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KONYA'DA KÖLELER 

(16. y~yıl sonu - 17. yüzyıl) 

/z;Jet SAK 

B~r süre önce Bursa Şer'iye Sicilieri'ne dayanarak Köle kö'nu
sunda yayınHı.n~n iki makale1 ile Muhammed Hamidullah ve Meh
met Akif AYDIN'ın yine aynı mevzuda yayınladıkl~n-ı müşterek ma
kale2 hayli ilgi çekti. Konya Şer'iye Sicilieri'nde de aynı amaçla 
ar3:_ştırma yapmaya iten sebep bu ala.ka olmuştur. 

Konya'da Mevlana Müzesi'nde saklanan Şer'iye Sicilleri içinde 
970-1019 ve 978-979 tarihine ait iki defter ile 17. yüzyıla ait kayıt

ları ihtiva eden sekiz sicil bu araştırmanın anakaynaklarını teşkil 
etti3 ; · 

I-SOSYAL VE EKONOMIK HAYA'ITA KÖLELER: 

. Qsmanh Devleti'nin büyük şeh~rlerinden biri olan Ko~ya, 17. 
yüzyılda çoktan şehir dışına taşmış. olup, 20.000 kişilik bir nüfusa 
sah:ip i~. Bunun tabü bir sonucu olarak şehirde, sanayi ve ticari 
faaliyetler .. gelişmiş bir seviyedeydi. Bu dönemde Konya · İstanbul, 
Edirne, İzmir gibi başlıca büyük şehirlere açılmış olan bir deri sa-

ı Halil Sahillioğ'lu, «Onbe§lnci Yüzyılın Sonu ile Onaltıncı Yüzyılın Ba
şmda Bursa'da Kölelerin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Yeri», ODTtİ Gelişme 
Dergisi, Ankara 1979, s. 67-138, (kısaltması: Bursa/da Kiileler.); Aynı yazar, 
«Onbe§lnci Yüzyılda Bursa'da Dokumacı Ko1elen, Atatürk Konferanslan 1975-
1976, Ankara 1983, C. VIII, s. 217-229, (kısaltması: Dokumacı Kö_Zeler.). 

2 Muhammed Hamidullah- M. Akif Aydın, «Köle», lsZam .A.?uıiklopedisi 

Tanıtım Fasiküıil, (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları), İstanbul 1986, s. 126-182. 
3 · Bunlar: D.9, M.20, C.l7, D.ll, ·M.29, C;2, D.15, B.24, C.28, C.21, numaralı 

raflarda kayıtlı siclllerdir. 
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nayii ile4 çevrenin ihtiyacını karşılayan gelişmiş bir dokuma sa
nayiine5 sahip bulunmaktadır. Şehirde ayrıca gü:herçile imalatha
nesi, boyahane, ·bezirhane, mumhane gibi imalathanelerden başka 
saraçlar, semerciler, kılıççılar ve bıçakçılar da bulunmaktaydı6 • 

Araştırma yaptığımız dönemlerde Konya'da sqsyal ve ekonomik ha
yata az da olsa etki eden bir sınıf ,yardı, bunlar da köleler ve cari
yeler idi. Bunlar yukaTıda bahsettiğimiz iş ·· sahalarında istihdam 
edildikleri gibi bağ-bahçe işlerinde çalıştırılıyor7 ve değirmen işiet
mekte de kullanılıyorlardı8• Biz bu araştırmada Konya'da bir esiı· 

pazarının bulunup ·bulunmadığını, kölel~rin c~miyet içindeki yerle
rini, sosyal ve ekonomik hayata katkılarmı, Konya Şer'iye Sicille
rinde rastlanan kölelerin milliyetlerini ve getirildikleri ülkeleri, kö
lelerin ekonomik değerlerini, köle fiyatlan ile emtia fiyatlarının 
karşılaŞtırmasını yaptıktan sonra sicillerden çıkarılan köle davala
rının: ' tasnifini yapa:rik bu· davalar hakkında kısaca ·bilgi verip, 
herbirine çeşitli misiller göstereceğiz .. 

İstanbul, Bursa, Şam ve diğer büyük şehirlerde ôlduğu gipi 
Konya'da da bir . köle paz·arının mevcudiyetine sicillerde ve diğer 
tarim kaym1klarda rastlanmamıştır. İbrahim Hakkı Konyalı İst'an
bul Başvekalet ATşiVi'nde 387 mımarada kayıtlı tarihsiz Kanünl 
devrine ait bir Konya Tapu Defterine atfen, Konya'da yirmiiki pa
zar yerinin bulunduğunu ·belirtmektedir9 • Fakat bunların içinde köle 
pazarının bulunup b11lunmadığını . tespit etmek mümkün olmadı. 
Çünkü pazar sayısını vermekte, pazar isimlerini ise belirtmemek
tedir. Yücel özkaya ise Evliya Çelebi'ye atfen, Konya'da at paza
rından başka pazar ~ulunmadığını yaz·ar10• Karaman Vilayeti Ka-

4 el-Hac Mehmed Efendi ibn el-Hac Hasan, el-Hac Mehmed ibn el-Hac 
Derviş'e 1?93 · sahÜyandiı.n 1533'ünU 150'şer akçeden 233.016 akçeye satmiştır 
(M. 28-141). 

5 Dokunan malzemeler arasında halı, kiUm, seccade, bez, astar gibi mal
zemeler bulunmaktadır. 

6 Yusuf O~o~lu, «17. Yüzyılda Konya Şehir Ekonomisini Etileyen Bazı 
Faktörler»·, Tarih .A:raştırmaları Dergisi, Ankara 1982, C. XIV, S. 25, ·s . . 335. 

7 D.9-188-4 (5 Şevval 1~74/1.V.1664). 
8 . 0.17-178-8 (EvAsıt-ı Zllkade 1037/13-22.VII.1628). 
9 İ. Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya: 1964, 

s. 243. ' 
10 Yücel bzkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve . Osmanlı Top

lum Yaşantısı, Ankara 1985, s. 148. 
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nunnamesi'nçle kölelerle ilgili çeşitli hüküıriler bulun.ması11 ve bu 
hususta çeşitli kanunlar çıkarılması, Konya'da da bir esir pazarının 
bulunduğu ihtimalini düşündürmektedir. 

Şehirde canlı bir köle ticaretinin olduğunu, kölelerin alınıp
satıldığını Konya Şer'iye Sicillerinden çıkardığımız ·belgelerden ko
layca anlamak mümkündür. 

Konya'da herkes köle alabile~ek durumda değildi. Çünkü köle
ler zamanın şartlarına ·göre bir hayli pahalıydı. Sicillerden çıkardı
ğımız köle sahiplerinden bazılarının isimleri şunlardır: Mevlana Ab
dülgaffar Efendi ibn Ali Efendi, Karaman Beğlerbeğisi Mustafa 
Paşa, el-Hac Musa bin Ömer, Dergah-ı ali müteferrikalarından Ha
san Ağa, Dergili-ı ali kullarından Ömer Ağa, Dergah-ı ali kulların
dan Mehnied Beğ, Mütesellim Siyavuş Ağa, Fazlı Beğ, es-Seyid Meh
med Çelebi, TUzcu Kara Ahmed ibn Mehmed, Saraczade demekle ma
ruf Abdilikerim Efendi ibn Abdilikerim Efendi, Hasan Çavuş, Men
zilci Kürt Mehmed Beğ, Şehir Şubaşısı Mehmed Ağa, Mütesellim 
Osman Ağa, Zülkadriye Beğlerbeğisi Mehmed Paşa, Fahrü'l-ayan 
Hasan Ağa ibn Abdülmennan, Mevlana Celaleddin evladından Hü
seyin Efendi ibn Hasan Çelebi, Koca Mütesellim demekle marfı.f 
Ömer Ağa, Konya MirabEmini el-Hac Ahmed bin Mustafa. Görül
düğü gibi köle sahiplerinin lakapları «Ağa, Bey, Paşa, Mütesellim, 
Müteferrika, Çelebi>> .gibi ünvanlardır. Bu ünvan ve lakapları taşı
yan. kimseler şehrin ileri gelenleridir. Bu da köleye kimlerin sahip 
olabileceğini göstermesi ;ba:kımından ~nemlidir. Köleye ancak belirli 
bir gelir seviyesini aşan kimseler .sahip olabilmektedir. Erkeklerin 
yanında kadınların da kö·le ve cariye kullandıkları görülmektedir. 
Bunlar arasında Raziye Hatun, Safiye bint-i ~ustafa Ağa, Tayyibe 
Hatun bint-i Sinan Beğ de bulunmaktaydı. Ayrıca Markre veledi 
Bill gibi, zımmilerden de köle ve cariye kullananlara rastlanmak
tadır. 

Köle ve cariyeler daha çok aile içi hizmetlerde kullanılıyor ve 
kendilerine çeşitli mesle-kler öğretiliyordu. Efendi kölesini istediği 
gibi kullanahilirdi; onu satabilir, azad edebilir, hibe edebildiği gibi 

ll ö. ·Lütfi Bar-kan, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda 
Zi rai Ekoııominiıı Hııkuki ve Mali Esaslan I. Cilt K.ANUNLAR, !stanbul 1943, 
s. 223. . 
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başka eşyalada da takas edebilirdi. Erkek kölelerin yanında cari
yelerin de büyük yekiı:n ~eşkil ettiği anlaşılmaktadır. Taradığımız 
sicillerden çıkarılan 253 köleden 64 tanesi ·kadındır. Bu ise toplam 
kölelerin % 26'sını teşkil etmektedir. Cariyelerin de erkekler gibi 
daha çok ev işlerinde çalıştırıldıkları anlaşılmaktadır. 

A - KONYA ŞER'İYE SiCiLLERiNDE RASTLANAN 
KÖLELERİN MİLLİYETLERİ 

Konya Şer'iye Sicillerindeki · belgelerden faydalamlarak hazır
lanmış olan Tablo: I' de kölelerin milliyetleri sicillerin tarih sırası
na göre gösterilmiştir. Buradan anlaŞılacağı üzere kölelerin % 53. 7' 
sinin milliyetleri belirlenememiştir. Milliyetleri belirlenenler arasın
da Çoğunluk -sicillerin diliyle- «Rfısiü'l-asl» yani, Rusyalı olanlardır. 
Rusya'dan gelme kölelerin miktarı 7l'dir. Bu da 253 kölenin % 28' 
ini teşkil etmektedir. Milliyetleri ·belli olmayanlar arasınd~ da Rus
ya'dan gelme kölelerin bulunması ihtimali büyüktür. O zaman bu 
rakam % 35:.40'a çıkarılabilir. Acaba Rusya asıllı kölelerin çok ol
masının sebebi nedir? Bu sorunun cevabını şöyle vermek mümkün
dür .. : 

Osmanlılar'da kölelerin başlıca kaynağının savaş esirleri ve ti
caret yolları olduğu bilinmektedir. Rumeli'de yapılan savaşlardan 
bir hayli esir sağlanmaktaydı. Tüccar eliyle getirilen köleler .ise ço
ğunlukla Karadeniz'in kuzeyinden ve doğusundan getiriliyordu : 
Balkanlar olsun, Rusya'nın güneyi olsun, Kafkas bölgesi olsun, ·bu
ralar Osmanlılar'dan önce de köle ihrac eden memleketlerdi. Bal
kan yarımada,:sından getirilen esirler Gelibolu veya Marmara üze
rinden Anadolu'ya ~etirilmekteydi. Diğerleri ise Karadeniz iskele
lerinden ülkeye sokuluyor1~ ve Anadolu'nun çeşitli · yerlerine dağıtı
lıyordu. Konya da Anadolu'nun büyük merkezlerinden biri olduğu 
için tüccarlar tarafından Karadeniz'in kuzeyinden alınan bU: köle
ler -daha fazla kar amacıyla- buraya getirilip, satılmış olmalıdır. 
Konya'da Rusya'dan gelen kölelerden sonra çoğunluk zenci köleler
dir. Sicillerde bunlar için «ATab», «Siyah Arab» tabiri kullanılmak
tadır. Afrika'nın çeşitli yerlerind~n getirildikler~ anlaşılan .. b~ köle-

12 Sahillioğlu, Dokumacı Köleler., s . 218. 
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!erin Anadolu'ya ve Konya'ya nasıl getirildİkleri hususunda her
hangi bir kayda rastlanınamaktadır. Bunların tüccarlar tarafından 
getirildİkleri tahmin edilmektedir. Zenci kölelerin çoğunlukla Ha
be~istan ve Sudan'dan getirildikleri görülmekt€dir. Bunlar içinde 
Mağribiler de bulunmaktaydı1'1 • Mağribi Tunus'tan batıda kalan Ku
zey Afrika halkından kimselere denirdP4 • Bura halkının köleliği üze
rinde durmak gerekir: Çünkü do~tan müslüman olan bir kimse
nin köle olmaması gerekir. Fakat elde edilen bilgiler bunların müs
lüman olup olmadığını belirleyecek durumda değildir. Sicillerden çı
karılan belgelere göre Konya'da zenci köleler % 7,9, Habeşistanb 
köleler ise %0,77 nisbetindedir (bkz. Tablo: I). 

