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ÖNSÖZ 

 Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu araştırma, 1640-1650 yılları arasında Konya 

Şehri’nin, sosyal ve ekonomik yapısı ile kurumlarını incelemeyi amaç edinmiştir. 

 Bu araştırma, Konya Şehri’ne ait, olan ve 1640-1650 yıllarını kapsayan 4 adet Şer’iye 

Siciline dayanarak hazırlanmıştır. Çalışmanın hazırlanabilmesi maksadıyla adı geçen 

sicillerde bulunan her türlü belge değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu siciller Konya 

Mevlana Müzesi’nde bulunun 6, 7, 8 ve 9 numaralı Konya Şer’iye Sicilleridir
1
. 6 numaralı 

Konya Şer‘iye Sicili (H.1051-1052/M. 1641-1642), 7 numaralı Konya Şer‘iye Sicili, (H.1053-

1055/M. 1643-1645), 8 numaralı Konya Şer‘iye Sicili, (H 1055-1057/M. 1645-1647), ve 9 

numaralı Konya Şer‘iye Sicili, (H 1054-1055/M 1644-1645), tarihleri arasında 

düzenlenmişlerdir. Çalışmanın içeriği sicillerde yer alan belgeler doğrultusunda hazırlanmış 

ve böylece ortaya çıkarılan bilgiler, anlamlı bir metin haline dönüştürülmüştür. Çalışmanın 

hazırlanması safhasında, Konya Şehri, Osmanlı Tarihi ve taşra yönetimi üzerinde yapılmış 

diğer incelemelerden de faydalanılmıştır. 

 Osmanlı şehirlerinin genel karakterlerinin ortaya çıkarıldığı çalışmalar içerisinde, 

Konya Şehri hakkında farklı zaman dilimlerini kapsayan çeşitli araştırmalarda 

bulunmaktadır
2
. Bu araştırmalardan ilki 1580-1596 yıllarını içeren Ankara ve Konya 

şehirlerini mukayese yoluyla incelediği çalışmasıyla Özer Ergenç olmuştur
3
. Bu çalışmanın 

arkasından XVII. yüzyılın ikinci yarısını içini alan çalışmasıyla Yusuf Oğuzoğlu
4
 Lale 

Devrinde Konya adındaki çalışmasıyla Yusuf Küçükdağ
5
 ve son olarak da 1756-1856 yılları 

arasını kapsayan çalışmasıyla Muhiddin Tuş
6
 Konya Şehri’nin müesseseleri ve sosyo-

                                                
1 Bunlar orijinal sicillerin fotokopileridir. Siciller önceleri Konya Mevlana Müzesi’nde muhafaza edilirken 

sonradan Ankara’ya nakledilmişlerdir. Bu nakil esnasında fotokopileri alınarak Mevlana Müzesinde 

araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 

2 Konya Şehri ile ilgili, sadece Osmanlılar Dönemini değil Selçuklular Dönemini ihtiva eden bazı çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan en kapsamlısı Tuncer Baykara tarafından yapılmıştır. Bkz. Tuncer Baykara, 

Türkiye Selçukluları Devri’nde Konya, Ankara 1985; Bir diğer çalışma için Bkz. Abdullah Ceran, Sultan 

Alaêddin Keykubât Zamanında Konya’nın Sosyo-Ekonomik Durumu, ( SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Konya 1988. 

31580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı 

Şehirlerinin Kurumları Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Deneme, (A.Ü.DTCF, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi), Ankara 1974. 

                         4 XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Konya Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, 

(AÜ. DTCF, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1980. 

5 Lâle Devri’nde Konya, (SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 1989. 

6 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya, 1756-1856, (AÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

Ankara 1993. 



ekonomik yapısını incelemişlerdir
7
. Bu manada Tevfik Büyüksarıkulak

8
 ve Osman 

Akandere’nin
9
 Konya ile ilgili yüksek lisans çalışmaları da zikredilebilir

10
. 

 Böylece kentin, Osmanlı Dönemi boyunca geçirdiği değişme ve gelişmelerin ortaya 

çıkarılması mümkün olabilmiştir. Fakat XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya Şehri’nin sosyal 

ve ekonomik yapısı ve kurumları hakkında herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve bu alanda 

bir eksiklik bulunduğu fark edilmiştir. Bu sebeple bu çalışmanın konusu, bu eksikliğin 

giderilmesi amacıyla XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640-

1650) olarak tespit edilmiştir. Böylece XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya Şehri örneğinde 

taşra idaresinde meydana gelen değişiklikler, Osmanlı taşra yönetimi ile Osmanlı toplumunu 

şekillendiren sosyal zümreler, merkez ve reaya ilişkileri ortaya konulacaktır. Bu dönem aynı 

zamanda 1640 yılında IV. Murat’ın ölümü ve Sultan İbrahim’in tahta çıkmasıyla başlayan, 

IV. Murat döneminde sağlanan iç barışın sürdürüldüğü, büyük devletlerle ilişkilerin 

düzeltildiği yeni bir dönemin devamıdır. Özellikle 1643 yılı ekonomik ve mali tarih açısından 

özel bir mevki işgal etmektedir. Bu dönemde bütçe açığı kapatılmış ve fazla varidat elde 

edilmeye başlanmıştır. Fakat 1648 yılında IV. Mehmet’in tahta çıkışıyla mali durum tekrar 

bozulmaya yüz tutacaktır. 

 İşte, tarafımızdan hazırlanmış olan yüksek lisans tezi vesilesiyle, IV. Murat 

döneminden kalma geçici bir huzur ve sükunetin yaşandığı Sultan İbrahim Dönemi’nde, 

Anadolu’nun ortasında önemli bir kent olarak var olan Konya Şehri’nde yaşayan insanların 

sosyal ve ekonomik durumları, şehrin dini, sosyal ve ekonomik müesseseleri, vakıfları, 

mahalle ve aileleri yani tespit edilebilen bütün sosyal ve ekonomik fonksiyon ve 

faaliyetlerinin incelenmesi fırsatı da doğmuş bulunmaktadır. 

 Böyle bir konunun tespit edilmesi ve hazırlanması başta olmak üzere her zaman 

yardım ve tecrübelerinden istifade ettiğim danışmanım Doç.Dr. Bayram ÜREKLi’ye, çalışma 

sırasında fikir ve bilgileri ile katkı sağlayan değerli Hocalarım Yrd.Doç.Dr. Alaaddin AKÖZ, 

Yrd.Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN ve Yrd.Doç. Dr. İzzet SAK beyefendilere ve değerli meslektaşım 

Ar. Gör. Ali Rıza SOYUCAK’a sonsuz müteşekkirim. 

                                                
7 Osmanlı Dönemi Konyası’nı konu alan bir başka çalışma Mustafa Gülcan tarafından yapılmıştır.Bkz. Mustafa 

Gülcan, Konya’da İçtimaî ve İktisadî Hayat(1675-1676), (SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi) Konya 1989. 

8 II. Abdülhamit Dönemi Sâlnâmelerine Göre Konya Vilâyet Merkezi Sancağı’nın İktisadi Durumu, (SÜ, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1988. 

9 Konya Vilâyet Salnâmelerine Göre 1868-1904 Yılları Arasında Konya Sancağı’nın İdari ve Mülki 

Taksimatı,(SÜ,Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Konya 1987. 

10 Akandere’nin çalışması Konya Şehri’nin sosyal ve ekonomik yapısından ziyade Konya Sancağı’nın idari ve 

mülki yapısını konu almıştır 



 Ayrıca, bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve hayatımın her anında maddi ve manevi 

desteklerini esirgemeyen anneme, kardeşlerime ve çalışmayı hazırladığım dönemde 

kaybettiğim rahmetli Babam Ali Rıza MUŞMAL’a hiçbir zaman sona ermeyecek olan şükran 

ve minnetlerimi arz ediyorum. Son olarak çalışmanın dizgisinde ve düzenlenmesindeki 

katkıları için Zeynep Banu ve İbrahim DİLEK’e teşekkür ediyorum. 

         



 I 

GİRİŞ 

 Küçük bir aşiret olarak Söğüt ve çevresinde temelleri atılan Osmanlı Beyliği
1
 hızla 

genişleyerek XVI. yüzyılın sonlarında batıda Viyana, doğuda Hazar Denizi, kuzeyde Azak 

Denizi, güneyde ise Kızıldeniz’e kadar uzanan geniş bir alana sahip büyük bir imparatorluk 

halini almıştı
2
. 

 XVII. yüzyıla girerken artık savaşlar eskiden olduğu gibi kısa sürmüyor, uzadıkça 

uzuyordu. XVII. yüzyıl başlarında savaşlar ve iç bunalım sebebiyle meydana gelen otorite 

boşluğu, merkezî idareyi kontrol eden kapıkullarını güçlendirmiş, iktidar mücadelesi içindeki 

paşalarda onları kendi amaçları için kullanma yolunu tercih etmişlerdi. I. Ahmet’ten itibaren 

Osmanlı saltanat sisteminde III. Murat ve III. Mehmet dönemindeki kardeş katli  

uygulamalarına uyulmaması, yeni bir veraset anlayışını getirmişti. I. Ahmet (1603-1617), 

kardeşine dokunmamış, ona aynı zamanda saltanat yolunu açmıştı. Fakat merkezî hükümet 

çevresinde iktidar mücadelesi sürüp gitti. Otorite boşluğu saray halkının ve valide sultanların 

etkisini sürekli artırdı. 

 Genç yaşta tahta çıkan II. Osman (1618-1622) otoriteyi sağlamak, ataları gibi kuvvetli 

ve kudretli bir hükümdar olmak, devletin kaybettiği gücünü yeniden kazanmak ve 

kapıkullarının gücünü kırmak istiyordu. Fakat bütün bu tasavvurları kanlı bir isyanla 

sonuçlanmıştı
3
. IV. Murat 1623’te tahtan indirilen I. Mustafa’nın yerine padişah olduğunda, 

daha 11 yaşını yeni doldurmuştu. Çocuk yaşta tahta oturan IV. Murat ilk yıllarını 

kapıkullarının taşkınlığına, Anadolu’daki karışıklıklara ve Bağdat’ı geri alma girişimlerinin 

başarısızlığına seyirci kalarak, çaresizlik içinde geçirmişti
4
. O, bütün fenalıkları görebilmesine 

rağmen valide sultanın ve saray erkânının tesirinden kurtulabilmiş değildi
5
. Delikanlılıktan 

çıkıp genç bir adam olduğunda, yönetime ağırlığını koyabilmek amacıyla güvendiği 

yakınlarından, devletin durumunu inceleyen raporlar yazmasını istemişti
6
. Nitekim bizzat 

devlet idaresini ele aldığı günlerde, 1631 yılında, Koçibey’in ıslahat lâhiyası sunduğu 

                                                
1 Feridun Emecen, (Kısaltma: “Osmanlı”), “ Osmanlı Siyasi Tarihi, Kuruluştan Küçük Kaynarcaya” Osmanlı 

Devleti Tarihi, C.1, İstanbul 1999, s.48-49. 

2 Robert Mantran, (Kısaltma: Osmanlı), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I, ( Çev: Server Tanilli), İstanbul 1995, 

s.227. 

3 Emecen, “Osmanlı”, s.49. 

4 Metin Kunt, (Kısaltma: Osmanlı), Türkiye Tarihi III, Osmanlı Devleti 1600-1908, İstanbul 1972, s.22. 

5 Koçibey, (Kısaltma: Risale), Koçibey Risalesi, ( Yay. Zuhûri Danışman), İstanbul 1997, s.13. 

6 Kunt, Osmanlı, s.22. 



 II 

bilinmektedir
7
. Sultan IV. Murat hazırlıklarını tamamlayarak, 1632 yılında, yıllardır sabırla 

katlandığı taşkınlıkları son vermeye girişti. İstanbul’da disiplini sağlar sağlamaz orduyu 

Safevilere karşı sefere çıkardı. Bu vesile ile Anadolu’nun da durumunu ele alarak köşe bucağa 

çeki düzen verdi
8
. IV. Murat’ın son zamanlarında iç barış hemen hemen sağlanmış, dış 

düşmanlar yenilgiye uğratılmış, batılı büyük devletlerle ilişkiler düzeltilmiş ve içerde iktisadî 

etkinlik yoğunluk kazanmıştı
9
.  

 IV. Murat’ın ölümünden sonra, 9 Şubat 1640 tarihinde, tahta çıkan İbrahim, henüz 25 

yaşındaydı. Kardeşleri Bayezid, Süleyman ve Kasım’ın IV. Murat tarafından idam ettirilmesi, 

sıranın bir gün kendisine de geleceği korkusuna sebep olmuş, her an ölümle burun buruna  

yaşadığı için asabı bozulmuştu. Ölümle burun buruna geldiği sırada saltanata geçmesi onun 

hayatı üzerinde önemli değişiklikler yapmıştır
10

. Hammer, Sultan İbrahim’in tahta çıkışında 

depremler, yangınlar olmuş kuyruklu yıldızlar doğmuştur, diyordu
11

. 

 IV. Murat döneminde sağlanan disiplin Sultan İbrahim’in ilk yıllarında da sürdürüldü. 

Fakat, yeni sultan yaşça yetişkin olmasına rağmen padişahlığa hazır değildi. Tahttaki ilk dört 

yılında, devlet işlerini abisinin son veziriazamı Kemankeş Mustafa Paşa’ya emanet etmişti. 

Ama sonra, özellikle saraydaki yakınlarının kışkırtması ile uysal halini bırakmış ve 

padişahlığını hissettirmeye başlamıştır. Bu değişim kısa sürede saray, ulemâ, kapıkulu ve 

divân üyeleri arasında siyasal oyunların ve çekişmelerin yeniden alevlenmesine, IV. Murat’ın 

sağladığı dengenin ve düzenin bozulmasına yol açtı. Sultan İbrahim’in ikinci 4 yılı içinde 

tahtan indirilmesine ve öldürülmesine kadar varan yeni kargaşa döneminin başlıca olayı, 

Girit’i almak amacıyla Venedik’e karşı savaş açmasıydı. Savaşın kısa sürede biteceği 

düşünülürken, savaş beklenmedik bir şekilde gelişecek ve ancak 1699’da sonuçlanacaktı. 

Savaş uzadıkça malîyeti de süratle arttı. Girit Savaşı sürüncemede kalıp İstanbul’da halk ve 

devlet güç duruma düşerken, Sultan İbrahim’de kişisel dengesini iyice kaybetmişti. 

Anadolu’daki valilerin tekrar merkeze karşı cephe almasına yol açan, İstanbul’da saray ile 

kapıkulu arasında siyasal alevlenmeleri körükleyen bu olaylar, sonunda Sultan İbrahim’in 

tahtını ve canını kaybetmesiyle noktalandı
12

. 

                                                
7 Koçibey, Risale, s.13. 

8 Kunt, Osmanlı, s.22 

9 Mantran, Osmanlı, s.287 

10 İ. Hakkı Uzunçarşılı, (Kısaltma: Tarih), Osmanlı Tarihi, C. III, Kısım 1, Ankara 1988, s. 435. 

11 Joseph Von Hammer,(Kısaltma: Osmanlı), Osmanlı Tarihi, C.II, İstanbul 1997, s.435. 

12 Kunt, Osmanlı, s. 23. 
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 Sultan İbrahim’in tahtan indirilerek öldürülmesiyle 1648 yılında yedi yaşındaki IV. 

Mehmet tahta geçmiştir
13

. IV. Mehmet’in tahta çıkışı ile bu defa mücadele Kösem Sultan ile 

padişahın annesi Valide Sultan arasında yoğunlaşmış ve bu gelişmeler 1651 yılında Kösem 

Sultan’ın öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Bu olaylar XVII. yüzyıl boyunca devam etmiş, 

böylece Osmanlı düzeninin gittikçe merkeziyetçilikten uzaklaşmasına ve merkez ve taşrada 

hakimiyetin dağılmasına yol açmıştır
14

.  

 

                                                
13 Naima, (Kısatma: Tarih), Naima Tarihi, C.IV, İstanbul H.1283, s.334. 

14 Emecen, “Osmanlı”, s.52. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KONYA ŞEHRİ’NİN FİZİKİ YAPISI VE TARİHÇESİ 

 I-Konya’nın Tarihçesi 

 Klasik eskiçağ kaynaklarında İkonion olarak geçen şehrin adı, Roma Hakimiyeti’nde 

iconiom Arap kaynaklarında Kuniya olarak ifade edilmekteydi. Selçuklular ve Osmanlılar 

şehre Konya adını vermişlerdir
1
.  

 Konya Ovası’nda 150 km uzunluğunda ve 50 km genişliğinde büyükçe bir gölün 

mevcut bulunduğu ve takriben 8-9000 yıl önce gölün kurumaya başlayınca, ovada ilk 

yerleşmelerin başladığı tespit edilmiştir
2
. Fakat Konya büyük kentleşme evrimine maden 

devriyle başlamıştır. M.Ö. 3000’de Alaaddin Tepesi’ne yerleşip güvenliğini sağlayarak 

kendisini dış etkenlerden korumuştur. Roma İmparatorluğu döneminde kent biraz daha 

büyümüş, Roma’nın parçalanmasıyla birlikte garnizonlar aracılığıyla yüzyıllarca idare 

edilmiştir
3
.  

 İlk İslâm hükümetleri zamanında, özellikle Emeviler ve Abbasiler döneminde, Konya, 

birçok defa İslâm ordularının istilâsına uğramıştır. M.S. 704 yılında İslâm orduları tarafından 

alınıp, burada bir İslâm idaresi kurulmuşsa da bu durum çok uzun sürmemiştir
4
. 1071 

Malazgirt Zaferi’nden sonra 1077 yılında  Anadolu Türk hakimiyetinin kurucusu Süleyman 

Şah tarafından alınarak bir Türk şehri haline getirilmiştir. İlk defa Anadolu Selçukluları 

döneminde Başkent olan Konya, en canlı ticarî ve içtimaî hayatını bu dönemde yaşamıştır
5
. 

Konya Bizans’tan Türklerin eline geçtiğinde Alaaddin Tepesi çevresinde bir kasaba 

hüviyetinde olmalıdır. Bu özelliğini XI. Asrın ikinci çeyreğinden itibaren değiştirmiştir
6
. 

Selçuklular zamanında ve özellikle XIII. yüzyılda yalnız Anadolu’nun değil dünyanın en 

modern ve düzenli şehirlerinden biri haline gelmiştir
7
. 

                                                
1 Besim Darkot, (Kısaltma: “Konya”), “Konya ” Maddesi , İslâm Ansiklopedisi, C.VI, Eskişehir 1997, s.848. 

2 Hasan Bahar-Güngör. Karauğuz, Özdemir. Koçak, (Kısaltma: Konya), Eskiçağ Konya Araştırmaları I, İstanbul 

1996, s.1. 

3 Sefa Odabaşı, (Kısaltma: Konya),  XX. Yüzyılın Başlarında Konya’nın Görünümü, Konya 1998, s.11. 

4 İbrahim Hakkı Konyalı,(Kısaltma: Konya), Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Ankara 1997, s.37. 

5 Tuncer Baykara,(Kısaltma: Konya), Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, s. 15. 

6 Yusuf Küçükdağ-Caner Arabacı, (Kısaltma: Konya), Selçuklular ve Konya, Konya 1999, s.3. 

7 Mikâil Bayram, (Kısaltma: “Konya”), “ Anadolu Selçukluları Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler”, 

Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya 1999, s.3. 
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 Selçuklulardan sonra Karamanoğulları ve İlhanlılar arasında el değiştiren Konya, bir 

süre sonra kesin olarak Karamanoğullarının vilâyeti haline gelmiştir
8
. Bu dönemden itibaren 

uzun yıllar Karamanoğulları hakimiyetinde kalan Konya, Fatih Sultan Mehmet döneminde 

kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir
9
. Konya’nın Osmanlı topraklarına ilhak 

edilmesinden sonra bu ilin genel bir evkâf ve emlâk tahriri yapılmıştır
10

. Böylece Fatih 

devrinde kurulma çalışmalarına başlanan Karaman Eyâleti ancak 1512 yılında teşkil 

edilebilmiştir
11

. 

 II-İkâmet Alanları 

 Konya, İç Anadolu’nun güney kısmının başlıca şehri ve vilâyet merkezidir. Aynı 

isimle anılan geniş ovanın kuzeybatı kenarında ve batıda Toros silsilesine bağlanan dağların 

etekleri yakınlarında kurulmuştur
12

. 

 Şehrin bulunduğu mevkinin yüksekliği 1020-1030 m, ortasındaki Alaaddin Tepesi ise 

1080 metredir. Şehrin batı yönüne gidildiğinde yüzeyde yükselme gerçekleşir. Batı tarafında 

Takkeli Dağ 1400, Loras Dağı 2100 m yüksekliğindedir. Isparta ve Konya arasında uzanan 

Sultan Dağları 2100-2400, Aladağ 2305, Erenler Dağı 2319, Eğriburun Dağı 2200, Alacadağ 

2203 m yüksekliğindedir. Şehrin doğu ve kuzeyi ile ilin iç bölümlerinde geniş ovalar 

uzanmaktadır. Bu ovalar, Konya, Ereğli, Karapınar, Ilgın ve çevresi Akşehir ve çevresi, Tuz 

Gölü ve Suğla Gölü çevresi ovalarıdır 
13

 Dağlık alanlar özellikle batı ve güneydeki dağlar 

hemen hemen bütünüyle ormanlarla çevrilidir. Konya’nın hemen batısınndaki Takkeli Dağı 

Selçuklular zamanında Ormanlarla örtülü olduğu halde zamanla  tahrip olmuştur. Ormanların 

yok olmasının sebepleri arasında odunların Kalhanelerde yapılan barut üretimlerinde 

kullanılmış olduğu ve Konya’nın yakacak ihtiyacının bu dağdan karşılandığı gibi bazı 

sebepler gösterilmektedir
14

. 

                                                
8 Darkot, “Konya” s. 104. 

9 Konyalı, Konya, s. 104. 

10 Konyalı, Konya, s.111 

11 Uzunçarşılı, Tarih ,s. 291. 

12 Darkot, “Konya”, s. 842. 

13 Yurt Ansiklopedisi, Konya Maddesi, C. VII, İstanbul 1982-3, s. 5099-5100.; Türk Ansiklopedisi, Konya 

Maddesi, C. XXII, s.194. 

14 Ali Rıza Çetik, (Kısaltma: İç Anadolu), İç Anadolu’nun Vejatasyonu ve Ekolojisi, Konya 1985, s.95. 
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 A-Konya Mahalleleri 

 Selçuklular Devri’nde sosyal ve ekonomik her açıdan zirveye ulaşan Konya Şehri’nde 

bulunan mahallelerin sayısı, o dönemden günümüze şehrin nüfusu, sahip olduğu eğitim kültür 

ve nüfus potansiyeli ile paralel bir seyir takip etmiştir. Bizans’tan Türklerin eline geçtiğinde 

3-4000 civarında bir nüfusa sahip olan Konya’nın Selçukluların başkenti olduğu dönemde 

nüfusu 60.000 civarındaydı. Bu dönemde Konya’da 40-50 civarında mahallenin bulunduğu 

belirtilmektedir
15

. 

 1518 yılında Kemalpaşa zade tarafından Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan 

Konya tahririnde, Konya mahallelerinde yaşayan vergi mükellefi olan erkek nüfusun 

kaydedildiği bilinmektedir. Bu tahrire göre Yavuz Sultan Selim zamanında Konya Şehri’nde 

79 mahalle bulunmaktaydı
16

. Sultan III. Murat adına 1584 yılında yapılan tahrirde ise Konya 

mahallelerinin sayısının 120’e yaklaştığı bilinmektedir
17

.  

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da bulunan mahallelerinin isimleri ve sayıları da 

tespit edilebilmiştir. 1642 yılına ait bir avarız kaydında 114 mahalle bulunmaktadır
18

. Bu 

kayıtta avarızdan muaf olan mahallelerin isimleri yer almadığından 1640-1650 yıllarına ait 

sicillerde bir vesile ile adından söz edilen mahalleler içinde bir liste oluşturulmuş, 1642 

yılında eksik olan mahalle isimleri bu listeden tamamlanmıştır. Böylece 1584 ve 1642 

yıllarına ait listeler mukayese edilmiş ve tespit edilebilen değişikliklere aşağıda yer 

verilmiştir.  

 Listelere göre 1584 yılında Konya’da bulunan mahallelerin sayısı 119’dur. 1642 yılına 

ait avarız kaydında mahalle sayısı 114’dür. Bu listelere avarızdan muaf olan mahalleler 

kaydedilmemiştir. Bundan başka sicillerde müstakil birer mahalle olarak telakki edilen 

Karakurt ve Sungur ile Şeyh Ahmet ve Yediler mahalleleri avarızda birlikte kaydedilmişlerdir. 

Bu mahalleler 1584 tahririnde ayrı gösterilmişlerdi
19

. Sicillerde müstakil birer mahalle gibi 

telakki edilen bazı mahaller diğer mahallelerin mülhakatından oldukları için avarız 

kayıtlarında isimlerine tesadüf edilmemiştir. Her iki listede de bulunan mahalleler XVI. 

yüzyılda ve XVII. yüzyıl ortalarında aynı isimlerle anılmaya devem etmişlerdir. Fakat 1584 

                                                
15 Baykara, Konya, s. 50, 138, 142. 

16 Konyalı, Konya, s.248. 

17 Özer Ergenç,(Kısaltma: Konya),  XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara 

1995, s.44. 

18 Konya Şer’iye Sicilleri(KŞS), No: 6, s. 8-1. 

19 1584 tahririnde iki ayrı yerde Sungur Mahallesi adıyla kayda rastlanmıştır. 
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yılında listelerde bulunan Cafer Hoca, La’l Paşa, Fahrünnisa, Musa Baba, Pir Sultan, Latif 

Çelebi, Şeyh Resul, Kurtoğlu, Değirmen Deresi, Müştak, Karaca, Mescid-i Hacı Veli, Hacı 

Memi, Çoban Abdal ve Gebran mahalleleri 1642 avarız kaydında ve sicillerde bu isimle 

anılmıyorlardı. Bazı araştırmacılar Ubeyd Mahallesi’nin 1668 yılında ve Fahrünnisa 

Mahallesi’nin Lâle Devri’nde bulunduğunu tespit etmişlerdir
20

. XVI. yüzyılda varolduğu 

halde, XVII.yüzyıl kayıtlarında adına rastlanmayan bu mahallelerin büyüyen veya gelişen 

mahallelere dahil olmaları muhtemeldir.  

 1584 tahririnde ve XVII. yüzyıl sicillerinde yer aldığı halde 1642 tarihli avarız 

kaydında ismi bulunmayan Alaca Mescit ve Attariye mahallelerinin avarız kaydına nam-ı 

diğer isimleriyle kaydedilmeleri kuvvetle muhtemeldir. 1642 tarihli avarız kaydında 

bulunduğu halde 1584 yılına ait listede bulunmayan Polatlar, Hacı Cemal, Şeyh Aliman, 

Aklan, Akbaş, Bağ-ı Evliya, Yenice, Kuzgunkavağı, Nişantaşı, Turşucu, ve Nehr-i Kafir 

mahalleleri aynı isimlerle Lâle devrinde de mevcuttur. Bu mahallelerden bazıları 1584 

yılından sonra oluşmuş olmalıdırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Yusuf Küçükdağ, Lâle Devri’nde Konya, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), Konya 1989, s. 82. 
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Tablo1: XVII. Yüzyıl ortalarında Konya Mahalleleri 
1584 Tarihli 
Konya Tahriri 

1642 Tarihli  
Avarız Kaydı 

1584 Tarihli 
KonyaTahriri 

1642 Tarihli  
Avarız Kaydı 

Abdülaziz Abdülaziz Hacı Emrullah … 
Ahmet Dede Ahmet Dede Hacı Memi … 
Ahmet Fakih Ahmet Fakih Hoca Bey Hoca Bey 
Aksaray Bab-ı Aksaray Hoca Fakih Sultan Hoca Fakih 
Aksinle Aksinle Hoca Ferruh21 Hoca Faruk 
Alaca Mescit Alaca Mescit22 Hoca Habib Hoca Habib 
Ali Gav Ali Gav/Ali Gav Sultan Hoca Hasan Hoca Hasan 
Ali Şerbeti Ali Şerbeti Hoca Sahib Sahip Yakası23 
Abdü'l vahid Abdü'l vahid Hoşhan Hoşhan 
Attariye Attariye24 İbn-i Affan Affan/Affan Sultan 
Aynedâr (Kadı İzzettin) Aynedâr (Kadı İzzettin) İbn-i Salih İbn-i Salih 
Bağrı Bağrı İbn-i Şahin İbn-i Şahin 
Beyhekim Beyhekim İbn-i Tuti İbn-i Tuti 
Biremâni(Tayı) Biremâni İç Kale İç Kale 
Borda Başı Borda Başı İhtiyared-Din İhtiyared-Din 
Cafer Hoca … İmâret İmâret 
Cullahistan Cullahistan Kadı Alemşah Kadı Alemşah 
Çanlak … KadıAsker Kadı Asker 
Çavuş Çavuş Kalecik Kalecik 
Çifte Merdiven Çifte Merdiven Kale-i Cerb Kale-i Cerb 
Çirkâb Çirkâb Kalenderhane Kalenderhane 
Çoban Abdal … Karaarslan(Rengriz) Karaarslan 
Debbağlar/Kubbeli Mescit Debbağhane Karaca … 
Değirmen Deresi … Karakayış Karakayış 
Denkeş Denkeş Karakurt Karakurt Mea Sungur 
Devle Devle Karaöyük Karaöyük 
Dih-i Hüda De hüda Kassab Sinan Kassab Sinan 
Durak Durak Fakih25 Kaymak Ahmet Kaymak Ahmet 
Emin Kazgani İbni Kazgani Kemal Garib Kemal Garip 
Esenli Esenli Kerim Dede Kerim Dede 
Fahrünnisa … Kurtoğlu … 
Fakih Dede Fakih Dede Kurugöl Kurugöl 
Ferhuniye Ferhuniye Külük Mimar Külük 
Furgan Dede  Furgan Dede  Kürkçü Kürkçü 
Galebe Galebe La'l Paşa … 
Gebran … Latif Çelebi … 
Göktaş Göktaş Mahalle-i Cedid Cedidiye/Cedid Kurbu 
Hacı Emir Hacı Emir Medrese( Hanigah) Medrese 
 

 

                                                
21 Konyalı Hoca Ferruh isminin Hoca Faruk’un yanlış bir telaffuzu olduğunu belirtmektedir. Bkz. Konya, s.248. 

22 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur. 

23 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur. 

24 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  

25 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur. 
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1584 Tarihli 
Konya Tahriri 

1642 Tarihli  
Avarız Kaydı 

1584 Tarihli 
KonyaTahriri 

1642 Tarihli  
Avarız Kaydı 

Mescid-i Hacı Veli … Türk Ali(Sengtraş) Türk Ali 
Mihmandar Mihmandar Uluırmak Uluırmak 
Muhtar Muhtar Übeyd .. 
Mûin Mûin Veled-i Tavuk Tavuk 
Musa Baba … Yediler Yediler 
Mücellid Mücellid Zaviye-i Pir Esad Pir Esad 
Müştak … Zevle Zevle 
Öyne Banladı Öyle Bekledi Sungur Sungur26 
Pınâri Pınâri Cullah Hüseyin Cullah Hüseyin 
Pir Sultan(Arabbaşı) … Türbe-i Celâliye Türbe-i Celâliye27 
Pirebi …  İç Kale-i Zımmiyan 
Piri Mehmet Paşa Piri Mehmet Paşa  İç Kale-i Müsliman 
Pürçeklü Pürçeklü  Akbaş 
Sakahane Sakahane  Aklan 
Saray-ı Akıncı Akıncı Sultan  Şeyh Aliman 
Sarı Yakup Sarı Yakup  Turşucu 
Seb'a Han Seb'a Hevan  Abid 
Sedirler Sedirler  Nehr-i Kafur 
Seydi Veli Seydiveli  Eflatun 
Sinan Çelebi Sinan Parekendesi  Polatlar 
Sungur(Tuti) Karakurt Mea Sungur  Sahip Ata 
Şeker Füruş Şeker Füruş  Kuzgun Kavağı 
Şems Şems-i Tebrizi  Karacığan 
Şemsed-Din Akşemsed-Din  Yenice 
Şerefşirin Şerefşirin  Bağ-ı Evliya 
Şeyh Ahmet Şeyh Ahmet mea Yediler  Hacı Cemal 
Şeyh Bekir Şeyh Bekir  Nişan Taşı 
Şeyh Osman Rumi Şeyh Osman Rumi  Zincirlikuyu28 
Şeyh Resul …  Sarı Hasan29 
Şeyh Sadred-Din Şeyh Sadred-Din  Ulvi Sultan30 
Şeyh Vefa Şeyh Vefa  Çıralı Mescit31 
Şükran Şükran  Hoca Cihan32 
Tarhana Tarhana  Vadi-yi Meram33 
Topraklık Topraklık  Civar34 

                                                
26 Bu mahalle daha önce Karakurt maa Sungur adıyla kaydedilmiştir. 

27 Bu mahalle halkı avarız vergisinden muaf olduğu için avarız kaydında ismi bulunmamaktadır.  

28 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  

29 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  

30 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  

31 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  

32 Sicillerde Bazen mevzi bazen mahalle olarak telakki edilmiştir.  

33 Sicillerde Bazen mevzi bazen mahalle olarak telakki edilmiştir.  

34 Bu isim sicillerden tespit edilmiştir. 1584 tahririnde ve “Hane-i Avarız” kaydında bu isimle kayıt yoktur.  
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 B-Çarşı ve Pazar Yerleri 

 Şehirler, bölgesel hinterlandın merkezi olarak iki tip ticari eyleme sahne olmuşlardır. 

Bunlardan bir tanesi sabit mamul eşya çarşısı, diğeri ise pazar yerleridir. Genel olarak 

birinciler zanaat ürünlerinin alışverişinin yapıldığı yerler, depolama yapılan hanlar veya 

kapalı ve açık çarşılardır. Diğeri ise yiyecek maddelerinin satıldığı pazarlardır. Bu geçici 

pazar yerleri, eylemin çeşidine göre tahıl, hayvan, odun pazarı gibi ayrı ayrı da olabilirdi
35

. 

 XVII. yüzyılın ilk yarısında 21.000 civarında nüfusuyla çevre kasaba ve şehirlerden 

büyükçe bir yapıya sahip olan Konya Şehri’nde böyle bir yapılanma söz konusudur. 

Sicillerdeki belgelerden Konya’da üretim ve pazarlamanın yapıldığı çarşıların ve pazarların 

uğraşı alanlarına göre çeşitli bölümlere ayrıldığı anlaşılmaktadır
36

. Konya’da bulunan 

çarşıların büyük çoğunluğu At Pazarı Kapısı civarında sıralanmışlardı. Aynı meslek 

grubundan olan esnaf ve zanaatkarlar ekseriya sûk denilen çarşılarda bulunmaktaydılar
37

. 

Esnafların büyük çoğunluğu yaptıkları meslek ile adlandırılan kendi çarşılarında yer 

alıyorlardı
38

.  

 Bunların yanında küçüklü büyüklü birçok dükkanın sıralandığı çarşılarda vardı. 

Bunlardan Tahte’lkale Çarşısı yine At Pazarı Kapısı civarında bulunuyordu
39

. Bu civarda 

bulunan Uzunçarşı ve eski pazarda önemli çarşılardandı
40

. Konya Şehri’nde ticaretin en canlı 

olduğu mekanlardan bir diğeri de hanlardı. Bunlardan bir tanesi Bezastan’dı. Bezastan Kadri 

Efendi tarafından yaptırılmış olup, kendi vakfına aitti. Küçüklü, büyüklü birçok dükkanın 

bulunduğu bu han dahili ve harici olmak üzere iki kısımdan ibaretti
41

. 

                                                
35 Doğan Kuban, (Kısaltma: “Türk Şehri”), “Anadolu Türk Şehri Tarihi Gelişimi Sosyal ve Fiziki Özell ikleri 

Üzerine Bazı Gelişmeler” Vakıflar Dergisi, S. 7, İstanbul 1968, s.73. 

36 Selçuklular Dönemi’nde Konya’da dikkati çeken ilk hususiyet pazarların ve çarşıların ikâmet edilen yerlerden 

ayrı olmalarıdır. Bazı yerlerde iş yerleri ile ikâmet alanları yan yana olmasına rağmen hiçbir zaman iç içe 

girmemiştir. Konya’da hiç bir evin altında dükkanı olan kişilere rastlanmazdı. Kesinlikle çarşılar oturulan evlerin 

çevresinden  ayrıydılar. Abdullah Ceran, (Kısaltma:Konya), Sultan Alâeddin Keykubat Zamanında Konya’nın 
Sosyo-Ekonomik Durumu, (SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 1988, 

s.96. 

37 KŞS, Nr. 8, s. 94-1; İbn-i Batuda Konya’dan bahsedereken her sanat erbabının bir yerde toplandığı ve 

çarşıların muntazam olduğunu söylemektedir. Bkz. İsmet Parmaksızoğlu, İbn-i Batuda Seyahatnamesi, İstanbul 

1971, s.22. 

38 KŞS, Nr. 8, s. 147-1; Konya Şer’iye Sicilleri’nde bu çarşılarla ilgili birçok belge bulunmaktadır. Bazı örnekler 

için Bkz. KŞS, Nr. 6, s. 156-4, Nr. 7, s. 20-1, 133-3, 137-1, 157-3, Nr. 8, s. 59-3, 147-2, 160-1, 171-7, 200-2, Nr. 

9, s. 2-3, 57-2, 66-2, 155-1, 203-2; Ayrıntılı bilgi için bu çalışmanın IV. bölümüne bakılmalıdır.  

39 KŞS, Nr. 6, s.146-1. 

40 KŞS, Nr. 8, s.214-3,  Nr. 6, s.38-3. 

41 KŞS, Nr. 8, s. 215-2; Çarşılarda faaliyet gösteren esnaf gruplarının listesi için IV. bölüme bakılmalıdır. 
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 Bu dönemde faal olan pazarlardan birkaç tanesinin ancak isimleri tespit edilebilmiştir. 

Suk-u Sultaniye ile birlikte Sipahi, ve Odun Pazarı’nın varlığı tespit edilebilmiştir
42

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 KŞS, Nr. 8, s.7-1, Nr. 6, s. 80-1; Selçuklu Dönemi kaynaklarında Buğday Pazarı, Odun Pazarı, At Pazarı, 

attarlar azarı, İplik Pazarı, Alâme Pazarı, gibi pazarlardan söz edilmektedir. Ceran, Konya, s.101. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İDARİ TAKSİMAT YÖNETİM VE YARGI 

 I-Karaman Eyâleti’nin İdarî Taksimatı 

 Osmanlı Devleti’nde ilk olarak 1326 yılında Rumeli Eyaleti teşkil edilmiştir. Yıldırım 

Bayezid 1393’de Rumeli’ye geçerken Timurtaş Paşa’yı Anadolu Beylerbeyi olarak Ankara’da 

bırakmış, böylece yine askeri bir zorunluluk olarak Anadolu Beylerbeyliği doğmuştur. Fetret 

devrini takiben 1413’de üçüncü olarak Amasya ve Sivas merkez olmak üzere Rum 

Beylerbeyliği teşkil edilmiştir. Osmanlı Devleti uzun süre bu üç eyalet ile idare edilmiştir
43

. 

Fatih devrinde kurulma çalışmalarına başlanan Karaman Eyaleti ancak 1512 yılında teşkil 

edilebilmişti XVI. yüzyıla girildiğinde Rumeli kısmı hariç Osmanlı Devleti 5 eyalete 

ayrılıyordu. Bunlar Anadolu, Karaman, Sivas, Diyarbekir ve Erzurum eyaletleriydi
44

. 

 Fatih Sultan Mehmet döneminde Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ne ilhak 

edildikten ve Karaman ilinde asayiş temin edildikten sonra, Fatih bu ilin genel bir evkâf ve 

emlâk tahririni yaptırmıştır. Bu tahrire göre Karaman Eyaleti 11 kazaya ayrılmaktaydı. Bunlar 

Konya, Larende, Seydişehir, Bozkır, Beyşehir, Akşehir, Ilgın, Niğde, Şücaeddin ve Anduğu, 

Ürgüp, Ereğli, Koçhisardı. Nahiyeleri ise Karahisar ve Develi’ydi.
45

.  

 1568-1575 yıllarında Osmanlı idarî düzenine göre Karaman Eyaleti, Konya, Kayseri, 

İç-il, Beyşehri, Aksaray, Akşehir ve Kırşehir sancaklarına ayrılmakta, paşa sancağı olan 

Konya’da bir tımar kethüdası ve tımar defterdarı bulunmaktaydı
46

. XVII. yüzyılın başlarında 

ise 7 sancaktan oluşan Karaman Eyaleti, Niğde, Aksaray, Beyşehir, Kırşehir, Kayseri ve 

Akşehir sancaklarına ayrılmıştı
47

. Bu dönemde paşa sancağı olan Konya’nın kazaları ise 

Ereğli, İnsuyu, Eski il mea Akçaşehir, Aladağ, Bayburt, Pirluganda, Belviran, Karış mea 

Birendi, Larende, Turgut, Mahmutlar, Gafriyat ve Lazkıye-i Karaman’dı
48

. 

                                                
43 Mehmet İpşirli, (Kısaltma: “Devlet”), Osmanlı Devlet Teşkilâtı, Osmanlı Devleti Tarihi, C.I, İstanbul 1999, 

s.225. 

44 Uzunçarşılı, Tarih, s.290-291. 

45 Konyalı, Konya, s.111-114 

46 Metin Kunt, (Kısaltma: Sancak,) Sancaktan Eyalete, 1550-1650 yılları Arasında Osmanlı Ümerası ve İl 

İdaresi, İstanbul 1978, s.138. 

47 Evliya Çelebi,(Kısaltma: Seyahatname), Seyahatname, C.III, İstanbul 1314, s.200. Katip Çelebi, Cihannüma, 

Müteferrika Tab’ı, İstanbul H .1145, s.615. 

48 II. Bayezid zamanında yapılmış olan ikinci tahrirde eyalet 15 kazaya ayrılmıştı. Bunlar Konya, Belviran, 

Çimen, Akşehir, Ilgın, Niğde, Anduğu, Ürgüp, Ereğli, Aksaray, Koçhisar, Kayseri, Ermenek, Mut ve Gülnar’dı 

Konyalı, Konya, s.115. 
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 II-Karaman Eyaleti’nin Merkezi Olarak Konya 

 Osmanlı taşra teşkilâtı uzun ve çeşitli merhalelerden geçtikden sonra XVI. yüzyılda 

Rumeli, Anadolu, Arabistan ve Kuzey Afrika’da en gelişmiş şekline ulaşmıştır. Osmanlı 

eyalet idaresinde daha önceki Türk ve İslâm devletlerine ait idarelerden bir çok temel unsuru 

almış, ancak bunları oldukça geliştirmiştir
49

.  

 Osmanlı Devleti’nde taşra İdaresi karye (köy), nahiye, kaza, sancak ve eyalet şeklinde 

teşkilatlanmıştı. Kendisine bağlı köylerle birlikte nahiyelerin birleşmesiyle kazalar meydana 

gelmiştir. Kazaların birleşmesinden sancaklar, sancakların birleşmesinden ise eyaletler 

meydana getirilmişti
50

. 

 1632-1641 yılları Osmanlı idarî düzenine göre Niğde, Kayseri, Kırşehir, Beyşehir, 

Akşehir, Aksaray sancaklarından oluşan Karaman Eyaleti’nin merkezi Konya Şehri’ydi
51

. 

Konya Şehri aynı zamanda Konya Kazası’nın merkeziydi. Konya Kazası ise Konya 

Sancağı’nın merkezi durumundaydı. Konya Sancağı 1592 yılında Sahrayı Konya, 

Hatunsaray, Turgut, Aladağ, Kaş, Saidili, İnsuyu, Zengicek, Larende, Ereğli, Eski il, 

Belviran, Karacadağ isimleriyle bazı tımar nahiyelerine ayrılmış durumdaydı. Bu nahiye 

sınırlarında bulunan köylerin birçoğu, sipahilere ve dirlik sahiplerine tımar olarak tevcih 

edilmişlerdi. Beylerbeyi yönetim sahasında bulunan her nahiyeye subaşı tayin etmek suretiyle 

dirlik ve düzeni sağlamaktaydı 

 Konya Kazası, Sahra, Hatunsaray, Su Dirhemi, Zengicek ve Saidili nahiyelerinden 

oluşan bir kadılık bölgesini teşkil ediyordu. Bu dönemde Konya 7 kadılık ve 13 subaşılık 

mıntıkasına ayrılmış durumdaydı
52

. 1648 yılında Konya’ya gelen Evliya Çelebi, 

seyahatnamesinde bu şehirle ilgili bazı bilgiler vermiştir. Evliya Çelebi Konya için Paşasının 

hassı 660.000 akçadır, 2000 asker ile eyaleti zaptedip, 5000 kuruş tahsil eder. Bu eyaletin 

hazine defterdarı, defter kethüdası, defter emini ve eyaletin 7 sancağı vardır. Paşa sarayı 

meşhurdur, Diyordu
53

. 

                                                
49 İpşirli, “Devlet”, s.222. 

50 Yusuf Halaçoğlu, (Kısaltma: Devlet), XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, 

Ankara 1995, s.83. 

51 Kunt, Sancak, s.182. 

52 Ergenç, Konya, s.84. 

53 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.III, s.22. 



 11 

 A-Yönetim 

 Osmanlı taşra ideresinin temelini fethedilen yerlere, hukuku temsilen bir kadının 

idareyi temsilen de bir beyin (Subaşı) tayin edilmesini gerektiren fetih geleneği oluşturmuştur. 

Bu gelenekle şekillenen taşra teşkilatında görev yapan yöneticiler ehl-i örf ve ehl-i şer’ diğer 

bir ifadeyle ümerâ ve ulemâ olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

 Ehl-i örf zümresinden yöneticiler beylerbeyi, sancakbeyi, mütesellim, subaşı, kapı 

kethüdası, muhassıl, âyan, voyvoda, dizdar, kethüda yeri, derbentçi, yasakçı, kocabaşı, 

çorbacı vs. gibi görevlilerdir. Ehl-i şer’ zümresinden olanlar ise kadı ve naip, müftü, nakib’ül-

Eşraf kaymakamı, askeri kassam, mütevelli, câbi, müderris, imam, hatip ve vaiz gibi 

görevlilerdir
54

. 

 Osmanlılarda taşra yönetiminde hükümdarın otoritesini temsil eden bu yönetici sınıf 

genel bir iafdeyle askeriler olarak tanımlanmaktaydı. Bunlar taşra yönetiminin her 

kademesindeki yönetici ve askerler ile ilmiye mensuplarının tümüydüler
55

. Taşra Ümerası 

daha başka bir ifadeyle şehrin yüksek yöneticileri, sadece söz konusu birimlerin yönetiminden 

sorumlu kişiler değildi. Aynı zamanda kendi şehirlerinin de siyasi, sosyal, kültürel ve 

ekonomik hayatına yön vermekteydiler. Bu sebeple Konya şehir hayatının daha iyi 

anlaşılabilmesi için Konya’da görev yapan yöneticilerin görev ve yetkileri incelenmiştir.  

 1-Beylerbeyi 

 a-Tayin İşlemleri ve Görev Süreleri 

 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde taşra teşkilatında temel idarî birim sancaktı. 

Sancaklardan beylerbeylik veya eyalet adı verilen birimler oluşturulmuştur
56

. Sancakların 

Osmanlı merkez idaresi tarafından en önemli alt idarî birim olarak görüldüğü, devlet 

merkezinin ülkeyi idare etmek için yaptığı yazımların ve tahrir defterlerinin sancaklar için 

ayrı ayrı düzenlenmiş olmasından en açık şekilde anlaşılmaktadır
57

. 

 Eyaletlerde hükümdarın otoritesini temsil eden en yüksek derecedeki yönetici 

beylerbeyidir. Eyaletin her sancağına doğrudan merkezden sancakbeyi atanırken, Paşa 

                                                
54 İpşirli, Devlet, s. 224. 

55 Yaşar Yücel, (Kısaltma: “Taşra”) “XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı İdarî Yapısında Taşra Ümerasının 

Yerine Dair Düşünceler”, Belleten, C. XII, S.163, Ankara 1997, s.493. 

