
BALKAPANI HANI 

raber esasının Bizans örneklerine ( !) da
yandığını iddia eder. Ancak tamamen 
Türk işi olan bu kantar. üzerindeki hic
rl ve miladi olarak ayrı ayrı işlenmiş ta
rihlerden anlaşıldığına göre 1282 ( 1866) 
tarihli idi. Fakat bu tarih ahşap kısımla
F'ın tamirine ait olmalıydı. Söylendiğine 
göre İstanbul'un bütün esnafının kan
tarları XX. yüzyıl başlarına gelinceye ka
dar bu miri kantarda kontrolden geçiri
lerek mühürleniyordu. İstanbul ticaret 
hayatının değerli hatırası olan bu kan
tarın ahşap kısımları 1952 yangınında 
yanmıştır. 1989'da bu kantarın enkazı
na rastlanamamıştır. Yalnız beşik tonaz
lu geçit dehlizine açılan dövme demir
den orUinat kapı kanatları henüz duru
yordu. Pervitiç planında üst katta işa

retlenen harap mescidin de ihya edildi
ğine dair bir belirti görülememiştir. 

Balkapanı Ham, İstanbul'un en eski 
ticaret hanlarından biri olarak ve aynı 

zamanda eski bir yapının kalıntısı üstün
de inşa edilmiş olması bakımından tari
hi değeri haiz bir eserdir. Ciddi bir araş 

tırma yapıldıktan sonra ilmi esaslara gö
re tamir ve ihyası iyi olacaktır. 
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BALKARlAR 

(bk. KARAÇAY- BALKARLIIAR). 

BALTACI 

Osmanlılar'da 
sarayın birun • görevlilerinden 

bir zümrenin adı. 

_j 

_j 

Farsça teberdaran adıyla da anılan bal
tacılar. bir r ivayete göre ilk defa Il. Mu
rad zamanında Acemi Ocağı'na alınmış
lar ve setere giderken yol açmak. batak
lıkları kurutmak, çadır kurmak, yük kal-
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dırıp indirmek gibi işler ve ayrıca bazı 
saray hizmetleri için kullanılmışlardır. 

İstanbul 'un fethinden sonra daha teş
kilatlı bir ocak haline gelen bu zümre, 
Fatih zamanında Eski ve Yeni Saray'da 
( Topkap ı Sarayı ) yaptıkları işlere göre iki 
sınıfa ayrılmıştır. Daha sonra Edirne. Ga
lata ve İbrahim Paşa saraylarında da 
müstakil baltacı ocakları oluşturulmuş

tur. XVII. yüzyılda Galata ve İbrahim Paşa 
saraylarının teşkilatları bozulunca. bal
tacılar varlıklarını Eski ve Yeni Saray'da 
sürdürmüşlerdir. 

"Teberdaran-ı Saray-ı Atik" denilen 
Eski Saray baltacıları Topkapı Sarayı'n
daki harem ile Eski Saray mensupları

nın, şehzadelerin ve saray dışındaki sul
tanların hizmetlerini ve muhafıziıkiarını 
yaparlardı. Bunlar doğrudan doğruya Da
rüssaade ağasına bağlıyd ı. Kışiaları Eski 
Saray' ın Mercan tarafındaki kapısı civa
rında idi. Fakat işleri gereği gündüzleri 
bir kısmı Yeni Saray'da bulunarak baş
ta Darüssaade ağası olmak üzere öteki 
harem ağalarının ve saray mensupları
nın hizmetlerini görürlerdi. Baltacı Oca
ğı'na yeni alınan acemiler Beyazıt Ca
mii'nde ders görürlerdi. Baltacı Ocağı ' na 

genellikle öteki saraylardan. saray aşçı
larından ve Antep, Kayseri gibi Anado
lu'nun çeşitli yerlerinden nefer alınırdı. 

Eski Saray baltacılarının Darüssaade 
ağasından sonraki en büyük amirleri bal
tacılar kethüdası. bölükbaşı ve odabaşı

lardı. Kethüda ve odabaşıların kıdemli
leri müteferrika* lığa terfi ederlerdi. 

