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Mücteba İLGÜREL ** 

'·. 

· Osm~nli'iİctisadi hayatına henüz rekabete yönelik serbest piy~a eko!"lo
misi 'hakim değil iK:en zaman zaman narh uygulamalanna başvurulduğu 
bilinİnektedir. Ancak.bu.uygtiiamal~ çok sık olrnad~gıni da belirtmekte yarar 
vardır: Zira n~h.ııl rekab~ti .baltaladığı, kalitesiz Üretime yol açtığı ve belki de 
üreticiDin şevkini kırdığı bilinen bir' gerçeİct:ir. Ji3u yüzden Osmanlı piyasa
larında nııih uygulamalaniun 'p'ek fazla· görülmediğini istidlaJ. edebiliriz. Nitekim 
Sadrıazam Fazı! Mustafa Paşa'nın narh düzenlemesine muhalefet ettiği bilinen 
bir gerçektir. 

Ancak burada önemle ifade edilmesi gereken hus*s, narh konusunda ye
terli araş~anın yapılinadiğıdır. 'Bu konudaki belgelerin eksikliği de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan şeriyye sicilieri üzerindeki ·araştırma
ların henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması da, taşrada uygulanan narh 
düzenlemesi hakkındaki bilgilerimizi eksik bırakmaktadır. Ayrıca bazı kayıtlar
dan hareketle narlun her zaman resmi görevliler tarafından değil, kendiliğinden 
oluşan serbest piyasa ekonomisinden doğabileceğidir. Tabialiyle bu üretime 
b~ğlidır. Nitekim <f:evlet vat.andaşın refahınİ düşünürken •. eğer ken~işi vatan
daştan nial .~yorsa: "adet-i ka~ ve_'p.arh-ı rı1zi üzer~" ifadesın.ı kulhiruyoı:du. 

Narh'(veya nark, C?S,.ar) mal ye hizmetler için tayin.e~en.en· üst fiyat ol
duğu için ·idareciler bunu daima gözlemlemişlerdir. Halkın geçiminden sorumlu 
olan idareciler başta sadrıazam. ve padişahlar bu konuya azarı:il dikkat sarfetıniş-. 

. . : . 

8-12 T~~uz 7002 tarlhinde Londra'da geiçekleşen Intematio~~ Conimittee of Pre
Ottomiın and Ottoman Snıdies (CIEP0-15) toplantısında sunulan bildiridir. · 

** Mannara Üniversite~i, Fen-Ed.e~iyat Fakültesi, Tarih Bölüm~ . 
. -. 
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lerdir. Nitekim padişahlann özellikle yiyecek maddelerinin mümkün olduğu ka
dar düşük bir fiyatla ve makul bir karla satımıru sağlaması, sadnazamlann da 
makamlarını muhafaza için bu fiyatı stirdtirebilmesi önem taşırnıştır. Bu gay
retiere rağmen paranın ayarının sabit tutulamaması U7:erine sikke tecdidi (sikke 
tashihi)'ne ihtiyaç duyulmuştur. Sikke tecdidlerinin peşinden ~arh düzenleme
leri gündeme gelmiştir. Osmanlı ekonomisinin istikrarsız yılları sayılan XVll. 
yüzyılın ilk 40 yılında 1600, 1618, 1624 ve 1640'ta sikke tashihine başv~l
muştur1. 

· Genel olarak padişahlar yiyecek fiyatlarının halkın alım güc.üne göre dü
zenlenmesine itina ettikleri bilinmektedir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in 
Unkapanı ve Yemiş İskelesine giderek fiyat kontrol etmesi! IV. Murad'm İstan
bul' da yağ kıtlığından dolayi şehrin i~şesinden mesl,ll buluqa~ Kadı Kara
çelebi-zade Abdtilaziz Efendi'nin cezalandırılması e~n~ vermesi b~- has-:: . 
sasiyeti göstermektedir. Sacinazamlar da narh teftişilli "mesalih-i amıneden" ka
bul edip İstanbul Kadısı ile ihtisab ağasının katılma5ıylı;t ç-arşı pazarı dolaştık
ları bilinmektedir2. ·Teftiş~ ihmal eden sadnazamm akı~eti azil ·.y~ hatta kati 
olabilirdi. 