56 Yaşar Yücel (Kısaltma: “Desantralizasyon”), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Desantralizasyona Dair Genel 

Gözlemler”, Belleten, C.XXXVIII, S.152, Ankara 1974, s.665. 

57 Kunt, Sancak, s. 18. 
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Sancağı diye adlandırılan sancak ise doğrudan beylerbeyinin idaresine bırakılmıştır
58

. 

 Sicillerde Karaman Eyaleti’nin en yüksek yöneticisinden bahsedilirken Bi’l-Fiil 

Karaman Beylerbeyi
59

, Eyalet-i Karaman Mutasarrıfı
60

,veya Mirmiran-ı Karaman
61

 ifadeleri 

kullanılmaktaydı. XVII. yüzyılın ilk yarısında başka eyaletlerde mirmiran rütbesine haiz olan 

yöneticilerin tayin edildiği görülmekle beraber, bu yüzyılda Karaman Eyaleti’ne vezir 

rütbeliler de tayin ediliyordu
62

. Çünkü Osmanlı Devlet’inde zamanla vezir rütbeliler çoğalmış 

ve bunlar önemli eyaletlere beylerbeyi olarak tayin edilir olmuştu
63

. 

 Kuruluş devrinde genellikle Türk komutanlar beylerbeyi tayin edilirken, bu görev 

Fatih Sultan Mehmet devrinde devşirmelere verilir olmuştu. Acemi Oğlanlar Mektebi ve 

ardından Enderun’da yetişenler, saraydan taşraya çıktıklarında çeşitli hizmetlerde bulunuyor 

ve taşta teşkilatında en yüksek mertebe olan beylerbeyiliğe kadar yükselebiliyorlardı.  

 Fatih kanunnamesinde; “Beylerbeyilik dört kimsenin yoludur, mal defterdarlarının ve 

beylik ile nişancı olanların, beş yüz akçe kadıların ve dört yüz bin akçaya varmış 

sancakbeyilerin yoludur.” Denilmekteydi
64

. Bir sancağa yönetici  atanırken şu yol 

izleniyordu. Daha önceki görevinde başarılı olan kul, makam sahibinin arzı üzerine veya 

res’en hükümdar tarafından atanması düşünülüyor, ve atanma işlemi görev yapacağı sancağı 

kadısına ve kendisine bildiriliyordu
65

. Ayrıca Divan-ı Hümayun tahvil kaleminde hangi yıl ve 

ayın gününden itibaren, ne kadar has ile görevlendirildiği kaydediliyordu. Atanan şahıs 

kendisine gönderilen fermanı alınca, berat almak için merkeze başvuruyor, beratı verilince de 

atama işlemi tamamlanmış oluyordu
66

. 

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Karaman Beylerbeyliği’ne vezirlerde tayin edilmekteydi. 

Bunların görev süreleri diğer mesleklerde olduğu gibi önceleri daha uzundu. XVI. yüzyılın 

                                                
58 Yücel, “Desantralizasyon”, s.665. 

59 KŞS, Nr. 7, s.37-3. 

60 KŞS, Nr. 9, s.202-1. 

61 KŞS, Nr. 6, s.54-1. 

62 Mesela, Temmuz 1645’de Karaman Eyaletine Beylerbeyi olarak Vezir Mehmet Paşa tayin edilmişti. Bkz. 

KŞS, Nr. 9, s. 180-1. 

63Muhiddin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya 1756-1856, (AÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1993), s.21. 

64 İpşirli, “Devlet”, s. 227. 

65 Mesela, “ Sabıka Adana Beylerbeyi Ahmet, seb’a hamsin elf cemaziye’l evvelin ikinci gününde Karaman 

Eyaleti sana tevcih olunmuştur…KŞS, Nr. 9, s.180-1; Vezir Mehmet Paşa’ya…hamse hamsin elf cemaziye’l 

evvelin yedinci gününde Karaman Eyaleti sana tevcih olunmuştur…KŞS, Nr. 8, s.278-1. 

66 Yücel, “Desantralizasyon”, s.666. 
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ikinci yarısından itibaren çeşitli sebeplerle kısalmaya başlamıştı
67

. Karaman Eyaleti’nin 

başında bu dönemde sırasıyla, 1641 yılında Hasan Paşa, 1644 yılında Durak Mehmet Paşa, 

1645 yılında Vezir Mehmet Paşa, 1646 yılında Vezir Mustafa Paşa ve 1647 yılında sabık 

Adana Beylerbeyi Ahmet Paşa bulunuyordu
68

. Bu dönemde görev yapan yöneticilerin görev 

süreli çok uzun değildi. Genellikle 1,5 ile 2 yıl arasında değişmekteydi. 1 yıldan daha az 

görev yapanlarda olmuştu.  

 Beylerbeyiler atandıkları eyalette kendileri için tahsis edilmiş olan haslarını tasarruf 

ederlerdi. Mesela XVI. yüzyılın sonlarında Rumeli Beylerbeyi’nin hassı 1.100.000 akçe, 

Anadolu Beylerbeyi’nin 1.000.000 akçe, Bosna Beylerbeyi’nin 650.000 akçeydi
69

. Evliya 

Çelebi’nin belirttiğine göre Karaman Eyaleti Beylerbeyi’nin hassı 1648 yılında 660.070. 

akçedir
70

. 

 b-Görevleri 

 Osmanlı kanunlarının uygulanmasında kendisine büyük yetkiler tanınan 

beylerbeyilerin görevlerinin herhangi bir sancakbeyinden farkı yoktu. 

  Bunların görevleri iki kısımda incelenebilir. Bunlardan ilki askeri görevleridir. Kapı 

halkı ve emrindeki tımarlı sipahi askerleri ile daima hazır bir askerdir
71

. Sicillerde kayıtlı, 

sefer emri için gönderilen ferman özetlerinde, beylerbeyi ve sancakbeylerinin görevleri 

hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu dönemde Malta ve Girit seferleri için fermanlar 

gönderilmiş ve beylerbeyilerin sefer esnasındaki görevlerini yerine getirmeleri istenmişti
72

. 

Sefer olmadığı zamanlarda sancakbeylerinin sancak üzerindeki salahiyeti asayişi temin 

etmekten ibaretti. Sancakbeyleri sivil idare açısından da sancağa dahil kazaların müşterek 

jandarma ve polis şefiydi
73

.   

 Konya Şer’iye Sicilleri’nde, asayişin temin edilmesi, reayanın can ve mal güvenliğinin 

sağlanması gibi meselelere dair onlarca örnek bulunmaktadır. Bu dönemde, özellikle XVI. 

yüzyılın sonları ve XVII. yüzyılın başlarına kadar Anadolu’da meydana gelen Celali 

                                                
67 İpşirli, Devlet, s.229. 

68 KŞS, Nr. 6, s.3-3, 165-2, Nr. 9, s.180-1, 206-2, Nr. 8, 278-1. 

69 Mehmet Ali Ünal, (Kısaltma: Müessese), Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1998, s.204. 

70 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.III, s.22. 

71Mustafa Akdağ, (Kısaltma: “İktisadî”) “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve İnkişafı Devrinde 

Türkiye’nin İktisadî Vaziyeti, Belleten, C. XIII, S.51, Ankara 1949, s. 542. 

72 KŞS, Nr. 7, s.195-2, Nr. 8, s. 269-1, 260-1, 272-1, 295-1, Nr. 9, s. 175-1. 

73 Akdağ, “İktisadî”, s.542. 
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Hareketleri, devleti ve bu arada eyaletlerin yöneticileri başta olmak üzere bütün devlet 

görevlilerini meşgul etmişti. Bu dönemde Karaman Eyaleti Beylerbeyileri de eyalet dahilinde 

asayişi sağlamak ve emniyeti temin etmek için her zamankinden daha fazla gayret gösterdiler. 

Bu durumlara dair merkezden defalarca ferman ve talimatlar gönderilmişti
74

. Beylerbeyiler 

merkezden gönderilen emirler doğrultusunda, eyaletleri dahilinde veya görevlendirildikleri 

diğer bölgelerde asayişin temini halkın ırz ve namusunun korunması yolunda gayret 

gösterdiler
75

. Eşkıyaların hareketlerini engellemek için başvurdukları büyük çaptaki askeri 

müdahaleler birlikte küçük çaptaki olaylarda sürüp gitti. Bir defasında Karaman Vilâyeti’nde 

bazı eşkıya ve yol kesicilerin gezdikleri öğrenilmiş, durumun araştırılması için Karaman 

Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından gönderilen kişiler tarafından Kürt Ahmet ve Kayserili 

Musa adındaki eşkıyalar yakalanmış ve beylerbeyinin huzuruna getirilmişlerdi. Yapılan 

muhakemede bunların soygunculuk yaptıkları anlaşılmıştır
76

. 

 Beylerbeyi kendisine yapılan başvurular neticesinde ahaliyi rahatsız eden, huzuru ve 

sükuneti bozan kişilere müdahale etmekte ve gerekirse divanında yargılamaktaydı
77

. Bütün bu 

görevlerini şehrin diğer yöneticileri ve özellikle kadı ile işbirliği halinde yerine 

getirmekteydi
78

. Aslında her kazanın asayişten başka akla gelebilecek bütün idaresi kadıya 

aitti. Kazalarda asayiş işlerini subaşılara havale ediyorlardı
79

. Bilindiği gibi pratikte, bey, 

                                                
74  Mesela Karaman Eyaleti yöneticilerine gönderilen bir fermanda şöyle deniyordu:“Anadolu ve Karaman 

eyaletlerinde kıtaü’t-tarik olup katli nüfus ve ga’ret-i emval etmekle izalesi lazım olan Karahaydaroğlu şakinin 
ve kendi ile mea hemrah ve sahib-i fesat olan eşkıyanın ele getirilip  hakkından gelinmek lüzumu umur -u 

saltanatımdan olmağın, senin kapın mükemmel olup rey’i tedbirine ve rüşd-i necabetine itimad-ı hümayunum 

olmağın bi’l-fiil Karaman Beylerbeyi olan emir’ül ümerâ’il kiram Mehmet damme ikbalehü ve Anadolu, 

Karaman eyaletlerinde Girit Seferi’nde olmayan sancakbeylerinin mütesellimleri cümle ademleriyle ashab-ı 

cengü cidal ve edavat-ı darbü kıtal ile mükemmel ve müretteb ve anlardan maada seferden ekâbir defteri ile 

kalan züema ve erbab-ı tımarın altı bölük halkın, yeniçeri ve korucu ve cebeci ve arabacı ve mazul emirli vali ve 

bilcümle harbe kadir olanların üzerine baş ve buğ serasker tayin eyleyip, şaki-yi mezburun olduğu ve gezdiği 

mahalle teveccüh eyleyip ne veçhile ve ne tarikle ve ne keyfiyetle ele getirip haklarından gelmen babında 

ferman-ı âlişanım sadır olmuştur.  Buyurdum ki vusul buldukta bu bab da hidmete memur olan eğer 

beylerbeyiler ve eğer sancakbeyiler vesaire tavaif-i askeriye haklarında şükür ve şikayetin müsmir ve müessirdir 

ve bu hidmetin itmamına ihtimama sana istiklal verilmiştir. Ana göre her birini layık-ı din-ü devlet ve muvafık-ı 
ırz-ı namusu saltanat olan vech üzere ele getirip şakiyi mezburun  izalesi hususunda istihdam eyleyesin. Şakiyi 

mezburun başı benim ve malı katleyleyenlerindir. Ve her kim başını getirir ise ona âlâ zeamet verilmek 

fermanım olmuştur.” KŞS, Nr. 8, s. 288-1. 

75 M. Çağatay Uluçay, (Kısaltma: Eşkıyalık) XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 

1944, s.330. 

76 KŞS, Nr. 7, s. 108-2. 

77  Mesela “ Reaya ve berayaya  bigayr-i hak tecavüzden hali olmayan” Şaban adındaki bir kişi mahkemeye 

havale edilmişti. Bkz. KŞS, Nr. 9, s.11-1. 

78 Yücel, “Desantralizasyon”, s. 666. 

79 Akdağ, “İktisadî”, s. 544. 
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kadının hükmü olmadan hiç kimseyi cezalandıramayacağı gibi kadıda beylerbeyinin 

kuvvetine dayanmadan hükmünü uygulayamazdı.  

 Bu dönemde Bayburt Kazası’nda sakin Esbkeşan Cemaati’nden bazı kişiler Bahtiyarlı 

Cemaati ile yurt konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Bu kişiler mahkemeye müracaat 

ederek meselenin çözüme kavuşturulması için bir kişiyi vekil tayin etmişlerdir
80

. Mesele daha 

sonra Karaman Beylerbeyi’ne intikal ettirilmiş ve meselenin araştırılması için mübaşir tayin 

edilmesi istenmişti. Taraflar merkezde tutulan baş muhasebe defterlerine müracaat edilmesini 

istiyorlardı. Beylerbeyinin müdahalesi ve merkeze yatığı müracaatı neticesinde elde edilen 

bilgiler ile yapılan akd-i meclis sonucunda mesele Kırcaaliler Cemaati lehine çözüme 

kavuşturulmuştur
81

. 

 Beylerbeyiler kendi bölgesinde hükümdarın temsilcisi olarak kendi divanında 

meseleleri halletmek, kendi bölgesine tımar tevcihi ve terakkilerini yürütmek gibi vazifelerle 

de mükellefti. Onlar yönetimleri dahilinde meydana gelen bütün anlaşmazlıkları da 

müdahildiler
82

. Sicillerde mukataa eminleri, sipahiler, vakıf görevlilerinin birbirleri ve kendi 

aralarında doğan husumetler ve eşkıyaların tımar bölgelerinde meydana getirdikleri olaylarla 

ilgili kayıtlara sıkça tesadüf edilmiştir
83

. 

 Beylerbeyi, yönetimi dahilinde bulunan tımar, vakıf arazileri veya mukataalarda 

meydana gelen olayları, tımar kethüdası, defterdarı, eminler veya vakıf görevlileri ile işbirliği 

halinde çözüme kavuşturuyordu. Beylerbeyi tımarlı sipahilerin en üst amiriydi. Fakat merkez 

tarafından gönderilen sancakbeyi üzerindeki yetkisi sadece teftişten ibaretti. Özellikle malî ve 

adli yalanlarda yetkileri sınırlıydı. Bu konular daha çok eyalet defterdarı ve kadının 

yetkisindeydi
84

. 

 

 c-Beylerbeyi Divanı 

 Beylerbeyi Divanı, merkezde bulunan Divan-ı Hümayun’un küçük bir örneğiydi. 

Burada eyaletin çeşitli sorunları görüşülür ve karara bağlanırdı
85

. Eyalet idaresinde en yetkili 

                                                
80 KŞS, Nr. 7, s.103-2. 

81 KŞS, Nr. 7, s.120-1, 154-1, 181-1, 181-2. 

82 KŞS, Nr. 6, s.174-4, 171-1, 169-2. 

83 KŞS, Nr. 6, s.11-1, 33-2, Nr 7, s. 168-1. 

84 Ünal, Müessese, s.204. 

85 Yusuf Oğuzoğlu,(Kısaltma: Konya), XVII. yüzyılın İkinci Yarısında Konya Şehir Müesseseleri ve Sosyo-

Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, ( AÜ, DTCF, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1980, s.67. 
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organ olan Beylerbeyi Divanı, beylerbeyi riyasetinde toplanırdı. Fakat bu divanın ne zaman 

teşekkül ettiği bilinmemektedir. Selçuklulardaki benzerleri düşünülürse bir danışma kurulu 

olarak eyaletlerin teşkilinden itibaren varolduğu düşünülebilir
86

. Kanunnamede Beylerbeyi ve 

divanı hakkında şöyle denmişti: Kendi eyaletinde müteallik olan tevcihat ve umuru görürler 

ve vilâyet kadısı fevt olsa Asitane’den kadı gelinceye dek buyruldu ile Mevlâ nasbederler ve 

divan edip dava dinlerler. Beylerbeyi vüzeradan ise eyaletine giderken veya dönerken de dava 

dinler ve hükmü vezareti ifa ederdi
87

. 

 Divan eyaletin paşa sancağında beylerbeyinin konağında toplanırdı. Bu divan eyalet 

idaresinin en temel kuruluydu. Divanda beylerbeyinin başkanlığında hazine defterdarı, tımar 

işlerine bakan tımar defterdarı, divan efendisi, tezkireci, çavuşlar, muhzırlar, ruznameci ve 

katipler de bulunurdu. Kitabeti divan efendisi yerine getirirdi
88

.  

 Eyalet divanı halkın dilek ve şikayetlerine açıktı. Dolayısıyla halkın sunduğu arzuhal 

ve mahzarlar veya şifahi müracaatlar divanın gündeminin önemli bir kısmını teşkil ederdi. 

Divanlarda görüşülen konulardan en başta gelenleri tımar meseleleriydi. Sicillerdeki 

kayıtlardan tımarlı sipahiler, mütevelli ve voyvodalar arasında yaşayan birçok meselenin 

divana intikal ettiği anlaşılmıştır
89

. Eyalet halkından haksızlığa uğrayanlar bizzat beylerbeyine 

veya eyalet divanına müracaat ederdi
90

. Beylerbeyi böyle hallerde kendisine intikal ettirilen 

meselenin önemine göre ya şikayet mahallinin sancakbeyi veya kadısından kovuşturma 

istemekte, yada kapısındakilerden birini mübaşir tayin ederek kadı marifetiyle meselenin 

sonuçlandırılmasını temin etmekteydiler
91

.Bu dönemde bazı kişilerin ahaliyi rahatsız ederek 

hanelere tecavüz ettiklerine dair bir şikayet beylerbeyi tarafından gönderilen bir mübaşir 

tarafından soruşturulmuştu
92

. Beylerbeyiler bazı konuların araştırma ve soruşturulmalarını 

mahkemelere de havale etmişlerdi. Karaman Mirmiranı Durak Mehmet Paşa’nın mütesellimi 

Mehmet Ağa mahkemede Şaban b. Hamza huzurunda  Şaban’ın reaya ve berayaya bi gayr-i 

                                                
86 İpşirli, “Devlet”, s.226. 

87 M. Zeki Pakalın,(Kısaltma: Deyimler), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.I, İstanbul 1993, 

s.229. 

88 İpşirli, “Devlet”, s.226. 

89 Bazı örnekler için bkz. KŞS, Nr. 6, s.11-1, Nr. 9, s.26-1, 21-2. 

90 İpşirli, “Devlet”, s.229 

91 Ergenç, Konya, s.87. Mesela bir hususun istima’ ve tahriri için Karaman Beylerbeyi huzurunda akd-i meclis 

olunmuş ve Sefer adındaki bir kişiden şikayet edilmiştir.  Davacı olan kişi sefer’in  taş ile ön ve arka dişlerinin 

bir çoğunu kırmış olduğu söyleyerek elinde olan emr-i şerif mucibince davanın görülmesini istemektedir. Bkz. 

KŞS, Nr. 6, s. 13-1. 

92 KŞS, Nr. 6, s.167-4. 



 17 

hak tagaddi ve tecavüzden hali olmadığının işitildiğini bu durumun ahaliden istihbar 

olunmasını istemişti
93

. 

 Beylerbeyi Divanı’nda yargılananlar arasında eşkıyalar da vardı. Eşkıya takibine 

gönderilen Baki Ağa ve mahkeme muhzırbaşısı Mustafa Bey tarafından yakalanan iki eşkıya 

beylerbeyinin huzuruna çıkarılmıştır. Yapılan muhakemede el-Hac Abdurrahman adındaki 

kişinin Dokuzun Hanı civarında bu eşkıyalar tarafından soyulduğu anlaşılmıştır
94

. Divanda 

cinayet davalarının da görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Mesela Karaman mutasarrıfı huzurunda 

akd-i meclis olundukta; el-Hac Hasan Pir Kulu mahzarında ikrar eden davacılar Ahmet b. 

Musa’nın taş ile sağ kulağına vurulmak suretiyle öldürüldüğünü iddia ederek Hasan’dan 

şikayetçi olmuşlardır. Beylerbeyi Divanı’nda yapılan yargılama sonucunda Hasan maktulün 

boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmiştir
95

.  

 Beylerbeyi divanı ve Konya Mahkemesi işbirliği halinde bir çok mesele hakkında 

araştırma ve soruşturma yapıyor, böylece birçok meseleyi çözüme kavuşturuyordu. Meşgul 

oldukları en önemli meselelerden bir tanesi de ölüm keşifleriydi. Mesela divana yapılan bir 

müracaat neticesinde mahkeme tarafından mübaşir tayin edilmiş, Bezastan yakınlarında 

bulunan İplikçi Cami civarında ölü bulunan kişinin darbelerle öldürüldüğü
96

, bir başka 

soruştuırma sonucunda Akbaş Mahallesi’nden Arslan b. Hüdaverdi’nin kılıç ile katledildiği 

anlaşılmış
97

, bir diğerinde ise  Polat b. İlyas’ın Mahmut ve Ali adındaki kişiler tarafından 

balta ile boğazlandığı mübaşirler tarafından aydınlatılmıştır
98

. Sicillerde mübaşir gönderilmek 

suretiyle yapılan ölüm keşifleriyle ilgili onlarca örnek tespit edilmiştir
99

. Ayrıca kaybolan 

ahvalinden haber alınamayan insanlarında şehrin en yüksek yöneticisinin sorumluluğu altında 

olduğu anlaşılıyor. Bu kişilerin bulunması için yöneticiler tarafından da gayret gösterildiği 

belgelere yansımıştır
100

. 

                                                
93 KŞS, Nr. 9, s.11-1. 

94 Yakalanan eşkıyaların üzerlerinden Abdurrahman’a ait 1 siyah pençe, 1 kılıç, 1 kadife kavuk, 1 deve yükü şal, 

1 kemer, 50 riyali kuruş, 6000 akçe, 1 daray-ı kise, 1 enam-ı şerif, 1 yüzük, 1 sim kuşak, 1 at, 1 şam-ı eğer, 1 çift 

üzengi, 1 kaftan ve daha birçok eşya bulunmuştur. Eşyalar şakilerden alınarak Abdurrahman’a teslim edilir. Bkz. 

KŞS, Nr. 7, s.108-2, Nr. 6, s. 27-3. 

95 KŞS, Nr. 9, s. 144-3; Bu dönemde “mübaşir geliyor seni ahzedecek “diyerek halkı tedirgin eden kişilere 

rastlanmış ve bu kişilere beylerbeyi tarafından müdahale edilmiştir. Bkz. KŞS, Nr. 9, s.57-2. 

96 KŞS, Nr. 9, s.58-1. 

97 KŞS, Nr. 9, s. 31-1. 

98 KŞS, Nr. 6, s. 39-1. 

99 KŞS, Nr. 6, s.3-3, 27-2, 39-1, 41-1, 50-4, 51-1, 54-3, Nr. 7, s.65-3, Nr. 8, s.179-1, Nr. 9, s.47-2, 54-3, 128-2, 

208-3. 

100 KŞS, nr. 7/107-22. 
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 Beylerbeyi Divanı ve mahkemenin şehirde veya eyalet dahilinde ortaya çıkan bütün 

huzursuzluklarda çözüm mercisi olduğu anlaşılmaktadır. Burada çözülemeyen meselelerde 

Divanı Hümayun’a intikal ediyordu. Zaten her fırsatta merkezi ilgilendiren bütün durumlarda 

merkezden görüş soruluyor ve ona göre hareket ediliyordu
101

. Beylerbeyi sahip olduğu bütün 

sorumlulukları ,devlete ve topluma karşı görevlerine yerine getirirken divan üyeleri ve 

eyaletin diğer yöneticileri, emrinde olan kapı halkı ve adamları ile işbirliği içerisindeydi. 

Aşağıda Konya Şehri’nde görev yapan diğer yöneticiler ele alınmıştır.  

 2-Mütesellim 

 Mütesellim, Tanzimat’tan önce vali ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan sancak ve 

kazaların idaresine memur edilenler hakkında kullanılan bir tabirdir
102

. 

 Beylerbeyi ve sancakbeylerinin sefer veya başka sebeplerle görev yerlerinde 

bulunmadıkları zamanlarda yerlerine tayin ettikleri kimseler olan mütesellimler, bulundukları 

bölgede devlete, beylerbeyi ve sancakbeyine ait gelirleri topladıkları gibi bu bölgenin 

idaresini de üstlenirlerdi
103

.  

 Karaman Eyaleti’nde görev yapan mütesellimlerin isimlerine sicillerde kayıtlı bazı 

belgelerde tesadüf edilmiştir. Bu belgelerden anlaşıldığına göre beylerbeyi görevine 

atandıktan hemen sonra kendisine bir mütesellim atamaktaydı. Karaman Eyaleti’ne 

Beylerbeyi olarak tayin edilen Vezir Mehmet Paşa, atama haberini aldıktan hemen sonra Ali 

Ağa’yı mütesellim tayin etmişti
104

. Yine Vezir İbşir Mustafa Paşa Beylerbeyli’ğe tayininden 

hemen sonra mütesellimini değiştirerek Hasan Ağa’yı mütesellim tayin etmişti
105

. Bazılarının 

görev değişikliklerinde mütesellimleri beraberlerinde götürdükleri de anlaşılmaktadır. 

 Karaman Eyaleti’nde görev yapan mütesellimlerin birçok meselede beylerbeyi adına 

tasarrufta bulundukları
106

, onların adına görev tevcih ettikleri bilinmektedir.
107

 Beylerbeyi 

idarî veya malî bir çok konuda mütesellimi görevlendirmekteydi. Eyalette vaki olan bir çok 

olay mütesellimin tayin ettiği mübaşirler tarafından sorgulanmakta ve 

                                                
101 KŞS, Nr. 7, s.157-1, Nr. 6, s.160-1. 

102 Pakalın, Deyimler, C.II, s.639. 

103 İpşirli, “Devlet”, s. 236.  

104 KŞS, Nr. 9, s.180-1. 

105 KŞS, Nr. 8, s.270-1. 

106 KŞS, Nr. 9, s.11-1, Nr. 7, s.14-3. 

107 KŞS, Nr. 7, s.170-1. 
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neticelendirilmekteydi
108

. Mütesellimin bazı meselelerin araştırılması sırasında bizzat olay 

yerine gittiği de anlaşılmaktadır. Karaman Eyaleti Beylerbeyi Durak Mehmet Paşa’nın 

mütesellimi subaşının içkili bir mecliste fahişelerle beraber olduğu haberini alınca olay yerine 

giderek baskın ve tahkikat yapmıştır
109

. 

 Bu anlamda mütesellimin hem idarî hem de malî konularda beylerbeyi adına 

tasarruflarda bulunan sancak yöneticisi olması, belki de onun beylerbeyinin en yakınlarından 

seçilmesini de gerektirmiştir
110

. 

 3-Yeniçeri Serdarı 

 Yeniçeri Serdarları, kazalarda bulunan yeniçeri, cebeci, topçu ve acemi oğlanların 

serdarları ve zabitiydi
111

. 

 Yeniçeri serdarları, yeniçeri ağasının mektubu ile atanmaktaydı
112

. Bunlar sorumlu 

oldukları kuvvetlerin zapt edilmesi, suç işleyenlerin mahkemeye teslimi, ve ceza alanların 

hapsedilmesi gibi görevleri vardı
113

. Yeniçeri Serdarı, bulunduğu yerde kendisine bağlı 

askerlerden vâris bırakmadan ölenlerin mallarının Yeniçeri Beytü’l-mâl’ine ulaştırılmasını ve 

muhafaza edilmesini de sağlıyordu
114

. 

 4-Alaybeyi 

 Alaybeyi, sancak merkezlerinde miralay rütbesindeki jandarma kumandanlarına 

verilen unvandı
115

. 

 Alaybeyiler bulundukları sancakların askeri işleriyle ilgilenirler,tımar tevcihleri yapar, 

tımarlı sipahilerin her türlü askeri problemlerine çözüm bulur veya merkeze aktarırdı. 

Alaybeyi, yetkisini tımar alanındaki her türlü problemleri merkezle koordineli bir şekilde 

kullanmaktaydı
116

.  

                                                
108 KŞS, Nr. 8, s.11-2. 

109 KŞS, Nr. 7, s.71-3, Nr. 9, s.11-1. 

110 Oğuzoğlu, Konya, s. 69. 

111 Küçükdağ, Konya, s.114. 

112 KŞS, Nr. 8, s.265-1. 

113 Oğuzoğlu, Konya, s.72. 

114 KŞS, Nr. 6, s.5-3. 

115 Pakalın, Deyimler, C. I, s.45. 

116 KŞS. Nr. 7, s. 188-1. 
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 5-Şehir Subaşısı 

 Osmanlı Devleti’nde ilk ihdas edilen memuriyetlerden biride subaşlılıktır. Osman Gazi 

Karahisar’ı fethettiği zaman hükümet işlerini oğlu Orhan Bey’e subaşılığı da kardeşi Gündüz 

Bey’e tevcih etmişti. Subaşılık biri miri diğeri de tımar subaşılıkları olmak üzere iki kısımdı. 

Miri subaşılar şehirde ihtisap vazifesi ile mükellef olan subaşılardı
117

. 

 Miri yani şehir subaşısı, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarından itibaren XV. yüzyılın 

sonlarına ve hatta XVI. yüzyılın ilk yarısına kadar doğrudan doğruya merkezden atanan , 

askerî ve idarî görevler yüklenmiş, örf taifesinin önemli hizmetlerinden biri iken daha sonra 

beylerbeyi veya sancakbeyine bağlı, onlar tarafından atanan bir hizmetli durumuna girmişti
118

. 

XVII. yüzyılın ilk yarısında  da beylerbeyine bağlı olup beylerbeyi tarafından 

atanmaktaydı
119

. Subaşının tayini, beylerbeyinin durumu bir mektupla kadıya bildirmesiyle 

başlamaktadır
120

. Kadı bunu sicile kaydetmektedir
121

. Bazı atama mektuplarının mütesellim 

tarafından gönderildiği ve böylece onlarında subaşı tayin edebildikleri anlaşılmaktadır
122

. 

 Subaşıların atama kayıtları incelendiğinde onların genelde üç aylık dönemler için 

atandığı görülmüştür. Bir atama belgesinde Konya şehir subaşılığı 1056 Recebinden 3 ay 

tamamına değin Mevlüt Ağa’ya verildi
123

. Deniliyordu. Tespit edilebilen diğer atama 

kayıtlarında da ifadeler aşağı yukarı bu şekildeydi
124

. Bazı atama kayıtlarında tayin sürelerinin 

daha az, bazılarında ise daha fazla olduğu anlaşılmıştır
125

. Konya şehir subaşılığı müstakil 

olarak tasarruf edildiği gibi müşterek olarak da tasarruf ediliyordu. Mesela bir atama kaydında 

“Abdullah Bey ile Hüseyin Bey şerik olsun deyu buyruldu”. Denilmektedir
126

. 

 Subaşıların görevleri başlıca iki noktada toplanmaktaydı. Bunlardan ilki bad-ı heva’yı 

toplamaktı. Belgelerde bu durum; beylerbeyinin ifadesiyle “Cürm-i cinayeti resm-i örfi, 

arûsane her resmi kadim üzere mumaileyhe zabt ve tasarruf ettiresin”. şeklinde ifade 

                                                
117 Pakalın, Deyimler, C III, s.261. 

118 Yücel, “Desantralizasyon”, s.667 

119 KŞS, Nr. 8, s. 258-2. 

120 KŞS, Nr. 8, s. 258-4. 

121 KŞS, Nr.  8, s.294-3. 

122 KŞS, Nr. 7, s.170-1. 

123 KŞS, Nr. 8, s.282-2. 

124 KŞS, Nr. 7, s.163-3, Nr. 8, s.25-4, 294-3. 

125 KŞS, Nr. 7, s.157-2, 185-4, Nr. 6, s. 68-2. 

126 KŞS, Nr. 8, s.273-1, Nr. 7, s.163-3, 185-4. 
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edilmişti
127

. Subaşılar bu konuda beylerbeyi adına hareket ederken, aynı zamanda ona karşı 

sorumluydular. Beylerbeyiler, taraf-ı ahardan bir fert taarruz eylediğinde ve her ne zuhur 

ederse bizden sorula .diyerek subaşılara her türlü soruna karşı güvence vermişlerdi
128

. 

 Subaşıların malî sorumlulukları yanında birde kolluk görevleri vardı. Konya Şehir 

Subaşısı mahkemede bir kişi hakkında davacı olurken iki gece önce kol gezerken ifadesini 

kullanmıştır. Peki subaşıların kolluk görevlerinin sınırları neydi? Sicillere yansıyan 

davalardan anlaşıldığına göre subaşılar geceleri kol gezerek uygunsuz takımının teftiş ve 

taharrisiyle meşgul olmaktaydılar. Konya Şehir Subaşısı Mehmet Bey bir gece kol gezerken 

Şerafeddin Cami’si yakınlarında bir sarhoş yakalamış mahkemeye sevk etmek istemişti. Fakat 

yolunu kesen bazı kişiler sarhoşu zorla elinden almışlardır
129

. Şehir Subaşısı Abidin Bey At 

Pazarı Kapısı haricinde bir dükkanda bazı esnafları içki içerlerken yakalamış ve onları 

mahkemeye sevk etmiştir
130

. 

 Subaşılar kol gezerlerken uygunsuz ve ahlâksız işlerle meşgul olanları yakalayarak 

mahkemeye sevk ediyor, durumlarından şüphelendikleri insanlar hakkında da tahkikat 

yaptırabiliyorlardı
131

. Mesela, Seb’a Hevan Mahallesi’nden bir kadının zina halinde olduğu 

işitilmiş ve hemen bu kişi hakkında tahkikat yaptırılmıştır. Şehir sakinleri gördükleri yada 

işittikleri bu tür uygunsuz durumları subaşıya haber vermekteydiler. Ama zaman zaman 

subaşılar asılsız haber ve iddialarla ahaliyi tedirgin ediyorlardı
132

. Sicillerde zina halinde 

olduğu için subaşı tarafından mahkemeye çıkarılmış hakkında tahkikat yaptırılmış insanlara 

dair bir çok örnek vardır
133

. Bu dönemde evlerinde içki meclisleri düzenleyen küplerce içki 

barındıran insanlardan bazılarının subaşılar tarafından ortaya çıkarılarak mahkemede 

yargılanmaları sağlanmıştır
134

. Subaşıların hırsızlık yapanları da tespit ederek mahkemeye 

sevk ettiği anlaşılmaktadır
135

.  

 Bütün bu örneklerden anlaşılmıştır ki, şehirde kolluk görevini yerine getiren 

subaşıların suçlu olduğu görülmüş veya suçlu olduğundan şüphe duyulmuş olan kişileri de 

                                                
127 KŞS, Nr. 7, s.157-2. 

128 KŞS, Nr. 7, s.163-3, 185-4. 

129 KŞS, Nr. 6, s.150-2. 

130 KŞS, Nr. 7, s.16-1, Nr. 9, s.10-2. 

131 KŞS, Nr. 9, s.201-3.  

132 KŞS, Nr. 9, s.10-2. 

133 Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 9, s.138-3, 10-2, Nr. 7, s.110-2. 

134 Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 7, s.24-2, 149-1, Nr. 9, s.106-2. 

135. KŞS, Nr. 7, s.8-2, 12-3. 
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elini kolunu bağlayarak mahkemeye götürdüğü, uygunsuz ve ahlâksız durumlara sahne olan 

evlere mahkeme görevlileri ile birlikte baskın yaptıkları ve her türlü adli vakayı mahkemeye 

ihbar etmekle yükümlü olduklarını söylenebilir. Bunların kolluk görevlerini yerine 

getirmelerinde kendilerine ases adı verilen kişilerinde yardım ettiği bilinmektedir. Subaşıların 

kethüdalarının da bulunduğu anlaşılmaktadır.
136

. 

 Subaşılar genelde Beylerbeyilerin kapılarındaki adamlardan seçilmekteydi
137

.bu 

itibarla beylerbeylerine sadık olmaları, onların verdiği görevleri layığı ile yerine getirmeleri 

ve onların haklarını korumaları beklenirdi. Bazen istisnai durumlarda olabiliyordu
138

. 

 6-Beytü’l-mal Emini 

 Sicillerde Karaman Defterdarı Canib-i Beytü’lmalı olarak ifade edilen Beytü’lmal; 

Osmanlı Devleti’nde vârisi mâlum ve hazır olmayan ölülerden kalan eşya ve buna benzer 

malların muhafaza edildiği idareydi.
139

. 

 Sicillerde Beytü’l-mâl ile ilgili belgelerden, varis bırakmadan ölenlerin terekelerinin 

Beytü’l-mal Eminleri vasıtasıyla kabzedilerek Beytü’lmal’e sevk edildiğine dair bilgiler tespit 

edilmiştir
140

. Aynı zamanda varisi malum olmayan mallar içinde aynı işlem 

tekrarlanıyordu
141

. Beytü’l-mâl’e nakledilen bu malların varisleri zuhur ettiğinde mahkemeye 

müracaat ederek varis olduklarını ispat etmişler ve kendilerine ait olan mirası 

                                                
136 Mesela, Konya Şehir Subaşısı İsmail Ağa’nın kethüdası Halil Çelebi, Arslan adındaki bir kişiyi mahkemeye 

sevk ederek kendisinden davacı olmuştu .KŞS, Nr. 7, s.29-2. 

137 Bir örnekte “ Beylerbeyi Hazretlerinin Ağalarından” bir kişi subaşı olarak atanmıştı. Bazı örnekler için Bkz. 

KŞS, Nr. 7, s. 163-3, 170-1, 175-3,  

138  Burada bir şehir subaşısı hakkında mahkemeye yansıyan bir belgeye aynen yer verilmiştir. Bu belge 

subaşıların yapılmasına izin vermemesi gerektiği bir işe kendisinin de dahil olduğuna dair istisnai bir örnektir. 

Bu belgede ayrıca mahallenin en önemli üyelerinden olan mahalle imamlarının, mahallenin huzurunun temin 

edilmesindeki görev ve sorumluluklarına dair çok açık bir örnek olayda bulunmaktadır. “Mahmiye-i Konya 

mahallatından Hoca Faruk Mahallesi İmamı Abdülkerim tarih-i kitap gecesi meclis-i şer’a gelip takrir-i kelâm 

edip, mahalle-i merkumede Cerrah Mehmet’in hatunu Ayşe nam hatunun menzilinde halâ Konya subaşısı 
Abdullah, Fatma ve Zülfü nam fevahiş ile şurb-ı hamr ve fesat edip ve her bar makûle fiilinden menzilin sahibesi 

Ayşe haliya olmayıp kıbel-i şer’i şeriften üzerlerine varılıp vaki hali keşf ve müşahade olunmak matlubumuzdur,  

dediklerinde canib-i şer’i kavimden Abdüllatif Efendi ile Karaman Beylerbeyi Durak Paşa’nın kethüdası ve 

mütesellimi olan Mehmet Ağa zeyl-i kitapta isimleri mestur olan müslimin ile Ayşe’nin menziline varıldıkta 

Abdullah, fevahiş-i merkume Ayşe, Fatma ve Zülfüye ile şurbbı hamr ederken mezkur ve mezkuratı ahz edip 

canib-i şer’a ihzar eylemişlerdir. Gıbb’ül-İdtintak Fatıma ve Zülfiye’nin bu hal üzere oldukları mahalle halkı 

tarafından  haber verilince ahz ve sülb ve siyasetine hükm-i birle ma vak’a bittalep ketb olundu. Fi’l yevmü’l 

sadis rebiü’l-evvel hamse ve hamsin ve elf”. Bkz. KŞS, Nr. 7, 171-3. 

139 Pakalın, Deyimler, C.I, s.226. 

140 KŞS, Nr. 6, s.90-2, Nr. 7, s.26-3, Nr. 6, s.74-4. 

141 KŞS. Nr. 8, s.96-3; 8, s.212-2, 8-2, 38-1. 
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devralmışlardır
142

. Bu dönemde Beyt’ül-mâl Emini’nin haksız yere mallarını kabzettiğini 

iddia edenlerde eksik değildir
143

. 

 Varisi olmadığı için Beytü’l-mâl’e kalan eşya ve mallar talipleri çıkmadığından bir 

süre sonra eminler marifetiyle müzayedeye çıkarılmakta ve satılmaktaydılar
144

. Bu suretle 

satılan mülklerin gelirleri de Beytü’lmâl’e dahil edilmekteydi
145

. Bu dönemde Konya’da 

yaşayan bazı Hıristiyanlarında varisi malum olmayan eşyaları Beytü’l-mâl’e kalmıştı
146

.  

 Konya’da Karaman Defterdarlığı’na bağlı olan Beyt’ül-mâl’ın her türlü işi Eminler 

vasıtasıyla yürütülüyordu. Beyt’ül-mâl Emini 1641 yılında Mehmet Ağa, 1642 yılında 

Abdurrahman Bey, 1645 yılında Osman Ağa adındaki kişilerdi
147

. 1646 yılında Piri Beşe, 

Mehmet Çelebi b. Süleyman, 1647’de ise Hasan Ağa Beytü’lmâl Emini olarak görev 

yapmışlardır. Eminlerin çok uzun sürelerde görevde kalamadıkları anlaşılmaktadır
148

. 

 7-Konya Kalesi ve Görevlileri 

 a-İç Kale 

 İç Kale bugünkü Alaaddin Tepesi civarında Selçuklulardan önce de varlığı bilinen 

şehrin ilk kalesiydi
149

. 

 İç Kale muhtemelen Roma İmparatorluğu döneminde yaptırılmıştır. Kale Alaaddin 

Tepesini çift kat duvarla çevreliyordu. Duvarları moloz, kuleleri kesme taştandı
150

. Kalenin 

etrafında bir de hendek bulunuyordu
151

. Şehrin surları inşa edilince, burası İç Kale durumuna 

düşmüştü. Selçuklu Dönemi’nde aynı zamanda şehrin idare merkezi olarak kullanılan İç Kale 

Osmanlı Dönemi’nde sadece bir yerleşim bölgesi durumuna gelmişti
152

.  

                                                
142 KŞS, Nr. 6, 58-3, 98-1, Nr. 9, s.100-1,  

143 KŞS, Nr. 6, s.75-2, 137-2; Nr. 7, s.72-4,  

144 KŞS, Nr. 9, s.194-2; 193-3. 

145 KŞS, Nr. 7, s.47-3, Nr. 8, s.17-1, 28-2. 

146 KŞS, Nr. 8, s.212-2. 

147 KŞS, Nr. 6, s.74-4, 137-2, Nr. 7, s.26-3, 72-4. 

148 KŞS, Nr, 9, s.100-1, Nr. 8, s.38-2, 96-3. 

149 Yusuf Oğuzoğlu, (Kısaltma: “İdari”), “XVII. Yüzyılda Konya Şehri’ndeki İdarî ve Sosyal Yapılar”,Konya, 

(Der. Feyzi Halıcı), Basım, Ankara 1984, 101. 

150 Küçükdağ, Konya, s. 15. 

151 Bu dönemde subaşıdan kaçmaya çalışan bir kadın karanlıkta bu hendeğe düşerek yaralanmıştı. Bkz.  KŞS, Nr. 

7, s.24-2. 

152 Oğuzoğlu, “İdari”, s.101. 
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 İç Kale’nin yer aldığı Alaaddin Tepesi’nde, 1640-1650 yılları arasında İç Kale ismiyle 

anılan bir mahalle bulunuyordu. Bu dönemde bir yerleşim bölgesi olma özelliğine devam 

eden bölgede yaklaşık 50 Hıristiyan, 10-15 civarında da Müslüman Aile ikamet ediyordu
153

. 

 İç Kale inşa edildiği dönemden itibaren şehrin savunması için çok önemli bir mevkiye 

sahip olmuştu. Fakat şehrin dışına yaptırılan surlar dolayısıyla Osmanlı Dönemi’nde farklı bir 

işlev kazanmıştı. Burası 1640-1650 yıllarında güherçile kalhanelerinde işlenen barutların 

saklandığı bir mahzene de sahipti
154

. Ayrıca devlete ait belgelerin vergiden hasıl olan paranın, 

esnafın kıymetli eşyasının muhafaza edildiği ve suçluların hapsedildiği bir yer haline 

gelmişti
155

.  

 b-Dış Kale 

 Yapımı Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat zamanında 1221 tarihinde 

tamamlanmıştır. Dış kale Selçuklu dönemi Konya’sını çevrelemekteydi. 

 Osmanlılar zamanında şehir, güney ve güney doğu yönünde gelişerek dışa taştığından, 

dış kale eski önemini kaybetmiştir. Merkezi bir imparatorluğun kuvvetli otoritesi altında sura 

ihtiyaç duyulmadığından kapılarının büyük kısmı kapatılmış durumdaydı. Dış Kale XX. 

yüzyılın başlarına kadar zamanla tahrip olarak yıkılıp gitmiştir
156

. 

 Dış Kale yapıldığında 12 Kapısı vardı. Bunlar Larende, at Pazarı, Telli, Aksaray, 

Çeşme, Ayas, Ertaş, Ladik, Sille, İstanbul, Antalya ve Yeni Kapı adıyla anılan kapılardı
157

. 

Bunlardan en önemlileri büyük şehirler ve ülkeler arası ticaret yollarına açılmakta  ve şehir 

içerisindeki yol sistemi bu kapılara dayanmakaydı
158

. Niebuhr 1776 yılında Konya’ya yaptığı 

seyahatte bu sırada Konya’nın 7 giriş kapısı olduğu söyler
159

. XVII. yüzyılın ilk yarısında bu 

kapılardan At Pazarı, Ertaş, Çeşme, Aksaray ve Larende kapılarının faaliyette olduğu 

anlaşılmıştır
160

. Özellikle At Pazarı Kapısı sicillerde adına en fazla tesadüf edilenidir. Bu 

                                                
153 KŞS, Nr. 6, s. 8-1. 

154 KŞS, Nr. 7, s. 135-2. 

155 Küçükdağ, Konya, s.15. 

156 Küçükdağ, Konya, s.16. 

157 Oğuzoğlu, “İdari”, s.100. 

158 Ergenç, Konya, s.32. 

159 Nejat Göyünç, (Kısaltma: “Konya”), “Niebuhr ve 1776 Sonlarında Konya”, İpek Yolu, Konya I, 1998, s.11. 

160 KŞS, Nr. 6, s. 35-3, 67-2. 
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dönemde At Pazarı Kapısı’nda bir de kapıcı görev yapmaktadır
161

. Bu kapı bugünkü Kapı ve 

Aziziye camilerinin arasında yer alıyordu. Muhtemelen şehrin civarındaki köy yollarıyla 

bağlantılıydı. Ayrıca her kapı çevresi birer sanat ve ticaret merkezi haline gelmişti
162

.  

 c-Kale Görevlileri 

  Konya Kalesi görevlilerinden ancak Kale Kethüdası, Kale Dizdarı, ve Mustahfızları 

hakkında bazı bilgiler tespit edilebilmiştir
163

. 

 Dizdar, kale ile ilgili işlerin sorumlusu ve erlerinin komutandır. Görevi gereği kadıya 

ve beylerbeyine karşı sorumludur
164

. Konya Kalesi Dizdarı özellikle kalede muhafaza 

edilmekte olan barutun ihtiyaç olan mahallere sevk edilmesinde ve barutun emniyetle 

muhafaza edilmesinde diğer görevliler ile koordine halinde çalışmaktaydı
165

. Defterdarın ve 

beylerbeyinin baruthane ile ilgili meselelerde ilk muhatapları dizdardı. Kale ile ilgili bir çok 

mesele dizdardan sorulmakta ve sevkıyatlar ona göre yapılmaktaydı
166

.  

 Konya Kalesi’nin 1645 yılında Dizdarı Hamza Ağa’ydı. Hamza Ağa’dan sonra bu 

göreve Abdulbaki getirilmişti. Abdulbaki vazifesine günde 30 akçe karşılığında atanmıştır
167

. 

Bu tarihlerde Konya Kalesi Kethüdalığı’nda Mustafa adında bir kişi bulunuyordu. Mustafa bu 

görevi karşılığında 4000 akçelik tımar tasarruf ediyordu. Mustafa’nın ölümü üzerine 176. 

bölükte günlük 15 akçe ile silahtar olan Mehmet b. Ahmet 15 akçe ulufe ile bu göreve 

getirilmiştir
168

.  

 Kale görevlileri merkezden Kapıkulu Askerleri’nden ve özellikle tecrübeli olanlardan 

atanmaktaydı. Sicillerde Konya Kalesi’ne yapılan görevli atamalarına dair bilgilere çok sık 

tesadüf etmeyişimiz, atanmış görevlilerin uzun sürelerde görev yaptıklarını düşündürmüştür. 

