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XVI. Yüı;YIL SONUNDA KARAMAN 

Aldaddin AKOZ 

1- Kaynak T ·anıtımı 

H. 1000/ 1591-1592 tarihli Karamanı Şeriyye Sicili (D. 31) : 

Bu sicil, Konya Mevlana Müzesi Arşivi'nde mahfuz olup, Envan
ter Defteri'nde, Genel No: 297, Özel No: 1'de kayıtlıdır. Es;ıri cildi
nin tahrip olmasından dolayı, yeniden ciltlendiği anlaşılmaktadır. 

Ebadı 15 X 43 cm.'dir. kapağında yer alan·; «Gazi Sultan Murad 
Han-ı Salis zaman-ı idaresi» şeklindeki kayıttan, m .. Murad devrine 
ait olduğu anlaşılmaktadır. !çerisinde çeşitli konularla .. alakalı top
lam 402 vesika ·bulunmaktadır. •Bunlardan ·bir kısmı yaiım bırakıl
mıştır. 396 vesi'ka Türkçe, 6 tanesi Arapça olarak kaydedilmiştir. 
63 sahifeden müteşekkildir ve sahife numaraları sonradan konul
muştur. 

Sicilde yer alan vesikaları, ilg~li oldukları mesele veya mevzu
lara göre bazı başlıklar altmda toplayarak, tasnif etmek mümkün
dür. Fakat hemen belirtmek laızm gelir ki, ·bunların her.birini teker 
teker ;bir ·başlık altına koyup, sadece ·bir mevzu ile ilgili imiş gi.bi 
telakki etmek hatalı olur. Zira herhangi. bir vesika, muhtevi olduğu 
bilgiler bakımından, farklı hususlarda aydmlatıcı olabilir. Bu yüz
den yapılacak olan tasnif tamamen nazaridir, yoksa kesin ve de
ğişmez değildir. Buna .göre : 

a - İdari yapıyla alakah ve merkezle olan münasebetlere dair 
vesikalar: Bu başlık altında ilk akla gelen, merkezden .gönderilen 
ferman, 'berat, buyuruldu v.b. resmi yazılarm sfıretleri ile görevli
lerin kendi aralarında, değişik hususlara ait yazışmalarıdır. Bu .gö-
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revliler beğlerbeyi, kadı, defterdar, müftü, subaşı, yeniçeri serdarı, 
kale dizdarı v.s. olabilir. 

b - İçtimai hayatı alakadar eden vesikalar: Herhan-gi ·bir suç
lamadan aklanma, darp, keşif, fesad, harami, köle, miras, nafaka, 
nikah, nişan, mehr, talak, zimmi, ağızda rayiha-i hamr tespiti, evi 
terketme, hakaret v.ıb. halkın biribirleri ile olan münasebetlerinin 
yanında, cami, mescid, türbe, imaret, medrese, vakıf, hamam gibi 
müesseselere ait olanlar da bu · ·başlık altında zikredilebilir. 

c - İktisadi hayatı alakadar eden vesikalar: Alış-veriş, borç, 
alacak, zimmet, kira, ortakçılık, tüccarlık, taşımacılık, bağ, bağçe, 
tarla, çiftlik, hayvancılık, v.s .. den başka hag, z·eamet, timar, mu
kataa gibi müesseselerle, ·buralardaki görevlilerinkiler bu başlık al
tında toplanabilir. 

d - Mahkemenin işleyişi ve· hukuki hayatla ilgili vesikalar : 
vekalet, kefalet, vasi tayini, -miras ta:ksimi, temessük, hüccet, ıtk
naırie tanzim.i v.b. -gibi .bugünkü noterierin yapmış olduklan vazi
feler zikredilebilir. 

e- Askeri teşkilata dair vesikalar: der.bentçilik, derbentçi kay-
. dedilin esi, sefer menzilleri · için tedarik yapılması, sefer harçlığı ile 
bedel-'i nüzül tal~bi, donanma için insan ve mühimmat talebi ile, 
kale mustabfız ve dizdarları, yeniçeriler, sipa:hiler, voyvodalax, sp.
başıları, cebeci ve le:rentlerle ilgili belgeler de -bur~.ya alına•bilir. 

Toplam 402 vesikanın, yukarıda yapılan tasnife .göre, dağılımı 
şöyledir: 

Sicll ve tarihi ida.rı içtl:mai i:k:tisa:dt hukQki diğerleri toplam 

D.31. H.lOOO 35 86 193 63 25 402 

Toplam vesika -i-çerismde, her grup vesikanın yüzdesi ise : 

İktisadi h~yatl~ ilgili vesikalar 
İçtimai hayatla ilgili -vesikalar 
HukUki_ hayatla Hgili vesikalar 

İdari yapıy~a ilgili vesikalar ........... . 
Diğerle~ (:buna askeri -mahiyette 

% 48.00 
% 21.39 
% 15.67 

% 8.70 

olanlar da dahildir) ........................ % 6.21 .. . . . 

