Göreve 
*-”r ^ olan ihtisâb ağasının eline, yetkili olduğunu belirten «Berât-ı
*->â  j: « w verilirdi. Aşağıda bu konu ile ilgili bir ihtisâb tâyini bıiyurul-

d u ^ m is â l ° Iarak almmıştır:
İstanbul ihtisâbı sipâhi oğlanlarından Mır Pirî'ye buyruldu.» 3

Rebi'ülâhir 963 (1566)“ .
Şehrin beledî mevzuatını uygulayan bir görevli olarak ihtisâb ağa-
emrinde çalıştığı kadıya göre geniş hareket serbestîsine sahip ol-
aniaşılm aktad ır. Görevi ile ilgili konularda şâhit, isbât, delil ara-
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mrinde çalıştığı kadıya göre geniş hareket serbestîsine sahip ol- 
S i n i n  © m  . ,  ^ „ _____ . :■ __I _____________ı _____ı „  „ ¡ u : ,  j „ i : i

duğu jojgf-j ve mülkî makamdan emir almadan ilerden beri
013 i r, nelenek, görenek, ve uygulama esaslarına dayanarak gereğin- var olan y _ _ __ t t ____ . M_

ellikle halkın zarurî günlük ihtiyaç maddelerini temîn ettiği es-
I Ü .  . . . .  ı _ : _  ı . : ı _ ı  _4. ı _  ı: D  . . . _______l -  * ___ . J . ü .

kanunnâmelerin dışına çıkmak sureti ile ihtisâb işini fiilen yürütür- 
Özellikle halkın zarurî günlük ihtiyaç maddelerini temîn ettiği es- 

^  son derece titiz bir şekilde denetlerdi. Bunun yanında taşıdığı ge- 
Hf*1 S<tkileri kötüye kullanan ihtisâb ağasına derhal işten elçektirilmek 
nl  ̂ le ihtisâb görevinin önem ve değeri korunurdu11. Sorumlusu ol- 
SU“ belediye işlerini yürütmek ve yönetmekten başka İstanbul şeh- 
^  j U kanunen tesbit edilmiş olan ihtisâb rüsumunun, emrindeki kol 
ri-  denilen görevliler aracılığı ile toplattırılması işi de ihtisâb ağası- 
°ğlan^erine ^ ş e n  önemli bir görevdi. Bu konuda XVII. y.y. sonlarına 
nin- yZ yâni 1682-1684 (hicri 1093-1096) yılları arasındaki ihtisâb mu- 
doğrU/ ^gggiesjnj canlı bir şekilde ortaya koyan arşiv belgesi son de- 
kat®a3gj çekicidir. Başbakanlık Arşivi, Kâmil Kepeci tasnifinde genel 
re°jR ve özel 39 numara ile kayıtlı bulunan Başmukataa defterinde ön 

kola ayrıldığını gördüğümüz İstanbul'un tesbit edilen vergi bölge- 
Hen ihtisâb mukataalarının ne şekilde toplandığı açık olarak anla- 

ktadır. Günümüzdeki vergi uygulama ve anlayışına nazaran deği- 
^■'^karakter gösteren bu işleyiş yöntemi, devrin vergi siyâseti bakınmn- 
^  ¡ncelenmeye değer bir unsurdur. Günü gününe düzenli bir şekilde

10 B aşbakan lık  Arşivi, M.D. 5, s. 21, Hüküm: 149.
U  Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, İstanbul, 1922, C I, s. 427
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toplanan ihtisâb mukataası, bize, aksamadan işliyen mükemmel bir teş-
kilâtın varlığını isbatlamaktadır. Adı geçen defterin ilgi çekici diğer bir 
yanı da kol olarak isimlendirilen vergi bölgelerinin ö zamanki mahalle, 
cami, hamam, sur kapısı, han ve türbe gibi mahallî isimlerle sınırlandı-
rılmış olmasıdır. Tanıtmağa çalıştiğımiz 1682-1684 yılları arasındaki İs-
tanbul İhtisâb Mukataasına dair olan bu belgeyi önce Robert Mantran,; 
1957 yılında «XVII. y.y Sonlarında İstanbul İhtisâbına Ait Bir Belge» 
adı altında yayınlanmıştır12.

