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ÖZET 

1600-1650 YILLARI ARASINDA MANİSA’DA MÜSLİM-

GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ (ŞER’İYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA) 

Osmanlı Devleti’nin adli mekanizmasını ve adalet anlayışını yansıtan en 

önemli kaynaklardan biri şer’iyye sicilleridir. Çalışmamızda 17. yüzyılın ilk 

yarısında Manisa’da yaşayan müslim ve gayrimüslim unsurlar arasındaki ilişkiler ele 

alınmış ve münasebetler dönem şartlarında incelenmiştir. Kaynağımız olan şer’iyye 

sicillerindeki kayıtların analiz edilmesi neticesinde incelediğimiz dönemin müslim-

gayrimüslim münasebetlerinin nesnel bir şekilde algılanması açısından son derece 

önemlidir. 

Çalışmamızın amacı, belirlediğimiz kronolojik dönem aralığında Manisa’nın 

müslüman ve gayrimüslimlerden oluşan halkının ilişkilerini siciller ışığında hukuki, 

iktisadi ve sosyal alanlarda değerlendirip bilim dünyasına sunulması olmuştur. 

İncelediğimiz defterler sayesinde ulaştığımız bilgilerle müslim ve gayrimüslimlerin 

hangi alanlarda hangi durumlarda münasebette bulunduklarının tespit edilebildiği 

görülmektedir. Bünyesinde farklı etnik ve dini unsurları barındıran Osmanlı dönemi 

Manisa şehrinde halkın anlaşmazlıklarının sebepleri incelenerek değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Bu bağlamda, 17.yüzyılda Manisa halkının ilişkilerinin nasıl seyrettiğine ve 

ne tür münasebetlerin daha yoğun olduğuna dair sorulara belli ölçülerde verebilme 

amacıyla şer’iyye sicillerine ait kayıtların tespit ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Manisa, Şer’iyye Sicili, Müslim 

gayrimüslim ilişkileri. 
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ABSTRACT 

BETWEEN THE YEARS 1600-1650 IN MANİSA MUSLİM- NON 

MUSLIM RELATİONS ( IN THE LIGHT OF ŞER’İYYE REGİSTER) 

One of the most important sources reflecting the judicial mechanism of the 

Ottoman State and the concept of justice is the registers of the sherries. In our study, 

the relations between the Muslim and non-Muslim elements living in Manisa in the 

first half of the 17th century were discussed and the relations were examined under 

the conditions of the period. It is extremely important in terms of perceiving the 

muslim-non-muslim relations of the period that we have examined in the context of 

analyzing the records in the sources of the şer'iyye register, our source, in an 

objective way. 

The purpose of our study was to evaluate the relations of the people of 

Manisa made up of Muslims and non-Muslims in the period of chronological period 

that we determined in legal, economic and social fields in the light of the registers 

and presented to the world of science. It is seen that the information we have 

obtained thanks to the books we have investigated can determine in which areas the 

Muslims and non-Muslims are present in their respective situations. In the city of 

Manisa, which has various ethnic and religious elements in its place, it tried to 

examine the reasons of the disagreements of the people. 

In this context, in order to give some questions about how the relations of the 

people of Manisa in the 17th century are behaving and what kind of relations are 

more intense, the records of the records of the sherries were determined and 

evaluated. 

Key Words: Ottoman State, Manisa, Şer'iyye Register, Muslim non-Muslim 

relationships. 
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ÖNSÖZ 

İslâm dininin gelmesi ile Hz. Muhammed döneminden itibarenMüslim-

gayrimüslim tanımlaması ortaya çıkmış olup, bu iki unsur arasındaki ilişkiler uzun 

bir tarihi süreçte şekillenmiştir. Ehl-i zimmet statüsü ile gayrimüslimler İslâm 

devletleri içerisinde dini açıdan zorlama ve baskı görmeden yaşamışlardır. 

Osmanlı Devleti etnik ve dini alanlarda bünyesinde çeşitli grupları 

barındırmış ve yüzyıllarca toplumun bir arada yaşamasını sağlamıştır. Devletin 

hukuki temelini İslâm hukuku meydana getiriyordu ve bununla birlikte 

kanunnameler ile örfi hukuk kurallarını da kullanıyorlardı. Bu durum gayrimüslim 

kişilerin hem müslümanlarla olan ilişkilerinde hem de kendi aralarındaki davalarda 

Osmanlı mahkemelerini tercih etmelerine imkan sağlıyordu. 

Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’ndeki durumlarına dair birçok araştırma 

örneği bulunmasına rağmen, müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair yapılan 

çalışmaların sayıca daha az olduğu bilinmektedir. Bu sebepten yola çıkarak 

Osmanlı’nın kadim şehirlerinden olan Manisa’nın müslim ve gayrimüslim ilişkilerini 

çalışma konumuz olarak belirledik. 

Tezin giriş bölümünde konunun kapsamı ve kaynakları hakkında 

değerlendirme yapılmış, akabinde İslâm toplumları içerisinde müslim-gayrimüslim 

ilişkilerine kısaca değinilmiştir. Devamında ise Manisa şehrinin tarihi kısa bir şekilde 

ele alınmıştır. 

Çalışmamızda Müslim ve gayrimüslim ilişkilerini hukuki, iktisadi ve sosyal 

olarak üç ana başlık altında toplayarak inceledik. İlk bölümde müslüman ve 

gayrimüslim unsurlar arasındaki hukuki konular incelenmiştir. Cana, mala ve toplum 

düzenine karşı işlenmiş suçlar tespit edilip değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde müslim ve gayrimüslimler arasında alım-satım, borç-alacak, 

kiralama, iş ilişkileri ve vergi konularını kapsayan ekonomik ilişkiler ele alınmıştır. 

Ticari alanda etkinlikleri ve ne tür ilişkiler kurdukları incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde tarafların sosyal hayattaki münasebetlerine 

dair tespit edilen belgelerin ışığında tarafların kurdukları ilişkiler ele alınmıştır.  

Çalışma dönemimiz içerisine giren şer’iyye sicillerinden elde edilen veriler 

transkribe edilerek ve araştırma eserlerine ait verilerle de desteklenerek Manisa 

şehrinin müslim-gayrimüslim ilişkilerinin yapısı ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI, AMACI ve KAYNAKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1.1. Araştırmanın Konusu, Kapsamı ve Amacı 

Çalışmamızda 1600-1650 yılları arasında Manisa şehrinde yaşamış müslim ve 

gayrimüslim halk arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Tek bir millet ve din yapısından 

teşekkül etmeyerek bu bağlamda bünyesinde farklılıkları barındıran Osmanlı 

Devleti’nin, gayrimüslim tebasının toplumsal yaşamlarına ve hukuki statülerine 

ilişkin araştırmalar olmasına rağmen, müslim gayrimüslim ilişkilerinin incelendiği 

farklı zaman aralıkları ve coğrafyalara ait çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu 

görülmektedir.1 Hem şehzade sancağı hem de Ege’nin önemli aynı zamanda artalanı 

geniş liman şehri İzmir’e olan yakınlığı ve etnik çeşitliliği ile önemli bir kent olan 

Manisa’da yapılacak bir çalışma ile konuya katkı sağlanacağı kanaatindeyiz. 

İslam toplumlarında insanlar milletlerine ve vatanlarına göre değil inandıkları 

ve tabi oldukları dine göre müslim ve gayrimüslim olarak ikiye ayrılmaktadır. İslam 

hukukçuları, bu iki ana ayrımın yanında, gayrimüslimleri kendi içlerinde; ehl-i kitap, 

sabiîler, mecusiler, müşrikler, dehriyyun (materyalistler), münafıklar ve mürtedler 

olarak ayırmaktadırlar.2 

İslâm devleti yani Dar’ül İslâm’da hukuki açıdan ehl-i kitabı; harbi, 

müste’men ve zimmi olarak sınıflandırmak mümkündür. Harbi olarak 

değerlendirilenler İslâm coğrafyasında yer almayan ve dar’ül harb olarak 

isimlendirilmiş ülkelerde yaşayan, fiili ya da muhtemel düşmanlık ile savaş durumu 

sebebiyle karşı karşıya gelinebilecek gayrimüslimlerdir.3 Müste’men kelime 

anlamıyla aman dileyen kendisine eman verilen anlamına gelmekte ve İslam ülkesine 

                                                             
1Suraiya Faroghi kentlerde yaşayan gayrimüslimleri incelemiş olduğu çalışmada,  müslim-

gayrimüslim kentlilerin arasındaki toplumsal ilişkiler hususunda geniş bir bilgi olmamasını 

vurgulamıştır. Osmanlı’nın gayrimüslim halkını toplumun diğer kesiminden ayırmadan ele almanın 

gerekli olduğunu savunmuştur. Bkz. Faroghi, “Krizler ve Değişim 1590-1699”, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914, Cilt.2, (Ed. Halil İnalcık, Donald 

Quataert, (Trc. Ayşe Berktay, Süphan Andıç, Serdar Alper), Eren Yayıncılık, İstanbul,2006, s.725-

728. 
2Konu hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Hüseyin Yılmaz, Kur’an Işığında Müslim-Gayrimüslim 

Münasebetleri, Kayıhan Yayınları, İstanbul,1997,s.s,24-48. 
3Ahmet Özel, “Harbi”, DİA, Cilt.16, İSAM Yayınları, İstanbul, 1997, s.113. 
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eman alıp girmiş olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılmaktadır.4 Kısaca 

açıkladığımız ilk iki terim çalışmamız dışında kalacak olup, konumuzun ana teması 

zimmilerle olan ilişkiler olacaktır. Söz verme, and içme ve emniyet anlamlarına 

gelen zimmet kökünden gelen zimmi; İslam ülkesinde yaşayan, zimmet akdi gereği 

üzerlerine düşen vergi sorumluluklarını kabul edip, devamlı oturma hakkına sahip 

olan, Osmanlı Devleti’ne hukuki ve siyasi olarak bağlı olup kendilerine koruma 

sağlanan gayrimüslimleri tanımlamak için kullanılmaktadır.5 

Manisa içerisinde yaşayan ehl-i zimmet yani zimmi olarak tabir ettiğimiz 

gayrimüslimlerin Müslümanlarla olan münasebetleri hukuki, iktisadi ve sosyal olmak 

üzere üç ana başlık altında ele alınıp elde edilen veriler değerlendirilerek hangi 

durumlarda iki grubun münasebette bulunduğunu tespit edeceğiz. 

Şer’iyye sicillerinde gayrimüslimler ile ilgili kayıtlara baktığımızda bu 

grubun kefere, zimmi, Yahudi, Ermeni ve Nasrani gibi etnik ve hukuki statü ifadeleri 

ile isimlendirildikleri görülmektedir. 

Çalışma aralığı olarak XVII. yüzyılın ilk yarısı seçilmiştir. Osmanlı Devleti 

XVI. yüzyılın sonlarında sıkıntılar yaşamaya başlamış ve ülke parlak dönemlerini

geride bırakmıştı. Celali İsyanları’nın yarattığı huzursuzluk, toprak sisteminde ortaya 

çıkan sıkıntılar ve ağır vergiler kırsal bölgelerden kentlere göçlere sebep olmuş ve 

demografik yapıyı değiştirmişti. XVII. yüzyılın çalkantılı hali, savaşları ve toprak 

kayıpları sosyo-ekonomik olarak toplum yaşantısına etki etmiştir. Çalışmamızda 

bahsettiğimiz faktörlerin Manisa halkının müslim-gayrimüslim ilişkilerine ne ölçüde 

yansıdığı incelenmektedir. 