Bunun yanında narhın üstünde gıda maddesi satan veya tartıda hile yapan 
esnafın da cezalandırıldığr tesbit edilebilmektedir . . B_u cezalar dükkanları 
önünde falakaya yatırılmak veya uygun görülürse "ıslfi47ı nefs edinceye dek" 
sürgü ne gönderilmek şeklinde olabiliyordu3: Hatta. narhın önemini ısrarla 

ı 

2 

3 

Bu konudaki araştırmalar -için bk. Prof. Dr. Mübahat S. ~ütüko~lu .sırasıyla ,şu 
yayınlan yapmıştır. ıı-f009 (1600) tarihli Narh Defterine göre Istanbul'da Çeşitli Eşya 
ve Hizmet Fiyatları"Tarih Enstitüsil Dergisi:· Sayı 9, (İstanbul 1978), 1-85; 
Osmanlılarda Nar/ı Müessesesi ve 1640 Tarihli Nar/ı Defteri, İstanbul 1983; "1624 
Sikke Tashihinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri", Tarih Dergisi, sayı 34 {İstanbul 
1984), 123-182; Aynca bk. Ömer L. Barkan, "XVI. Asnn İkinci Yansında Türkiye'de 
Fiyat f!ıı.re~etleri", Belleten, XXXJ.V/136 (1970), 55,7-~07, ~zelli~?e. bk._~7.3:?7~. · .. -. 
Kanuni'nin vezlriazamı Lütfi Paşa (vezareti Temmuz 1539-Mayıs 1541) "narh ahvali" . 
hakkında önemli ikazlarda bulunmuştur. Bk. Mubahat S. Kütüko~lu, "Lütfi Paşa 
Asafnamesi",· Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, İs~bul .199.1,· 79-80; İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Balıriye TeŞkil!itı, 141-144. 

Bu konuda çeşitli örnekler için bk Mübahat S. KUtUko~lti, " ... İstanbul'da Çeşitli Eşya 
ve Hizmet Fiyatlan", 1-2. 
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savunan Gelibolulu Mustafa Aıf narha uymayanların satıcı .olsun, alıcı olsun 
cezalandınlması gerektiği üzerinde durm.aktadJ..r4. 

- ' 

Bu yüzden devlet hizmetinde bulunan "hünkar kull_an"nın es!la!lık Y<\P-
mamalan, yapanların azi ile cezalandırılmalan gerekmekteyd.i. Aziedilmenin en 
hafif ceza sayıldığım belirtmek gerekir. Buradaki endişe devlet hizmetinde 
bulunaiıJann önce kendi karlanın düşünebilecekleri idi. Nitekim Hezarfen 
Hüseyin Efendi eserinde ·bu ·ınsanları "padişahlann hiZmetine yaramayan erazil 
nas" olarak tavsif edip, devamla bunların "külli mala malik" olacaklanm ifade 
etmiştir5. Müelli.f devamla "erbab-ı mansıbın kimi pirinç bazirgfuu ve kimin 
hanesi anar dükkanı olmamak lazrm" demiştiıO. Aksi takdirde bu kişiler üme
rMan olsun kudattan olsun, sadrtazam önce nasihati ha~i mektup gönderme
lidir. Bunlar yarar sağlamayıp şikayetler devam ederse azietmek gerekir. Bu 
yüzden sadrıazarnlann dirayet sahibi olması şarttır7. 