Mantran Kısa bir önsözü takiben eski Türkçe metni ve Fransızca 
tercümesini hiçbir açıklama yapmadan olduğu gibi takdim etmiştir. 
Tercüme ettiği metinde İstanbul topoğrâfyası ve ihtisâbıjle ilgili bazı 
okunuş hatalari da görülmektedir. İstanbul belediye tarihi terimleriyle, 
ihtisâbını ilgilendiren bu önemli belgeyi aynen yayınlıyoruz :

Sûret-i defter-i mukâtaât ihtisâb-ı İstanbul ve tevâbiihâ tahrîr-i 
cedîd ibrâhim Efendi kadı-i İstanbul'dèr sene 1093 berâ-yi vâcib sene 
1096 /

Kol-ı Tahte'l-kal'a

Mahmiye-i İstanbul ihtisâbı tarafından mîrî kolluk çem'olunan 
dekâkin on beş kol îtibar olunup evvelkisi Tahte'l-kal'a koludur kİ Sü- 
leymaniye hamamı kurbünden Haydarali sarayına andan Tahte'l-kal'a 
kurbünden Odunkapısı dâhiline andan Haffaflar içinden Tahte'l-kal'a'dan 
Zindankapısı dâhiline andan Kebeciler'den Rüstem Paşa Câmİ’ine andan 
Tahte'l-kal'a içinden Dörtyol ağzına andan Katırhanı kurbünde nihâyet 
bulur.

Mahsûl-i rüsum an koİ-ı mezbûr fi yevm : 326
Berâ-yi mesârif-î şâire  .........................  56
Berâ-yı mîrî ....................... : 270

Zikrolunan Tahte'l-kal'a kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ 
olan dekâkinden beher yevm cem' ve tahsîl olunan üç yüz yirmi altı 
akçe rüsumun iki yüz yetmiş akçesi mîrî mâdâ elli altı akçesi kol oğ-
lanlarının mâişetleri ve şâir mesârifi içindir.

12 Robert Mantran, •Un Document sur ¡‘ihtisâb de Stamboul à .la fin du XVÏI. Siècle», 
Mélanges Louis Massignon, Damas, 1957, s. 127-149.
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Kol-ı Eksik

Zikroiunan 15 kolun İkincisi Eksik koludur ki A 
ricinde olan Ayazma kurbünden ibtidâ olunup a n r f 2™3 ^ P u su «  to-
kundan Odunkapusu hâricine andan Zindankap,Sl u ? . Kerestedler J  
lebi Mahkem esi'ne14 andan İhtisâb Ç ardağa k^rb - rıcinden Ahi r “
ne andan Balıkpazarı hâricinden Gümrük kurbüne Has'r ¡skel ■
Bahçekapusu hâricinde nihâyet bulur. ar>dan Eminönü'

ftCTSp

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fi yevm
Berâ-yi mesârif-i şâire ........  ..........  583
Berâ-yi mîrî .........................................     103

.....................................  480
M ezkûr kolda battallardan mâdâ dekâkind 

olunan beş yüz seksen üç akçenin dört yüz sekse yevr"  tah *ı
üç akçesi koloğanlarının mâişetleri ve mesârifi i ç i n d i r ^ ' '  m,Vi yüz

Kol-ı Taraklı

ü üncüsü Taraklı16 koludur kî Dâye Hâtûn Ma- 
Mezkûr 15 *  andan Hocapaşa'ya17 andan Meydancık'dan

hailesinden ibtıda o» ^  Hamamı-na andan Parmakkapu'dan Ala-
Lhçekusu dâh'l,nd®â|ide Sultan Çarşısı kurbüne andan Tahmîs’e andan
ca H a  ma m'a and n şerjfi kurbünde Balıkpazarı dâhilinde nihâyet bulur Vâlîde S ultan  Camu

-I Fener arasındadır. Bugün Ayakapı denilmektedir (Reşat „  Ha«Ç b o y u n d a ^  lsm b„l 1961, c. III, s. 1378-1379).
trncu İstanbul Ansım y  ^  Çeîebi Mahkemesinin Zindankapı ile Yemiş is-

Ekrem Mantran’ın çlkartaB? an ¿¿â Çelebi Mescidi' Mahallesi dâhilinde olması muh- , erİndaki sur dianda bulun^ I95g> & n )

keleş» jfakkı Ayverdı, arasında Yemiş iskelesi yamndadır. Günümüzde Çardak
tet0eî* t' Em inönü He XVI. -  XVII. y.y.’¡arda İstanbul’da İhtisâb. İstanbul,

İskelesi denü Sokağından Kapalıçarşı'ya inen alanda Dâye Hâtûn
1965'J ' çakmakçılarda Tar ^  zamanda Tarakçılar Câmii Mahallesi de denilmektedir

MahaII? l  Ayverdi, Aynı ^Junm aktadır. Bu mahalleye Üçüncü Murad'm Basdefterdan {& T i Sirkeci semti

fl Hâmi Danismend, Osmanh Tarihi Kronolojisi, İstanbul
l7üveys Pasa adım vermıst.r .