XVII. yüzyılda şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması, Celali

İsyanları’nın sebep olduğu karışıklıklar, ekonomideki bozulmalar, İzmir’in bir liman 

şehri olarak yükselmesi Manisa’yı olumsuz etkilemeye başlamıştı. İsyan sebebiyle 

Anadolu’dan kaçan Türk, Rum ve Ermeni grupların bir kısmı, yüzyılın ortalarında 

ipek ticareti yapan Ermeni tacirler ve az sayıda Rum şehre yerleşmişti.6 Aldığı göçler 

Manisa kazasının kapasitesi üzerindeydi ve bu yetersizlik hali kaza halkının zorluk 

çekmesine sebep olmuştu. Bu bağlamda, Manisa’nın değişen demografik yapısının 

araştırmamıza katkı sağlayacağı aşikârdır. 

4Ahmet Özel, “Müste’men”, DİA, Cilt.32, İstanbul,2006, s.140; Halil Cin, Ahmed Akgündüz, Türk 

Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2011, s.736. 
5M. Macit Kenanoğlu, “Zimmi”, DİA, Cilt.44, İSAM Yayınları,  İstanbul,  2013,s.438; Halil Cin, 

Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2011, s.735. 
6 Feridun Emecen, “Manisa”,DİA, Cilt.27, İSAM Yayınları, İstanbul, 2003, s.581. 
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Araştırmamızın amacı 1600-1650 yılları arasında Manisa’da yaşayan müslim-

gayrimüslim unsurların hukuki, iktisadi ve sosyal ilişkilerini tespit ederek elde edilen 

sonuçları dönemin yapısı ve şartları göz önünde tutularak tahlil etmektir. 

1.2. Yöntem 

Araştırmamızda sosyal bilimlerde kullanılan tümevarım metodunu kullanarak 

Manisa kazasına ait 1600-1650 yılları arasındaki şer’iyye sicili kayıtlarında ilgili 

verileri tespit ettik. Konumuz ile ilgili dava verilerini yapılan çalışmalar ve diğer 

kaynaklarla destekleyerek ilişki ağını anlamlı hale getirmeye çabaladık. Bunu 

yaparken analiz-sentez metodunu kullandık. Kaynağımız olan şer’iyye sicillerinin 

konu bağlamında analizi yapılarak davalar konu bazında tespit edilmiştir. 

Münasebetlere dair elde edilen davaların içerdiği bilgiler sosyal bilimlerin kuralları 

çerçevesinde farklı kaynaklarla sentezlenerek değerlendirilmiştir. Şer’iyye sicillerini 

ana veri olarak kabul etmemizin sebebi,  bu kaynakların yerel düzeyde halk 

arasındaki münasebetlerin en net biçimde anlaşılmasına olanak sağlayan kayıtları 

içeriyor olmasındandır. 

Araştırmacı tarih metodu kullanarak hem belge hem de sorunsal yönelimli bir 

yöntem izledik. Birinci el kaynaklara doğrudan temas edip değerlendirme ve 

yorumlama yapmaya çalıştık. Bu yöntemleri izlerken amacımız sadece belge 

transkribini vermek değil, bu kayıtlardan yola çıkarak elde ettiklerimizin ne derece 

sorularımıza cevap verdiğini bulmaktır. 

1.3. Araştırmanın Kaynakları 

Çalışmamızın temel kaynağı olan şer’iyye sicilleri; Osmanlı 

mahkemelerindeki7 kadı hükümlerinin, resmiyete bildirilmesi gereken olayların, 

merkezi idareden gelen ferman, emir ve tebliğlerin kayıt altına alındığı defterlerdir.8 

Osmanlı’nın önemli mülki amiri ve yargıcı olan kadılar,9 kendilerinden önce görev 

7Osmanlı Devleti’nde padişah beratıyla tayin olmuş bir kadı ya da onun naibinin bulunmasıyla 

teşekkül eden, şer’i ve örfi davaların görüldüğü, karar verildiği yerlerdir. Halil İnalcık, “Mahkeme”, 

İ.A, C.7, MEB, İstanbul, 1997,s.149. 
8M. Zeki Pakalın, “Şer’i Mahkeme Sicilleri”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 

Cilt.3, MEB, İstanbul, 1983, s.343. 
9 Detaylı bilgi için bkz. İlber Ortaylı, Hukuk Ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, 

Kronik Yayınları, İstanbul, 2016, ss.19-36. 
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yapan kadılardan farklı olarak padişahların örfi ve şer’i hukuk sisteminin ikiliğini 

kaldıran kanunnamelerin sayesinde farklı dava konularını da dinleyebilmekteydi, 

böylelikle şer’i konular dışındaki davalar da kadı mahkemelerinin sınırlarına 

girmekteydi.10  

Toplum hayatının durumu ve devletin tutumunu yansıtan şer’iyye sicilleri, 

üzerinde araştırma yapan kişilere dönem hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 

Hukuk tarihi açısından şahsi haklar, ehliyet, beden bütünlüğü ve tedavi 

uygulamalarında bilgi verip rıza alma11 gibi konularda, aile hukukuna dair 

nişanlanma, evlenme, mehir, boşanma, nafaka, mal ayrımı, çocuklar üzerinde 

vazifeler gibi konularda bilgiler içermektedir. Miras hukukuna ilişkin miras 

intikalleri, vasiyetler, tereke kayıtları ve bu kayıtlarda bahsi geçen eşyalardan yola 

çıkarak dönem bazında ailenin refah seviyesini tespit edebileceğimiz içeriğe 

sahiptir.12 

Müslim ya da gayrimüslim kişiler arasında oluşan anlaşmazlıklar, 

gayrimenkul kiralama ve alım satımları, kurum inşaları, görevli tayinleri ve azilleri, 

ticari davalar, köle alışverişi, ihtida kayıtları, vakfiye ve kilise tamirleri, merkezi 

idareden gönderilen ferman ve beratları bu defterlerde görebilmekteyiz. Bu bilgilerin 

yanında devletin uyguladığı yasaklar, bölgede yetişen ürünler, yazıldığı dönemin 

olağanüstü mevsim durumları ve yaşanmış isyanlar hakkında da bilgilere 

ulaşabilmekteyiz.13 Mahalli tarih açısından adları değişmiş, eskiden yerleşim yeri 

olmasına rağmen şuan terk edilmiş olan yerler, şehir, kaza, köy gibi yerleşim 

yerlerinin yanı sıra aşiret ve cemaat isimlerini tespit edebilmemize kaynaklık 

etmektedir.14 

Gerek Manisa tarihi, gerekse Osmanlı tarihi açısından önemli bir kaynak olan 

Manisa Şer’iyye Sicilleri şehrin dört yüz yıllık geçmişini içermektedir. Sicillerin 

günümüze ulaşmasını sağlamak için yapılan işlemleri ve yaşanılan sıkıntıları Çağatay 

Uluçay’ın Gediz Dergisi’nde yayınlanmış olan makalesinden ayrıntılı bir şekilde 

                                                             
10Murat Tuğluca, Osmanlı Devlet-Toplum İlişkisinde Şikayet Mekanizması Ve İşleyiş Biçimi, 

TTK Yayınları, Ankara, 2016, ss.45-46. 
11M. Akif Aydın, “Osmanlı Araştırmalarında Hukukun Ve Şer’iyye Sicillerinin Önemi”, Osmanlı’da 

Fıkıh ve Hukuk, Mahya Yayınları, İstanbul, 2017, s.24. 
12Ahmed Akgündüz, Şer’iye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu Ve Seçme Hükümler, Cilt.1, 

İstanbul, 1988,s.14. 
13Mücteba İlgürel, “Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Tarih Dergisi, S.28-29, İstanbul, 1975, s.123. 
14Kenan Ziya Taş, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer’iyye Sicilleri ve Taşra Üniversitelerinde Tarih 

Araştırmaları”, I. Milli Arşiv Şûrası (Tebiğler-Tartışmalar), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü No:12 (20-21 Nisan), Ankara,1988, s.179. 
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görebilmekteyiz. Manisa Şer’iyye Sicilleri’nin Kurtuluş Savaşı zamanında Muradiye 

Cami’nin yanına kaldırıldığını, Yunan’ların çıkardıkları yangından kurtulsa bile 

çalındığını, tahrip edildiğini; Ankara’dan gelen telgrafla sicillerin korunmasının 

istendiğini, sicillerin sandıklara konulurken dikkatsiz davranılması sebebiyle 

defterlerin zarar görmesine sebep olunduğuna dair bilgiler ilgili makalenin 

içeriğinden anlaşılmaktadır. 15  

Manisa şer’iyye sicillerinde Osmanlı Devleti’nin ilk dönemine ait defter 

kayıtları bulunmamaktadır.16 Manisa mahkemesine ait elimizde bulunan ilk sicil 

H.929 (M.1522/1523) tarihine aittir. Son mahkeme defteri H.1328 (M.1910/1911) 

tarihiyle kaydedilmiştir. Ahmed Akgündüz’e ait tasnifte Manisa’ya ait 432 adet 

şer’iyye sicili bulunmaktadır.17 Konumuz gereği bu defterlerden H.1009 

(M.1600/1601) tarihli 15 numaralı sicilden başlayıp, H.1060/1061 (M.1650/1651) 

tarihli 100 numaralı sicil arasında bulunan defterler taranarak ilgili verileri tespit 

edip,  toplamaya çalıştık. 

 

İncelenen Manisa Şer’iyye Sicillerinin Listesi 

H.1009/ M.1600/1601 Tarihli 15 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1010-1011/ M. 1601/1602-1602/1603 Tarihli 16 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1010-1012/ M. 1601/1602- 1603/1604 Tarihli 17 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1013/ M.1604/1605 Tarihli 18 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1012-1013/ M.1604/1604-1604/1605 Tarihli 19 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1012-1013/ M.1603/1604- 1604/1605 Tarihli 20 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1014-1015 / M.1605/1606-1606/1607 Tarihli 21 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1015/ M.1606/1607 Tarihli 22 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

                                                             
15M. Çağatay Uluçay, “Manisa Mahkeme Şer’iyye Sicilleri”, Gediz Dergisi, S.53, Manisa, 1941, s.9-

10 
16M. Çağatay Uluçay, “Manisa Şer’iyye Sicillerine Dair Bir Araştırma”, Türkiyat Mecmuası, Cilt. X, 

İstanbul,1951,s.286. 
17 Akgündüz, Şer’iye.. ss.200-203.  
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H.1016-1017/ M.1607/1608-1608/1609 Tarihli 23 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1016-1019/ M.1607/1608-1610/1611 Tarihli 24 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1017-1018/ M.1608/1609-1609/1610 Tarihli 25 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1018/ M.1609/1610 Tarihli 26 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1018-1019/ M.1609/1610-1610/1611 Tarihli 27 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1019/ M.1610/1611 Tarihli 28 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1019/ M.1610/1611 Tarihli 29 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1020-1022/ M.1611-1612/1613-1614 Tarihli 30 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1021-1022/ M.1612/1613-1613/1614 Tarihli 31 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1021-1022/ M.1612/1613-1613/1614 Tarihli 32 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1020-1021/ M.1611/1612-1612/1613 Tarihli 33 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1023/ M.1614/1615 Tarihli 34 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1024/ M.1615/1616 Tarihli 35 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1024-1025/ M.1615/1616-1616-1617  Tarihli 36 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1025-1026/M.1616/1617-1617 Tarihli 37 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1026/ M.1617 Tarihli 38 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1026-1028/ M.1617-1618/1619 Tarihli 40 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1028-1029/ M.1618/1619-1619/1620 Tarihli 42 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1029-1030/ M.1619/1620-1620/1621 Tarihli 44 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1030-1031/ M.1620/1621-1621/1622 Tarihli 46 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