1 
,/ 
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· Adı geçen, D.31 Karaman Şer'iyye Sicili üzerinde, 1986 yılında, 
İbrahim Güler tarafından, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'ne bağlı olarak, «H. 1000 Tarihli Karaman ·Şer'iyye Sicili» 
adında bir Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır. Bu çalışma: esnasın-
da, bu tezden istifade edilmiştir. · 

2 - Mahkemeye intikal eden davalar, inti·kal mahalleı:ıi. 

Anadolu'da halk arasındaki ihtilifların mahkemeye intikal et
tirilmeden, mahallinde sözü geçenlerin aracılığı ile çözüme kavuş
turulması bir ~evi .gelenek halindedir. Bu husus, günümüz köyleriı:i.
de de böyledir. Mahkemeye müracaat en son düşünülebilecek iştir. 

Davaları, geldikleri yerlere göre, üç gurupta toplamak müm
kfuıdür: 

a:. Şehir ıiçi mahallelerde oturanların davaları. Bunların· top
lamı 52 kayıttır (;bu rakama 15 adet ferman ve •berat sureti dahil 
edilmemiştir), % 13.43'lük bir nisbet teşkil eder. Bu mahallelerin 
hangileri olduğu 1 numaralı tabloda ·gösterilmiştir. 

TABLO 1 

Mah~lleler 1523(*} 15•87(ÖO) 111 9 2('"*~) 

1. A-bbas G K K D 
2. Ahi-Osman G K K D 
3. Alacasuluk K D 

( • ) 1523 ;tarihinde KaT4ttıan (Larende) 'ın ma:hallelerlni gösteren ·Hti 
araştll'ma rnevcud olup, .bunlardan ıbiri; ·M. Tayyib GöKiBlLGİN, «XVI. Asırda 
Karaman Eyaleti ve •Larende (Karaman) Va:kıf ve M:üesseseilim, :·va'kıit.a~ 
Dergis-i, S. V'II, !st. 1968, s. 29-38. Diğ'eri; ! . Ha~ KONYALI, Abideleri ve 
Kitabeleri ile Karaman Tarihi, İst. 1967'oir. Her iki çalışmada da aynı ·kay
naktan istiıfade edilmiştir. Bu •kaıyna'k ise H. 929/ 1522 yılında Kanüni adına 
yapılan Kaı·aman Eyaleti tahrir def.teridir. Tablodaki i.§aretlemeler.de GöK
Btt.G!N 'G' hal'fi., KONYALI 'K' harfi lle gösterilecektir. .:ı. 

( *0 
} 1587 ·yılındaki KaTaman mahalleleri ! ,H. ıKanyalı'nın a.g.e.'lnden 

alınmıştır. Konyalı ise ;))u bilgileri Ankara'da Kadim !Kayıtlar· Arşivi'nde bu
lunan ve H . 996/1587 yılında m. Murad adına lhaeırlanan Konya.-'Mufassal 
Defteri'nilen almıştır. 

(*O~ ) 1592 yılındaki Kararnan mahalleleri ıKonya MevlAna Müzesi Ar~i
vi'nde .bulunan D. 31 H. 1000/1591-92 Karaman Şer'iyye Sicili'nden çıkar-tıl

mıştır. Ta:bloda:ki işaretiemelerde bu sicU. sa:dece 'D' harfi ile göstiırilecektir. 
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4. Ali Fakih K 
5. Ali Şa'hne G ı K K 
6. Astala 
7. ıBaduk 
8. Bazar-ı Galle-i Köhne G K K 
9. Çarda:k K 

10. Çeltek G2 K · K 
ll. Dalıhak G K -K 
12. Fbrrklu G S K K 
13. Emeksuan G K K 
14. · Es~i-bazar_-pare G K 
15. Eski Bedesten 

(:Bezzazistan) K 
16. Faruk G K 
17. Fenari K 
18. Gazali 
19. Gazi-epir 
20. Hacı Ce18.:1 G~ K K 
21. Hatip G K 
22. Hisar-içi . G K K 
23. Hoca Mahmud G K K 
24. İydemid K 
·25. Kadı Dükkanı .G K K 
26. Karşud GO K 
27. Kazalıpı G7 K K 
.28. Kiçi-zaviy~ G K K 
29. Kirişçi Baba GS . K K 
-30. · Kökne-fikir-p~arı 

(Köhne-ilim-pazan) 

ı Bu maJhalle, Gö~bilgin':de «Ali Şeyh» .şeklinde okunnuıştur. 
2 Bu ına:halle, Gökbilgin':de «Çelenk» {!eklinde okunroıcytur. 

:3 Bu ma:lialle, Gökbilgin'de «Ebremlti» ·şeklinde akun:muştur. 
4· Bu maJhalle, Gök!bilgin':de «'Hacı Cellli.d» şeklinde O'kunmuştur . 

D 
D 
D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 
o s 
D 
D 

D 

D 
D 

D 

. 5 · Bu mahalle, D. 31 Karaman Şer'iY3'e •Sicill'nde «Hisar» şeklin'Cle geç-
mektedir. ·/ 

· · 6 Bu· ma:b.alle, Gökbilgin'de «Ka.Ş\ı<b şeklinde okunmuştur. ·--/ 
· 7 ·Bu mahalle, Gö~bilgin':de «Karaltu .şeklinde okunmuştur. 