HoC* m  s. 586).1950, c- Ht*
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El-mahsûl an kol-ı mezbör fi yevm
Berâ-yı mesârif-î şâire .......................
Berâ-yı mîrî .........................................

272
82

190

Mezkûr kolda battallardan mâdâ dekâkinderi beher yevm cem' ve 
tahsîl olunan iki yüz yetmiş iki akçe rüsumun yüz doksan akçesi mîrî 
ve seksen iki akçesi kologlanlarımn maaşı ve sair mesârif içindir.

Zîkrolunan 15 kolun dördüncüsü Ayasofya koludur ki Atmeydanı 
kurbünden ibtidâ olunup andan Peykhâne yokuşuna andan Kadırga li- 
manı'na andan Taraklı Hamamı’ndan Çatladıkapu'su hâricine andan 
Nahilbend sukuna18 andan Kemeraltı'ndan19 Arabacılar Kârhânesi'ne20 
andan Vâlide imâretinden Ahırkapısı hâricine andan Bayrampaşa Sara- 
yı'ndan21 Kabasakal Mahallesi'ne22 andan Aslanhâneden Saray-ı Hümâ- 
yun kurbüne andan Cebehâne'den Ayasofya sukuna andan Perviz Ağa 
Câmii'nden Divanyolu'na andan Acıhamam kurbünden Cağaloğlu Sara- 
yı'na andan Alayköşkü kurbünde nihayet bulur.

Mezkûr Ayasofya kolunda battal dükkânlardan mâdâ dekâkinden 
beher yevm cem' ve tahsîl olunan 496 akçenin 390 akçesi mîrî ve 106 
akçesi kologlanlarımn mâişet ve masârifi içindür.

38 Eski İstanbul mahalleleri arasında bulunan Nahilbend Mescidi Mahallesi, Sultan- 
ahmed Câmiinin güney-batı kesiminde yer alır (E. Hakkı Ayverdi, Aynı eser, s. 41).

19 BizanslIlar döneminden kalma bir *tak»dır. Ayasofya meydanından «Tori Forumu» 
na giden yolun başında idi (A. Sâim Ülgen, Fâtih Devrinde İstanbul, Ankara, 1939, s. 23).

20 Topkapı Sarayı ile Ahırkapı bölgesi içinde top arabacısı kışlalarının bulunduğu 
alandadır. Kârhânenin yanında mescidi de mevcuttur (Hüseyin Ayvansarayî, Hadıkatüi- 
cevâmi, İstanbul, 1281, c. I, s. 154).

21 Yeri kesin olarak tayin edilememiştir. Ayasofya ile Cankurtaran arasındaki Otluk- 
kapısı civarında olduğu tahmin edilmektedir (R. Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, c. V, 
s. 2309).

22 Bugün Sultanahmet semtinde Küçük Ayasofya Mahalleri içinde bulunmaktadır 
(İstanbul Şehir Rehberi, İstanbul, 1934, Pafta: 1/2).

Ko!-ı Ayasofya

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fi yevm
Berâ-yı mesârif-i şâire .......................
Berâ-yı mîrî .........................................

496
106
390
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Kol-ı Tavukpazarı

Mezkûr 15 kolun beşincisi Tavukpazarı koludur ki Parmakkapı'dan 
ibtidâ olunup Mahmud Paşa Hamamı'na andan Kürkçüler içinde Hoca- 
hanı kurbüne andan Mahmud Paşa Şâmiişerifi hariminden Boyacılar'a 
andan Tavukpazarına andan Vezirhanı kurbünden Dikilitaş'a23 andan, 
Paykhâne yokuşuna andan Divanyolu'ndan Sırmakeşhâne'ye andan 
Kalafatçılardan Yolgeçen Odaları kurbüne andan Tarakçılar'dan Vâlide 
Han kurbünden Mercan Çarşısı'nda nihâyet bulur.

Mezkûr Tavukpazarı kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ de- 
kâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 540 akçenin 390 akçesi 
mîrî ve 150 akçesi koloğlanlarının mâişet ve masârıfı içindir.