                                                                       46-A Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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H.1030/ M.1620/1621 Tarihli 48 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1033/ M.1623/1624 Tarihli 50 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1032-1033/ M.1622/1623-1623/1624 Tarihli 51 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1034-1035/ M.1624/1625-1625/1626 Tarihli 52 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1035-1036/ M.1625/1626-1626/1627 Tarihli 53 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1034-1036/ M.1624/1625-1626/1627 Tarihli 55 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1037-1038/ M.1627/1628-1628/1629 Tarihli 56 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1038-1040/ M.1628/1629-1630/1631 Tarihli 60 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1039-1040/ M.1629/1630-1630/1631 Tarihli 61 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1036-1038/ M.1626/1627-1628/1629 Tarihli 62 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1040/ M.1630/1631 Tarihli 64 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1040-1041/ M.1630/1631-1631/1632 Tarihli 65 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

                                                                       65-A Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1041-1042/ M.1631/1632-1632/1633 Tarihli 67 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1042-1043/ M.1632/1633-1633/1634 Tarihli 68 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1042-1044/ M.1632/1633-1634/1635 Tarihli 69 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1044-1045/ M.1634/1635-1635/1636 Tarihli 70 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1045-1046/ M.1635/1636-1636/1637 Tarihli 73 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1047-1048/ M.1637/1638-1638/1639 Tarihli 75 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1049-1050/ M.1639/1640-1640/1641 Tarihli 79 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1050-1053/ M.1640/1641-1643/1644 Tarihli 80 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 



8 
 

H.1051-1052/ M.1641/1642-1642/1643 Tarihli 82 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1052-1053/ M.1642/1643-1643/1644 Tarihli 85 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1053-1055/ M.1643/1644-1645/1646 Tarihli 88 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1054-1056/ M.1644/1645-1646/1647 Tarihli 91 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1056-1057/ M.1646/1647-1647/1648 Tarihli 93 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1058/ M.1648/1649 Tarihli 95 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1057-1060/ M.1647/1648-1650 Tarihli 98 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

H.1060-1061/ M.1650-1650/1651 Tarihli 100 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Müslim-gayrimüslim ilişkilerini açıklamak için yaptığımız literatür 

taramasında mahkeme kayıtları dışında Osmanlı Devleti’nin hukuk yapısını 

inceleyen, toplumsal ilişkiler ağına değinen eserler, makaleler, bildiriler ve tebliğler 

tezimizde istifade edip değerlendirdiğimiz kaynaklar arasında yer almaktadır. 

 

2. KISA MANİSA TARİHİ 

 

Coğrafi olarak Ege’nin liman kenti İzmir’e yakınlığı, eski çağdan günümüze 

doğu-batı bağlantısında önemli bir durak olan Manisa, Lidya bölgesinde yer 

almaktaydı. Şehrin ne zaman ve kim tarafından kurulduğuna dair bilgiler net değildir. 

Magnesia, Lidya döneminde yüksek refah düzeyine sahipti. Kral Yolu’na yakınlığı 

ticari ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlamıştır.18 

Anadolu topraklarında hızla ilerleyen Türkler, kısa sürede Batı Anadolu 

bölgelerine kadar gelmişti ve Selçuklu’nun dağılmasıyla ortaya çıkan beylikler, 

Bizans topraklarını ele geçirerek coğrafya üzerinde hakimiyet kuruyorlardı. Saruhan 

Bey, 1313 yılında Manisa’yı almış ve beyliğinin merkezi konumuna getirmiştir.19 İlk 

olarak Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı idaresine giren Manisa, Saruhanoğulları 

                                                             
18 Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, TTK Yayınları,, Ankara, 2013, s.15-17; Manisa’nın 

eski çağlarına ait daha detaylı bilgi edinmek için bkz. Oktay Akşit, Manisa Tarihi, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1983. 
19Çağatay Uluçay, İbrahim Gökçen, Manisa Tarihi, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1939, s.22. 
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tarafından tekrar ele geçirilmiş, 1410 yılında ikinci kez zapt edilip tamamen Osmanlı 

idaresine girmiştir.20 

Manisa’nın İstanbul’a yakınlığı şehzade sancağı olarak önem kazanmasına 

sebep olmuş, Osmanlı tahtına giden yolda bazı padişahlar ilk idari tecrübesini burada 

edinmiştir. Manisa’da sancak beyliği yapmış olan şehzadeler şunlardır; Şehzade 

Alaaddin (1439), Şehzade Mustafa (1452-1472), Şehzade Abdullah(?-1482), 

Şehzade Şehinşah (1490-1503), Şehzade Korkut (1503-1507), Şehzade Alemşah 

(1503-1504), Şehzade Mahmud (1505-1507), Şehzade Korkut (1511-1513), Şehzade 

Süleyman (1513-1520), Şehzade Mustafa (1520-1541), Şehzade Mehmed (1542-

1543), Şehzade Selim (1549-1550), Şehzade Murad (1561-1574), Şehzade Mehmed 

(1538-1595).21 

Şehzadelerin sancağa çıkma usulünden vazgeçilmesi ve ülke içindeki 

karışıklıklarla eski ayrıcalığını kaybetmeye başlamış olan Manisa, duraklama 

devrinde eşkıyalık faaliyetleri ve Celali İsyanları’nın yarattığı keşmekeşlik sebebiyle 

halkın ve şehrin asayişini korumakta zorlanıyordu. 

On sekizinci yüzyılın ortalarında Manisa üzerinde ayan ailelerinden 

Karaosmanoğulları’nın etki ve idaresi hissedilmek idi ve bu durum on dokuzuncu 

yüzyılın ilk yarısına kadar devam edecekti. 

Manisa’nın gerilemesine sebep olan bir diğer unsur da gayrimüslimlerdir. 

Manisa ticari yaşamında söz sahibi olan Rum ve Ermeniler baskılarıyla halkın zorluk 

çekmesine sebep oluyorlardı.22 

1900’lü yıllara geldiğimizde Osmanlı Devleti’nin eski gücünün olmaması, 

yaşanan toprak kayıpları, savaşlar ve tüm olumsuzlukların etkileri ülkenin her 

zerresine nüfus etmekte iken Manisa’da bu şartlardan etkilenmekteydi. Yunan 

kuvvetleri tarafından 26 Mayıs 1919’da ele geçirilen şehir, 1922 yılına kadar işgal 

altında kalmıştı. Yunan kuvvetleri çekilirken şehirde büyük bir yangın çıkmasına 

sebep olup, şehre büyük zarar vermişlerdi. Yaşanan bu olaylar sebebiyle Cumhuriyet 

döneminde şehrin imarına önem verilmiştir.23 

 

                                                             
20Feridun Emecen, “Manisa”, DİA, C.27, İstanbul, 2003, s.578; Uluçay, Ç., Gökçen, İ., Manisa…., 

s.44. 
21 Alpay Bizbirlik, Necdet Okumuş, Manisa’da Tarihi Mekânlar Mezar Taşları ve Kitabeler, 

Manisa Belediyesi Yayınları, Manisa, 2017, s.8. 
22 Uluçay, Ç., Gökçen, İ., Manisa….., s.58. 
23Emecen, F., “Manisa”…..s.579; Besim Darkot, “Manisa”, İ.A, C.7,  MEB, İstanbul, s.288. 
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3. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLİM GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNİN 

TARİHSEL BOYUTU 

 

Müslim-gayrimüslim ilişkilerinin tarihsel arka planı eski zamanlardan 

itibaren uzun bir süreçte şekillenmiştir. İlişkilerin ne zaman başladığı ve farklı İslam 

devletlerinin uygulamalarıyla incelediğimiz döneme kadar nasıl bir seyir izlediğine 

özetle değinmek bakış açısı hakkında bir anlamlandırma adına yerinde olacaktır. 

Münasebetlerin tarihsel başlangıç noktası Hz. Muhammed dönemidir. 

Medine’ye hicretten sonra putperest, Yahudi ve Müslüman olmak üzere toplumda üç 

farklı dini grup ortaya çıkmıştı. Putperestlerden Müslümanlığı tercih edenler kalmış, 

istemeyenler gitmişti. Yahudilerin, Müslümanlar aleyhine olan tutumları bazı 

kabilelerin üzerine gidilmesine sebep olmuş ve bazı kabileler Medine’yi terk etmişti. 

Şehirden gitmeyenler ehl-i zimmet statüsü ile kalmışlardı.24 Hz. Muhammed hicret 

sonrasında Yahudi ve diğer gayrimüslimlerle birlikte yaşamı düzenleyen Medine 

Vesikası adlı anlaşmayı yapmıştır. 

İslam Devletlerinde gayrimüslimlerin zimmi statüsü25 Tevbe suresinin cizye 

alınmasını belirten yirmi dokuzuncu ayetiyle başlamıştır.26 Zimmet anlaşması gereği 

gayrimüslimler İslam devletine karşı sorumluluklarını yerine getirip, anlaşmaya 

mugayir bir tutum sergilemedikçe din ve kültürlerini muhafaza ederek devletin 

tebaası olarak yaşamaktaydılar. 

Hulefâ-yı Raşidin döneminde İslamiyet’in Arap Yarımadası dışına çıkması, 

Hz. Muhammed dönemi uygulamalarının zenginleşmesine sebep olmuştur. Hz. Ömer 

zamanında fethedilen yerlerde yaşayan, savaşmadan anlaşan ve anlaşmaya sadık 

kalan insanlar esir-köle muamelesiyle karşılaşmamıştır. Kendi iradeleri ile İslam 

dinini seçen kişilere Müslümanlara tanınan haklar tanınmıştır. Eski dinlerinde 

kalanlar ise cizye ödeyerek zimmi statüsüne sahip oluyorlardı, bu kişilere can ve mal 

güvenliklerinin sağlanacağı, dinlerine, ibadetlerine ve mabetlerine müdahale 

edilmeyeceğine dair güvence veriliyordu. İnsanlar zorlama, köleleştirme ve ölüm 

korkusuyla İslam’a yönlendirilmiyor, verilen haklarla kişilerin kendi rızalarıyla 

                                                             
24Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kuruluştan Tanzimata Kadar Sosyal, 

Ekonomik Ve Hukuki Durumları, Turhan Kitabevi, Ankara,2001,s.2. 
25Zimmetin iç yüzü ve detayları için bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukî İslamiye Ve Istılahatı 

Fıkhiye Kamusu, C.3, Bilmen Yayınevi ,ss.422-435. 
26Ahmet Bostancı, Kamu Hukuku Açısından Hazreti Peygamber’in Gayrimüslimlerle İlişkileri, 

Rağbet Yayınları, İstanbul,2001,s.50-51. 
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ihtida edebilecekleri düşünülüyordu.27 Bu dönemde, halifelerin zaman zaman 

gayrimüslimlere kısıtlamalar uyguladığı bilinmektedir. Hz. Ömer, Müslüman 

kadınların bekar kalmalarını ve önemli bilgilerin düşman tarafından ele geçirilmesini 