                                                
161 Mesela, At Pazarı Kapıcısı Musa Beşe  kölesiyle birlikte  At Pazarı Kapısı dahilindeki bir dükkandan hırsızlık 

yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilmişti. Bkz. KŞS, Nr. 6, s.103-3, Nr. 7, s. 71-4; 1579 yılında Çeşme ve 

Larende kapılarının kapıcılığı tımar olarak veriliyordu. Ergenç, Konya, s.33 

162 Ergenç, Konya, s.33 

163 Oğuzoğlu, 18 Temmuz 1690 tarihli bir belgeden Konya Kalesi’nde bir dizdar, bir kethüda, bir imam ve bir 

müezinin görev yaptığını tespit etmiştir. Bunlardan başka, hepsi tımarlı 117 “merdân” kaleyi beklemekteydi. 

Oğuzoğlu, “idari”, s.102. 

164 Oğuzoğlu, Konya, s.76 

165 15 Mart 1660 tarihinde Konya Kalesi Dizdarı Memi Beşe’nin yaptırmış olduğu sayım neticesinde Konya 

Kalesi’nde 754 kundaklı ve kundaksız tüfenk ve 120 kese barut vardı. Ayrıca burçlar üzerine kurulmuş toplam 

20 adet top bulunuyordu. Oğuzoğlu, “idari”, s.102. 

166 Bu dönemde Konya Kalesi’nde mahzenlenmiş barutların miktarı konusundaki bir anlaşmazlık Kale Dizdarı 

olan Hamza Bey’e müracaat edilerek çözümlenmişti. KŞS, Nr. 7, s. 135-2, 156-1. 

167 KŞS, Nr. 7, 135-2. 

168 KŞS, Nr. 8, s.251-1, 261-1. 
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Yapılan tayinlerin de görevlilerin ölümü ile boşalan görevlere yenilerinin atanmasından ibaret 

olması da bu fikri kuvvetlendirmektedir. 

 B-Yargı 

 Askeri sınıfın bir diğer önemli kolu da ilmiye mensuplarıdır. Bunlar görevleri icabı 

toplumu yönetmek, eğitmek, aydınlatmak ve yargılamakla yükümlüydüler
169

. Aşağıda bu 

dönemde haklarında bilgi tespit edebildiğimiz ilmiye mensuplarının şehir yönetimindeki yeri 

ve etkileri incelenmiştir. 

 1-Kadı ve Naip 

 Kadıların görevlerinin iki kısma ayrılarak incelenmesi gereklidir. Zira kadıların 

normal yargı görevlerinin yanında bir çok idarî görevleri de vardır. Bazı İslâm devletlerinde 

noterlik ve benzeri kurumlarca yapılan işlemler, Osmanlı Devleti’nde kadılar tarafından 

yapılmıştır. Bu durum kadıların hem görevlerini hem de görev yaptıkları bölgelerdeki 

etkinliklerini artırmıştır
170

. 

 Osmanlı Devlet’inde medrese tahsili görüp icazet alarak mülazemet edenler müderris 

olmak istemeyip, kadılık yapmak isterlerse doğrudan kaza kadılıklarına tayin edilirlerdi. Bir 

müddet müderrislik yaptıktan sonra kadı olmak isteyenler ise müderrisliklerinin derecesine 

göre kaza veya sancak yada eyalet merkezlerinin kadıları olurlardı
171

. 

 Kadıların atama işlemleri Anadolu kazaskeri tarafından yürütülürdü. Kazasker 

tarafından yapılan arz ile kadı tayini gerçekleşirdi. Bu dönemde Konya’ya atanan bir kadının 

atama kaydında; Sabıka Lefkoşe Kadısı olan Mevlâna Mustafa, erbab-ı u’lum ve sahib-i 

fazilet olduğundan gayrı meşru ve dindar olup her vecihle inayet ve sezavâr-ı atıfet olduğu 

ecilden haliya 1504 -Recebin 16. gününden Konya kadılığı sana tevcih ve inayet olunmuştur, 

denilmektedir
172

. Kadıların azl haberleri de sicile kaydedilmektedir. Abdullah ibni el-Hac 

Süleyman azl haberini, İş bu gurre-i Şabanda azl haberi gelmiştir. Şükürler olsun Allah’a 

yine oldurmağa, el-fakir Abdullah ibni el-Hac Süleyman”, ifadeleriyle siciline 

kaydetmiştir
173

. 

                                                
169 Yücel, “Desantralizasyon”, s. 663. 

170 M.Akif Aydın, (Kısaltma: “Hukuk”), “Osmanlıda Hukuk” Osmanlı Devleti Tarihi, C.II, İstanbul 1999, s.394. 

171 İ. Hakkı Uzunçarşılı,(Kısaltma: İlmiye) Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1984, s.87. 

172 KŞS, Nr. 7, s.181. 

173 KŞS, Nr. 6, 55-1. 
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 Kadıların en önemli görevi yargılamaktır. Kadılar öncelikle kadılık bölgelerinde 

kendisine intikal eden bütün davaları dinlemektedir. Bir çok durumda halk tarafından bir 

hususun araştırılması için müracaatlar yapılmakta, böylece kadılarda o meselenin araştırılması 

için mahalline mübaşir yada naip göndermekteydiler
174

. Böylece miras paylaşımından ölüm 

keşiflerine kadar yapılacak bütün işlemler kadı marifetiyle yapılmakta, meseleler çözüme 

kavuşturulmaktaydı
175

. Kadı, mahkemesinde Müslümanların her türlü davasına gördüğü gibi, 

Konya’da yaşayan Hıristiyan halkında davalarını görüyordu.Konya’da yaşayan Hıristiyanlar 

en basit ihtilaflarını bile kadıya müracaat ederek çözüme kavuşturmaktan kaçınmıyorlardı
176

. 

 Ceza davalarında kadılarla, beylerbeyi, sipahi, subaşı gibi görevliler işbirliği 

içersindeydi. Fakat kadılar sadece yargılamakla sorumlu değillerdi
177

. Ayrıca işbirliği 

içerisinde bulunduğu beylerbeyinin sancağında bir çok idarî görevde üstlenmiş durumdaydı. 

Özellikle küçük yerlerde yürütmeyle ilgili birçok görevleri yerine getiren kadılar, özellikle 

kazalarda devletin doğrudan kendisiyle muhatap olduğu önemli bir idareciydi
178

. Kadılar 

iktisadî hayatın kontrolörlüğünü de yapmaktaydılar. Onların vazifelerinden birisi de ihtisap 

meselelerine nezaret etmekti. Narh, onun riyaset ve kontrolü altında tespit edilirdi
179

. Onlar 

aynı zamanda mahallindeki vakıfların şartlara uygun yönetilmesini
180

 vergilerin kanunname 

hükümlerine uygun olarak toplanmasını denetleyen, imam hatip ve vaiz gibi görevlileri tayin 

eden
181

 bir kamu görevlisiydi. Osmanlı Ordusu’nun yapacakları seferler sırasında ihtiyaç 

duyulan malzemelerin temin edilmesi gibi lojistik bazı meselelerde kadıların görev alanı 

dahilindeydi
182

. 

 Bütün bu görevlere terekelerin taksimi, vakıfların kurulması ve senetlerin tanzim 

edilmesi, alım, satım, kira, vekalet, vasi tayini, nikah akitleri, evlenme, boşanma vs. gibi her 

türlü hukuki işlemlerin yapılması da eklenirse, kadıların şehir yönetimi üzerindeki idarî, 

iktisadî, mülkî, askerî vs. bakımlarından bir çok görevi yerine getirdiği anlaşılmış olur
183

. 

                                                
174 KŞS, Nr. 6, s.11-1, 96-2, 126-2, Nr. 7, s.52-3, 135-1. 

175 KŞS, Nr. 8, 55-2, 163-2. 

176 KŞS, Nr. 6, s. 119-1. 

177 KŞS, Nr. 6, 150-2, Nr. 7, s.16-1, Nr. 9, s.10-2. 

178 Aydın, “Hukuk”, s.397. 

179 KŞS, Nr. 7, s.195-1, 196-1, Nr. 8, s.295-1. 

180 KŞS, Nr. 7, s.187-3. 

181 KŞS, Nr. 8, s.294-2, 279-3, Nr. 9, s.186-1. 

182 Aydın, “Hukuk”, s. 397. 

183 Örnekler için bu çalışmanın Vakıflar, Aile, ve Ekonomik hayat adındaki başlıkları incelenebilir.  
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 Kadılar yargı görevleri ve mahkemelerce yapılan her türlü işlemler için taraflardan 

miktarları kanunnamelerde belirtilen bir harç almakta ve geçimlerini bunlarla 

sürdürmekteydiler
184

. Bazı kadıların halktan zorla hayvan, mal, eşya veya para aldıkları ve 

usulsüz harçlar talep ettikleri de görülmekteydi
185

. 

 2-Mahkeme ve Mahkeme Görevlileri  

 Konya mahkeme binası Şerafettin Cami’nin kuzeydoğusunda olmalıydı. Evliya 

Çelebi, Şems-i Tebrizi Tekkesi’nden bahsederken, mahkemeye karib tekye-i kadimdir, 

demektedir
186

. Mahkemenin Saraçzade Han’ı yakınında olduğu ve Şerafeddin Cami’den 

mahkemeye doğru gidilen bir yolun bulunduğu bilinmektedir
187

. 

 Sicillerde mahkeme-i şerife tabirinin kullanılması da kadının evi dışında ayrı bir 

mahkeme binasının bulunduğunu anlatmaktadır
188

. Mahkeme görevlilerinin çokluğu da bu  

duruma delil olarak gösterilebilir. Mahkemeye yapılan müracaatlar neticesinde kadı 

tarafından bir çok meselenin aydınlatılması için naiplerin gönderildiği ve bunların birden 

fazla olduğu anlaşılmaktadır
189

. Böylece bir çok olay mahallinde muhakeme edilmektedir
190

.  

davaların mahkemeye sevk edilmesinde görevli muhzır ve muhzırbaşılar da kadıların 

yardımcılarıydılar
191

. Kadı Sicilleri incelendiğinde, mahkemelerde görülen davaların 

kayıtlarının tutulmasında katiplerin görev yaptığı ve kayıtlardaki aynı güne ait bir çok kaydın 

farklı yazı stil ve şekillere sahip olmasından dolayı, bu işin en azından birkaç kişi tarafından 

yapıldığı tahmin edilebilir. Kadılar yargı görevlerini yerine getirirken bütün bu mahkeme 

görevlileri ile birlikte hareket etmekteydiler. Gerektiğinde müftülerden de yardım talep 

ederlerdi. Kadıların diğer bir yardımcısı şuhudü’l-hal’di. Bunlar mahkemeye intikal eden 

yargılamanın müşahitleriydi. Udulü’l-müslimin’de denilen bu kişiler muhakemenin işleyişine 

                                                
184 Aydın, “Hukuk”, s.398. 

185 Mesela Bozkır Kadısı bundan dolayı Konya Kadısı’na şikayet edilmişti. KŞS, Nr. 8, s. 280-1; Konya’ya tayin 

edilen Silifke Kadısı’nın da halktan haksız yere para aldığı iddia edilmişti. KŞS, Nr. 6, s.135-1. 

186 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.III, s. 22. 

187 Oğuzoğlu, “idari”, s.99. 

188 KŞS, Nr. 6, s. 132-1; Oğuzoğlu, mahkeme binasının iki katlı bir yapı olduğunu içinde matbahı yazlık 

trabzonu ve dışında ise bir ahırı olduğunu belirtmiştir. Oğuzoğlu, “idari”, s.99 

189 KŞS, Nr. 7, s. 52-3, 135-1, Nr. 8, s. 55-2, 63-2, 139-1,158-2, 184-1, 220-1. 

190 KŞS, Nr. 7, s.35-1, 52-3, Nr. 9, s.121-3. 

191 KŞS, Nr.6, s.132-1. 
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veya karara müdahale etmezler sadece kadının adil karar vermesinde varlıklarıyla etkili 

olurlardı
 192

. Sicillerde birçok kararın altında bu şahitlerin isimlerini bulmak mümkündür. 

 Davacı olarak mahkemeye başvuranlar, belki de ilk aşamada problemi çözmek için 

öncelikle aile büyüklerine, yaşlılara başvurmuş, ancak bu kişilerin ortaya koydukları çözümü 

yeterli görmedikleri yada meseleleri çözülmediği için mahkemeye müracaat etmiştirler. 

Çünkü mahkemeye yansımış bir çok dava, akabinde kişilerin kendi aralarında çözüme 

kavuşturulmakta ve davadan vazgeçilmektedir
193

. Bu dönemde mahkemeye intikal eden bazı 

davaların zaman aşımına uğradığı da anlaşılmıştır. Nitekim bir mülk anlaşmazlığı davasında, 

“15 senedir terk olunan davanın istima’ı memnu olmaya”, denilerek dava reddedilmiştir
194

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
192 Aydın, “Hukuk,” s.399. 

193 KŞS, Nr. 6, s.90-3, 126-2, 72-2,  

194 KŞS, Nr. 6, s.96-2, 127-1. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİNİ VE SOSYAL HAYAT 

 I-Dini ve Sosyal Yapılar 

 Bu bölümde 1640-1650 yılları arasında Konya Şehri’nde varlığı tespit edilebilen dini 

ve sosyal yapılar incelenmiştir. Bunlar içerisinde camiler, mescitler, tekke ve zaviyeler gibi 

ibadetin yapıldığı mekanlar bulunduğu gibi, medreseler gibi eğitim öğretimin yapıldığı 

mekanlarda bulunmaktadır.  

 Burada sicillerden hakkında az veya çok oranda herhangi bir bilgi temin edilen bütün 

müesseselere yer verilmiştir. Sicillerde daha çok o müessese de görev yapan kişiler, ve 

müessesenin 1640-1650 yıllarındaki faaliyetlerini ortaya koyacak veriler elde edilmiştir. 

Bunun haricinde binaların sanat tarihi açısından genel bir değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Çünkü hem belgeler buna imkan tanımamış hem de ayakta olan müesseselerin bir çoğu 

hakkında bu tür çalışmalar yapılmıştır. Fakat eğer sicillerde tesadüf edilmişse binanın tamiri 

ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

 A-Dini Yapılar 

 1-Alaaddin Cami 

 Selçuklu Devri’nin selâtin camilerindendir
195

. Alaaddin Tepesi’nin kuzeydoğu 

köşesinde köşkün güneyinde yer almaktadır
196

. 

 1644 yılında Alaaddin Cami’nin imamı günde on akçe alıyordu. Bu sırada imam 

olarak Mehmet Hoca görev yapıyordu
197

. Bu tarihlerde camide görev yapan diğer bazı 

görevlilerde tespit edilmiştir. Sermahfil olarak Mehmet Halife, hafızlık görevlerinde Hüseyin 

Halife, Vahid Efendi ve Mahmut Efendi, bulunmaktaydı. Caminin bevvablığı Mehmet Halife, 

kitabeti ise Mehmet üzerindeydi.
198

. 1645 yılında gönderilen bir ferman suretinden camide 

görev yapan hizmetliler hakkında da bilgi edinilmiştir. Sultan Alaaddin Vakfı köylerinden 

                                                
195 Küçükdağ, Konya, s. 32. 

196 Konyalı, Konya, s.293. 

197 KŞS, Nr. 7, s.184-2. 

198 KŞS, Nr. 7, s. 47-1, 43-1. 
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olan Sille Köyü Hıristiyanlarından 5 kişi, kış günlerinde Alaaddin Camisi’nin karını kürüyüp 

lazım gelen diğer işleri de yapmaktaydılar
199

.  

 Cami minaresinin ve diğer bazı yerlerinin 1644 yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu tamir 130.000 akçeye mâl olmuştur. Yapılan masrafın 120 Riyali kuruşu şeyhülislâmdan, 

6000 akçesi defterdardan ve kalan kısmının vakfın gelirlerinden ve görevli hisselerinden 

karşılanması kararlaştırılmıştır
200

. Fakat tamir için yapılan masraflar mütevelli ve cami 

görevlileri arasında bazı anlaşmazlıkların doğmasına sebep olmuştur
201

. Alaaddin Cami Vakfı 

hakkında geniş bilgi vakıflar bölümünde verilmiştir. 

 2-Şerafeddin Cami 

 Şerafeddin Cami, Alaaddin Tepesi’nin doğusunda mahkeme hamamının 

güneyindedir
202

. İlk yapısı XIII. yüzyıla ait iken yıkılmış ve yerine bugünkü kubbeli cami 

XVII. yüzyılın ilk yarısında, 1636 yılında yapılmıştır
203

. 

 Bu dönemde Şerafeddin Camisi’nde görev yapan kişilere ait bilgi tespit edilememiştir. 

Fakat bazı vakıf görevlileri bilinmektedir. Vakfın 1645 yılında mütevellisi Mustafa isminde 

bir kişiydi. Bu tarihte cabi olan Hasan b. Recep görevden alınmış ve yerine el-Hac Kenan b. 

Abdi günlük 5 akçe vazife ile cabi tayin edilmişti
204

. 

 Şerafeddin Cami Vakfı’nın Abacılar çarşısında dükkanları vardı. Bu dükkanlardan bir 

tanesi aylık 15 akçe karşılığında kiraya verilmişti
205

. 

 3-Selçuk Cami 

 İbrahim Bey İmareti ve Nizamiye Medresesi bitişiğinde olan bu cami Selçuklu 

Dönemi eseriydi
206

.  

 Bu dönemde caminin müezzini olan Abdi vefat edince yerine günde iki akçe ile 

Memiş adındaki bir kişi, müezzin tayin edilmiştir
207

. Bu tarihlerde cami vakfı, İbrahim Bey 

                                                
199 KŞS, Nr. 9,s. 226-2, Nr. 8, s.80-1. 

200 KŞS, Nr. 7, s. 47-1, 43-1. 

201 KŞS, Nr. 7, s.32-3. 

202 Konyalı, Konya, s.543. 

203 Küçükdağ, Konya, s.36. 

204 KŞS, Nr. 8, s. 274-3. 

205 KŞS, Nr. 6, s. 40-4. 

206 Küçükdağ, Konya, s. 33 

207 KŞS, Nr. 9, s. 215-2 
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İmareti Vakfı’na dahil olan Kapan Han’ın 1647 yılında 24.000 akçeye ihale edilmesi üzerine 

ayda 140 akçe gelire sahip olmuştu
208

. 

 4-Diğin Cami 

 Diğin Cami, sur haricinde çarşı içinde bulunan Debbağhane’de bulunuyordu
209

. 

Karamanoğulları döneminde yaptırılmış olan cami halen ayaktadır
210

. 

 Bu dönemde Diğin Cami cemaatinin camiye yapılan tayinlerde oldukça etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğin Cami imamı olan Derviş Mehmet’in ölümü üzerine yerine oğlu Ahmet 

tayin edilmişti. Fakat cemaat mahkemeye müracaat ederek imam Ahmet’ten memnun 

olmadıklarını ve yerine el-Hac İsmail’in tayin edilmesini istemişlerdir. Çünkü İsmail, “Salat 

ve silad ile maruf, diyanet ve takva ile mevsuf, müstakim dindar ve müttaki olup hidmet-i 

hitabete uygundur”. Fakat Ahmet, “taze ve ehl-i heva olduğundan başka hitabete iktidarı 

olmayup ulum-u arabiyeden de haberi yoktur.” Bunun üzerine görev layık olana yani el-Hac 

İsmail’e verilmiştir. Çarşı esnafının bu konuda oldukça hassas olduğu da anlaşılmaktadır
211

. 

 Bu tarihte görev yapan hatip günde 3 akçe almaktadır
212

. Camide sermahfil, kayyum 

ve ferraş olarak görev yapan Mehmet’in ölümü üzerine günde 1,5 akçe sermahfillik, 1,5 akçe 

kayyumluk görevi Derviş Mehmet’e verilmiştir
213

. 

 Bu sıralarda Diğin Cami vakfının mütevellisi Ahmet adında bir kişiydi.Ahmet günde 1 

akçe almaktaydı. Bu dönemde camiye başka tayinlerde yapılmaya devam ediyordu
214

. 

 5-Meram (Hatıplıoğlu) Cami 

 Cami, Meram’da bulunuyordu. Hatıplızade demekle bilinen Mehmet adında bir kişi 

yaptırmıştı. 1647 yılında cami vakfının mütevellisi Ulaş adında bir kişiydi
215

.Vakfın arazileri 

arasında Şeyh Vefa Camisi yakınlarında 1 kıt’a bağda bulunuyordu
216

. 

                                                
208 KŞS, Nr. 8, s. 296-2. 

209 KŞS, Nr. 7, s.91-2. 

210 Küçükdağ, Konya, s.34. 

211 KŞS, Nr. 7, s.91-2, 161-3. 

212 KŞS, Nr. 7, 82-3, Nr. 8, s.283-2. 

213 KŞS, Nr. 7, s.181-3. 

214 KŞS, Nr. 8, s.220-1, 276-3, 287-4. 

215 KŞS, Nr. 8, s.254-2. 

216 KŞS, Nr. 9, s.157-1. 
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 6-Kadı İzzettin Cami 

 Selçuklu Dönemi camilerinden olup şu anda yeni yapılı olanı İmam Hatip Lisesi 

bitişiğindedir
217

.Cami’nin 1252 yılında yapıldığı ifade edilmektedir
218

. 

 .Bu cami XVII. yüzyılın ilk yarısında da faaliyettedir. 1646 yılında camide hatip 

görevinde bulunan Mustafa senede 4 hisse galle almaktadır
219

. Bu tarihte vakfının mütevellisi 

Derviş Ali’dir
220

. 

 7-Kadı Mürsel Cami 

 Karamanoğulları ümerasından Kadı Mürsel tarafından yaptırılmıştır. Bugünkü 

Araboğlu makasındadır
221

. Cami 1409 yılında yapılmıştır
222

. 

 Cami vakfının 1641 yılında mütevellisi Mevlânâ Ahmet Efendi’dir. Cami, Ağaç Pazarı 

denilen mevkiye yakındır. Burada bulunan arazilerden ve Börkçü dükkanlarından bir kısmı 

vakfa aitti. Bu arazilerin bir miktarı Ayşe bt. Gülab adındaki bir hatun tarafından tasarruf 

ediliyordu
223

. 1647 yılında vakfın mütevellisi olan Ahmet günde 4 akçe almaktaydı
224

. 

 8-Mercan Cami 

 Mercan Cami Göktaş Mahallesi’nde bulunuyordu
225

. 1645 yılında cami vakfının 

mütevellisi Osman b. el-Hac Mustafa, 1646 yılında ise Abdüsselam b. el-Hac Mehmet’ti
226

. 

 9-Alevi Sultan Cami 

 Bugünkü Konya Hükümet Konağı’nın batı kısmında olup, yıktırıldığı için yeri bir 

kitabe ile gösterilmektedir
227

. Bu mescit XIII. yüzyılda yapılmıştır
228

. 

                                                
217 Küçükdağ, Konya, s.33. 

218 Ergenç, Konya, s.41. 

219 KŞS, Nr. 8, 272-3. 

220 KŞS, Nr. 8, s.266-2. 

221 Küçükdağ, Konya, s.34. 

222 Ergenç, Konya, s.42. 

223 KŞS, Nr. 6, s. 80-1. 
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 Cami Vakfının 1644 yılında mütevellisi es-Seyyid İmdad olup günde 3 akçe 

karşılığında görev yapmaktaydı
229

. Haffaflar Çarşısı’nda bulunan ve Ali Ağa Vakfı’na senede 

48 akçe icare-i zemini olan bir adet dükkandan hasıl olan meblağın Alevi Sultan Camisi’nde 

imam olanlara ait olduğu anlaşılmaktadır
230

. 

 10-Ahmet Fakih Cami 

 Cami, Selçuklu Dönemi eseri olup aynı adla anılan mahallededir. yapılış tarihi 

1221’dir
231

. 1644 yılında imamlığını Derviş Mehmet yapmaktaydı. Onun ölümü üzerine oğlu 

Ahmet imam olmuştu. Ahmet günde 4 akçe alıyordu
232

. 

 11-Tacü’l Vezir Mescidi 

 Mescit, Çilingirler Çarşısı köşesinde Ali Şerbeti Mahallesi’ndeydi
233

. Mescit 1239 

yılında yaptırılmıştır
234

. 

 1642 yılında mescit vakfının mütevellisi ve imamı Ahmet Efendi b. Recep’ti 

Çilingirler Çarşısı’nda bulunan dükkanların bir kısmı vakfa kira veriyorlardı
235

.Vakfın Ali 

Şerbeti Mahallesi’nde arazileride bulunuyordu. Bu araziler üzerinde yapılmış olan bazı evler 

vakfa kira ödemekteydiler
236

.  

 12-Haffaflar Mescidi 

 Mescit Haffaflar Çarşısı’ndaydı. Çarşıda bulunan bazı dükkanlar mescit vakfına kira 

vermekteydiler
237

.  

 13-Çancılar Mescidi 

 Mescit Çancılar Çarşısı’ndaydı. At Pazarı Kapısı dahilinde bulunan bazı dükkanlar 

mescit vakfına zemin kirası veriyorlardı
238

. 

                                                
229 KŞS, Nr. 7, s.173-1. 

230 KŞS, Nr.  6, s.143-3. 

231 Ergenç, Konya, s.41 

232 KŞS, Nr. 7, s.183-4 

233 KŞS, Nr. 6, s. 66-3. 

234 Ergenç, Konya, s.41. 

235 KŞS, Nr. 6, s.161-1. 

236 KŞS, Nr. 8, s. 170-1. 

237 KŞS, Nr. 7, s. 56-2 Nr. 6, s.152-5. 

238 KŞS, Nr. 6, s.162-3. 
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 14-Çıralı Mescit 

 Çıralı Mescit kendi adıyla anılan mahallede bulunuyordu. Fakat hakkında başka bir 

bilgi tespit edilememiştir
239

. 

 15-Emir Ali Mescidi 

 Mescit Öyle Bekledi Mahallesi’nde bulunuyordu. Fakat hakkında başka bir bilgi tespit 

edilememiştir
240

. 

 16-Tahte’l-kal’a Mescidi 

 Mescit, Tahte’l Kal’a da bulunmaktaydı. Bu dönemde mescit vakfına el-Hac Mustafa 

b. el-Hac Mehmet tarafından bazı dükkanlar vakfedilmiştir. Bu dükkanlar üzerine de Osman 

Çelebi mütevelli tayin edilmiştir
241

. 

 17-Eflatun Mescidi 

 Eflatun Mescidi İç Kale’de bulunuyordu.Selçuklulardan önce Eflatun Kilisesi aıyla 

anılan bu yer daha sonra mescit halini almıştır. Osmanlılar Dönemi’nde Alaaddin Tepesi’nin 

en yüksek ve hakim noktasında olan mescitte eski çan kulesinin m,nare görevi yaptığı 

anlaşılmaktadır
242

. 1646 yılında imamı ve mütevellisi Yusuf Çelebi b. Mehmet’ti
243

. 

 18-Kenan Hoca Mescidi 

 Mescit, Ulvi Sultan Mahallesi’nde bulunuyordu. Fakat hakkında başka bir bilgi tespit 

edilememiştir
244

. 

 19-Kenan Dede Mescidi 

 Kenan Dede Mescidi, Sedirler Mahallesi’nde bulunuyordu. Mescit vakfının 1646 

yılında mütevellisi es-Seyyid Cemşid Çelebi’dir. Vakfın Çancılar Çarşısı’nda dükkanları 

bulunuyordu
245

. 

                                                
239 KŞS, Nr. 9, s. 205-1 

240 KŞS, Nr. 6, s.140-1. 

241 KŞS, Nr. 6, s.167-1. 

242 Ceran, Konya, s.73 

243 KŞS, Nr. 8, s.123-3, Nr. 9, s.213-2. 

244 KŞS, Nr. 6, s.86-4. 

245 KŞS, Nr. 8, s.59-1, 122-2. 
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 20-Ganioğlu Mescidi 

 Ganioğlu Mescidi, Karaeyük Mahallesi’nde bulunuyordu
246

. 1647 yılında mescit 

vakfının mütevellisi vefat edince yerine Mustafa b. Mehmet günde 5 akçe ile mütevelli tayin 

edilmişti
247

. 

 21-Ak Mescit 

 Akşemseddin Mahallesi’ndeydi. 1644 yılında mescidin imamı günde 1 akçe ile görev 

yapan Mehmet Halife’ydi
248

. 

 22-Çarşamba Sultan Mescidi 

 Bu mescit Haffaflar Çarşısı köşesindeydi
249

. 1646 yılında vakfının mütevellisi el-Hac 

Mehmet’ti. Mütevellinin ashabdan para alarak noksan akçe ile vakıf dükkanlarını kiraya 

verdiği anlaşılınca görevden alınmış ve yerine Derviş Mustafa atanmıştır
250

. 

 23-Kalecik Mahallesi Mescidi 

 Kalecik Mahallesi’nde bulunan mescidin 1646 yılında mütevellisi Mehmet Çelebi b. 

Ebubekir Çelebi adında bir kişiydi
251

. 

 24-Akbaş Mahallesi Mescidi 

 Kendi adıyla anılan mahalle de bulunan mescit vakfının 1645 yılında mütevellisi 

Süleyman b. Veli adında bir kişiydi
252

.  

 25-Kuzgun Kavağı Mahallesi Mescidi 

 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan mescit vakfının aynı mahallede arazileri ve 

bahçeleri mevcuttu
253

.  

                                                
246 KŞS, Nr. 8, s.228-1. 

247 KŞS, Nr. 8, s.223-2. 

248 KŞS, Nr. 7, s.117-2. 

249 KŞS, Nr. 8, s.81-2. 

250 KŞS, Nr. 8, s.84-3. 

251 KŞS, Nr. 9, s. 168-1.  

252 KŞS, Nr. 9, s. 24-1. 

253 KŞS, Nr. 8, s. 91-2. 
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 26-İbni Salih Mescidi 

 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan mescit vakfının 1646 yılında mütevellisi 

Mehmet Çelebi’dir. Vakfın mahalle içerisinde arazileri vardı
254

. 

 27-Şeyh Ahmet Mahallesi Mescidi 

 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan mescit vakfının 1646 yılında mütevellisi 

Selman b. Bayındır’dı
255

. 

 28-Uluırmak Mahallesi Mescidi 

 Uluırmak Mahallesi’nde bulunan mescidin 1646 yılında imamlığını yapan Süleyman 

terk-i hizmet ettiğinden yerine es-Seyyid İbrahim tayin olunmuştu
256

. 

 29-Pürçüklü Mahallesi Mescidi 

 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan mescit vakfının Konya şehri dışında Araplar 

ve Karaciğan mevkilerinde arazileri vardı. Bu arazilerin gelirleri imam ve müezzine 

harcanmaktaydı
257

.Vakfın Çancılar Çarşısı’nda da dükkanları vardı
258

. 1644 yılında vakfın 

mütevellisi olan el-Hac Ahmet tarafından Karaeyük mevkisindeki tarlalarına kavak ekilerek 

vakfa gelir sağlanmıştı
259

. 

 Bu dönemde Piri Mehmet Paşa, Selimiye ve İplikçi Camileri ile Cedid, Hoşhevan, 

Göktaş, Dehüda, Seb’a Hevan, Muin, Karaciğan, Galle-icerb, Ali Şerbeti, Çifte Merdiven, 

Cullahistan, Türk Ali, Akıncı Sultan, Topraklık, ve Fakih Dede mahallelerin de yer alan 

mescitler ile ilgili belgelerde yeterli bilgi bulunamamıştır
260

.  

 Sonuç olarak 1640-1650 yılları arasında Konya Şer’iye Sicilleri’nde bir vesile ile 

isimlerinden bahsedilen veya haklarında bilgi verilen cami sayısının 13, mescit sayısının ise 

34 civarında olduğu anlaşılmıştır. XVI. yüzyılın sonunda varlığı tespit edilebilen mescit ve 

                                                
254 KŞS, Nr. 9, s. 3-2, 59-2. 

255 KŞS, Nr 8, s.125-4, 104-2, Nr. 7, s.44-4. 

256 KŞS, Nr. 8, s.286-3. 

257 KŞS, Nr. 7, s.11-1. 

258 KŞS, Nr. 7, s.23-1 

259 KŞS, Nr. 8, s. 8-1, 32-1. 

260 KŞS, Nr. 6, s. 29-2, 34-5, 46-1,70-1 106-2, 116-1,135-2,  Nr. 7, s. 35-3, 83-3, 147-3, Nr. 8, s.152-3, Nr. 9, s.5-

2,3, 12-2, 200-2, 138-1, 117-1, 137-4. 
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cami sayısının 33 civarında olduğu ifade edilmektedir
261

. Aradaki bu fark kadar müessese 

elbette inceleme dönemimizden hemen önce bina edilmiş değildir. Fakat XVII. yüzyılın 

başlarında inşa edilmiş mescit ve camilerin var olduğu söylenebilir. 

 B-Eğitim ve Öğretim İle İlgili Olanlar 

 Osmanlı Devleti, XV. yüzyılın ikinci yarısında Konya’yı sınırları içine alınca, daha 

önce kente hakim olan Anadolu Selçuklu Devleti ve Karamanoğulları’nın inşa ettirdikleri 

medreselerin, gerek fizikî ve gerekse eğitimle ilgili yapısına müdahale etmemiş, bunların 

eskiden olduğu gibi devamını sağlamıştır. Osmanlı’nın XVI. yüzyılın ikinci yarısında bile 

eskilere ilave ettiği bir medrese hemen hemen yoktur
262

. Aşağıda XVII. yüzyılın ilk yarısında 

varlığı tespit edilebilen medreselere yer verilmiştir. 

 1-Atabekiyye ( Atabey-Ağazade) Medresesi 

 Medrese, Çifte Merdiven Mahallesinde Kadı İzzettin Cami’nin karşısındaydı
263

. 

Medrese Atabey Arslandoğmuş tarafından takriben 1256 yılından sonra yaptırılmıştır
264

.  

 1646 yılında müderris olan Hasan Efendi kayd-ı hayat şartı ile bu göreve getirilmişti. 

Günlük ücreti 60 akçedir
265

. Bu tarihte vakıf mütevellisi olan Hasan günlük 25 akçe 

almaktaydı
266

. 

 2-Seyfiyye Medresesi 

 Çifte Merdiven Mahallesi’ndeydi. Sultan II. İzzeddin Keykavus zamanında Celâleddin 

Karatay’ın küçük kardeşi Seyfeddin Karasungur tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor
267

. 

                                                
261XVI. yüzyılın sonlarında varlığı tespit edilebilmiş cami ve mescitlerin isimleri şöyledir:, Camiler, Alaaddin, 

Ebu’lfazl(İplikçi), SahipAta, Sadreddin Konevi, Kadı Mürsel, Tursunolu, Piri Mehmet Paşa, Selimiye ve 

Şerafeddin Camileri’dir., Mescitler, Alevi Sultan, Akıncı, Kadı İzzettin, Tacü’l-vezir, Hacı Ferruh, Şekerfüruş, 

Kalecerb, Ferhuniye, Ahmet Fakih, Hatuniye, Abdülmümin, Kubbeli, Zevle Sultan, Hoca Hasan, Halkabeguş, 

Karaarslan, Mihmandar, Karatay, Tercüman, Zenburi, Abdülaziz, Sakahane, Şeyh Osman Rumi, ve Meydani 
Mescitleri’dir.Ergenç, Konya, s.41-42. 

262 Yusuf Küçükdağ-Caner Arabacı, “Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür 

Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya 1999, s.85 

263 Konyalı, Konya, s.785. 

264 Zeki Atçeken, (Kısaltma: “Konya”), “Konya Şer’iye Sicil Kayıtlarına Göre Konya Selçuklu Medreselerinde 

Osmanlılar Zamanında Görev Yapan Müderrisler”, İpek Yolu, Konya I, 1998, s.58. 

265 KŞS, Nr. 8, s.2-5; Bu medresede XVI. yüzyılın sonlarında görev yapan müderrisler günde 50 akçe alıyorlardı. 

Ergenç, Konya, s.43; XVII. yüzyılın ikinci yarısında ise 60 akçe alıyorlardı. mütevelliler ise günde 5 akçe 

almaktaydılar. Oğuzoğlu, “idari”, s.107. 

266 KŞS, Nr. 8, s.279-2. 

267 Atçeken, “Konya”, s.57. 
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 Bu medreseye 1646 yılında Anadolu Kazaskeri Mehmet Efendi’nin emriyle Mevlâna 

Mehmet Efendi günde 20 akçe ile tayin edilmiştir
268

. bu tarihte vakfın mütevelliliğini de 

Mevlâna Mehmet üstlenmiştir
269

. 

 3-Tacü’l-Vezir Medresesi 

 Bugünkü Konya Fuarı’nın kuzeye açılan kapısının sağında ve halen ayakta olan 

türbenin bitişiğindeydi. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanının vezirlerinden Tacüddin 

Ahmet tarafından 1239 yılında yaptırılmıştır
270

.  

 Özer Ergenç medresenin bulunduğu mahallenin adının Pınari olduğunu ifade etmiştir. 

Medresede XVI. yüzyılın sonlarında görev yapan müderrisler günde 40-60 akçe arasında 

değişen ücretler almaktaydılar
271

.Medrese vakfının musalla bağları yakınlarında 20 dönüm 

tarlası bulunuyordu
272

. Bu dönemde medrese de görev yapan müderrisler hakkında herhangi 

bir bilgi tespit edilememiştir
273

. 

 4-Gühertaş (Molla Atik) Medresesi 

 Medrese Çifte Merdiven Mahallesinde, Seyfiyye Kümbeti’nin batısındaydı
274

. 

Medrese Emir Bedrettin Gühertaş tarafından Sultanü’l-Ulema’nın isteği üzerine onun 

çocukları için yaptırılmıştır
275

.  

 1646 yılında medresenin müderrisi Mevlâna Ahmet Efendi’dir. Ahmet Efendi günde 

40 akçe karşılığında müderrislik yapmaktaydı
276

. 

 5-İplikçi ( Altunapa) Medresesi 

 Konya’da inşa edilen ilk medresenin Altunapa Medresesi olduğu söylenir. 1200 

yıllarında Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan bu medreseye mütevelli olarak 

İplikçioğlu’nun tayin edilmesinden dolayı, İplikçi Medresesi olarak şöhret bulmuştur
277

. 

                                                
268 KŞS, Nr. 8, s.2-6; Bu medresede XVII. yüzyılın ikinci yarısında görev yapan müderrisler günde 20 akçe 

alıyorlardı. Oğuzoğlu, “idari”, s.107 

269 KŞS, Nr. 8, s.292-5. 

270 Atçeken, “Konya”, s.53. 

271 Ergenç, Konya, s.42. 

272  KŞS, Nr 7, s.80-3. 

273 Medrese XVII. yüzyılın ikinci yarısında ve özelikle 1667-1672 yılları arasında muaattal bir vaziyetteydi. 

Oğuzoğlu, “idari”, s.108. 

274 Konyalı, Konya, s.803. 

275 Atçeken, “Konya”, s.56. 

276 KŞS, Nr. 8, s.1-7. 
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 Medrese Alaaddin Tepesi’nin doğusundaki Kürkçü Mahallesinde İplikçi Cami’nin 

arkasındaydı
278

. Vakfının İplikçi Camisi’ne bitişik dükkanları olduğu gibi Kazancılar ve 

Hallaçlar Çarşıları’nda da dükkanları bulunmaktaydı
279

. 

 6-Nizamiye(Nalıncı) Medresesi 

 Konya’nın Kürkçü Mahallesi’nde, Alaaddin tepesi’nin doğu yönündedir. Emir 

Nizameddin Ebu’l Hasan Ali b. İl almış b. İdris tarafından 1237 yılında yaptırılmıştır
280

. 

Medresenin yeri eski belediye binasının hemen yanındaydı
281

. Evliya Çelebi 1648 yılında 

Konya’ya geldiğinde medreseyi görmüş ve bu medresenin Konya’daki medreselerin en 

meşhuru olduğunu ifade etmiştir
282

. 

  1646 yılında Anadolu Kazaskeri Mehmet Efendi tarafından Mevlânâ İbrahim Efendi 

20 akçe ile, 1648 yılında ise Mevlânâ İsmail Efendi 25 akçe ile müderris tayin edilmiştir
283

. 

Nizamiye Medresesi Vakfı’nın 1644 yılında mütevellisi olan Abdurrahman hizmeti terk 

edince yerine Ahmet adında bir kişi mütevelli tayin edilmiştir
284

. Medrese vakfının Attarlar 

Çarşısı’nda 16 tane ve Tahta’l kale’de 4 tane dükkanı bulunmaktadır. Medrese, 1647 yılında 

Kapan Han’ın ihale edilmesi ile ayda 140 akçe gelire de sahip olmuştur
285

. 

 7-Sırçalı (Muslihiyye) Medresesi 

 Sırçalı Medrese Alaaddin Tepesi’nin güneyinde bulunan Gazi Alemşah 

Mahallesi’ndeki
286

 Arapoğlu makasında Sahip Ata Camisi’ne giden yolun sağındadır. Bu 

medrese Muslihiyye Medresesi olarak da bilinir, fakat medresenin kapısı çinileriyle meşhur 

                                                                                                                                                   
277 Atçeken, “Konya”, s.55; Ergenç, Konya, s.42 

278 Konyalı, Konya, s.819. 

279 KŞS, Nr. 6, s.96-1, Nr. 8, s.156-3, Nr. 9, s.146-2. 

280 Atçeken, “Konya”, s.57. 

281 Ergenç, Konya, s.43. 

282 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.III, s.28. 

283 KŞS, Nr. 9, s.62-3, Nr. 8, s.1-6, 1-3; XVI. yüzyılın sonlarında müderrisler günde 40 akçe alıyorlardı. Ergenç, 

Konya, s.43; XVII. yüzyılın ikinci yarısında görev yapan müderrisler ise günde 20-25 akçe alıyorlardı. 

Oğuzoğlu, “idari”, s.107. 

284 KŞS, Nr. 7, 189-2. 

285 KŞS, Nr. 9, 71-1, Nr. 8, s.296-1. 

286 Konyalı, Konya, s.888; Ergenç, Konya, s.42 
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olduğundan daha çok Sırçalı Medrese olarak anılmıştır
287

. Bu medrese 1242 yılında II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır
288

. 

 1641 yılında müderrisi Mevlânâ Abdurrahim Efendi’ydi. Abdurrahim Efendi 1 aylık 

bir süre için günde 40 akçe karşılığında görev yapmak üzere tayin edilmişti
289

. Medreseye 

1645 yılında Mehmet el-Mürebbi Mevlana Ahmet Efendi müderris olarak tayin edilmiştir. 

Müderris burada emekliliğine kadar görev yapacak ve günde 50 akçe alacaktı
290

. 1646 yılında 

müderris olarak Mevlâna Mustafa Efendi görev yapıyordu
291

. Medreseye 50 gün sonra 

Şeyhü’l İslâm tarafından tekrar Mevlânâ Ahmet Efendi 50 akçe ile atanmıştır
292

. Sırçalı 

Medresesi görevli kadrosunda Bukadarlık cihetinin bulunduğu da anlaşılmıştır. Bukadar, 

bahçe ve türbelerin bakımıyla meşgul olmalıydı. Bu görevi 1646 yılında Mevlânâ Mehmet b. 

Ahmet yürütmekteydi
293

. 

 Bu tarihlerde medrese vakfının mütevellisi Ali’dir. Fakat vakıf malına zarar verdiği, 

vakfın bazı yerlerini kendisine mülk edindiği ve müderrislerin ücretlerini vermediği için kadı 

Mevlânâ Mustafa’nın arz ve işareti üzerine azledilmiştir. Yerine günlük 5 akçe ile Ahmet 

tayin edilmiştir
294

. Medrese vakfının senede 700 akçeye mukataya verilen buladilek namında 

bir kıt’a tarlası vardı
295

. Vakfın Debbağhane’de dükkanları bulunmaktaydı
296

. 

 8-Şeyh Resul Medresesi 

 Medrese, Şeyh Resul Zaviyesi’nin yakınlarında olmalıdır. 1646 yılında müderrisliği 

Mevlânâ Mahmut Efendi’ye günlük 30 akçe karşılığında verilmiştir
297

. 

                                                
287 Atçeken, “Konya”, s.59. 

288 Ergenç, Konya, s.43; Haşim Karpuz,(Kısaltma: Medrese), “Konya’daki Selçuklu ve Osmanlı Medreseleri”, 

Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya 1999, s.64. 

289 KŞS, Nr. 6, s. 6-2; XVI. yüzyılın sonlarında medresede görev yapan müderrisler günde 30 akçe alıyorlardı. 

Ergenç, “Konya”, s.43; XVII. yüzyılın ikinci yarısında ise günde 40-50 akçe almaktaydılar. Oğuzoğlu, “idari, 

s.107. 

290 KŞS, Nr. 9, s.62-4. 

291 KŞS, Nr. 8, s.1-2. 

292 KŞS, Nr. 8, s.2-1. 

293 KŞS, Nr. 8, s.271-2. 

294 KŞS, Nr. 8, s.287-3. 

295 KŞS, Nr. 6, s.22-4. 

296 KŞS, Nr. 8, s.109-2. 

297 KŞS, Nr. 8, s.2-4. 
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 9-İnce Minare Darü’l-Hadis Medresesi 

 Bu medrese Alaaddin Tepesi’nin batısında Beyhekim Mahallesi’ndeydi. Selçuklu 

Veziri Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 1264 yılında yaptırılmıştır
298

. Fakat medrese 

vakfiyesinin Ocak 1281 tarihini taşıdığı belirtilmektedir
299

. Medresenin 1644 yılında 

müderrisi Ahmet b. Mehmet’tir
300

. 

 10-Sinan Ağa Darü’l-huffazı 

 Darü’lhuffaz’ın nerede olduğu tespit edilememiştir. Sinan Ağa tarafından yaptırıldığı 

tahmin edilmektedir. Vakfının günde iki akçe mütevellisi olan Derviş Mehmet 1644 yılında 

vefat edince yerine oğlu Ahmet tayin edilmiştir
301

. 1646 yılında da mütevelli olan Ahmet 

Çelebi b. Derviş Vakıf gelirlerini talep edenlere yüzde hesabından kredi olarak 

vermekteydi
302

. 

 11-Demir Kapı Darü’l-huffazı 

 Darü’lhuffaz Konya Kalesi Demir Kapısı önündeydi. Bu sebeple bu isimle 

anılmaktadır
303

. Darü’lhuffaz’da 1645 yılında cüzhan olan Musa Baba’nın görevi 

bırakmasıyla yerine günlük 1,5 akçe ile Mehmet tayin edilmiştir
304

. Vakfının Attarlar 

Çarşısı’nda  dükkanları bulunuyordu Bu dönemde dükkanlardan 4 tanesi aylık 3’er akçe kira 

geliri sağlamaktaydı.
305

.  

 18-Hoca Selman Darü’l-huffazı 

 Vakfın hangi müesseseye münhasır olduğu  kesin değildir. Fakat Karamanoğulları 

döneminde Hoca Selman adıyla bir darü’lhuffaz’ın bulunduğu bilinmektedir
306

.Vakfın 1645 

yılında mütevellisi Ömer adında bir kişiydi. Ömer görevinde kusuru bulunduğu sebebiyle 

                                                
298 Atçeken, “Konya”, s.58 

299 Ergenç, Konya, s.43 

300 KŞS, Nr. 7, s.33-1. 

301 KŞS, Nr. 7, s.185-2.  

302 KŞS, Nr. 8, s.77-2. 

303 Konyalı, Konya, s.949. 

304 KŞS, Nr. 9, s.179-3. 

305 KŞS, NR. 8, s.370-1, 155-3, 132-1, 151-3. 

306 Karpuz, “Medrese”, s.77. 
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azledilmiş ve yerine oğlu Ali getirilmişti. Ali günde 9 akçe almaktaydı
307

.  Hoca Selman 

Vakfı’nın Karaöyük Mevkisi’nde tarlaları vardı
308

. 

 1640-1650 yılları arasında sicillerden tespit edilebilen medrese sayısı 8 ve 

Darü’lhuffaz sayısı 3 ve Darü’lhadis sayısı ise 1’dir. Bu medreselerden 8 tanesi Selçuklu 

Dönemi’ne ait olduğu anlaşılmaktadır. Diğer medreseler XVII. yüzyılın başlarında inşa 

edilmiş olmalıdır
309

. 