Mezkûr 15 kolun altıncısı Kadıasker koludur ki Seyrek başından24 
ibtidâ olunup Çinilihamam kurbünden Kemeraltı'na andan Kırkçeşme'- 
den25 Ekmekçioğlu Medresesi'ne26 andan Vefâ Meydam'ndan Süleyma- 
niye kurbüne andan Kemeraltı'ndan Vezneciler'e andan Muratpaşa tür-
besi27 kurbünden Acemoğlanı meydanına andan Eskiodalar başından 
Çukurçeşme'den; Kadıasker Hamamı'na andan meyyit kapusundan Şeh- 
zâdebaşı'na andan İbrahim Paşa Hamamı kurbünden Saraçhânebaşı'nda 
nihayet bulur.

23 Çemberlitaşıh diğer ismidir. Ayrıca buraya Tavukpazarı da denir (A. Sâim Ülgen, 
Aynı eser, s. 23). ' •

24 Bıigün Zeyrek diye âmimaktadir. Metinde (iljy -0  (Seyrek) olarak geçmektedir. 
Fâtih Hüsambey Mahallesi içinde kalmaktadır (İstanbul' Şehir Rehberi, Pafta: 4/6)..

25 Eski İstanbul mahallelerinden biridir. Bozdoğan. kemeri ile Ünkapanı arasındaki 
saha içinde kahr (E. Hakkı Ayverdi; Aynı eser, s. 32). . . ..

26 Haseki Hastahânesinin batısmdadır. Nevbahâr Mescidi Mahallesi içinde bulunmak- , 
tadır (E. Hakkı Ayverdi, Aynı eser, s. 41). .

27 Aksaray’da Vatan ve Millet caddelerinin kesiştiği noktadadır. Ayrıca bu bölgede 
Muradpaşa Cârnn Mahallesi vardır (E. Hakkı Ayverdi, Aynı eser, s. 40).

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fi yevm-i rüsûm : 540
Berâ-yı mesârif-i şâire 
Berâ-yı mîrî ..............

: 150 
: 390

Kol-ı Kadıasker
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El-mahSûl an kol-ı mezbûr fî yevm-i rüsûm : 406.
Berâ-yı mesârif-i saire ........................     : 106
Berâ-yı mîrî ..................................    : 300

Mezkûr KadıaSker kolunda olan battakaî dükkânlardan mâdâ der 
kâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 406 akçenin 300 akçesi 
mîrî 106 akçesi koloğlanlarımn mâişet ve mesârifi içindür. .

Köl-ı Langa

Zikrolunan 15 kolun yedincisi Langa koludur ki Uzunçarşı'dan ib- 
tidâ olunup Eskisaray Kapusu önünden Sultan Beyazıd harimine andan 
Okçularbaşı'ndan Darphane'ye andan Kuşbazlar'dan Parmakkapı'ya an-
dan Bitpazarı'ndân28 Gedikpaşa'ya andan Soğukçeşme'den Bâlipaşa'ya 
andan Payzenhanı kurbünden Kumkapı hâricine andan Gelincik Çarşısı'n- 
dan Nişancı'ya Çavuşbaşı'ndan Musallı kurbüne andan Soğükçeşme'de 
nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm-i rüsûm : 697
Berâ-yı mesârif-i şâire ..................................: 217
Berâ-yı mîrî ............................ ..................: 480

Mezkûr Langa kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ dekâkinden 
beher yevm cem1 ve tahsîl olunan 697 akçenin 480 akçesi mîrî ve 217 
akçesi koloğlanlarımn cihet-i mâişet ve masârifi içündür.

Kol-ı Yedikule

Zikrolunan 15 kolun sekizincisi Yedikule koludur ki Davudpaşa 
sukundan ibtidâ olunup andan Kolluk kurbünden Yenimahalle'ye ân-

.28 Kapalıçarşı’mn Yağlıkçılar kısmını işgal eder. Hicrî 953 tarihli: İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defterinde «Mahalle-i Mescid-i Çakırağa bin Abdullah der kurb-i pazâr-ı. kehle» . 
olarak geçmektedir (Ö. Lütfü Barkan, — JE. Hakkı. Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir 
Defteri, İstanbul, 1790, s. 322).
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dan Bostancılar'dan Altımermer'e29 andan Yolgeçen Câmii'nden30 Silivri 
Kapusu'na andan Kocadibek'den Ağaçayırı'ndan Kocamustafapaşa'ya 
andan İmaret kurbünden İsâkapusu'ndan Sulumanastır'a andan Varilci- 
ler'den Mîrâhura31 andan Irgatpazarı'ndan Yedikule hâricine andan Çu- 
kurçeşme'den Hacıkadın Mahallesi'nden32 Narlıkapı'ya andan Samatya 
Kapusu'ndan Ağa Hamamı'na andan Çınar kurbünden Davudpaşa kur- 
bünde nihâyet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm-i rüsum : 814