Konya'da yukarıda saydığımız kölelerden başka Balkanlardan 
getirilen köleler de bulunmaktadır. Bunlar Lehistan, Macaristan, 
Boğdan, Bosna, Eflak, Avusturya gibi yerlerdendir (sayıları ve nis
betleri için bkz. Tablo: I). Balkanlı kölelerden başka Gürcü, Çer
kes, Abaza ve Hintli kölelere de rastlanınaktadır. Bunların sayısı da 
pek fazla değildir. Bu kölelerin de Konya'ya nasıl ve ne suretle ge
tirildikleri tespit edilememektedir. Bunların, esir edilip, köle olarak 
satılmış ve tüccarlar tar~ından Osmanlı ülkesine sokulmuş olduk
ları tahmin edilebilir. Çerkes, Gürcü, Abaza köleler Karadeniz iske
lelerinden, Hintli köleler de İranlı tacirler veya g:i.ineye ticarete gi
den yerli tüccarlar tarafından getirilmiş olmalıdırlar10• 

B-KÖLELERiN EKONOMİK DEGERLERİ 

16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17.· yüzyılda Konya'da köle fiyat-
, o 

larının, para değerinin düşmesi ile orantılı olarak arttığı görülmek-
tedir. Köle fiyatlarını etkileyen çe~itli sebepler bulunmaktaydı. Fi
yatlar piyasanın arz ve talebine göre değişiklik gösterdi~ gibi, kö
lelerin bolluğunu hazırlayan savaş veya daha başka bir olay sonucu 
da köle fiyatları değişiyordu. Savaş sonrasında ele geçirilen esirle
rin fiyatları, bunlar sahiplerinde iken çok düşükdü. Piyasaya sürü
lüp, tüccar eline geçtikçe ve her el değiştirmede fiyatlar biraz daha 

13 D.9-196-3 (Evail-i Receb 971/14-23.U.1564). 

14 Salıillioğlu, Bursa/da Köleler., s. 93. 

15 Sahillioğlu, Bursa/da Köleler., s. 89. 
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artıyordu._ Çün:kü bu fiyatlara verilen gümrükler, resimlerıv ve sa
tıcının karı ekleniyordu. Fiyatları köhmiiı yaşı, cinsiyeti, kadınlar 
için güzellik ve erkekler için fiziki güç, hüner ve kabiliyet de etkile
mekteydi. Konya'daki kölelerin doğrudan doğruya sava§ meydanla
rından getirilip satılanlar olmayıp, ikinci üçüncü elderi satışlar ol
duğu görülmektedir. Bu husus şe~irdeki köle fİyatlarının yüksek 
olmasina sebep teşkil etmiş olmalıdır .. Köle fiyatlarını düşüren se
bepler de vardı: Kaçma eğilimi olan kölelerin fiyatları diğerlerine 
nazaran daha düşüktü. Çünkü köle almak bir çeşit yatırımdı. Kaç
ma eğilimi olan köleyi satın almak bu yatırımı tehlikeye sokuyor11, 

köle kaçınca yapılan yatırım boşa gidiyordu. Bu sebeple bu tür kö
lelerin fiyatları diğerlerine nazaran daha düşük oluyordu. Ayrıca 
çocuk yaştaki kölelerin fiyatları da, kaçma eğilimi olanlarınkilerle 
aynı seviyedeydi. 17 R.ahir 1092/ 6.V.1681'de mahkemeye intikal 
eden bir davadan, bu tarihten yirmi iki sene evvel yani, 1659'da bir 
çocuk kölenin 15 guruş gibi çok az bir fiyata satıldığı anlaşılmak
tadır18. Fakat çocuk satışlarına pek rastlanmamakta, bunların an
neleriyle birlikte satıldıkları bilinmektedir19• 

Burada, araştırma :yaptığımız dönemlerde Konya'da köle fiyat
ları hakkında ·bazı bilgiler vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz : 

Şer'iye Sicillerinden faydalanılarak hazırlanan Tablo: IT, Kon
ya'da köle fiyatları hakkında ·bir bilgi vermektedir. Tablo'dan da 
anlaşılacağı üzere 1562-1699 tarihleri arasında köle fiyatları 2.000 
ile 20.000 akçe arasında değişmektedir. 1562-1571 tarihlerinde fiyat
lar 2.000 ile 4.000 akçe arasındadır. !stisnai durumlarda bu rakam 
2.000 akçenin altına düşebileceği gibi 4.000 akçenin Üstüne de çıka
biliyordu. 1.500 akçeye~') ve 1:soo akçeye21 köle bulunabiliyordu. 

Bl.l; köleleriİı zenci olması, zenci kölelerin daha ucuz olduğu ih
timalini düşündürmektedir:, 1562-1571 tarihlerinde 4.000 akçenin üs
tünde de köle satıla;bileceğini b.elirtmiştik: Mesela, Hasan Çavuş adlı 

16 Sahillioğlu, Bursa'da Köleler., s. lll. 
17 Sahillioğlu, Bu-rsa/da Köleler., s. lll. 
18 C.28-171-2 (17 R.a.hir 1092/ 6.V.l681). 
19 Sahillioğlu, B1,rsa'da Köleler., s . lll. 
20 D.9-152-2 (A.ahiı· 971/ lS.XI -16.XII.1563) . Veli adında biri Seydi adlı 

zenci köleyi Süleyman'dan 1.500 akçeye satın alnuştır. · 
21 D.9-133-3 (Evahir-i Safer 971/10-19.IX.1563). 
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TABLO: II 

KÖLELERİN FİYATLARI 

~ Eskali 

l.IX. l562 

29 • .I-7 . XI.l562 

Ocak 1563 

5-l.;.III.l563 

10- 19.4.1563 

18.XI-ı6.1II.ı563 OJ'ta boylu bir 
kula~ delik 

19,!. 1564 Genç 

Ocak 1564 

22-31.!.1566 

20,XI. 1570 

27.V.l571 

25.VI-4oVJ;l o157l OJ'ta boylu 

6.VIII.l571 

6. VIII. l571 

21- 30.II.l57l Uzun boylu 

2l-30.IX.l571 

30.XI.l571 OJ'ta boylu sol 
gözU kör 

l9,lii.l571 Kısa boylu 

5-14. Ill.l631 

28. VI-7. 'III.l632 

Mart 1660 uzun boylu ele 
göz lU 

~-~ 
eıolı:ek 

-- kadıı:ı 

'ratar erkek 

-- erkek 

Ze.nei erkek 

Zenci erkek 

e .rkek 

kadıı:ı 

Rual erkek 

erkek 

erkek 

Boeı:ıavl kadın 

Çerkes kadıı:ı 

kadın 

erkele 

erkek 
Zenci e .rkek 

:i'iyatı 

2400 akçe 

30 altıı:ı 

SO altıı:ı 
1 ka:!tan 

42 altıı:ı 

30 altıı:ı 

1500 akçe 

120 altıı:ı 

3000 akçe 

54 altın 
60 altıı:ı 

55 altıı:ı 

2400 akçe 

73 :nori 

29 altın 

llO :tlori 

llO altıı:ı 

50 altıı:ı 

Belge 

n9-ıı6-2 
D

9
-204- 8 

n9- 215-2 

n
9

- 231-3 

D9-l33-3 
n9- 152-2 

n9- l8l-5 

n
9
- l87-3 

n9-8l- l 

!&20-72-4 
H20-129-l 

H20-143- 2 

K20- 148- l 

lıl20-147-5 

~20-168-5 

"20- 168-6 

)1(20-194-5 

erkek SO rlori H20- 211- 1 

Etlilı:l 2 kadın 30,000 akga D11- l06-4 

Rusl kadın 15,000 akçe ~-106-1 

Rusl erkek · 130 guruş c2-ıo-4 

ark ak 

kadın 

kadın 

erkek 

l2.VIII.l660 

13. XII.l660 

8.II.l664 

28,IV.1664 

28.IV. l664 

28. IV. l664 

ll. I.l68l 

l5.III.l68l 

Orta boylu aarışıı:ı Rual. 

OJ'ta boylu aaı:-ışın Ruai 

erkek 

erkok 

kadın 

eı:-Jcek 

6.ooo akçe c2-120- 1 

ıı. aoo akçe c2- l8l- 2 

10.000 akçe D15- 60-2 

11.000 akçe D15-163-4 

11.000 akçe D15- l39-3 

10, 000 akçe n15-l40-2 

90 guruş c28-3B-2 

70 guruş c28~127-3 l baı:-gir 

6. V.l681(22 yıi önce) Çocuk 

22,V,l68l 

22.V.l68l 

ar!cek 

erkek 

kadın 

15 guruş c28- 171-2 

200 guruş c28- 211- 1 

2o. ooo ~kçe c28-211-~ 
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birisi, Mahmud Beğ adlı bir başkasına Ali adında genç bir köleyi 
120 altına satml§tır22• Bu tarihlerde altının fiyatı 60 akçe olduğuna 
göre23 7.200 akçe gi·bi büyük bir meblağa satılmış olmaktadır. Ali' 
nin fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebini genç olmasına bağ
lamak yerinde olacaktır. 

1631-1632 tarihlerinde köle fiyatları 15.000 akçe civarındadır 
(bkz. Tablo: II). 60-65 senelik bir zaman zarfında fiyatların !Ju ka
dar yükselmesi normal olarak karşılanabilir. Fakat daha sonraki 
tarihlerde, mesela 1660'da 6.000 akçeye2• ve 12.800 ak.çeye2G köle sa
tılması, hatta 1664'de köle fiyatlarında devrin rayici 10.000 -11.000 
akçe arasında olması bu pahalılığın nereden kaynaklandığını düşün
dürmektedir. Bunuri. sebebi akçenin değer kaybederek altın fiyatla
rının artması olmalıdır. Çünkü, 1611-1618 tarihlerinde altının rayici 
120 akçe ile 130 akçe arasında iken, 1626-1629 tarihlerinde 180 ak
çeye ve 1630-1631 senelerinde 200, 1632-1634 yıllarında 220, 1635-
1636 yıllarında 240 ve nihayet 1638-1640 yıllarında da 250 akçeye 
yükselmiş }ken 1 Ocak 1641'de yapılan yeni bir si:kke tashihi ile al
tının kıymeti tekrar 120 akçeye düşürülmüştür'26• Köle fiyatlarımn 
1631-1632 tarihlerinde yükselerek daha sonraki tarihlerde tekrar 
düşmesi altın fiyatlarının yükseldiği döneme ra.stlamaktadır. Bu se
beple köle fiyatlarının da altına bağlı olarak yükseldiği ve altının 
değe_rinin düşmesi ile tekrar ucuziadığı tahmin edilmektedir. 1681 
tarihinde fiyatlar tekrar yükselmekte ve 20.000 akçeye kadar çık
tığı görülmektedir. Bu tarihlerde normal bir kölenin fiyatı 15.000 
akçe ile 20.000 akçe arasında deği§mektedir (bkz. Tablo: ll). 

22 D.9-181-5 (4 C.ahir 971/19.!.1564}. 

23 Bu tarihlerde altının 60 akçe oldug-unu D.9-116-2 numaralı belgeden 
kolayca anlamak mümkündür. Bu belgede Fazlullah adında biri: «Şemseddin 
Halifeye 2650 akçeye bir köle satrru§tım. Kölenin aybı z~ olmağ'ın 250 alt
çesinden ferağat ettim, 2 altın dahi nakit verdi. Vacibü'l-eda 38 altın deyni 
kaldı» demektedir. Buradan kölenin 40 altına satıldığı anla§ılmaktRdır. Köle 
2650 akçeye satılıp, 250 akçesinden vaz geçildiğine göre 2400 akçeye satılrru§ 
olmaktadır. Buradan 2400/40=60 akçe çıkar. 

24 C.2-120-1 (5 Zilhicce 1070/12.VIII.1660}. 

25 C.2-181-2 (10 R.ilhir 1071/13.XII.1660). 

26 ö. -Lütfi Barkan, «Edirne Askeri Kassanuna Ait Tereke Defterleri 
(1545-1659} b, Belgeler, C. m, S. 5-6, Ankara 1968, s. 451. 
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Köle fiyatları ile yine Şer'iye Sicilieri'nden çıkarılan ve tablo
lar halinde gösterilmeye çalışılan yiyecek, hayvan ve gayrimenkül 
fiyatlarını karşılaştıralım : 

1-Yiyecek Fiyatları 

Bu bölümde Tablo: m, 10 Receb 979/ 28.XI.1571 tarihinde, Ta:b
lo: IV, bundan aşağı yukarı 60 sene sonra, Evahir-i Muharrem 
1040/ 30.VTII- 8.IX.1640' ve 1041/ 1631-tarihinde, Tablo: V de 40 sene 
sonra 1081/ 1670 tarihlerinde konan narhlardan çıkarılmıştır. 

Tablo: m'de görüldüğü üzere yiyecek fiyatlarının 1571 tarihin
de kıyyesi (okka=1280 gr) 1-2 akçedir. Lahana ve karpuz gibi yi
yeceklerin ise 8 kıyyesi 1 akçedir. Tablo: IV'de ise aradan geçen 6Q 
sene zarfında fiyatlarda büyük bir artış olduğu · gözlenmektedir. 
1630 tarihli olan bu tablo (Ta:blo: IV) ile Tablo: m karşılaştırıldı

ğında bütün bu yiyecek fiyatlarının 4-8 misli arttığı görülmektedir. 
1631-1632 tarihlerinde köle fiyatlarının da arttığını, bunun sebebi
nin de altın fiyatlarının yükselip, akçenin değer kaybetmesi olabile
ceğini söylemiştik. 1670 tarihine .gelinceye kadar köle fiyatları a;r
tarken buna paralel olarak yiyecek fiyatları da artış kaydetmekte
dir. 