8 Bu mah~e. Gö~ügin'de «Kirişçl P A.re» şeklin-de okunmuştur. 



31. Köçe'k Dede 
32. Külhan (Savcı) 
33. Mansur Dede 
34. Mulutana 
35. Ömer Hüca 
36. Sarı 
37. Say 
38. Sekiz-çeşme 
39. Seyyar 
40. Sipahser 
41. Şampazarı 
42. Şeyh Alaeddin 
43. Şeyhler 
44 .. Şeyh Zeyn'el-.A:bidin 

Mescidi 
45. Tapdı:k Emre 
46. Ulu-~aviye 
4 7. Yenlizade 
48. Zimmiyan (Gebran) 

Q9 

G 
G 

G 
G 

G 
G 

G 
G 
G 

G 
G 

G 

K 
K 
K 

K 
K 

K 

K 
K 
K 

K 

•K 
K 
K 

K n 

K 
K 

K 
K 
K 

K 
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D 

JYO 
D 
D 

D 
D 

D 
D l2 

D 

D 
D 

b. Köylerden intikal eden davalar. Hepsi 93 kayıttan ibaret
tir, defterdeki dava suretlerinin % 24.03'ünün oluşturur. Çoğun

luğu Larende köylerinden, pek azı -diğer ka·zalardan gelmedir. 

)3u köyler şunlardır : 

1. Ağras ' 4. Anadolu 
2. Akça Mehmed tb. Gş.feryad 5. Aziz 
3. Akçaşehir 6. Balama 

9 Bu ma:halle, Gökbilgin'de «<Küçük Dede» şeklinde okunmuştur. 
10 Bu mahalle, D. 31 Karaman Şer'Jy:ye SicUi'ırde «Küçük Mansun şek

linde geçmektedir. Mansur -Dede ile Küçilk Mansur'-un. ayrı mahalleler oiduğu 
da düşünülebilir. 

11 Bu mahalle, Konyalı'da (1587) «Ammi Hoca» şeklinde okunmuştur. 
12 Bu mahalle, D . 31 a!Kraman Şer'iyye ıS1clll'nde cÇampa.zarı» şeklin

de geçmektedir. 
13 ·su mahalle, Konyalı'da (152·3) «Tapud Emre» şekliırde okunmuştur. 
14 · Bu mahalle, Kon-yalı'da (1587) cTopuca.'k» şeklinde geçmektedir. · · 
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7. Batak 
8. Begdelen 
9. 'Begdili 

10. Bosala 
11. Bostanözü tb. Aladağ 
12. Bucakkışla -
13. Çamlıca 
14. Dayılar 
15. Defgandos (Davgandos) · 
16. Derbeyan 
17. Dermeyan 
18. Devri (Dura ?) 
19. Dikecek 
20. Dinek 
21. Erayda tb. Gaferyad) ·-· 
22. Fesand un (Fisandon) 
23. Gerine 
24. Girit 
25. Göded 
26. Gödere-gemi 
27. Gökçe 
2ş: Gökçeli . 
29: Gördesire 
3-ü. Güdümen 
31. Güves (Göves) 

32. Ha:biller tb. Zeyne 
33. Hayreddinlü 
34. İlisıra 
35. Kalacık 
36. Kandalu 
37. Kasra 
38: Kızıllar 
39. Kilisacık tb. Gaferyad 
40. Kuşçuba:ba 
41. Menderi-gemi (·gömü.) 
42. Mercek 
43. Mervan 
44. Nalıma 
45. Obaklu 
-46. Ovacık 
47. Özdemir 
48. Sarılar 
49. Susma 
50. Taraklu 
51. Uzunkışla 
52. Virancık 
53. Yağmurlar 
54.Yenice · 
5'5. Zaviye 
56 . . Zezyg-an (Zengen) 

c. «medine-i Larende'den», «ma.hmiyye-i -Larende'den», nefs-i 
kazadan» gibi deyimlerle •başlayan ve nereye ait oldukları kesinlik
le belirtilmeyen davalar. Bunların da yukarıdaki ifadelerden ek-se
risinin ·bizzat şehre ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür kayıtlar 
242 adettir, toplam 3~7 ·dava' sureti içerisinde % 62.53'lük bir gurup 
teşkil' ;e·a.er ler. 
t(; t:.. .. ~ ; ... ' 

. · i' ~ ..:.:._.?::7.davülde olan paralar. 

. Elimizd~k~ defterdeki kayıtlara göre,_ :X.VI. yüzyıl sonlaruida 
Karaman'da akçe, altın, flori ve guruş kullanılan para cinsleridir. 



337 

Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti'nde esas para :birimi, gu.muş 
sikke olan akçedir, diğer sikkelerin değerlerinin tesbiti, fiat ayar
lamaları tamamen akçeye göredirıs. Aynı zamanda piyasada hem 
gümüş,hem de altın paranın kullanımı, bunlardan birisinin değe
rinde meydana .gelecek artma veya eksilmeden dolayı, iç piyasayı ve 
fiatları etkilemektedir1" . 

Kalıpazanların, paranın ayan ile oynamaları da fiyatlara· tesir 
etmekte ve böyJe durumlarda devlet, piyasadaki parayı çekerek, 
yerine yeni ayarlanmış akçeler sürmektedir. Kaynaklarımızda 

eski akçe yasağı_, tecd/id-i sikke denilen hadise ibudur ve ·bu şekilde 
sikke darbedilmesine tashiM sikke adı verilir1'. 