önlemek adına tedbir almış, İslam’da ehl-i kitap kadınlarla evlenme hususunda bir 

kısıtlama bulunmamasına rağmen askerlerinin gayrimüslim kadınlarla evlenmelerine 

izin vermemiştir.28 

Emeviler dönemine geldiğimizde müslim-gayrimüslim münasebetlerinin ilk 

zamanlarında başlayan ve Hulefâ-yı Raşidin döneminde gelişen uygulamaların 

devam ettiği görülmektedir. Emeviler’de zimmiler, mahalli idareler ve maliye 

işlerinde memur olarak görevlendirilmekteydi. Ömer bin Abdülaziz’in 

uygulamalarına bakıldığında zimmilere karşı ayrımcı bir politika izlenildiği 

anlaşılmaktadır. Gayrimüslimler devlet görevlerinden uzaklaştırılmış ve İslam 

dininin yayılması hedeflenmiştir. Daha önce bu tarz uygulamalarla karşılaşmamış 

olan zimmiler huzursuz olsalar da Ömer bin Abdülaziz’in kısa süren devlet 

başkanlığından sonra uygulamaları devam ettirilmemiştir.29 

Abbasiler döneminde, önceki dönemlerde olduğu gibi gayrimüslimler baskı 

görmemekte ve hoşgörü ortamı devam etmekteydi. Abbasi topraklarında nüfusun 

büyük çoğunluğunu gayrimüslimler teşkil ediyordu. Gayrimüslimlerin bu dönemde 

özel davalarında İslam mahkemelerini de tercih ettikleri bilinmektedir.30 

Gayrimüslimler ile Müslümanların farklı kıyafet uygulamasına devam etmişler 

bunun sebebinin güvenlik sebebiyle olduğunu ifade etmişlerdir.31 

Fatımiler döneminde eski uygulamaların devam ettiği bilinmektedir. Bu 

dönemi diğerlerinden ayıran vezirlerin çoğunun Hrıstiyan olması ve 

gayrimüslimlerin devlet kademelerinde üst makamlarda yer almalarıdır.32 

Eyyûbiler döneminde gayrimüslimlere uygulanan hoşgörü ve zimmet 

politikası devam etmekteydi. Halk Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlardan 

oluşuyordu. Hakim unsur Müslümanlardı. Avrupa’da baskı gören ve göç eden 

                                                             
27Mustafa Fayda, “Hulefâ-yı Raşidin”, DİA, Cilt.18, İSAM Yayınları,  İstanbul, 1998, s.332-333. 
28Mustafa Fayda, “Ömer”, DİA, Cilt.34, İSAM Yayınları,  İstanbul, 2007, s.50-51. 
29İrfan Aycan, “Müslüman Yönetimlerde Birarada Yaşama Tecrübeleri (Emevi Modeli)”, İslam ve 

Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, 1999, s.33-36.; İsmail Yiğit, “Emeviler”, DİA, 

C.II, İSAM Yayınları, İstanbul, 1995, s.93. 
30Levent Öztürk, “Müslüman Yönetimlerde Birarada Yaşama Tecrübeleri (Abbasi Modeli), İslam ve 

Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, 1999, s.44-46. 
31Nevzat Erkan, 18.YY’ın İlk Yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri -Şeriyye 

Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s.11. 
32Erkan, 18.YY.., s.12. 
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yahudilerin, sığındıkları Eyyûbileri koruyucu olarak görmeleri ilişkilerinin 

gelişmesine olanak sağlamıştır.33 

Memlûk toplumunu Müslüman, Hristiyan ve Yahudi unsurlar oluşturuyordu 

ve toplum içerisinde çoğunlukta olan Müslümanlar idi. Dönemde yahudi ve 

hristiyanların inanç özgürlüğüne sahip oldukları, cemaatlerinin başına istedikleri bir 

din adamının tayin edildiği ve vakıf kurabildikleri bilinmektedir.34 Devlet 

görevlerine getirilmeleri devam ederken bir Hristiyan katibin simsara kötü 

davranması, yahudi ve hristiyanların katip olarak görevlendirilmesinin sonu 

olmuştur.35 

Endülüs’e baktığımızda diğer dönemlerde olduğu gibi Müslümanların, 

gayrimüslimlerin belirli hak ve sorumlulukları yerine getirmesi koşuluyla tek bir 

devlet altında birlikte yaşama fikrine sahip oldukları görülmektedir. Uygulanan 

sistemle Endülüs’te kurulan yeni düzen Hristiyanlar açısından önceki dönemde var 

olan devlet-kilise çatışmasının çözülmesine vesile olmuştur. Yahudiler ise yeni 

düzenle dini ve kimliksel açıdan gelişme şansı bulmuşlardı. İslam kültürünün etkisi 

yazı ve konuşma dilinin yanı sıra günlük yaşamın birçok unsuruna da etki etmişti.36 

Selçuklular döneminde hoşgörü politikasının devam etmesinin yanında bu 

coğrafyadaki nüfusun fazlalığı diğer Müslüman ülkelere nazaran daha ileri 

münasebet ağının oluşmasına sebep olmuştur.37 Kıyafette kısıtlama uygulamasını 

kaldırmışlardır, sultanlar tüm hoşgörülü tutumlarına rağmen İslamiyet’in gelişmesi 

için çalışmalarını sürdürmüşlerdir38 Gayrimüslimlere karşı tutumlarıyla Türk 

yönetimini benimsemelerini sağlamışlardır. Müslüman Türklerin coğrafyada 

sağladıkları adil düzenle Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri zamanında 

gayrimüslim halk azınlık olarak değil tebaa olarak yaşamıştır.39 

Osmanlı dönemini ele aldığımızda, İslam fıkhının başlangıçtan itibaren 

süregelen usulünün devam ettirildiği bilinmektedir. Gayrimüslimlere verilen haklar 

dini bir mecburiyetti ve İslam dininin bu husustaki kaynağı Kur’andı. Hristiyan 

33Ramazan Şeşen, “Eyyûbiler”, DİA, Cilt.12, İSAM Yayınları, İstanbul, 1995, s.28. 
34İsmail Yiğit, “Memlûkler”, DİA, Cilt.29, İSAM Yayınları, İstanbul, 2004, s.96. 
35Erkan, 18.YY.., s.12. 
36 Mehmet Özdemir, “Endülüs’te Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine Bazı Mülahazalar (VIII.-XI. 

Yüzyıllar Arası), İslam ve Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, 1999, s.87-

88.;Mehmed Özdemir, “Endülüs”, DİA, Cilt.11, İSAM Yayınları, İstanbul, 1995, s.217. 
37Osman Turan, Selçuklular Tarihi Ve Türk İslam Medeniyeti, Ötüken, İstanbul, 2008, s.320. 
38Claude Cohen, Osmanlılardan Önce Anadolu, (Çev. Erol Üyepazarcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul, 2012, s.169. 
39Ercan, Osmanlı…., s.49. 
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dünyasında Müslümanlara dair haklar ve hukuki kurallar bulunmamaktaydı. İslam 

dininin gayrimüslimleri ehl-i zimmet olarak görmesi, Osmanlı’da durumun keyfiyete 

bağlı olmadığını ve birlikte yaşamanın temel dayanağının İslam hukukunun kendisi 

olduğunu göstermektedir.40 

Osmanlılar, Bizans sınırlarına geldiklerinde Rum nüfus ile ilişkiler 

kurulmuştu. Öyle ki Osman Bey’in eşyalarını gayrimüslim komşusuna eşyasını 

emanet ettiği, Bizans tekfurlarının düğünlerine katıldığı görülmekteydi.41 Bu durum 

aralarında etkin bir ilişki ağı kurulduğunu düşündürmektedir. Dönemde zimmet 

güvencesi devam ederken aynı zamanda istimalet politikası da uygulanıyordu.42 

Osmanlılarla birlikte Anadolu topraklarına gelen şeyhler fütühat yapma, boş kalan 

yerleri şenlendirme ve zaviyeler kurarak fetihleri hızlandırma hususunda devlete 

katkı sağlamışlardır.43 Uygulanan istimalet politikasının amacı gayrimüslimlere baskı 

yapmak değil, ilişkiler kurarak kendi rızalarıyla İslam dinine meylettirmekti. Bu 

politika sayesinde derviş ve şeyhler Osmanlı’nın ilerleyişine özellikle Rumeli 

coğrafyasında önemli bir adım oluşturmuşlardır. 

Fetihlerden sonra yerinde kalan Anadolu halkının üzerinde Osmanlı 

ilerleyişiyle tanrının kendilerinden yüz çevirdiği düşüncesi oluşmuştu. Bu düşünce 

vesilesiyle ihtidalar meydana gelmiş ve gayrimüslimlerin bir kısmı İslamiyeti 

seçmişlerdi. Cizye vergisinden kaçınmak için Müslüman olmayı seçtikleri fikrini 

savunanlar olsa da bu sebeple Müslüman olanlar defterlere ahriyan olarak 

kaydediliyor ve gayrimüslim kurallarına tabi tutuluyorlardı.44 

Osmanlı sultanları Müslüman bir devlette şeriat hükümlerini uygulamakla 

birlikte nüfus yoğunluğunun dini farklılığını gözeterek örfi hukuk hükümlerini de 

kullanarak; gayrimüslimlerin hukuk, asayiş ve güvenlik açısından koruyucuları 

olmuşlardır.45 

Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra, şehirde bulunan zenginler ve bilim 

adamlarının çoğu şehri terk edip batıya gitmişti. Fatih Sultan Mehmed bilim adamı, 

sanatkar ve zanaatkar olan gayrimüslimlerin İstanbul’da kalmasını istiyordu ve 

bunun için Fener Rum Patriğinin şehirden ayrılmaması için tedbirler almıştı. Patriğe 

                                                             
40Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, Timaş Yayınları, 

İstanbul, 2011, ss.288-289. 
41Önder Kaya, İmparatorluktan Cumhuriyete Azınlıklar, Kronik, İstanbul, 2017, s.39. 
42Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, NTV, İstanbul, 2015, s.11-12. 
43Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri, Hamle Yayınları,  İstanbul, s.25-26. 
44İnalcık, Osmanlı….., s.13. 
45Kemal Karpat, “Klasik Osmanlı Dini Kültürel Düzeninden Ulus-Devlete”, Osmanlı Hoşgörüsü, 

Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s.37. 
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eskiden sahip olduğu hakları tahsis etmiş ve Rum halkının canları, malları ve ırzlarını 

koruma konusunda garanti vermişti.46 

Fatih’in Galata ahidnamesi47 Osmanlı’nın gayrimüslim tebaaya ilişkin hukuk, 

dil, din konusunda koruma ve sınırları görebilme adına önem taşımaktaydı. Temmuz 

1453 yılındaki diğer bir amanname çan çalma ve yeni kilise yapımına ilişkin bir 

takım kısıtlamalar getirilmesi, gayrimüslimlerden bir grubun Sakız Adası’na 

gitmesine sebep olmuştur.48 Bu dönemde Ortadoks Patrikliği ve Hahambaşılık 

kurumları millet olarak görülmüş, tanınan haklar ve hoşgörü ortamı Fatih’ten sonraki 

dönemlerde de İspanya ve Avrupa’da zulme uğrayan Yahudilerin Osmanlı’ya göç 

etmesine zemin hazırlamıştır.49 

Osmanlı millet sistemi içerisinde Rum, Ermeni, Yahudi taifelerin başında 

padişaha bağlı din adamları bulunmaktaydı. Gayrimüslimlere verilen haklardan biri 

kendi cemaatleri içinde vuku bulan anlaşmazlıklarını kendi mahkemelerinde çözme 

izniydi. Zimmilerin arasındaki davalar kendi mahkemelerinde görülmekte fakat 

sürgün ve kürek cezalarının icra edilebilmesi için Osmanlı’nın resmi makamlarından 

onay alınması gerekmekteydi. Osmanlı mahkemeleri bu konunda bir nevi hakemlik 

görevi üstlenmekteydi. Yani kadı mahkemelerinde alınan kararlar cemaat 

mahkemesini bağlayıcı bir unsurdu.50 Bu durumu bilen gayrimüslimler arasında ceza 

almış olan bir kişi durumu kadı mahkemelerine taşıyarak farklı sonuç alabiliyordu.  