Eski Saray baltacılarından olan kapı 

haseki ağası , Darüssaade ağasının sad
razamlıktaki işlerini takip ederdi. Ha
sekibaşı ise yanındaki haseki başkatibi 
ile kızlar ağasına bağlı Haremeyn vakıf
larının tahsili ile görevliydi. Bu vakıfla
ra bakan Darüssaacte ağası baş yazıcısı 
da emrindeki altı halife ile yine Eski Sa
ray' ın kıdemli ve okur yazar baltacıların-

Balta cı 

(Gastalian 

Histari 

Tahtureks i 

Zülüflü 
bal tacı 

(TSMK, 

III. Ahmed, 

nr. 3690) 

dandı. BaŞ yazıcılığa bu halifelerden en 
eski olanı getirilirdi. Baltacı neferleri dış 
hizmete genellikle kapıkulu süvarisi ola
rak çıkarlardı. Mevcutları XVII. yüzyılın 

ikinci yarısında 813 iken bir asır sonra 
400 kişiye düşmüştür. Baltacı ağaları. 

başlarına kırmızı çuhadan yapılmış ba
rata denilen bir serpuş giyerlerdi. Nefer
lerin başlıkları ise mor keçeden yapılır
dı. Dolama adı verilen kaputları kırmızı 

ve yeşil renkteydi. 

"Teberdaran-ı hassa" denilen zülüflü 
baltacılar Eski Saray baltacılarından ta
mamen ayrı bir ocak olup hizmetleri de 
farklıydı. Giydikleri serpuşun iki tara
fından zülüf veya perçem şeklinde iki 
örgü yanaklarına sarktığından bu adla 
anılan zülüflü baltacılar Topkapı Sara
yı'nda otururlar. Enderun ve haremde 
hizmet görürlerdi. Bundan dolayı etraf
Iarını görmemeleri için yakaları kalkık 

dolama giyerlerdi. Daha sonraları bun
ların sadece harem hizmeti görenlerine 
"yakalı baltacı " denmiştir. lll. Murad za
manında ortaya çıkan zülüflü baltacıla
rın ikametgahları akağalar kapısı civa
rında idi. Bu ocağa devşirme oğlanla
rından, öteki saraylardan, saray aşçıla
rından ve Kastamonu'nun gürbüz hal
kından nefer alınırdı. Önceleri kapı ağa
sına bağlı olan zülüflü baltacılar XVIII. 
yüzyıldan itibaren silahtar ağaya tabi 
olmuşlardır. Zülüflü Baltacılar Ocağı' nın 

en büyük amiri baltacılar kethüdası idi. 
Onun altında sırasıyla baş baltacı, divan
haneci ve kilercibaşı baltacısı gelirdi. Kı
demli sekiz baltacı "bıçaklı mülazımı " 

adıyla anılırdı. Bunlar diğerlerinden ayrı 
olarak sırma kuşak kuşa nırlardı. 

Zülüflü baltacıların kethüdaları. bölük
başıları . odabaşıları. diğer ağaları ve kı
demlileri terfi ederlerse müteferrika veya 
çaşnigir* olurlar. neferleri ise kapıkulu 
süvariliğine, özellikle bu bölüklerin en iti
bariısı olan sipah ve silahtar bölüklerine 
geçerlerdi. Divanhaneci, yemişçi ve su-



yolcu denilen zülüflü baltacılarından son
ra koşucu (veya kuşçu) denilenleri gelirdi 
ki bu sonuncular padişahın veya silahta
rm haberleşme işini yürütürlerdi. 

Zülüflü baltacıların birçok görevleri 
arasında divanhanenin süpürülmesi, açı
lıp kapanması ve muhafazası başta ge
lirdi. Harem yangınlarını da bunlar sön
dürürlerdi. Zülüflü baltacılar Ayasofya 
Camii 'nde ders görürlerdi. Aralarından 
kabiliyetil olan on ikisine "halife" denirdi. 
Bunlardan bazısı harem ağalarına oku
ma yazma öğretir, bazısı da başta has 
odabaşı olmak üzere öteki harem ağa
larının hizmetlerini görürdü. Sadrazam 
sancak-ı şerif ile sefere çıkınca zülüf
lü baltacılardan otuzu bu liva a ltında 

Kur'an-ı Kerim okurdu. Bayramlarda tah
tı Babüssaade önüne getirip götürmek. 
ayda bir harerne odun taşımak. genel
likle Sultan Ahmed Camii'nde yılda bir 
yapılan mevlid törenlerinde cemaate 
şerbet ve gülsuyu ikram etmek, Ende
run'daki camide kayyimlik yapmak, Of
van-ı Hümayun toplantılarında hizmet 
etmek, saraydaki ölümlerde cenazeleri 
taşımak da bu baltacıların görevleri ara
sındayciL 

Sayıları zamanla değişen zü!üflü bal
tacıların XVII. yüzyıl sonlarındaki mev
cudu emeklileriyle birlikte 1 09 ile 184 
ki şi arasında idi. Bunlar 1835 yılında 176 
nefer iken Sultan Abdülmecid zamanın
da sayıları altmış bire indirilmiştir. 