2 - Hayvan Fiyatla;rı 
=-~ . .. -
f (•! ... 
!< -

Köle fiyatları ile hayvan fiyatlarının karşılaştırılmasında bir 
fikir vermek gayesiyle Tablo: VI hazırlanmıştır. Burada görüleceği 
üzere çeşitli alış-veriş davalarından çıkarılan hayvan fiyatlarının 
da zaman içinde arttığı görülmektedir. 1563 tarihinde bir merkeb 
ortalama olarak 150-20(} akçe arasında iken, 1582'de 250-300" akçe
ye 1659'da 500-600 akçeye yükseldiği görülmektedir. 1563 tarihinde 
bir .köle 2.000- 4.000" akçeye satılırken, 1571'de 3.000 - 5.000, 1660' 
da 10.000, 1664'de 11.000 - 13.000 akçeye, 1681'de ise 20.000 akçeye 

· kadar köle satıldı ğı görülmektedir. Takip edilirse merkeb fiyatları 
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TAB·LO: m 

YİYECEK FİYATLARI 

10 Receb 979/28. XI. 1571 Tarihli Narh 

~ ~: .. w&M. Fiyatı ~ Miktarı Fiyatı 

Kara Uzüm ı kıyye ı akçe Erik ı lı:ıyye 2 akçe 

Kestane 250 dirhem ı lt Tshııı ı n 4 " 
Lebıebı 'ı kıyye ı " Karıştı.rılau.ş ı. 5 " 4 " 
Tarhana 2 n ı " 

Tahın 

Soğan 2-4 " ı " Ceviz 13C adet ı " 
.da:iso l kıyye 4 " 

Çörsk(ulu) 1 " 
·'250 dirheo A.rmud 12 " 1 " Zerdal i 1 " 

Lahana 8 " 1 n. 
Kaysı 1 Juyye 2 " 

Karpuz 8 " 1 " Sal.'lllJ.Salc ı. 5 n 2 " 
Ke1ek lO " ı " Ksrciınek 2 " ı " 
Bez ir ı " 2 " Sirke .ı " 1 " 

Buynuz 2 " ı n Kl.lla 130 dirheaı l " 

TABLO: IV 

YoİYECEK FİYATLARI 

Eva:hir-i Muharrem ı640/10-19. vm. 1630 Tarihli Narh 

·~ .lıliktarı .Pi:ystı .Q.l:a!.! lıliktsrı Fiyatı 

· Lahana ı kıyye 1 akçe Erik lcurusu l k:ı.yye 4 akçe 
Baş soğan ı. 5 " 1 " Kestane 1 " . 5 n 

Badeaı ı ll 20 n 
Fındık l " lO " 

Kuru ttzuaı ı " 5 " Limon Suyu l n 12 ll 

Kızıl ttzUm l ll 6 n 
Şslgaı:ı l n 3 " 

Leblebi l " 4 n 
Tuz ı. 5 .n 1 ll 

No hud l n 2 n 
Koyun eti l " 7 " 

Bulgur 1 " 3 n 
Keçi eti. l n 6 ll 

Tarhana ı " 4 .. 
Si~r eti l n 5 ll 

Kişııiş ı " 8 " İç yağı 1 " 7 " 
Pekı:ııez 1 .. 6 " Kuyruk yağı ı ll 6 n 

A~a 1 n 7 " ll Baş-aysk 2 
Tshın 1 " 16 .. 

Sade yağ ı " ll 22 .. 
Ar:ııud 1 ~ " 3 " ' Zeyd yağı 1 " 36 " 
Eıoa 1 n. 3 n 

llezir 1 " 12 ... 
l{uru i!:aysı ı ll 5 " 



~ 
N an ( ek:ııek) 

Koyun eti 

Keçi eti 

Sl.itl.r et i 

:Koyllll eti 

Keçi eti 

lO Zilhicce 1040/ 9.VII . l631 Tarihli Narh 

liiktarl. 

220 dirhem 1 akçe Baş-ayak 

lıliktan Hiyah. 

3 akçe 

7 " 
(kOY,Un) 

1 kı;ne 

ı " 6 n 

5 " 

Kuyruk yağı ı kl.yye 4-5 " 

4 
ı " Sııtu· eti ı " " 

15 Z1lh1cce 1040/ 1.4. VII.l631 Tarihli Narh 

ı ~e . 6 aiçe !ç ya~ l kl.yye 8 akçe 

l " ·· . 5 " Baıı-ayalc 6 " 

SııJ:ı.r eti 

Kuyruk yaiJl. 

l " 4 " Cilter 6 " 

l " 5-6 n 

4 R.evvel ıo4l/ 

Pirinç ı kıyye 

Bal ı .. 
Badem 1 " 
Kuru UzUııı l " 
Kerciıııek l " 
Tuz 1~2" 

Kuru erik l " 
İ ltd e l " 
Kiııniş l " 
P:uıdık l " 
Le bl ebi l " 
Pekmez 1 " 
Bez it" l n 

Trablus aabllllu l " 
Hale b 

Pirinç 

Badem 

Bal 

Pekmez 

sabllllu l " 
15 c.8hir 1041/ 

ı hyye 

ı " 
l " 

ı " 

30.II.l63l Tarihli Narh 

5-7 akçe lfayıııak ı kı;ne 3 akçe· 

ll " Zeyd· ır altı. ı " 2-3 

22 .. Lahana 1 . 5 n 1 " 
9 " Kl.zı.l UzUııı l " .... " 
4 " Cevi.zli helve ı: " 12" 
1 " Haııhaşlıhelva ı .. 12 " 

5 " Bulgur ı " ... " 
8 " Tadıana ı ... 4 ... 
lO " Kestane l " 5 " 
12 " Aı.ıııud ı ... 6 ... 
4 " Bl ma ı " 4 " 
8 .. . Koyun eti ı .. 8 ... 
30 " Keçi. eti l n 7 lt 

30 " Kuyruk ya~ ı ,.. 7-8" 

28 " İç yağ:ı. l • lO" 

8.I.l632 Tarihli Narh 

5-7 akçe !Kuru UzUm l lcıyye B akçe 

30 " Kı.zl.1 UzUm l " 9 n 

20 " Koyun et i l " 9 "· 

lO " Sade yağ l " 24 " 

Şevvel 1041/ 2l.IV-ı9 .'f. l632 Tarihli Iiarh 

Koyun eti 

Keçi eti 
1 kıyye 

ı » 
9 akçe 1 Zeyd ;rağl. 1 kl.yye 28 " 

8 » Sade yağ ı » 26 " 

171 
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~ 
Soğaı:ı 

Sarmısak 

Kuru kayaJ. 

KJ.ZJ.l trzum 

Siyah Uzüm 

Aladağ :ızu:ııU 

Pskmez 

S irk e 

Bal ıııumu 

Badem 

İğde 

Bez ir 

Zeyd yağJ. 

Kavun 

Karpuz 

Pancar 

Kabak 

Elma 

Yaban alması 

Lahana 

L!Jb ineiri 

TABLO: V 

YiYECEK FİYATLARI 

1081/ı670 Tarihli Narh 

lüktan Fiyatı ~ 
ı kıyye ı akçe Bademli he1va 

ı " a-ıo " 'ae~gamiz helva 

ı n ı6 " Kaba hel va 

ı " lO " K:ı.na 

ı " a-ıo " Tuz 

ı " 3 n Taze . Peynir 

ı " 8 " Bide ek:ııek 

ı " 8 " Somun 

ı n 150 " Simid 

ı " 20-40 • Ke.rde 

1 n 10-12 n Yağlı kihi 

ı " 24 " BUtUn börek 

ı lt 36 n Trab1ua sabu.:ıu 

ı " ı " Hale b sabun u 

ı " l .. İzmir sabun u 

3 n ı " A:oyun eti 

2 " ı " Keçi eti 

ı " 2 " Zeyd ynğl. 

ı ll 3 " !ç ya~ 

2. 5 ll 2 " Baş(koyun) 

ı " ı o " C iğer 
t• 

Miktarı FiyatJ. 

1 kJ.yye 36 akçe 

ı n . 32 ll 

ı " 8 " 
ı " 16 n 

ı n ı n 

,ı " 8 n 

160 dirhem ı " 
160 " ı " 
130 .n ı " 
130 n ı lt 

80 " ı " 
33 " ı ,Tt 

ı kıyye 30 " 
ı " 38-42 " 

ı " 30 If• . 

ı " 8 n 

ı " 7 n 

1 ·n 10 " 

l " 12 " 
ı adet 3 " 
ı " 3 H· 

·j • ._. 

Jdenak Ineiri " .1,. n 8 n .A.t nalı 200 :lirhem·38 " 

Nohut ı " 5 " Me.rkeb .aalı 20 " 

Leblebi ı 11 7 " Katır .aal:ı.. 38 " 
jjsJı:1:a· ı " 5 " Ekserl(Qiv1) ı !o.yye 48" 

Pirinç ı " 12 11 Öktlz nalı 28-40"· 

Bulgur 1 " 5 " Acem ipe~i ı dirhem 6 " 
lı4e rc.iıııek ı " 5 " İpek ı " 1 : n 

lfişasta ~'- ~ 1~ n-""~ 8 . . ·tt - ·Paıııuk- ı kıyye ' -~62 ıı · 

(Kl.yye-Oklca-12!30 graııı) 



TABLO: VI 

HAYVAN FİYATLARI 

~ ~ Piyatl. Belge !!.!:!h .Q..!!!!.! .l!'iY&tı ~ 
24.II . l563 1 ökUz 240 akçe n

9
- 226-7 3 . II. l582 ı Inek(buZaAl. ile 300 " w20-295-2 

lıl&yıs 1563 ı Uerkeb 340 " n9-27-4 3.II. l582 6 T&vulc · 25 akçe Li -295-2 
Temmuz 1563 1 Bargir 500 " n

9
-104-2 Şub&t 1582 2 ÖkUz 640 11 w20-3b7-~ 

EylUl 1563 1 Caıııuz 450 11 D -121-1 Şubat 1582 6 koyun derisi 40 11 rıı20-3o7-4 
EylUl 156.3 ı Dargir 280 11 D~-121-1 Şubat 1582 10 T&vulc 40 11 1120-307-4 
Y.esıın 156.3 1 ÖkUz )60 11 n

9
-151-l0 Şubat 1582 12 Kpyun 700 . ll !ıl20-307-4 

Kasım 156.3 1 14erkeb 120 11 D -155-4 Şul.at 1582 50 Koyun )000 11 Dıt20-Jl0-.3 
Kasım 156.3 1 lılerkab 140 11 D9 -161-2 Mart 1502 .3 ÖkU:.: 700 11 w20

-Jl4-4 
Teııııııuz 1571 40~ Koyun 40 • ar 11 11~0-135-2 Uart 1582 2 Inek 5ÔO " u20 

-314-4 
Kasım 1581 l OkUz .300 " M -287-2 Mart 1582 1 ılerkeb 200 11 &.!2~-314-4 
Y.asım 1581 1 İnelc 190 11 lil~~-287-2 lılart 1582 1 Dana 8Ci 11 142 -314-4 
Kasım 1581 6 Koyun .300 11 lıl -287-2 Mart 1582 15 Kuzulu Koyun 1000" lıl~~-.314.-4 
Kaııl.m 1561 3 ÖIIUz 600 '! lıi~~-2A4-3 Mart ı582 ı ÖkUz 300 11 M -3ı5-2 

Kasım ı581 13 Keçi 600 " K - 264-3 lıılart ı582 1 1nek 200 " M2g-)ı5-2 
Kasım 1581 2 Ölci.iz .300 " · .K~~-284-2 Mart ı582 ı DUğ~ 100 ll ı.ı2 - 315-2 
Kanm 1581 1 İnek 200 ll ı&20- 284-2 14art 1582 l Deve 1800 11 aıı~g-316-3 
Kası.ııı ı58l 20 Koyun 800 ıı 14

20- 284-2 Mart 1582 30 Koyun lAOO 11 tı1 -316-J 
Ocak 1582 2 İnek 500 " u20-29J-ı 12.IV-10.V.1660 1 Merkeb 700 " c2Q62 
Ocak 1562 5 Dana 500 " 14 -293-1 ıı.v. ı660 l Jı!erkeb soo n c2

-65 
Ocak 1562 ) .Oğlak lSO n u~g-293-1 ll. V .1660 1 Bargir 1200 11 C~-65 
Ocak 1582 2 .u 600 " )1 -293-1 lD-19. VI. l66o Sıpalı bir barııle 25 grg. Cf92 
ocak 1582 1 lılerlceb )00 " ıı~g-29.3-1 l7."IX. l660 4 Koy...ıı 400 11 C - .32-4 
Arahk 1581 2 ÖkUz 600 " lıl20-289-2 17.IX. l660 40 Kaıyun 5200 11 • : C~-1.32-4 
Aralık 1581 2 İnek 400 11 ıı -289-2 12. II.l664 l Bargir 25 esedi gr:ı. Dıç65 
Arahlc 1561 ı ~erkeb 150 " M~g-269-2 4~VII.ı664 ı Bargir 3400 akçe nı5-194 

.Aralık 1561 6 Koy~ 240 11 lı420-269-2 9.VI.l670 21 Koyun ın•şer 11 B -50 
3.11.1582 ı İnek 300 n Jıl -295-1 29.X.l670 i ııt l at )6 grg. B24-14l 
).II.l582 l Dana 100 11 lıl~~-295-ı 7.n.ı&ro ı Bargir 12 esedi grg.B~:-ıso 
3.11.1562 4 Tavuk 20 11 Jıl -29 5-1 ıo.xı. 1670 ı Bargir 12 1111 " B -ıso 

3.II. ·l582 2 Calcuz(ökUz)l00011 M~g-2~ 5-2 7.I.ı6Bl J Koyun 5'er grş. c24-33 
j.1J;,1562 ı ÖkUz 300 11 ~20-29 5-2 22. V .1681 1 Top al at 8 gL'Q C~:-2ı7-ı .... 

-.:ı 
eı:ı 



TAB·LO : VII ı-.ı. 
-;ı 

GAYRİıMENKUL FİYATLARI 
~ 

D~ 017 D ll M29 02 Dl5 B24 028 021 

c t 1 c ! 1 c ! : c t ı c t : c f ı c t ı c f : c ! 

E 1000 M 3400 B 90g A 1500 M 5000 w 7000 )4 50eg B 7). 5g ll 8)g 

E 4800 .If )2eg E . 2000 A 5500 11 ı soo !ılı bOOO B 75eg lıl 40og D 90g 

B )200 )~y 2000 M 2250 )4 2900, B 12000 Jıi ıooo 2d!r 20g D 170og 1. 5d!l' )Og 

F , i :ı.o8o 4dy 2500 ll 55og B 50ıı1 . lı! 7200 lı! 6200 8d!l' 40g ll 22g l)d!l' 70g 

E )000 li 4000 M 2100 ll 2800 lı! 9000 D 80g )ıl!l' 80eg J d!l' 24g 
1dB 500 M 2)00 B 100og 2d!l' 2200 .14 50g .lı\ . 80og 4dT )5g 

B. B 2800 B )000 M lOOog ll 2500 D 650ı 

B. E 1000 B )400 14 1500 14 2600 
Jıl 1)000 B 8900 B 5600 
Jıl 4500 )dB 2700 T 2600 
2d!l' 2000 Id 8000 B 2000 Kl.Baltmıı1ıir: 

M 12000 w 4000 w 3500 
c ı cinsi 
tıl?iyat:ı. 