Narh konusu, Celati isyanlanmn hüküm sürdüğü yıllarda . da gündeme 
gelmiştir. Bu devirde otorite ~oŞluğıından yararlanmak isteyen ebi-i örf taifesi 
reayayı istismar etmiştir. Bilindiği gibi ehl-i örf taifesi de~ce genel ol~ak 
mütesellimler, beylerbeyiler, voyvodalar, subaşılar, kethüda ve kaimmakarnlar 
akla gelmektedir. Bu göreyiller devre çıkıp köy köy dolaşıp halkın elindeki ko
yun, kuzu ve tavuklanna, bal ve yağ gibi yiyeceklerine ve hatta arpa. ve saman 
gibi hayvan yiyeceklerine el koy~biliyqrdu. Devlet b_u uygunsuz hareketleri ya-, . 
yınladığı emir ve -feımanlarla ve hatta adaletnamelerle.men ediyordu.-Devlet bu-
nunla da kalmayıp ihtiyaç maddelerinin parayla satın alınmasım emred.iyo~du. 
Pevletin ısrarla üzerinde durduğıı konu ise ihtiyaçların narh-ı cari{=narh-ı ruzi) 
ile alınmasıydı. Öte yandan reayaya zulüm ve ·baskıyı tamamen meneden 
devlet, satışında kendi nzalanyla olmasım arzu ediyordu s. 

Narh tesbiti halkın zaruri ihtiyaç maddeleri üzerinde yoğıınlaşiyordu. 
Ancak bu da üretim mevsimlerine göre yapılıyordu. Mesela kuzu kesiminin 

4 

5 

6 

7 

8 

Fusfllü'l·hall ve'l·akd ve usfllü'l-harc ve'n-nakd adlı eserden naklen Mübahat S. 
Ktitüko@u, ... J640 Tarihli Narh Defteri, 5-6. 

Bk. Telhfsii:l-Beytinfi Kavtınfn-i ôl-i Osmtin, haz. Sevim İlgürel, Ankaia 1998, 248. 

Telhfsii'l-Beylin ... , 269. 

Telhfsii 'l-Beytın ... , 269. 

Örnekler iÇin bk. Ça~atay Uluçay, Santhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 
1944, 101-102 (vesika 40, 158), 166, 214, 218, 293,370. 
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rfiz-ı hızırda (mayıs başlan) başl~ından birkaç güp öı:ıce ete narh.konurd~_. 

Sebze ve meyve fıyatları mevsimine g~re ayarlanırdı. ~':lfaklık ':~Y~ aş~ 
yağışlar dolayısıyla narh uygulamasına ihtiyaç duyulurdü. Bundan başka 
esnafın m,ürac'aatı veya kiicİıılıcça fiyat ay·arlaması düŞünÜlürse narh gözden 
geçirilirdi9. · - · :·: · ·' 

.. 
Paranın. aymnın bozulmasıyla da· narha ihtiyaç qu}rulmuştur.· Böyle bir 

zamanda ·fiyatları yükseltmek gerekiyordu. Bu da sikke t~shihiİıi .i~ab ·ettin~ 
yordu. Sonuçta paranın kıymeti yükseltilince yiyecek ve eşya fjyatlarınpa da 
düşüş yapılırdı ı_o. ' · . _ . _ .· 

Burada ıiarhın nasıl tesbit ve tanzim edUdiğine dair bilgi vermek yerinde 
olacaktır· . . N arlı uygulamasınının başlaması padişah fermanı ile olmakla . 
beraber, narlım tesbit ve tanzimini kadılar gerçekleştiriyordu. İstanbul'da·.veya 
taşrada narh tesbit işi kadıya aitti. Fiyatın değişmesine ihtiyaç duyulduğu zaman 
kadı sadrtazama bildirir; .sadrıazam da padişaqa arzeder~. Ancak kadının 
başkanlığında şeyh, kethüda, ·yiğitbaşı ve ehl-i vukuf gibi görı.vliler tesbit 
işinde haZır bulunurlardı: . Gümrükten geçerek gelen ithal .mallarin fiyat 
tesbitinde gümrük emini de -bulumı~du ı ı. · .. · · 