Fatih Sultan Meliined (1451-1481) zamanına kadar akçe, umu
niiyetle aynı değerdedir. Bu dönemde 100 dirhem gümüşten orta
lama 266 akçe kesilmekte idi ve akçeil'in ağırlığı 1.152. gramdı. Fatih 
Sultan Mehmed'in hükümdarlığı müddetince heş defa sikke tashihi 
yapılmış ve her defasında akçenin ağırlığı çok az oranda düşürül
müştür. •Mesela, 1460'da 100 dirhem gümüşten kesilen akçe sayısı 
330 ve ağırlığı 0.-931 gram iken, Fatih'in ölüm yılına rastlayan akçe 
tecdidinde 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilirmiştir. Ağırlığı da 
0.768 :gram olmuştur18• Fatih devrinde meydana gelen bir başka 
değişiklik de adına Muhammed Hani denilen daha büyük ibir gÜ
müş sikke (akçe) kesilmesidir. Bu yeni akçenin ağırlığı 10.14 ;gram
dır ve görüldüğü gibi diğer akçenin on misli durumundadır. Kan~n
name-i Sultam'de darphanelerin, a~çe keS'imine es·as teşkil eden 
100 dirhem ıgümüş~ alış fiyatları da ıbelirtilmektedir. Bu fiyatlar, 
darphanelerin maden ocağına olan uzaklığına -göre ayarlanmakta-

. .. 
16 . Bkz. özer •Er-genç, «XVV. Yüzyılın Sonlannda Osmanlı Parası üze-

rinde Yapılan İşlemlere İlişkin Ba'Zı Bilgiler», ODTtJ Gelişme Dergisi, 1978 
özel Sayısı, Türkiye .tktisat Tarihi tJzerifte Araştırmalar, s. 86. 

16 Bkz. Halil ıSahillioğlu, «Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden 
Hareketlerinin Yeri», aynı devgi, s. 1~38; ö. Lütfi .Bal'kan, <<XVI . .Asrın İkinci 
Yarısında Ttürktye'de Fiyat Hareketleri», Belleten, :xiXXIV/136 (1970), s. 
557-608.; Ergenç, a .. g.m.,- s. 86-97. 

17 Bkz. (16) nolu dipnotta gösterilen yerler. 

18 Sah.Ullog"lu, «Osmanlı Para ... », s.; aynı mlf., «Bir ıMültezim Zlmern 
Defterin-e G{)re xv. Yüzyıl Sonunda Osmanlı Darphane Mukataaları», lktisat 
Fakülttesi Mecmuası, C. 23, S. 1-2 (1962-63), s. 145·-218. · 
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dır. Buna göre İstanbul, Bursa, Ayasluk ve Konya'da 100 dirhem 
gümüşün fiyatı 285, Novo Brdo'da 281, s ·erez'de ise 283 akçedir19

• 

XVI. yüzyılın ilk yarısında bir osmanlı altını 52 (1491-1517), 
55 (1517-1549) ve 60 (1550-1566) akçe değerinde iken, zamanla aynı 
ağırlıkta:ki gümüşten daha fazla akçe darbı ve akçe içerisindeki 
gümüş miktarımn azalması sonucu 1584-1586 arasında bir altının 
karşılığı 120 akçeye çıkmıştır20• Bugünkü deyimle •bir devalüasyon 
olan bu olay, eşya ve yiyecek fiatlarının artmasına, fırsattan fayda
lanan karaborsacıların türernesine ve zenginleşmesine, asker maaş
larının yeni akçelerle ödenmek istenmesinden de İstanbul'da bir ·bü
yük ayaklanmanın patlak ·vermesine sebep olmuştur21 • 

Ömer Lütfi BARKAN ·bu yeni para ·politikasının bütün ülkede 
uygulanabilmesinin 1590-91 yıllarında gerçekleştirilebildiğini yazar
sa da, elimizdeki bel-geler bunu pek doğrulayamamaktadır. Mesela, 
9. ·Mart 1592/23. Cemaziyülevvel 1000 tarihli bir ·borç -davasında, 
bir osmanlı altını 60 akçe üzerinden işlem görürken21

, ertesi günü 

19 Bkz. Kam.u11r1uimıe BuWini ber Muceb-i Ort-i Osmani, Yay. Robert An
hegger Halil İnalcı:k, An!kara, 1956, s. 23, Belge 15'de « . . . kanun üzere ve nakd 
dirhemden üç.y.üz otuz .akça ıkesile :ki adı Muhaırnmed oHi!.nt ola, amma bu sıkça 
veznesi rnezkfır :hurde a!:k;çanm <ını veznesince ola . .. » denilmektedir. 

20 Barkan, «Fiyat Hareketıeri . . . », s. 571.; Sahill1og"lu, «Osmanlı Para ... » 
s. 88.; Ergenç, a.g.m., s. 87.; iH. !nalcık, -«<n 1510 one gol'd. plece was val~ed 
at 54 a·kças, in 1580 at 60.», The Ottoman Empire, Tte Olassicaı Age, 1?00-1600, 
London 1973, s . 46. 