 C-Diğer Hayır Müesseseleri 

 1-Şeyh Sadreddin Zaviyesi 

 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan zaviye vakfının 1645 yılında nazırlığını Ali 

Ağa
310

 şehir cabiliğini günlük 2 akçe ve senede 2 hisse ile Mehmet yürütmektedir
311

. Bu 

tarihlerde bevvablık müşterek olarak tasarruf edilmektedir
312

. Zaviye’nin imamlığı ve vakfın 

tevliyeti de müşterek olarak tasarruf ediliyordu. Bu dönemde zaviyede görev yapan imamların 

ikamet ettiği evin harabe olduğu ve yeni bir ev yapıldığı anlaşılmaktadır
313

. 

 Zaviye vakfının gelirleri arasında Hoca Cihan Mevkisinde ve zaviye yakınlarında tarla 

ve bağlarından sağlanan bazı gelirler vardı
314

. 

 2-Kemaleddin Zaviyesi 

 Zaviye, Konya Kalesi Ertaş Kapısı dahilinde bulunmaktadır. Vakfın 1644 yılında 

mütevellisi Mahmut adında bir kişidir
315

.  

                                                
307 KŞS, Nr. 9, s.226-2. 

308 KŞS, Nr. 5, s.18-1. 

309 Özer Ergenç, XVI. yüzyılın sonlarında 8 medresenin ismini saymış ve bunların tamamının Selçuklu 

Dönemi’nde ait olup ve Osmanlı Devri’nde kullanılmaya devam edilmiş medreseler olduğunu ifade 

etmiştir.Ergenç, Konya, s.43, Bu dönemde Ali Gav ve Karatay Medreseleri de faaliyette olmalıdır. Karpuz, 

“Medrese”, s.65-68. 

310 KŞS, Nr. 9, s.176-4. 

311 KŞS, Nr. 9, s.177-3. 

312 KŞS, Nr. 9, s.182-4. 

313 KŞS, Nr. 8, s.190-1. 

314 KŞS, Nr. 8, s.116-1, Nr. 9, s.156-3, 130-1. 

315 KŞS, Nr. 7, s.80-2. 
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 3-Sarı Yakup Zaviyesi 

 Zaviyenin 1645 yılında zaviyedarı Şeyh Yusuf’tu. Vakfının mütevellisi ise Ahmet 

Efendi’ydi. 1646 yılında mütevelli Ahmet görevine devam ediyordu. Bozkış ve Koçak 

adındaki bir mezraların gelirlerinin yarısı zaviye vakfına aitti.
316

.  

 4-Ebu İshak Kazerûni Zaviyesi 

 Beyhekim Mahallesi’ndeydi
317

. Zaviyenin 1421 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır
318

. 

Zaviye vakfının 1645 yılında mütevellisi Sakine bt. Ahmet Hatun’du
319

. 

 5-Nasuh Bey Zaviyesi 

 Halen mevcut olan mescidinin bitişiğindeydi. Zaviye Karamanoğulları Dönemi 

eseridir
320

. 1644 yılında zaviyenin şeyhi Mevlânâ Ali Efendi olup günde üç akçe 

almaktaydı
321

. 

 6-Pirebi Zaviyesi 

 Zaviye muhtemelen Selçuklu Dönemi eseriydi
322

. Kendi adıyla anılan mahalle de 

bulunan zaviye vakfının Pirebi Sultan Mahallesi’nde bağ ve bahçeleri de bulunuyordu
323

. 

 7-Ali Gav Sultan Tekkesi 

 Akıncı Mahallesi’nde Kemalîye ve Karatay medreselerinin kuzeyinde 

bulunmaktadır
324

.  

 Ali Gav Sultan Tekkesi’nin 1644 yılında zaviyedarı Kasım Dede’dir. Kasım Dede’nin 

vefatıyla Tekkenişinlik vazifesi boş kalınca yerine Mahmut zaviyedar tayin edilmiştir
325

. Bu 

tarihte Hacı Bektaş-ı Veli evladından Mevlüt Divan-ı Hümayun’a arz göndererek vâkıf 

                                                
316 KŞS, Nr. 9, s. 40-1; Nr. 8, s.284-2. 

317 Konyalı, Konya, s.914. 

318 Ergenç, Konya, s.42 

319 KŞS, Nr. 9, s.61-3. 

320 Küçükdağ, Konya, s.64 

321 KŞS, Nr. 7, s.176-3. 

322 Küçükdağ, Konya, s.64. 

323 KŞS, Nr. 9, s.149-2. 

324 Konyalı, Konya, s.909. 

325 KŞS, Nr. 7, s.83-1, 183-3. 
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şartları gereğince beratın kendisine verilmesini istemiştir
326

. Böylece Şeyh Mevlüt Tekyenişin 

olmuştur
327

. 

 8-Hoca Fakih Sultan Zaviyesi 

 Zaviye Hoca Fakih Sultan Mahallesi’ndeydi
328

.1644 yılında zaviyedarlığını Ömer 

Efendi b. Musa Dede yapmakta günde 7 akçe senede 40 kile galle almaktaydı
329

. 

 1645 tarihinde vakfın mütevellisi Şeyh Yakup’un ölümü üzerine yerine günde 2 akçe 

ve senede 10 kile buğday karşılığında görev yapmak şartıyla Mehmet Çelebi b. Süleyman 

tayin edilmişti
330

.Vakfın At Pazarı Kapısı dahilinde Alaca Han civarında dükkanları, Yaka, 

İskele mevkileri ve zaviye etrafında arazileri vardı
331

. 

 9-Kadı Hürrem Şah Zaviyesi 

 Zaviye Şeyh Sadreddin Mahallesi’ndeydi
332

. Zaviye’nin 1644 yılında şeyhliğini ve 

vakfın mütevelliğini Şeyh Mustafa Efendi b. Mehmet Çelebi, 1645 yılında ise Abdülkerim 

Efendi yapıyordu
333

. 

 Zaviye Vakfı’nın Hoca Cihan’da arazileri ve Şeyh Sadreddin Mahallesi’nde üzerinde 

evler bulunan arsaları bulunuyordu
334

. Bu dönemde Kadı Hürrem Şah Zaviyesi Vakfı’nın 

arazilerinin 90 sene müddetle her 10 senede bir akd-i cedid olmak üzere kiraya verildiği 

anlaşılmıştır. Bu işlem sonucunda senede 120 akçe kira gelirine sahip olunmuştur
335

.  

 10-Hızır İlyas Zaviyesi 

 Zaviye Ferhuniye Mahallesi’ndeydi
336

. Bu dönemde zaviyeye yapılmış çeşitli tayinler 

vardı. Fakat ayrıntlı bilgi tespit edilememiştir
337

. 

                                                
326 KŞS, Nr. 7, s. 190-1 

327 KŞS. Nr. 7, s. 190-2. 

328 KŞS, Nr. 7, s. 83-1. 

329 KŞS. Nr. 7, s. 69-3, Nr. 175-2. 

330 KŞS, Nr. 7, s.171-3. 

331 KŞS, Nr. 6, s.12-2, Nr. 7, s.169-3, 84-1, 105-3, 17-3. 

332 KŞS, Nr. 6, s.16-1. 

333 KŞS, Nr. 7, s.105-1, Nr. 9, s.176-2, 178-2, 180-2. 

334 KŞS, Nr. 7, s.105-1, Nr.9, s.146-1, 144-1. 

335 KŞS, Nr. 9, s.46-1.Nr. 7, 105-1. 

336 Konyalı, Konya, s.920. 

337 KŞS, Nr. 8, 265-2, 291-3. 
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 11-Şeyh Yusuf Bey Sultan Nurullah Zaviyesi 

 Bu zaviye ile ilgili birkaç belge tespit edilmiş fakat zaviyenin yeri ve görevlilerine dair 

bilgi bulunamamıştır
338

. 

 12-Şeyh Osman Rumi Zaviyesi 

 Zaviye, aynı adla anılan mahalledeydi. Zaviyenin 1646 yılında nazırlığını senede bir 

hisse karşılığında Abdüsselam yürütmekteydi
339

. 

 13-Şeyh Resul b. Bey Sultan Zaviyesi 

 Pınarbaşı Mevkisinde bulunuyordu
340

.Zaviyenin 1642 yılında zaviyedarı ,nazırı ve 

mütevellisi Burhan Dede’ydi Burhan Dede’nin ölümüyle kızları Fatma ve Esma Hatunlar 

nazır ve mütevelli, el-Hac Halil b. Musa Dede’de zaviyedar olmuştu
341

. 1645 yılında Yakup 

Dede senede 15 kile buğday karşılığında zaviyenin ferraşlığını yürütmekteydi
342

. 

 14-Fakih Ahmet Sultan Zaviyesi 

 Zaviyenin 1645 yılında hatibi ve şeyhi Ömer adında bir kişidir. Ömer, günlük 7 akçe 

senede 40 kile galle karşılığında görev yağıyordu. Şeyh Ömer’den sonra göreve şeyh Yusuf 

getirilir
343

. 

 15-Piri Mehmet Paşa Zaviyesi 

 Zaviyeyi Piri Mehmet Paşa Mevlevî dervişler için yaptırmıştı
344

 1644 yılında vakfının 

mütevellisi Hamza’dır
345

. 1645 yılında mütevelli olan Mahmut Efendi ile zaviyenin imamı, 

müezzini, şeyhi, ve nazırları vakfın cabisi olan Hızır Bey’i vakıf köylerinden Küçük Köy’den 

hasıl olan mahsulü toplamaya vekil tayin etmişlerdi. Bu tarihlerde zaviyenin şeyhi günde 10 

akçe vazife karşılığında görev yapan Abdurrahman’dı.
346

. 1646 yılında vakfın tevliyeti 

müşterek olarak tasarruf edilmekteydi
347

. 

                                                
338 KŞS, Nr. 6, 158-3, 158-2. 

339 KŞS, Nr. 8, s.270-3 

340 KŞS, Nr. 7, s.170-3. 

341 KŞS, Nr. 6, s. 169-2. 

342 KŞS, Nr. 9, s.134-1. 

343 KŞS, Nr.  9, s. 179-1. 

344 Küçükdağ, Konya, s.65. 

345 KŞS, Nr. 7, s. 176-1 

346 KŞS, Nr. 9, s.220-3. 

347 KŞS, Nr. 8, s.127-2, 274-1. 
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 16-Şeyh Vefa Zaviyesi 

 Zaviye Meram’da 1459 yılında yaptırılmıştır
348

. Şeyh Vefa mahallesinde ikamet eden 

ahalinin zaviyeye hizmet ettikleri ve bu hizmetleri mukabelesinde avarızdan muaf oldukları 

anlaşılmaktadır
349

.Vakfın zaviye yakınlarında arazi ve evleri bulunmaktadır
350

. 

 17-Bekim Sultan Zaviyesi 

 Nerede bulunduğu ve ne zaman yaptırıldığı tespit edilememiştir. Zaviyenin 1641 

yılında zaviyedarı Burhan Dede’dir. Burhan Dede vafat edince yerine Mehmet zaviyedar 

olmuştur
351

.Müteveliliğini ise Burhan Dede’nin kızları yürütmeye başlamıştır
352

. Bu tarihte 

zaviyenin ferraşı Yakup Dede’dir
353

. 

 18-Müştak Efendi Zaviyesi 

 Vakfın hangi müesseseye münhasır olduğu kesin değildir. Fakat bu isimle anılan bir 

zaviye bulunduğu bilinmektedir
354

. Vakfın nazırı 1645 yılında senede bir hisse galle 

karşılığında görev yapan Abdüsselam’dı. Koçak ve Bozkış köylerinde vakfa ait araziler 

bulunuyordu
355

. 

 19-Sultan Selim Han Şadırvan ve Çeşmeleri  

 Şadırvan Mevlânâ Türbesi bitişiğindedir. Vakfın mütevellisi 1646 yılında Mevlânâ 

Bayram isminde bir kişidir
356

.  

 Bu tarihte bir başka Şadırvan Vakfı’ndan söz edilmektedir.Şadırvanın nerede olduğu 

tespit edilememiştir Bu vakfın mütevellisi 1647 yılında Mehmet adında bir kişidir. Mehmet 

günde 4 akçe almaktaydı
357

. 

                                                
348 Küçükdağ, Konya, s.68. 

349 KŞS, Nr. 8, s.286-2. 

350 KŞS, Nr. 7, s.156-3. 

351 KŞS, Nr. 6, s.174-1. 

352 KŞS, Nr. 6, s.160-2. 

353 KŞS, Nr.  6, s.174-1. 

354 Yusuf Küçükdağ, “Osmanlı Dönemi Konya Tekke ve Zaviyeleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi 

ve Selçuk Üniversitesi, Konya 1999, s.147. 

355 KŞS, Nr. 9, s.177-4. 

356 KŞS, Nr. 9, s. 153-2. 

357 KŞS, Nr. 8, s.260-2. 
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 20-Hoca Ali Çeşmeleri  

 Çeşmelerin nerede olduğu tespit edilememiştir. Fakat 1646 yılında mütevellisi Veli 

adına bir kişidir
358

. 

 21-Ağa Çeşmesi  

 Çeşme Türbe-i Celaliye Mahallesi’ndedir. 1647 yılında vakfın mütevellisi Derviş 

Osman’dır. Derviş Osman’ın kaymakamı ise El-Hac Mehmet’ti
359

. 

 22-Debbağhane Mahallesi Çeşmesi 

 Bu çeşme, Debbağhane Mahallesi’ndeydi. 1646 yılında vakfın mütevellisi el-Hâc 

Osman’dı
360

. 

 23-Hocaoğlu Sarnıcı 

  Sarnıç, Deveci Mustafa Köprüsü civarındaydı. 1641 yılında vakfının mütevellisi 

günlük 1 akçe karşılığında görev yapan Ahmet’ti. Bu dönemde Deli Mehmet ve Salih 

adındaki kişilerde mütevellilik yapmışlardı
361

. 

 24-Elhac Memi Sarnıcı 

 Sarnıç Hoca Cihan Mevkisindeydi. Vakfın 1644 yılında mütevellisi Mustafa 

Çelebi’ydi. Sarnıç yakınlarında bulunan bağ ve bir evlek arazi vakfa aitti
362

. 

 25- Sultan Alaaddin Darüşşifası  

 Darü’şşifa bugünkü Adliye Sarayı’nın batısında bulunan.ve halkın Sakahane Mescidi 

dediği aslında Şifahane Mescidi olan yapının bulunduğu yerdeydi
363

 

 Sultan Alaaddin Darü’şşifası’nda Hekim-i Evvel, ve Hekim-i Sani olmak üzere en az 

iki hekimin görev yaptığı bilinmektedir
364

. 1646 yılında Hekimbaşı olan Mehmet’in ölümüyle 

                                                
358 KŞS, Nr. 8, s.125-3. 

359 KŞS, Nr. 8, s.201-2. 

360 KŞS, Nr. 8, s.69-3. 

361 KŞS, Nr. 6, s.169-4, 175-1. 

362 KŞS, Nr. 7, s. 51-2. 

363 Küçükdağ, Konya, s.70. 

364 Oğuzoğlu, “idari”, s.105. 
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yeri boş kalmış ve günde 4 akçe ile Karagöz hekim olarak tayin edilmiştir
365

. Darü’şifa’da 

hekimler haricinde yardımcı görevlilerde bulunuyordu
366

. 

 Bu dönemde Darü’şşifa Vakfı’nın mütevellisi olan Yusuf Bey vakfa zarar verdiği için 

1644 yılında görevine son verilerek yerine Mehmet tayin edilmiştir
367

. Konya Kazası’na tabi 

olan Karadiğin, Resul ve Gödene köyleri Alaaddin Darü’şşifa Vakfı’na dahil köylerdi. 1644 

yılında bu üç köyün öşür gelirinin üçte ikisi buğday ve üçte biri arpa olmak üzere 380 kile 

karşılığında, bağ, bostan, soğan vesaire vergileri de 3000 akçe karşılığında Şeker Füruş 

Mahallesi’nden Ali oğlu Burak Bey’e iltizam edilmişti. Bu tarihte vakfın mütevellisi 

Abdullah oğlu Yusuf’tu
368

. 

 Bu dönemde Konya’da özel hekim ve cerrahlarda hizmet vermekteydi.Bunlardan 

bazıları ameliyatlar yapıyor, kırık-çıkıkları tedavi ediyordu
369

. Bu dönemde mesanesinde taş 

olduğu için cerrahlara müracaat eden bazı kişiler vardı
370

. Sicillerde kayıtlı bu tür belgelerin 

bir nevi mukavele olduğu anlaşılıyor. Hasta mahkeme huzurunda hastalığını açıkladıktan 

sonra cerrah olan kişiye başvurduğunu, ücret üzerinde anlaştıklarını beyan ediyor ve eğer bu 

tedavi sırası ve sonrasında ölecek olursa dava ve rızasının olmayacağını ifade ediyordu
371

. 

 Bazı kadınlar gebelik yada bekaret kontrolünde görev alıyorlardı. Bu kadınların 

mahkeme tarafından bu tür problemlere sahip olanların muayenesi için görevlendirildiği 

anlaşılıyor. Mahkeme tarafından bilirkişilik yaptırılan bu kişilerin güvenilir ve tecrübe sahibi 

oldukları düşünülebilir. Bu dönemde bu kişiler gerekli görüldüklerinde mahkemeye çağrılıp 

keşif yapmaktaydılar. Korkutulduğu için çocuğunu düşürdüğünü iddia eden bir kadın 

mahkemeye başvurmuş ve muayenesi için Sarı Yakup Mahallesi’nden Hatun Beşe bt. Musa 

Hatun çağrılmıştır. Bu kadınların bekaret kontrolü yaptığı da bilinmektedir
372

. 

                                                
365 KŞS, Nr. 8, s.265-3. 

366 Küçükdağ, Konya, s.70. 

367 KŞS, Nr. 7, s.172-2. 

368 KŞS, Nr. 7, s.37-2. 

369 Mesela, Gafriyat Kazası’nın İlisıra Köyü’nden Süleyman Mahkemeye gelerek Karındaşım Abdülkerim 

sağirin mesanesinde taş olmağla es-Seyyid Muharrem Çelebi cerrah olmağın bu arızanın def ev izalesine ve 

mesanesinde  olan taşı ihraç ve bimar etmek için es-Seyyid Muharrem Çelebi’ye müracaat edip 10 riyali kuruş 

kabul edip kendisine teslim eyledim. demiştir. KŞS. Nr. 7, s. 70-4; Bab-ı Aksaray mahallesinden  Hasan b. 

Sinan’da kırık-çıkıkçıydı. Hasan b. Sinan’a çevre nahiye ve köylerinden gelenler olmaktaydı. KŞS, Nr. 9, s.192-

3. 

370 KŞS, Nr. 9, s.46-3, 45-2, 45-3, Nr. 7, s.71-3 

371 KŞS, Nr. 9, s.70-4, 48-3 

372 KŞS, Nr. 9, s.141-2, 206-4. 
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 D- Vakıflar 

 Vakıf Türk tarihinin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynamış 

olan dinî, hukukî, ve sosyal bir kurumdur.
373

 Vakıf kelimesinin sözlük anlamı hapsetmek, 

alıkoymak demektir .Hukuki anlamı yaygınlaştıkça kelimenin anlamı da değişmiş, sözlük 

anlamı arasına bir malı alım satımdan alıkoyup menfaatini fakirlere tayin etmek; cümlesi de 

girmiştir.
374

 

 İslâm hukukunda Vakıf “bir ayni, hakiki malik Allah’ın mülkü hükmünde olmak ve 

menfaati halka ait olmak üzere hapis ve tevkif etmektir.”
375

 Osmanlı Evkaf Nezareti ise vakfı 

şöyle tarif etmiştir. “Vakıf lügatte bir şeyi sürekli durdurmak ve şer’an bir malı mülkiyetten 

çıkarıp menafini şerait-i mahsusa üzere müebbeden bir cihet-i hayra tahsis ederek saklamak” 

manasınadır. Vakfeden kimseye Vâkıf, vakfedilen mala mevkuf, tahsis edilen cihete 

mevkufun aleyh denir.
376

 Vakfın kaynağı hakkında çeşitli görüşler vardır. Bunlardan birisi 

İslâmî görüşdür. Bu görüş de müellifler vakfı tamamı ile İslâmî kurum olarak kabul ederler. 

Bir başka görüşe göre ise vakıf kurumu bilhassa adi vakıflarla her şey den evvel eski Arap 

örfünün, Müslümanlığın koyduğu yeni veraset hükümlerine karşı doğmuştur. Roma ve Bizans 

hukuku kaynağı görüşü de İslâm vakfının diğer İslâm kurumları gibi Roma veya Bizans 

hukukundan alındığını ileri sürmektedir.
377

  

  Her ne olursa olsun Osmanlı Devleti’nde Vakıf Sistemi devletin eğitim, sağlık, 

diyanet ve bayındırlık yatırımlarını yürüten kurumlar olarak malî sistemin önemli bir öğesi 

olmuştur.
378

. Bu yatırımları düzenleyen ve sürekli bir amaç için tesis edilen vakıfların daimi 

bir gelir kaynağı olması zorunluluğu vardır
379

. Vakıf kurumu, kaynağı ve amacı itibariyle 
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hukuki kurumların en hayırlı ve faydalısıdır. Hukuken vakıf bir malı toplumun mülkü 

hükmünde olmak üzere bir veya birkaç gayeye müebbeden tahsis etmektir.
380

   

Tarihçe itibariyle, İslâm dininde sadaka vazifesinin alabildiğine gelişmesiyle inkişaf 

etmiş olan vakıflar iyice belirtilmediği zaman yalnız hayrı kurum şeklinde ifade olunur. 

Vakıflar hakikatte çok cepheli hizmet görmektedirler.
381

 Nitekim XVI. yüzyılda Karaman 

Eyaleti’nde vakıf yoluyla 3 imaret, 75 cami, 319 mescit, 45 Medrese, 272 zaviye, 2 

Darü’lhadis, 31 Darülhuffaz, 4 Muallimhane, 4 kalenderhane, 2 Darü’şifa, 14 kervansaray 

işletilmekteydi
382

. Acaba XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya Şehri’nde vakıf yoluyla işletilen 

müesseselerin nicelik ve nitelikleri nasıldı? Daha önceki bölümde XVII. yüzyılın ilk yarısında 

varlığı tespit edilebilen camiler, mescitler, medreseler, tekke ve zaviyeler, şadırvan ve 

çeşmeler, sağlık kuruluşları ve bunların vakıflarına değinilmişti. Nitekim bu dönemde 13 

cami 36 mescit 8 medrese 1 darülhadis, 2 darülfuffaz ve 17 zaviyenin faaliyette olduğu tespit 

edilebilmiştir. 

 Burada da daha önce müesseselerini incelediğimiz fakat Konya şehir hayatında çok 

önemli yer işgal eden büyük vakıflar ile hangi müesseseyi finanse ettiği açık olarak 

anlaşılmayan diğer küçük vakıflara yer verilmiştir. Bir çok vakfın sadece ismi ve bazı 

görevlileri tespit edilse de, bu alanda yapılmış veya yapılacak çalışmalardaki tespitlere katkı 

sağlayacağı ümidiyle, sicillerde isimleri tespit edilebilen tüm vakıflara burada yer verilmiştir. 

Ondan önce bazı vakıf görevlileri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Vakıf sistemi içerisinde 

vakıf işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bir takım görevlilere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Görevliler vakıfların büyüklük durumlarına ve verdikleri hizmet durumlarına göre çeşitlilik 

gösterirler. Şimdi bunlardan bir kısmına değineceğiz. 

Vâkıf: Sahibi bulunduğu bir mülkü, toplumun yararına ebedi olarak tahsis eden, bir 

başka ifâde ile vakfeden yerinde kullanılan bir terimdir.
383

 İslâm hukukunda kişi, malının üçte 

birini vakfedebildiği halde vakıfta böyle bir sınırlama yoktur. Yani vâkıf, malının hepsini 

vakfedebilir.
384

 

                                                
380 A. H.Berki, (Kısaltma: “Vakıf”), ”Hukuki ve Sosyal Bakımdan Vakıf” ,VD, S.V, 1962, s.12. 

381 Şâkir Berki, (Kısaltma: “Vakıf”)”Vakıfların Gördüğü Çeşitli Hizmetler”,VD,S.VI, 1965, s.85. 

382 Ahmet Tabakoğlu, (Kısaltma: İktisat) Türk İktisat Tarihi, İstanbul 1998, s.202. 

383 Pakalın, Deyimler, C:III, s.577. 

384 Neşet Çağatay, (Kısaltma: “Vakıf”),“İslam’da Vakıf Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi”,Makaleler ve 

İncelemeler, S.Ü. Yayınları,Konya 1983,s.190. 
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Nâzır: Mütevellînin tasarruf ve muamelelerine nezâret eden ve bunları kontrol altında 

bulunduran kişiler için kullanılan bir ifâdedir. Nâzır, mütevellînin tasarruf muamelelerine 

müdahale de bulunmaz, sâdece bunların vâkıfın şart ve vakfiyesine uyup uymadığını kontrol 

eder,
385

 gerektiğinde tavsiyelerde bulunur, yolsuzluklarda yetkili mercileri haberdar eder. Bir 

vakfın nâzırına o vakfın tevliyeti, mütevellîsine de o vakfın nezâreti verilmez.
386

Nâzır, kadın 

ve erkeklerden seçilebilmektedir. İncelediğimiz dönemde Konya’da Şeyh Resûl Bin Beğ 

Sultan Zâviyesi’nin nâzırlığını 1645 yılında Fatma ve Esmâ Hatunlar yürütmektedir.
387

  

Mütevellî: Vakfın idaresinden birinci derecede sorumlu olan kişilere verilen isimdir
388

 

Vakıf işlerinin idaresi için İslâm hukukunda velâyet, Osmanlı hukukunda ise tevliyet ifâdeleri 

kullanılır. Velâyet kelimesi genel, tevliyet kelimesi ise vakfa has bir ifâdedir. Velâyet;dost ve 

yardımcı olmaktır. İslâm hukukunda başkası üzerinde ve hakkında kişinin rızası aranmadan 

sözlü ve fiilî tasarruflarda bulunabilme yetkisidir. Osmanlı uygulamasında tevliyet hakkı iki 

şekildedir. Birincisi; vakfiye de şart koşulmasına gerek duyulmadan sâbit olan tevliyet 

hakkıdır. Bu durumda ifâde “Meşrûtiyet üzere olmayan mütevellî “ şeklindedir. İkincisi ise; 

vâkıfın vakfiyedeki şartı gereği sâhip olunan tevliyet hakkıdır. Bu durumda ise“Meşrûtiyet 

üzere mütevellî “ yahut “Meşrûta mütevellî ”denilmektedir.
389

 

Mütevellî ya vâkıfın şartıyla, yahut kadının nasbiyle tâyin olunur. Buna “ Kayyım” 

“Mütekellim alel-vakf” yahut sadece “Mütekellim” de denilirdi. “Vâli” ve “Vâsi”de denildiği 

olmuştur.
390

 Vakfın yönetiminde kadın-erkek ayırımı gözetilmezdi. Erkek veya kadın 

Mütevellî de olabilirdi. Mesela inceleme dönemimizde Dursun oğlu Vakfı’nın 1648 yılında 

mütevellîliğini Rahime binti Mustafa Hatun, 
391

 Kadı Mürsel Câmiî Vakfı’nın 1645 yılında 

mütevellîliğini Aişe Hatun,
392

 el-Hac İsâ Vakfı’nın 1644 yılında mütevellîliğini Ayşe binti 

                                                
385 Yusuf Küçükdağ, (Kısaltma: Vakfiye),”Konya’da Hacı Ali Efendi Dârü’l-kûrrâsı ve Vakfiyesi” ,Ata Dergisi, 

S:VII,1997, s.172. 

386 Ali Himmet Berki, (Kısaltma: Istılah),Vakfa Dâir Yazılan Eserlerle, Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen 

Istılah ve Tâbirler , Vakıflar Genel Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara, 1966, s.44. 

387 KŞS, Nr. 6, s.158-3, 158-2. 
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390 Pakalın, Deyimler,C:III, s.640 
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Yusuf Çelebi Hatun yürütmektedir. 
393

 Özellikle bazı vakıflarda, mütevellîlerin nesiller 

boyunca kadın olması koşulu da vardır. 
394

 

Câbi: Vakfın gelirlerini toplayan görevlidir.
395

 Vakfın büyüklüğüne göre bir veya 

birkaç tahsildar görevlendirilirdi.
396

 Câbiler defterlerini vakıf mütevellîsine göstermeye ve 

hesap vermeye, mütevellîler de hesaplarını kadılara verip tasdik ettirmeye mecbur idiler.
397

 

2762 sayılı kanunun 22. maddesi câbilik hizmetini kaldırmış, bunun yerine  büyük vakıflarda 

,Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile kâtip ve tahsildar kullanılmasına müsaade 

edilmiştir.
398

 

Bevvâb: Arapça bir kelime olan Bevvâb Kapıcı manasınadır.
399

 Görevli olduğu yeri 

açıp kapayan temizliğine bakan kişilere denir.
400

 

 Dûagû-Dûahan: Tekkelerde ibadetler sonrasında dûa yapanlara dûa-han denilir. Dûagû 

da bu manada ise de daha çok toplantılar sonunda dûa okuyanlar için kullanılır.
401

 

Kâtip: Vakfın gelir-gider hesâbını tutan görevlidir.
402

 

 Cüzhan:Cami tekke ve zaviyelerde Kuran’dan cüz okumak hizmetini yerine 

getirenlerdir.
403

 

 Devirhan-Sermahfil: Vakıf şartları doğrultusunda öğle namazlarından evvel sûre 

okuyan kişidir.
404

 

 Ferraş: Vakıf kuruluşlarının nezafetini temin eden ve mefruşatını düzenleyen 

kişilerdir.
405
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 Habbâz: Ekmekçi manasındadır. İmâret, Hastane gibi vakıflarda ekmeği pişirip 

hazırlayanlardır.
406

 

 Meremmatçi: Vakıf olarak kalkın hizmetine sunulmuş olan binâların tamir ve 

restorasyonunu yapan kişilerdir.
407

 

Müezzin: Camii ve mescitlerde namaz vakitlerinde ezan ve kamet okuyan kişidir.
408

 

Nekkat: Vakıflarda vaktinde görevlerine gelmeyenlere tenbihatta bulunarak 

devamsızlıkları tespit eden görevlidir.
409

 

Tabbah: Vakıf müesseselerinde (imaret vs.)yemek hazırlayan kişidir.
410

 

Aşağıda 1640-1650 yılları arasında bazı görevlileri ve gelirleri tespit edilmiş vakıflara 

yer verilmiştir.  

 1-Hazreti Mevlânâ Celaleddin Rumi Evkâfı 

 Konya’nın en büyük ve en önemli vakıflarındandı. Mevlânâ Dergahına meşrut olan 

Celaliye Vakfı’nın gelir kaynakları oldukça fazlaydı. Dergâha çeşitli zamanlarda vakfedilen, 

Konya haricinde veya dahilinde bulunan arazilerden büyük miktarlarda vakfa gelir 

sağlanıyordu
411

. 

 Vakfın XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya içinde bulunan mevzilerde ve Konya’ya 

bağlı nahiye ve köylerde bir çok arazisi vardı. Bu dönemde vakfın Karaöyük Mevzi’de 40 

dönüm tarla, Beytemiz Mevzi’de bağlar ve bahçeler, Hatunsaray Nahiyesi Kavak Köyü’nde 

arazileri bulunuyordu
412

.Ayrıca Karaarslan Köyü ile birlikte şehir merkezinde vergi gelirleri 

vakfa ait olan mahalleler vardı. Bu mahallelerde oturanlar her türlü vergiden muaftılar
413

. 

Konya’da yaşayan Ermenilerden 154 kadarının cizye vergileri 1635 senesinde emr-i şerif ile 

Mevlânâ Vakfına tayin olunmuştu
414

. 
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 Vakfın 1641 yılında mütevellisi Süleyman Bey’di. Süleyman Bey’den sonra 1644 

yılında Mevlânâ Bayram Efendi görev yapmıştı
415

. 1647 yılında ise Nurullah b. Emrullah 

adında bir kişi mütevelliydi
416

. Bu dönemde vakfın hizmetlerinin görülmesinde  başka 

görevliler de istihdam edilmişti. 1646 yılında dergahın bevvabı ve ferraşı Derviş Abdi’ydi
417

. 

 2-Sultan Alaaddin Cami Evkafı 

 Sultan Alaaddin Vakfı, Konya’nın en önemli ve en büyük vakıflarındandır. Sultan 

Alaaddin Vakfı’nın gelir kaynakları arasında Konya şehir merkezine 12 km uzaklıkta bulunan 

Sille Köyü’nden sağlanan bazı gelirlerde bulunmaktadır. Ayrıca bu köyde yaşayan 

Hıristiyanların Alaaddin Camisi’ne hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. Bu köyden bazı kişiler 

kış aylarında İç Kale’de ikamet ediyorlardı. Bunlar Alaaddin Cami’nin karlarını kürümekle 

vazifeliydiler
418

. Sille’de yaşayan ve Alaaddin vakfına mükellefiyetleri olan Hıristiyanların 

sayısı 396’ydı
419

.Bunlar vakfa hizmet ettikleri için tekalifi şakka ve örfiyeden de muaftılar
420

. 

Bu dönemde vakfın Kuyumcular, Kazzazlar ve Hallaçlar çarşılarında dükkanları, Konya 

dışındaki mevzilerde bağ ve bahçeleri de vardı
421

. 

  Vakfın 1642 yılında mütevellisi Süleyman Çelebi b. Mahmut Hoca’dır
422

. Vakıf 

görevlileri Konya Kadısı’na muhzır göndererek Süleyman Çelebi’nin vazifesi karşılığında 

görevini yeterli görmediğini ve vakfa ait 500 kile buğdaya el koyduğunu bildirmiş bunun 

üzerine Süleyman Çelebi görevden alınarak eski mütevellilerden Mehmet Ağa günlük 5 akçe 

mütevelli tayin edilmişti
423

. Mehmet Ağa’dan sonra 1645 yılında Yusuf Bey mütevelli 

olmuştu
424

.Fakat Mehmet Bey 1646’da yeniden bu göreve getirilmiştir
425

.  
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 Vakfın diğer bazı görevlileri de tespit edilebilmiştir. 1645’de cabi olan Ahmet ve daha 

sonra Hasan günde 1 akçe alıyorlardı. 1646 yılında meremmatçı olan Gazanfer 2 akçe 

alıyordu
426

. Gazanfer’in ölümü üzerine yerine Derviş getirilmişti
427

. 

 3-Karamaoğlu İbrahim Bey İmareti Evkafı 

 Karamanoğlu İbrahim Bey Vakfı, Konya ve Larende’de İmaret ve Cami, Aksaray’da 

Çifte Hamam vs. müesseselerini bünyesinde barındırıyordu
428

. 

 Vakıf Konya’nın en köklü ve en zengin vakıflarından birisidir. Bu dönemde değişik 

zamanlarda vakfedilmiş bir çok müesseseden vakfa gelir sağlanmaktaydı. Kapan Hanı’nda 

bulunan dükkanların tamamı, Tahta’lkale’de ve Eski Pazar gibi çarşılarda bulunan 

dükkanların bazıları  vakfa gelir sağlamaktaydı
429

. Niğde, Ürgüp ve Andığı kazalarına bağlı 

bazı köy ve çiftliklerde bulunan arazilerde vakfa öşür geliri sağlamaktaydılar
430

. 

 Karamanoğlu İbrahim Bey Vakfı dahilinde olan İbral adındaki köyden 1640 senesinde 

hasıl olan 150 kile mahsul ile, yine vakfa dahil Kara adındaki köyden 1644 yılında hasıl olan 

mahsulden 6000 akçe gelir sağlanmıştı
431

. Kapan Hanı 1647 yılında bir seneliğine Recep 

Bey’e ihale edilmiş ve senelik 24.000 akçe gelir sağlanmıştı. Bu miktarın ancak 18.700 akçesi 

vakfa aitti
432

. Vakıf toprağı olan Ürgüp ve Andığı kazalarında bulunan çiftliklerden bazıları 

1645 yılında 40,000 akçe mukataaya verilmişti
433

.  

 Bu dönemde Karamanoğlu İbrahim Bey Vakfı dahilinde olan Aksaray’daki Çifte 

Hamam’da tamir ettirilmişti. Hamam yaklaşık 40 senedir harabe durumdaydı. Aksaray’dan 

bazı kişiler vakfa müracaat etmişler ve hamamı tamir ettireceklerini ifade ederek hizmete 

açmışlardı. Bu kişiler ile yapılan antlaşmada her üç senede akd-i cedid yapılmak koşuluyla 

senede 1000 akçeye kiralanmıştı
434

.  

 Karamanoğlu İbrahim Bey Vakfı hizmet alanının çok geniş olması sebebiyle yine 

geniş bir hizmetli ve görevli kadrosuna sahipti. Vakfın mütevellileri 1641’de Şaban Ağa, 
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1643’de Mehmet Ağa, 1644’de Hasan Ağa, ve 1645’de İbrahim Bey’di
435

. Bu dönemde görev 

yapan mütevellilerden Mehmet Ağa, vâkıfın şartlarına aykırı olarak kendisine günlük 30 akçe 

ve senede 150 kile galle, görevlilere onar, yirmişer, kırkar ve ellişer galle olmak üzere vazife 

ihdas ettirdiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Hasan Ağa merkeze arzuhal göndererek vakıf 

gelirinin ancak imaretin masrafına  ve tayin olunan mürtezikasının günlüğüne yettiğini, bu 

halde vakıf gelirlerinin vakfa ait yerlerin tamirine kifayet etmediğini eğer Mehmet Ağa’ya ve 

sair görevlilere ayrılan hisseler verilir ise vakfın harap olacağını bildirmiştir.Bunun üzerine 

mütevelliye günlük 10 akçe verilmesi uygun görülmüştür
436

. 

 1646 yılında mütevelli olan Mehmet Ağa’dan alınan görev Dergah-ı Mualla 

Kapıcılarından Nurullah Bey’e verilmiştir
437

. 1647’de günde 10 akçe vazife ile mütevelli olan 

İbrahim’in yerine günde 45 akçe vazife ile Mustafa mütevelli tayin edilmişti. Mustafa günde 

25 akçeyi Konya’da vaki olan vakfın 20 akçesini ise Larende’de bulunan vakfın hizmetleri 

karşılığında almaktaydı
438

. Bu dönemde vakfa bir çok atama yapılmakta görevliler sık sık 

değiştirilmektedir
439

. Bu tarihlerde vakıf nazırı olan kişi vakıf görevlilerin atanması ve 

değiştirilmesinde oldukça etkilidir
440

. 

 Vakıf da görev yapan diğer görevlilerden tespit edilebilenler, 1645 yılında günde 3 

akçe ve senede 30 kile galle ile duaguy olan Pir Mehmet ve Mevlânâ Musa, günde 2 akçe ile 

Çineci ve Etmekçi olan Mustafa, 1646’da günde 25 akçe ve senede 100 kile buğday 

karşılığında Şeyh olan Mehmet’tir
441

.Vakfın camilerinde görev yapanlar hakkında ilgili 

bölümde bilgi verilmiştir.  

 4-Sultan Selim Han Cami ve İmareti Evkafı 

 Vakıf, Sultan II. Selim Han’ın Konya’da yaptırdığı cami ve imaret, Karapınar’da 

bulunan cami ve imaret ile Konya’daki şadırvan ve çeşmelerden müteşekkildir
442

. 

 Vakfın gelirleri daha çok kırsal kesimlerde bulunmaktadır. Özellikle Suğla Mukataası 

sınırlarına yakın olan yerlerde vakfın arazileri bulunmaktaydı. Bu arazileri suların basması 

                                                
435 KŞS, Nr. 6, s.45-1. Nr. 7, s.102-1. 

436 KŞS, Nr. 7, s.177-2, 187-2, 187-3, 189-3. 
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sebebiyle Suğla Mukataası Voyvodaları ve vakıf mütevellileri arasında bir çok olay vuku 

bulmuştu
443

.Vakfa ait köyler arasında Karapınar kazası Hacılı, Kebe Kilise(?), Divanlar 

köyleri, Eskiil Sancakdar Köyü ile Sahra ve Bayburt nahiyelerine tabi mezralarda 

bulunuyordu
444

. 

 1641 yılında Abdüsselam Ağa 1642 yılında İbrahim Bey vakıf mütevellisidir
445

. 

Derviş İbrahim’in vefatı üzerine, 1645 yılında vakıf nazırı İbrahim’in arzı üzerine, Mevlânâ 

Dergâhı şeyh ve seccadenişini olan Hüseyin evladından Mevlânâ Derviş Memi günde 30 akçe 

vazife ile mütevelli tayin edilmiştir
446

.1646 yılında mütevelli Abdurrahim Ağa’dır. 1646 

yılında Abdurrahim’in yerine nazır İbrahim Ağa’nın arzı ile günde 30 akçe ile el-Hac Ömer 

mütevelli tayin edilmiştir. el-Hac Ömer 1647 yılında mütevellilik görevini sürdürmektedir
447

. 

 5-Piri Mehmet Paşa Hangahı Evkafı 

 Veziri Azam Piri Mehmet Paşa’nın Konya’da Mevlânâ Dergahı’nın batı yönünde, Piri 

Mehmet Paşa mahallesinde yaptırdığı hangâhın; yani mescit, zaviye, türbe ve imaretten 

oluşan müesseselerin vakıflarıdır
448

.  

 Vakfın Konya Şehri’nde bir çok geliri vardı. Vakfın gelirleri daha çok kırsal kesimden 

sağlanmaktaydı
449

. Ayrıca Kayseri, Niğde ve Aksaray kazalarına tabi bazı köylerden vergi 

gelirleri bulunmaktaydı
450

. 

 Vakfın 1641’de mütevellisi Abdi’dir. 1642 yılında görev Abdi’nin üzerinden alınıp 

yeniden Hasan’a verilmişti
451

. Bir süre sonra tevliyet Hasan’ın üzerinden alınarak günde 15 

akçe ile tekrar Abdi’ye verilmişti
452

. Abdi 1645’de vefat etmiş ve Nazır Mevlânâ Mevlüt’ün 

                                                
443 KŞS, Nr. 9, s.26-1, 21-2, 23-2. 

444 KŞS, Nr. 6, s.10-1, 110-3, 107-3, 26-1,  Nr. 7, s.169-1,  
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arzı üzerine görev günde 5 akçe ile Osman’a verilmişti. Bu dönemde görevi elde etmek 

isteyen bazı kişilerin merkeze başvurdukları da anlaşılmaktadır
453

. 

 6-Mahmut Paşa Evkafı 

 Bu vakıf, Karaman Beylerbeyi Mahmut Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılan 

Alacahan’a münhasıradır. Alaca Han’ın At Pazarı Kapısı civarında Keçeciler Çarşısı’nda 

olduğu bilinmektedir
 454

. 

 Vakfın 1642 yılında mütevellisi Derviş Mustafa Efendi’dir. Bu tarihte Alaca Han 

senede 9120 akçe icare ile İbrahim Bey üzerinde olup senesi tamam olduğundan es-Seyyid 

Nurullah’a kiralanmıştır
455

. Fakat 1644 yılında mütevellinin Alaca Han’ı dilediği kişiye 

kiralamasına müdahaleler olmuştu. Bunun üzerine mütevelli merkeze müracaat etmiş Alaca 

Han’ın hancılığını dilediği kişiye veremediğini belirtmişti
456

. 

 1644 yılında mütevelli olan Yahya günde 1 akçe almaktaydı. Yahya’nın yerine Ahmet, 

1645 yılında ise Bağdadi Derviş Mustafa b. Mahmut mütevelli olmuş, daha sonraları Nurullah 

adında bir kişi bu göreve getirilmişti
457

. 

 7-Şeyh Sadreddin Konevi Evkafı 

 Konya’nın köklü ve önemli vakıflarından birisi de bu vakıftı. Vakıf camiye ve 

zaviyeye münhasıradır. Bu müesseseler hakkında ilgili bölümde bilgi verilmiştir. Burada 

vakıf görevlileri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.  

 Vakfın Konya’nın değişik bölgelerinde arazileri bulunuyordu. Bu araziler kiralanmak 

suretiyle vakfa gelir sağlanmaktaydı. Bu arazilerden bazıları Abdürreşid, Sahip Ata, Aydan 

isimli mevkilerde bulunmaktaydı. Özellikle Şeyh Sadreddin Mahallesi’nde vakfa ait bir çok 

arazi ve tarla bulunuyordu. Bunların tasarruf haklarının devredilmelerine dair belgelere de 

tesadüf edilmiştir
458

.  

                                                
453 KŞS, Nr. 8, s.287-2, 170-3. 
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 Şeyh Sadreddin Vakfı’nın gelirlerini toplamakla görevli olan şehir cabisi olan Ahmet 

1645 yılında günde 1 akçe ve senede 25 kile galle ile görev yapıyordu. Ahmet, bu tarihte 

görevi oğluna devretmişti
459

. 

 8-Turhan Dede Vakfı 

 1647 yılında vakfın mütevellisi Halil b. Arslan, nazırı ise Beytullah b. Arslan’dır. 

Vakfa dair başka bilgi tespit edilememiştir
460

. 

 9-Katip Mustafa Ağa Vakfı 

 Vakfın başında 1647 yılında Abdülkadir Efendi b. Veli bulunuyordu. Vakfın Alaca 

Han yakınlarında dükkanları vardı. Bu dükkanları Konya bazarbaşıları kiralaya 

gelmişlerdi
461

. 

 I0-Banu Hatun Vakfı 

 Vakfın 1641 yılında mütevellisi Mustafa b. Ali’dir. Bu dönemde vakfın gelirleri 

arasında Konya dışında bulunan 25 dönüm tarladan sağlanan gelir de vardı
462

. 

 11-Dursunoğlu Vakfı 

 1646 yılında vakfın mütevellisi Rahime bt. Mustafa Hatun’dur. Vakfın Kazancılar ve 

Helvacılar çarşılarında dükkanları vardı. Dükkanlar bu dönemde harap durumda olduğundan 

1245 akçeye tamir edilmişti
463

. 

 12-el-Hac Mustafa Vakfı 

 Vakfın 1645 yılında mütevellisi Mehmet Çelebi’dir. Haffaflar Çarşısı’nda arazisi olup 

bu tarihte araziye dükkan bina edilmiştir
464

. 

 13-Devlet Hatun Vakfı 

 Vakfın 1646 yılında mütevellisi Zülfü’ydi. Zülfü vakıf mallarına zarar verdiği için 

azledilmiş ve yerine Mehmet adında bir kişi senede bir hisse ile mütevelli olmuştur
465

. 
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 14-Kadri Efendi BedestenVakfı 

 Bu vakıf 1538 yılında Kadri Efendi tarafından yaptırılan Bedesten’e münhasıradır
466

. 

1642 yılında Bedesten’de kiraya verilen dükkanlardan bir tanesi 8 akçeye kiralanmıştı
467

.  

 15-Emine Hatun Vakfı 

 Kuzgun Kavağı Mahallesi’nden Emine Hatun isminde bir kadının ihdas ettiği bir 

vakıftı. Vakfın 1642 yılında mütevellisi evladiyet üzere Ömer b. el-Hac Mahmut’tu. Vakfın 

adı geçen mahallede arazileri vardı ve talep edenlere kiralanmaktaydı
468

.  

 16-el-Hac İsa Vakfı 

 1644 yılında vakıf mütevellisi Ayşe bt. Yusuf Çelebi’ydi. Vakfın At Pazarı Kapısı 

dahilinde bir adet ekmekçi dükkanı bulunuyordu. Bu tarihte dükkan tamir edilmişti
469

. 

 17-Fahrünnisa Hatun Vakfı 

 Vakfın 1644 yılında mütevellisi Derviş Ali’ydi. 1645’de Nuri Bey, 1646’da ise Ahmet 

adında bir kişi mütevelli olmuştu
470

. Vakfın At Pazarı Kapısı dahilinde dükkanları Konya 

dışında arazileri vardı
471

. 

 18-Turgut Oğlu Vakfı 

 Vakfın 1641 yılında mütevellisi İbrahim Çelebi b. Hüseyin’di. İbrahim Çelebi’den 

sonra Hızır Bey mütevelli olmuştur
472

. Vakıf nazırlığı 1646 yılında müşterek olarak tasarruf 

ediliyordu. Bu tarihte İbrahim ve Hızır adındaki nazırların yerine Hasan tayin edilmişti
473

.  