Berâ-yı mesârif-i şâire    : 114
Berâ-yı mîrî .....................................................: 700

Mezkûr Yedikule kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ dekâkin- 
den beher yevm cem' ve tahsîl olunan 814 akçenin 700 akçesi mîrî ve 
114 akçesi koloğlanlarının vech-i maaş ve masârifi içündür.

Kol-ı Karaman

Zikrolunan 15 kolun dokuzuncusu Karaman koludur ki Saraç- 
hânebaşı'ndan ibtidâ olundu. Andan Yeniodalarbaşı'ndan Sarıgöze 

( ) 33 Malta'dan Alipaşa Câmii'ne andan Büyükkaraman'a
andan Arastabaşı'ndan Küçükkaraman'a34 andan Atpazarı'ndan Şermet

29 Çapa semtindeki Çukurbostanı civarındadır (E. Hakkı Ayverdi, Aynı eser, s. 12).
30 Banisi Defteremini Ömer Efendi’dir. 1559 yılında inşa edilmiştir. Çapa semtinde 

Altımermer’de bulunmaktadır (Hüseyin Ayvansarayî, Aynı eser, s. 220).
31 Yedikule Imrahor caddesindedir. St. Jean de Stoudion Manastın II. Beyazıd’ın 

tmrahoru İlyas Bey tarafından câmi’e çevrilmiştir. Tahsin Öz, İstanbul Câmileri, s. 105.
32 Aslı Hızırbey Mescidi Mahallesidir. Unkapanı’nda Atlamataşı ve Hacıkadın semt-

leri arasında yer alır (E. Hakkı Ayverdi, Aynı eser, s. 24).
33 San Gürz, San Kerez, San Göze şeklinde geçer. Halk dilinde Sangüzel şekline 

girmiştir (Semavi Eyice, İstanbul Mahalle ve Semtleri Hakkında Bir Deneme, Türkiyat 
Mecmuası, İstanbul 1964, c. XIV, s. 202).

34 Fâtih Câmii’nin kuzey-batısına düşmektedir. Alfons Maria Schneider, Belleten 
Sayı: 61, Levha: IX, Şekil: 1.
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Han'ı35 kurbünde Seyrek Çarşusu'na36 andan Kepekçiler'den37 İfraziye'ye 
andan Otlukçuyokuşu kurbünden Kadıçeşmesi kurbünde nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsum : 406
Berâ-yı mesârif-i şâire ................................... : 66
Berâ-yı mîrî .....................................................: 340

Mezkûr Karaman kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ dekâkin- 
den beher yevm cem' ve tahsîl olunan 406 akçenin 340 akçesi mîrîye 
ve 66 akçesi koloğlanlarının cihet-i maişet ve masârifi içindir.

Kol-ı Bâb-ı Edirne

Zikrolunan 15 kolun onuncusu Edirnekapısı koludur ki Otlukçuyo-
kuşu başından ibtidâ olunup andan Kanlı kurbünden Sultan Selim Ha- 
mamı'na andan Çarşamba pazarlarından Ahmet Ağa'ya andan Draman'- 
dan38 Sultan Hamamı'na andan Salma Tomruk'tan Edirnekapusu'na an-
dan Acıçeşme'den39 Şarmaşık'dan Perşembe Pazarı'na andan Yenibah- 
çe'den Ali Paşaya andan Altıay Çeşmesi'nden40 Karagümrük'e andan 
Zincirlikuyu'dan Keseken Dede'den41 Sultan Selim Câmi-i şerifi kurbün-
de nihâyet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsûm: 634
Berâ-yı mesârif-i şâire .................   : 154
Berâ-yı mîrî .....................................................: 480

35 R. Mantran’m Şurup Ham olarak okuduğu isim aslında Şermet Ham’dır.
36 Zamanla Seyrek ( i L ) ismi halk dilinde Zeyrek şekline dönüşmüştür (Semavi