21 .Mustafa Selani:ki, ·eserinde ıbu -durumu şöyle anlatır : « ... ve guru§ 
ka:d.imden kırk a;kça.ya iken seksen -akçaya a.lınib virillr .oldu altun altml§ a:kça
dan yii2lyiğirmi aıkçaya çıkub ve ·buna göre cümle narblar tüccar •beyninde 
iki ·bahaya itiba; olunub me'·kulaıt ve melbusat dahi 'bu ecUden ziyadeye çık
mag"la faraza herkes ulüfe on altun alur.ken 'be§ altun almag"a başlaanağın bir 
g.ün sipah ğürwıu cemaatiyle ·hurde akça.yı ellerlne alub Ş&yhülls!Aım Şeyhi 
Efendi huzuruna iledip 'bu ma!kule akçayı 'bizlere ulfıfe :dey:u 'Virirler ıa.kın ebl-i 
sCık 'bizden almazlar rne'kfıla.t ve rnelbfisii.ta .darbt virdüg;ürnü.zde alc:bg-ıiDuz he
ıa.r olur mu? .deyü sual ettikde «haramd.ın ıd&y:u cevaıb viricek, Yine cemaatiy-
le vezir-1 azam S~yavuş P3.§a k-apısına .ge~ler anda dahi velvele idiceık ...... » 
!syancılar, silake tashihi yapan Beğler.beg-1 :vezir Mehmet Paşa Ue Defterdarı 
da ıkatletm.işler.dir. BeUiniki Tarihi, Matbaa-i Amire, 1281, s. 252-255. 

22 · .Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31. 41l'de Piri bin Eşık Ali'nin 4:'Süleyılian .b •. el
Hac Süleyman'a boğası bahasm'dan 4.080 akçe ki be-hesab~ı altun 68 altundur, 
deynim vardır» diye ikrarı. 
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yani 10. Mart 1592'de -bir altın 100 akçe üzerinden muamele gÖ!· 
müştfu-23 • 

5. Nisan 1592 tarihli bir satış davasında ise, 40 altın 60 akçe
den, 30'u ise ·80 akçeden muameleye tabi tutulmU§tu.rU-. Böylelikle, 
1584-1586 arasındaki akçe ayarlamasında alınan kararlar, hiç ol
mazsa, Karaman'da, belki de daha başka·yerlerde, pek uygulanam.a
mıştır. Para istikrari da sağlanamamıştır. 1Bu durum da yeni para 
ayarlamalarma ·gidümesine yol açmıştır2". 

4- Gayrımenkul fiyatları. 

D. 31 -Karaman Sicili'ndeki davaların ·bir kısmı .gayrımenkul 

satışlan ile ilgilidir. Satıcılar mallarının bedelini peşin para ile al
mak isteğindedirler. Birçok satış kaydında «rayic fi'l-vakt akçeye 
sattım ve bedelini :bi't-tamam kabul ve ka:bz eyledim» şeklindeki 
ibareler bunun en açık delilidir. Şimdi bu satışiara ait :birkaç örnek 
verelim. 

Ev satışlan : 

Abbas Mahallesinde -bir sof·a, iki tabhane, örtme, ahır ve hayatı 
olan .bir evin 12 sehimden 3 sehmi 1.320 akçeye satılmıştır. Bu 
satışa ·göre, bu evin tamamı 5.280 akç~ eder. (9 Safer 1000/27 Ka
sım 1591)26 • 

Şeyhler Mahallesinde bir tabhane, örtme ve hayattan müte
şekkil ·bir ev -1.000 akçeye satılmıştır. (8 R. Ahir 1000/ 24 Ocak 
1592)!!7 • 

23 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.48'-de «Yusuf b . .el-<Hac Set'er nAm ·İt.i.mesne
nin !smail b. Ali zimmetinde :bir si:kke altun be-'hesab-ı OsmAn i 100. akçesi ol
duğu ...... » şehaoetleri ile sarbit oldu ... ». 

24 B~. Kar. Şer. Sic. ıD. 31. -38. 
25 1585 yılından sonra.:kl. ayarlamalar, bunların sebebleri ıve netteleri hak· 

kında Bkz. Ba.ı:kan L. Fiyat Hareketleri», s. 574-578; a.ynı mlf., «Edirne .As
keri Kassamı'na ait T.ereke Defterleri (1545-1659)», Belgeler (Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi), TTK Bsm., Ankara 1968, s. 445 v . d.; Halil İnal cık», Osman
lı İmparator-luğunun :.Kurul~ ve İnkişa,fı De·~rinde T.üiıltiye'nin İk!tlsadi Va
ziyeti üzerine bir Tetki:k oMüna.sebetiyle», Berleten, :X:V (1951), s. 629.:684. 