Cemaat mahkemeleri zorunlu haller dışında gayrimüslimlerin kadı 

mahkemeleri tercih etmemeleri için tehdit ederek ve bu durumu sınırlandırmak adına 

divan-ı hümayundan kararlar çıkmasını sağlayarak, adli alanda etkilerini korumaya 

çalışmışlardır.51 Kadı mahkemelerine başvurmaları engellenmeye çalışılsa da 

gayrimüslimlerin Müslümanlarla olan ilişkilerinin yanı sıra kendi içlerinde çözüm 

bulamadıkları davaları da sıklıkla kadı huzuruna taşıdıkları şer’iyye sicillerinde 

görülmektedir. 

                                                             
46Murat Bebiroğlu, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Nizamnameleri, (Ed. Cahit Külekçi),  

Kişisel Yayınlar, İstanbul, 2008, s.12. 
47Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri  ve Hukuki Tahlilleri, OSAV, Cilt.1, İstanbul, 1990, 

s.477. 
48 Ayşe Hür, Gayrimüslimlerin Öteki Tarihi, Literatür Yayınları, İstanbul, 2016, s.16-17. 
49 Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin Ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim 

Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), TTK, Ankara, 1996, ss.12-13. 
50Emecen, Osmanlı….,ss.292-293; Kemal Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine 

Zimmilerin Yargı Tercihi”, Pax Ottomana Studies In Memoriam Prof. D. Nejat Göyünç, Editör. 

Kemal Çiçek, Sota&Yeni Türkiye Yayınları,  Ankara, 2001, s.37. 
51Çiçek, “ Cemaat…., s.36. 
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Osmanlı millet sisteminin mantığı ve işleyişi farklı dini grupları bünyesinde 

bulunduran coğrafyada çatışma ve ayrışmaların önüne geçmiş ve uzun ömürlü bir 

devlet teşekkülü sağlamıştır.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Kaya, İmparatorluktan…, ss.46-48. 
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I.BÖLÜM 

 

MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM UNSURLAR ARASINDAKİ HUKUKİ 

DAVALAR 

 

Hukuk, insanların bir arada yaşadığı toplumların düzenini koruyan, kanun ve 

nizamlar çerçevesinde bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini medeni olarak 

sürdürmelerini sağlayan kaidelerin tümünü içeren bir kavramdır. İnsanlık tarihi 

boyunca yazısız ve yazılı olmak üzere sayısız hukuk kuralı ortaya çıkmış, hepsinin 

ortak noktası kişiler arasında adaleti sağlayarak toplum huzurunu korumak olmuştur.  

Bir düzene tabi olan insanoğlunun içinde yaşadığı topluma karşı 

sorumlulukları ve şahsi hakları vardır. Kişiler hakkın sahibi olup bunu kullanabilen 

ve bundan istifade eden varlıklardır. Haklarına karşı bir tehdit ya da saldırı olması 

durumunda bunun engellenmesi ve sahip olduğu hakkın korunması önce kişinin 

kendi sonrasında ise devletin sorumluluğundadır. 

Şer’i ve örfi uygulamaları içinde barındıran Osmanlı Devleti, İslam hukukunu 

temel referans olarak alan bir devletti. Gerek müslüman gerekse gayrimüslim 

kişilerin hukuki alanda ihtiyaç duyduklarında başvurdukları kurum kadı 

mahkemeleriydi.  

Bu bölümde konu Manisa özeline indirgenerek, hem şehrin müslim-

gayrimüslim unsurlarının arasında cereyan eden hukuki meselelerin neler olduğu 

hem de bu meselelerin dava konusu olarak mahkemeye nasıl intikal ettiğini tespit 

ederek, dönemin şartları ve İslam fıkhı kuralları üzerinden değerlendirilecektir. 

İncelediğimiz şer’iyye sicilleri arasında bu bölüm içeriğine dahil olan; 

hırsızlık, gayrimenkul-menkul kullanımları, mala zarar verme, gasp, eşkıyalık, 

saldırı, haneye tecavüz, darp-yaralama, cinayet, küfür-hakaret, katran sürme, miras 

hakkı, içki kullanma, haps etme, tehdit, cinsel içerikli suçlar, vasilik ve vekalet ile 

alakalı kayıtları bu bölüm içerisinde ele alacağız. 

 

1.1. MAHKEME SÜRECİ 

 

Dava konusunu oluşturan bir olayın mahkemeye yansıması ve sürecin işleyişi 

Osmanlı hukuk yapısını anlamlandırmak ve konumuz adına önem taşıyan bir 

unsurdur. Manisa Şer’iyye Sicilleri’ne ait tespit ettiğimiz kayıtlarda “tarih-i kitâb 
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günü” ya da “tarih-i kitâbdan … gün mukaddem” ifadeleri, bize davacıların davaya 

sebep olan olay  meydana geldikten ne kadar sonra mahkemeye başvurdukları 

hakkında bilgi vermektedir.  

Kişinin beden bütünlüğü ve yaşam hakkını hedef alan darp, yaralama ve 

cinayet gibi suçlarda davacı olan şahsın ya da maktûlün varislerinin en kısa süre 

zarfında mahkemeye geldikleri anlaşılmaktadır.53 Bazı davalarda ise davacılar olayın 

vuku bulduğu gün ya da bir gün sonra durumu kadı huzuruna taşıyorlardı. Yaşam 

hakkına kast eden saldırılar, darp ve yaralama gibi eylemlerden sonra mağdurların 

bedeninde olan hasarın ve izlerin görevliler tarafından muayene edilip keşfinin 

yapılması davacının haklılığının ispatı için önem taşıyan bir unsurdu.54 Bu sebeple 

mümkün olan en kısa sürede şikayetlerini bildiriyorlardı. 

Suç durumu ortaya çıktıktan sonra mahkemeye kısa sürede intikal etmesi 

gereken hırsızlık ve gasp gibi olaylar diğer dava konularını oluşturmaktadır. Aynı 

günde başvuru olabildiği gibi birkaç gün içerisinde de bu tür şikayetlerin yapıldığı 

görülmekteydi.55 Bu tür davaların selameti adına yakın zamanda mahkemeye 

gidildiği bilinmekle beraber üzerinden zaman geçmiş olsa dahi kişilerin haklarını 

aradıkları anlaşılmaktadır.56 

Mahkeme süreci geç başlayan davaların başında borç davaları bulunmaktaydı. 

Bu davaların daha uzun bir süre sonra mahkemeye intikal etmeleri borcun belirli bir 

vade üzerinden alınması, vadenin süresinin dolmasına rağmen ödeme yapılmaması 

gibi durumlardan kaynaklanıyordu ve bu bazen aylar sonra bazen ise yıllar sonra 

borç davalarının sicillere yansımasına neden olmakta idi.57 

Davacı olan şahsın şikayeti kabul edildiğinde dava edilen kişinin mahkeme 

huzuruna çıkarılması gerekirdi. Topluma karşı işlenmiş bir suç söz konusu 

olduğunda davanın açılması için başvuru şartı aranmadan, davanın varlığı kabul 

                                                             
53M.Ş.S. 55, s.106/7 (4 Cemaziyelevvel 1035- 1 Şubat 1626) .  
54M.Ş.S. 73, s.187/6. (Tarih belirtilmemiş.) 
55M.Ş.S. 68, s.18/5 (24 Cemaziyelahir 1042- 6 Ocak 1633); M.Ş.S. 67, s.34/2 (Tarih belirtilmemiş.). 
56M.Ş.S. 69, s.278/2-3.(Tarih belirtilmemiş.) 
57M.Ş.S. 30, s.45/1 (20 Zilhicce 1021- 11 Şubat 1613); M.Ş.S. 23, s.244/2 (15 Receb 1016- 5 Kasım 

1607). 
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edilirdi. Vatandaşlar bu tarz bir suçun ortaya çıkması halinde mahkemeyi haberdar 

ederek, davanın kadıya intikal etmesini sağlamakla görevliydi.58 

Yargı süreci olayın aydınlatılması için dikkatli bir tahkikat yapılarak 

ilerliyordu ve yargılamanın kısa bir sürede sonuçlanması hedefleniyordu. Müslim ya 

da gayrimüslim olarak insanların dini açıdan farkı gözetilmeksizin Osmanlı 

mahkemesine taşınmış her davada aynı işleyiş üzerinden gidildiği kayıtlardan tespit 

edilebilmektedir. 

 

1.1.1 Vekâlet 

 

Güvenilir birine bir işi bırakmak anlamına gelen “vekl” kökünden türeyen 

vekâlet, hukuki olarak bir kimsenin birine kendi adına hukuki işlem yapma 

konusunda yetki vermesidir. İş yetkisi verilen kişiye vekil, iş yapma yetkisini veren 

kişi müvekkil denir.59 Vekalet uygulaması Osmanlı toplumunda sıklıkla 

kullanılmaktaydı. Vekil tayinleri iki şekilde yapılmaktaydı. İlk olarak vekil ve 

müvekkil olan kişilerin kadı huzurunda bu isteklerini beyan etmesi ve mahkeme 

tarafından işlemin onaylanması ile vekil yetkilendiriliyordu. İkinci olarak ise 

mahkeme esnasında vekilliğin şahitlerle ispatlanması şeklinde ortaya çıkıyordu. 

Şer’iyye sicillerine bakıldığında erkek60 ve kadınların61 vekâlet 

uygulamasından yararlandıkları ve işlerini bu şekilde yürütmeyi tercih ettikleri 

görülmektedir. Dönemin şartları dahilinde ele alındığında, gerek müslüman 

                                                             
58Abdülaziz Bayındır, “Örneklerle Osmanlı’da Ceza Yargılaması”, Türkler, Cilt.10, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara, 2002, s.70. 
59Bilal Aybakan, “Vekâlet”, DİA, Cilt.43, İSAM Yayınları, İstanbul, 2013, s.1. 
60Uşak kasabasından el-Hâc İdris bin el-Hâc Hasan isimli kişi, Hasım oğlu Abraham veled-i (boş) 

isimli Yahudi’de çivid bahasından olan yirmi bin akçesini alması için el-Hâc Mehmed’i vekil ettiğini 
mahkemede belirtmiştir. M.Ş.S. 20, s.228/7. Örnekler için bkz: M.Ş.S. 19, s.20/4, M.Ş.S. 20, s.46/6, 

288/7-9,  M.Ş.S. 30, s.11/3, 140/3; M.Ş.S. 32, s. 2/1; M.Ş.S. 32, s.58/4; M.Ş.S. 33, s.95/3, 101/2, 

107/3-4, 154/3; M.Ş.S. 36, s.125/3, M.Ş.S. 37, s.2/1; M.Ş.S. 40, s.204/6, M.Ş.S.42, s.106/11, M.Ş.S 

50, s.25/2, 133/2; M.Ş.S 51, s.417/1; M.Ş.S. 61, s.14/6-7; M.Ş.S 62, s.190/3; M.Ş.S. 73, s.287/3; 

M.Ş.S. 75, s.15/4, 16/1; M.Ş.S. 91, s.171/2. 
61…Emine, Ümmü ve Mihriban isimli kız kardeşlerin vekili olan haddad el-Hâc Mehmed bin 