 Vakfın Eski Pazar Çarşısı’nda dükkanları Konya haricinde bulunan mevkilerde de 

arazileri vardı
474

. Bu tarihlerde Konya’da Şahinler, Sungur Bey, Gazi Şah, Dedeler 

isimlerinde başka vakıflarda bulunuyordu
475

. 
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 II-Demografik Yapı  

 A-Müslüman Nüfus 

 XVII. yüzyıldan önceki dönemlere ait nüfus tespitlerinde öncelikle kullanılan kaynak 

grubu olan tahrir kayıtlarının yerini başka kaynaklar almaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesi 

de avarız kayıtlarıdır. XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya şehir nüfusunun tespit edilebilmesi 

maksadıyla 1642 tarihli avarız hane kayıtları kullanılmıştır.   

 Avarız kayıtları avarız vergisinin tahsil edilebilmesi için oluşturulan birimler olan 

avarız hanelerin miktarlarını içermektedir. Bu yüzyılda avarız vergisinin tahsiline devlet 

büyük önem vermiş, gönderilen emirler ve verginin tahsili için düzenlenen listeler sicillere 

kaydedilmiştir. Avarız haneler, hane hesabına göre düzenlenmiş, bekar veya evli belli 

sayıdaki erkekler grubunu ifade etmektedir
476

. Bu hanenin miktarının ne olduğu hakkında 

çeşitli görüşler vardır. Miktarlar bölgeden bölgeye de farklılık göstermektedir. A. Tabakoğlu 

bir avarız hanesinin 3-10 gerçek hane arasında değiştiğini belirtmiştir
477

. Özer Ergenç Ankara 

Şehri’nde XVI. yüzyılın ikinci yarısında 1 avarız hanesinin 5 gerçek hane olduğunu 

belirtmiş
478

 Yusuf Oğuzoğlu ise Konya Şehri’nde XVII. yüzyılın ikinci yarısında 1 avarız 

hanesinin 10 gerçek haneye isabet ettiğini ifade etmiştir
479

. Yusuf Küçükdağ ve Muhiddin 

Tuş, Oğuzoğlu’nun tespitine katılmışlardır
480

. 

 XVII. yüzyılın ortasında Konya’da 1 avarız hanesinin 10 gerçek haneye karşılık 

geldiği tarafımızdan da bazı örneklerle tespit edilmiştir. 1644 yılına ait bir davada Konya 

Kızılöyük Araplarından bazı kişiler, Kırkpınar Arapları huzurunda söyledikleri; “Cümlemiz 

havas-ı hümayun reayası olup tekaliften muaf iken cemaatimiz kırk nefer olmağın üzerimize 

dört nefer avarız hanesi kaydedip Kırkpınar Arapları 20 nefer olmağla üzerlerine 2 avarız 

hanesi kaydedilmiştir....” ifadelerinden anlaşılmıştır ki 1 avarız hanesi 10 gerçek hanedir
481

. 

Avarız vergisinden muaf olan Şeyh Vefa Mahallesi’nde, 23 kişinin 2,25 avarız hanesi
482

, bir 

başka örnekte de Su Dirhemi Nahiyesi Kayacık ve Kırkpınar köylerinde yaşayan 60 nefer 

                                                
476 Oğuzoğlu, Konya, s.37. 

477 Tabakoğlu, İktisat, s.180. 
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Arapların 6 Avarız hanesi
483

 kaydedildikleri anlaşılmıştır. Bütün bunlara ilaveten 1643 yılında 

Konya, Niğde, Beyşehir, ve Aksaray sancaklarında avarız hanesi tahrirlerinde 10 gerçek 

hanenin 1 avarız hanesi olarak kaydedildiği görülmüştür
484

.  

 Bütün bunların yanında bir gerçek hanenin kaç kişiden oluştuğu da tartışmalıdır. Ömer 

Lütfi Barkan hane karşılığı olarak 5 sayısını kabul etmiştir. Bu sayıyı az bularak 7 kat sayısını 

kullananlar olduğu gibi, fazla bularak 4 veya 4,5 katsayısını kullananlar da vardır
485

. Aslında 

5 kat sayısı pek çok araştırıcı tarafından kabul görmüştür.Bu sebeple Buradaki 

hesaplamalarda da 5 katsayısı tercih edilmiştir. 1642 yılında Konya Şehri’nde kaydedilen 

avarız hane sayısı 242’dir
486

. Konya Şehri’nde bazı avarız haneleri Tekalif-i Örfiyye ve 

Şakka’dan muaf olmak koşuluyla menzilciye ayrılmışlardır. Menzilci iltizamından 

anlaşıldığına göre buda 50 avarız hanesidir
487

. Şeyh Vefa Mahallesi’nde 1,5 avarız hanesi 

avarız vermekle mükellef iken 23 nefer yani 2,25 avarız hanesi zaviyeye hizmet ettikleri için 

avarızdan muaftır
488

. Konya Şehri’nde avarızdan muaf olanların sayısı bununla sınırlı 

değildir. Türbe-i Celaliye Mahallesi sakinleri avarızdan muaf olduğu için avarız kaydında bu 

mahalleye dair bilgi yoktur. 1677’de Oğuzoğlu bu mahallenin nüfusunu 3000 olarak 

vermektedir
489

. Fakat burada avarızdan muaf olduğu belirtilen 312 nefer hesaba dahil 

edilmiştir
490

. Ayrıca Piri Paşa ve Şeyh Sadreddin Mahallesi’nden bazı kişilerde Avarızdan 

muaftırlar. Avarız kaydında Şeyh Sadreddin Mahallesi 3 hane, Pir Mehmet Paşa Mahallesi 4 

hane olarak kaydedilmiş ve üzerine muaf ibaresi düşülmüştür
491

. Bu miktarlar hane-i avarız 

toplamı içinde sayılmış durumdadır. Fakat Şeyh Vefa Mahallesi örneğinde olduğu gibi bir 

kısmı sakinleri avarızdan muaf olduğu halde listede sadece avarız verenlerin kaydedildiği 

mahalleler, olabileceğinden 293,5 avarız hanesi 300 olarak alınmıştır. Buda 3000 gerçek hane 

demektir. 3000 gerçek hane ise 15.000 civarında bir nüfusa karşılık gelmektedir.  

 Şehirde bulunan kadı, müderris, imam, müezzin, vaiz gibi ilmiye sınıfına mensup 

olanlar da avarızdan muaf tutulmuşlardı. Bunların nüfusu 1660 yılında 900 civarında 
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Beylerbeyi kapı halkı ise 600 olarak hesaplanmıştır
492

. Şehirde yaşayan, yeniçeri cebeci, 

topçu ve diğer askerilere dair Kasım 1659 tarihinde düzelenmiş listeye göre 74 züema ve 

erbab-ı tımar, 87 hisar eri, 70 yeniçeri, cebeci ve topçu 41 sipahi toplam 262 kişi 

bulunuyordu
493

. Yeniçerilerin bekar olduğu düşünülerek kalan miktar 5 ile çarpılırsa 750 

rakamına ulaşılmış olur. Şehirde bulunan askeriler, ilmiye mensupları ve beylerbeyi kapı 

halkının 1660 yılındaki nüfuslarının 1640’da da aynı miktarda olduğu varsayılmıştır. Buna 

göre  XVII. yüzyılın ortasında  Konya Şehri tahmini Müslüman nüfusu; Avarız mükellefi 

nüfus: 15.000, Türbe-i Celaliye Mahallesi: 312 nefer yani 1560 kişi, aileleriyle birlikte 

askeriler: 750, Beylerbeyi kapı halkı: 600, ilmiye mensupları ve dini görevliler: 900, olmak 

üzere toplam en az 18.810 civarında olduğu söylenebilir. Bu rakam ihtiyatlı yaklaşılarak 

ortaya çıkarılmıştır. Gerçekte nüfusun daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Zaten bu 

tarihten yaklaşık 60 yıl önce 1584 tarihli mufassal tahrir defterinde kayıtlı 3654 vergi 

mükellefine dayanılarak yapılan hesaplamada Konya şehir nüfusu 18.491 olarak 

hesaplanmıştı
494

. 

 B-Gayr-i Müslim Nüfus 

 Kentte yaşayan gayrimüslim nüfusun tespit edilebilmesi maksadıyla cizye kayıtları 

incelenmiş bulunmaktadır. Sicillerde Konya’da yaşayan gayrimüslimlere ait düzenli bir cizye 

kaydına tesadüf edilmemişse de bir vesile ile sicillere yansımış cizye hanelerine dair sayısal 

ifadeler dikkate alınmıştır. 

 1532-1530 yıllılarında Karaman Eyaleti’nde 143.254 Müslüman hane 2448 Hıristiyan 

hane bulunuyordu. Bu nüfus Ömer Lütfü Barkan’a göre XVI. yüzyıl sonlarında hiç olmazsa 

%40 artmış olmalıydı
495

. Öyleyse XVII. yüzyılın başlarında Karaman Eyaleti’nde 3500 

Hıristiyan hane bulunuyordu. 1570 yılında Konya’da yaşayan gayrimüslimlerin ancak 17 

avarız hanesine sahip oldukları bilinmektedir
496

. Yani 170 gerçek hane, 850 civarında tahmini 

bir nüfusa sahip bulunuyorlardı. 1642 tarihli avarız kaydında İç Kale-i Zımmiyan olarak 

adlandırılan mahalle 5 avarız hanesinden oluşmaktaydı. Fakat zımmiler sadece İç Kale’de 

ikamet etmiyorlar, Konya’nın değişik mahallelerinde de gayrimüslimler bulunuyordu. Mesela 
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İç Kale-i Müslüman adıyla kaydedilen mahallede Şah veledi adında bir Hıristiyan da ikamet 

ediyordu
497

.  

 Bütün bunlara rağmen Konya Defterdarına tabi Hıristiyan reayanın 1644 yılında 250 

cizye hanesine sahip olduğu tespit edilmişti
498

. Ayrıca bu tarihte Ermeni taifesinden 154 nefer 

cizyelerini Mevlânâ ve Sultan Selim vakfına eda etmektedirler
499

. Konya şehir merkezinde 

ikamet eden Alaaddin Vakfı köylerinden olan Sille Köyü’nden cizyeleri vakfa münhasır olan 

Hıristiyan sayısı da 396 neferdi
500

. Silleli Hıristiyanlardan bazıları hem Konya’da hem de 

Sille’de ikamet ettiklerinden dolayı iki yerde harac talebiyle karşılaştıkları için mahkemeye 

müracaat etmişlerdir. Alaaddin Vakfı’na hizmet eden Silleli Hıristiyanlardan 4 hane İç 

Kale’de, 1 hane Çirkab Mahallesi’nde ikamet ettikleri anlaşılmıştır
501

. Fakat 396 neferin kaç 

tanesinin Konya’da ikamet ettiği tespit edilememiştir. Bu sebeple bu neferler hesaplamaya 

dahil edilmemiş, ancak Konya’da ikamet ettiği tespit edilen 5 nefer hesaba dahil edilmiştir.  

 Cizye, Müslüman olmayanlardan askerlik hizmeti karşılılığında alınan bir vergi 

olduğu için çocuklardan ve keşişlerden, ihtiyarlardan, körlerden ve yatalak olanlardan 

alınmıyordu
502

. Çocuklar ve kadınlar Cizye hanesinin 5 kat sayısı ile çarpılması sebebiyle 

hesabın içinde bulunmuş olmaktadırlar. Fakat din görevlilerinin miktarı bilinmemektedir. Bu 

sebeple bu kişilerin malum olmayan nüfusları tahmini olarak da olsa hesaba dahil 

edilmemiştir. Sonuç olarak XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da, Defterdara tabi 250 cizye 

hanesi: 1250 kişi, Mevlânâ ve Sultan Selim Vakfı’na dahil cizye hanesi, 770 kişi, Alaaddin 

Vakfı’na dahil Konya’da yaşadığı tespit edilen 5 Cizye hanesi 25 kişi, yani toplam tahmini 

nüfusun 2045 olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakama cizyeden muaf olanlar için tahmini bir 

miktarda dahil edilmelidir. 

 Oğuzoğlu XVII. yüzyılın ikinci yarısı için gayrimüslim nüfusu 2968 olarak 

vermektedir. Bu rakam o tarihteki şehir nüfusunun %16’sıdır
503

. XVII. yüzyılın ilk yarısında 

Cizyeden muaf olanların dahil edilemediği toplam gayrimüslim nüfus ise şehir nüfusunun % 

10’u civarındadır. Bu dönemde cizyeden muaf olanların miktarı tespit edilemiyorsa da 

                                                
497 KŞS, Nr. 8, s.282-1. 

498 KŞS, Nr. 7, s.180-2 

499 KŞS, Nr. 7, s.179-2. 

500 KŞS, Nr. 7, s.31-1. 

501 KŞS, Nr. 8, s.282-1. 

502 Karamursal, Mali, s.71. 

503 Oğuzoğlu, Konya, s.51. 
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ortalama bir miktar dahil edildiğinde, XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da yaşayan 

gayrimüslim nüfusun, şehir nüfusun %15-16’sına tekabül ettiği düşünülebilir
504

. 

 C-Konya’da Nüfus Hareketleri 

 Konya Şehri XVI. yüzyıl sonlarında 16.000’e varan nüfusuyla Anadolu’nun büyük ve 

gelişmiş merkezlerinden birisidir
505

. Şehir nüfusu tarafımızdan yapılan tespitlere göre XVII. 

yüzyılın ortasında 20.000’i geçmiş durumdaydı. 

 XVII. yüzyılın başlarında devlet dahili otoritesinin son derece zayıfladığı ve İran’la 

uzun bir harbe girişilmiş olduğu bir devirde bu bölgelerde yaşayan Bozulus Aşireti’ni tehdit 

den bu tehlike ve hücumlara karşı, aşiretin Anadolu’nun batı taraflarına göç etmeye 

başladıkları görülmüştür. Özellikle 1613 tarihli vesikalar Bozulus’un muhtelif cemaatleriyle 

birlikte Anadolu ve Karaman eyaletlerine gelerek oralarda kışlayıp yayladıklarını haber 

vermektedirler. 

 Karaman Eyaleti’nin Akşehir, Ilgın ve bu mıntıkalarına yakın yerlere yerleşen 

Karaman sakini Bozulus Cemaatleri Hamzahacılı, Avşar, Karaboğlu, Armutlu, Küşne, Şerefli, 

Danişmendli ve Hacı Cemaatleridir. Adeta bir akın halinde olduğu belirtilen bu muhaceret 

XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca devam etmiştir
506

. Bu cemaatlerin bir çoğu kırsal bölgelere 

yerleşmiş olmalıdır. İnceleme döneminde Esbkeşan taifesinden olup Konya mahallelerine 

yerleşen bazı kişilerde tespit edilmiştir. Cedid, Karacığan, Nehri Kafur, Sedirler, Kerim 

Dede, Pir Esed Sultan, Yenice, İbni Tuti, Hacı Cemal, Göktaş, Vad-i Meram ve Şükran 

mahallerinde yerleşmiş Esbkeşan taifesinden bazı kişilere tesadüf edilmiştir
507

. Kırkpınar 

Araplarından oldukları anlaşılan bazı kişilerde Konya mahallelerine yerleşmişlerdi
508

. Bu 

şekilde çevre köy ve kasabalardan Konya’ya yerleşen bazı aileler de bulunmaktaydı
509

.Bu 

kişilerden bazılarının yılın tamamında Konya Şehri’nde sakin olmadıkları anlaşılmaktadır
510

.  

                                                
504 İnceleme döneminde 325 adet ev satış işleminden 45’inde Hıristiyanların taraf olduğu anlaşılmıştır. 240 adet 
bağ satış işleminde de 16 Hıristiyan taraflardan biridir. Buna göre satış işlemlerinde taraf olan Hıristiyanların 

toplam satış işlemine oranı yaklaşık %15-16’dır. 

505 Oğuzoğlu, “İdari”, s.97. 

506 Faruk Demirtaş, “Bozulus Hakkında”, AÜ, DTCFD, C.VII, S.1, 1949. 

507 KŞS, Nr. 7, s.59-1, 100-1, 123-1, Nr. 9, s.11-3, 122-2, 120-2, 109-3, 111-2, 112-3, 113-2, 115-3, 116-1. 

508 KŞS, Nr. 7, s.101-2. 

509 Konya’ya tabi Ulumuhsine Köyü’nden bazı kişiler Fakih Ahmet Sultan Mahallesi’nden Mustafa b. Ali 

huzurunda davacı olmuşlar ve kendisinden salyane talep etmişlerdi. Mustafa cevabında köy ile alakasının 

kesildiğini, artık Konya’ya yerleştiğini ifade etmiştir. KŞS, Nr. 6, s.40-1. 

510 Mesela, Karacığan Mahallesi’nden bazı kişiler Kaban Köyü’nden bazı kişiler huzurunda davacı olup  Kaban 

köylülerinin Eyyam-ı Şita’da her biri mahalle civarına bina ettikleri evlerde sakin iken vakt-i sayfda köylerinde 
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 Konya Şehri’ne çevre kasaba ve köylerden gelip yerleşenler olduğu gibi çevre kaza ve 

köylerden de yerleşenler bulunuyordu
511

. Ticaret için Konya’ya gelip bir süre burada yerleşen 

insanlara da tesadüf ediliyordu. Bunların büyük çoğunluğu gayrimüslimdi
512

.Bunların bir 

kısmı ailelerini de yanlarında getiriyorlardı
513

. Bu tüccarların büyük çoğunluğu Konya’da 

bulunan hanlarda ikamet ediyorlardı
514

. 

 Bir vesile Konya’ya gelip yerleşen insanlar bulunduğu gibi, çeşitli vesilelerle 

Konya’dan dışarıya göç eden insanlar da oluyordu. Sicillerde ahar diyarda olduğu belirtilen 

bir çok kişiye tesadüf edilmiştir. Bunlardan bir kısmı memleketlerine uzun süre geri 

dönmemişler hatta içlerinde başka bölgelere yerleşenlerde olmuştu. Bunlardan bir kısmı 

Konya’da bulunan evlerini vekiller tayin ederek satmışlar
515

 veya Konya’da yaşayan eşlerini 

boşamışlardır
516

. Bunların bir kısmı keyfi veya mesleki zaruretlerden dolayı yapılmış yer 

değiştirmelerdir. Fakat Konya’dan ayrılan bir çok insan artık istese de geri dönememiştir. 

Bunların başında 1640-1650 yılları arasında gerçekleşen Malta ve Girit seferleri için 

cephelere giden Konyalılar gelmektedir. Bu kişilerin ahvalleri, eşlerinin mahkemeye müracaat 

ederek kocalarının savaşta öldüğünü tescil ettirmeleri neticesinde öğrenilmektedir
517

. Girit ve 

Malta seferi için gönderilen fermanlarda Konya Kazası’nda bulunan yeniçeri, topçu, cebeci, 

altı bölük halkı, vs’den olanların gönderilmeleri isteniyordu. Bunlar fermanların Konya’ya 

ulaşmasından sonra istenilen bölgelere sevk edilmişlerdi
518

. Sefere gönderilemeyen 

askerilerde bir görev dolayısıyla Konya dışına çıkmakta ve belki de aylarca dışarıda 

kalmaktaydılar
519

. Bu dönemde halkın başına büyük dertler açan eşkıyalar halkın köyleri terk 

                                                                                                                                                   
döndüklerini ifade etmişler ve kendilerinden imdad-ı salyane talep etmişlerdir. Köylüler bu vergiyi kendi 

köylerinde eda ettiklerini belirtmişlerdir. KŞS, Nr. 8, s.21-1. 

511 Mesela Yenice mahallesinden Halil b. Seyyid Ahmet ve 7 kişi İnsuyu kadısı naibi Mevlânâ Mehmet Efendi 

huzurunda ikrar edip Develi Köyü’nden  göç ederek Konya’ya geldiklerini ve mahallede salyanelerini eda 

ettiklerini ifade etmişlerdi. KŞS, Nr. 7, s.58-4. 

512 Mesela, Kayseri Kazası Talas Köyü’nden Maksut adlı bir gayrimüslim ticaret için Konya’ya gelmiş ve burada 

vefat etmişti. KŞS, Nr. 9, s.85-2. 

513Mesela, Sivas Eyaleti’nde sakin olup ticaret için Konya’da mütemekkin olan bir gayrimüslim nişanlısı 

huzurunda ikrar ederek nişanını bozmuştur. KŞS, Nr. 8, s.133-1. 

514 Mesela, bir kısmı Alacahan’da sakindirler. KŞS, Nr. 8, s.134-1. 

515 KŞS, Nr. 6, s.55-1. 

516 KŞS, Nr. 7, s.87-3. 

517 Mesela, Ayşe bt. Musli Hatun eşinin Girit seferinde öldüğü haberini aldığını ifade ederek malumu olanlardan 

istihbar olunmasını istemiştir. KŞS, Nr. 8, s.168-3, Diğer bazı  örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 8, s.184-1, 220-1, 

139-1, 158-2. 

518 KŞS, Nr. 8, s.260-, 269-1, 272-1, 295-1, Nr. 9, s.175-1. 
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ederek daha güvenli olan şehirlere göç etmelerine de sebep olmaktaydı. Konya alaybeyisi 

Hüseyin’in merkeze gönderdiği bir arzda bazı raiyetin ekseri çift ve çubuğunu bozup dağıtıp 

Bursa, Manisa ve Balıkesir’e göç ettiklerini dile getirmiş ve bu durum hakkında yapılması 

gerekenler bir fermanla eyaletlere bildirilmiştir
520

. 

 Konya dışına çıkmak ve yer değiştirmek zorunda kalan kişilerden bazıları da Kürekçi 

tayin edilen kişilerdir. Bu kişilerin sayısı bu dönemde eyalet genelinde 526 Konya Şehri’nde 

55 kişidir
521

. Bunlar öncelikle tersane-i amireye sevk edilmektedir. Bunlardan 5 tanesi 

sevkıyat sırasında firar etmişti
522

. 

III.Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat 

 A-Mahalle Yaşantısı 

 İslâm Şehri’nin en büyük özelliği onun mahallelere bölünmesiydi. Bazen toplumdaki 

etnik ve dini farklarda bu bölünmeyi zorunlu kılıyordu. Türk şehirlerinde eskiden beri 

mahalleler genellikle birbirini tanıyan, sosyal ve ekonomik dayanışma yönünden bir bütün 

teşkil eden aynı inançtaki kişilerin topluca yaşadıkları yerlerdi
523

. 

 Kurulduğu günden itibaren İç Kale çevresinden başlayarak genişlemeye başlayan 

Konya , fizikî ve içtimaî yapının vazgeçilmez parçaları olan mahallelere taksim edilmiştir. 

Kentin ticari kesimi ile bağlantılı olan mahalleler ya bir külliyenin, ya bir imaretin yada 

herhangi bir dinsel yapının çevresinde halkalaşmışlardır. Türbe-i Celaliye, Piri Mehmet Paşa, 

Şeyh Sadreddin Konevi, Şeyh Vefa Mahalleleri bunlardan sadece bazılarıdır
524

. 

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya Şehri’nde geçmişten o tarihe kadar değişenler 

sadece mahalle sayılarının artması değildi. Mahallelerde yaşayan insanların etnik ve dini 

yapıları da karışık bir yapı haline dönüşmüştü
525

. Yani artık Hıristiyanlar sadece bir 

mahallede toplu halde yaşamıyorlardı. Konya’da varlığı tespit edilen 2000 civarında 

                                                                                                                                                   
519 Mesela Eşkıya başı Kara Haydaroğlu hakkında gönderilen bir fermanda; eşkıyanın ele getirilip hakkından 
gelinmek lüzumu gerektiğinden Karaman Eyaleti’nde Girit Seferinde olmayan sancakbeyleri ve Girit seferinde 

olan sancakbeylerinin mütesellimleri cümle ademleriyle ve seferi şerifden ekâbir defteri ile kalan züema ve 

erbabı tımarın evlerinde olan altı bölük halkın ve yeniçeri ve korucu ve cebeci ve arabacı ve mazul bil cümle 

harbü darba kadir olanların eşkıya takibine çıkmaları emredilmişti. Uluçay, Eşkıyalık, s.309. 

520 Uluçay, Eşkıyalık, s.285. 

521 KŞS, Nr. 7, s.166-1. 

522 KŞS, Nr. 8, s.277-1. 

523 Kuban, “Türk Şehri”, s.54. 

524 Küçükdağ, Konya, s.78. 

525 Konya’da Selçuklular zamanında Müslüman Türkler’in yanında Hristiyan Rum ve Ermeniler ve Yahudiler 

bulunuyordu. Bunlar ayrı ayrı mahallelerde sakindiler. Ceran, Konya, s.62 
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gayrimüslimin sadece 250’si İç Kale’de yaşamaktaydı. Kalan nüfus Konya’nın diğer 

mahallelerine dağılmışlardı. Ayrıca İç Kale’de sadece Hıristiyanlar yaşamıyor Hıristiyan 

nüfus kadar Müslüman nüfusta ikamet ediyordu
526

.  

 Müslümanlar ve Hıristiyanların birlikte yan yana yaşadığı bu mahallelerde mahallenin 

hem dini hem de seküler başı imamdı. Mahalleli de onun belli fizikî sınırları içinde 

cemaatiydi. Böylece mahallenin merkezi hiç olmazsa, toplanma yeri mescit oluyordu
527

. 

Konya’da bir çok mahallede mescidi yaptıran hem mescide hem de mahalleye adını vermişti. 

Mahalleler belli sayılarda evlerden oluşmaktaydı. Bu evlerde yaşayan insanlar mahalle 

içerisinde bir çok sosyal ve ekonomik faaliyetin birebir içerisinde bulunuyorlardı. İmam 

mahalleden sorumlu kişilerin başında geliyordu. Mahallenin ileri gelenleri de başta olmak 

üzere Müslim veya gayrimüslim olsun mahalleden herkes sorumluydu. Mahalle içerisinde 

yaşayan bu insanların birbirleriyle ilişkilerinde zaman zaman problem yaşamaları 

kaçınılmazdı. Bu problemlerin bir çoğu mahkemelere yansımadan mahallenin ileri 

gelenlerince çözülüyor olmalıydı. Bir çok davada ahali arasındaki husumetin son bulduğuna 

dair ifade ve ikrarlar mahkemelerde tescillenmekteydi
528

. Fakat tabiatıyla mahkeme kayıtları 

çoğunlukla mahkemeye yansımış olumsuzluklara dair bilgiler içerdiklerinden
529

 bu dönemde 

Hıristiyan ve Müslümanların aralarında yaşanan huzursuzlukların bir çoğu tespit 

edilebilmiştir
530

.  

 Elbette sadece Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında huzursuzluklar yaşanmıyordu. 

mahallenin Müslüman sakinleri de kendi aralarında problemler yaşamaktaydılar. Aynı durum 

Hıristiyanlar içinde geçerliydi. Mahalle sakinlerinin kavga ve anlaşmazlıkları ya kendileri 

tarafından yada mahallenin diğer sakinleri tarafından mahkemelere intikal ettirilmiştir
531

. 

Mahkemeye intikal ettiren bu problemler, mahallinde araştırılmakta ve mahalle ahalisinin 

                                                
526 KŞS, Nr. 6, s.4-1. 

527 Kuban, “Türk Şehri”, s.54. 

528 KŞS, Nr. 9, s.4-1, Nr. 6, s.126-1, 126-2, 72-2, 90-3. 

529 Mesela, İmaret Mahallesi’nden Karagöz veled Yagob mahkemede Yusuf b. Abdülmennan huzurunda 

kendisinden davacı olmuş, Yusuf’dan odun satın alırken, aralarında tartışma yaşandığını ve Yusuf’un taş ve 

yumruk ile kendisini darp eylediğini ifade etmiştir. Karagöz’ün darp iddiası iki Müslüman şahidin ifadesiyle 

ispatlanmıştır KŞS, Nr. s. 6, s.55-2. 

530 Mesela, sağ ayağı kırılan  Müslüman bir kadın hakkında yapılan tahkikat sonucunda; İsmihan bt. Reşit 

ismindeki bu kadının bir iş için İç Kale Mahallesine gittiği sırada kadını zorla alı koyan Hıristiyanlar misafir 

edecekleri bahanesiyle zorla içirmişler ve sarhoş etmişlerdir. Kadının sarhoşluğundan yararlanan Hıristiyanlar  

kadına tecavüzde yeltendikleri ve kadının kendini kurtarmak maksadıyla evden aşağıya atladığından ayağını 

kırdığı tespit edilmiştir. KŞS, Nr. 7, s.21-1. bir başka örnek için Bkz. KŞS, Nr. s.77, s.23-1 

531 Bazı Örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 9, s.104-2, 85-2, 25-3, Nr. 7, s.64-4, Nr. 6, s.81-1. 
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ifadelerine başvurulmaktaydı. Mahkeme davalı ve davacıların keyfiyet-i halini ahaliden bu 

suretle soruşturmakta ve ona göre karar vermekteydi
532

. Mahalle ahalisi arasındaki 

geçimsizlikler zaman zaman kavga hatta yaralama ve ölümler ile sonuçlanmaktaydı
533

. 

Anlaşmazlıklarını çözümleyemeyen ve bunu birbirlerini yaralayarak çözümlendirdiğini 

düşünen kişilere dair örneklere de tesadüf ediliyordu
534

. Bazen bu kişiler davaları kendileri de 

sonuçlandırıyorlardı
535

. Fakat sonuçlanmayan kavgalar neticesinde bıçak, kılıç veya herhangi 

bir kesici-delici aletle birbirlerini öldürenlerde oluyordu
536

. Hatta ahaliden bazı kişiler 

husumet beslediği kişilerin evlerini basıyorlar ve meskenlerine zarar verebiliyorlardı
537

. 

 Mahalle içerisinde genel ahlâka aykırı hareketlerde bulunanların mahallenin kendi 

içerisinde oluşan sosyal bir mekanizma ile kontrol edilerek engellendiği, 

engellenemeyenlerinde gerekli mercilere şikayet edildiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde bazı 

kişilerin sokak kapılarına katran sürülmesi, bu evde yaşayan aile fertlerinin davranışlarını 

düzenleme konusunda bir uyarı, aynı zamanda durumun mahalle ahalisine duyurulması ve 

ilgili mercilere iletilmesi  ile ilgili bir uygulama olmalıydı.Bu dönemde mahkemeye intikal 

eden 9-10 vaka kapılarına katran sürülenler ile ilgiliydi. Kapısına katran sürülenler, mahallede 

kol gezen subaşılar tarafından mahkemeye sevk edilmektedir. Mahkemeye sevk edilen bu 

kişilerin keyfiyet-i hali araştırılmakta, suçlular cezalandırılmaktadır
538

. Bu suretle keyfiyet-i 

hali araştırılanların hüsn-i hal üzere olup olmadıkları da ortaya çıkmaktadır. Hüsn-i hal üzere 

olmayıp fısk-ı fucur içerisinde olanlara da tesadüf edilmekteydi
539

. Bazı kişilerin asılsız 

isnatlarla komşularının kapısına katran sürdükleri ortaya çıktığında iftiracılar ehl-i örfe 

şikayet edilerek şiddetle cezalandırılmaktadır
540

.  

                                                
532 KŞS, Nr. 6, s.132-1. 

533 KŞS, Nr. 6, s.47-3, 81-1, 89-3, 165-2, Nr. 9, s.104-2, 82-2, 191-1, 57-1, Nr. 7, s.59-2. 

534 KŞS, Nr. 9, s.172-2, 113-1, 13-1, 32-3, Nr. 8, s.70-4, Nr. 7, s.42-4, 40-1, Nr. 6, s.120-4. 

535 Mesela, Mehmet b. Ali, Ali b. Şaban huzurunda ikrar etmiş ,Ali’nin sol gözünü yaraladığı için kendisinden 

daha önce davacı olduğunu fakat bir res doru ve kısrak üzerine anlaştıkları için davasından vazgeçtiğini ifa de 

etmiştir. KŞS, Nr. 9, s.171-1. 

536 KŞS, Nr. 9, s.47-2, s.31-1, Nr. 7, s.88-1, 141-4. 

537 Mesela Yusuf b. Abdullah Halil b. İlyas’tan davacı olmuş Halil’in evini bastığını ve eşine darp ettiğini iddia 

etmiştir. KŞS, Nr. 7, 67-2 Diğer örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 9, s.52-1, 33-1, Nr 6, s.67-4, 37-2, Nr. 7, s.69-4 

538 KŞS, Nr. 9, s.98-1, 131-3. 

539 KŞS, Nr. 9, s.98-1, 37-3. 

540 KŞS, Nr. 9, s.74-1, s.74-3. 
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 Subaşılar genel ahlâk kurallarına aykırı hareket eden mahalle sakinlerini mahkemeye 

sevk etmekte ve diğer mahalle sakinleri bu tür durumları devam ettiği zaman subaşılara 

bildirmekteydiler. Subaşıların faaliyetleri hakkında ilgili bölümde yeterli bilgi verilmiştir. 

 Bazı kişilerin kendilerine tecavüz edildiği iddiasıyla mahkemeye müracaat ettiği
541

. 

Aile fertleri arasında genel ahlâka aykırı hareket edenlerinde ebeveynler tarafından 

mahkemeye bildirildiği anlaşılıyor
542

. Bazı aile fertleri ise meselelerini daha iptidai yöntemler 

ile çözümlemişlerdir
543

. 

 Bu dönemde mahallelerde sarhoşların sebep oldukları davalar da mahkemelere 

yansımıştır. Bir çok içki meclisine baskınlar yapılarak yakalanan kişiler mahkemeye sevk 

edilmişlerdi
544

. Bütün bu olaylara rağmen mahalle ahalisi bu tür olayları sonlandırmak, en 

azından kendi mahallelerinde bu tür meclislere, ahlâksız ve uygunsuz işlere müsaade 

etmemek için ellerinden gelen gayreti göstermekteydiler. Mahalle ahalisi gerektiğinde 

mahkemeye müracaat ederek bu tür insanların mahalleden ihraç edilmesini de temin 

etmişlerdir
545

. Mahalle sakinleri tarafından hırsızlık yaptıkları için mahkemeye şikayet 

edilenler de bulunuyordu. Evleri ve dükkanları soyulanlar, hayvanları çalınanlar ile ilgili 

davalar mahkemeye yansımıştır
546

.  

 Mahalleden mahkemeye yansıyan bütün bu olumsuz örneklere rağmen XVII. yüzyılın 

ilk yarısında Konya’da yaşayan insanlar arasında büyük bir dayanışma olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu dayanışma özellikle toplumun içerisinde tarihin hemen her döneminde 

olduğu gibi bu dönemde de varolan kötü işlerin defedilmesinde ortaya çıkmıştır. Yukarıda 

verilen örnekler 10 yıllık bir dönemde mahkemeye yansıyan bütün olumsuzlukları ve bu 

olumsuzluklar karşısında yapılan müdahaleleri içermektedir. Bunun dışında mahalle ahalisi 

her iyi ve güzel işin gelişmesi ve yapılmasıyla meşguldür. Bunların büyük çoğunluğu diğer 

                                                
541 KŞS, Nr. 9, s.210-2, 173-2, 201-3, Nr. 6, s.152-2, 44-3, Nr. 8, s.57-2, Nr. 7, s.146-1. 

542 Mesela Hasan b. Abdullah mahkemeye gelerek kızı Sultan Hatun’un namahrem olan leventad taifesi ile fısk-ı 
fücur içerisinde olduğunu haber ederek temessük talep etmiştir. KŞS, Nr. 6, s.23-4. 

543 Mesela, Bir baba kızı Müslime Hatun ile zina üzerine olan bir kişiyi katlettirmiştir. KŞS, Nr. 7, s. 34-1. 

544 KŞS, Nr. 9, s.106-2, Nr. 8, s.210-2, Nr. 7, s.16-1,24-2, 43-2, 149-1, Nr. 6, s. 106-3, 150-2. 

545 Mesela, Türbe-i Celaliye Mahallesi’nden bir çok kişi Berber Hasan b. Mustafa huzurunda ikrar etmişler ve 

Hasan’ın küçük oğlunun evlerine sürekli çeşitli şahısların girip çıktığını bu ev sakinlerinin fücur içinde olup fesat 

ve şenaatlerini tespit ettiklerini dile getirerek mahallelerinden ihraç olunmalarını talep etmişlerdi. Mahalle’den 

ihraç edilen Hasan ve oğulları bir süre sonra bu durumlarını terk ettikleri için yeniden mahalleye dönmelerine 

izin verilmiştir. KŞS, Nr. 7, s.110-1. Bir başka örnekte Karaeyük Mahallesi halkı mahkemeye müracaat ederek 

Hüseyin b. Ali’nin mahalle ahalisini ehl-i örfe şikayet ederek mallarına el koydurduğu ve eşyalarını çaldığı için 

şikayet etmişler, Hüseyin suçunu itiraf edince mahalleden ihraç edilmiştir. KŞS, Nr. 9, s.108-2, 110-2. 

546 KŞS, Nr. 7, s.60-3, 145-3, 11-1, Nr. 9, 76-2, 86-4. 
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bölümlerde varlığından bahsedilen vakıflar ve diğer sosyal müesseseler vasıtasıyla 

yürütülmüşlerdir. Fakat mahalle içerisindeki olumsuzluklar her fırsatta mahkeme kayıtlarına 

düzenli bir şekilde yansımışken, her şeyin normal olduğu dönemde yapılan bütün 

güzelliklerin mahkemeye yansıması çok istisnai bir durumdur. Bu sebeple burada dile 

getirilen olumsuzluklar bütünü yansıtırken, aşağıda ifade edilen hoş ve güzel örnekler sadece 

bir kaç örneğin kayıtlara yansıdığı istisnai durumlardır. Yani sonuç olarak XVII. yüzyılda 

Konya’da yaşayan Osmanlı toplumunun kusurları burada ifade edilen örneklerden fazla 

değildir. Toplumun hoş ve güzel işlerinden ise sadece bir kaç örnek bu çalışmaya 

yansıtılabilmiştir.  

 Bu örneklerden bir tanesi mahalle içerisinde yaşayan insanların sosyal ve ekonomik 

açıdan dayanışma ve güven ilişkisi içerisinde olduklarına dairdir. Mahalle ahalisi yaşadığı 

mekanı bırakıp başka bir yere gitmeleri gerektiğinde bazı kıymetli eşyalarını ve evlerini hatta 

ailesinden bazı fertleri, komşularına ve güvendikleri diğer kişilere emanet ederlerdi. Sicillerde 

emanet bırakılan eşya ve malların sağ selamet sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili bir çok 

örnek tespit edilmiştir
547

. Mahalle ahalisinden bir çoğunun birbirlerine güven besledikleri 

şüphesizdir. Hatta mahallede emin-i emval adı verilen kişiler de bulunuyordu
548

. Mahalle 

ahalisi sosyal meselelerde olduğu kadar ekonomik konularda da birbirleriyle dayanışma 

halindeydi. Bu dönemde karşılaştıkları güç durumlarda birbirlerinden borç alanların sayıları 

hiç de az değildi
549

. 

 Mahalle sakinleri Hıristiyan veya Müslüman ayırımı yapılmaksızın komşu veya 

akrabasının karşılaştığı kötü durumlarda, gerçeğin ortaya çıkmasında birbirlerine şahitlik veya 

kefillik yaptıkları da anlaşılmaktadır. Zaten mahalle ahalisi kendisine itibar edilen udulü 

müsliminin yaşadığı ve her türlü gerçeğin istihbar olunduğu önemli bir topluluktu
550

. 

Mahalleler, mahkeme, kadı ve devletin diğer görevlileriyle sürekli temas halinde olan imam 

veya bazı mahallelerde ikamet eden devletin diğer görevlileri vasıtasıyla sürekli denetim 

altında bulunuyordu
551

. 

                                                
547 KŞS, Nr. 6, s.100-2, 131-2, 13-3, 56-1, Nr. 7, s.148-3, 44-2, 14-2, Nr. 8, s.194-2, 99-3, 166-3;  Bazı istisnai 

durumlarda olmuyor değildi. Mesela 30 sene önce ahar diyara giden Hüseyin geri döndüğünde  evinin çatısını ve 

ağaç direklerini bulamamıştır. KŞS, Nr. 6, s.37-2. Benzer bir durum için bkz. KŞS, Nr. 9, s.151-2. 

548 Mesela Arap Taifesinden Ali b. Abdullah es-Seyyid Ahmet Çelebi b. Muhammet Çelebi huzurunda ikrar edip 

Ali beş sene önce emin-i emval iken kendisine emanet eşya bıraktığını ifade etmiştir. KŞS, Nr. 9, s.114-3.  

549 KŞS, Nr. 6, s.23-3, 84-3, 122-1. 

550 KŞS, Nr. 8, s.15-1, 176-1, Nr. 9, s.10-2, Nr. 7, s.49-1 

551 Mesela, Konya Defterdarı Mihmandar mahallesinde, Hazine tezkirecisi Kurugöl Mahallesinde ikamet 

ediyordu. KŞS, Nr. 6, s.13-1, 32-1. 
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 B-Konya’da Aile ve Niceliği 

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da yaşayan aileler ile ilgili sicillere yansıyan 

bilgiler, bu tutanakların özelliği dolayısıyla genellikle olumsuz örneklerdir. Çünkü 

mahkemede aileye dair belgelerden bir çoğu boşanma kayıtlarıdır. Bu dönemde her dönemde 

olduğu gibi eşler çeşitli sebeplerle birbirlerinden boşanmışlardır.  

 Burada boşanma usulleri ve kaidelerinden öteye aile yaşantısı, ailedeki eş ve çocuk 

sayıları gibi nitelik veya niceliklere dair bilgiler değerlendirilmek istenmiştir.Sicillerde aile 

fertlerinin sayıları ile ilgili bazı bilgilerde tespit edilebilmiştir. Aşağıda bu bilgiler 

değerlendirilerek Konya ailesinin niceliği konusunda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 

1-Eş Sayıları 

 Bilindiği gibi Müslüman ailesinin özelliklerinden birisi eş sayısıdır. Batıda birden 

fazla evlilik özellikle XVI. yüzyıldan sonra kilisenin aldığı karar doğrultusunda hukuken 

yasaklanmıştı. Osmanlı Ailesi’nde ise bir İslâm Ailesi örneği olarak çok eşlilik serbest 

olmasına rağmen fiilen tek eşlilik hakimdir
552

. 

 Acaba XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da yaşayan Osmanlı Ailesi’nde birden fazla 

eşle evlilik yaygın mıydı? Bunun tespit edilebilmesi için tereke kayıtlarına ihtiyaç olmasına 

rağmen bu döneme ait tereke kaydı tespit edilememiştir
553

. Bu sebeple terekeler kadar kesin 

sonuçlar içermiyorsa da sicillerde kayıtlı miras belgelerinden bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Buna 

göre tespit edilebilen 75 belgede birkaç örnek dışında birden fazla eşle evli olan kişilere 

tesadüf edilmemiştir
554

. Sicillerde tespit edilen belgelerden bazılarında birden fazla eşle evli 

kişiler tespit edilmiştir
555

. Fakat bu örnekler bir vesile sicillere intikal etmiş örneklerdir. Yine 

de gerek miras belgelerinden gerekse diğer örneklerden Konya’da XVII. yüzyılın ilk yarısında 

çok eşliliğinin yaygın olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu tarihe ait tereke örnekleri tespit 

edilemediğinden eş sayıları ile ilgili ayrıntılı tahliller yapılamamıştır. Konya Tereke 

                                                
552 Tabakoğlu, İktisat, s.147. 

553 Tereke Defterlerinden hareketle yapılmış bazı çalışmalar için bkz. Hüseyin Özdeğer, 1463-1640 Yılları Bursa 

Şehri Tereke Defterleri, İstanbul 1988, s.46; Said Öztürk, Askerî Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke 

Defterleri (Sosyo Ekonomik Tahlil), İstanbul 1995; Rifat Özdemir, “Kırşehir’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

(1880-1906)”, Osmanlı Araştırmaları,  S.9, 1989; Muhiddin Tuş vd, “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, 

Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi , C. I, Ankara 1992; Ali Aktan, “Kayseri Kadı Sicillerindeki 

Tereke Kayıtları Üzerinde Bazı Değerlendirmeler (1738-1749)” II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu 

Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s. 47-68 

554 KŞS, Nr. 7, s.29-1. 

555 Mesela, Kerim Dede Mahallesi’nden Mehmet’in ikinci eşi ilk eşi ile aynı evde oturmak istemediği için 

eşyalarıyla birlikte başka bir ev talep etmektedir. KŞS, Nr. 6, s.67-5; bir başka örnekte Abdülcelil Bele aında bir 

kişinin Güllü Esme ve Yakalı adında üç eşi ve 5 çocuğu olduğu anlaşılmıştır. KŞS, Nr. 7, s.17-2. 
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Defterleri’nden hareketle farklı zaman dilimlerini kapsayan çalışmalarda da çok eşliliğin 

%10’un üstünde olmadığı tespit edilmiştir
556

. 

 2-Çocuk Sayıları 

 Miras paylaşımına dair kayıtlar, çocuk sayıları hakkında da bilgiler vermektedir. XVII. 

yüzyılın ilk yarısında Konya’da yaşayan Osmanlı Ailesi’nin çocuk sayılarının ne düzeyde 

olduğunun tespit edilebilmesi maksadıyla miras belgelerine müracaat edilmiştir.  

 75 adet miras belgesi üzerinde yapılan inceleme neticesinde 25 (%33,3) ailenin 2 , 17 

(22,6) ailenin 1, 14(18,6) ailenin 3 çocuklu olduğu anlaşılmıştır. 3 (%4) aile 4, 2(%2,6) aile 5, 

2(%2,6) aile 6 çocuk sahibi iken 1 (%1,3) ailenin 7 çocuğunun olduğu,11(%14,6) ailenin hiç 

çocuğu olmadığı anlaşılmıştır. Bu dönemde ailelerin çocuk sayıları genelde 1 ile 3 arasında 

değişmektedir. 7 çocuk sahibi olan aile ile 6 çocuk sahibi olan 1 ailenin çocuklarının tamamı 

erkektir. Bu ailelerin çocuk sayılarının fazla olması kız çocuk sahibi olmak istemelerinden 

kaynaklanmış olmalıdır. Ayrıca 5 çocuk sahibi olan bir kişinin 3 tane eşi vardır. Bu örnekte 

de çocuk sayısının fazlalığı tüm eşlerin çocuk sahibi olma isteğinden kaynaklanmış olabilir
557

. 

 3-Aile İçi İlişkiler 

 Aile içi ilişkiler hakkında sicillere yansıyan belgelerin genelde olumsuz örnekler 

olduğu ifade edilmişti. Daha çok boşanma ile ilgili belgeler tespit edilmiştir. Tespit edilen 

belgelerden çoğunluğu Muhalaa yoluyla boşanma işlemine dairdir
558

. Her 100 boşanma 

işleminden 70’i Muhalaa 30’u Talak yoluyla yapılmış boşanmalardır
559

. Boşanmalarda 

sebepler çeşitli olmakla birlikte boşanma işlemlerinde tekrarlanan genel geçer sebep şiddetli 

geçimsizliktir Belgelerde bu eşlerin aralarında Hüsn-i Zindegani ve Musafat olmadığı 

şeklinde ifade edilmektedir
560

. Fakat, özelde kocalarının sözlerini dinlemedikleri, eşleri 

tarafından darp edildikleri, evlerini bırakıp gittikleri, nafakalarını temin etmedikleri vs. gibi 

                                                
556 Bayram Ürekli-Muhiddin Tuş, “Osmanlı’da Ailenin Niceliği, Eş durumu ve Çocuk Sayıları: Konya Örneği” 

yayımlanmamış makale çalışması. 

557 KŞS, Nr. 7, s.17-2, Nr. 8, s.33-2. 

558 Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 6, 4-3, 4-4, 111-1, Nr. 7, s.142-3 

559 Talak yoluyla boşanma işlemine dair bazı örnekler için bakınız. KŞS, Nr. 6, s. 54-1, 74-3,133-2, 34-1, Nr. 7, 

s.45-1, 35-5, Nr. 8, s. 181-2, 114-1,81-1, 96-1, Nr. 9, 65-1, 135-3, 19-3, . 