26 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.5. 
27 Bkz. Kar . .Şer. Sic. D. 31.15. 
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Sipahser Mahallesindeki ·bir sofa, ·bir oda ve •bunların a.Itında 
ahır, .bazı virane evler ve hayat olan evin dört vakiyye ve 35 dirhem 
hissesi 8.500 akçeye satılmıştır. (24 C. Evvel 1000/10 Mart 1'592) 28• 

Say -Mahallesindeki evler ile :bu evlerin, yakınındaki şem'ha
ne(mum) dükkam Larende Kadısı ·rir Mehri:ıed Efendi'ye 17.000 
akçeye satılmıştır. (16 R. Ahir 1000/ 31 Ocak 1592)2 9• 

Kirişçi.:baıba Mahallesinde bir sof.a, iki tabhane, •bir örtme, . bir 
oda, bir ahır, bir mutfak, hayat ve ·bahçeden oluşan mülk 19.000 
akçeye satılmıştır. (·9 C. Ahir 1000/ 24 Mart 1592)3°. 

Seki--çeşme Mahallesindeki bir sofa, bir tabhane ve iki odadan 
oluşan ·bir ev 11.000 akçeye satılınıştır. (26 C. Ahir 1000/10 Nisan 
1592)31• 

Kirişçi-baba Mahallesinde bir sofa, iki ~a:bhane, bir örtme, ·bir 
oda, bir ahır, :bir mutfak, hayat ve bahçeden oluşan mülk 119 sikke 
floriye satılmıştır. (Muharrem 979/Haziran 1571)3~. 

Mulutana Karyesinde bir ta:bhane, bir samanlık ve ahır, bir 
çardak ve ·hayattan müteşekkil ıbir ev 2.400 akçeye satılmıştır. 
(15 Safer 1000/2 Aralık 1591)33• 

Hayreddinlü Karyesinde iki ·bab damdan oluşan ev 540 akçeye 
satılmıştır. (2 R. Evvel 1000/19 Aralık 1591) 34 • • 

Yağmurlar Karyesinde bir yağhane ve ;bir oda içinde olan ka
zan, küp ve sayir levazımları ile 100 altına satılınıştır. (10 R. Evve1 
1000/27 Aralık 1591)35• · 

Satış davaları arasında bir de han satışı vardır. Karaman Beğ
lerbeği olan Hasan Paşa tarafından satın alman bu han, ·belgede 
şöyle zikredilmektedir : Tahte'l-'Kal'a ku.r.bunda Köse Hamza Hanı 

28 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.17. 
29 Bkz. Kar. Şer. •Sic. D. 31.23. 
30 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.28. 
31 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. ~1.40. 
32 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.47. 
33 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.7. 
34 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31. 10. 
35 Bkz. Kar. Şer .Sic. D. 31.9. 

' ... :/ 
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dimekle ma'riıf hanın 42 adet odası ve kapusunun taşrasında 5 b8:b 
dükkan, bu cümlenin 12 sehimden 7,5 sebm.i mirmiran-ı Karaman 
Hasan Paşa'ya 21.750 akçeye satılmıştır. iBu hesaba gö~ hanıtı 
tamamı 34.-800 akçe edeı-'6• 

Ev satışlarmda olduğu gibi, ·bağ-bahçe satışlarmda da .'belli 
bir ölçeğe göre ·kıyas yrupma:k mümkün değildir. Çünkii satışlarm 
bir kısmında, satılan mülkün ölçüsü veya ölçü ;birimi verilirken 
(zira', dönüm gibi), bir çoğunda. böyle :bir kayıt yoktur. Fakat 
bağ-bahçe satışlarının da ·büyük çoğunluğunun peşin olar.ak yapıl
dığı anlaşılıyor. Bağ-bahçe sahşlarma 'birkaç örnek : 

Göded Karyesinde va·ki' bir bağ 6.360 akçeye . satılmıştır. 
(10 R. Evvel 1000/27 Aralık 1591)3'. 

Alişahne Mahallesinde ·bir tarafı Valide Sultan Timbesi olan 
bahçe meyveli ve meyvesiz ağaçları ile •birlikte 4.800 akçeye satı~
mıştır (21 R. Ahir 1000/6 Şubat 1592) 38• 

Çampazarı Mahallesinde bir bahçenin 12 sehimden -bir sehmi 
ile iki ayrı dükk~nın ·,birer vakiyye hisseleri 1.400 akçeye satılmış
tır. (18 C. Evvel 1000/5 Mart 1592)39• 

Yine Çampazarı mahallesinde, hisar kurbunda vaki harabe 
bahçe meyveli ve meyvesiz ağaçları ile ·bir vakiyye hissesi 1.400 
akçeye satılmıştır. (18 C. Evvel 1000/5 Mart 1592)40

• 

Sipahser Mahallesinde vaki olan ·bir baliçenin 12 . sehimden 
2 · sehmi 2.400 akçeye satılınıştır. 'Tamamı 14.400 akçe eder. 
(23 C. Evvel 1000/10 Mart 1592)41

• · 

Emekseven Mahallesinde vaki bir •bahçe meyveli ve ·meyvesiz 
ağaçlarıyla 18.000 a:kçeye satılmıştır. (25 C. Evvel 1000i11 Mart 
1592)·1!!. 

36 Bkz. ·Kar. Şer. Sic. D. 31.3. 
37 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.11. 
38 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.21. 
39 Bkz. Ka.r. Şer. Sic. D. 31.49. 
40 Bkz. Kar. Şer Sic. D. ·31.49. 
41 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.47. 
42 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.22. 
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Dikecek nam karye kurbundaki -bir tarla 60 altına satılınıştır. 
(27 C. Ahir 1000/10 Nisan 1592)-.ı;ı. 