.B 6000 D 420 !ıl .ll fOO .A:Area 

M 2600 w 7000 14 5000 
BıBa~ 
D:DUkken 

A 25eg B 5000 M 2600 E:~ 

B )000 T ))00 
W:MU) k 
Tı !l'arla 

ll 1000 d ı dtsnUm ., 6200 
1: yıllık icar 
y:ye r 

B 9)00 eg: ooed3. guruıı 

\ B 8000 
g ı guruo 

al :altın 
D )8000 
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ile köle fiyatları arasında 10-20 misli bir fark vardır. Aynı şekilde 
koyun fiyatları ile köle fiyatları arasında da yaklaşık olarak 80-100 
kat bir fark gözlenmektedir. Bu da bir köle alabilmek için 80-100 
koyuna ihtiyaç vardır, demektir. O devrin önemli bir ihtiyaç hay
vanı olan at fiyatları ise ilk zamanlar için 400-500 akçe, daha son
raki tarihlerde ise 3.000 - 4.000 akçe arasındadır. Bu tür karşılaştır
maları artırmak mümkündür. Fakat hepsinde görülecek sonuç ay
nıdır; köle fiyatları çok yüksektir ve her.kes köle alabilecek durum
da değildir. 

3 - Gayrimenkul Fiyatları 

GayrimenkUl fiyatları da ha)rvan fiyatlaxı gibi alış-veriş dava
larından çıkarılmış olup, 1562-1699 tarihleri arasını ihtiva etmek
tedir. Tablo : VII tetkik edildiği zaman köle fiyatları ile gayrimen
kUl fiyatları arasında pek fazla fark o~adığı anlaşılır. Hatta köle 
fiyatlarının bazı durumlarda mülk fiyatlarından daha fazla olduğu 
müşahade edilmektedir. 1562 tarihinde 1.000 akçeye mesken bulu
nabiliyor, · istisnai durumlarda 3:000 - 3.200 akçeye mülk satıldığı 
oluyordu. Bu tarihlerde ise kö·le fiyatlarının 2.000 - 4.000 akçe ara
sında değiştiğini daha önce belirtmiştik. Gayrimenkfil fiyatlarının 
1631-1~32 tarihlerinde pek fazla bir artış kaydetmediği görülmekte
dir. 6.000 - 12.000 akçe arasında mülk satılmışsa da bunlar pek faz
la değildir. Bu tarihlerde köle fiyatları ·gayrimenkUl fiyatianna 
göre 2-3- kat fazladır. Daha sonraki tarihlerde ise köle ile gayrimen
kUl fiyatları arasında yine pek fazla bir fark olmadığı görülüyor. 

16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılda köle fiyatları 2.000 ila 
20.000 akçe arasında değişmekte olup, bu tarihler arasında yevmi
ye miktarı ise 2 ila 20 akçe arasındadır. Bu sebeple, neden ancak 
belli bir gelir seviyesini aşan kimselerin köle sahi·bi ·olabildikleri or
taya çıkar. 

II - KONYA ŞER'İYE StİOİLLERİNDEN ÇIKARILAN 
KÖLE DAVALARININ TASNİFİ 

16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyıla ait Konya Mevlana Müzesi'nde 
bulunan on adet şer'iye sicilindeki köleler ile ilgili belgeleri şu ana 
başlıklar altında incelemek mümkündür : 
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A-ALIŞ-VERİŞ DAVALARI 

Ortaçağ İslam dünyasmda ticari mallar natık (konuşur ve can
lı) ve s~mit (konuşmaz ve cansız) diye ikiye ayrılmaktaydı27 • Na
tık mallar köleler idi. Bunlar, İslam Hukukuna .göre eşya cinsinden 
ve sahiplerinin tasarrufundaki met~lardır. Kısaca köle mülkiyete, 
hukuki muamele ve tasarruflara konu ·olması bakımından eşya gi
bidir; alınıp-satılabilir, hibe edilebilir, kir~lanabilir, miras veya va
siyete, tek veya müşterek mülkiyete konu olabilir-ııı, cihaz olarak 
devredilebilirı9 .• 

Araştırma yaptığımız devrede Konya,da köleler bu tür tasar
rııflara konu olmuşlar, ticaret malı olarak almıp-satılmışlardır. Sa
tışı yapılan ve kadı kayıtlarına geçen köleler daha çok efendi
leri veya onların vekilleri tarafından satılanlardır. Tüccar eliyle sa
tılanlara pek rastlanmamaktadır. Bunun sebebi tüccar eliyle satı
lanların tescil ettirilmesine gerek duyulmaması olmalıdır. Çünkü 
tüccar kölesini pazarda satmakta ve sattığı her ·köle için de dev
lete belirli pıiktarda vergi ödemektedirno. Bu sebeple kayıtlara ge
çenler daha çok efendileri tarafından satılan kölelerdir. Bunların 
yanında efendilerinin vekilieri tarafından yapılan satışiara da rast
lanmaktadır: Mesela, Hasan adında biri i b akat eden (kaçan) Müba
rek bin _Abdullah adında zenci kölesini satması için oğlu Ahmed'i 
v~kil etmiş, o da bu köleyi Hasan Çavuş bin Himmeee 24 altına sa
tıp, .parasını almıştır11 • Aynı şekilde; Konya'da, Edirne'nin Sultan 
Bayezid Mahallesi'nde oturan Musa Beşe bin Abdullah'ın vekil Ah
med. Ağa bin Hüseyin, Musa Beşe'nin kölesi orta boylu, açık kaşlı, 
kara ela gözlü Yusuf bin Abdullah'ı v~kaJ.eti hasebiyle Ahmed Çe
lebi'ye 60 guruşa satmıştır-32• 

Satışlar daha çok efendiler tarafından ve peşin para ile ya:pıl
maktadır. Mesela, Zühre nam Hat:Un, kısa boylu, Bosnaviü'l-asl Ka-

27 Sahillloğlu, Bursa'da Köleler., s. 72-73. 
28 Hamidullah- Aydın, a.g.m., s. ·128. 
29 Th. W. Juynboll, <.<A.bid», L1., C. I, İstanbul 1978, s. 111. 
3g Barkan, Kanımlq,J:., s. 38, 223; Nejat Göyünç, XVI. Yiizyılda Mardin 

. ./ 
Sancağı, !stanbul 1969, s. 127. . 

31 D.9-142-4 (Evasıt-ı R.evvel 971/28.X -7.XI.1568). 
32 C.21-180-2 (18 Şevva.ı 1110/19.IV.1699). 
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mer adlı cariyesini Mehmed Çavuş'a 2.400 akçeye satmış ve para
sını da peşin olarak almıştır33 • 

Satışların bazılarının da vade ile yapıldığı görülmektedir. Va
deler kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli de olabiliyordu. Hasan 
Çavuş adlı biri Ali adlı emred (bıyıkları yeni terleyen, fakat yü
zünde sakalı olmayan) kölesini Mahmud Beğ'e 4 c.a:hir 971/ 19.!.1564 
tarihinden yirmi beş gün vade ile 120 altına satmıştır34 • Yine aynı 
şekilde; Abdi adlı kişi, Hüseyin adında bir başka kişiden 80 altına 
970 senesi Zilkadesinin 12'sinden 120 ·gün vade ile bir cariye satın 
alıp, Duduoğlu Mahallesi'ndeki evini ve bağını rehin koymuştur35 • 
Bu belgeden anlaşıldığına göre bazı hallerde alıcı satıcıya bir gü
vence vermek durumunda kalıyor, o zaman da ya gayrimen:ıruı ya 
da çeşitli malları rehin olarak göstermek ihtiya~ını duyuyordu. 
Bunu da kadı huzurunda belirterek bir nevi s~net yapmış oluyorlar
dı. Bazı hallerde de rehin yerine kefil gösterildiği oluyordu ·: Şemsed
din Halife, Fazlullah'dan 2650 akçeye -bir köle almış, borcuna da 
Debbağ Ali bin Mustafa kefil olmuştur36 • 

Köle alım-satımlarının çeşitli kurallar içinde yapıldığı ve ~u
rallara uyulmadan yapılan satışların geçersiz sayıldığı görülmekte
dir. Satıcı sattığı kölenin kendisine tekrar iade edilmemesi için ~ö
lesinin her türlü kusurunu belirtmek zorunda idi. Eğer belirtmez de 
daha sonra kölenin kusurlu olduğu alıcı tarafından anlaşılırsa, alan 
kimse kadı ya başvurarak satışın iptalini isteyebiliyordu: Hüseyin 
nam kişi, Veli'den satın almış olduğu Bilal adlı zenci kölenin sarası 
tuttuğu için satışın iptalini istemiş, .yapılan araştırmada şahitlerin 

de kölenin saralı olduğunu belirtn:ı.eleri üzerine satış iptal edilerek, 
köle efendisi Veli'ye geri iade edilmiştir.3'. Aynı şekilde, Konya'da 
Mevlana Celaleddin evladından Hüseyin Efendi ibn Ha.San Çelebi, 
Kasım bin •Mehmed'i dava edere·k, -otuz gün önce Kasım'dan 15.000 
akçeye satın aldığı Riısiü'l-asl Kamile adlı cariyenin hamile oldu
ğunu iddia ediyor. Kadı tarafından gönderilen Aişe adlı Hattın Ka-

33 M.20-142-2 (Evahlr-i Safer 979/15-24.Vll.1571). 

34 D.9-181-5. 

35 D.9-27-3 (Evasıt-ı Zilkade 970/l-9.Vll.1562). 

86 0.9-116-2 (2 Muharrem 970/l.IX.1562). 

37 M.20-65-5 (Evarur-i C.evvel 978/21-30.X.1570). 
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mile'yi muayene etmiş, doksan günlük hamile olduğu anlaşılınca sa
tış iptal edilip, cariye sahi·bi .Kasım'a iade edilmiştir3 8• 

Satışı yapılan kişinin köle olması şarttı. Hü.r insanın satışı ge
çersiz olduğu gibi, hürriyeti 'bir şarta bağlanmış olan kölelerin de 
satışı geçersizdi. Mesela, mükateb veya müdebber köle satıldığı za
man geçersiz sayılmakta, köle kadıya başvurarak mükateb veya 
müdebber olduğunu iki şahit ile ispat ederse satış iptal edilmektey
di. Aynı kaide h.ü.r insanın satışı için de geçerliydi; ikf inaİiılır şa
hit ile hü.r olduğunu ispatladığı takdirde, hü.rriyeti iade edilir ve 
alıcılar ödedikleri parayı geri al~rlardı. Buna da «semenle . rucu» 
denilmekteydi. Ahmed-bin Mustafa adlı genç kendisinin Mısırlı ve 
hü.r olduğunu, Yö:rük tarresinden Mustafa Beğ -~dlı kimsenin ken
disini ayardıp kaçirarak Hüs~yin nam kimseye zorla sattığını, onun 
da Hasan'a, Hasan'ın Seyid Mustafa. Çelebi'ye sattığıni belirtmiş ve 
hü.r olduğunu iki şahit ile ispat etmesi üzerine hü.rriyeti iade edil
miş, satıcılar tarafından alınan paralar zincirleme olarak birbirine 
öd.enmiştir39 • 

Yapılan satışlar para mukabilinde olduğu gibi kölelerin çeşitli 
mallarla da takas edildikleri gürilimektedir: Mahmud adlı birinin 
babası, Kıbrıs Beğlerbeği Çavuş Başı Mehmed Ağa'dan 20 floriye 
bir cariye ahp, karşılığında bal ve yağ .göndermiştir. Fakat gönde
rilen gemi korsanlar tarafından soyulduğu için mallar yerine vara
marmştıı-40. Yine Kütahya sakinlerinden Mehmed bin Ahmed İlgiın 
kasabasından Yunus bin Abdurrahman'a Ali adındaki kölesini hibe 
ediyor ve -karşılığında da ı tüfek ve ı re's bargir alıyorııı. Kölelerin 
karşılıksız alarak hibe edildikleri de görülmektedir2 • Hatta köleler 
borca karşılık olarak alıcıya devredilebildikleri gibi43 , başkas~ın 

38 M.29-10S-i (Evilsıt-ı Zilkade 1051/12-21.II.1642). 
39 D.15-236-2 (12 R.evvel 1075/3.X.1664). 
40 M.20-127-2 (Evil.sıt-ı Muharrem 979/6-15.VI.1570). 
41 C.20-30-3 ( 25 Receb 1070/6.IV.1660). 
42 D.ll-107-2 (Evil.il-i Şaban 1040/5-14.ID.1631), Pirebi Mahallesi silkin

lerinden Hasan Ağa bin Abdiilmennil.n karısı Rükiye Hatun'a kendi mülkiinde 
olan Rüsiü'l-asl Piyil.le adlı kölesini ve yine Rüslü'l-asl Canfeda · adlı cariyesini 
hibe etmiştir. . 

43 D.ll-106-4 (Evail-i Şaban 1040/5-14.ID.lS31), Bir önceki dip~otta adı 
geçen Hasan Ağa'nın karı~ı Rükiye Hatun'a 30:000 akçe borcu vard.J.i:-13orcÜnun 
ödenmesi kar§ılığmda kendi mülkünde olan Eflak asıllı iki cil.riyesini kansına 
devretmi§tir. 



179 

kölesini kendi kölem diye satanlar da oluyorduH. Yine bu tür satış
lar da geçersiz sayılmakta, köleyi alan satıcıya ödediği parayı geri 
alıyordu. 