Narh tesbit işleınİerinin 12 Haziran 1791 'de· getirilen bir düzenleme-ile 
önem kazandığı anlaşılıyor: İstanbul' da sarayda matbah~ı funire ve ıstabi-ı 
fu:nire ·için iaşe temininde yolsuzluk yapıldığı- tesbit · edilince· böyle bir 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştu. Y eiti düzenlernede istanbul kadısı, defterdar 
ve reistilküttab hazır buluıimakla mükellef-olmuşlardı. : Buna göre satin aima 
işlemlerinin narh defterleriyl~ karşılaştınhirak yapilmasına katat verllmişti. 
işlemlere gümrük eminleri ile narha §şina gtıvenilir tüccar ve Mzergaruar da 
yardım edeceklerdi12; · · 

Taşrada narh düzenlemesi, kadının nezaretinde ayan ve eş~afla mtizakere 
sonunda olur-qu. Büyük yerleşim merkezlerinde vali veya muhafızın olurıl alın
mak mecburiyeti vardı. Pazardan sorumlu olan pazarbaşı muhtesibden her ay 

9. 
Geniş bilgi için bk. MUbahat S. Kütükoğlu, ... J640 Tarihli Narh Defteri, 10-12; 

10 Geniş bilgi için bk. MUbahat S. KUtükoğlu, ... J640 Tarihli Narh Defteri, 11-12; aynca 
bk. Aynı mUellif, " ... İstanbul'da Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiya~an", 2. 

ll Mübahat S. KUtUkoğlu, ... J640 Tarihli Nar/ı Defteri, 14. 

12 Bk. Recep Ahıshalı, Osmanlı Devlet TeşkiUitında Reisülküttablık (XV/ll. Yüzyıl), 
İstanbul 2001,193 not 330. · · · · 
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Yukarıda kısaca temas edildiği gibi Bciltkesir bölge -~{ariilc:istahbul'un 
bazı ihtiyaçlarinı karşılıyord"!J. Bu ihtiyaçlar ü~etiiiı mahallerind(m Marmara 
salıillerindeki iskeletere taşınır ve buradan gemilerle İstanbul'a ulaştın!irdiiS. 
Bunlardan hububat ve süt ürünleri başta geliyordu. Alış-verişt~ reayaru.ı:ı zarar 
görmemesine azami dikkat sarfedilirdi. Bu konuda görevlil~r ~a.z ediiii ve b~ 
alışın "adet;:i kadim ve narh-ı ruzt" üzere yapılmasına ilitirnam göst~rilirdi_. Şu 
halde narh konusunda farklı bir alış.!verişin gündeme geldiği anlaşılıyor. 
Buradaki narh uygulaması şehir merkezindeki uygulama mıdır? YokSa farklı 
mıdır? Veya iskelede farklı mı uygulanmaktadır? Böyle bir alış verişle ilgili 

. ' 
elimizde bir belge mevcuttur. Bu belge lO-Recep 1024 (5 Ağustos 1615) tarihli 
"Sfi.ret-i Emr-i Şerif Bera-yı Buğday" başlığı ile B~esir, ~asti ve Karesi 

15 Ahmet Refik, "Sultan Süleyman Kanuninin Son S~ferinde İstanbul'un\J;ul-i İ'aşe ve 
Alıval-i Ticariyesi", Tarih-i Osmanf Encümeni Mecmuası, VTI, Sayı 37, .2342. 
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kadılarına yazılnuştır. Belgeden anlaşıldığına göre· Matbalı-ı funire Emini 
Mustafa Kilar-ı arriire için 1500 ·kile nohut. 1000 kile buğday alri:ıakla görevlen
dirilmiştiı6. Bt.i alış-verişin her yıl tekrarlandığı tesbİt ediliyor. 