560 Mesela Muin Mahallesi’nden  Ali b. Mehmet zevcesi Rukiye’nin vekili olan babası Abdüsselam huzurunda 

ikrar ederek Rukiye ile aralarında Hüsn-i Zindegani ve Musafat olmadığından boşanmak istediğini ifade etmiştir. 

KŞS, Nr. 8, 70-2. 
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sebeplerle boşanmalar gerçekleşmiştir
561

. Eşler boşanmanın şekli ne olursa olsun bazen 

karşılıklı anlaşma yoluyla da boşanmışlardır.
562

  

 Bu dönemde Aile üyeleri arasında yaşanan tatsızlıklara dair çeşitli olaylar da 

mahkemelere yansımıştır. Karısını sürekli dövenler ve yaralayanlarla ilgili bazı örnekler tespit 

edilmiştir
563

. Anne babasını bıçakla yaralayanlar ve çocuklarını ahlâksız işlerle meşgul olduğu 

için öldürten aile fertlerine de tesadüf edilmiştir
564

. Fakat bu örnekler birden fazla değildir. 

21.000 nüfusun yaşadığı bir şehirde 10 yıllık bir devrede vuku bulmuş bu tür olayların doğal 

karşılanması gerekmiyorsa da nadir görülen vakalar olduğu bilinmelidir. 

 Aile üyeleri arasında her nasıl ve ne şekilde geçimsizlikler olursa olsun ailenin toplum 

içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Ebeveynlerin çocukları üzerinde belirli sorumlulukları 

vardır. Aile reisi eşinin ve çocuklarının geçimini temin etmek durumundadır. Koca evinin 

ihtiyaçlarını karşılaması ve çocuklarının rızkını temin etmesi gereklidir. Koca bu ihtiyaçları 

karşılamıyorsa kadın kadıya başvurarak nafaka takdir ettirebilmektedir
565

. Kocanın karısına 

karşı hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği gibi, kocasına itaati ve onun evinde 

ikamet etmesi ve kocasının izni olmadan evini terk etmemesi de kadından beklenirdi
566

. 

 Aile içerisinde kocanın ölümü, çocukların ve kadının geçimini devam ettirebilmesi 

için gerekli bazı hakları da doğuruyordu. Belgelerde kocası vefat ettiği için çocuklarına 

nafaka bağlanmasını talep eden kadınların bu durumlarına dair örneklere de tesadüf 

edilmiştir
567

.Bu kişilerden bazıları geçimlerini temin edemediklerinden kocalarının 

                                                
561 Mesela Öyle Bekledi Mahallesi’nden bir kadın eşi Mehmet Bey huzurunda ikrar ederek kocasının kendisini 

sürekli dövdüğünü ve küfrettiğini söyleyerek şahitlerle ispatlamış ve talak şart edilerek dava sicile 

kaydedilmiştir.KŞS, Nr. 6, s. 72-4, Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 8, s.181-2, 114-1, 51-3, 39-2, 161-2, 217-2, 

Nr. 7, s. 114-1, Nr. 6, s.54-1, 74-3. 

562 Mesela Hoşhevan Mahallesinden  Cennet Hatun Zevci Mehmet ile Muarefet edip boşanmaya karar 

verdiklerini ifade etmişlerdi. KŞS, Nr. 120-2. 

563 KŞS, Nr. 9, s.32-3. 

564 KŞS, Nr. 6, s. 23-4, Nr. 8, s.16-1. 

565 Mesela Neslihan bt. Ömer Hatun mahkemeye başvurmuş ve kocası Süleyman b. Hızır’ın nafaka ve kisvesiz 

kendisini bırakıp gittiğini ifade ederek nafaka tayin edilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine 1644 yılında günlük 

6 akçe nafaka tayin edilmiştir. KŞS, Nr. 9, s.81-2; Ayşe bt. İbrahim’de eşi ahar diyarda olduğu için kaynatası 

İbrahim’i vekil ederek kendisine günlük 5 akçe nafaka tayin ettirmiştir. KŞS, Nr. s. 75-2; Yine karısının nafaka 

ve kisvesini görüvermediği kah bu diyara kah ahar diyara gittiği bilinen Mehmet’in eşine hakikati hali sual 

olunup nafaka bağlanmıştır. KŞS, 9, s.19-1 Başka bir örnek için BKZ. KŞS, Nr. 8, s.155-2. 

566 Mesela, Karaman Eyaleti Beyşehir Sancağı’ndan el-Hac Mahmut b. Hüseyin mahkemeye gelerek ikrar etmiş 

ve Konya Aynedar mahallesinden  Aişe bt. Abdullah Hatun ile evlendiği halde karısının evine gelmediği ifade 

ederek boşanmak istemiştir. KŞS, Nr. 6, s.141-3. 

567 KŞS, Nr. 7, s.6-1, Nr. 6, s.87-3, Nr. 8, s.132-2, Nr. 9, s.129-3. 
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mirasından kalan bazı malları satışa çıkarmışlar ve ailelerinin geçimlerini ancak bu yol ile 

temin etmek istemişlerdir
568

 

 4-Ev ve Eşyaları 

 Bilindiği gibi Türk Şehri’nin isimsiz kahramanı evdir. Evlerin çoğu kez gösterişsiz ve 

mütevazı biçimleri doğal bir yapı eyleminin sonucunda ortaya çıkmıştır
569

.  

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da bir ev, genellikle menzil olarak nadiren de ev 

olarak ifade edilirdi
570

. Bu dönemde Konya’da bulunan evlerin mimarisi ve yapısı hakkındaki 

bilgilere ancak sicillere kaydedilmiş ev satış işlemlerinde yapılmış olan tarifler ile ulaşılmıştır. 

300 civarında ev satış belgesinde yapılan tanımlamalarda evlerin bölümleri ve mimarisi 

hakkında bazı bilgiler tespit edilmiştir. Buna göre Konya’da bulunan evlerin bir kısmı sadece 

Tabhane ve avludan oluşmaktadır. Aşağı yukarı bütün evlerde tabhane bulunmaktadır. 

Tabhane baş oda veya misafir odasıdır. Başka odaları bulunmayan evlerde yatak odası olarak 

da kullanılıyordu
571

. Fakat genellikle evleri odalar ve sofalar donatmaktadır. Bu dönemde 

Konya’da klasik ev tipi Tabhane, oda ve sofadan oluşmaktaydı. Açık, yarı açık veya kapalı 

olabilen sofalar evde sirkülasyonu sağlayan ve tüm odaların açıldığı önemli bir bölümdür
572

. 

Klasik ev tipinden başka küçük veya büyük bir, iki ve nadiren üç odaya, yanı sıra  örtme ve 

izbe olarak adlandırılan bölümlere sahip olan evlerde bulunuyordu
573

. Evlerin bazılarında 

kenef, kiler, ambar, mutfak, çardak, ve dehliz gibi başka bölümlerde bulunuyordu
574

. Bazı 

evlerde samanlık, ahır gibi mekanlarda yer alıyordu. Bu tip evlerin genellikle iki kat olduğu 

anlaşılmıştır
575

. Konya’da bulunan bazı evlerde çaraş, yazlık, nimboş, zir-i zemin, odunluk 

gibi isimlerle anılan bazı bölümlerde bulunmaktaydı. Evlerin birçoğunda bahçede 

bulunuyordu. Bahçe ve avlularda meyveli veya meyvesiz ağaçlar ve su kuyuları da 

bulunuyordu
576

. Bu tür evlerde alt katlarda samanlık, ahır, kiler ambar, gibi bölümler 

                                                
568 KŞS, Nr. 9, s.74-4, Nr. 8, s.191-1, Nr. 7, s.76-2, Nr. 5, s.131-2, 89-2, 125-4, 146-5. 

569 Kuban, Türk Şehri, s.70. 

570 Bkz. KŞS, Nr. 7, s.139-3, Nr. 8, s.184-3. 

571 Ruhi Özcan, (Kısaltma: Mülk Satışları) XVII.Yüzyılda Konya’da Mülk Satışları ve Fiyatlar,  (SÜ, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya 1993,s.16. 

572 İbrahim Bakır, Havva Alkan Bala, Ev Mimarisi, s.248. 

573 KŞS, Nr. 7, s.119-2, 8, s.70-1, Nr. 9,s.161-1. 

574 KŞS, Nr. 8, s.194-1, 4-2, 152-2. 

575 Sicillerde fevkani oda tahtında ahır, veya fevkani ve tahtani oda.. gibi ifadelerle karşılaşılmaktadır. Bkz. 

KŞS, Nr. 7, s.139-4. 

576 KŞS, Nr. 6, 148-3. 
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bulunuyor, üst katlarda tabhane, sofa ve odalar yer alıyordu. Konya’da bulunan evlerin 

çoğunluğu bu şekilde büyük evler değilse de, tek odalı olan küçük evler de çok kullanışlı 

olmalıydı. Bu evlerdeki tek oda, hem oturma odası, hem yatak odası, hem de mutfak işlevini 

bir arada görebilmekteydi
577

. Odalarda döşeme olarak döşeklerin, keçelerin minder ve 

kilimlerin kullanıldığı, yastıkların ve yorganların ise gündüzleri kaldırıldığı yüklükler 

bulunduğu anlaşılmaktadır
578

. Yastık ve minderlerin nakışlarla süslendiği kılıfları 

bulunuyordu. Bu kılıflar bunların görünümünü güzelleştirip temizliğini 

kolaylaştırmaktaydı
579

.  

 Mutfak eşyalarının başlıcaları büyük ve küçük çeşitli ebatlarda olmak üzere tencere 

sahan, leğen, sini, tabak kazan, tava gibi bakırdan yapılmış eşyalardı
580

. 

 Kadınların çeşitli kumaşlardan yapılmış kemha, kaftan ve ferace giydikleri başlarına 

ipekten veya başka kumaşlardan makreme örttükleri anlaşılmaktadır. Kadınlar yaşmak, 

genellikle ketenden ve bazı kumaşlardan yapılmış gömlek, aba, don ve uçkurda 

kullanıyorlardı. Erkekler başlarına kavukta takıyorlardı
581

. Kadınların takıları arasında altın ve 

gümüş önemli yer tutmaktaydı. altın ve gümüş kuşaklar yüzükler, bilezikler, küpeler, 

kemerler ve saç bağları da kullanılmaktaydı
582

. 

 IV. Sosyal ve Ekonomik Hayatta Köleler 

 Köle, savaşlarda esir edilen yahut bir surette ele geçirilip satın alınan erkekler için 

kullanılan bir tabirdir
583

. Aynı şekilde savaşlarda esir edilen veya satın alınan kadınlara da 

cariye denilmektedir
584

. 

 Sicillerde erkek köleler için köle, kul, abd, abd-i memluk, ve rikk, kadın köleler için 

cariye ve cariye-i memluke tabirleri kullanılmaktadır
585

. Aşağıda Konya Şeri’ye Sicillerinde 

                                                
577 Tabakoğlu, İktisat, s.147. 

578 KŞS, Nr. .6, s.166-1, 24-1; Mesela, Rızvan bin Abdülmennan mahkemede kaynatası Mehmet huzurunda ikrar 

ederek Mehmet’in kızı ile evli olduğu halde birlikte sakin olacak evleri olmadığından kaynatasının evinin bir 

odasında ikamet edeceklerini ama karısının nafaka ve kisvesini karşılayacağını bildirmişti. KŞS, Nr. 9, s.95-2. 

579 KŞS, Nr. 6, s.138-4. 

580 KŞS, Nr. 6, s.138-1, 62-1, Nr. 7, s.7-3, 8, s.199-3, Nr. 9, s.106-1. 

581 KŞS, Nr. 7, s.145-3, 44-2,108-2, Nr. 9, s.101-2. 

582 KŞS, Nr. 7, s.11-2, 148-3, Nr. 6, s.82-1, 164-4,  

583 Pakalın, Derimler, C.II, s.300. 

584 İzzet Sak,(Kısaltma: Kölelik), XVI. ve XVII.Yüzyıllarda Konya’da Kölelik Müessesesi, (SÜ, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1987, s.6. 

585 KŞS, Nr. 9, s.135-1, Nr 8, s.101-1, Nr. 7, s.148-1, 160-3, Nr. 6, s.145-3. 
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tespit edilen belgelere göre kölelerin toplum içerisindeki yerlerine ve sosyal ve ekonomik 

hayata katkılarına değinilmiştir 

 XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da hali vakti yerinde olan bazı kişilerin köle ve 

cariye sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Bunların bir kısmı üst düzey yönetici ve 

görevlilerdi
586

. Karaman Eyaleti Beylerbeyi ile birlikte, Beylerbeyi Cafer Paşa’nın 

Ağalarından Ahmet Ağa, Karış Sancağı Mutasarrıfı Mehmet Paşa, Konya Nakibü’leşrafı es-

Seyyid Mustafa Efendi, Sultan Selim Han Vakfı mütevellisi İbrahim Çelebi, Mevlânâ 

Celaleddin evladından Hüseyin Efendi b. Musa Çelebi, Şeyh Burhan Efendi b. Nurullah, 

Koca Kapılızade Ömer Ağa, gibi Paşa, Bey, Efendi, Ağa ve Hacı unvanlarına sahip kişilerle 

eşraf ve ayandan köylü ve şehirli bir çok kişinin köle ve cariye sahibi oldukları 

anlaşılmıştır
587

.XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da sadece Müslümanlar köle sahibi 

değillerdi,  aynı zamanda bazı Hıristiyanların da köleleri vardı
588

. 

 Bu dönemde kölelerin aile içinde veya dışında çeşitli iş ve hizmetlerde çalıştırıldıkları 

bilinmektedir
589

. Çalıştırılan bazı kölelerin belli bir süre hizmet etmek koşuyla yani, mükatebe 

yoluyla azat edildikleri anlaşılmaktadır
590

. Efendileri köleleri istedikleri gibi 

kullanabiliyorlardı. Zira köle ve cariyelerin vazifeleri efendilerine hizmet etmekten ibaretti. 

Köle ve cariyelerin bağ, bahçe, tarla işlerinde içinde bulundukları ailelere hizmet etmeleri, 

bakkal ve berber dükkanlarında, hamamlarında çalışmaları, kadın veya erkek hür kimselerle 

evlenebilmeleri onların sosyal hayatta kendilerine yer edindikleri göstermektedir
591

.  

 Sosyal hayata canlılık getirdikleri anlaşılan kölelerin çeşitli olaylara da karıştıkları  

oluyordu
592

. Hırsızlık olaylarına karışanlar olduğu gibi yaralama ve ölümlere sebep olan 

kölelerde vardı
593

. Kölelerin zina ve tecavüz suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldıkları ve bir 

                                                
586 Mesela Karaman Eyaleti Beylerbeyi olan ve Paşa Sancağı Konya’da ikamet eden Vezir Mustafa Paşa’nın 

birden fazla kölesi vardı. Bunlardan Siyavuş b. Abdülmennan ile Dilaver b. Abdülmenan adındaki kölelerini azat 

etmişti. KŞS, Nr. 9, s.80-1, 80-2. 

587 KŞS, Nr. 9, 80-1, 80-2, 123-2, 69-2, Nr. 8, s.212-1, 145-1, 106-2, Nr. 7, s.12-2, 160-3, 25-3, Nr. 6, s.152-1, 

104-1, 41-4, 120-1. 

588 KŞS, Nr. 7, s.101-3. 

589 Mesela, Nehri Kafur Mahallesi’nden el-Hac Himmet b. Sefer, Yusuf adındaki kölesini Sahtiyan(deri) 

işlemekte kullanıyordu. KŞS, Nr. 7, s.25-3. 

590 KŞS, Nr. 8, s.27-2, Nr. 7, s. 38-2, Nr. 6, s.47-2. 

591 Sak, Kölelik, s.78 

592 Mesela Şaban b. Hamza Bey adlı bir kişi Abdurahman b. el-Hac Ali’nin kölesi Kenan’ı hırsızlıkla itham 

etmişti. KŞS, Nr. 9, s.8-3. 

593Mesela Konya dışında Yaka Mevkisinden İsmail b. Ramazan,  Ahmet Ağa b. Mehmet’in kölesi Behram’ı 

mahkemeye şikayet etmiştir. Behram  Mustafa b. el-Hac Halil adındaki bir kişiyi sol kulağı üzerinden yaralamak 
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kısmının bu konularda suç işledikleri anlaşılmıştır
594

. Kölelerin karıştıkları olaylarda sahipleri 

de mesuliyete sahipti. Çoğu kez köle üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmekte ve 

gerektiğinde onlara kefil olmaktaydılar
595

. Bazen de efendi, kölesinin işlemiş olduğu suçun 

diyetini ödeyebilmek için başkasına onu satmak mecburiyetinde kalıyordu
596

. 

 Köle ve cariyelerin bir ticaret metaı gibi alınıp satıldıkları bilinmektedir. Fakat bu 

durumu ortaya çıkaracak belgelere tesadüf edilmemiştir. Bu dönemde satılan kölelerin bir 

çoğu ihtiyaçtan dolayı satılmıştır
597

. 

 Köle satışları ile alakalı çok az belge bulunduğundan köle fiyatları üzerinde pek fazla 

bilgi yoktur. Bilinenler de bir kaç örnekten ibarettir
598

. Bazı satış işlemleri kölelerin taşıdıkları 

kusurlar sebebiyle feshedilmişti
599

. Köle ve cariyelerin alınıp satılması sahiplerinin yetkisinde 

olduğundan izinsiz yapılan satış işlemleri de feshedilmiştir
600

. Bütün bu satış işlemlerine 

rağmen XVII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da köle pazarının bulunduğuna dair bir örnek 

tespit edilememiştir. 

 Kölelerin ve cariyelerin azat edilerek hürriyetlerine kavuşma imkanları vardı. Bu 

kişiler azat edildikten sonra hür bir insan gibi hayatlarını sürdürmekteydiler. Sicillerde azat 

edilme olayının çeşitli şekillerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Köle azat edildikten sonra 

                                                                                                                                                   
suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Köle mahkemede suçunu itiraf etmiştir. KŞS, Nr. 9, s.28-1.Bu olayda kölenin 

sahibi olan Ahmet Ağa’nın Mustafa b. el-Hac Halil ile tarla sulama konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve kölesini 

Mustafa b. el-Hac Halil’i katletmesi için azmettirdiği iddia edilmektedir. Mahke me sonunda Ahmet Ağa 16.000 
akçe diyet ödemek durumunda kalmıştır. KŞS, Nr. 9, s.35-1; Hatip Köyü’nde bir köle hırsızlık yapmaya geldiği 

iddiasıyla bir cariye tarafından öldürülmüştü. KŞS, Nr. 8, s.72-1. 

594 Mesela Sarı Yakup Mahallesi’nden Alaaddin b. İbrahim adlı bir kişi Yusuf adındaki bir kölenin, kızına 

tecavüz ederek bekaretini bozduğunu iddia etmiştir. KŞS, Nr. 7, s.131-1; Yine İbn-i Tuti Mahallesi’nden el-Hac 

Şaban b. Sinan Zeynep adındaki cariyesinin zina etmek suretiyle hamile kaldığını ifade etmiş ve bu hususun 

araştırılmasını istemiştir. KŞS, Nr. 7, s.118-4. 

595 KŞS, Nr. 9, s.8-3, Nr. 7, s.131-1. 

596 KŞS, Nr. 9, s.35-1. 

597 Mesela Çifte Merdiven Mahallesi’nde iken vefat eden Kerime bt. Hüdaverdi Çavuş adındaki bir kadının 

techiz ve tekfini ve borçlarını ödeyebilmek için Rus asıllı Kasım adındaki kölesi vasiyet üzerine satılmıştır KŞS, 

Nr. 9, s.155-1. 

598 Mesela, 1642 yılında Rus asıllı erkek bir köle 15.000 akçeye satılırken, 1644 yılında Rus asıllı bir cariye 80 

riyali kuruşa satılmıştır. 1645 yılında zenci bir cariye 1950 akçeye satılmıştı. De Hüda Mahallesi’nden Sefer Ağa 

cariyesini 80 riyali kuruşa satmıştı. Rus asıllı Kamile adında bir cariye de 15.000 akçeye alıcı bulmuştu. KŞS, 

Nr. 6, s.104-1, 106-1, Nr. 7, s.100-2, Nr. 9, s.67-2. 

599 Mesela, Mevlânâ Celaleddin evladından Hüseyin Efendi, Kasım b. Mehmet’i dava ederek  30 gün önce 

Kasım’dan almış olduğu Rus Asıllı Kamile adlı cariyenin hamile olduğunu iddia ederek satışın feshedilmesini 

ister. Yapılan muayene sonucunda Kamile’nin 90 günlük hamile olduğu anlaşılarak cariye Kasım’a geri iade 

edilmiştir.KŞS, Nr. 9, s.155-1. 

600 Mesela, Ali b. Mustafa adlı bir kişi el-Hac Ahmet üzerine dava ederek Arap asıllı cariyemi zevcem bir sene 

önce benim rızam yok iken ahara bey etmiş, ben el-Hac Ahmet’in yedinde buldum. diyerek cariyesini talep 

etmiştir. el-Hac Ahmet köleyi başkasından aldığını söylemesine rağmen satış feshedilmiştir. KŞS, Nr. 6, s.104-1. 



 80 

başkasına ait olmaktan kurtuluyor, hürriyetine kavuşuyor, velayet şahadet ve sair tasarruflarla 

kuvvet bulmuş oluyordu 
601

. Bu dönemde kölelerin genellikle karşılıksız, Allah rızası için azat 

edildikleri anlaşılmaktadır. Azat edilen kölelere azat edildiklerine dair ıtıkname, veriliyordu. 

1640-1650 tarihlerinde 20 adet köle azat edilmesi olayında köleler karşılıksız azat 

edilmişlerdir
602

.  

 Azat edilme şekillerinden bir diğeri de kitabete kesmek olarak belirtilen azat 

şeklidir
603

.Kitabet kölenin bir bedel karşılığında kendisinin hürriyetini satın alabilmesini 

temin gayesiyle yapılan bir antlaşmadır. Kitabete bağlanan köle, kitabet müddeti içinde 

çalışarak, ticaret yaparak borcunu ödeme hakkına sahiptir
604

. Ali Gav Mahallesi’nden Döndü 

Hatun, orta boylu, açık kaşlı, sarışın, kara sakallı, Rus kölesini 5 yıl hizmet şartı ile, Fakih 

Dede mahallesinden Dede Bey’de Hüseyin adlı Rus kölesini 3 yıl hizmet şartıyla kitabete 

kesmişlerdir
605

.  

 Kitabete kesilen köleler eğer belli bir para karşılığı kitabete kesilmişlerse bu parayı 

kazanması sırasında sahiplerinin yanlarında kalma mecburiyetleri yoktu. Bu sebeple para 

karşılığı kitabete kesilen köleler, bu paraları kazanmak maksadıyla çeşitli iş ve uğraşılara 

dahil oluyorlardı
606

. Şarta bağlı mukavelelerde köle sahiplerinin zaman zaman sözlerinde 

durmadıkları da oluyordu. Mesela Nehri Kafur Mahallesi’nden el-Hac Himmet b. Sefer, 

kölesi Yusuf’u iki top sahtiyanı işlersen seni azat ederim dediği halde azat etmediği anlaşılmış 

kölenin şikayeti üzerine ıtkına hükmedilmiştir
607

. 

 Bir başka azat şekli de tedbir-i Mutlak’tır. Bu türlü azat efendinin ölümünü kölenin 

azadına şart koşmasıdır
608

. Bir örnekte Karaeyük Mahallesi’nden iken vefat eden Mustafa’nın 

                                                
601 Sak, Kölelik, s.86. 

602 Mesela Karaman Defterdarı’nın kethüdası Mehmet Ağa Yusuf adında, orta boylu, açık kaşlı, gök ela gözlü 

Rus kölesini Alalh rızası için azat etmiştir. KŞS, Nr. 6, s.120-3.; Başka örnekler için bkz. KŞS, Nr. 9, s.80-1, 80-
2, 147-1, 147-2, Nr. 8, s.101-1, 174-1, 145-1, 154-1, 146-3, 66-2, Nr. 7, s. 101-3, 71-2, Nr. 6, s.44-2, 120-1. 

603 KŞS, Nr. 7, s.38-2. 

604 Sak, Kölelik, s.106; Mesela, Bağı Evliya Mahallesi’nden Halil b. İlyas mahkemede orta boylu, ela gözlü,açık 

kaşlı, sarışın Rus asıllı Yusuf b. Abdullah adındaki kölesi huzurunda ikrar ederek: abd-i memlukum olan Yusuf’u 

8.000 akçeye kitabete kestim. Bundan sonra kendi kar ve kisbinde olsun meblağı bana eda edip kabz eyledikden 

sonra cümle malımdan ıtlak olsun ,demiştir. 

605 KŞS, Nr. 8, s.27-2, 215-1, Nr. 9, s.69-2, Nr. 6, 47-2, Nr. 7, s.38-2. 

606 Sak, Kölelik, s.109. 

607 KŞS, Nr. 7, s.25-3. 

608 Sak, Kölelik, s.120; Mesela Kemal Garip Mahallesi’nden Mehmet b. Mercan, Çerkez asıllı kölesini, kendi 

ölümü ile azat edilmiş olacağını bildirmiştir. KŞS, Nr. 6, s.51-2. 
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abd-i memluku beş sene önce müdebber olduğu için efendisinin ölümü ile azat olmuştur. Koca 

Kapılızade Ömer Ağa ise kölesini tedbir-i mukayyed yolu ile azat etmiştir
609

. 

 Azat edilen köleler hür insan olarak yaşamlarını sürdürürlerken bazen tekrar kul olarak 

istihdam edilmek istendikleri de oluyordu. Bu yüzden bazı azatlılar mahkemeye gelerek azatlı 

olduklarını ispat etmek durumunda kalıyorlardı. Mahkeme kayıtlarına göre, azat edilen bazı 

köleler efendilerinin çocukları, eşleri, kardeşleri, kısacası mirasçıları tarafından tekrar köle ve 

cariyelikle istihdam edilmek istenmişlerdir
610

. Azatlıların bazıları 40-50 yıl sonra bazıları ise 

hürriyetlerinden hemen sonra bu taleplerle karşılaşmışlardır
611

. 

 Bu dönemde azat edilmediği halde efendilerin hizmetinden kaçan kölelerde oluyordu. 

Bunlara abd-i abık denilmekteydi
612

. Kaçak köle yakalayan kimse bunu ya kendisi getirip 

kadı huzuruna çıkarmakta
613

 yada yavacı veya zabt-ı abıklara teslim etmektedir
614

. Kaçak 

köleleri muhafaza altına alan kişiler mahkemeye müracaat ederek durumu bildirmekte 

gerekirse sahibi gelinceye kadar nafaka bağlanmasını talep etmekteydi
615

. Bu dönemde abd-ı 

abıklara bağlanan nafakalar günlük 7 ile 10 akçe arasında değişmekteydi
616

. 

  Bu dönemde hür olan bazı kişilerde köle zannedilerek yakalanmış, bu tür ilginç bazı 

örnekler de mahkemeler yansımıştır
617

. 

                                                
609 KŞS, Nr. 8, s.227-1, Nr. 6, s.138-5. 

610 KŞS, Nr. 9, s.126-3, 70-2, 70-3, Nr. 8, s.128-2, Nr. 7, s.61-3, 107-1, 148-1.Nr. 6, s.145-3. 

611 Mesela Aksinle Mahallesi’nden Emine Hatun’un cariyesi olan ve 10 sene önce azat edilen Nazenin, Emine 

Hatun’un mirasçıları tarafından tekrar cariye olarak istihdam edilmek istenmiş fakat azatlı olduğu ispatlanmıştır. 

KŞS, Nr. 7, s.61-3; Yine Nehri Kafur Mahallesi’nden el-Hac Yahya’nın cariyesi  Saliha el-Hac Yahya’nın eşi 

tarafından cariye olarak istidam edilmek istenmiş fakat azatlı olduğu ispatlanmıştır. KŞS, Nr. 8, s.128-2. Diğer 

örnekler için bkz.KŞS, Nr. 9, s.123-2, 70-2. 

612 Mesela Aksaray Kazası İncesu Köyü’nden Kenan ve Abdülkerim adındaki iki köle 1 tane tay, 1 tane at ve 

bargir alarak kaçmışlar ve Konya’da yakalanmışlardır.KŞS, Nr. 9, s.78-2; Diğer bazı örnekler için bkz.KŞS, Nr. 

7, s.61-3, Nr. 9, s.123-2, 126-3, Nr. 6, s.2-2, 89-2. 

613 Mesela Sultan Selim Han Vakfı mütevellisi Derviş Çelebi İlyas Çelebi’nin kölesi olan Çeşmisiyah adlı bir 
köleyi yakalamış ve mahkemeye ihzar etmiştir. KŞS, Nr. 9, s.121-1; Yine vakfın bir başka tarihte mütevellisi 

olan İbrahim Çelebi, Rızvan b. Abdullah adındaki bir köleyi vakfın köylerinden birinde yakalamış ve 

mahkemeye getirmiştir. KŞS, Nr. 6, s.152-1.  

614 Mesela, Osman Çelebi b. Mustafa  o tarihte zabt-ı abık olan Piri Beşe b. Mustafa ve Mehmet Çelebi b. 

Süleyman Çelebi’ye 2 tane köle teslim etmişti. KŞS, Nr. 9, 68-2. 

615 Mesela, Konya’da berat-ı şerifle yava ve Beytü’lmal emini olan  Mehmet Ağa mahkemeye gelerek Sadullah 

adında Arap asıllı bir köleyi yakaladığını haber vermiş ve sahibinin belirlenmesi ve gelinceye kadar köleye 

nafaka bağlanmasını talep etmiştir. Fakat köle Türkçe bilmediği için nereden ve nasıl kaçtığı sahibinin kim 

olduğu belirlenememiş, günlük 8 akçe nafaka bağlanmıştır. KŞS, Nr. 9, 68-2, 89-2. 

616 KŞS, Nr. 6, 152-1, Nr. 9, s.68-2. 

617 KŞS, Nr. 6, s.77-1, Nr. 8, s.212-1. 
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 V-1640-1650 yıllarında İhtida Eden Hıristiyanlar 

 Konya Şehri’nde yaşayan Hıristiyanların sayısı 1640-1650 yılları arasında 2000’in 

biraz üstündeydi. Bu tarihte Konya şehrinin nüfusu ise 21.000’e yaklaşmıştı.  

 Konya’da yaşayan gayrimüslimler Müslümanlardan sosyal ve ekonomik açılardan çok 

farklı değillerdi. Yıllarca beraber yaşamış olan bu insanların birçok yönü birbirlerinden farklı 

olmasına rağmen benzer özellikler taşıdıkları da muhakkaktır. Bu insanlar aynı mahallelerde 

birbirleriyle iç içe yaşamakta, birbirlerinden alışverişler yapmakta ve aynı mekanları 

paylaşmaktaydılar
618

. Hatta Hıristiyanlar arasında dinini değiştirerek şerefü’l İslâm ile 

müşerref olanlar da bulunuyordu
619

. 

 Bu dönemde sicillere yansımış din değiştirme vakası 20 civarındadır. Bu insanların 

niçin dinlerini değiştirmek istediklerine dair sebepler tespit edilememişse de din değiştiren 

gayrimüslimlerin kendi rızaları ile bu işi kararlaştırıldıkları anlaşılmaktadır. Fakat bazı 

örneklerde Müslüman hemşerilerinin onları Müslüman olmaya davet ettikleri anlaşılmıştır
620

. 

 İslâmiyet’i seçen kişilerden birçoğu öncelikle isimlerini de değiştiriyordu
621

. 

Müslümanlığı tercih eden Rum veya Ermeni Hıristiyanlar yeni dinlerine nasıl intibak ettikleri 

hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Fakat Müslüman toplumun beklentisi bu insanların 

Müslüman olduktan sonra Müslüman gibi yaşamaya başlamasıydı. Bazı kişiler Müslüman 

oldukları halde bu dinin gereklerini yerine getirmediği için ve Müslüman gibi hareket 

etmediği için mahkemeye şikayet edilmişlerdi
622

.  

 Hıristiyan aileler içerisinde aile fertlerinden tamamı Müslüman olanlar bulunduğu gibi 

yalnız baba veya anne yahut çocuklardan bir kısmının din değiştirdiği de 

olmuştu
623

.Müslüman olan Hıristiyanlar Müslüman kadınlarla evlenmeyi tercih etmektedirler. 

                                                
618Konya’da Anadolu’nun diğer şehirlerinde olduğu gibi Türklerle beraber yaşayan Rum ve Ermeniler 

Selçuklular döneminde Türkçe’yi öğrenmişlerdi. Türkler arasında bu iki dili bilhassa Rumcayı bilenler fazlaydı. 
Hristiyanlarla yaşamak suretiyle aralarında  tabi bir çeşit an’aneler mübadeleleri de oluyordu. Ceran, Konya, s.59 

619 KŞS, 9, s.105-2, 104-1, 109-2, Nr. 6, s.138-2, 138-3,Nr. 8, s.26-2. 

620 Mesela Fazlı b. el-Hac Durali adındaki bir Müslüman; bir Hıristiyan delikanlıya kelime-i şahadet getirerek 

Müslüman olmasını teklif etmişti. KŞS, Nr. KŞS, Nr. 7, s.46-3. 

621 Çifte Merdiven Mahallesinden bir Hıristiyan, Müslüman olmuş ve Hüseyin b. Polat ismini almıştır. KŞS, Nr. 

KŞS, Nr. 7, s.48-1. 

622 Mesela Çifte Merdiven Mahallesi’nden Yagop adındaki  gayrimüslim Müslüman olduğu halde Müslüman 

gibi hareket etmemektedir. Bu yüzden subaşı tarafından mahkemeye sevk edilmiştir. KŞS, Nr. 8, s.33-3. 

623 Mesela Hıristiyan iken Müslüman olan Mehmet b. Abdullah’ın 2 oğlu ve 1 kıza da Müslüman olduğu halde 

eşi ve bir kızı dinlerini değiştirmemişlerdi. Bu kişilerin diğer aile fertleri tarafından İslâm’a davet edildikleri 

halde kabul etmedikleri anlaşılmıştır. Bu sebeple aile fertleri arasında ayrılık olmuş Müslüman olan çocuklar 
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Ailede çocukları Müslüman olduğu halde ebeveynleri Hıristiyan olan ailelerde 

bulunuyordu
624

. Hıristiyan olan kişiler Müslüman olduklarında eski dindaşlarından herhangi 

bir tepki almıyor olmalıdırlar. Bu duruma dair herhangi bir olay mahkemelere yansımamıştır. 

Bu kişiler Müslüman olduktan sonra, yeni dinlerini gereklerini yerine getirmek dışında 

toplumda eskiden olduğu gibi komşu ilişkilerini ve mahalledeki sosyal ve ekonomik 

dayanışmalarını devam ettiriyorlardı
625

. Müslümanlığı tercih edenler ile eski dindaşları 

arasında zaman zaman bazı problemler zuhur ediyordu. Fakat bu problemlerin görünürde 

herhangi bir şekilde etnik yada dini bir temeli bulunmuyordu
626

. Din değiştiren fertlere sahip 

ailelerde yaşanan problemlerin bir kısmı miras paylaşımı ile ilgiliydi
627

. 

 İslâmiyet’i seçerek Müslüman olmuş bazı kişilerin yıllar sonra eski dinlerini geri 

döndükleri de oluyordu. Mürtet olarak telakki edilen bu insanlara bu dönemde çok az da olsa 

tesadüf edilmiştir
628

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
babaya olmayanlar da anneye teslim edilmişlerdir. KŞS, Nr. 9, s.173-1; Başka örnekler için bkz. KŞS, Nr. 6, 

s.39-3, 61-2. 

624 KŞS, Nr. 9, s.131-3. 

625 KŞS, Nr. 7, s.36-1. 

626 KŞS, Nr. 6, s.61-2. 

627 KŞS, Nr. 6, s.17-2. 

628 KŞS, Nr. 7, s.48-1. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

EKONOMİK HAYAT 

 I. Esnaf Teşkilatı 

Osmanlı Devleti’nde sanayi ve ticaret kesimleri esnaf birlikleri halinde 

teşkilatlanmıştı. Bu birlikler, fütuvvet ve ahilik ilke ve kurumlarından kaynaklanan İslâm ve 

Selçuklu esnaf birliklerinin devamıydı
629

.  

XVII. yüzyıl Osmanlı şehirlerindeki esnaf teşkilatı, askeri ve ulemâ zümreleri 

dışındaki şehirli nüfusu kendi varlığında teşkilatlanmış olarak bulundurmaya devam ediyordu. 

Bu kuruluşlar, şehrin yönetim ve ekonomisinde sahip olduğu önem yanında, sanat ve ticaretle 

uğraşanlarla, ulaşım ve hizmet işçilerinin sosyal hayatlarına da temel olmuştu. Aşağıda XVII. 

yüzyılda Konya Şehri esnaf teşkilatının yönetici ve temsilcileri ele alınmıştır. 

 A-Esnaf Yöneticileri ve Temsilcileri 

 1. Esnaf Şeyhleri 

Esnaf zümresinin başkanı ve temsilcisi olup esnaf arasından seçilirdi. Esnaf arasında 

çıkabilecek anlaşmazlıklar önce onun tarafından giderilmeye çalışılırdı.  

 2. Esnaf Kethüdaları 

Bazı esnaf gruplarında, şeyhin esnaf yanındaki temsilcisi olup vazifelerini üzerine alan 

esnafın işlerini takip ve toplantıları idare eden kethüdalar bulunmaktaydı
630

. Aslında kethüda, 

kelime olarak han sahibi demek olup, deyim olarak da bazı insanların işlerini onlar adına 

yapan kimseye denilmektedir
631

.  

Konya hakkında yapılan incelemelerden şehirde esnafın işlerini görmek üzere 

kethüdanın görev yaptığı anlaşılmıştır
632

. İncelediğimiz dönemde Konya’da Müslümanların 

ve Hıristiyanların da esnaf kethüdaları bulunmaktaydı
633

.  

                                                
629 Tabakoğlu, İktisat, s. 280. 

630 Tabakoğlu, İktisat, s.281. 

631 Tuş, Konya, s.200. 

632 Oğuzoğlu, Konya, s.116; Küçükdağ, Konya, s.146; Ergenç, Konya, s.136. 
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1646 yılında Dellallar Kethüdalığı kırk seneden beri üzerinde olan Süleyman adındaki 

bir kişidedir. Süleyman’ın kırk senedir bu görevi yürüttüğü kethüdalığı ele geçirmek için 

müdahele edenlerin Süleyman üzerinde fazla etkili olmadığını anlaşılmıştır
634

. 

 3.Yiğitbaşı 

Kethüdanın yardımcısıydı. Esnaf arasındaki anlaşmazlıklarda müracaat edilen ilk 

kişiydi. Bir kalfa veya ustanın bağımsız iş sahibi olabilmesi yiğitbaşının izin (icazet) vermesi 

ile olurdu. Esnafa hammadde tevziine ve disiplin işlerine de bakardı
635

.  

Hemen hemen bütün esnaf gruplarının yiğitbaşıları bulunmaktaydı. Yiğitbaşı 

esnafların arasından onların oylarıyla seçiliyordu. Ama seçilen kimsenin resmi makamlarca 

onaylanması gerekiyordu
636

. Yiğitbaşılar, yiğitbaşılığını yaptığı esnaf grubunun üretiminin 

pazarlanmasında da rol alıyordu. Özellikle devlet görevlileri devlet kurumları için yapacakları 

alışverişlerde yiğitbaşılar ile muhatap oluyorlardı
637

. 

 4.Bazarbaşı 

 Esnaf örgütü içerisinde en etkili kişinin bazarbaşı olduğu  ifade edilmektedir
638

. 

Bazarbaşılar, tüm esnaf temsilcileri ve ileri gelenleri tarafından seçildikten sonra sonuç 

mahkemede tescil ettirilirdi
639

. Bu göreve beratla atanan bazarbaşı, esnafın her konudaki işleri 

için vekil olup, onların şehir yöneticileri ile olan işlerini yürüttükten
640

 başka esnaf arasındaki 

anlaşmazlıkları da çözümlerdi
641

. Bazarbaşıların, şehir yöneticilerinin esnaftan, devlet için 

gerekli olan zahirenin toplanması, satın alınması  konularında görevleri ve yetkileri vardı
642

. 

                                                                                                                                                   
633 Mesela, Konya Müslüman ahali esnaf kethüdaları el-Hac Ulaş b. Hüseyin ve Hıristiyanlar kethüdaları Kurt ve 

Yasef mahkemede Defterdar Murat Bey huzurunda ikrar ederek Konya’da kışlaması gereken miri develerin arpa 

ve samanı tedariki için görev üstlenmişlerdir. Bkz. KŞS. Nr. 6, s.115-1. 

634 KŞS, Nr. 8, s. 284-1. 

635 Tabakoğlu, İktisat, s.281. 

636 Mesela, sicillerde Haffaflar Yiğitbaşılığına ait bir tâyin beratı bulunmaktadır. Bu dönemde (1647) Haffaflar 

Yiğitbaşılığına Mehmet tâyin edilmiştir. 1641 tarihinde Keçeciler Yiğitbaşısı Mehmet b. Durduhan, Mutaflar 

Yiğitbaşısı da Satı b. Mehmet’tir. Bkz. KŞS, Nr. 8, s.297-3, Nr. 6, s.108-1. 

637 KŞS, Nr. 6, s.108-1. 

638 Oğuzoğlu, Konya, s.117. 

639 Küçükdağ, Konya, s.144. 

640 KŞS, Nr. 7,s.115-1. 

641 Oğuzoğlu, Konya, s.117 

642 KŞS, Nr. 7, s.115-1. 
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1644’de Konya Bazarbaşısı el-Hac Ahmet b. el-Hac Mustafa’ydı. 1646’da Konya 

Bazarbaşısının Şükran Mahallesi’nde bir dükkanı bulunuyordu.
643

.  

 B- Konya’da Faaliyet Gösteren Esnaf Grupları 

İncelediğimiz dönemde esnaf grupları hakkında bilgi edinilebilen kaynaklardan bir 

tanesi Narh kayıtlarıdır. Dükkan satışları belgeleri de bu konuda önemli bilgiler ihtiva 

etmektedir. 

Aşağıda 1640-1650 yıllarında varlığı tespit edilebilen esnaf gruplarına dair bir liste 

verilmiştir
644

.Abacılar, Attarlar, Bakırcılar, Bakkallar, Berberler, Bezirciler, Bezzazlar, 

Boyacılar, Çancılar, Çilingirler, Çömlekçiler, Debbağlar, Dellallar, Dellaklar, Eğerciler, 

Ehmekçiler, Eskiciler, Habbazlar, Haffaflar, Hallaçlar, Helvacılar, İplikçiler, Kadayıfçılar, 

Kasablar, Katırcılar, Kazgancılar, Kazzazlar,(İpekçiler), Keçeciler, Kuyumcular, Külahçılar, 

Kürkçüler, Leblebiciler, Mıhçılar, Mumcular, Mutaflar, Nalbantlar, Neccarlar, Sabuncular, 

Saraçlar, Semerciler, Şerbetçiler, Terziler, Tuzcular, Yağ ve Balcılar, Yemenici, Çizmeci ve 

Postalcılar, Yorgancılar, Zeytinciler
645

 

Bu esnaf grupları haricindeki tüccarlar veya esnaflar mallarını bu çarşılar haricinde 

pazarlayamazlar. Daha doğrusu ticâri emtia her ne mahalde satıla gelmişse yine o mahalde 

satılırdı. Çarşıların haricinde ahardan bazı kişiler başka yerlerde bu işi 

gerçekleştirememektedir. Kazzazlar, Bezzazlar ve Attarlar’ın böyle bir  durumla karşılaşması 

üzerine merkeze başvurduğu merkezden bu çarşılar haricinde dışarıdan yapılacak satışların 

men olunması için emir gönderildiği anlaşılmıştır
646

. Ayrıca esnaf gruplarının hanlarda alınıp-

satılan emtiaları da kontrol altında tuttukları da bilinmektedir
647

.  

                                                
643 KŞS, Nr. 9, s.130-1. 

644 Selçuklular Dönemi’nde Konya’da faaliyet gösteren esnaf grupları da şunlardı.Kasaplar, Kavaflar, Külahçılar, 

Kuyumcular, Pamukçular, Şekerciler, Helvacılar, Demirciler, Sarraçlar, Bakırcılar, Berberler, Bezzazlar, 

Bezirciler, Boyacılar, Debbağlar, Demirciler, Dokumacılar, Dülgerler, Ekmekçiler, Elbiseciler, Kağıtçılar, 

Sabuncular, Nalbantlar, İplikçiler, Ceran, Konya, s.100-103 

645 KŞS, Nr. 6, 40-4, 108-1, Nr. 7, 56-2, 159-2, 86-1, 147-4, Nr. 8, s.4-1, 160-1, 156-3, 147-2, 298-1, Nr. 9, s.57-

2; Ergenç, Konya, s.154; 1672 yılında şehirde bulunan esnaf gruplarının tam listesi de aşağıdaki gibidir. 

Bakkallar, Terziler, Debbağlar, Bezzazlar, Ekmekçiler, Kasaplar ve Kirişciler, Tellallar, Attarlar ve Yağcılar, 

Kuyumcular, Kalaycılar, ve Kazancılar, Keçeciler, Berberler, Cullahlar, Değirmenciler, Külahçılar, Yapıcılar, 

Demirciler, Mutaflar, Kazzazlar, Kavukçular ve İplikçiler, Sarraçlar, Eskiciler, Hallaçlar, Nalbantlar, Semerciler, 

Çıkrıkçılar ve Kutucular, Neccarlar, Kahveciler, Duhancılar, Nalçacı ve Çilingirler, Arpacılar, Kılıçcı ve 

Bıçakcılar, Çölmekçiler, Abacılar, Kürkçüler, Oğuzoğlu, “Üretim”, s.612. 

646 KŞS, Nr. 7, s.159-2. 

647 Mesela, Bezzazlardan el-Hac İsmail ve Mehmet b. Abdullah acem bezirganlarından Yasef ve Yagop adındaki 

Hıristiyanları bezzazların sata geldikleri emtiayı ahar diyardan getirip Alacahan’da sattıkları için hala 

hırfelerinde teklif olunan ordu hususu için Hıristiyanlardan salyane talep etmişlerdir. KŞS, Nr. 9, s.130-2. 
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 II.Ticaret   

 A-Konya’da Ticâri Hayat 

XVI. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu Avrupa için ancak hammadde ve 

zahire kaynağıydı. Batılı tüccarlar altın ve gümüş ile geliyorlar ve gemilerini para ile satın 

aldıkları maddelerle dolduruyorlardı. Doğulu tüccarlar ise Avrupa’nın aksine daima mal 

getiriyorlar ve mukabelesinde altın ve gümüş topluyorlardı. O halde bu dönemde Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dünya ticâri cereyanları içindeki rolü hammadde ve erzak satmak suretiyle 

garptan aldığı altın ve gümüşleri işlemiş mallarla baharat karşılığı şarka aktarmak suretiyle 

kıymetli maden alıp verme şeklinde bir aracılıktan ibaretti
648

. 

XVI. yüzyılın ortalarında devlet ülkedeki para arzını daraltan bu akımı engellemek 

zorundaydı. Bunun için tâcirlerin doğuya kıymetli maden ve para götürmelerini yasakladı. 

Mal getiren tâcir ülkesine mal ile dönmek zorundaydı. Ancak bu yasaklarında aşılmaya 

çalışıldığını biliyoruz
649

. 

XVII. yüzyılda Konya, bölgenin büyük yerleşim merkezlerinden biri olması yanında 

Karaman Eyaleti gibi büyük bir eyaletin merkezi ve İstanbul-Halep yolu üzerinde 

bulunmasıyla önemli bir yere sahipti
650

 

Bursa’dan başlayıp Kütahya-Karahisar Akşehir-Konya Adana’dan geçerek Halep ve 

Şam’a ulaşan bu yol aynı zamanda başta merkez İstanbul olmak üzere diğer Osmanlı 

Şehirlerini birbirine bağlıyordu. Suriye’den Anadolu’ya gelen bir başka ticaret yolunun 

geçtigi Kayseri, Aksaray üzerinden Konya’ya bağlantılıydı. Kısacası Konya, ticaret şebekesi 

içinde hemen hemen her yönden gelen yolların geçtigi bir transit merkeziydi
651

. 