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi ister ev olsun, is
ter ·bağ..ıbahçe veya tarla olsun, gayrimenkUl satışlarında bir oran
lama yapmak veya bağlantı kurmak mümkün değil. Fiatlar arasın

daki farklılıklar, gayrimenkf:ılün büyüklüğü, küçüklüğüne .göre veya 
bulundugu mevkiye göre değişebilir. ·Fakat mülkierin değerleri, sa
tıcılarma göre de değişebilmektedir, bu da gayet tabiidir. 

1591-1592 yıllarında, Karaman'da ev satış fiyatları 500 akçe 
ile 18.000 akçe arasında değişirken, XNll. yüzyılın •başlarında, Kon
ya'da ev fiyatlarının daha düşük olduğu dikkati çekiyor"'. Bağ
bahçe ve tarla satışlarında da Konya'ya nazaran, yine Karaman'da 
daha yüksek fi'Yatlarla ·satış olduğu görülmektedir3 • 

5-H ayvan fiyatları: 

Hayvanlarm fiyatlarını incelerken, aynı cins hayvanın çok 
farklı değerlerle satıldığı görülmektedir. Fiyat farklarında hay
vanların · yaşı, ağırlığı, .gücü-kuvveti v.•b. §eyler rol oynayabilir; 
fakat ekonomideki istikrarsızlığın önemli •bir etken olması muhte
meldir. 

Sicilde yer alan toplam 18 hayvan satış davası içerisinde 5 dava 
ile ilk sırayı at almaktadır, tesbit edilen fiyatlar ise şöyledir : 17 Ka
sım 1591 tarihinde Abdülkerim b. Pir Gaiıb atını, Abdi ib. Yusuf'a 
3.100 akçesi peşin olmak üzere 6.000 a;kçeye satmıştırıı. 10 Şubat 
1592 tarihli bir alacak davasında Mehmed b. Abdurrahman, İsa 
b. Hüseyin' den·,· at balıasından ·ı.oso ·akçe taleb etmektedir ve İsa 
da bunu · kabul etmektedir'·'. 31 ·Mart 1592 tarihli davada, .... 
b. Abdullah'm, Kara Hasan kulu Piyale'ye 1.400 akçeye ·bir at sat-

43 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.41. 
44 Konya'da:ki gayrimell'kül saıtışları ile ilgili olarak Bkz. !zzet Sa:k, «16 ve 

17. Y.üzyıllarda Kon·ya'da Kölelik Müessesesi» isbnli !basılmamış Yüksek Li
sans Tezi, s. 74-80. 

45 Kar§ılaıştırma için Bkz. !zzet ıSa!k, a.g .. tez, s. 74-80. 
46 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.2. 
47 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.46. 
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tığı, 400 akçesini a-ldığı, kalanını talep etmek için de, atın . .kendi 
yanında olduğu •belirtilmektedir'$· 5 Nisan 1592'-de bir .at, Hacı 
Oruc •b. Hızır tarafından, Mehmed isimli kişiye 40 altına satılmış
tırıD. 

Hayvan satışlarında, ikinci sırada deve gelmektedir. Bu satış
lardan, ·böLgede hangi hayvanlarm ulaşımda daha çok kullanıldı
ğını da anlamak mümkündür. Zira at ve deve nakliyatta en çok kul
lanılan hayvanlardır. Karaman'daki 18 hayvan satı-şından, 4 tanesi 
deve ile ilgili iken, Konya'da 1563-1681 tarihleri arasındaki 62 hay
van satışından sadece bir tanesi deve satışı ile ilgili~0 ve bu 
devenin fiyatı 1.800 akçedir51• Oranlama itibarı ile Karaman'daki 
deve satışları daha fazladır. 9 Haziran 1591 tarihli dava, Larende 
Kadısı Pir ıMehmed Efendi'nin deve balıasından dört kişinin zirn
metinde bulunan alacağına ait olup, her bir devenin fiyatı 6.300 
akçe olarak tesbit edilm.iştiı-52• 23 Mart 1592 tarihli .belgede bir 
devenin fiyatı 47.5 altındır53 • Haziran 1592 tarihli alacak darva
smda İshak isimli kişi : «Bali •b. Elçi'ye 2.200 akçeye ·bir deve ver
dim, 24 altın hakkım kaldı» demekted.irM. 