Eyice, Aynı eser, s. 202).
37 Fâtih Câmii civarında Kepekçizâde Mehmed Efendi’nin bugün eseri kalmamış bir 

mescidi bulunuyordu (Tahsin Öz, Aynı eser, s. 88).
38 R. Mantran’ın Bâb-ı Edirne kolunda okuyamıyarak boş bıraktığı kelime Draman 

nlacakdır.
39 Günümüzde Çukurbostan denilen BizanslIlardan kalma Aspar açık sarnıcının Sal- 

matomruk caddesi' başındaki mevkiinde bulunmaktadır (A. Sâim Ülğen, Aynı eser, s. 29).
40 Günümüzde Altay denilmektedir. Kâragümrük’te Muhtesip İskender Pâşâ Mahallesi 

içindedir. R  E. Koçu, Aynı eser, s. 730.
41 Fâtih Nişancı Paşa Câmii karşısında Keseken Dede’nin kabri mevcuttur (H. Ay- 

vansarayî, Aynı eser, c. I, s. 185).
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Zikrolunan Edirnekapısı kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ 
dekâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 634 akçenin 480 akçesi 
mîrîye 154 akçesi koloğlanların vech-i maaş ve masarifi içindir.

Kol-ı Balat

Zikrolunan 15 kolun 11'incisi Balat koludur ki Yenikapu hâricinden 
ibtidâ olunup andan Fenerkapusu hâricine andan Ebâ Eyyüb eLEnsân 
radiyallâhü anhe'l-ibâdî kapusından Çingene Mahallesi'ne andan Balat 
sukuna andan Nârin kurbünden Eğrikapı'ya42 andan ivaz Câmii43 kur- 
bünden Lonca yerinden Kesmekaya'ya ondan Tahtaminâre kurbünden 
Fenerkapusu dâhilinde nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsum : 737
Berâ-yı mesârif-i şâire   : 207
Berâ-yı mîrî    : 530

Zikrolunan Balat kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ dekâkin-
den beher yevm cem' ve tahsîl olunan 737 akçenin 530 akçesi mîrî ve 
207 akçesi koloğlanlarının vech-i maaş ve masârifi içindir.

Kol-ı Un Kapanı

Zikrolunan 15 kolun 12'ncisi Kapan-ı dakik44 koludur ki eski imâ- 
ret Mahallesi'nden45 ibtidâ olunup Kadıçeşmesi'ne andan Müfti Hama- 
mı'ndan Mustafa Paşa sukuna andan Havuzlu Hamam'dan Üsküplü sü-
kuna andan Unkapam'na andan Sağrıcılar'dan46 Kuyumcular'dan Azep-

- 42 Edirnekapısı surları dâhilinde Tekfursarayı civarındadır (A. Sâim Ülgen, Aynı eser, 
s. 36).

43 Banisi, Kazasker İvaz Efendi’dir. Câmii Eğrikapı dışında Anamas Zindan .yanın-
dadır (H. Ayvansarayî, Aynı eser, c. I, s. 147).

44 Belgede dakik olarak geçmektedir. Burada un anlamına gelir (Ş. Sâmi,
Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 1316).

45 Fâtih, Haydar Caddesi ile Kâdıçesmesi arasında kalan alanı isgâl eder. Bugün adı- 
geçen mahallenin yerinde Sinanağa Mahallesi vardır (E.H. Ayverdi, Aynı eser, s. 20).

. . 46 Sağncılar Câmii Mahallesi olarak geçmektedir. Unkapanı’ndan Kerestecilere kadaı 
olan sahayı içine alır (E.H. Ayverdi, Aynı eser, s. 52).



İSTANBUL’DA İHTİSÂB" MEVZUÂTI 207

ler'ie andan Haydarpaşa Hamamı, kurbüne andan Arabacılar'dan47 Sey- 
rekaltı'na andan Hacıkadın Hamamı'ndan Küçükpazar'a andan Akar- 
çeşme'den Ayazma dâhilinden Kantarcılar'dan nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsum
Berâ-yı mesârif-i şâire ..................................
Berâ-yı mîrî ...................................................

Tetimme-i mahsûl kol-ı Kapan-ı Dakîk

561
171
390

Zikrolunan Kapan-ı Dakîk kolunda vâkî battal dükkânlardan gayri 
dekâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 561 akçenin 390 akçesi 
mîrîye ve 171 akçesi koloğlanlarınm cihet-i maaş ve masârifi içindür.