Süleyman… M.Ş.S. 21, s.92/1 (15 Cemezielahir 1014- 28 Ekim 1605). Diğer örnekler için bkz:  

M.Ş.S. 19, s. 257/5, M.Ş.S. 21, s.92/1; M.Ş.S. 25, s. 119/6; M.Ş.S. 30, s.74/3, M.Ş.S. 31, s.115/2, 

138/4; M.Ş.S. 34, s.107/3, 523/1; M.Ş.S. 36, s.14; M.Ş.S. 37, s.47/2; M.Ş.S. 40, s. 288/10; M.Ş.S. 46, 

s.69/5, 256/7, 358/1, 423/3; M.Ş.S. 50, s.55/1; M.Ş.S. 52, s.31/2, 44/2, 171/3; M.Ş.S. 55, s.33/6; 

M.Ş.S. 56, v.29/3-4; M.Ş.S. 61, s.59/11; M.Ş.S. 64, s.29/3, 111/2; M.Ş.S. 65-A, s.29/3; M.Ş.S. 100, 

s.127/2. 
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kadınlar62 gerekse gayrimüslim kadınlar63 tarafından haklarını aramada sıklıkla vekil 

tayininin kullandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber mahkeme kayıtlarında hakkını 

bizzat kendisi arayan ve savunan kadınların varlığı da tespit edilmektedir.64 

Vekil tayinini sıklıkla kullanan bir diğer kesimi devlet içerisinde unvan sahibi 

olan yönetici zümre oluşturuyordu ki bu kişiler bizzat mahkemeye gelmek yerine 

vekilleri vasıtasıyla işlerini çözmeyi tercih ediyorlardı.65 

Müslim-gayrimüslim münasebetlerinde konuya baktığımızda, sicillerde 

müslümanların66 ve zimmilerin67 işlerini yürütmek amacıyla birbirlerinden vekil 

tayin ettikleri tespit edilebilmektedir. Gayrimüslimler genellikle kendi aralarında 

vekil tayin etmeyi tercih ettikleri gibi bir kısmının davalarında müslüman vekilleri 

tercih ettiği görülmektedir.68 Vekâlet ilişkisi hukuki boyutunun yanında iki tarafının 

onayıyla kurulan sosyal bir ilişki olduğundan önem taşımaktadır çünkü, bu tarafların 

birbirlerine karşı bir güven duygusunun varlığına işaret etmektedir. 

1.1.2 Şahitlik 

Sözlükte hazır bulunma, haber vermek, bilmek, gözlemlemek, görmek 

anlamına gelen şehâdet kökünden türeyen şahit kelimesi, hukuki açıdan bir olaya 

tanıklık eden kişiyi ifade etmek için kullanılmıştır. Dava konusu hakkında bilgi 

62Çarşı mahallesi sakinlerinden Rahime Hatun’un vekili Mustafa Çelebi ibn Murad Çelebi, İbrahim 

veled-i İsak isimli Yahudi’ye Amalar mahallesinde olan mülkünü üç bin akçeye satmış olduğunu 

mahkeme tutanağına kaydettirmiştir. M.Ş.S. 19, s.257/5 (1 Rebiülahir 1013-27 Ağustos 1604). 
63Gevher isimli ermeni zimmiyenin mürd olan babasından kalanları almak için açtığı davaya Murad 

Beşe ibn Abdullah’ı vekil tayin ettiğinin mahkeme kaydıdır. M.Ş.S. 32, s.12/5. Konu hakkında başka 

örnekler için bkz: M.Ş.S. 33, s.21/5; M.Ş.S. 51, s.41/5; M.Ş.S. 80, s.142/1. 
64Aişe bint Hüseyin isimli hatun, Mosi veled-i Asaf ve Kemal veled-i Yusuf isimli Yahudilerin altı 

tavuğunu çaldıkları şikayetiyle mahkemeye başvurmuştur. M.Ş.S. 32, s.247/5.(Tarih belirtilmemiş.) 
65 Manisa sakinlerinden Nikola veled-i Kosta, diğer Nikola veled-i Anton ve Karakaş isimli zimmiler, 

Sultan Cami-i Şerif Evkâfı mütevellisi Ahmed Çavuş’un vekili Hacı Ahmed bin Abdullah… M.Ş.S. 

26, s.258/2. Konu hakkındaki diğer örnekler için bkz: M.Ş.S. 17, s.182/4; M.Ş.S. 19, s.71/6; M.Ş.S. 

20, s. 190/2; M.Ş.S. 21, s. 277/2; M.Ş.S. 23, s.311/3; M.Ş.S. 26, s.258/2; M.Ş.S. 31, s.104/2; M.Ş.S. 

33, s.4/3; M.Ş.S. 38, s.399/7; M.Ş.S. 44, s.144/1; M.Ş.S. 46, s. 137/2;M.Ş.S. 60, s. 27/4-5,200/1; 

M.Ş.S. 61, s.85/4; 87/4, 138/5-6; M.Ş.S. 65, s.90/2-3; M.Ş.S. 68, s.58/1; M.Ş.S. 73, s.243/10; M.Ş.S. 
75, s. 163/2; M.Ş.S. 82, s.118/4; M.Ş.S. 100, s.12/1. 
66M.Ş.S. 33, s.154/3. 
67M.Ş.S. 19, s.20/4; M.Ş.S. 30, s.140/3; M.Ş.S. 32, s. 2/1; M.Ş.S. 33, s. 21/5, 101/2, 107/3-4; M.Ş.S. 

35, s.75/2, 75/3; M.Ş.S. 46-A, s.109/3, 110/1; M.Ş.S. 50; 133/2; M.Ş.S. 51, s.41/5, 194/3; M.Ş.S. 80, 

s.142/1; M.Ş.S. 93/3.
68 Ermeni hatunun babasının borç verdiği ve ödeme yapmayan Ermeni’den hakkını Müslüman bir 

vekil tayin ederek aradığı mahkeme tutanağı için bkz: M.Ş.S. 80, s.142/1. Başka bir davada ise, iki 

gayrimüslim arasında ortaya çıkan hisse itilafı sebebiyle mahkemeye başvururken Müslüman vekil 

tercih ettiği görülmektedir. M.Ş.S. 93, s.3/3. Konu hakkındaki diğer örnekler için bkz: M.Ş.S. 32 s. 

12/5; M.Ş.S. 33, s.21/5, 101/2; M.Ş.S. 34, s.599/1; M.Ş.S. 35, s.75/2, 75/3; M.Ş.S. 38, s. 419/2; 

M.Ş.S. 44, s. 12/4; M.Ş.S. 46-A, s.109/3; M.Ş.S. 51, s.41/5; M.Ş.S. 88, s.332/11-12; M.Ş.S. 93, s.3/3; 

M.Ş.S. 95, s.276/1. 
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sahibi ve güvenilir kişilerin şahitlikleri, davacı ve davalılar için haklılığının 

belirlenmesi açısından oldukça önemliydi. Şahit olacak kişinin temyiz yaşına 

ulaşması, tam ehliyet sahibi olması, adaletli ve hür olması temel şartlardandır. 

Bunların yanında  şahitlik için herhangi bir şekilde zan altında kalacak olmamasına 

ve genel olarak  yaşam şartlarının yakışıksız bir hal barındırmamasına özen 

gösterilmekteydi.69 

Osmanlı mahkemelerinde şahitlerin görüşlerine sıklıkla başvuruluyor 

olmasından şahitlik ve tanıklık hususunun hukuki olarak kuvvetli delil niteliği 

taşıdığı anlaşılmaktadır. Dava kayıtlarını incelediğimizde karşımıza iki tür şahitlik 

çıkmaktadır. Bunlardan ilkini dava konusu olaya tanık olmuş, davalı ile davacı 

arasındaki anlaşmazlık hakkında bilgisi olan kişiler, ikincisini ise dava görülürken 

mahkemede bulunup, davayı izleyen ve tanıklık ederek kayıtlara “şuhûdu’l-hâl” 

olarak kaydedilen kişiler oluşturmaktadır. 

Şahitlik hususunda müslim-gayrimüslim unsurlar arasındaki davalarda dört 

çeşit uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Müslümanların kendi aralarında vuku bulan 

davalarda gayrimüslimler şahitlik yapamıyordu ve bununla beraber gayrimüslim bir 

şahsın bir müslümana karşı açtığı davada şahitlerin müslüman olması zorunluluğu 

vardı. İki gayrimüslim arasındaki davada ya da bir müslümanın gayrimüslime açtığı 

davada şahitlerin müslim ve gayrimüslim olmasında hukuken bir sakınca 

görülmüyordu. 

 

1.1.3 Yemin Etme 

 

Mahkeme huzurunda davacı ve davalıların haklılıklarının ya da 

suçluluklarının belirlenmesinde yemin etmeleri ya da yeminden kaçınmaları ispat 

unsuru olmuştur. Yemin etme davacının hakkı, davalının ise delili sayılmaktadır. 

Davacı iddiasını ispat edemediğinde, davalıya yemin teklif edilmektedir. Davalı 

yemin eder ise dava konusunda yararına delil olmaktadır. Davalının yeminden 

kaçınması durumu nükuldur ve bu davacının iddiasını kabul sayıldığından aleyhine 

delil olarak kabul görmektedir.70 

                                                             
69Şahitlik hususunda aranan şartlar ve konu hakkında detayı için bkz: Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı 

Ansiklopedisi, Cilt.8,İstanbul, 1992, ss.301-328;Cin, Akgündüz, Türk Hukuk…, ss.381-382. 
70 Ekinci, Osmanlı…,s.387. 
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Müslümanlar davalarında yeminlerini Allah’ın ismi ve Kur’an üzerine 

ederken, gayrimüslimler inandıkları dinin kutsal öğelerini kullanarak yemin 

ediyorlardı. Hristiyan olanlar İncil ve İsa peygamber, Yahudi olanlar ise Tevrat ve 

Musa peygamber üzerine yemin ettikleri mahkeme kayıtlarına kaydediliyordu. 

 

1.1.4. Yazılı Belgeler/Deliller 

 

Mahkeme sürecinde değerlendirilecek bir diğer hususu yazılı belgeler 

oluşturmaktadır. İncelediğimiz dönemin kayıtlarında Manisa sicillerinde müslim 

gayrimüslim davalarında delil olarak sunulmuş belgelere baktığımızda temessük71 ve 

hüccetlerin72 olduğu görülmektedir.73 

Osmanlı mahkemesi Mecelle öncesi dönemde yazılı belgelerin delil olmasına 

karşı mesafeli idi. Genel kabul gören duruma göre, yazılı belgelerin doğruluğu 

şahitlerce ispatlanması gerekliydi böylelikle sahte belgelerin düzenlenip, yargı 

kurumu mahkemenin yanıltılması önlemek amaçlanıyordu.74 

İncelediğimiz dönem içerisinde yazılı belgelerin davalarda ispat unsuru 

olarak sunulduğu ve haklılıklarını ispat ettiklerinde davaların bu seyir üzerinde 

sonuçlandığı görülmektedir. 

 

1.2 MÜSLİM VE GAYRİMÜSLİMLER ARASINDAKİ HUKUKİ DAVA 

KONULARI 

 

Mahkeme sürecine kısaca değindikten sonra müslim ve gayrimüslimler 

arasında kadı huzuruna gelen davaların neler olduğunu tespit ederek, davaları üç ana 

başlık altında tasnif ederek dava konularına göre başlıkların altında açıklayacağız. Bu 

başlık altında ilk olarak Manisa’nın müslim-gayrimüslim halkının davaya konu 

olmuş hukuki meselelerini ele alacağız. 