Burada esas olarak bahse konu olan Balıkeslı- Şeri)r}.e Sicİll~riİ7 ar'~ınd'a 
tesbit edilen defterden çıkaniari narh uygulamalarına· ait 20 Safer·1 Ü6 (24 
Haziran 1704), 20 Cumadeliılili 1116 (20 Ekim 1704),;25 Rebiülahır 11-17 '(16 
Ağustos 1705); Ramazan 1117 (Ocak 1705) ve 7 Rebiülevvel1119 (8 Haziran 
1707) tarihli dökümlerdir.- UygUlamalar Ek' te gö~eceği üzere beş farklı tarihe 
aittir. Hepsi aynı yere yazılmıştır. Meslek veya esnaf :gru_plan tek tek ele 
alınmadan genel olarak pazara matuf (elli-i suk, ehi-r esvak) düzenleme yapıl
mıştır. Farklı defterlerde tasni.fleme yapılarak fiyat düzenlemesine gidildiği de 
görülmektedir!&. Değişik tarihlı narp.Iaiı.n aynı yerde ·buiunması özellikıe boş 
yer bırakıldiğı intibaıiıl ·uyandırmaktadır. Genel olarak düzene dikkat' edilme
miştir. 

Sonuç olarak burada bir Anadolu şehrinde fiyat hareketlerini ortaya koy
maya çalıştık. Bu fiyat hareketleri hiç şüphesiz az farklı bir şekilde diğer 
şehirlere de teşmil edilebilir. Burada ortaya konmaya çalışılan husus, ~· 
Yüzyıl başlannda Osmanlı ekonomisi üzerinde araştırma. yapanlara küçük bir 
katkıdır. İmparatorhiğun Karlofça Muahedesi'ni imzıilamasından sonraki 
kayıplan ve yaşanan isti~arsız yıllar gö~ önü.nde -bulundurularak fiyat 
hareketlerini incelemek uygun olurl9. Ramazana t*aqdÜm eden günlerde 
fiyatların yükseldiği tesbit edilebilmektedir. Buna meysim, değişikliklerini de 
ilave etmek gerekir. Öte yandan İstanbul'a önemli mikdiı.rda ürün gönderen 

16 Raşit Gündotdu, Balıkesir Şer'iyye Sicili Evail-i.Cemaziyelevvel 1021-25 Safer 1027 
(4 Temmuz 1612-21 Şubat 1618), Mannara Üniversitesi· Türkiyat Araştıniıalan 
Enstitüsü, Master tezi 1992. ·. 

17 Ankara Milli Kütüphane, Nr. 713, Iab. Bu belgeden beni haberdar eden Sayın Prof. or: 
İlhan Şahin' e teşekkür ederim. Aynca yardımlanndan dolayı Yrd. Doç. Dr. Muzaffer 
Dogan ile Yrd. Doç. Dr. Recep Ahıshalı'ya teşekkür ederim. ~- · · 

18 "1624 Sikke Tashilıinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri"; 134-135.- · 

19 Balıkesir'de birkaç· yıllık narh uygulaması sırasında Anadolu'da istikrarsız. bii 
ekonominin hUkUm sürdügü, züy(if akçenin şehirlerde bol mikdarcia tedavUlde oldugu-ve 
reayamn fakir düştütil anlaşılıyôr. Bu konuda bk. Bekir Sıtkı Baykal, "Osmanlı 
İmparatorlugunda XVII. ve XVIII. Yüzyıllar Boyunca Para Düzeni ile İlgili Belgeler", 
Türk Tarih Kurumu Belgeler, Sayı 7-8, Ankara 1969, 49-77, Özellikle XIV numaralı 
belge. 
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Balıkesir piyasası oynak bir hale gelmişti. Araştıncıların bunu da göz önünde 
bulundurması zanıreti var4ıt:. Aynca İstanbul ile Balıkesir arasınd~ fiyatlarda 
da farklar göıiilebilir. Bu farkların nakliyat ve taşıma ücretinden kaynaklanabi
leceğlııi de' düşünmek gerekir .. 