Kol-ı Râh-ı Cedid

Zikrolunan 15 kolun 13 üncüsü Râh-ı Cedîd koludur ki Ördekka- 
sap mahallesinden ibtidâ olundu.. Andan Lütfü Paşa'ya andan Şâhu- 
ban sarayı48 kurbünden Kaliçeci'ler köşküne andan Meydânkapısı'ndan 
Dörtyol ağzına andan Çavuş Mescidi49 kurbünden Molla Gürani'ye an-
dan Kadıasker Câmii'ne50 Çapa Dilsiz'den Macuncu'ya andan Oda- 
başı'ndan Küçük Hamam'dan Altımermer'e andan Yenikapı'dan Top- 
kapısı'na andan Arpa Hamamı kurbünden Şehremini'ne andan Fenâyi 
Tekkesi'nden51 Seydihalife Mahallesi'nden Davutpaşa'ya andan Haseki52

47 Zeyrek Yokuşu başında Fâtih devri ricalinden Şücâaddin İbrahim Efendi’nin camii 
civarındadır (T. Öz, Aynı eser, s. 151).

48 Fâtih Zeyrek’te Şâhuban Odaları Mescidi görülmektedir (H. Ayvansarayî, Aynı 
eser, c. I, s. 129).

49 Adı geçen Râh-ı Cedîd Kolu ile ilgili olabilecek iki Çavuş mescidi vardır: 1 - Şücâ 
Çavuş Mescidi, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde; 2 -İbrahim Çavuş Mescidi, Mevlânâkapı, 
Yayla Caddesi civarındadır (Tahsin Öz, Aynı eser, s. 41).

50 Molla Güranî yakınındadır. Bânisi; Amasyali Kızıl Abdurrahman Efendi’dir (H. 
Ayvansarayî, A y  m 'eser, c. I, sr 167).

51 Taşkasap Mahallesinde Molla Güranî ile Bekir Paşa semtleri arasındadır (E:H, 
Ayverdi, Aynı eser, s. 20).

52 Bânisi Kanûnî Sultan Süleyman’ın zevcesi Haseki Hurrem Sultan’dır (H. Ayvan-
sarayî, Aynı eser, c. I, s. 101). .
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Câmii'nden Avratpazarı'ndan03 Bayram Paşa Türbesi'ne54 andan Hüs- 
rev Paşa Türbesi'nde55 nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsûm : 727
Berâ-yi mesârif-i saire ..................................: 207
Berâ-yı mîrî ................................................... : 520

Zikrolunan Râh-ı Cedîd kolunda battal dükkânlardan gayrı dekâ- 
kinden beher yevm cem' ve tahsîl olunan 727 akçenin 520 akçesi mîrî 
ve 207 akçesi koloğlanlarının cihet-i maaş ve mesârifi içindir.

Kol-ı Aksaray

Zikrolunan 15 kolun 14 üncüsü Aksaray koludur ki Horhor Çeş- 
mesi'nden ibtidâ olundu. Andan Aksaray'a andan Kızılmaslak’tan Lâleli 
Çeşme'ye andan Koska kurbünden Darbhane'ye andan Langa'dan Der- 
yâbeyi Kapusı'ndan hâricine andan Cellâd Çeşmesi'nden58 Davudpaşa 
iskelesinden Davudpaşa kapusı hâricinde nihayet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsûm : 551
Berâ-yi mesârif-i şâire  .......................... : 171
Berâ-yı mîrî ....... ...........................................: 380

Zikrolunan Aksaray kolunda bulunan battal dükkânlardan gayrı 
olan dekâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 551 akçenin 380 
akçesi mîrî ve 171 akçesi koloğlanlarının cihet-i maaş ve masârifi için-
dir.

Kol-ı Cebe Ali

Zikrolunan 15 kolun on beşincisi Cebe Ali koludur ki. Defter-i Afik’-

53 Günümüzde Langa ile Cerrahpaşa mahalleleri arasında kalmaktadır. Alıcı ve satı-
cıları kadınlardan meydana gelen orijinal bir pazar yeridir (S.Eyiçe, Aynı eser, s. 210).

54 Haseki Sultan Camii civarında medrese, sebil, çeşme ve rtürbeden meydana gelmiş 
bir külliyedir (H. Ayvansarayî, Ayni eser, c. I, s. 58).

55 Kanunî devri vezirlerinden olan Hüsrev Paşa’nm türbesi Bâli ,Câmii civarındadır 
(H. Ayvansarayî, Aynı eser, c. I, s. 72).