Aslında sanayi öncesi şehrin teknolojisi ve iktisadî örgütü gelişmiş değildir. Az sayıda 

büyük tâcir dışında ticaretle uğraşanlar aşağı sınıflar ve azınlıklar gibi gruplardır
652

. Bu yargı 

Konya Şehri için ne kadar geçerlidir. Konya’da mahkemelere intikal eden belgelerde ahar 

diyarda olan kişilerden bahsedilmektedir. Bunların bir kısmı ticaret tariki ile ahar diyâra 

gidip gelmektedir. Konya sakinlerinden Ali b. Mustafa, İstanbul’a gidip gelmekte 

                                                
648 Akdağ, “İktisadî”, s.508 

649 Tabakoğlu, Osmanlı, s.103. 

650 Bayram Ürekli, (Kısaltma: “Eşya”)“XVII. yüzyılda Konya’da Bazı Eşya ve Yiyecek Fiyatları”, Prof. Dr. 

Bayram Kodaman’a Armağan, Ayrı Basım, Samsun 1993, s.223. 

651 Ergenç, Konya, s.30. 

652 Ruşen Keleş, (Kısaltma: Kuramsal), Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, Ankara 1972, s.27. 
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İstanbul’dan satın aldığı emtiâyı Konya’da taliplerine satmaktadır
653

. Hüseyin Çelebi b. Hızır 

Bey ve Osman b. Hamza Bey’de müşterek olarak ticaretle uğraşmakta, Konya halkına mal 

getirmektedir
654

. Yediler Sultan Mahallesi’nde Memi b. Mehmet Çavuş’un ticaretle 

uğraştığını anlıyoruz. Memi b. Mehmet Çavuş, İstanbul, Bursa ve Konya arasında ticaret 

yapmaktadır. Mahallede evi İstanbul yeni Bezastan’da dolabı, Bursa’da yeni handa üç odası 

Kazazhane boğazında iki dükkanı, yorgancılarda bir dükkanı bulunmaktaydı. Muhtemelen 

Konya’da bulunduğu zamanlarda Konya’daki evinde ikamet eden Memi, Bursa ve 

İstanbul’daki ticari mekanlardaki mülkleriyle büyük çapta bir ticari sermayeye sahipti
655

. 

Konya’ya ticaret târiki ile gelen tâcirler Konya ticâri hayatının en canlı yaşandığı 

mekanlar olan hanlarda sakindirler
656

. Konya’da Ticaretle uğraşan Müslümanların yanı sıra 

Hıristiyanlar’da bulunmaktadır. Hatta Hıristiyanların bu konuda Müslümanlara göre ön 

planda oldukları anlaşıyor
657

. Konya’da ticaretle uğraşanlar sadece Konyalı Hıristiyanlar 

değildi.Mesela Kayseri Kazasının Talas Köyü’nden Maksut adındaki Hıristiyan Konya’ya 

ticaret için gelip gitmektedir. Bir başka Hıristiyan tacir de Sivas’tan gelip gitmektedir
658

. 

Alacahan’da sakin olup Alacahan odalarında ticari emtiayı taliplerine satan Hıristiyanlardan 

ikisi de Yasef ve Yagop adlı Hıristiyanlardır
659

. Ticaretle uğraşan bir başka Hıristiyan da 

Mercan Veled Avanos’dur. Mercan’ın kardeşi de ticaret yapmakta, gerektiğinde birbirlerinden 

mal alıp vermektedirler. Mercan Beyşehir’de ticaret yaparken kardeşinden 130 riyali kuruşluk 

ödünç mal almıştır
660

. Ticaretle uğraşan bir Ermeni’de Kürkçü Mahallesi’nde ikâmet etmekte 

olan Azel’dir. Azel’in Halik adlı Hıristiyan da dört yüz riyali kuruşluk alacağı vardır
661

. 

Ticaretle uğraşan Hıristiyanların sermaye ve mal hususlarında anlaşmazlığa düştükleri de 

görülmektedir. Özellikle tâcirlerin ölümü sonrası mirasçıları arasında sermaye ve mallarının 

paylaşımı konusunda problemler yaşanmaktaydı
662

 Geçimini temin etmek için küçük çapta 

                                                
653 KŞS, Nr. 9, s. 141-3. 

654 KŞS, Nr. 6, s.101-1. 

655 KŞS, Nr. 8, s.133-1, 134-1. 

656 Mesela Bu kişilerden birisi Yakup b. Abdullah’tır. Abdullah Konya kazalarında ticaret yapmaktaydı  KŞS, 

Nr. 9, s.130-2. 

657 XIII. yüzyılda şehirde Hıristiyanların yoğun olduğu  dönemde Konya’daki ticaretin tamamıyla Türk ve 

Müslümanların elinde olduğu belirtilmektedir. Ceran, Konya, s.54. 

658 KŞS, Nr. 9, s.85-2, Nr. 8, s, 31-3. 

659 KŞS, Nr. 9, 130-2. 

660 KŞS, Nr. 9, s.36-3. 

661 KŞS, Nr. 6, s. 154-4. 

662 KŞS, Nr. 6, s.144-1. 
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ticaretle uğraşan kişilerde vardır. Mahkemelere intikal eden alacak davalarında birbirlerinden 

satın aldıkları mallar için borçlu olan insanlar bulunuyordu
663

. 

Ticari hayatın yaşandığı bir başka mekanda çarşı ve pazarlardır. Halk çarşı ve 

pazarlarda her türlü ihtiyaçlarını temin etmektedir. Çarşı pazar haricinde de meyve ve sebze 

satılan yerler vardı. Mesela Mustafa adında bir kişi, Konya değirmeninde kavun satmaktadır. 

Sahip Yakası’ndan Recep Halife ve Hüseyin b. Hasan’da yaz günlerinde Loras Dağı’nda 

sarnıçlarda ve çukurlarda sakladıkları karları şerbetçilere pazarlamaktadırlar
664

. 

 B- Para ve Fiyat Durumu 

Milletler arası kıymetli maden cereyanları, sürekli savaşlar nedeniyle devletin yaptığı 

büyük harcamalar, ile ticâri hareketlerin hacim ve süratinde gelişen değişiklikler ve hızlı bir 

nüfus artışı gibi türlü nedenler XVI.yüzyıl sonlarında Osmanlı malîyesini iyice sarmaya 

başlamıştı. 

Mâli durumdaki bu çalkantılar sebebiyle akçe birkaç defa devalüe edilmişti. İlk büyük 

devalüasyon İran savaşları sırasında, 1584 yılında yapıldı. Bu devalüasyonlar Avusturya 

(1592-1606) ve Iran Savaşları (1603-1609) sırasında ve1618, 1619 yıllarında yapılmıştı
665

. 

1619 yılında teşebbüs edilen sikke tashihi operasyonunun ardından 1620 yılından itibaren 

piyasadaki fiyatlar yine yükselmeye başladı. Bu durum devletin yeni bir müdahalesini 

gerektirmişti. 1624 yılında ve ardından 1 Ocak 1641 tarihinde ilan edilmiş olan bir sikke 

tashihi daha olmuştu
666

. 

1640-41 tarihinde Sadrazam mâlî işlerde intizam tesirini arzu ederek ortadaki sikkeleri 

kaldırmış ve yerlerine yeni şekil sikkeler bastırmıştır. Yavaş yavaş 125 akçeye çıkan kuruş ile 

                                                
663 KŞS, Nr. 9, s.35-3; Ali Şerbeti Mahallesi’nden es-Seyyid Şeyh Çelebi’nin, Mehmet b. Dilaver’e sattığı dört 

yüz vukiyye sabundan dolayı 18.575 akçe alacağı vardır. Ali b. Mehmet’in, es-Seyyid  Hasan Çelebi’den boğasa 
bahasından Derviş Mustafa’nın Mehmet b. Recep’ten sahtiyan bahasından alacakları bulunuyordu. KŞS, Nr. 9, 

s.166-1, 174-1, 128-4, Nr. 8, s.66-3; Eski İl Nahiyesi’nden El-Hac Davut b. Yakup, Bağ-ı Evliye Mahallesi’nden 

Ali Bey İbn-i Hüseyin’e 75 aded şişek (Koyun yavrusu) satmıştı. KŞS, Nr. 8, 36-2; diğer örnekler için Bkz. KŞS, 

Nr. 7, s.152-2, Nr. 6, s.162-4, 134-3, 116-3, Nr. 8, s.6-1, 9-1. 

664 Sahip Yakası Mevzisi’nden  Recep Halife ve Hüseyin b. Hasan, kış günlerinde Loras Dağı’ndaki sarnıçlara ve 

çukurlara kar doldurup, buzhanelerde yaz günlerinde buz kalmadığı vakitlerde merkeplerle şehre taşıyarak 

şerbetçilere satmaktadırlar. Her bir merkep yükü on batman olup 17 akçe’ye satmaktadırlar. Bkz. KŞS, Nr. 8, 

s.4-1. 

665 Yaşar Yücel, (Kısaltma: Es’ar), 1640 Tarihli Es’ar Defteri, İstanbul 1992, s.9 

666 Ömer Lütfi Barkan, (Kısaltma: Fiyat Hareketleri),  “XVI. Asrın II. Yarısında Türkiye’de Fiyat Hareketleri”, 

Belleten, C.XXXIX, S.136, Ankara 1970, s.573. 
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250 akçeye fırlayan altın tabii rayicini iktisap ederek kuruş 80 akçeye altında 160 akçeye 

indirilmiştir
667

.  

1643 yılının Türkiye’nin ekonomik ve malî tarihinde hususi bir mevki işgal ettiği 

bilinmektedir. Bu dönemde Kara Mustafa Paşa yalnız bütçenin tevazününe değil, aynı 

zamanda fazla varidat elde etmeye de muvaffak olmuştu. Fakat IV. Mehmet’in tahta geçmesi 

ile malî durum tekrar bozulmuştur. 1650 senesinde malî sıkıntı o kadar artmıştır ki Çanakkale 

önlerinde görülen Avrupa donanmasına karşı gelmek için tersaneden kuvvet gönderme imkânı 

bile bulunamamıştı
668

.  

Osmanlılar Devri’nde akçe ile anılan ana ölçü olan gümüş sikke Orhan Bey zamanında 

0,37 dirhem olarak kesilmiştir. Başlangıcından I.Ahmet devrine kadar geçen zamanda akçenin 

tam vezni 0,10 kadar vezin düşüklüğü yaşamıştır. 1610 yılında 0,10 civarında olan akçenin 

mütemadiyen düşüşü diğer sikkeler karşısındaki değerini düşürmüştür
669

.  

1617’de 1,4’de düşen ve sürekli düşüş seyri takip eden akçe ağırlığı 1639-40’da 1,5’a 

çıkmıştır. 1,19 olan gümüş ağırlığı 1639-40’da 1,25’dir. 1648’de ise tekrar düşüşe geçmiştir. 

1635’de 1 altın 35 akçe iken 1590’da 120 akçeydi. Altın 1620’de 150, 1621’de 170 akçe 

idi
670

. Bu tarihte Esedi 70 akçe idi. 1623’de 200-270, 1624’de 310, 1626-27’de 130-180’e 

1630-32’de 200-220’ye çıkmış 1637’de 240-250’ye fırlamıştır. 1624’de ilân edilen sikke 

rayiçlerinde 1 riyal 80 akçe iken 1639’da 125’e çıkmış bulunuyordu. 1640-41 tarihinde 

yapılan sikke tashihi ile altın 160 akçe’ye kuruş da 80 akçe’ye indirilmiştir
671

. 1646 tarihinde 

gönderilmiş olan fermanlarda avarız toplanması ile ilgili belgelerde altını 118, kamil kuruşu 

78 esedi kuruşun 68 ve zolata kuruşun 38 akçe üzerinden işlem gördürülmesi 

emredilmekteydi
672

. 

 III. Esnafın Denetimi ve Fiyatların Tespiti 

Narh, toplumun sosyal ve ekonomik hayatında önemli yere sahip bir müessesedir
673

. 

Narh, bir mal veya hizmet için ilgili resmi makamların tespit ettiği fiyattır. Osmanlı 

                                                
667 Ziya Karamursal, (Kısaltma: Malî), Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara 1989, s.35. 

668 Karamursal, Malî, s.32 

669 Akdağ, “İktisadî”, s.327. 

670 Yücel, Es’ar, s.15 

671 Karamursal, Malî, s.32 

672 KŞS, Nr. 8, s.256-1. 

673 Ruhi Özcan,(Kısaltma: Narh), 4 Numralı Konya Şer’iye Sicil Defterine Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısında 

Konya’da Narh Müessesesi ve Fiyat Hareketleri 1797-1858, (HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Yüksek Lisan Tezi), Ankara 1987, s.6. 
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İdaresi’nde her türlü mal ve hizmet narha tabii bulunmaktadır. Narh müessesinde temel amaç 

halkın refahının sağlanmasıdır
674

.Narh genelde senede bir defa konulmakla beraber çoğu 

zaman yaz ve kış döneminde iki defa konmaktaydı. Bazen, arz talep meselesi olması 

sebebiyle halkın şikayeti de nazar-ı dikkate alınarak fiyatlar yeniden düzenlenmekteydi
675

. 

Bazı mamullerin narhları duruma göre, narh konulacak ürünün azalıp çoğalmasına göre de 

yapılırdı. Süt ve mamullerinin fiyatları, ilk ve sonbaharda tespit edilirdi. Sebze ve meyve 

fiyatları mevsimlere göre ayarlanırdı
676

. Her sene yiyecek maddelerinin Ramazan ayında bir 

defa daha ayarlandığına da bilinmektedir
677

. Böylece halk Ramazan ayını huzur ve rahat 

içinde geçirecektir. Narhlar kadı başta olmak üzere, esnafların temsilcileri yiğitbaşılar, 

kethüdalar ve şehrin ileri gelenleri tarafından malîyetine belli bir kâr ilave edilerek tespit 

edilirdi
678

. 

Esnaflar narh listelerindeki fiyatlarının üzerinde veya altında satamayacaklarını 

taahhüt ettikten sonra bu listeler sicillere kaydedilir, yeni fiyatlar halka ve esnafa 

duyurulurdu
679

. Esnafa duyurulan fiyatlar üzerinden satış yapılıp yapılmadığının tespiti, ve 

satılan malın kalitesinin kontrolü gayesiyle zaman zaman teftişler yapılırdı. Çarşı ve pazarı 

dolaşıp fiyat ve kaliteyi devamlı kontrol etmekle vazifeli olanlar muhtesiplerdi. Onlar  narhın 

ayarlayıcısı olmaktan ziyade kontrolörüydü. Muhtesipler, ihtisap gelirlerini bir seneliğine 

iltizam ediyorlardı
680

. Aşağıda 1640-1650 yılları arasında tespit edilebilen Narh kayıtları 

kullanılarak bu dönemde yiyecek-içecek vs gıda maddelerinin fiyatlarının bilinmesi açısından 

bir tablo oluşturulmuştur. Bu tabloda farklı yıllara ait narh listeleri bulunmaktadır. Zira 

Konya’da kadı tarafından verilen narh listesi şer‘iye sicillerine kaydedilirdi
681

 

Tablo 2: 25 Temmuz 1644 Tarihli Narh Listesi 

Malın Cinsi Birim Fiyatı 

Alâbezir 1 vukiyye 6 akçe 

Asel 1 "" 18 " 

Badem 1 "" 36 " 

                                                
674 Mübahat Kütükoğlu,(Kısaltma:Narh), Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 

1983, s.9 

675 Özcan, Narh, s.2. 

676 Kütükoğlu, Narh, s.9. 

677 KŞS, Nr. 7, s.169-1. 

678 Özcan, Narh, s.6. 

679 Ürekli, “Eşya”, s.228. 

680 Kütükoğlu, Narh, s. 22. 

681 Ürekli, “Eşya”, s.228 
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Badem-i helva 1 "" 28 " 

Bakla 1 "" 3 " 

Bal mumu 1 ""   - " 

Bekmez-i âla 1 "" 5 " 

Bezir  yağı 1 "" 14 " 

Bulgur 1 "" 3 " 

Ednası 1 "" 4 " 

Ekmek 240 dirhem 1 " 

Et 1 vukiyye 5 " 

Fındık 1 "" 10 " 

Haleb sabun 1 "" 18 " 

Harnob 1 "" 3 " 

İncir 1 "" 4 " 

Kaba yaprak kına  1 "" 8 " 

Kil 1 "" 1 " 

Kişniş üzümü 1 "" 7 " 

Kum kına 1 "" 6 " 

Kuru üzüm 1 "" 5 " 

Leblebi 1 "" 5 " 

Nohut 1 "" 3 " 

Reangamiz helva 1 "" 18 " 

Sabun 1 "" 20 " 

Sade yağı 1 "" 20 " 

Sarımsak 1 "" 6 " 

Sırık soğan 1 "" 1 " 

Sirke 1 "" 4 " 

Sumak 1 "" 7 " 

Şem yagi 1 "" 22 " 

Şirevgan 1 "" 18 " 

Tahun 1 "" 10 " 

Tuz 600 dirhem 1 " 

Yağ-ı haşaş 1 vukiyye 14 " 

Zerdali kurusu 1 "" 6 " 
Zeyd yağı 682 
 1 "" 18 " 

Tablo 3: 23 Kasım 1644 Tarihli Narh Listesi 

Malın Cinsi Birim Fiyatı 

Asel 1 vukiyye 18 akçe 
Badem 1 ” 36 ” 
Bal mumu 1 " 80 ” 
Basel 300 dirhem 1 ” 
Behnar âlâ 1 vukiyye 6 ” 
Bekmez 1 ” 6 ” 
Bulgur 1 ” 3 ” 

                                                
682 20 Cemaziye’l-evvel 1054 Tarihli Narh Kaydı. KŞS, Nr. 7, s. 195-1. 
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Ednası 1 ” 4 ” 
Elma 1 ” 3 ” 
Enar 1 ” 4 ” 
Fındık 1 ” 10 ” 
Hampenbe 1 " 32 " 
Harnob 1 ” 3 ” 
Helva-i badem 1 ” 28 ” 
Helva-i cevizli 1 ” 12 ” 
Helva-i kaba 1 ” 12 ” 
Helva-i rengamiz 1 ” 18 ” 
İğde 1 ” 7 ” 
Kara üzüm 1 ” 6 ” 
Kaymak 1 ” 8 ” 
Kestane 1 ” 5 ” 
Kına-i âla 1 ” 8 ” 
Kına-i edna 1 ” 6 ” 
Kızıl üzüm 1 ” 5 ” 
Kişniş 1 ” 70 ” 
Kuru kaysu 1 ” 6 ” 
Leblebi 1 ” 5 ” 
Nohut 1 ” 3 ” 
Pirinç 1 ” 6 ” 
Revgan-i sade 1 ” 18 ” 
Revgân-i şir 1 ” 18 ” 
Revgân-i zeyd 1 ” 20 ” 
Revgar-i şem’ 1 dirhem 22 ” 
Sabun 1 vukiyye 20 ” 
Sarımsak 1   6 ” 
Sirke 1 ” 3 ” 
Sumak  1 ” 5 ” 
Tahun  1 ” 12 ” 
Tuz 683 2 ” 1 ” 

 

Tablo 4 : Nisan 1646 Tarihli Narh Listesi 

Malın Cinsi  Birimi Fiyatı  Malın Cinsi Birimi  Fiyatı  

Ab-ı limon 1 vukiyye 12 ”Akçe Lahmganem(koyuneti) 1 vukiyye 5 Akçe 

Ağda 1 ” 7 ” Lahm keçi (keçi eti) 1 ” 4 ” 

Asel (bal) 1 ” 20 ” Leblebi 1 ” 4 ” 

Badem 1 ” 20 ” Leblebi 1 ” 4 ” 

Badem sucuğu 1 ” 12 ” Lob incir 1 ” 6 ” 

Badem-i helva 1 ” 22 ” Mennak inciri 1 ” 5 ” 

Bakla 1 ” 3 ” Mercimek 1   3 ” 

                                                
683 23 Ramazan 1054 Tarihli Narh Kaydı. KŞS, Nr. 7, s.196-1. 
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Bekmez 1 ” 7 ” Milh (tuz) 2 ” 1 ” 

Bulgur 1 ” 2 ” Nişasta 1 ” 6 ” 

Ceviz helvası 1 ” 10 ” Nohut 1 ” 2 ” 

Ceviz içi 1 ” 10 ” Pasturma  1 ” 10 ” 

Ceviz köftesi 1 ” 10 ” Pirinç 1 kile 50 ” 

Ekmek 450 dirhem 1 ” Pirinç 1 vukiyye 6 ” 

Erik kurusu 1 vukiyye 4 ” Rengamiz helva 1 ” 18 ” 

Fındık 1 “ 10 ” Revgan-i bezir 1 ” 12 ” 

Girde ve keste 230 dirhem 1   Revgan-i sade 1 " 20 ” 

Halep sabun 1 vukiyye 18 ” Revgan-i sade 1 ” 16 ” 

Harnob 1 ” 3 ” Revgan-i şir 1 ” 14 ” 

İç yağ 1 ” 7 ” Revgân-i zeyd 1 ” 18 ” 

İğde 1 ” 5 ” Sade köfte 1 ” 10 ” 

Kaba helva 1 ” 10 ” Sirke 1 ” 3 ” 

Kaysu kurusu 1 ” 6 ” Siyah üzüm 1 ” 5 ” 

Kına 1 ” 6 ” Sumak 1 ” 5 ” 

Kızıl üzüm 1 ” 6 ” Şeker 1 ” 80 ” 

Kil 1 ” 1 ” Şem‘ 23 dirhem 1 ” 

Kişniş üzüm 1 ” 8 ” Şem-i asel 1 vukiyye 80 ” 

Kudüs şerif sabun 1 ” 20 ” Şir revgan 1 ” 18 ” 

Kuru amrud 1 ” 6 ” Tahun 1 ” 6 ” 

Kuyruk yağı 1 ” 8 ” Tarhana 1 ” 2 ” 

 
Lahm bakar (sığır eti) 

1 ” 3 ” 
Yaprak kına 684 1 ” 8 ” 

 

 

 

 

 

 IV. Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler 

 A- Mülk Satışları 

1640-1650 yılları arasında Konya Şehri’nde yapılan her türlü gayr-ı menkul satış 

işlemleri sicillere kaydedilmekteydi. Mülk satış belgeleri satılan mülk hakkında bazı bilgiler 

veriyordu.. Bu durumda mülklerin ve arazilerin nerede bulunduğu tespit ediliyor, merkeze 

yakınlık ve uzaklık derecelerinin fiyatları ne derece etkilediği ortaya çıkarılabiliyordu. Aynı 

zamanda Konya Şehri’nde ikâmet edenlerin sosyal ve ekonomik durumları ile yaşadıkların 

                                                
684 Rebiü’l-evvel 1056 (Cemaat-i Ekmekçiyân, Kassabân,  Bakkalan, Helvacıyân narh-ı cedid-i evahir-i şehr-i 

rebiü’l-evvel) Tarihli Narh Kaydı. KŞS, Nr. 8, s.298-1. 
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evlerin mimari özellikleri hakkında bazı bilgilere ulaşılabiliyordu. Böylece Hıristiyanlar ve 

Müslümanlar arasındaki sosyal ve ekonomik münasebetler hakkında bilgilere de sahip 

olunabiliyordu.  

İncelemiş olduğumuz dönemi kapsayan Konya Şer‘iye Sicilleri’nde yaklaşık 650 mülk 

satış ve tefviz belgesi tespit edilmiştir. Bu belgelerden bazıları eksik bilgiler verdikleri için 

kullanılamamıştır. 700 civarında mülk satışı belgesinden 325 tanesi yani yarısına yakını ev 

satışını konu edinmektedir. Bağ, bahçe ve tarla satışlarının konu edildiği belge ise 250 

civarındadır. 70 kadar arz-ı haliye 60 kadar dükkân satışı belgesi vardır. Belgelerde evin birer 

bölümü olarak zikredilen oda, sofa, örtme, tabhane, ahur ve hayat olarak isimlendirilen 

bölümler de müstakil olarak mülk satış belgelerine yansımıştır. Bunların sayısı da 30 

civarındadır. Ayrıca 5 adet değirmen satışı belgesi de tespit edilmiştir. 

 1- Ev Satışları 

 1640-1650 yılları arasında Konya’da 325 tane ev satış işlemi sicillere kaydedilmiştir. 

Bu belgelerden satış işlemine taraf olan kişilerin isimleri, ikâmet ettikleri mahalleleri, dini ve 

ırkî durumları ve sosyal statülerine dair bazı bilgiler tespit edilebilmiştir. Satış işlemine konu 

olan mülkün bulunduğu yer, müştemilatı ve o günkü raice göre taşımış olduğu değeri de 

öğrenebilmektedir. Bu belgeler 1640-1650 Konya’sında ikâmet edilen evlerin mimari yapısı 

ve özellikleri hakkında da bilgiler vermektedir.   

 Bu dönemde en fazla satış işlemi 29 evin el değiştirdiği Türbe-i Celâliye 

Mahallesi’nde yapılmıştır. Türbe-i Celâliye Mahallesi’ni 15 satış işleminin gerçekleştirildiği 

İç Kale Mahallesi takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 11 ev satışı işlemiyle Çifte Merdiven 

Mahallesi bulunmaktadır. Ev satışlarının yapıldığı diğer mahalleler ise sırasıyla Zevle Sultan 

9, Hacı Eymür 8, İbni Salih, Şeyh Sadreddin 7, Aynedâr 6’dır. Ali Gav, Piri Paşa, Sedirler, 

Aksinle, Cedidiye, Mihmandar, Yediler Sultan, Öyle Bekledi, Hoşhevân, Şeyh Aliman 

Mahallelerinde 5’er; Türk Ali, Beyhekim, İbn-i Tuti, Şeker Fürûş, Kuru Göl, Hoca Faruk, 

Divle, Topraklık, Şeyh Osman Rumî, Seb’a Hevân, Karakayış, Hoca Habib, Biremâni, Akbaş 

mahallelerinde ise 4’er satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer mahallelerde yapılan satışlar 1 

ile 3 arasında değişmektedir. Satışların 90 ayrı mahallede bulunan evlere ait olduğu 

anlaşılmıştır. 

  Günümüze kadar intikal etmiş, Türbe önünde evin, Meram’da bağın olsun, sözü 

Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bu dönmede niçin çok fazla satış yapıldığını tam olarak 

açıklamayabilir. Fakat mahallenin tercih edilen bir mahalle olduğunu göstermektedir. Türbe-i 
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Celâliye Mahallesi hane-i avarız vergisinden muaftır. Bu muafiyet halkın Türbe 

Mahallesi’nde yaşama isteğini artırıyor olmalıydı. Şubat 1640 tarihinde 1 sofa, 1 tabhane, ve 

1 ahırdan oluşan Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bir ev 10.000 akçeye satılırken, aynı ay 

içerisinde İbn-i Tuti Mahallesi’nde bulunan 1 oda, 1 tabhane, 1 örtme ve 1 miktar hayattan 

oluşan ev ise 3400 akçeye satılmıştır
685

. Evlerin müştemilâtının aşağı-yukarı aynı olmasına 

rağmen bir tanesinin diğerine nazaran çok daha az bir fiyata satılmış olması, ucuz olan evin 

Ibn-i Tűti Mahallesi’nde yer alması ile açıklanabilir. Bu tarihte Kuzgun Kavağı Mahallesi’nde 

1 sofa, 1 oda, 1 tabhane, 1 örtme, 1 miktar avlu aynı tarihte 5000 akçeye alıcı bulmuştur
686

. 

Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bulunan evlerin diğer mahallelere oranla müştemilatı ayni 

olsa bile iki-üç misli daha değerli olduğu anlaşılmaktadır
687

. 

 Türbe Mahallesi’nde daha fazla satış işleminin yapılmış olmasını sadece mahalle 

halkının avarızdan muaf olmasıyla açıklayamayız. Ayrıca mahallenin bulunduğu konum da 

büyük bir tercih sebebidir. Mahallenin tercih edilmesinde Mevlâna Hanigahını barındıran bir 

mahalle olması yanında şehir merkezinde ve çarşıların yakınında bulunması da oldukça etkili 

olmalıdır. Ayrıca Türbe-i Celâliye Mahallesi’nin nüfus yoğunluğu satış işlemlerinin artmasına 

sebep olmaktadır. Çünkü bu mahalle mülhakatında bir çok mahalleyi de barındırmaktadır. 

Oğuzoğlu’nun belirttiğine göre 1677’de Mevlâna Türbesi çevresindeki mahallenin nüfusu 

3.000 civarındadır 
688

. 

 Türbe-i Celâliye Mahallesindeki evlerin müştemilatı diğer mahalle de bulunan evler 

ile mukayese edildiğinde Türbe mahallesindeki evlerin daha fazla müştemalita sahip oldukları 

anlaşılmıştır. Bu mahalledeki evlerin büyük ve pahalı olması burada özellikle gelir düzeyi 

yüksek olan insanların ikamet ettiğini göstermektedir
689

. 

 Ev satış işlemlerinin sayısının mahallenin nüfusu ile doğru orantılı olduğu 

söylenebilir. 15 satış işlemi ile 2.sırada yer alan İç Kale Mahallesi 1642 yılında 6,75 avarız 

                                                
685 KŞS, Nr. 6, s.89-1, 93-5. 

686 KŞS, Nr. 6, s.82-4. 

687 Mesela, Aralık 1645 tarihinde 1 sofa, 1 tabhane, 1 oda, 3 taşra oda, 1 ahır ve 2 kıta hayattan oluşan Denkeş 

Mahallesi’nde bulunan bir ev 8.000 akçeye satılırken; Ekim 1645 tarihinde Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde 1 

sofa, 1 oda, 2 tabhane, 1 taşra oda, 1 ahır ve 2 kita hayattan müteşekkil ev ise 21.500 akçeye alici 

bulmuştur.KŞS, Nr. 9,s.60-2, 112-1. 

688 Oğuzoğlu, “İdarî”, s.97. 

689 Mesela Celâliye Mahallesi’nden usta Hasan b. El-Hac Musa’nın Saray Sultaniye’de iç oğlanlarından Fahrü’l-

ayan Şaban Ağa b. Piyale’ye satmış olduğu ev iki katlı bir ev olup alt katında 1 kiler, 1 oda, 1 nimboş, 2 tabhane, 

2 ahır, 1 örtme, ikinci katında 1 sofa, 2 oda, 1 tabhaneye sahip olup 1 kıta havlusu bulunmaktadır. Bu ev 600 

riyali kuruşa satılmıştır.KŞS, Nr. 8, s.224-1 
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hanesine sahiptir ve avarızdan muaf Türbe-i Celaliye Mahallesi’nden sonra en fazla hane ve 

nüfusa sahip olmalıdır
690

. 

 İç Kale Mahallesi’nde ikamet edenlerin çoğunluğunu Hıristiyanlar oluşturmaktadır. 

Fakat Konya mahallelerinde 10 yıllık bir dönemde gerçekleşen 325 adet satış işleminde 

45’inde Hıristiyanların taraflardan biri olduğu anlaşılmıştır. Bu işlemlerde 35 Hıristiyan alıcı 

konumundadır. Sadece 10 Hıristiyan satıcı durumdaydı. Hıristiyanların satın aldığı evlerin 

sadece 5 tanesi İç Kale Mahallesi’nde olup geri kalanları Konya’nın değişik mahallelerin 

bulunuyordu. Demek ki Hıristiyanlar Konya’nın bütün mahallelerine dağılmaya 

başlamışlardır. Özellikle tercih ettikleri bir mahallenin olmadığını da söylenebilir. 

Hıristiyanların satın aldıkları evler ve müştemilatı incelendiğinde onların mâli durumları 

hakkında bazı ipuçları elde edilebilmektedir
691

. 

 Ev satış işlemlerinde genellikle para birimi olarak akçe kullanılmaktadır. 325 adet 

satıştan 250 kadarında alış veriş akçe ile yapılmışken, 30 satış işleminde esedi, 25 satış 

işleminde riyali kuruş kullanılmıştır
692

. Alış verişler de paranın yanı sıra bazı ürünlerle 

kullanılmıştı.
693

. Evlerin takas suretiyle de el değiştirdiği de anlaşılmıştır. Bu dönemde 

yaklaşık 10 kadar alış verişin de bu suretle yapıldığı tespit edilmiştir
694

. 

                                                
690 KŞS, Nr. 6, s. 8-1. 

691 Mesela, İmaret Mahallesi’nde 1 sofa, 1 oda, 1 tabhane, 1 kıta bahçe ve hayata sahip olan ev 18.000 akçe 
karşılığında 1645 Mart’ında bir Hıristiyan tarafından satın alınmıştır. İç Kale Mahallesi’nde 1 küçük oda, 1 

örtme, 1 tabhane, 1 ahır, 1 izbe, 1 havludan  ibaret ev ise Haziran 1646  tarihinde 8.000  akçeye  bir  Hıristiyan’a 

satılmıştır. Diğer satış işlemlerinde satın alınan evlerin 5.000 akçe civarında olduğunu görmekteyiz. KŞS, Nr. 6, 

s.4-1, 65-1, 53-3, 154-3, 122-3, 110-1, Nr. 7, s. 138-3, 28-2, 104-2, 93-1, Nr. 8, s. 60-1, Nr. 9, s. 36-2, 8-4. 

692 Mesela, 35 kadar ev 1.000 akçe’ye kadar satılırken, 140 evin 1.000-5.000 akçe arasında 40 kadar evin 5.000-

10.000 akçe arasında 20 civarında evin 10.000 üzerinde 5 tane evin ise 20.000 akçe’nin üzerinde değer biçildiği 

anlaşılmıştır. 

693 Mesela, Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde bir ev 3.000 akçe ve 10 kile buğday karşılığı satılırken Hoca Habib 

Mahallesi’nde bir ev ise 192, 5 riyali ve 5 kile buğday karşılığı alınmıştır. KŞS, Nr. 7, s.70-1, Nr. 8, s.55-3. 

694Mesela, 1645 Ocak ayında Aklan Mahallesi’nden bir kişi 1 oda, 1 sofa, 1 tabhane ve bir kıta hayattan 

müteşekkil evini bir Hıristiyan’ın 1 oda, 1 tabhane, 1 sofa ve miktar hayattan müteşekkil evi ile d eğişmiş ve beş 
bin. akçe almıştır. Bu alış verişte mahallelerin, hatta evin bölümlerinin dahi aynı olduğu göz önünde 

bulundurulursa 5.000 akçelik farkın sebebi satılan evin yeni olmasında aramak gerekir. Fakat Hıristiyan’ın satın 

almış olduğu ve 5.000 akçelik farkı ödemeyi tercih etmesine bir sebepte satın aldığı evin komşularının da 

Hıristiyan olması olabilir.. Zira almış olduğu evin 2 tarafı da Hıristiyanların evi olup satmış olduğu ev 

Müslümanlarla çevrilidir. Aynı tercih Müslüman alıcı içinde geçerlidir. Yine Şeyh Aliman Mahallesi’nde 1 oda, 

1 tabhane, 1 ahır, 1 samanlık, 1 kita bahçe ve 1 miktar hayattan oluşan bir ev ile Türbe mahallesinde 1 bab ev 

mübadele edilmiş ve 1 bab evin yani sıra 100 kile buğday, 10 batman pirinç, 1 batman bal, 1 batman yag, 2  re’s 

koyun alınmıştır. Bu evin satılmasındaki maksadın yiyecek ve geçim ihtiyacından kaynaklandığını söylemek 

yanlış olmasa gerekir. Bir başka alış verişte de Pürçeklü Mahallesi’nden bir kişinin ayni müştemilata sahip evini 

satarak Türbe-i Celâliye Mahallesine yerleşmeyi tercih ettiği anlaşılmıştır. KŞS, Nr. 9, s. 116-2, Nr.7, s.58-3, 90-

1, Nr. 8, s.96-1. 
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 Evlerin değeri çoğunlukla taraflar tarafından belirlenmekteydi. Evlerin fiyatında 

karşılıklı rıza olursa alış veriş gerçekleşirdi. Bazen yapmış olduğu alış verişten vazgeçen 

kişilere de tesadüf ediliyordu
695

.  

 Bazı evlerin arsalarının vakıflara ait olduğu bu evlerin sahipleri vakfa aylık veya 

senelik olmak üzere kira verdikleri görülmüştür. Bu dönemde 5 tane evin bu suretle el 

değiştirdiği anlaşılmıştır
696

. 

 Bilindiği gibi mülk satış belgelerine mülkün satıldığı tarihte belgeye kaydediliyordu. 

Bu döneme ait kayıtlara göre 1640-1650 yılları arasında Konya’da ayda ortalama 8, yılda 100 

adet ev el değiştirmiştir.  

 2- Bağ Satışları 

 Bu döneme ait sicillerden 240 civarında bağ satış belgesi tespit edilmiştir. Bu 

dönemde gerçekleşen 240 adet satış işleminde bağların ait oldukları bölgelere göre dağılımı 

aşağıda verilmiştir. Karaeyük 23,  Selifar 18, Meram 14, Cerid İçi 12, Hoca Cihan 10, Yaka 

10, Aymanas 10, Gürden 8, Uluırmak 5, Aydan 5, Kovanağzı 5. diğer bölgelerdeki satışlar bir 

ya da birkaç tane ile sınırlıdır.  

  Bu belgelere göre satışa konu olan bağ eğer bir bağ evine sahip bulunmakta ise satış 

fiyatı daha da artmaktadır
697

. Bağın köhne (eski) ve yenice olması da fiyatı 

etkiliyordu
698

.Bağın bulunduğu mevkinin verimliliği, merkeze olan uzaklığı da fiyata etki 

yapmaktadır
699

. Bağın büyüklüğü de bağ fiyatlarını etkileyen en önemli amildir Bağların tarifi 

sırasında kullanılan ölçü birimlerinden en fazla bahsedilenleri tahte, erkek ve puşte 

ölçüleridir
700

. Tahte olarak ifade edilen ölçünün diğerlerine nazaran daha büyük bir miktarı 

                                                
695 Mesela, Mücellid Mahallesi’nden El-Hac Ahmet İbn-i Nurullah ve Mehmet Çelebi adındaki kardeşler  el-Hac 

Veli  İbn-i Pir Ahmet’in  mahallede bulunan l oda l Tahhane ve bir miktar hayattan oluşan evine talip olurlar. 

Fakat evin değeri hakkında anlaşmazlığa düşen taraflar 100 adet esedi kuruşa alışverişi tamamlarlar. Alışverişin 
üzerinden  çok geçmeden el-Hac Veli’nin alışverişi bozmak istediğini anlıyoruz. Zira evin fiyatını iki yüz esedi 

olduğunu iddia etmektedir. Davanın mahkemeye  intikal etmesi ile alıcı konumundaki kişiler evin gerçek 

değerinin 70 ile 80 kuruş olduğunu fakat bu evin ikâmet ettikleri eve bitişik olması sebebiyle 100 kuruşa satın 

aldıklarını söyleyerek ihtilafın çözülmesini isterler. Evin değerinin tespiti için Hassa mimarlarına başvurulur. 

Hassa mimarlarından Üstad İsmail ve mahalle ahalisinden 9 kişinin tespiti sonucu evin kıymetinin ancak yüz 

kuruş olabileceği bildirilerek El-Hac Veli davasından men olunur. KŞS, Nr. 6, s.22-1. 

696 Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 6, s.29-2, Nr. 7, s.156-3, Nr. 8, s.70-1, Nr 9, s.144-1. 

697 KŞS, Nr. 6, s.65-2, 92-1, 123-4, Nr. 7, s.138-2, Nr. 8, s.129-1, Nr. 9, s.81-3. 

698 KŞS, Nr. 8, s.69-1, Nr. 9, s.43-1. 

699 KŞS, Nr. 6, s.65-3, 95-2, Nr. 8, s.108-1, 197-1, 39-3. 

700 KŞS, Nr. 6, s.79-3, 82-3, Nr. 7, s.153-1, 133-2, Nr. 8, s.75-2, 88-2, Nr. 9, 47-2, 155-2. 
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ifade ettiğini anlıyoruz. Tahta büyük ve küçük olarak da ifade ediliyordu
701

. Bu ölçülerin yanı 

sıra zaman zaman evlek ve dönüm olarak ifade edilen ölçülerinde kullanıldığı ve tahtenin 

dönüm ve evlekten daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bağların eşcar-ı müsmire ve gayr-i 

müsmireli yani meyveli ve meyvesiz ağaçları da barındırdığını ve bağ ve bahçelerde bulunan 

ağaçların fiyatları artırdığı anlaşılmıştır.  

 Bağların sulanabilir ya da sulanamaz olması, çevresinde su kuyularının bulunması da 

fiyatları etkiliyordu. Satış belgelerinde bağın çevresi ve sınırları tarif edilirken kullanılan bir 

tarafı nehir ifadesi ile bağın sulanabilirliliği ifade edilmektedir. Bu durum bağ ve bahçelerin 

çevrelerine  kanallar inşa edilerek sulama yapıldığı anlamını taşıyabilir. Çünkü birçok bağ 

satışındaki tariflerde bu ifadeye tesadüf edilmiştir. Bazı belgelerde su yolu ifadesi 

kullanılmıştır
702

.  

 Bağ fiyatlarını etkileyen bir başka unsur da bağ evleridir. Satışa konu olan bazı 

bağların dahilinde oda veya örtme, Tabhane, ahır gibi bölümler de bulunuyordu
703

. 

 240 bağ satışı işleminden 18 tanesinde Hıristiyanların taraf olduğu anlaşılmıştır. 

Hıristiyanların dahil olduğu satışlara konu alan bağların bulunduğu bölgeler daha çok Selifar 

ve Cerid İçi adıyla anılan yerlerdi.. 15 satış belgesinde Hıristiyanların alıcı 3 kadar belgede 

satıcı oldukları görülmüştür. 

 12 adet bağ satışı işleminde bağların arazilerinin vakıflara ait olduğu, bu satışlardan  

iki tanesinde Hıristiyanların taraf olduğunu tespit edilmiştir. Buzhane civarında olan bağların 

bazıları İbn-i Tuti Mahallesi’nde Gazi Şah vakfına kırk akçe mukataası olan bağlardır. Ayrıca 

Sahib Ata, Pirebi Sultan, Şeyh Sadreddin Sultan Alâeddin, Meram Câmii, Türbe-i Celaliye ve 

Pirebi Sultan vakıflarına da ait bağlar bulunuyordu
704

.  

 Bağ satış işlemlerinden 180’inde akçenin, 23’ünde riyali kuruş, 17’sinde  kuruş 

kullanılmıştır. Birkaç belgede rastladığımız Kadı Osmani Akçesi’de nadir olarak kullanılan 

para birimlerindendir
705

. 

                                                
701 KŞS, Nr. 8, s.28-2, 39-3. 

702 KŞS, Nr. 7, s.26-2. 

703 Mesela, 1646 tarihinde Kiraslı Bendi bölgesinde bir tarafı çay olan eşcar-ı  müsmire ve gayr-i müsmireli bir 

tabhane 2 örtmeli, 3 tahta 2 erkek bağ 15.000 akçe’ye satılmıştır.  KŞS, Nr. 8, s. 90-3,  KŞS, Nr. 6, s. 127-2, 93-

3, 95-2, Nr. 8, s.217-1, 103-2, Nr. 9, s.149-3, 152-3. 

704 KŞS, Nr. 7, s.138-2, 36-3, 47-1, Nr. 8, s.94-2, 116-1, 173-3, 208-1, Nr. 9, s.149-2. 5-1, 130-1, 157-1, 209-2. 

705 KŞS, Nr. 9, s.72-2, Nr. 6, s.93-3, Nr. 7, s.136-1. 
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 Akçe üzerinden satışı yapılan bağlar arasında 10 yıllık bir dönemde en yüksek değere 

sahip bağlardan ikisi Meram’da ve ikisi de Cerid İçi bölgesinde bulunuyordu. Bunlardan 

Meram bölgesinde eşcar-ı ve kürümü, iki bab evi, 1 örtme ve havluyu müştemil sekiz tahte 

bağ 20.000 akçeye yine eşcar-i müsmire ve gayr-i müsmireli 1 bab evi müştemil 4 tahte bağ 

18.000 akçeye satılmışlardır. Cerid İçi bölgesinde bulunan eşcar-i müsmire ve gayr-i 

müsmireli ve harabe ev ile 1,5 evlek arz-i haliye ve agaç bahçesini müştemil 4 tahte bağ 

20.000 akçeye eşçar-i müştemil bir evlek arz-i hâliyeli 4 kebir tahte 2 sagir tahte,  duvarlı bağ 

ise 16.000 akçeye satılmıştır. Ayrıca Cerid İçi bölgesinde bağlardan 2 tanesi de 14.000’er 

akçeye satılmışlardır. Selifar, Meram ve Cerid İçi bölgelerindeki bağların bir çoğu 10.000 

akçenin üzerindedir. Bu dönemde Konya Şehri’nde bir evin ortalama 5-6.000 akçe olması ve 

yukarıdaki bölgelerde Hıristiyanların bağlarının yoğun olarak bulunması Hıristiyanların 

ekonomik durumunun da oldukça iyi olduğunu göstermektedir
706

. 

 Bazı belgelerden bağların istibdal edilerek el değiştirdiğini anlıyoruz. Sedirler 

Mahallesinde eşcar-ı müsmire ve gayr-i müsmireli 1 nimboş, 1 bab evi, müştemil, 1 dönüm 

bağ ile Pirebi Sultan Mahallesi yakınlarında 4 bab evi ve bir mikdar hayatı müştemil bağ 

istibdal edilirken Candar Değirmeni yakınlarında, 2 tahte bağ, eşcârı ile birlikte, Pirebi Sultan 

Mahallesi’nde 2 tahte bağ, 1 bab evi ile istibdal edilmiştir
707

.  

 1640-1650 yılları arasında Konya Şehri’nde ayda ortalama 4-5 bağın satıldığını bunun 

da Konya Şehri’nde önemli bir ekonomik hareketliliğe sebep olduğu anlaşılmıştır
708

. Bağ 

satışlarına ev, dükkan ve arz-ı hâliye satışlarının da eklenmesiyle bu hareketliliğin ciddi bir 

boyutta olduğu da söylenebilir 

 

 3- Dükkan Satışları 

 Bu döneme ait Konya Şer’iye Sicilleri’nden  56 adet dükkan satışı işlemi tespit 

edilmiştir. Bu dönemde en fazla dükkan satışı At Pazarı Kapısı civarında olan dükkanlar 

arasında olmuştur. Burada 7 dükkan, Debbağhâne’de 6, Eski Pazar Çarşısı’nda ise 5 dükkan 

el değiştirmiştir. Attarlar 4, Hallaçlar, Bezzazlar, Haffaflar çarşılarında ve Bezastanda 3’er 

dükkan satılırken, Keçeciler, Kuyumcular çarşıları ile Tahte’l-kal’a ve Çeşme Kapı’da ikişer 

                                                
706 KŞS, Nr. 6, 108-2, Nr. 8, s.21-2, 39-3, 28-1, 28-2, Nr. 9, s.29-2. 

707 KŞS, Nr.8, s.92-3, Nr. 9, s.81-3. 

708 H.1056 Zilhicce ayında 9 tane bağ satışı yapılırken Recep ayında 4 tane satış yapılmıştır. Aynı yıl 

Cemaziye’l-evvel ayında 3 satış Cemaziye’l-ahir ayında ise 4 satış yapılmıştır. KŞS, Nr. 8, 69-1, 76-2, 78-1, 88-

1, 88-2, 89-1, 90-3, 97-3, 71-3, 75-2, 77-4, 135-1, 137-2, 137-1, 138-2, 139-2, 144-3, 145-2, 146-1, 146-2,  
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dükkan satılmıştır. Çancılar, Kazgancılar, Eğerciler, Helvacılar, Kazzazlar, Abacılar ve Uzun 

Çarşı ile Kapanhanı’nda birer dükkan satılmıştır. Bu dönemde Konya’nın değişik 

mahallelerinde bulunan Bezirhâne hisseleri de el değiştirmektedir. Kalenderhâne, Ahmet 

Dede ve Karaciğan mahallelerinde yer alan Bezirhâne hisseleri alıcı bulmuşlardır. 