Burada tesbit edilebilen bir husus da Balıkesir çarşısında göliilen yabancı 
metadır. Bunlardan birkaç örnek vermek yeterlidir: Bursa kestanesi, Simav ~e
teni, Karakız keteni, İstanbul ipliği, Marmara sabun~ ve İzmir sabunu. 
Balıkesir' e ru~ bazı ürünlerin de c~ var kazalarda bulunduğunu düşüne biliriz . .Şu 
malların Balıkesir çarşısında bulunması; ticaret ke~anlarınin şehirler ~~sında 
hareketliliğini ifade etmektedir. Bunlardan başka Önceki tarihlerde yapılan 
araştırmalar arasında Balıkesir' de bazı gı4a maddelerinin ucuz olduğu tesbit 
edilebiliyor. Mesela ekmek, sığır eti, bal gibi önemli gıda maddeleri İstanbul, 
Bursa ve Tekirdağ piyasasından daha ucuzdur. Ayakkabı da buna dahildir. 

EK: 
lll~ 1116 1117 ııı7 1119 
S afer Cemaziahir RebiUlahır Ramazan · RebiUlevvel 

Ekmek dr: 250 dr: 190 dr: 145 dr: 145 ·. dr:llO 
Akçe: 1 Akçe: ı Akçe: ı Akçe: ı Akçe: ı 
dr: 135 dr: 230 dr: ı30-ı40 dr:llO 
Akçe I Akçe: ı Akçe: ı Akçe: ı 

Karu dr:135 dr: 90 - - -
Ak: ıoo Ak: ı· 

Lahm-ı ganem Ky.: ı · Ky.: ı - - Ky.: ı Ak.: 
P.: 4-6 Ak.:2 : 12 

P.: 4 
Lahm-ı keçi Ky.: ı Ky.: ı - Ky.: ı -

Ak.: g- Ak.: ıo Ak.: 8 ' 
Lahm-ı bakar . Ky: .I Ky: ı - Ky: ı ; ' 

' 
Para: 3-2 Ak: 6 Ak:6 

Lahm-ı oglak - - Ky: ı - Ky: ı 
Ak:9 Ak: S 

Ciger - - - Ky: 1 -
Ak:3 

M un bar - - - Ky: ·ı -
Ak: 2 

BaşmaaPaça - - - ı -
Ak:6 

.. 
. . 
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S anınsak - - Ky: ı Ky: ı -
Ak: 7 Ak: ıo 

(faze)Ky: 2 
Ak: ı 

Sogan Ky:· ı Ky:2 (Bakkal ve Ky: 1 - -
P: ı P: ı Erdek) Ak: 2 (faze) 

(Bagçevan) Ky:2 Ky: ı 
Ky: ıP: ı Ak: 3 Ak: ı 

Baıincan Aded:50 Aded: 50 Aded:50 
. 

- -
ı Ak.:2 Ak: 2 ~:ı 

Pirinç Ky: ı Ky: ı - Ky: 1 -
P: 3 Ak: 2 Ak: 9 

P:4 
Leblebi Ky: ı Ky: ı - Ky: ı -

P: 2 P: 2 Ak: 5 
İvrindi Kestanesi - Ky: ı - - -

P: ı 

Bursa Kestanesi - Ky: ı - ~y:l. -
P: ı AK: 7 

SiyahÜzüm Ky: ı Ky: ı - Ky: ı -
P:2 P: 2 Ak: 9 

Razaki Üzüm - - - Ky: ı -
Ak: 10 . .. 

TazeÜzüm ·Ky: ı Ky:2 . 

Ak: 3 P: ı 
Biber dr:8 dr:8 - dr:8 -

P: ı P: ı Ak: 3 
, .. 

Hı n ta 
.. - Keyl: ı Keyl: ~ - - -

guruş?: 8 Ak: ı20 . 

No hud - - - Keyl: ı -
Ak:70 

Pekmez . Ky: ı Ky: ı · - Ky: ı -
P: 5 P:4 Ak: 18 

Tuz - - - Ky: ı -. Ak.:2 
İncir . - - - Ky: ı - -

Ak:7 
.. 