Bütün bunlar köle alım-satımının çeşitli kurallar çerçevesinde 
yapıldığını, kurallara uyulmadan yapılan satışlarm geçersiz oldu
ğunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca satışlar belli bir for
malite gerektirmemekte, her satış kadıya tescil ettirilmemektedir. 

B-AZAD DAVALAR! 

Arabça «ıtk» olan azadın kelime anlamı kurtulmuş, kurtulan4ı; 

kişi demektir. Istılahta ise köleye efendisi tarafından hürriyetinin 
bağışlanması hadisesfdir4a. 

Burada İslam dininin köle azadıyla ilgili olarak koymuş oldu
ğu bazı hükümleri vermekte fayda görmekteyiz: İslam ~ölelere iyi 
muamele edilmesi hususunda bir çok hükümler ortaya koymuştur. 
Kur'an-ı Kerim: «Allah'a ibadet ediniz ve kullarına da iyi muame
lede bulununuz ... »47 demektedir. Ayrıca, Hz. Muhammed (SAS) de 
esiriere ve kölelere iyi muamele edilmesini emreder. Bir hadis-i şe
riflerinde: «Esirlere yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz 
ve onlara kuvvetleri fevkinde bir şey emretmeyiniz»-1.8 buyurmak
tadırlar. 

İslam dini köle ve cariye azadmJ teşvik ederek, bunların sayı
sını azaltmaya çalışmıştır. İslam, köle azadım salih amel ve ahiret
te ecri mucip bir fiil olarak telakki etmektedir. Kur'an-ı Kerim ve 
Hz. Peygamber (SAS), kölelerin hürriyetlerine kavuşturulması hu-

44 C.21-191-2 (26 Şevvalll10/27.IV.1699). 

45 Muallim Naci, Lügat-i Naci, Istanbul 1978, s. 6. 

46 Sahlliioğlu, Bursa'da Köleler., s. 78. 

47 Ntsa: 21. Ayrıca esiriere ve kölelere iyi muamele edilmesini emreden 
başka ayetler de bulunmaktadır. Nisa: 86, Nür: 33, Muhammed: 4 gibi. 

48' Juynboll, e.g.m., s. 113; Hz. Muhammed'in (SAS) kölelere iyi muamele 
edilmesi hususunda pek ·çok :hadisi mevcuttur. «Sizden :bir kimse ·kölem veya 
cariyem demesin, oğlum kızım desin», «Bir adamın kölesi kardeşidir, amcasmın 
oğludur». Buna benzer daha pek çok hadis bulunmaktadır: .Sahih-i Buhari Ter:
ciimesi (KamU Miras), İstanbul 1940, C. VTI, s. 597, 625 vd. 
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susunda birçok hükümler ortaya koymuşlardır•9 • İslam azad etmeyi 
teşvik ettiği gibi ·bazı hallerde günahlar için kefaret olarak köle 
azadmı emretmiş50 ve bunu çoğunlukla yeminin yerine getirilmeme
s~nden doğan şahsi bir ceza olarak kanunlaştırmıştırsı. İslam köle
lik yollarını azalttığı gibi azadlık . yollarını da çoğaltmıştır. Azad 
yol).a~mdan biri de zekat müessesesi o.Iup, kölelere de zekattan hisse 
v~!il,r:Q.esi emredilmiştir52 • Kölelere zekattan W,Sse ayrılması İslamın 
bu müesse.seyi koruduğu iddialarını çürütmekte, ayrıca kölelerin 
hürriyetlerine kavuşturulması için mücadele ettiğini ispatlamakta
dır. 

İslam'da azad etmenin türlü yoparı vardır. Bunlar; karşılık 
beklemeden s ahi bi tarafından az ad edilmek, kölenin bir . bedel mu
kabilinde nefsini satın alması (mükatebe), efendinin kendi ölümünü 
kölenin hürriyetine şart koşmuş olması (tedbir) ve Ümm-i veled 
(çocuk an~ı) 'in azadı. Burada, bu azad türleri hakkında bilgi ve
r~rek, Konya Şer'iye Sicillerinden çıkarılan belgelerden misaller gös
terilecektir. 

49 . Kur'an-ı Kerim'de köle azadı ile ilgili hükümlerden bazıları şunlardır: 
·Bakara: 177, Nisll. : 92, Nür: 33, Mücadele: 3-4; Hz. Muhammed (SAS) de ha
dislerinde: «Her kim mü'min bir boyunu hürriyete kavuşturursa, Allah hürriye
te kavuşturulan ki§in.in her uzvuna karşılık hürriyete kavuşturan o adamın bir 
uz\runu ateşten aziı.d eyler», 8aM1ı-i MüsZim ve Tercümesi (Çev: Mehmet So
fuoğlu). C. IV, !stanbul 1388/1969, s. 448 . . Köle azadı ile ilgili diğer hadisler
den bazıları da aym eserin 476, 477 ve 496'mcı sahifelerinde; 8ahi1ı.-i Buhari 
Tercümesi, C. Vll, s. 600, 605; Ebu'I-hasan el-Maverdt, Ahkamtı's-Suıtaniye 

(Çev: Ali Şafak) ; !stanbul 1976, s. 136; Ebu Yusuf, Kitabiı'Z-Harac (Çev: Ali 
özerk). İstanbul 1970, s. 141'de bulunmaktadır. 

50 Sabri ŞakJr Ansay, Hukuk Tarihinde lsld.m Hukuku, Ankara 1954, 
s. 81; Köle azadını gerektiren hususlar hakkında bkz. Abdülbaki Gölpmarlı, 
Sosyal Açıdan Islam Tarihi I , !stanbul 1969, s. 250; Hamidullah- Aydın, a.g.m., 
s. 130-131. 

51 Josoph Schacht, islam Hukukuna Giriş (Çev: Mehmet Dağ-Abdülka
dir Şener), Ankara 1977, s. 137. 

- 52 : .. Yunus Vehbi Yavuz, ls lam'da Zekat .lWii.e~sesesi, !stanbul 1,97_2, s. 268; 
Zekatm verileceği yerler hakkında bilgi için bkz. aynı eser ve Kitabii.'l-Harac, 
s. 141; Ahkamu's-Sultaniye, s. 136; A. Harndi Akseki, lslam Dini, Ankara l963, 
s. 217. 
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1 - Karşılıksız Azad 

·Bu tür azaeliarda köle sahibi kölesinden hiçbir karşılik bekle
meden, Allah rızası için azad etmektedir. Sicillerde bu azad «has
beten Iiliahil azim» şeklinde ifade edilmektedir. Konya'da köleler 
umumiyetle bir karşılık beklemeden azad edilmekteydiler. Azad 
edilen bu köleler-e de azad edildiklerine dair ·bir belge verilmektey
di. Bu belgeye de «ıtk-name» adı verilmekte olup, umumiyetle kö
leler bu ıtk-nameleri ·bir nüsha yapıp boyunlarına takarlardı53• 

Azadlık; satışlar gibi her zaman tescil ettirilmemektedir. Kö
lenin azad olabilmesi için sahibinin «sen hürsün» demesi kafi idi. 
Bunu kadı huzurunda söylemesine gerek yoktur. Eğer köle hür ol
duğunu tescil ettirm.ek isterse, kadı huzurunda ve iki şahit· önünde 
bu azad hadisesi tescil edilir, köle hürriyetini kazanırdı. Köleler azad
lıklarını tescile. pek ihtiya_c duymuyorlardı. Azad edildiğini dört ay 
sonra tescil ettirenler olduğu gibi, on beş sene sonra tescil ettiren-

. ler de gö·rülmektedir. Azadlığın tescili sonuçları bakımından önem
liydi. Eğer azadlı yer değiştirmek veya başka bir yere yolculUk 
yapmak ihtiyacını duyarsa bunu tescil ettirmesi, kendisini çeşitli 

zorluklardan koruması bakımından önemli idi. Çünkü yolculuğa çı
kacak olan azadlı, yolda abd-i abık (kaçkun köle) diye yakalamp, 
hürriyetlni ispat edinceye kadar çeşitli zorluklara maruz kalacağın
dan a.zadlığını tescil ettirmek kendisi için önemli idi. İşte bu zor
lukları hesaba katmış olacak ki, Bursa'ya gitmek isteyen Ferruh 
bin Abdullah adlı II~:U'tak efendisi ile kadıya başvurup, hürriyetini 
tescil ettirmiştir\ · 

Sicillerden çıkarılan kölelerle ilgili ·bütün :belgelerde kölelerin 
boyları, ten rengi, göz rengi, kaşının açık veya çatı:k olma~ı, saç
sakal rengi, varsa yarası ve beni, milliyeti gibi vasıfları belirtilmek
te, herhangi bir karışıklığa meydan verilmemeye çalışılmaktadır. 

Karşılıksız olarak yapılan azadiardan birkaç misal verelim: 

«Budur ki, mahmiye-i Konya sakinlerinden olup, hala Zülkad
riye Beğlerbeğisi olan Mehmed Paşa hazretleri orta ·boylu, ak be-, 

53 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tari h Deyimleri ve Terimleri Bô1zii.ğü, İstan

bul 1983, C. II, s. 10. 
54 D.9-218-2 (Evii.il-i C.ıilıir 970/26.1- 5.II.156S). 
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nizli, açık kaşlı, şehla (şaşı), Rusiü'l-asl işbu baisü'l-kitab Lalegül 
bint-i Abdulvahhab mahzarında ikrar-ı tam ve takri:r-i kelam edip, 
cariye-i memlfı.kem olan Lalegül'ü hasbeten lillahil azim . . .. malım
dan i'tak ve mülkümden itlak edip rakikden ihrac ve kazay-ı .hürri
yete idhal eyledim. Min ba'd sair alırar-ı asliyyin gibi hür olup, ken
di nefsine m~like ve malının tasarrı.ı:funa kadire ola. Üzerinde me
vali üzerine sabit olan hakk-ı velada~ gayri halk kalmadı dedikde 
müşarünileyhin ikrarını merkfune Lalegill tasdik etmeğin ıtkına 
hükm birlema va~'a gıbbü't-taleb ketb olundu»şo. Belgede adı geçen 
Zülkadriye Beğlerbeğisi Mehmed Paşa adı geçen earlyeden başka 
Abaza asıllı Perihan bint-i Abdulvaıhhab, Rusya asıllı Revani bint-i 
Abdulvahha:b, Mücella bint-i Abdulvahha:b adlı cariyeleri ile Piyale 
bin Abdullah ve bunun küçük oğlu Siyavuş adlı kölelerini de karşı
lıksız Olarak azad etmİŞtİr56• 

. Allah'ın rızasını kazanmak için .köleyi satın alıp, azad edenler 
de oluyordu. Bunlardan biri de Eceoğlu demekle marfıf olan Meh
med Ağa :bin Hamza'dır. Mehmed Ağa, daha önce kölesi iken küffa- ·. 
ra esir düşen. uzun boylu, eJa gözlü, Rusiü'l-asl Ali bin Abdullah'ı 
küffardan 130 guruşa satın alıp, karşılıksız .olarak azııd etmiştir5'. 

Konya'da müslümanlar gibi zımmiler de köle kullamvbiliyor, on
ları alıpsattıkları gibi azad da edeıbiliyorlardı. Bir zımmi olan Bali, 
orta .boylu, ela gözlü, Rusiü'l-asl Gül.istan bint-i A:bdullah adlı cadye
sini azad etmişti:r:;s. 

Kölelerin nafakaları, giyecek ve diğer ihtiyaçları efendileri ta
rafından karşılanıyordu. Hatta kendi kölesini evlendirerek azad 
edenler de bulunmaktadır59• 

Azad edilen köle ve cariyeleri çırılçıplak yaratıklar olarak dü
şünmemek gerekir. Azad edilen kölelere hürriyetleri bağışlanan 

efendileri taTafından evler ve çeşitli eşyalar verildiği gibi ileriki ha
yatla_rında sıkıntıya düşmemeleri için ekip ·biçecekleri tarlalar ve 

55 D .ll-121-3 (Evill-i C.lihir 970/26,1- 5.II.1563). 
56 D.ll-121 ve D.ll-127. 
57 C.2-10-4 (Receb 1070/13.m- 11.IV.1660). 
58 C.-2-108-3 (Evasıt-ı Zilkade 1070/21-30.VII.1659). ' 
59 M.29-104-4 (Evasıt-ı Şevvaı 978/8-17.ill.1571). Hoca Veli, Yusuf bin 

Abdullah adlı kölesini evererek azad etmiştir. 
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bağlar da verilmekteyili: Konya'nın P.ürçekli Mahallesi sakinlerin
den olan el-Hac Halil azad ettiği Ken'an bin Abdullah adlı kölesine. 
aynı mahallede bulunan bir ·bab salıanlık ile Kovanağzı'nda bul~an 
bağını ve -bir evlik arsasını hibe etmiştirr.". 