                                                             
71Diplomatik dilde borç verilmesi, borcun ödenmesi, bir şeyin teslim edilmesi veya teslim alınması 

durumunda karşı tarafa verilen belgedir. Mübahat S. Kütükoğlu, “Temessük”, DİA, Cilt.40, İstanbul, 

2011, s.413. 
72Osmanlı’da iki anlamda kullanılmıştır. İlk anlamıyla şahitlik, ikrar, yemin ve yeminden nükul gibi 

davayı ispata yarayan hukuki belgelerdir. İkinci anlamıyla ise kadı huzurunda tarafların ikrarını ve 

tasdikini içeren ve bir hükmü ihtiva etmeyen belgeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Mustafa Oğuz, 

Ahmet Akgündüz, “Hüccet”, DİA, Cilt.18, İSAM Yayınları, İstanbul,1998, s.446. 
73M.Ş.S 68, s.58/1; M.Ş.S. 79, s.9/2; M.Ş.S. 35, s.76/1, M.Ş.S. 46-A, s.233/1, M.Ş.S. 48, s.40/2, 

M.Ş.S 53, s.266/1; M.Ş.S 68, s.58/1; M.Ş.S 82, s.45/1. 
74Bayındır, “Örneklerle…..,s.70. 
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Şer’iyye sicillerine yansıyan davalar incelendiğinde ilk olarak davacı ve 

davalının isimlerinin kayda geçtiği ve devamında “ihzâr ve mahzarında takrir-i 

da’va edip”, “muvacehesinde takrir-i kelâm edip” gibi sicillerde sıkça gördüğümüz 

kalıpların kullanımından sonra, davacı kişilerin şikayet ve iddalarını nedenleriyle 

birlikte belirttikleri görülmektedir. Davacılar beyanlarının ardından davalıdan 

durumun sorulmasını ve gereğinin yapılmasını Osmanlı mahkemesinden talep 

ediyorlardı. 

Bu bölümde ele alacağımız davaya konu olmuş suçları mala karşı işlenmiş 

suçlar ve cana karşı işlenmiş suçlar olarak sınıflandırmak mümkündür. Buradaki 

davaların dışında kalan davaları diğer başlıklar altında sınıflandırıp, inceleyeceğiz. 

 

1.2.1. Miras Hakkı İle İlgili Kayıtlar 

 

Sözlük anlamı olarak ölen birinin yakınlarına kalan mal, mülk, para, terekeyi 

ifade eden miras, İslâm hukukunda kişiye ait bir hak olarak görülmüştür. Vefat eden 

ya da gaib olan bir kişinin ardından kalan mirasın taksim edilmesinden önce defin 

için gerekli masraflar ayrılmakta, hayattayken aldığı ve delillerle ispat edilmiş olan 

borçları terekesinden ödenmekte idi. Bu meblağlar ayrıldıktan sonra miras varisler 

arasında paylaştırılırdı. İslam hukukunda mirasçıların payları ayrı ayrı tespit 

edilmiştir. İslam hukuku evlat edinme ve yeminli hısımlığı miras sebepleri arasından 

çıkarmış; çocuklara miras hakkı tanımış, anne-babaya belirli bir pay ayırmış ve 

kadınların da miras hakkını titizle belirleyip korumuştur.75 

İslâm hukukuna göre miras konusunda engel teşkil eden bazı durumlar 

bulunmaktaydı;  

1.Farklı dine mensup kişiler birbirlerinin mirasında hak sahibi değildi; bir 

müslim gayrimüslime, bir gayrimüslim müslime mirasçı olamazdı. 

2. Dar’ül harbde yaşayan bir zimmi, İslâm ülkesinde yaşayan bir zimmiden 

miras hakkı alamazdı. İslam ülkesinde yaşayan bir müslüman, hangi İslâm devletinde 

olursa olsun birbirlerine mirasçı olabiliyorlardı. 

3. Miras bırakan kişinin katli miras engeli sayılmaktaydı. Katle yardım eden 

kişi mirasçılardan ise o da katil gibi miras hakkı dışında kalmaktadır. Meşru 

                                                             
75Cin, Akgündüz, Türk…, ss.548-549; Miras hakkının mirasçılara intikali hakkında detaylı bilgi için 

bkz: Ali Hikmet Berki, İslâm Hukukunda Ferâiz ve İntikal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

İstanbul, 1954. 
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müdaafa, vazife ifası, ceza ehliyeti bulunmayan ve akli melekeleri tam olmayan 

katillerin miras mahrumiyeti yoktur. Maliki mezhebi sadece kasten öldürmeleri, Şafii 

ve Hanbeliler ise tüm öldürme olaylarını miras engeli olarak görmüşlerdir. 

4. Köle olan şahıs, muristen miras alamazdı. Hür bir kişinin köle zevcesinin, 

oğlunun ve kızının miras hakkı olmuyordu çünkü kölenin mal varlığı 

bulunmadığından kendisine bırakılan miras efendisine ait sayılırdı. Bu durum 

efendinin sebepsiz zenginleşmesine yol açardı. 

5. Zinadan doğma bir çocuk babasının ve babasının akrabalarının varisi 

olamazdı. Lian ile nesebi reddedilen çocuğun babadan miras hakkı bulunmazdı. 

6. Varislerin içerisinde hamile olan var ise miras taksimi doğum gerçekleşene 

kadar ertelenirdi. 

7. Ölüm tarihinin bilinmemesi ve dinden çıkma gibi durumlar da mirasa engel 

teşkil ediyordu.76 

Tereke taksimlerinin kadıya intikal etmesi için mirasçılar arasında 

anlaşmazlıkların ortaya çıkması, varisler arasında haklarını koruyamayacak yaşta 

çocukların bulunması, vefat eden şahsın varisi bulunmaması, kişinin gaib olması gibi 

şartlardan birinin olması gerekirdi. Bu şartlar dışında kadılık makamının miras 

taksimine karışması İslam hukukuna uygun bulunmuyordu.77 

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler miraslarını kendi dini kurallarına göre 

taksim edebiliyorlardı. Varislerden birinin miras taksimini şer’i mahkemeye 

taşımasıyla, paylaşım İslam hukukuna göre yapılıyordu. Müslümanlar ve 

gayrimüslimlerde tereke taksiminin kadıya intikali için şartlar aynıydı, tıpkı 

müslümanlarda olduğu gibi bir gayrimüslimin terekesinin paylaşımına kadı direkt 

müdahale edemezdi.78 

İncelediğimiz döneme ait defterlerde miras konusunda mahkemeye taşınmış 

davalar tespit edilmiştir. Tespit edilen davaların neredeyse hepsi beytülmalla ilgilidir. 

Bir terekeye beytülmal tarafından el konulabilmesi için vefat eden kişinin varisi 

bulunmaması gereklidir. Bu şekilde el konulan mal varlığı amme menfaati ve 

muhtaçlar için kullanılırdı. Mirasın varisi olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuran 

                                                             
76Ekinci, Osmanlı…, ss.466-467; Vehbe Zuhâyli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Cilt.10,  İstanbul, 

1992, ss.327-328. 
77Alpay Bizbirlik, “Tereke Kayıtlarına Göre 17. Yüzyılın Ortalarında Manisa Ailesinin Sosyo-

Ekonomik Durumu”, Tarihin Peşinde –Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi-, 

Sayı.4, Konya, 2010, s.27. 
78 Ekinci, Osmanlı…,s.464. 
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biri olduğunda, varis olduğunu delillerle ve şahitlerle ispat ederek terekeyi 

beytülmaldan geri alma hakkına sahip oluyordu.79 

Beytülmalın kabz ettiği muhallefat davalarına örnek olarak; Gülbahar veled-i 

Çakır isimli Ermeniyye, medine-i münevvere reayasının beytülmal emini olan 

Mahmud bin Abdullah karşısında dava edip mezbur reayadan mürd olan İsrail veled-

i Çakır isimli ermenin mürd olduğunu, muhallefatına Mahmud tarafından el 

konulduğunu fakat kendisinin mürdün kardeşi olduğunu belirterek metrukatını talep 

ettiğini belirtmiştir. Mahkemede bulunan şahitlerin ermeni kadının söylediklerini 

doğrulayıp, şehadet ettikleri mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.80 Konu üzerine bir 

diğer örnekte; Çatal Kilise’den Yorgi veled-i Minol isimli zimmi, yave keferenin 

cizye ve beytülmal mukataasına iltizam emini olan Hacı ve müştereki Mehmed bin 

Fakih isimli kişilerin karyede mürd olan Ebipetriz isimli zimminin kardeşi olduğunu 

ve mezburların terekesine el koyduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştur. 

Mezburlar cevaplarında zimminin zevcesi dışında varisi olduğunu 

zannetmediklerinden terekeye müdahale ettikleri belirtmişlerdir. Şahitlerin Yorgi ile 

ölen zimminin kardeş olduğuna şehadet ettikleri sicile kaydedilmiştir.81 

Bir diğer örnekte beytülmal görevlisinin zimmiye ait olanların emanet olarak 

kaldığı görülmektedir. Aydın ve Saruhan’da kefere beytülmalı olan Osman bin 

Mustafa, mahfel-i kazada Ali Ağa mahallesinden Racmo veled-i Anton isimli zimmi 

karşısında dava edip Nif kazasına tabi Ören karyesinden halik olan Nikola’nın 

emanet tarikiyle kaldığını belirtmiştir. Mezburun ikrar ettiği mahkeme tutanaklarına 

kaydedilmiştir.82 

Bir başka örnekte ise, Manisa Yeni Han’da sakin zimminin gaib olduğunu 

beytülmal emini Osman ibn Mustafa Çavuş’un oda içinde bulunanları tespit edip 

terekesini hancı Mehmed’e emanet ettiği sicile kaydedilmiştir.83 

Sadece bir davada vefat eden bir müslümandan alacağı olduğu iddiasıyla bir 

Yahudinin varis olan kişiden talep ettiği görülmektedir.84 

                                                             
79Zuhâyli, s.351. 
80M.Ş.S. 42, s.294/2 (14 Zilhicce 1028-22 Kasım 1619). 
81M.Ş.S. 26, s.144/2 (15 Safer 1019-9 Mayıs 1610). 
82M.Ş.S. 80, s.98/1 (1 Rebiyülevvel 1052-30 Mayıs 1642). 
83M.Ş.S. 31, s.29/2 (15 Cemaziyülevvel 1022-3 Temmuz 1613). 
84Barim veled-i Asaf isimli Yahudi, vefat eden Receb bin Abdullah’ın varisi Ali Beşe ibn 

Abdullah’tan müteveffada çuka bahasından iki bin yedi yüz akçesi olduğunu ve muhallefatına 

geçtiğini söyleyip talep etmiştir. Ali Beşe, müteveffanın meblağı tam olarak teslim ettiğini belirtmiş, 

şahitler de müteveffanın deynini tam olarak ödediğine şehadet etmiştir. M.Ş.S. 56, v.64/3 (15 

Muharrem 1039-4 Eylül 1629). 
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Tablo 1: Miras Hakkı İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Miras Hakkı 

 

M.Ş.S. 16, s.197/3; M.Ş.S. 26, s.144/2; M.Ş.S. 31, s.29/2; M.Ş.S. 