Fındık -- - - .. - Ky: ı -
Ak:9 

Badem - - - Ky: _ı -.. 
Ak: 30 ' 

Elma Ky: ı Ky: 1 - Ky: ı - · 
Ak:'3 Ak:4 Ak: 6 . 
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Asel - - - Ky:· ı - ·· 
Ak: ı5 

M um Ky: ı Ky: ı - Ky: ı -
P: 8-10 P: 8 - Ak: 8. -

Revgan-ı zeyt Kıyye: ı Ky.: · ı Ak.: - Ky.: ı Ky: ı 
P: 8~ıo 16 Ak.: ı8 Ak.: ı6 

P: '6 

Şinıgan · Ky: ı - . - Ky: ı · -. - -
P: 6 Ak: 20 : 

Revgan-ı Sisarn Ky: ı -Ky: ı - - -
P: 10-8 Ak: ı8 

Revgan - Ky: ı - - - -
Ak:40-20 -

SadeYağ Ky: 1 Ky: -1 - - -
P: 14 P: 12 .. 

Sisamlı Helva Ky:6- Ky: ı - Ky: ı -
P: 93 -- Ak: 20 -

Etli Börek ı Kıymet: dr: 80 - - - -
ıoo kıymet: ı -

Çörek '· dr:'80 - .. - - - -. 
Al(:ı'2 -.. -

Ramazan helvası - - - Ky: 1 - -
- Ak: 22 -·-

İzmir Sabunu Ky: ı Ky: ı - Ky: ı Ky: ı 
P: 8:ıı P: 8-9 Ak:26 - Ak:24 

Marmara Sabunu 
.. .. 

Ky: ı - - - - ... ( 
-- Ak: 20 

Kavun Aded:2 Ky: 3·---
: 

- - -
Ak: ı . -

Kaıpuz Ky:4 Ky:6 - - -
Ak: ı - -

Ann u d Ky: ı 
.. ... ' - - - ... -

Ak:2 . - . 
.. 

Kına_ Ky: ı Ky: ı - (Hınna)Ky: -
P:4 P:4 ıAk: 13 

Kahve,döğUlmUş dr.6 dr.6 
.. 

- - -
P: ı ·P: ı -

İpek dr. ı dr. ı - dr. ı -
kıymet: 4 kıymet: 3.5 Ak: 3.5 

İbrişim dr. ı dr: ı dr.l 
.. - -

Ak: 5 Ak: 5 Ak:4 ·-
İstanbul İpliğ'i GUI: i GUI: 1 

... 
Gül: ı -

P: ı P: ı P: '3 -
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Timur (Demir) Aded: ı Ky:· ı - Ky: ı -
P: 5 P:5 Ale ı5 

At N alı Kaba. Kıymet - - -
Kesim: ı P: ıo 
P: ı2-11 

MerkebNalı Kesme: ı Kıymet - Kesim: ı -
P: 6-5.5 P: 5 Ak: ı5 

Na'lband n alı -. Kesimaded: - - -
dögülmedik ve 8 
delinmedik guruş: ı 

Dökülmüş ve - Kesim: 7 - - -
delinmiş nal Kıyınet 

guruş: ı 

Abaka? nalı - - - Kesim: ı -
Alc40 

Harcinal - - - Kesim: ı -
Ak: 30 

Frengi çelik dr. ıo dr. ı - dr. ıs -
P: ı P: ı Ak.: 3 

Kabaçelik dr: ı3-20 dr.20 dr.20 -
P: ı P: ı Ak:3 

Simav Ketanı Ky: ı Ky: ı -
P: ıo Ak: ı3 

Karakız Ketanı Ky: ı - - Ky: ı -
P: 5 Ak: ı5 

Üsküfi - - - Ky: ı -
Ak: 35 

KarŞerbeli - - - ·Tas: 2 -
Ak: ı 

Desti, kebir - - Aded: ı - Aded: ı 
Ak: ı 

Desti, orta - - - Aded: ı 
Ak: ı Ak: 3 

Desti, sagir - - Aded: ı - Aded: ı 
Ale ı Ak: ı 

Bardak - - - - Aded:2 
Ak:3 

Kısaltmalar: Ky: Kıyye, P: Para, Ak: Akçe, dr: Dirhem. 