Hacı .Emir Mahallesi'nden Kerime bint-i Mehmed Çavuş adlı ha
tun orta ·boyu, sarışın, Rusiü'l-asl Mümtaz bint~i Abdullah adlı ca
riyesini azad edip, kendisine iki sahan, bir büyük tencere, bir san
dık, ·bir yorgan, bir döşek, iki kilim, iki bal ar, bir tas, dört lengeri 
ve aynı mahallede bulunan bir tabhanesini hibe etmiştir61• 

Azad ettiği kölelerine ·hayvan verenler de görülmektedir : Kon
ya'nın Pürçekli Mahallesi sakinlerinden Tuzcu Kara Ahmed Beğ ibn 
Mel:i.med azadlı cariyesi olan açık kaşlı, sarı ela gözlü, orta ·boylu 
Şahbaz bint-i Abdullah ve bunun küçük oğlu Mustafa'ya beş koyun 
vermiştir02• 

Mükatebe; sözlük anlamı karşılıklı mektuplaşmak, yazışmak de
mektir03. Istılahta ise, kölenin bir bedel mukabilinde kendisinin hür
riyetini satın alabilmesini temin gayesiyle yapılan -bir anlaşma şek
li'11 olup, •kitabete ibağlanan köleye «mükateb», ·köle ile kitabet akd 
eden efendiye de «mükatib» denilmektedir00 • 

Bu usul eski Arap adetlerinden olup, İslam şeriatine geçmiş6u, 
İslam dini bu usulü kanuniaştırarak yaygınlaştırmıştır. Çeşitli ayet 
ve hadislerde -bu usul efendilere tavsiye edilme~te, bedelini vermek 
isteyen kölelerin bu istekleriniıi kabul edilmesi emredilmektedir67 • 

60 0.28-99-1 (2 Safer 1092/2l.II.1681). 
61 0.28-99-1 (Evıül-i · C.evvel 1071/1.9.II.1661). 
62 0.21-119-2 (12 Şaban 1110/l3.II.1699). 
63 Lii.gat-i Naci, s. 824. 
64 Barkan, Tereke Defterler-i., s. 25. 
65 8alıih-i Bulıiiri. Terciimesi, C. VII, s. 631. 
66 Juynboll, a.g.m., s. 113. 
67 Nı1r: 33. Bu ayette: «Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek iste

yenlerin, onlarda bir iyilik görürseniz, bedel vermelerini kabul edin. Onlara 
Allah'ın size verdiği mallardan verin.» denilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber 
( SAS) de çeşitli hadislerinde azad edilecek kölelere yardım edilmesini emret-
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Mükatebe bedelini efendi ile köle birlikte belirler, bu ·bedel U.Zerinde 
anlaşılamaması halinde bedel kadı tarafından tespit edilirdi. Anlaş
ma yapıldıktan. sonra efendi bu anlaşmayı tek taraflı olarak boza
maz, ancak kölenin isteği üzerine bozulabilirdi. Mükateb köle satı
lamadığı gibi hibe de edilemez6 8, borcunu ödeyeceği için kendi hesa
bına çalışa-bilir, hatta efendi köle.sini kendi hesabına çalışmaya 

zorlayamaz. Aynı zamanda efendi mükateb cariyesi ile cinsi müna
sebette ·bulunamaz. Mükatebe bedeli belirli bir. miktar para olabile
ceği gibi kölenin efendisi hesabına ·bir süre çalışma mecburiyeti de 
olabilir. Köle belirlenen meblağı ödedikten veya ·belirlenen süre ça
lıştıktan sonra süre -bitiminde kendiliğ~den azad olur69 • 

Mükateb köle, mükatebe müddeti ·içinde çalışmak, ticaret yap
mak, almak-satmak ve kazanmakta serbesttir. Eğer borcunu ödeye
cek kadar ·kazandığı halde, mal düşküıiü olduğundan . bedelini verip 
de hürriyetini kazanmaya yanaşmıyorsa veya tenbelliğiriden dolayı 
kazanmamış, fakat kazanmaya her bakımdan kabiliyetliyse kadı bu 
köleyi parasını ödemeye veya çalışmaya zorlayarak hürriyetine ka
vuşmasını sağlar'0 • 

Konya'da -kö-lelerin mükatebe davalarına konu oldukları görül
mektedir. Şer'iye Sicilieri'nde tescil edilen mükatebe davalarında 
«kesmek» fiilinden yararlanılmakta, efendi kölesini «kitabete kes
mek»tedir. Bu konunun daha iyi -görülebilmesi için mükatebe davala-
rına bir misal verelim: · 

«Vech-i tahrir-i hurüf budur ki, Karye-i Gödene'den Muhyiddin 
İmam bin llyas meclis-i şer'a abd-i memluki olan Mübarek bin Ab
dullah nam Arab ile hazıran oldukda, ikrar ve itiraf kılub, işbu Mü
barek nam Arabımı tarilı-i kitabdan binbeşyüz akçeye kitabıete kes
tim, şu şart üzere ki, tarih-ikitabdan dört yıla değin her yılıiı üçyüz 
yetmişbeş akçe ~re, bedel-ikitabeti ternam eyledikde azad ola, şöy
le ki, değer olan veeh-i azad bedel-i kitabet olan meblağ-ı mezburu 

miştir. <<Zekii.tın 1/8'ini azad olacak köleye verin» buyurmaktadır. İslam hu
kukunda Şafii ve Ebü Hanife'ye göre, yazılı anlaşma yapan kölelere anlaşma 
miktarınca azadım sağlayacak kadar zekat verilir. İmam Mallk'e göre ise köle 
satın .almak ve· bunları azad etmekte kullanılır. Ahkamu's-sultaniye, s. ,136. 

68 Hamidullah -Aydın, a.g.1n., s. 131. ' ~ 

69 Sahillioğlu, Bıırsa'da Köleler., s. 78-80. 
70 M. Raif Ogan, İslam Hukuku, Ankara 1956, s. 54. 
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virmekden aciz olur$a yine kulum ola dediğin mezkO.r Mübarek veeh-i 
meşrfıh kitabeti kabul edip vaki'-i hal ·bi't-taleb defter olundu»7 :L·. -· 

Bmada kitabete kesrnek tabiri bir mukavele anlamını taşımak
ta olup, herşey efendinin elindedir. 

Kit8:bet anlaşması her iki tarafın da yararına idi. Mükatebeden 
kölenin beklediği bir an evvel hürriyete kavuşmaktır. Efendi açısın
dan ise, hürriyete kavuşma ümidi köleyi. işine ve efendisine daha 
sıkı bir şekilde bağlayacak, kaçma eğilimi kırılacak ve köleyi almak 
için yatırdığı parayı onu zayi etmeden geri ala..bilecektir'2 • • Böylece 
efendi, hem köleyi azad etmekle Allah'ın nzasını kazanacak, hem de 
parasını geri ala:bilecektir. Eğer köle bu meblağı ödemeyip acz gös
terirse anlaşmayı feshetme seiaıiiyetine sahiptir. Bu durumda mü
kateb kul tekrar köle statüsüne düşmektedir. Yukarıda gördüğümüz 
kitabet anlaşmasında bunu görmek mümkündür. Mübarek bin Ab
dullah belirlenen meblağı ödeyemediği takdirde tekrar efendisi Muh
yiddin İmam bin llyas'ın kölesi olacaktır. Yine aynı şekilde Şeyh 
Sadre'd-Din Mahallesi sakinlerinden Derviş Ahmet bin Süleyman ki
tabete kestiği kölesi acz gösterince tekrar ·köle statüsüne geçirmiş
tir•~. · 

Yukarıda mükatebe anlaşmalarının belli bir meblağı ödemek 
veya ·belli bir süre hizmet karşılığı olabileceğini söylemiştjk. Araş
tırma yaptığımız tarihler arasında Konya Şer'iye Sicilleri'nde rast
ladığımız mükatebe anlaşmaları da bu .iki şekilde yapılmaktaydı. 

Bunları kısaca belir.telim. 

a - Belli bir meblağı ödemek :· · 

Bu tür mukavelelerde köleler, bu parayı kazanmak için efendi
sinin yanında kalma mecburiyetinde olmayıp, efendisinin yahınd~n 
ayrılmakta, serbestçe çalışabilme imkanına kavuşmaktadır. Hatta 
ticarete atılmakta'-1, böylece efendisine ödeyeceği parayı kazanma 
yolları ·bulmaktaydılar. 

71 D.9-110-1 (17 z~cce 970/9.VIII.1563). 
72 Sahillioğlu, Doktımacı Köleler., s. 223. 
73 C.21-177-3 (15 Şevval 1110/16.IV.1699). 
74 Sahillioğlu, Bursa'da Köleler., s. 77. 
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Köleler mükatebe ·bedelini aylık taksitler halinde ödedikleri 
gibi daha önce verdiğimiz davada da görüleceği üzere yıllık taksit
ler halinde de ödey:ebiliyorlardı. Bazı hallerde de köle eline para geç
tikçe ödemektedir. Bunun yanında tüm meblağı kazanıp bir anda 
ödeyenler de bulunmaktadır : 

İç-il sancağında Sinanlu kazasına tabi Emsi nam karye sakin
lerinden eJ....Hac Seyid Abdilihalim bin Ali, Konya'da meclis-i şer'a 
geliıp orta boylu, açık kaşlı, sarışın, gök eli ·gözlü Rusiü'l-asl Ali bin 
Kasım mahzarında şöyle demiştir: «Ali ·benim kulum idi, bundan 
evvel kendisini rızasıyla elli guruş üzerine kitabete kesmiştim,· zikr 
olan elli guruşu bana teslim etti, ben dahi alıp, kabul ettim, böylece 
malımdan azad eyledim, ıbundan :b'öyle sair alırar-ı asliyyin gibi hür 
olsun» n . 

b - Belli bir süre hizmet : 

Sicillerden çıkarılan mükatebe davalarının çoğunluğunu bu tür 
davalar teşkil etmektedir. Bu anlaşmalarda hizmet süresinin belli 
bir sınırı yoktur. İki sene hizmetten sonra azad olabilecekler bulun
duğu gibi, on sene hizmetten sonra azad olabilecekler de bulunmak
tadır. Bu hizmet süresi efendi tarafından belirlenmekte, süre belir
lenirken d~ kölenin değeri :göz önüne alınmaktadır .. Umumiyetle kö
lenin yaptığı hizme~in karşılığı, onu alırken ödenen paranın tuta
rından daha az olmamaktaydı. Bu hizmet süresi 6-10 sene arasında 
deği~mektedir. 

Bazı durumlarda köle, ·bu tür mükatebe anlaşmalarında da acz 
gösterip, anlaşmanın iptalini isternek mecburiyetinde kalmaktadır: 

Şeyh Sadreddin Mahallesi sakinlerinden Derviş Ahmet ·bin Süley
man, Şahin bin Abdullah adındaki kölesini iki sene evvel, altı sene 
kitabete ıkesmiş, Şahin de bunu kabul etmiştir. Bir buçuk sene hiz
met etmiş, sekiz aydan beri de bu hizmetten kaçmaktadır. Kölenin 
hizmetten kaçması üzerine Derviş Ahmet dava etmektedir. Şahin ise 
cevabında «benim nikahımda hür asıllı bir revcem ve bir çocuğıım 
var. Bu hizmet süresinde ben onların nafakalarını temin edemiyo
rum. Eğer bunlann nafakalarını efendim temin ederse kitab~ti ka-

75 C.28-109-1 (17 Safer 1092/9.III.1681). 
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bul ediyorum, temin etmezse kabul etmiyorum» demektedir. Derviş 
Ahmet ise nafakalan temini kabul etmediğinden anlaşma feshedil7 
miş, Şahin tekrar köleliğe dönmüştür• u. 

Bazan da efendi kitabete kestiği kölesinin durumunu tescil et
tirmek ihtiyacını duymaktadır. Bu, efendinin kölesine bir güven 
hissi vermek istemesinden doğmuş olabilir. Abdi -bin EyU.b kadı hu
zurunda, kölesi Haıyrullah bin Abdullah'ı dört yıl kitabete kestiğini; 
bir yıl hizmet ettiğini ve geriye üçyıl kaldığını belirtmektedir''. 

Mükatebe anlaşmalarında belirlenen süre tamamında kölelerin 
kendiliğinden azad olduklarını belirtmiştik. Kölelerin hürriyetlerini 
kazandıktan sonra sıkıntıya düşmemeleri için, karşılıksız olarak 
azad edilen kölelerde olduğu gibi, ·bunlara da efendileri tarafından 
çeşitli mallar hibe ediliyordu78

• 

3-Tedbir 

İslam hukukunda azad şekillerinden biri de «tedbir» dir, Ted
bir; efendinin kendi ölümünü, kölenin azad olmasına şart koşmuş 
olmasıdır79 • ~esela, efendi kölesine: «Ben öldüğümzaman sen ser
bestsin» derse bu kölenin hürriyete kavuşması sahibinin ölümüne 
bağlıdır. Efendi öldüğü zaman köle hür olur; varisler bunu ister 
kaıbul etsin, ister etmesin kölenin hürriyetine kimse mani olamaz. 
Çünkü şart yerine gelmiş olur80• Tedbir anlaşmalarında da kitabette 
olduğu gibi köle sahibi verdiği sözden dönemez, hatta efendi her
hangi bir hukuki muamele ile müdebber kö~esini başkasına devrede
mez. Mükatebin aksine müdebber :köle, daha önce de olduğu gibi 
efendisine hizmet etmekle mükelleft,ir. Efendi müdebber cariyesi ile 
cinsi münasebette bulunabilir, dilediği takdirde başkasıyla evlendi
rilebilir. Bu durumda doğan çocuklar da annelerinin statüsündedir
ler81. 

76 c.zı-177-3 cıs ş_evvaı ıııotıs.IV.1699). 

77 D.9-21-4 (Ev8.hi.r-i C.8.hi.r 970/13-22.II.1563). 
78 Konyalı Ahmet bin Mahmut, mükfi.tebeden azad ettiği kölesi Hasan 

bin Abdullah'a bir samanlık, bir Irilar ve bir miktar havluyu ihtiva eden mül
künü hibe etmiştir. C. 21-61-2 (10 C.iihir 1110/14XII.1698). 