 Dükkanlar gerek üretimin yapıldığı, gerekse üretimin pazarlandığı mekanlar olması 

açısından ekonomik ve sosyal hayatta çok önemli yere sahiptirler. Dükkanların bir kısmı 

binası ve yeri ile esnafların kendilerine aittir. Bir kısmımın arazileri vakıflara ait olduğundan 

vakıflara zemin kirası vermektedirler. Bu dönemde satışı yapılan 56 dükkanın %50’si yani 28 

tanesi vakıflara icâre-i zemin vermekteydiler. Mesela Attarlar çarşısında satışı yapılan 4 adet 

birer bab Attar Dükkanı’nın dördü de Demür Kapı Vakfı’na aylık üçer akçe icâre-i zemine 

sahiptirler
709

. Eski Pazar’da ise satışlara konu olan 5 dükkanın 3 tanesi Karamanoğlu İbrahim 

Bey Vakfı’na aylık dörder akçe icâre-i zemin vermektedir
710

. Hallaçlar Çarşısında yer alan  3 

adet dükkanın İplikçi Medresesi Vakfi’na senede 4,8 ve 12 akçe icâre-i zeminleri 

bulunmaktadır
711

.  

 Bazı dükkanların bulundukları çarşılarında yer alan mescitlerine kira ödedikleri 

anlaşılıyor. Nitekim Haffaflar Çarşısı’ndaki dükkanlardan, Haffaflar Çarşısı Mescidi’ne 

senede 24 akçe mukataası olan 3 dükkan bu dönemde satılmıştır
712

. Bu dönemde el değiştiren 

ve Bezastan’da yer alan  4 küçük dükkan ile bir bab kumaşcı dükkanı Kadri Efendi Vakfı’na 

icare vermektedirler. Bezastan Kadri Efendi Vakfı’na aitti
713

.  

 Dükkan satışlarının çoğu akçe üzerinden yapılmıştır. Satışı yapılan 56 dükkanın 46 

tanesi akçe, 5 tanesi riyali, 5 tanesi de esedi kuruş üzerinden satılmışlardır. 

 Şüphesiz, dükkanların fiyatlarını bulundukları çarşılar, büyüklükleri, dükkanlarda yer 

alan malzemelerin miktarı gibi bazı değişkenler belirliyordu. Mesela Kuyumcular Çarşısı’nda 

yer alan dükkanların fiyatlarının oldukça düşük olduğu anlaşılıyor. Nitekim aynı yıl içerisinde 

Attar dükkanları 1600-1700 akçeye satılırken Kuyumcular Çarşısı’ndaki dükkanlar 2.000-

3.000 akçeye alıcı bulmaktadır. İçerisinde müştemilatın bulunduğu bazı dükkanların fiyatları 

da diğerlerine oranla fazlaydı. Mesela aynı yıl içerisinde satılan Çeşme Kapısı civarında yer 

alan bir bab dükkan 420 akçeye satılırken aynı yerde içerisinde 3 adet ağaç teknesi bulunan 

                                                
709 KŞS, Nr. 8, 151-3, 159-3, 170-1, 132-1. 

710 KŞS, Nr. 6, s.66-3, Nr. 7, s.68-3, 99-4. 

711 KŞS, Nr. 9, s.146-2, 66-2, Nr. 8, s.160-1. 

712 KŞS, Nr. 6, s.152-5,156-4, Nr. 7, 56-2,.  

713 KŞS, Nr. 6, s.9-3, Nr. 8, s.89-2. 
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bir dükkan 3.000 akçeye satılmıştır. İçinde olan kebir helva kazanı, bir şerbet kazanı ve diğer 

malzemeleriyle müteşekkil bir helvacı dükkanı da 30.000 akçeye alıcı bulmuştur
714

.  

 V. Üretim 

 A-Tarım ve Hayvancılık 

Klasik tımar sistemi içerisinde Osmanlı toprakları ülke ihtiyacını karşılayacak bir 

tarım kapasitesine sahipti. Genellikle hububat üretimi önemliydi. Bunların yanında 

Selçuklulardan beri şehirlerin etrafında yürütülen bağcılık, bahçecilik ve sebzecilik söz 

konusuydu. Özellikle büyük şehirlerin dört yanı bağ, bahçe ve bostanlarla çevriliydi
715

. 

 Anadolu topraklarında sulama imkanları olduğundan şehirler verimli topraklara 

sahipti. Suni sulama gelişmiş, sudan faydalanma durumu ince kurallara bağlanmıştı. Sulamayı 

kendi imkanlarıyla sağlayan çiftçiler veya bahçeciler yarı öşür vergi ödüyorlardı. Bu tür 

topraklara Suğla adı veriliyordu
716

. 

 Konya şehri ziraatçıları çok fazla su sıkıntısı yaşamıyor olmalıydılar. Bağ satışlarında 

kullanılan bir taraf-i nehr-i câri ve tarla satışlarında tesadüf edilen su basar tarla ifadeleri de 

bağlık ve bahçelik alanların sulak olduğunu göstermektedir. Su sıkıntısı çeken ziraatçılar 

tarlalarına veya bağ ve bahçelerine su kuyusu açmak suretiyle bu sıkıntıyı çözmekteydiler
717

. 

Sulama işlerinde ziraatçıların anlaşmazlığa  düştüğü de oluyordu
718

.  

 1640-50 yıllarında şehirde birçok kişinin, bağcılık ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır. 

Saece Müslümanlar değil, aynı zamanda Hıristiyanlarda bağcılık ile meşgul olmakta ve 

özellikle Selifar ve Çerid İçi mevzilerinden bağ almaktaydılar.
719

. Konya’da özellikle 

Karaöyük, Selifar, Meram Vadi-i Meram, Hoca Cihan, Cerid İçi, Gürden, Uluırmak, Aydan, 

Kovanağzı, Yaka, Aymanos mevzileri bağcılığın geliştiği ve yaygın bir şekilde yapıldığı 

yerlerdi. Ayrıca Harmancık, Toruntay, Şehir Irmağı, Beytemiz, Sedirler Abdürreşid 

mevzilerinde İbn-i Kazgan, Karakayış, Araplar, Şeyh Aliman, Türbe-i Celâliye, Cedidiye, 

Şeyh Sadreddin, Şeyh Vefa mahallelerinde de bağcılık yapılmaktaydı. 

                                                
714 KŞS, Nr. 6, s.67-2, 35-3, Nr. 8, s.22-2. 

715 Tabakoğlu, İktisat, s.210. 

716 KŞS, Nr. 9, s.17-1. 

717 KŞS, Nr. 8, s.188-1, Nr. 6, s.103-4; Evliya Çelebi “ 2700 su kuyuları vardır ki Bostanlar sulanır, bütün 

nebatlar bu şekilde yetişir. Yedi türlü buğdayı olup, deve dişi tabir olunan bir çeşidi ancak Şam civarında yetişir. 

Hububat ve atları çok mezraları bereketli bir şehirdir. Seyahatname, C. III, s. 22.  

718 Mesela, Sahip Yakası’ndan Recep Halife, bağı yakınında câri olan nehirden su icra ederken Abdü’lkadir buna 

müdahale etmiştir  KŞS, Nr. 9, s.17-1. 

719 KŞS, Nr. 8, s.203-1, Nr. 9, s.43-1. 
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 Bağ sahipleri arasında Fahrü’l-Müderris’in Mevlâna Mehmet Efendi, Fahru’l-Kuzat 

Mevlâna Mehmet Efendi, Esseyid Mehmet ve Esseyid Derviş Çelebi, Mevlüt Halife İbn-i 

Yakup ve Mevlâna Mustafa Efendi, Osman Bey, İbrahim Bey, Ali Bey, el-Hac Mehmet, Şeyh 

Hasan Çelebi, Hamza Beşe gibi çeşitli unvan  ve statülere sahip insanlar bulunmaktaydı. Ehl-i 

Örf’ten insanlar da bağ alıp satmaktaydılar
720

. Bunların arasında bazı kişiler diğerlerine 

nazaran büyük miktarlarda bağlara sahiptiler. Mevlüt b. Ali, Cerid İçi Mevzisi’nde 20.000 

akçelik 4 tahte bağa sahipken, Ramazan b. el-Hac Mehmet’in Meram’da 8 tahtelik bağı 

bulunmaktaydı. Ahmet Beşe b. Mehmet’in Kasım Halife Câmi yakınlarında bulunan bağını 

16.000 akçeye sattığı, bir Hıristiyan’ın da Kiraslı Bendi’nde vaki 3 tahte bağı 15.000 akçeye 

aldığı bilinmektedir. Ahmet Çelebi b. Nuri Bey Konya haricinde 9 dönüm bağa el-Hac Musli 

b. Hamza’da Kovanağzı’nda 8 dönüm bahçeye sahip bulunmaktaydı
 721

.  

 Bu dönemde çok fazla tarla satışı tespit edilememiştir. Tarlalar genelde köy ve 

kasabalarda bulunmaktaydı. Bu tarlaların çoğu özel mülkiyete tabi değildi. Bunların büyük 

çoğunluğu Tımar dahilindeydi. Bir kısmı vakfa ait olup kiralanmak suretiyle işletiliyordu
722

.

 Şehir çevresindeki tarlalarda genellikle buğday ve arpa ziraatı yapılmaktaydı. Hasadın 

ne zaman yapılacağı mahkeme tarafından tespit ve ilan ediliyor olmalıydı
723

.Hububat ekimi 

yapılan tarlalar daha çok kırsal kesimlerde bulunmaktaydı. Konya’da tüketilecek olan hububat 

kırsal kesimlerden sağlanıyordu. Konya merkezinde bulunan vakıflar kırsal kesimlerde büyük 

tarlaların bulunduğu köylere sahiptirler. Böylece kırsaldan kente büyük bir hububat akışı 

sağlanmış oluyordu. Vakfa gelen mahsulün çoğu şehirde tüketiliyor olmalıydı. Çünkü bazı 

vakıflar görevlilerinin maişetleri temin edildikten sonra arta kalan gelirler kendi 

müesseselerinin gerekli tamirine harcanıyor, bu yolla şehir hayatına bir girdide sağlıyordu. 

 Ayrıca köy ve kasabalarda gerek miri’ye ait arazilerde ve gerekse vakıf arazilerinde 

büyük oranlarda ziraat yapıldığı gibi, Konya’nın hemen dışında bulunan alanlarda da ziraat 

                                                
720 KŞS, Nr. 8, s. 21-2, 39-3, 105-2, Nr. 6, s 85-1, 112-3, 21-4, 43-4, Nr. 9, s. 137-1,152-3,155-2, Nr. 7, s. 26-2, 

28-1. 

721 KŞS, Nr. 6, s. 71-2, 144-2, 108-2, 125-1, Nr. 8, s.90-3, Nr. 9, s.29-2,  

722 Mesela, Satışa konu olan tarlalardan bir tanesi 25 dönüm olup Kızılyeri Mevzisi’nde bulunmakta  Zevle 

Sultan Vakfı tarafından başkalarına kiralanarak işletilmekteydi. Hızır Mescidi Mevzide 12 dönüm ve Musalla’da 

9 dönüm tarla sahipleri tarafından satılmışlardı. KŞS, Nr. 7, s.146-3, Nr. 8, s.141-2, 120-2. 

723 Mesela, Karaman Eyâleti Beylerbeyi Hasan Paşa’nın vekil olarak gönderdiği ve görevlendirdiği Mehmet Ağa 

mahkemeye gelerek ikrar eder. Mehmet Ağa hâlâ hasadın vakti zamanı olup bir deste yetişmiş arpa getirerek 

yetişmiş olduğuna hükm olunmuş ve o civarda hasadın günü tayin edilmiştir. En azından bu duruma göre bazı 

bölgeler için hasadın ne zaman başlatılacağına bu şekilde karar verilmektedir.  KŞS, Nr. 6, s.6-3. 
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yapıldığını bilinmektedir
724

. Konya’ya ait narh listelerine bakıldığında hububat ekiminin şehir 

merkezinde olmasa bile kırsal kesimlerde çok fazla yaygın olduğu anlaşılabilir. Zira buğday 

ve arpadan üretilmiş onlarca beslenme ürünü, buğdayın ve arpanın Konya halkı için çok 

büyük önem taşıdığına işaret etmektedir. 

 Konya Şer’iye Sicillerinde tespit edilen ev satış belgelerinde sınırları ve bölümleri tarif 

edilen her 100 evden 25’inde bulunduğu anlaşılan ahır, bu evlerin bazılarında en azından 

küçük baş hayvancılığın yapıldığını göstermektedir. Yine her100 evin 10-15’inde bulunan 

ahır ve samanlık büyükbaş hayvancılığında yapıldığı anlamına gelmelidir
725

. 

 Konya şehir hayatında, taşımacılıkta merkep ve deveden yararlanılmaktadır
726

. Fakat 

hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerler köy ve kasabalardır
727

. Hayvanların şehir 

hayatında zaman zaman mahsullere zarar verdiği ve bu durumların mahkemelere yansıdığı 

anlaşılmaktadır
728

. 

 

 B-Zanaat ve Madencilik 

 Osmanlı Devlet’inde sanayi sisteminin temelini oluşturan küçük sanayi, esnaf 

teşkilatının elindeydi
729

. Konya Şehri’nde yaşayan insanların yiyecek ve giyecek gibi temel 

ihtiyaç maddeleri de esnaf tarafından üretilmekteydi. Birçok mahallede ekmekçi dükkanları 

vardır
730

. Şehirde bulunan esnafı yaptıkları işlere göre çarşılara ayrılmıştı. İmâlat ile uğraşan 

esnaf grubu yani hammaddeyi işleyerek maműl madde üreten nispeten esnaf grupları sanayi 

                                                
724 Bazı örnekler için bakılabilir. KŞS, Nr. 6, s.51-3, 129-3, 132-2, Nr. 7, s.49-2, 40-2, Nr. 8, s.62-3, 219-3, Nr. 9, 

s. 137-3. 

725 Mesela, Aksinle Mahallesi’nden Mustafa b. Turabi 1 baş ineği ve 10 tane tavuğunu oğluna hibe etmiştir. 

Kuzgunkavağı Mahallesi’nden Osman Beşe hayvanlarından iki baş kısrak ve 20 baş koyununu oğullarına hibe 
etmiştir. Karacığan Mahallesi’nden  Resul’ün de 2 baş ineği  2 boz merkebi ve 20 tane koyunları bulunmaktadır. 

Bunların yanında Cemile bt. Satılmış Hatun’un 4 baş öküzü ve 1 baş merkebi olduğunu bil inmektedir. Burada 

verilen bu örnekler sadece Konya Şehri’nde yaşayan ailelerinde hayvan sahibi olduklarına dair bir kaç örnektir. 

KŞS, 6, s.70-2, 39-2, 75-3, Nr. 7, s.77-1, Nr. 9, s.137-3. 

726 KŞS, Nr. 8, s.206-3, Nr. 6, s.64-1 

727 Mesela, Konya’ya tâbi Çağlak Köyü’nden El-Hac Pir Ali’nin 250 civarında koyunu vardı.  otlatmak için 

Mehmet b. Süleyman’a verdiği 249 koyundan 24 tanesi helak olmuş bu yüzden Süleyman’a dava açmıştır.KŞS, 

Nr. 7, s.30-1. 

728 KŞS, Nr. 9, s.137-3, Nr. 7, s.36-2. 

729 Tabakoğlu, İktisat, s.218 

730 KŞS, Nr. 9, s.86-4. 
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ile meşguldü
731

. Konya’da Dericiler , Kürkçüler, Sarraçlar, Keçeciler vs. sınai üretim yapan 

esnaflardı.
732

.  

 Bunların yanında Konya’da madencilik alanında da bazı faaliyetler yapılmaktaydı. 

fakat Bunlar devlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş faaliyetlerdi. Çünkü Osmanlılar, 

para sisteminin gereklerine ve savunma sanayinin ihtiyaçlarına göre, özellikle bazı maden 

işletmeciliklerini geliştirmişlerdir. Osmanlılarda maden işletmeciliği, tarım aletleri, ev 

gereçleri ve savaş malzemeleri konularında yoğunlaşmıştır.  

 Bunlardan güherçile, ülkenin çoğu yerlerinde bu arada Karaman’da da 

çıkarılmaktaydı
733

. Ülkede çıkarılan güherçilelerin işlendiği kalhanelerden Konya’da bulunan 

kalhaneler bu dönemde faaliyetteydi. Konya’da bulunan kalhaneler eminleri vasıtasıyla idare 

edilmekteydi
734

. Eminler görevlerini yerine getirirken merkezden eyâlete gönderilen 

fermanlar doğrultusunda gerektiğinde ham güherçile sevkıyatı yapmaktaydılar
735

.  

 Bu dönemde Konya’da tabedilen güherçileler Konya Kalesi’nde depolanmaktaydı
736

. 

Buralarda yapılan üretim Kalhane Emini ve Kalhane Üstadı’nın kontrolü altında 

yapılıyordu
737

. Kalhane Üstadı güherçile üretiminde ne miktar sandık vaz olunup her sanduka 

ne miktar odun ve toprak sarf olunması ve güherçilenin kazanlarında hangi suretle işlendiğine 

dair her türlü bilgi ve tecrübeye sahipti.
738

. 

  Kalhanelerde ne kadar barut işlendiği gönderilen fermanlarla sorulmakta ve gereken 

miktarlar bildirilmekteydi
739

. Bu dönemde Karaman Eyaletine gönderilmiş fermanlardan bir 

tanesinde Güherçile kalhanelerinde çalışmakla mükellef kişiler hakkında bilgi 

edinilebilmiştir.Fermana göre Karaman Eyaletine tabi kazalarda bulunan emekli sipahi ve 

sipahizade, derbentçi köprücü tekkenişin ve zaviyedar ve muaf taifesinden olanlar her sene 18 

gün olmak üzere güherçile kalhanelerinde çalışmakla kanun-ı kadim üzere mükelleftirler. 

                                                
731 Tuş, Konya, s.240. 

732 Özellikle Selçuklu Dönemi’nden itibaren Zanaatlar Ahiler tarafından teşkilatlandırılıyordu. esnaf birliklerinin 

temelini deri işleyiciler meydana getirmiştir. Deri ve Dokuma sanayi Konya’da bir çok dokuma san ayi kolarıyla 

birlikte önem kazanmıştır. Ceran, Konya, s.118. 

733 Tabakoğlu, İktisat, s.227 

734 KŞS, Nr. 6, s.38-1. 

735 KŞS, Nr. 7, s. 167-2. 

736 KŞS, Nr. 7, 38-1. 

737 KŞS, Nr. 7, s.65-2. 

738 KŞS, Nr. 7, s.68-2. 

739 KŞS, Nr. 7, s.189-1., 172-3. 
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Buralarda çalışmaya iktidarı olmayanlar bu yükümlülükleri karşılığında bedel ödemekle 

zorundaydılar
740

. Bu kişiler vasıtasıyla işlenen güherçilenin muhafaza edildiği kalelerde ne 

miktar barut bulunduğu sürekli tespit ediliyordu. Gerektiğinde gönderilen fermanlar 

doğrultusunda istenilen miktardaki barutlar merkeze sevk edilmekteydi
741

.  

 Bu dönemde Konya Kazası’na, Girit ve Malta seferleri için gönderilen emirlerde bol 

miktarlarda barut sipariş ediliyor ve istenilen miktarlardaki barutlar develere yüklenerek 

istenilen yerlere iletiliyordu
742

. 

 VI. Alınan Vergiler 

 Burada Konya Şehri’nde yaşayanların mükellef olduğu vergiler incelenmiştir. 

Bunlardan ilki avarız vergileridir.  

 A- Avarız Vergileri 

 Divân kararı ve padişahın emriyle olağanüstü hallerde toplanan vergilere avârız-ı 

divâniye adı verilir. Örfi vergilerden olan avârız, başlangıçta yalnız harp zamanlarındaki 

ihtiyaçları karşılamak için alınmışken daha sonra ulûfe dağıtılması v.s. sebeplerle hazinenin 

düştüğü sıkıntıları hafifletmek üzere de toplanmıştır
743

. 

 Aslında fevkalade ahvallerde alındığı bilinen avarız eskiden alınan mal ve hizmetlerin 

bedeli olarak para şekline çevrilmiştir. IV. Murat Devri sonuna doğru avarız ve biraz daha 

sonra da nüzul yılın nakdi vergileri şeklini almaya başlayacaklardır
744

. 

 Avarız vergileri mal, hizmet veya para olarak da toplanabilmekteydi
745

. Avarız 

vergilerinde esas hane olmakla beraber, avarız hanesi hakiki haneden farklı bir mânâ ifade 

ediyordu
746

. Ö Lütfi Barkan’a göre avarız hane 3 ile 15 evden oluşan küçük bir vergi 

bölgesidir. Zamanla, yere ve ihtiyaca göre 3, 5, 7, 10 hatta 15 hakiki hane bir avarız hanesi 

                                                
740 .....Ma’lum Olaki, senki defterdâr-ı mumaileyhsin divân-ı hümâyûnuma kazaya defteri gönderip, zikrolunan 

kadılıklarda vaki’ mütekaid sipahi, ve sipahi-zadegân hâric-i ez-defter ve derbentçi ve köprüci ve tekkenişin ve 
zaviyedarân ve mu’âfân tâifesi güherçile kalhanelerinde her sene onsekiz gün işleyüp ve iktidarı olmayanların 

kanun üzere bedelleri ve mevkufatların dahi miri içün tahsil olunmak babında emri şerif rica etmeğin...KŞS, Nr. 

6, s.173-1. 

741 KŞS, Nr. 7, s.167-2, 115-2. 

742 KŞS, Nr. 9, s.2-1. 

743 Mübahat Kütükoğlu, “ Osmanlı İktisadî Yapısı, Vergiler”, Osmanlı Devleti Tarihi, C.II, İstanbul 1999, s.539; 

KŞS, Nr. 8, s.292-4. 

744 Bruce Gowan, (Kısaltma: “Avarız”) “ Osmanlı Avarız Nüzul Teşekkülü (1600-1830), VIII, Tarih Kurumu 

Kongresi, S. 1-2, Ankara 1981, s.1330; KŞS, Nr. 7, s.165-1, 166-1, Nr. 8, s.227-1. 

745 KŞS, Nr. 8, s.63-3, Nr. 9, s.135-2, Nr. 7, s.164-1. 

746 Gowan, “Avarız”, s.1331. 
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itibar edilir olmuştur. Biz, Konya şehri için 1640-1650 yılları arasında bir avarız hanesinin 10 

hakiki hane olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.  

 Avarız hanelerin tespiti için özel tahrirler yapılır, avarıza konu olacak yerdeki bütün 

nüfus kaydedildikten sonra muaflar çıkarılıp geri kalanların kaç avarız hanesi edeceği 

hesaplanırdı
747

. Avârız defterinde adı bulunmak reaya olmak demekti, yani Avarız vergisi 

reayadan alınmaktaydı
748

. Reayadan olup avarızdan muaf olanlarda bulunmaktaydı. Zira 

Osmanlı Devleti’nin sahip bulunduğu geniş topraklarda yaşayan tebaa, çeşitli din, mezhep ve 

tarikatlara tâbi bulunuyordu. Özellikle Konya şehri bu konuda önemli bir merkezdi. Bu durum 

çeşitli muâfiyetlere sebep oluyordu. Mesela Konya Şeyh Vefa Mahallesi ahalisinden bir kısım 

insanlar Şeyh Vefa Camisi hüdamı oldukları bir kısmı da Şeyh Vefa Zaviyesi’nin hüdamı 

oldukları için avarızdan muaf tutulmuşlardı. Bunların sayısı 1643 tarihi için 23 nefer yalnız 

iki hane 1 rubdu Bu tarihte Şeyh Vefa Mahallesi’nde avarızdan muaf olmayanların sayısı 1,5 

avarız hanesiydi Avarız’dan muaf olan kişilerin bulunduğu diğer mahallede Pir Mehmet Paşa 

Mahallesi’ydi. Bu mahallenin 4 avarız hânesi avarıza dahil olup geriye kalanları zaviyeye 

hizmette bulundukları için avarızdan muaftırlar.Türbe Mahallesi ahalisinin bir çoğu avarızdan 

muaf olup bir kısmının sakin oldukları menzilleri Türbe-i Celâliye Vakfı’ndan olduğu için 

vergilerini vakfa eda etmektedirler
749

.  

 Ayrıca özel bazı hizmetleri yerine getirmekte olan derbendçi, menzilci ve 

köprücülerde avarızdan muaftırlar
750

. 

 1. Ayni Olarak Alınanlar 

 a. Nüzul 

Ayni olarak alınan vergilerin başında ordunun ihtiyacı olan zahirenin teminine has 

olan nüzul gelir. Nüzul, asker için gerekli un ile hayvanlar için alınan arpadan ibaret olup, 

karşılıksız alınan gerçek bir vergidir. Sefer güzergahından uzak olan yerlerde bedel olarak da 

alınırdı
751

. 1622 yılında hane başına nüzul nispeti 600 akçeydi
752

. 1644 yılında Malta Seferi 

için gönderilen bir emirde belirtildiği üzere her avarız hanesinden 3,5 kâmil kuruş nüzul 

                                                
747 KŞS. Nr. 6, s.8-1. 

748 Gowan,”Avarız”, s.1330. 

749 KŞS, Nr. 6, s.8-1, Nr. 7, s.126-1, Nr. 8, s.267-1, 286-1, 286-2. 

750 KŞS, Nr. 8, s.302-1, Nr. 7, s.18-2. 

751 Kütükoğlu, “Vergiler”, s.540. 

752 Gowan, “Avarız”, s.1330. 
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bedeli toplanmaktaydı
753

 1647 yılında gönderilen bir emirde Girit Seferi için Konya Şehri 

avarız hanelerinden toplanması gereken bede’l-i nüzul her bir avarız hanesinden 5’er kâmil 

kuruştu
754

. 

 b. Sürsat Vergisi: 

Ordu için gerekli erzakın bir yere sürülmesi manasına gelen sürsat; hakiki manada bir 

vergi değil, sadece un, ekmek, arpa, koyun, yağ, bağ, v.s. maddelerin kadılar tarafından 

toplanıp belli menzillerde bulundurulması gereken mükellefiyettir
755

. Bu dönemde sicillerde 

sürsat ile ilgili herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. 

 2. Hizmet Olarak Alınanlar: Kürekçilik 

Osmanlı donanmasındaki kürekçilik, genelde esirlerle kürek cezasına çarptırılmış 

olanlara yaptırılıyor idiyse de deniz seferlerinde ihtiyacın karşılanamaması durumunda da 

ahali arasından kürekçi toplanırdı
756

. 

Malta Seferi için gönderilmiş emirde Karaman Eyaleti’nde o tarihte 3685,5 olup her 

yedi haneden bir nefer kürekçi ihracı iktiza etmekle 1645 senesine mahsup olmak üzere 

donanmayı hümayun gemileri mühimmatı için kürekçi ihracı emredilmektedir
757

. Bu tarihte 

kürekçilerin sayısı Karaman Eyaleti için mevkufat defteri mucibince 526 neferdir
758

. 

İhracı gereken kürekçilerin emirler doğrultusunda tersane-i amireye sevki 

gerekmektedir. Bunun için bazı kişiler kürekçi cem’ine ve sevkine memur edilmektedir
759

. Bu 

kişilerin 1645 tarihinde 4500 akçe ile kürekçi kulu olduklarını anlaşılmaktadır
760

. Konya 

Kazası kürekçi sevkıyatçısı olan el-Hac İsmail tersane-i amireye Konya Şehri için 55 kürekçi 

toplamış, bunlardan 5 tanesi tersane-i amireye varmadan kaçmışlardır. Firar eyleyen kürekçi 

kefillerinin her birinden 60’ar kuruş talep edildiği yakalanan Hasan adındaki kişiden de 4800 

akçe alındığı anlaşılmıştır
761

.  

                                                
753 KŞS, Nr. 7, s. 164-1 

754 KŞS, Nr. 8, s.292-4. 

755 Kütükoğlu, “Vergiler”, s.540. 

756 Kütükoğlu, “Vergiler”, s.541. 

757 KŞS, Nr. 7, s.165-1. 

758 KŞS, Nr. 7, s.166-1. 

759 KŞS, Nr. 9, s.135-2,135-3. 

760 KŞS, Nr. 9, s.97-2. 

761 KŞS, Nr. 8, s.63-3, 277-1. 
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 3- Nakdi Olarak Alınanlar 

Avarız vergisi, avarız akçesi veya avarız bedeli akçesi adıyla nakit olarak da 

toplanırdı. Avarız vergisi XVII. yüzyıldan itibaren bütçe açıklarını kapatmak üzere devamlı 

vergiler haline getirilmişti. Fakir halkın bunlar altında ezilmesini önlemek için de zamanla 

bölgenin zenginleri tarafından bu vergileri karşılamak üzere avarız vakıfları kurulmuştur
762

. 

Konya şehri de 1640-1650 yıllılarında bir çok mahallede avarız vakıflarının bulunduğu 

anlaşılmaktadır
763

. 

1642 yılında Konya Şehri için düzenlenmiş bir avarız kaydına göre menzilci ve 

muaflar haricinde şehirde 241 avarız hanesi bulunmaktaydı
764

. Bu tarihlerde Konya’da 50 

avarız hanesi menzilciye ayrılmıştı
765

. 

İncelemiş olduğumuz dönem içerisinde avarız-vergilerinin toplanması hakkında 

gönderilmiş çeşitli fermanlar bulunmaktadır. Bu fermanlardan anladığımız kadarıyla 1642’de 

Konya Sancağı 656,5 ve bir rub avarız hanesi itibar edilmiştir. Her bir hanedan 5’er kamil 

kuruş tahsil edilecektir
766

.   

Mahkemelere intikal etmiş bir çok dava Konya’da yaşayan kişilerden avarız talep 

edilmesiyle ilgiliydi
767

. Dava sonucunda mahalle ahalisinin avarızı eda etmesi ya da 

etmemesine karar verilmektedir. Özellikle Konya Şehri’ne gelerek yerleşen Esbkeşan Taifesi, 

birkaç yerde bu taleple karşılaştıkları için rencide olduklarını ifade etmişlerdi
768

. Mahalle 

değiştirdiği için defaatle avarız talebiyle karşılaşanlar olduğu gibi, avarıza dahil mülkleri 

olduğu iddia edilen yazın köylerde kışın şehirlerde yaşayan insanları bu konudan muzdarip 

olmaktaydılar
769

.  

Sicillerde, avarızlarını eda ettikleri halde yeniden avarız talebiyle karşılaşanlar ve 

muaf oldukları halde avarız talep edilenlere dair örneklerde mevcuttur
770

. 

                                                
762 Kütükoğlu, “Vergiler”, s.541. 

763 Bazı örnekler için Bkz. KŞS, Nr. 8, 67-2, 137-2, 68-4. 

764 KŞS, Nr. 6, s.8-1. 

765 KŞS, Nr. 8, s.302-1. 

766 KŞS, Nr. 8, s.250-2, 257-1, Nr. 6,s. 168-1, 168-2,  

767 KŞS, Nr. 8, s.273-2, Nr. 7, s. 142-1, 126-2, 124-2, 132-1, Nr. 6, s.161-1. 

768 KŞS, Nr. 9, s.116-1, 115-3, 114-1, 113-2, 112-3. 

769 KŞS, Nr. 8, s.21-1. Nr. 7, s.88-4. 

770 KŞS, Nr. 9, s.16-3, 11-2, 121-1, 108-1, 115-3, 109-3, 120-2. 
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 B- Cizye 

Cizye, ehl-i kitap gayrimüslimlerden alınan bir baş vergisidir. Vergi, Müslümanlığı 

kabul etmeyenlerin, devlet tarafından korunmaları ve savaşlara katılmamaları karşılığında 

alınmaktaydı. Cizye erkek, baliğ ve sıhhatli olup çalışabilen insanlardan alınırdı
771

. 

Kadınlardan, çocuklardan, ihtiyarlardan, kör ve yatalaklardan keşişlerden alınmazdı
772

. Cizye  

mükelleflerin malî durumlarına göre üç sınıf üzerinden alınırdı. Zenginlerden (âlâ) orta 

hallilerden (evsât) ve fakirlerden (ednâ) olmak üzere alınırdı. 

Konya defterdarına tâbi Hıristiyan reayanın 1645 yılında üzerlerine lazım gelen 

cizyelerinin tahsiline ebnâ-i sipahiyandan 25.bölükte günde 11 akçe ulûfesi olan Mehmet 

aında bir kişi tâyin olmuştu. Konya şehri keferesinin 250 cizye hanesi olup her bir hanesinden 

245 akçe ve kırkar akçe cizye olup, bundan ziyâde hüdâmiye nâmı ile harc-ı mahkeme 

bahanesiyle bir akçe alınmaması için bir ferman gönderilmiştir
773

. Bunun yanında 

Hıristiyanlardan 154 neferin cizyelerini Mevlâna ve Sultan Selim Han Evkâfına eda ettiklerini 

bilinmektedir
774

. Ayrıca Konya Şehri’nde ikâmet edip Sultan Alaaddin Evkâfı’na hizmet 

ettikleri için cizyeden muaf olan ve vaki olan cizyelerini vakfa eda eden Hıristiyanlar da 

bulunmaktaydı
775

.  

Bu dönemde cizyelerini eda etmedikleri için dava edilenler ve defaatle cizye ve haraç 

talebiyle karşılaşan Hıristiyanlar da  bulunmaktaydı
776

. 

 VII. Mukataalar 

XVI.yüzyıl boyunca ve XVII. yüzyılın başlarında devletin en mühim gelirini temin 

eden bu vergileri vilâyet defterdarlıkları idare etmekteydiler
777

. 

Mukatalar ya bir mültezime veriliyor veya emanet ile idare olunuyorlardı
778

. İltizamı 

tutanlar zaimler, çavuşlar ve tımar erbabı olmaktaydı
779

. Mukataalar emanetle idare 

olunabilirdi. Bu durumda her mukataaya emin ve bir de katip tayin olunuyor ve kendilerine 

                                                
771 Kütükoğlu, “Vergiler”, s.533 

772 Karamursal, Malî, s.171. 

773 KŞS, Nr. 7, s.180-2. 

774 KŞS, Nr. 7, s.179-2. 

775 KŞS, Nr. 7, s.53-2, Nr. 8, s.282-1. 

776 KŞS, Nr. 9, s.153-1, 87-1, 160-2, Nr. 8, s.289-2. 

777 Akdağ, “İktisadî”, s.546 

778 KŞS, Nr. 8, s.296-3, Nr. 7, s.184-1. 

779 KŞS, Nr. 9, s.225-2, Nr. 7, s. 164-2, Nr. 6, s.172-3. 
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ulûfe veriliyordu
780

. Voyvodalar mukataalarını teşkil eden köylere yani gelir sahalarının her 

birimine adamlar yollamakta ve bu kişilere tahsildarlık yaptırarak halktan bu suretle mahsulü 

toplamaktaydılar
781

. Eminlerin hesabını görmek ve topladıkları paraları teslim alarak hazineye 

yetiştirmek vazifesi verilen memurlara “havale” deniyordu. Bunların eminlerden alarak 

yolladıkları toplu paraya ise “irsaliye” adı verilmekteydi
782

. 

Bilindiği gibi mukataalarda uygulanan iltizam usulü, bir gelir kaynağının yıllık 

gelirinin asgari, genellikle malîye tarafından tespit edilmiş hazine defterlerinde yer alan, 

muayyen bir yıl için temin edebileceği azami kıymeti de düşünülerek, artırma usulü ile peşin 

belli bir meblağ alınarak mültezimlere bırakılması demekti
783

. Mültezimler artırma konusu 

olan mukataayı getireceği gelir sebep olacağı masraf ve bırakacağı kâr hakkındaki tahminlere 

göre kıymetlendirdikten sonra devlete yıllık olarak ödemeyi kabul edebilecekleri miktara dair 

tekliflerini yaparlardı
784

. Bu süreiçinde mültezim, devletin sağladığı mâli, idarî ve adli 

kolaylıklardan faydalanarak kanunların çizdiği sınırlar içinde tam bir müteşebbis gibi hareket 

eder, arttırmada saptanan miktarı hazineye ödedikten sonra kalan kısmını kendi şahsi ve 

meşrû kârı olarak kazanırdı
785

. Mukataaların durumuna ve önemine göre mültezimler bir şahıs 

olabileceği gibi bir ortaklık da olabilmekteydi
786

. Mukataalar ihale sürelerin bitim ile aynı 

kişilere tekrar verilebilirdi
787

. 

XVII.yüzyılın ilk yarısında , Konya Sancağı içinde veya yakın sancaklarda emin ve 

voyvodaların iltizamına verilmiş çeşitli mukataalar bulunuyordu. Bu mukataalar hakkında 

tespit edilmiş bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

                                                
780 KŞS, Nr. 9, s.225-2, Nr. 7, s.187-1. 

781 KŞS, Nr. 7, s.16-2, 38-1, 186-2. 

782 Akdağ, “İktisadî”, s.548. 

783 Mesela, Suğla Mukataası bir seneliğine dört yüz bin. akçe karşılığında iki yüz elli bin akçesi peşin olmak 

üzere deruhte olunmuştur. KŞS, Nr. 6, s.172-3. 

784 Yücel, “Desantralizasyon”, s.680; Adana sakinlerinden olub züemadan Tarsus ve Adana sancaklarına tabi 

nahiyelerde 30.000 akçe zeamete mutasarrıf olan Mustafa arzuhal sunup Karaman’da vâki Esbkeşan 

Mukataası’nın kendisine deruhte olunması babında inayet rica etmeğin baş muhasebe defterlerine nazar olunduk 

da 458.800 akçe olduğu kayıtlı olmağın 1000 kuruş peşin ile deruhte olunmuştur. KŞS, Nr. 7, s.164-2. 

785 Yücel, “Desantralizasyon”, s. 680. 

786 KŞS, Nr. 7, s.177-1, 80-3. 

787 KŞS, Nr. 8, s.271-1, Nr. 6, s.172-3. 
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 A- Suğla Mukataası 

 Beyşehir Gölü ile bağlantısı olan Suğla Gölü’nün ayaklarının suladığı, Bozkır ve 

Seydişehir yöresindeki topraklar bu mukataaya bağlıydı
788

. Suğla Mukataası Sahra 

Nahiyesi’nden birçok köyü de içine alıyordu. Adilli, Dedeli ve Beş Kilise köyleri bunlar 

arasındaydı
789

. Suğla Mukataası’na dahil olan yerler Suğla Gölü’nden kaynaklanan suyun 

kullanıldığı alanlardı. Zaman zaman bu alan genişlemekte, sular vakıflar ve zaimlerin 

tasarrufundaki arazileri de basmakta olduğundan bir çok anlaşmazlık zuhur etmekteydi
790

. 

Suğla Mukataası’nın voyvodalığı 1641 yılında Dede Bey İbn-i Hamza tarafından 

tasarruf edilmekteydi
791

. Bu mukataanın bu tarihlerde asgari iltizamı 400.000 akçe idi. Hasan 

Ağa’ya 250.000 akçesi peşin olmak üzere deruhde olunmuştu
792

. Mukataanın başında 1644 

yılında voyvoda olarak Mahmut Ağa bulunuyordu
793

.  

 B- Mirabiye Mukataası 

 Konya Şehri’nin güney ve güneydoğusunda yer alan Vadi-i Meram, Şeyh Vefa 

Karaöyük mahalleleri çevresindeki sulanabilir tarım arazisi ile daha güneydeki Gödene Köyü 

bu mukataanın gelirleri arasındaydı
794

. 

Bu mukataaya bac-ı keyl
795

 ve Beytü’l-mal
796

 gelirleri başta olmak üzere kahve 

rüsűmu, şem’hane ve bozahâne gelirleri de dahildi. Konya’da ölen ve mirasçısı bulunmayan 

askeri kimselerin 10.000 akçe tutarından az olan muhallefatları Beytü’l-mal Emini’ne fazla 

olanlar ise Karaman Defterdarı’na hasıl kaydolunuyordu
797

. 

Bu mukataayı iltizam eden kişiler arasında Mihmandar Mahallesi’nden Mehmet b. 

Süleyman ve Piri b. Mustafa’da bulunuyordu. Bu kişiler mukataayı 1645 yılında 1 sene 

tamamına değin 150.000 akçe üzerine 20.000 akçesi peşin olarak ihale etmişlerdi
798

. Mukataa 

                                                
788 Oğuzoğlu,: “Ekonomi”, s.336. 

789 KŞS, Nr. 7, s.16-3, 22-3, 41-3. 

790 KŞS, Nr. 7, s.178-1, 109-1, 187-1, 22-3, Nr. 9,s.21-2, 21-1. 

791 KŞS, Nr. 6, s.74-1. 

792 KŞS, Nr. 6, s.172-3. 

793 KŞS, Nr. 7, s.16-2, 170-3. 

794 Oğuzoğlu, “Ekonomi”, s.335. 

795 KŞS, Nr. 7, s.146-2. 

796 KŞS, Nr. 9, s.89-1. 

797 Oğuzoğlu, “Ekonomi”, s.336. 

798 KŞS, Nr. 9, s.188-1. 
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1646 yılında yine bir sene müddet ile elli birinci bölükten Hasan b. Mustafa’nın  tasarrufunda 

bulunuyordu
799

. 

 C- Esbkeşan Mukataası 

Mukataaya dahil olan yerler, Konya Şehri’nin doğu ve güneydoğusuna rastlayan 

Obruk yöresi ile Göçü ve Yarma köylerinden Karapınar’a kadar uzanan bölgedir
800

. 

Bu mukataayı iltizam edenler arasında; Adana sakinlerinden olup züemadan otuz bin. 

akçe zeamete mutasarrıf olan Mustafa 1644 yılında 1 sene müddetle
801

 1646 yılında sipahiden 

12.bölükte günlük 40 akçe ulufeye mutasarrıf olan İbrahim b. Mehmet bir sene müddetle
802

 

1647 yılında Mehmet’te bir sene müddetle, tasarruf etmişlerdi. Esbkeşan Mukataası’nın bu 

tarihlerde 458.600 akçeye iltizam edildiği anlaşılmaktadır.  

 D- İhtisab ve Hatunsaray Mukataları 

Bilindiği gibi çarşı ve pazarlarda yapılan işlemlerde kanun ve şer’e aykırı 

davranışlarda bulunanlardan, yani verilen narhtan fazla veya daha az fiyata satan ve 

kanunlarda belirtilen ve esnaf arasında sürüp gelen geleneklere aykırı nitelikte üretimde 

bulunanlardan, alınan cerimeler ile çarşı ve pazarda perakende olarak satılan maddelerden 

alınan vergilere ihtisab rüsumu denirdi. 

İmparatorluk dahilinde İhtisab Mukataası büyük meblağlar getirdiğinden genellikle 

iltizamı verilerek işletiliyordu
803

. Bu mukataa 1641 yılında el-hac Ulaş’a 80.000 akçeye 

iltizama verilmişti
804

. 1644 yılında Sabık Defterdar-ı Konya Yakup Paşa’nın iltizam etmek 

istediği anlaşılmıştır. Fakat Bu tarihlerde Defterdar Murat Bey tasarruf etmektedir
805

. 1645 

yılında Recep Bey İbn-i İsa ve 1647 yılında Süleyman Ağa 80.000 akçe üzerinden iltizam 

etmişlerdir
806

.  

                                                
799 KŞS, Nr. 8, s.285-3. 

800 KŞS, Nr. 8, s.273-3, 296-3, Nr. 9, s.225-2, Nr. 7, s.164-2. 

801 KŞS, Nr. 7, s.164-2. 

802 KŞS, Nr. 9, s.225-2. 

803 Yücel, “Desantralizasyon”, s.681. 

804 KŞS, Nr. 6, s.174-1. 

805 KŞS, Nr. 7, s.177-1. 

806 KŞS, Nr. 7, s.155-4, Nr. 8, s.296-1. 
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Hatun Saray Mukataası Hatunsaray Nahiyesi’nin bulunduğu alanı kapsamaktaydı
807

. 

Bu dönemde mukataanın 50.000. akçeye iltizam edildiğini anlaşılmıştır
808

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu araştırma ile 1640-1650 yılları arasında 

Konya Şehri’nin kurumları ile sosyal ve ekonomik yapısı incelenmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle Konya Şehri’nin fiziki yapısı, ikamet alanları, çarşı ve pazar 

yerleri ve mahalleleri incelenmiştir. Bu surette1640-1650 yılları arasında Konya Şehri’nde 

120’den fazla mahalle bulunduğu tespit edilmiştir. Böylece Konya ile ilgili diğer çalışmalarda 

bulunan mahalle listeleri ile mukayeseler yapılmış, Konya Şehri mahallelerinde vuku bulmuş 

sayısal değişiklikler ortaya konulmuştur. Bunların neticesinde XVII. yüzyılın başlarında 

Konya’da yeni iskan sahalarının oluştuğu kanısı ortaya çıkmıştır. 

 Konya Şehri’nin yönetim birimleri incelenmek suretiyle Osmanlı Devleti taşra 

yönetiminin niteliğine yer verilmiştir. Bu vesile ile merkezi hükümet ile taşra ve Konya şehir 

yöneticileri ile halkın ilişkilerine değinilmiştir. Taşra yöneticilerinin merkezi idare, alt ve üst 

makamlar ve birbirleriyle ilişkileri örneklerle açıklanmıştır. Özellikle beylerbeyi, mütesellim 

ve şehir subaşıları üzerinde durulmuş ve bu kişilerin faaliyetleri örneklerle incelenmiştir. 

Bununla birlikte Beylerbeyi Divanı ve Konya mahkemesine intikal eden davalar ile ilgili 

                                                
807 Oğuzoğlu, “Ekonomi”, s.336. 

808 KŞS, Nr. s.7/73-3. 
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değerlendirmeler yapılmıştır. Bu arada Konya şehir yönetiminde kadının görev ve yetkileri 

ortaya konulmuştur. 

Daha önce Konya üzerinde yapılan değişik çalışmalarda nitelikleri  ve nicelikleri 

ortaya konulmuş olan dini ve sosyal yapılar yani, cami, mescit, medrese, tekke ve zaviyeler, 

çeşme, şadırvan, han ve hamamlar ve bunların vakıflarının XVII. yüzyılın ilk yarısında 

faaliyet durumları incelenmiştir. Böylece XVII. yüzyılın ilk yarısında 13 cami, 36 mescit, 8 

medrese, 2 darü’lhuffaz, 1 darü’lhadis, 17 tekke ve zaviye, 1 darüş’şifa’nın faaliyette 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu müesseselerin vakıfları ve görevlileri de incelenmiştir. 

 Çalışmada XVII. yüzyılın ortalarında Konya Şehri’nin demografik açıdan nasıl 

olduğu da sorgulanmış, bu dönemde şehirde yaşayan Müslüman nüfusun 19.000 gayrimüslim 

nüfusunda 2000 civarında olduğu anlaşılmıştır. Böylece XVII. yüzyılın ortalarında Konya 

Şehri’nde yaşayan her on bir kişiden ancak bir tanesinin gayrimüslim olduğu tespit edilmiştir. 

Bu dönemde Konya Şehri’nde yaşayan ailelerin, kullandıkları eşyaları, ve çocuk 

sayılarına dair bazı tespitler de yapılmıştır. Ayrıca sosyal hayatta gayrimüslim ve Müslüman 

ahali arasındaki ilişkiler zengin örneklerle ortaya konulmuştur. Din değiştiren Hıristiyanlar ve 

azat edilen kölelerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının nasıl olduğu örneklerle 

incelenmiştir.Özellikle mahkemelere intikal eden davalara da yer verilmek suretiyle Konya 

Şehri’nde sosyal hayatın hareketliliği ele alınmıştır. 

Konya Şehri’nde faaliyet gösteren esnaf gruplarının çeşitleri ve faaliyetleri 

incelenmiş, esnaf teşkilatı ve esnaf temsilcilerinin icraatları üzerinde durulmuştur.Ayrıca 

Konya Şehri’nde yapılan ticari faaliyetler, esnafın denetimi, fiyatların tespiti ve para ve fiyat 

durumu gibi değişkenler incelenmiştir. Konya’da yaşayan bir ailenin refah seviyesini ortaya 

koyacak olan mülk satış işlemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle ekonomik hayatın 

hareketliliği, satılan mülklerin piyasadaki konum ve değerlerinin mukayesesi ile sosyal ve 

ekonomik neticelere dair bazı tespitler ortaya çıkarılmıştır.Konya halkının geçim tarzı, ticaret 

hayatı, yetiştirilen tarım ürünleri ve şehir halkının vergi mükellefiyetleri gibi bazı konulara 

kısa da olsa değinilmiştir.  

 Bu çalışmada ortaya konulmuş tespitlerin Osmanlı Devleti’nin taşra idaresine 

ışık tutacağı ve XVII. yüzyılın ortalarında (1640-1650) Konya kent tarihine katkıda 

bulunacağı ümit edilmektedir. 
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