Zülüf!ü baltacılar bellerine enli ve si
yah sahtiyandan kemer takar!ardı. Kal
kık yakalı kaputıarı önceleri kırmızı ve 
yeşil çuhadan yapılırken sonraları laci
vert renkli çuhadan yapılmıştır. Başlık
ları Eski Saray ba!tacı!arınınki gibi, fa
kat biraz daha uzundu. Deve tüyünden 
yapılmış olan bu külahın altına giyilen 
fesin renginden dolayı serpuşun alt ke
nan kırmızı görünürdü. Mevsimlere gö
re kıyafet !eri değişen zü!üflü baltacılar 

koğuşlarında takke ile dolaşırlardı. Zü
lüf salıvermeleri ise Mevlevfliğe bağlan
maktadır !Ata Bey, ı . 282) 

Baltacılar Ocağı 1757 yılında lll. Mus
tafa tarafından lağvedilmişse de 177 4'
te ı. Abdü!hamid zamanında tekrar ku
rulmuş, ll. Mahmud'un yenilik hareket
leri sırasında yeniden düzenlenerek var
lığını imparatorluğun sonuna kadar sür
dürmüştür. 

Gerek Eski gerekse Yeni Saray balta
cıları arasından Baltacı Mehmed Paşa, 

Nasuh Paşa. Yemişç i Hasan Paşa ve Nev
şehirli Damad İbrahim Paşa gibi ünlü 
devlet adamları çıkmıştır. 
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' ~ ABDÜLKAD i R ÖZCAN 

BALTACI MEHMED PAŞA 
(ö. 1124/ 1712) 

lll. Ahmed devri sadrazamlarından. 
L ~ 

Bugün Çorum'a bağlı bir kaza olan Os
mancık'ta doğdu. Genç yaşta ilim me
rakıy!a Trablus, Tunus ve Cezayir'e ka
dar gitti. Daha sonra istanbul'a döndü 
ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıta
sıyla saraya intisap etti. Burada sırasıy
la baltacılık, yazıcılık ve müezzinlik gibi 
görevlerde bulundu. Bu sırada Şehzade 
Ahmed ile de yakın münasebet kurdu. 

1703 Edirne Vak'ası sırasında asiler!e 
yakın ilişkilerde bulundu ve Sultan lll. 
Ahmed'in cü!Osu hususunda büyük gay
ret gösterdi. lll. Ahmed tahta geçtiği za
man padişaha olan yakınlığı dolayısıyla 
süratle yükseleceğini ümit ettiyse de 
Sadrazam Moralı Damad Hasan Paşa, 

Baltacı Mehmed'i kendisine rakip gör-

Baltacı 

Mehmed 
Paşa'nın 

vali de 

sultana 
sunduğu 

arizanın 

baş tarafı 

(TS MA. 

nr. E 2989) 

Ba l tacı 

Mehmed 

Paşa 'nı n 

mührü 

BALTACI MEHMED PAŞA 

düğünden onu uzun süre terfi ettirmedi. 
Bir ara birinci mirahur*luğa tayin edii
diyse de (28 Kasım ı 703) az sonra Trab
lus ve Ha!ep taraflarına tahsildar olarak 
gönderilmek suretiyle saraydan uzaklaş
tırıldı. Ancak Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın 
sadareti döneminde istanbul'a dönebil
di ve 6 Kasım 1704'te vezaret!e kaptan -ı 
derya oldu. Bu sırada Kalaylıkoz Ahmed 
Paşa'nın sactaretten aziine sebep olan 
birtakım tertipiere girişti ve sonunda sa
darete geçmeyi başardı (25 Aral ı k 1704). 

Bu ilk sadrazam!ığı sırasında kendisine 
taraftar olanları iş başına getirmekten 
başka önemli bir iş yapamadan aziedil
di (3 Mayıs ı 706). Daha sonra Erzurum 
valiliğine ve Sakız muhafızlığına tayin 
edildi ( 1707) 21 Ocak 1709'da Halep va
lisi olan Baltacı Mehmed Paşa, 18 Ağus
tos 171 O'da Köprülüzade NOman Paşa'
nın yerine ikinci defa sadrazamlığa ge
tirildi. Bu sırada ilk iş olarak, İsveç Kralı 
XII. Şarl'ın (Demirbaş Şarl) Osmanlı top
raklarına ilticası ile gelişme gösteren 
Osmanlı - Rus münasebetleriyle meşgul 
oldu. Hemen ardından. Osmanlı Devle
ti 'nin kuzey sınırlarına tecavüz eden Rus
!ar'a karşı yapılacak Prut Seferi'ne ser
dar-ı ekrem olarak tayin edildi ( 19 Şu
bat ı 71 ı ı. 

Sefer hazırlıkları tamamlandıktan son
ra 9 Nisan 1711 'de istanbul'dan ayrılan 
Baltacı Mehmed Paşa, emrindeki kuwet-
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