79 Lugat-i Nii.ci, s. 739. 
80 Yavuz, a.g.e., s. 269. 
81 Hamidullah- Aydın, a.g.m., s. 131. 
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Araştırma yaptığımız şer'iye sicillerinde iki tür tedbire rast
lanmıştır. Bunlar: a- Ted:bir-i Mutlak, b- Tedbir-i Mukayyed'dir. 

a- Tedbir-i Mutlak : 

Bu tedbir türü bir nevi vasiyet durumundadır. Tedbir-i mutlak 
ile müdebber edilen köle, efendinin Ölümü halinde, eğer kölenin o 
günkü değeri ,sahibinin terekesinin üçte birini aşmıyorsa hem€n 
azad olurdu. Fakat kölenin değeri terekenin üçte birini aşıyorsa, 
köle aradaki farkı efendis~in mirasçılarına ödemek zorundaydı82 • 

Bazı hallerde kölelerle mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkmak
ta, bu durumda köle kadıya baş vurara:k, durumun. incelenmesini is
temektedir. Kuzgunkavağı Mahallesi'nden iken vefat eden Hüseyin 
bin Ebubekir orta boylu; sarışın, Rusiü'l-asl genç kölesini ölümün
den iki sene evvel tedbir-i mutlak ile medebber eylemiştir .. O öldük
ten sonra ise varisieri •bunu köle olarak çalıştırmak istiyorlar. Genç 
köle ise kendi fiyatının muhallefatın üçte birinden az olduğunu, mu
hallefatın üçte ·birinin kafi olduğunu ileri sürerek dava açıyor. Bu
nun üzerine kadı huzurunda iki şahitten ·bu durum sorulunca şa
hitler de kölenin ikrarı lehinde şahitlik etmiş ve böylece kölenin 
hürriyetine hükm olunmuştur83 • 

Yine Konya'nın Hacı Emir Mahallesi sakinlerinden olan Meh
med Efendi bin Abdülgaffar ölümünden önce kölesi Şahin bin Ab
dullah'ı evlendirip, tedbir-i mutlak ile müdebber eylemiş, fakat va
risler Şahin'i de diğer muhallefata dahil edip bölüşmek istemekte
dirler. -Bunun üzerine Şahin kadıya başvurarak mu'tak olduğunu 
iddia eder. Yapıla:n araştırmada mirasın üçte birinin kölenin fiya
tından fazla olduğu anlaşılınca Şahin'in hürriyetine hükm olunurs·ı. 

Efendinin ölümü ~le ·birlikte varisler ve köle beraberce kadıya 
giderek kölenin hürriyetini tescil ettirmekt€ydiler55• Bazan efendi 
ölümünü beklemiyar tedbir ettiği kölesini karşılıksız olarak azad 
ediyordu . . Bunlardan biri de Mevlana Abdülgaffar Efendi bin Ali 

82 Sahillioğlu, Bursa/da Köleler.1 s. 80. 
83 C.17-152-5 (Evah.ir-i C.Ahir 1037/ 14-23.II.l628}. 
84 C.28-49-3 (28 Zilhlcce 1091/18.1.1681}. 
85 M.29-53-2 (5 Ramazan 1051/8.Xll.1641). 
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Efendi' dir. Daha önce tedbir-i mutla:k ile müdebber eylediği kölesi Ha
san bin Abdullah'ı hasbeten lilla.hil azim azad etmiştir86• 

b- Tedbir-i Mukayyed : 

Tedbir-i mukayyed vasiyetten farklıdır. Bunda efendi hayatta 
iken kölesinden istifade gayesini gütmektedir. Efendi kölenin aza
dmı kendi ölümüne bağlamamalrta ölümünden önce herhangi bir hu
susun gerçekleşmesine bağlamaktadır. Mesela: «Bana ecel geldikten 
kırk gün mukaddem»87 şeklinde, ölümünden belli bir zaman önce 
azad olmak şartı ile köleliği sonuçlandıTIDaktadır. Böylece kölesini 
ölümüne kadar hizmetinde tut~akta, ölümü ile hürriyet vaad et
mektedir. 

Orta boylu, gök ela gö-zlü, açık kaşlı, ak benizli, Rusiü'l-asl Si
yavuş bin Abdullah, Konyalı el-Hac Hasan bin Ali'nin kölesidir. el
Hac Hasa:n ölünce varisi olan emmisi oğlu Hasan bin İsa Siyavuş'u 
köle olarak çalıştırmak istemektedir. Siyavuş ise kadıya başvura
rak: «Efendim el-Hac Hasan tarih-i kitabdan beş sen~ mukaddem 
hal-i hayatında ve kemal-i akl ve sıhhatında müslümanlar huzurun
da beni tedbir-i mnı.kaıyy,ed ile müdebber eyledi, şöyle dedi:» bi em
rillah-i teala bana ecel geldikten kırk gün mukaddem malımdan 
azad ol». «0 vefat etti, şimdi mu'tak mı» deyince durum şahitler
den sorulmuş, şahitler de Şahin'in ikrarı lehinde konuşunca hürri
yetine hükm olunmuştur88 • 

4-Ümm-i Veled 

İslam hukukunda cariye için düşünülmüş bir azad şeklidir. ts
lam hukukunda evlenmemiş cariye sahibininin metresi, odalığı duru
mundadır. Fakat köle, kadın sahibine karşı. bu durumda olamaz, ka
dın kendi kölesine nefsini teslim edemez ve onu azad etmedikçe 
onunla. evlenemez89

• Şeriata göre cariye ile sahibi arasında nikaha 
lüzfiın yoktur, sadece cinsi münasebet kafidir. Fakat şeriat, köle-

86 C.17-65-2 (Eva.il-i Şevva.ı 1037/4-13.VI.1628). 
87 C.17-127-4 (Evahir-i Zilkade 1038/11-20.VIII.1629). 
88 Bir önceki dipnottaki belge. 
89 Ansay, a.g.e.J s. 79. 
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ler arasında ni•k§:hın meşrUiyetini ka;bul ettiği için, sahiplerirün izni 
ile h ür veya cari ye iki kadın ile nikahlanabilir90 • 

Yukarıda evlenmemiş cariyellin sahibinin roetresi, odalığı du
rumunda olduğunu belirtmiştik. Efendilerin cariyeleri ile ilişkide 
bulunmaları bir takım hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Cariye sa
hibinden bir çocuk doğurduğu zaman 'ümp:ı-i veled (çocuk anası) du
rumuna geliyordu; çocuğun ölü veya diri doğması durumu değiştir
roemektedir. Efendinin çocuğun kendinden olduğunu kabul etmesi 
yeterli olmakta, efendi bu sözünden dönememektedir91 Çocuk doğu
ran cariye efendisi hayatta olduğu müddetçe gene onuiı cariyesi ola
rak lralıyor, . diğer çocuksuz cariyelerden daha üstün ·bir dururoda 
bulunuyordu. üroro-i veled satılamaz, herhangi bir şekilde başka
sına devredilemez, bunun yerine onun değeri nisbetinde para ödenir
di. Efendi ürom-i veledden ancak azad ederek veya mükatebe akti ile 
kurtulabilmektedir. Fakat onun· rızasını alınadan başkasıyla evlen
direbilir9! Bu suretle sahibinden çocuk doğurmuş olan cariye, sahibi
nin ölümü ile derhal ve kesin bir şekilde hürriyetini kazanır. Cariye, 
doğan çocuğun efendiden olduğunu iki şahit ile isbat edemezse ne 
muhallefattan çocuğuna bir hisse alabilir. ne de ürom-i veled olarak 
azad olabilirdi93. 

5 - Azad Edilen Köleler Üzerinde Efendinin Haklan 

Burada azad edilen köleler üzerinde efendinin ne gibi haklara 
sahip olduğu gösterİlıneye çalışılaca:ktır. Azadlık, köle efendi ilişki
lerini sona erdirmiyor, kölelik bağları yerine bu sefer· bir çeşit ve
layet ·bağı doğuyordu. Bu, kan bağı dışında olup, efendiyi. azad etti
ği kölenin mirasçısı durumuna getirmek~edir. Sicillerde efendi· köle
sini azad ettikten sonra «sair ahr~r-i asliyyin •gibi ~ür olup kendi 
nefsine malik ve ~alının tasarrufuna kadir olsun, üzerinde roevali 
üzerine s§:bit olan lll«ıklVJL velliitam ga:ryri hak kalmadı» demektedir. 
Bu da azad edilen kölenin her türlü hürriyete sahip olup, malının 
tasarrufuna kadir olduğunu göstermektedir. Azad edilen köleler is-

90 Juynboll, a.g.m., s. 111-112. 
91 Barkan, Tereke., s. 26. 
92 Schacht, a.g.e., s. 138. 
93 C.28-76-1 (ll Muharrem 1092/1.II.1681) . 

•.· 
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tedikleri işi yapabilmekte, kendi kazaneını istediği gibi sarf edebil
mektedir. Fakat, yine falanın azadiısı olarak tanınmakta ve efendi
sinin ismi ile anılmaktadır. 

Yukarıda efendinin azad ettiği kölenin mirasçısı durumuna gel
diğini belirtmiştik94 • Eğer efendi hayatta değil ise bu defa efendi
nin yakınları, yani onun varisieri kölenin mirasçısı oluyorlardı. Azad 
edilen köleler bunu bildiklerinden hayatta kalan kimselerinin sıkın
tıya düşmemeleri için onlara mal varlıklarını vasiyet veya bağış ·yo

luyla devretmekte, bunu da tescil ettirmekteydiler. Çünkü kendisi 
ölünce efendisinin de varisieri ·bulunmuyorsa terekesi beytü'l-mal 
eminleri tarafından bey:tü'l-male intikal ettirilmekteydi95• Fakat 
azadiının va:risleri -bulunuyorsa beytÜ'l-mal eminleri bu mala müda
hale edememektedirler. 

C- HÜRR.İYE'l'İ İSBAT DAVALAR! 

Konya Şer'iye Sicilieri'nden çıkanlan hürriyeti isbat davalarını 
iki sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar: a-Hür iken kaçırılıp, köle 
olarak satılanlarJ b-Azad edildikleri halde köle olarak kullanılmak 
istenenler. 

a- Hür ·iken ·kaçırılıp, ·köle olarak satılanlar : 

Bunlar memleketlerinden kaçınlıp köle olarak satılanlardır. Çe
şitli vaatlerle veya cebren yerlerinden kaldırılara:k96 köle olarak sa
tılanlar, eğer hürriyetlerini isbat edemezlerse bu statüde ömür boyu 
kalırlardı. Bu felaketi yaşamamak i~in ·birinci veya ikinci satışların
dan sonra kadıya .gelerek hür asıllı olduklarını is batlama yoluna git
tikleri anlaşılmaktadır. Bunlar hürriyetlerini isbatlamak için ken
dilerini, ana-babalarmı ve memleketlerini tanıyan iki inanılır şahit 
göstermek mecburiyetindeydiler. Hür oldukları anlaşılırsa bunların 

94 Bu hususta güzel bir misA.l: Konya sakinlerinden olup, Kocakapulu
zade demekle marQf ömer Ağa, azad ettiği ZülfikA.r ölünce, onun alacaklısm
dan velayeti hasebiyle 2.000 akçeyi talep etmektedir. c.zı..:ısı-5 (5 Şevvlll 1110/ 
6.IV.1699). 

95 C.21-108-1 (3 Şaban 1110/4.II.1699) ve 0.21-161-1 (5 Şevval 1110/ 
6.IV.1699). 

96 0.21-244-2 (15 Zilhicce 1110/15.VI.1699). 
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satışları geçersiz sayılıp hürriyetleri iade edilmektedir: Satanlar -ise 
aldıkları paraları birbirlerine zincirleme olarak ödemek durumunda 
kalıyorlardı. 

Memleketinden kaçırılıp satılanlara birkaç misal verelim : 

Çeşitli vaatlerlB Mısır'dan getirilip, daha sonra zorla satılan Ah
met bin Mehmed hürriyetini isbat etme~ için kadıya gelenlerden bi
ridir. Yörük taifesinden es-Seyid Mustafa Çelebi bin es-Seyid .Meh
med bu genci ayardarak kaçırmış, zorla Hüseyin adında birine sat
mıştır. Hüseyin Hasan'a, o da Seyid Mustafa Çelebiye 76 kıyye 
dühan (tütün), bir gümüş hançer, bir kılıç, bir ·bargir, bir a:ba ve 13 
esedi •guruşa satınıştır. Ahmet ·kadıya ·gelerek Mısırlı ve hür asıllı 
olduğunu iki şahit ile ispat ·edince hürrlyeti iade edilmiş satıcılar da 
aldı'kiarı paraları birbirine geri ödemişlerdir9 '. · 

Bir başka kişi de Serez'in Yenihamam mahallesinden kaçırıla
rak köle diye 110 floriye satılan.Hacı Behram'dır. Bu da iki şahitle 
ana ve ·ba:basının Serezli Ayşe ve Mahmud olduğunu ispatlayınca 
hürriyetine kavuşmuştur98• 

Memleketlerinden kaçırılanlar arasında hürriyetini ispatlamak 
için dört ay. sonra kadıya gelBnler olduğu gibi birkaç el değiştir
dikten ve aradan uzun yıllar geçtikten sonra gelenler de vardır. 

b - Azad edildikleri halde köle olarak kullanılmak istenenler : 

Bunları azad edildikleri halde ya azad eden efendileri veya ölen 
_efendilerinin varisieri tarafından kullanılmak istenenler teşkil et
mektedir. Bunlar kadıya başvurarak azad edildiklerini ispatlayıp 
bunu tescil ettirmek durumunda kalıyorlardı. Hürriyetlerini ispat
layabilmek için 'efendisinin kendisini azad ettiğine dair iki şahit 
göstermeleri halinde hür oluyorlardı.' Şer'iye Sicillerinde raştladı
ğımız davalardan aİılaşıldığına gö·re hürriyetini ispata çalışanlar 
arasmda bir-iki sene önce azad edilenler olduğu .gibi on-onbeş sene 
önce azad edilenler de bulunmaktadır99• Efendilerinin ölümü ile va-

97 D.15-236-2 (12 R.evvel 1075/3.X.1664), 0.21-87-1 (6 Receb 1110/ 
8.1.1699). / . 

98 M.20-168-5 (EvMl-i C.evvel 979/21-30.IX1571). . 
99 Ali bin Abdullah adlı genci efendisi İlyas bin Abdi 1 sene evvel [D.15-

238-3 (25 R.evvel 1075/17.X.1664)]; Eftan bint-i Abdülvahhab adlı cariyeyi, 
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rislerinin kendilerini köle olarak kullanmaya zorlamaları bunları 

azad edildiklerini ispata ve tescile zorlamıştır. 