56 Aksaray’da İnebey Mahallesi içindedir (E. Hakkı Ayverdi, Aym eser, s. 33).



İSTANBUL’DA İHTİSÂB MEVZUÂTI 209

te Salhane57 kolu deyü mukayyeddir ve mesturden Ayakapusı58 hâricin-
den ibtidâ olunup Cebe Ali iskelesine andan Tüfenkhâne'den Unkapanı 
hâricine andan Zeytinci'lerden Ayazma Kapısı hâricinde olan Ayazma 
kurbünde nihâyet bulur.

El-mahsûl an kol-ı mezbûr fî yevm rüsum : 357
Berâ-yı mesârif-i şâire ..........  : 167
Berâ-yı mîrî .....................................................: 190

Zikrolünan Cebe Ali kolunda olan battal dükkânlardan mâdâ olan 
dekâkinden beher yevm cem' ve tahsil olunan 357 akçenin 190 akçesi 
mîrîye ve 167 akçesi koloğlanlarının cihet-i maaş ve mesârifi içindür.

Cem'an
Tahsil an dekâkin-i kolha-i mezkûre

rüsûm fî yevm akçe ...........................: 8087•
Berâ-yı masârif-i şâire an vech-i maaş gu-

lâmân-ı kol ve gayrihi fî yevm akçe: 2057 
Berâ-yı mîrî ve Hazine-i âmire fî

yevm akçe .........................  : 6030

Zikrolünan kollardan beher yevm cem' ve tahsil olunan sekiz bin 
seksen yedi akçe rüsumun altı bin otuz akçesi mîrî içün kaydolunup ve 
iki bin elli yedi akçesi koloğlanlarının maaş ve masârifi içündür.

Defter-i Cedîd mucibince tahrîr olunan 3170 aded dekâkinden bat- 
taliyeden gayriden koloğlanlarının beher yevm cem' ve tahsil eyledik-
leri 8087 akçenin 6030 akçesi mîrî için İhtisâb Sandığı'na teslim olunup 
mâdâ 2057 akçesi kırk nefer oğlanlarının vech-i maaşlarına ve on nefer 
mütekaidierinin beher yevm onar akçe mütekaid vazifelerine ve Çardak 
hüddâmının taâmiyelerine ve çardak kirâsına ve İstanbul efendileriyle 
kol gezen hüddâma harç ve sarf oluna. Ve mütekaidlerden biri fevt ol- 
dukda vazifesi mîrîye mânde olup min ba'd ihtisâb malından koloğlan- 
larına tekaüd vazifesi verilmeye ve koloğlanları beher yevm cem' ve 
tahsîl eyledikleri akçeyi Sandık eminine teslim eyledikleri râyic fî vakt

57 Balat semti dışında Molla Âşıkî Mahallesi dahilindedir (E.H. Ayverdi, Aynı eser, 
s. 21).

58 Haliç sahilinde Cibali ile fener arasındadır (R.E. Koçu, Aynı eser, c. IH, s. 1378).
Tarih Enstitüsü Dergisi - Forma 14
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parası oldukda cefâ olunmaya ve bir kaç yüz râyic hurda akçesi olur-
sa da alına. Ve mîrî akçenin tahsili koloğlanlarının uhdelerindedir. Mîrî-
ye noksan gelirse noksanı cümlesinden mütâlibdir. Ve defterden ziyâde 
koloğlanları dekâkinden bir akçe ve bir habbe ziyâde almayalar, aldırıl 
maya. Eğer içlerinden biri tecâvüz ederse muhkem cezâsı verildikten 
sonra yeri âhere tevcih oluna ve koloğlanları arasında defterden ziyâde 
tecâvüz edene sükût edib hâkimü’l-vakte îlâm etmezler ise cümlesine 
cezâ tertib olunub hizmetlere âhere tevcih oluna.»

Vesikanın bütününde ve özellikle son bölümdeki ihtisâb mukataası- 
nın ne şartlar altında toplanacağını açıklıyan nizâmnâmede bu işin cid-
diyeti ortaya konulmaktadır. Disiplinli ve merkezî idare kontrolü altın-
da İstanbul'un günlük hayat düzeni içinde ihtisâb mevzuâtının önemi 
belirlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında XVII. yüzyıl sonlarında İstan-
bul İhtisâb Müessesesinin kuruluş ve işleyiş bakımından aynı mükem-
meliyeti gösterdiğine şâhit olmaktayız. Bu arada neşredilen belgede za-
manımızın modern belediyecilik hizmet ve anlayışına ışık tutacak yarar-
lı noktaların bulunduğu kanaatindeyiz.
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