Diğer ·bazı hayvan satışları ise şu şekilde tespit edilmiştir; 
5 Şubat 1592 tarihinde yapılan bir satışta, 1000 koyun, herbiri 
184 akçe hesa:bı üzere satılmıştır0ş. Ocak 1592'de .ıMehm.ed •b. Hacı 
Piri, Veli b. Sinan'dan ·bir çift camus ·babasından 5.200 akçe taleb 
etmektedir ki, ·bir camusun fiyatı 2.600 akçedir56• 6 Aralık 1591 
tarihinde bir öküz 2.330 a:kçeye satılırken5', 5 Nisap. 1592'de bir 
öküzün fiyatı ·900 akçe olarak tespit ·edilmektedir58• Bir katırın ba· 

48 Bkz. Kar. Şer Sic. D. 31.3'3. 
49 Bu sıralarda altının resmi rayici 120 akçe olmasma rağ·meo, Karaman'da 

60 akçe lle 100 .akçe civannda işlem görmektedir. Bu hesaba göre ıbu altın 

fiatı, 3.600 akçe dolayındadır. ·Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.38. 
50 Bkz. İzzet Sa:k, a:g.t~z. s. 79. 
51 Bkz. !zzet Sa:k, a.ynı yer. 
52 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.1. 
53 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.27. 
54 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.55. 
55 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. -31.17. 
56 Bkz. Kar. Şer. Sic .. D. 31.18. 
57 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.8. 
58 Bkz. Kar. Şer. ·Sic. D. 31:38. 
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hası ı7 Şubat tarihli .bir -alacak davasında 855 akçe olarak goru
lüyorG9. Merkebin fiyatının, diğerle.rine oranla daha düşük olduğu 
ve 22 Aralık ı59ı tarihinde ·bir merkebin 440 ak~eye satıldığı60, 

4 Şubat ı592'de ise 500 akçeden satıldığı görülmektedir01 • 

Çalışmaya esas olan D. 3ı Karaman Şer'iyye Sicili'nde (H. ıoOO/ 
ı591-ı592), ·herhangi bir nar h listesi yer almadığı i~in, ·çeşitli yi
yeceklerin fiyatıarım ·-tespit etmek mfuiıkün olmadı. Sicilin birinci 
sayfasında yer alan küçücük bir narha göre, Rebiülahir ayında 
koyun etinin 400 dirhemi 7 akçe, keçi etinin 400 dirhemi ise 6 akçe 
olarak tesbit edilmiştir. Aynı ayda 35 dirhemlik .bir mum ise ı ak
çedir62. Karaman'a ait ·bir ·başka Şer'iyye Sicili'nde ı533 yılının 
Nisan ayında, koyun etinin 220 dirhemi ı a:k~e, keçi etinin ise 275 
dirhemi ı ·akçe olarak tesbit edilmiştir63• Tesbit edilen ·bu iki fiyat 
arasında geçen yaklaşık 60 yıllık sürede ·koyun eti % 450 civarında, 
keçi eti ise % 420 civarında artış göstermiştir. ı63ı yılının Temmuz 
ayında, Konya'da koyun etinin 400 dirhemi 7 akçe, keçi etinin 400 
dirhemi ise 6 akçedirı;.ı. Aynı yılın Eylül ayında ise 400 dirhem 
koyun eti 8 ·akçe, 400 dirhem keçi eti ise 7 a:kçe olarak tesbit edil
mişfuuu. Konya'daki bu fiyatlar, Karaman'daki 35 yıl önceki fi
yatlarla aynılık göstermektedir. 

ı59ı-ı592 yıllarında Karaman'da ·bazı emtiaların fiyatları ise 
. şöyledir 4 Arahk ı59ı tarihinde •bir eğer 240 ak~eye satılmıştır66• 

5 Şubat ı592.'de ı20 kile ıbuğday, kilesi 35 akçe hesa:bı üzerinden, 
30 kile ·buğday ise, kilesi 20 a:kçe hesabı üzerinden satılmıştır0'. 
Buğdayın, İstanbul'da alış ve satış fiyatı, Karaman'dan epeyce 
farklı .gözü.km.ektedir68

• ı4 ·Şubat ı592 tarihinde bir tavşan kürkü 

69 Bkz. Kar.- Şer. Sic. D. 31.44. 
60 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. <31.10 
61 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.Z1. 
62 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.1. 
63 Bkz. Kar. Şer. Sic. M.. 8. 
64 Bkz. İzzet Sak, a.g,tez, s. 76. 
65 Bkz. İzzet tSaik, aynı .yer. 
66 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.7. 
67 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. ·31.Z1. 
68 II. Ba.yezid'·in Edirne'<leki imareti .için 1489/90 ve 1616/17 yıllarmda 

satm alınan zahire içerisinde, -buğdaıyın ;kilesi ilk ahmda 11.14 akçe, ikinci alım
da, 55 a;kçe olara:k görünmektedir. Bkz. ·Barkan, « .. . Fiyaıt Hareketler.i», s. 561, 
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ile .beş ferace 39 altına satın alınınıştırG9• 14 Aralık 1591'-de bir pare 
(parça) ·boğasının fiyatı .SO akçeclir'0 • Bu emtiaların yanında, 30 Mart 
1592 tarihli bir borç davasında :bir kölenin fiyatı, 31 altın olara:k 
görülmektedir n. 

Anadolu'nun muhtelif bölgelerindeki şehir ve :kasabalara ait 
bu tür incelemelerin, birgün daha sağlıklı 4-Dadolu'nun İktisadi 
Tarihi'IJ.in yazılmasına yol açacağına şüphe edilmemelidir. 

Ayrıca ~54:3-1659 yılları arasında buğday ve arpa Ue altın ve gümüş paralarm 
değerleri haıklonda Bkz. Barkan, «Tereke Defterleri ... »,s. 447. 

69 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.43. 
70 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 31.8. 
71 Bkz. Kar. Şer. Sic. D. 3L31. 