D-ABD-İ ABIK (KAÇAK KÖLE) DAVALAR! 

Efendilerinin hizmetindey·ken kaçan kölelere «Abd-i Abık» <;le
nilmektedir. Kaçak köle tutan kimse bunu yavacı veya beytü'l-mal
cilere teslim etmekte, bunlar da köleyi. muhafaza altına almakta.
dırlar. Kaçak köleyi muhafaza eden kişiye de . Y.avacı adı verilm~k
tedir . . Kaçak kölelerin dururularİm dü.?;e_nıey_en çeşit~ kanunlar .çı
karılmıştır. Bu hususta 15J_8 tarihli Karaman Vilayeti. ıkaminna
mesi'n!ie şöyle bir hüküm bulunmaktadır: «Abd~i abık tutulsa .ya
vacı ol~n. a-bd-i 8ibıkı tutub getürene yirmi akçe virmek adet olmuş
dur, abıkın mevlası gelicek bir ·g;ünlük yoldan ·kaçmışsa altmış akçe 
ve üç günlük yoldan ya da daha ziyade yoldan kaçm,ışsa yüz akçe 
muştuluk virir ve kulun kadı takdir eyledüğü. nafaıkasını ve bun
lardan gayri abd-i abık'ı tutub getürene virdiğü yirmi akçeyi dahi 
abıkın mevlasından alırlarmış MerhUm. Hüdavendigar tabe serah ·oJ 
yirmi akçeyi yavacı yanından emreylemişdir amn üzere mukarrer 
kıl_ındı»10, • .Kanundan da anlaşıldığına göre kaçan köleyi kim yaka
larsa yakalasın onu yavacıya teslim etmek mecburiyetinde idi .. Ya
vacı ·köleyi getirene muştuluk bahşişi ödemekte olup, ·bu -bahşiş yir
mi akçedir. 

Kaçak kölelerin yakalanmaları ve yaka,landıktan sonı:aki du
r~a.rı ibir nizama bağlanmıştı. Ya~alanan k?Ieler yavacı veya bey
tü'I-mal eminleri tarafından kadı huzuruna .çıkarılır, nereden kaç-
tıkları ve sahiplerinin kim olduğu sorulurdu. Bunlar. köle oldukla
rını kabul edip, sahiplerinin isimlerini ve kaçtıkları yerleri söyle
yince «sahibi zuhur edinceye kadar» veya «müddet-i örfiyesi» ta
mam oluncaya kadar kadı tarafından belirli bir nafaka takdir edi
lip, yavacıya teslim edilirdi101• Kölelere ·bağlanan n,afakalar tarihlere 

Mehmet Ağa 2 sene evvel [M.29-2-2 (19 C.ahir 1051/25.IX.1641)]; Şahin bin 
Abdullah'ı mevlası el-Hac .Alımet bin Ali 10 sene evvel [C.Zl.-38-1 (ll C.evveı 

1110/15.XI.1698)); Dilaver bin Abdıillah'ı Süleyman Beğ 15 sene evvel [C.2-
204-3 ( Evamr-i C.evvel 1071/22-31.1.1661)] azad ettikleri halde hürriyetlerini 
ispatlama ellietine gitmişlerdir. · Bunların sayısmi arhrmak mümkündilr. 

100 Barkan, Tereke., s. · 43. 
101 Bu hususta güzel misaller viı.rilır: M.29:.154-1; M.29-91-2; C.21-196-1 vs. 
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göre değişiklik göstermektedir102
• Emaneten yavacıya· teslim edilen 

kölelerin yavada bekleme süreleri de belirlenmiş idi. Sicillerde bu 
süre «Sahibi zuhur edinceye yahud müddet-i örfi'Yesi tamam olun
eaya kadar» şeklinde ifade edilmektedir. Buradan da · anlaşılacağı 
üzere yakalanan köle sahibi gelinceye kadar veya yavada bekleme 
süresi doluıleaya kadar bekletilmektedir. Yavada bekleme süresi 
köle ve cariyeler için üç ay idi'l03 • Bu ·müddet zarfında kölenin sa
hibi çıkıp, iki şahit ile kölenin kendine ait olduğunu ispatlarsa, o 
zaman kanunun belirttiği şekilde yavacı köleyi tutup ·getirene öde
miş olduğu muştuluk balışişini ve kadı tarafından takdir edilen na
fakaları efendiden tahsil etmektedir1o.1• Eğer bu müddet · zarfında 
sahibi çıkınazsa köle açık artırmruya çıkarılır, üç gün süre ile dellal 
pazarda gezdirir, üçüncü günü en yüksek fiyatı verene satılırdı. Sa
tış bedeli bir müddet daha saklanır, sahibi çıkmadığı takdirde ha
zineye kalırdı-ıos. Yavada bekleme süresi· içinde sahibi çıkınayıp sa
tılan fakat, satıldıktan sonra ·sahibi çıkan köleleri efendileri fer
nianıiı. dillyle: «·kanfuı-ı · kadim-i sipahi mucebince» bulduğu yerde 
alırdı1Q6• 

Kaçma eğiliminin erkeklerde daha fazla olduğu gö~ekte, 
bununla birlikte kaçan kadınlara da rastlanmaktadır. Köleler ka
çarken efendilerinin -para, at, katır, tüfek .gibi işlerine yarayacak 
mallarını da çalmakta idiler107

• Bunlar yakalanınca eşyalar da elle-

102 970 tarihinde iki akçe nafaka takdir edilirken (D.9-214-1) 10::>1-1052 
tarihinde 5-8 akçe (M.29-91-2, M.29-154-1) 1074-l075 tarihinde ll akçe (D.15-
174-3, D.l5-175-5, D.15-206-2), 1080 tarihinde 16 akçe (B.24-28-1) ve 1092-1110 
tarihlerinde de 16 akçe (C.28-198-3, C.28-242-1) nafaka takdir edilmektedir. 

103 Barkan, Kanunlar., s. 26, 68, 199, 287. 
104 C:28-135-3 (12 R.evvel 1092/2.IV.1681). 
105 Sallilliog-ıu, Bursa'da Köleler., s. 112. · 
106 973 tarihli bir ferm'an buna güzel bir pıi.saldir: Kölesi kaybolan Mev

lana Muhyiddin arz-ı hal ile Padişah'a başvurmU§, kölesinin yavada satııdıg-ıru, 
alanın ise kendisine vermek istemedig-ini bildirmiştir. Bunun üzerine ferman 
gönderilip: «Daha önce yavada satılan kul, kanün-ı k adim-i sipiihi mucebince 
alı.nmazdı. Şimdi kendi kulu oldug-unu buldug-u yerde şer'ile ispat eylerse alıvere-
sm denilmektedir. D.9-81-1 (Eva.il-1 Receb 973/22-31.!.1566). . 

107 , Anadolu e§kiyasırun .te~dibine memur edilen Yusuf Paşa'nın,ki;ilesi Ah
met Larlik'ten kaçarken efendisinin iki al at, bir kır at (pusatıyla), bir bargir, 
iki kılıç, iki tüfek, bir sıı.rık, bir kavuk, bir gömlek ve bir donunu çalarak kaç
mıştır. D.15-185-3 (14 Zilhicce 1074/8.Vll.1664). 
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rinden alınıp, efendilerinin zuhurunda kendisine teslim edilmekte
dirıos. 

Kaçak ;köleler arasmda T-ürkçe bilmediği için nereden kaçtığı 
ve sahibinin ismi ·belirlenemeyen kölelere de rastlanmaktadır.'. Kon
ya'da ·beytü'l-mal zabiti olan Mehmet Ağa, Sadulla:h adında zenci bir 
köle yakalamış, yakaladığı bu köleyi de kadı huzuruna getirerek, 
sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığının- belirlenınesini istemiş

tir. Fakat Sadullah Türkçe bilmediği için nereden kaçtığı ve sahibi
nin kim olduğu anlaşılamamıştır. Bunun üzerine köle sahibinin. zu
huruna kadar bekletilmak . üzere 8 akçe nafaka ile Zabit Mehmet 
Ağa'ya teslim edilmiştir m. 

· .. 
E-DİGER KÖLE DAVALAR! 

Konya Şer'iye SicilleTi'nde yukarıda saydığımız köle davalarm
dan başka davalara da rastlanmaktadır. Bunları §Öyle sıralamak 
mümkündür: 

a- Kölelerin· karıştığı yaralama ve katı davaları 

Köleler bazan sahiplerini veya başka birini ıyaraladıklan, hat
ta kati etti;kleri gibi kendileri de bu tür yaralama ve cinayetlere 
kurban .gitmekteydiler. ıBu hadiselerin ibir kaza sonucu. olduğu gibi 
kasıtlı olarak da yapıldığ_ı gö~ektedir. Mes~la; Hızoğlu diye ta
mnan Fazlı Beğ zengin bir kişi olacak k_i, Kulaksız Dilaver, Rıdvan, 
Sakalsız Dilaver, Yusuf ve Macar adlannda beş tane kölesi vardır. 
Bu köleler ·-sebebi belli olmayan ·bir kızgınlıkla- . bir gece Fazlı Beğ 
misafirleri ile birlikte evinde oturlıt1ken evi b~ıp, a~eşe vermişler 
ve efendileri ile birlikte zevcesini ve misafirlerini katletmişlerdir110• . . 

Sahibinin babasının, kendisinden ·çift sürmeye gitmesini iste
yen Yusuf adındaki köle, bu isteğe kızarak bıçakla adamın üzerine 
saldırıp, sol küreği üzerinden yaralamıştır111 • 

108 bkz. bir önceki dipnottaki belge. 
109 M.29-91-2 (Gurre-i Zilkade 1051/l.ll.1642). 
110 C.28-13-1 (2 Zilkade 1091/24XI.1680) ve C.ZS-38-2 (14 Zilhicce 1091/ 

5.!.1681). 
111 D.l5-188-4 (5 Şevval 1074/l.V.1664). 
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Bir kaza sonucu çevresindekileri yaralayan :kölelere de rastlan
mak:tadır. Belviran kazasına tabi Erka.Ian nam karyeden Mustafa 
Ağa ibn Mehmet'in kölesi Hasan, tüfekle Mustafa Halife ibn Halil 
Efendi'yi bir kaza sonucu başından yaralamış, bunun üzerine Mus
tafa Halife kaqıya gelerek dava açmıştır. Fakat bir tülbent, bir sa
rık, ve üçbuçuk guruş alarak davasından vaz geçmiştir112• 

Kölelerin bu tür davalara kur-ban gittikleri de görülmektedir. 
Konya'nın Sakahana Mahallesi'nden İbrahim Çelebi bin el-Hac Şa
ban'ın kölesi Şahin 8 Mayıs 1681 tarihinden 18 gün önce kaybolmuş
tur. Aramalardan sonra cesedi Ferhuniye Mahallesi'ndeki Emirler 
Mezarlığı'nda bulunur. Bunun üzerine mahkeme tarafından Mevlana 
Abdülkadir ibn Mahmut Efendi keşfe .göndermiş, ·yapılan keşif neti
cesinde Şahin'in ayaklarının ve kollarının kesilmiş olduğu, başının 
ise bulunmadığı ·bildirilmiştir113 • 

b - Kölelere nafaka takdiri 

Efendi başka yerde olup da kendi nafa:kalarını temin ede
meyen kölelere de kadı tarafından nafa.ka bağlandığı görülmekte
dir. Bu paralar ~aha sonra efendi dönünce ondan tahsil edilmekte
dir. 

Konya'nın Aksinle Mahallesi'nden olup, ahar diyarda olan Ha
lil Beğ'in zevcesi Salihabint-i el-Hac İsa nam Hatun kocası aleyhine 
dava açara:k İıafakalarını temin edemediklerini bunun için · kendi
sine ve Halil Beğ'in kölesi Ken'an ve cariyesi Şahbaz'a nafaka bağ
lanmasını talep etmektedir. Yapılan araştırmadan sonra Halil Beğ'in 
başka yerde oİduğu, kansı ve kölelerinin kendi nafakalarinı temin 
edemedikleri anlaşılınca, zevcesi Saliha'ya yevmi beşer akçe, kö
lesi Ken'an ve cariyesi Şahbaz'a yevmi 15'er akçe nafaka bağlan
mış olup, Halil Beğ'in dönüşünde bu paralann kendisinden tahsil 
ediİnıesi karar laştırılmıştır114 • · · 

112 C.21-68-2 ('23 C.§.hir 1110/27.XII.i691h. 

113 C.ZS-171-1 (19 R.dhir 1092/8.V.1681). 

114 C.21-4-3 (15 Ramazan 1096/15.VITI.1685). 

1 
: .... ..~ 
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c - Köleye darb ve işkence 

Konya'nın Şekerfürfış -Ma:hallesi sakinlerinden Fatma 'bint-i 
Şaban nam hatun Ahmet bin Süleyman'ı dava ederek : « ... ben hü
rüm, fakat zevcim Şahin, Ahmet'in 'kölesidir. Ahmet zevcim Şruhin'i 
haksız yere çarmıha gerip, işkence etmekte iken kurtarmak ve rica 
etmek üzere yanına vardığımda ardıç odunu ile bana dahi vurup, 
dizimi ve sair azaını kara-bere ettikten sonra, bıçakla üzerime hü
cüm edince kaçıp elinden kurtuldum» demektedirllG. Bu belgeden de 
anlaşılacağı üzere kölelerine kötü muamele eden efendilere de rast
lamak mümkündür. Bu belgede ilğinç olan başka bir hadise daha 
vardır ki, o da, erkek köle ile hür kadın evliliğidir. İslam hukukun
da hür bir kadın, kendi mülkü olmamak kaydıyla erkek bir köle ile 
evlenebilmektedir. Bu da İslam cemiyetinde köleye ne kadar değer 
verildiğini göstermesi ·bakımından önemli bir hadisedir. 

115 C.21-176-1 (15 Şevvaı 1110/ 16.IV.1699). 