32, s.102/1; M.Ş.S. 42, s.294/2; M.Ş.S. 46, s.137/2; M.Ş.S. 48, 

s.42/1; M.Ş.S. 56, v.64/3; M.Ş.S. 65, s.112/1; M.Ş.S. 68, s.103/1; 

M.Ş.S. 70, s.160/1; M.Ş.S.73, s.295/4; M.Ş.S. 80, s.98/1; M.Ş.S. 

82, s.117/1. 

 

 

1.2.2. Gayrimenkul-Menkul Kullanımları İle İlgili Kayıtlar 

 

Mülkiyet ya da mülk din hükümlerinin kabul ettiği insan ve meta ilişkisi olup, 

bu ilişki bağı bir malın sahibi statüsünde bulunan kişiye özel bir aidiyet ve kullanım 

hakkı tanımaktadır. Kişiler meşru yollarla bir mal elde ettiğinde sahiplik ve tasarruf 

hakkı kendilerine aittir ve bu aidiyet maldan başkasının yararlanmasına ve tasarruf 

etmesine engeldir.85 

Manisa şer’iyye sicillerinde incelediğimiz dönem içerisinde müslim ve 

gayrimüslimler arasındaki ilişkilere dair tespit edilen bir diğer dava konusunu 

kullanım hakları ile ilgili mahkeme kayıtları oluşturmaktadır. Bu husustaki davaların 

çoğunlukla miras olarak davacıya intikal eden bir malın tasarruf ve zaptı üzerine olan 

şikayetleri içeren belgeler olduğu anlaşılmaktadır. Davacı olan kişilerin tasarruf 

altında olan ya da zapt edilen malın veraset vasıtasıyla kendisine geçtiğini ispat 

etmeleri gerekliydi. Örneğin; Manisa sakinlerinden Abdurrahman Beğ ibn el-Hâc 

Mehmed, Çaprastlar-ı Kebir mahallesi sakinlerinden Yorgi veled-i Yani’yi 

mahallede olan bir bab fevkani evin altında olan menzilin babasının olduğunu, 

babasının ölümüyle kendisine intikal ettiğini ve zimminin tasarrufunda bulduğunu 

belirterek dava açmıştır. Yorgi menzili bir yahudiden iştira ettiğini ve 

Abdurrahman’ın babasının olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Şahitlerin el-Hâc 

                                                             
85Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Cilt.7, İstanbul, 1992, ss.11-12. 
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Mehmed’e ait mülk olduğuna ve ölünce varislerine geçtiğine dair şehadeti ile 

Abdurrahman’ın mülkü olduğu mahkeme tutanaklarına kaydedilmiştir.86 

Miras yoluyla intikal eden malların tasarrufuna dair bir diğer dava türünde 

ise; davacı kişiler malın kendilerine ait olduğunu ve bir başkasının kullanımında 

yahut zaptında olması sebebiyle durumu kadı huzuruna getiriyorlardı. Davalı olan 

kişi bahsi geçen malı ya hayattayken ölen kişiden ya da bir başkasından satın aldığını 

beyan edebiliyor ve mahkemede şahitlerin kendisinin beyanının doğruluğuna şehadet 

etmesiyle ispat edebiliyordu. Örneğin; Ermeniler mahallesinden mürd olan Balı 

veled-i Kirkor isimli Ermeni’nin zevcesi ve evlatlarına vasi olan Şehristan isimli 

hatun, Hacı Hüseyin ibn el-Hâc Abdi’yi Balı’nın muhallefatından Taşlıgiri isimli 

mevzide vaki iki dönüm bağını tasarruf ettiği gerekçesiyle dava etmiştir. Hüseyin, 

Balı hayattayken beş bin beş yüz akçeye aldığını ve meblağı teslim ettiğini 

söylemiştir. Hatunun satışı inkar etmesiyle, şahitlerin Balı’nın  satış yapıp meblağı 

teslim aldığına şahitlik ettikleri mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.87 

Diğer bir örnekte; Abdi Beğ ibn Haki isimli kişi, Yusuf isimli Yahudi’nin 

tasarrufunda olan evin babasından intikal ettiğini söyleyerek sorulmasını 

istediğinde,Yusuf evi Abdi Beğ’in validesi Kamer’den arz-ı haliye iken aldığını 

sonra kendisinin bina ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirdiği görülmektedir.88 

Kişiye ait eşyaların kullanımı da yakınları tarafından mahkemeye taşınabiliyordu.89 

Tasarruf konusunda başka bir dava örneğinde; Enarlıca mahallesinden Halil 

Beğ ibn Mehmed isimli kişi, Aşağı Ermeniler mahallesinden Murad veled-i Yagob 

ve Yagob veled-i (isim okunmuyor) isimli Ermenilerin karşısında dava edip Haki 

Baba kurbunda babasından intikal eden bağı Ermenilerin fuzulen zapt ettiğini, içinde 

mürd olan keferenin cifelerini defn ettiklerini belirterek sual olunmasını istemiştir. 

Mezburlar cevaplarında bahsi geçen yeri mezburun babası Mehmed hayatta iken 

aldıklarını mahkeme huzurunda belirtmişlerdir.90 

Bir başka örnekte davanın taraflarının mahkemede belirli bir tutar üzerine 

anlaştıkları sicile yansımıştır. Müslümanboz isimli karyeden İbrahim bin Yusuf 

isimli genç, Mihal veled-i Dimitri’nin kardeşi vefat ettikten sonra müstehak tapu 

olup sahib-i arzdan altı bin akçe tapu ile alınan yeri zimminin tasarruf ettiğini 

86M.Ş.S. 18, s.25/1, (15 Ramazan 1013-4 Şubat 1605). 
87M.Ş.S. 52, s.6/1, (29 Cemaziyelahir 1034-8 Nisan 1625). 
88M.Ş.S. 22, s.278/5, (Tarih belirtilmemiş). 
89M.Ş.S. 50, s.55/1( 5Rebiülahir 1033-26 Ocak 1624). 
90 M.Ş.S. 62, s.424/3,(Tarih belirtilmemiş). 
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belirterek dava etmiştir. Tarafların beş yüz akçeye sulh olup, mezburun talebi 

kalmadığı mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.91 

Kullanım haklarına dair dava örneklerinden biri de tasarruf hakkını taviz 

verme hususudur. Örneğin; Yeniçeri Hasan Beşe ibn Baki Beğ isimli kişi, Horos 

karyesinden Dimitri veled-i Kayalı isimli zimmiye Sultan Murad Han Vakfı 

dahilinde Sovuk Kuyu dimekle maruf yerde vaki otuz dönümlük tarlayı sahib-i arz 

tasarrufuyla taviz edip, meblağını aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.92 

Tasarruf davalarına dair diğer bir konu ise tımar ya da vakıflara ait yerlerin 

kullanım ve zaptına dair olan ihtilaflardır. Örneğin; baş defterdar Mustafa Paşa’nın 

vekili el-Hâc Hızır Beşe ibn Ahmed’in, Şemayil veled-i Saydi isimli yahudiyi Yurt 

Dağı nahiyesinden Kaba Ağaçlu tımarını zapt ettiği iddasıyla dava etmiştir. 

Yahudinin her senesini dört bin akçeye aldığını belirttiği şer’iyye siciline 

kaydedilmiştir.93 

Mal kullanımlarına dair bir başka davada ise; Horos karyesi sakinlerinden 

Hüseyin Beşe bin Abdullah, Muslu Beşe bin Cafer, Yorgi veled-i Turmuş, Aslan 

veled-i Mihal, Manoli veled-i Arslan, Konstantin veled-i Turmuş, diğer Arslan veled-

i Bazarlı isimli kişiler, karye-i mezbure sakinlerinden Kurdca veled-i Mihal isimli 

zimminin karyede olan kuyuların kurbunda olan yerlerin bir miktarının vakf yeri 

olduğunu, yeri mülk-ü menziline ilhak etme kastında olduğunu söyleyerek 

mahkemeye başvurmuşlardır. Kurdca cevabında yeri karye zabiti Turmuş Beşe’nin 

kendisine taviz ettiğini, fakat vakf kuyularının hududu dahilinde olduğundan, menzil-

i mezbure ilhakından fariğ olduğunu mahkemede belirtmiştir.94 

 

Tablo 2: Gayrimenkul-Menkul Kullanımları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

M.Ş.S 16, s.259/4, 265/1; M.Ş.S 18, s.25/1, 76/1, M.Ş.S 21, 

s.92/1; M.Ş.S 22, s.278/5; M.Ş.S 26, s.6/4; M.Ş.S 28, s. 293/2, 

294/1, 295/1; M.Ş.S. 32, s.41/2; M.Ş.S. 36, s.12/1, 32/3, 130/2, 

                                                             
91M.Ş.S. 26, s.6/4(Evâil-i Cemaziyelahir 1018/1-10 Eylül 1609). 
92M.Ş.S. 51, s.356/1 (Evâil-i Rebiülevvel 1032/3-12 Ocak 1623). 
93M.Ş.S. 65, s.90/2-3 (22 Cemaziyelevvel 1040- 27Aralık 1630). 
94M.Ş.S. 68, s.115/2 (Evâil-i Rebiülevvel 1043/5-14 Eylül 1633). 
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Gayrimenkul-

Menkul 

Kullanımları 

135/2; M.Ş.S. 38, s.52/4, 112/4, 138/3; M.Ş.S. 42, s.217/5; 

M.Ş.S. 44, s.13/5, 120/9; M.Ş.S. 48, s.23/3; M.Ş.S. 50, s.55/1; 

M.Ş.S. 51, s.356/1; M.Ş.S. 52, s.6/1; M.Ş.S. 53, s.21/4, 22/1, 

60/4, 61/1, 267/2, 299/1; M.Ş.S. 55, s.17/8-9; M.Ş.S. 60, s.27/3; 

M.Ş.S. 62, s.8/2, 52/6, 200/5, 207/5-6, 310/7, 424/3; M.Ş.S. 65, s. 

90/2-3; M.Ş.S. 68, s.115/2; M.Ş.S. 69, s.69/3-4; M.Ş.S. 70, 

s.190/4; M.Ş.S. 95, s.109/1; M.Ş.S. 98, s.82/1; 217/2. 

 

 

1.2.3. Mala Zarar İle İlgili Kayıtlar 

 

Kişiye ait mallara dair şer’iyye sicillerine yansıyan bir diğer dava türü, malın 

zarar görmesi sebebiyle ortaya çıkan şikayetlerden kaynaklıdır. Gasp olaylarından 

farklı olarak kişilerin mallarına zarar gelmesinden dolayı haksız bir fiil gerçekleşmiş 

oluyordu. Manisa şer’iyye sicilleri içerisinde müslim ve gayrimüslimler arasında bu 

tür şikayetlerin mahkemeye taşındığı kayıtlardan tespit edilmiştir.95 

Mala zarar verme olayı meydana geldiğinde şikayet sahibi yani davacı taraf,  

olayın seyrini ve yaşadığı durumu kadı huzurunda beyan ediyordu. Bunun üzerine 

mahkeme tarafından gönderilen heyet ile zararın boyutu tespit ediliyordu. Davacının 

şikayetinde haklı olduğu ispat edildiğinde, dava edilen şahıstan zararının tanzim 

edilip, mağduriyetinin giderilmesi isteniyordu. Örneğin; Cevriye bint İbrahim isimli 

kadın, bağban Mihal veled-i Nikola isimli zimminin mülkü kenarında talaş yaktığını 

ve duvarına zarar verdiğini belirterek şikayetini mahkemeye iletmiştir. Mimar başı ve 

diğer şahitlerle kadının duvarında oluşan hasarın tespiti yapılmış ve duvarın 

tamirinin Mihal tarafından yaptırılmasına mahkeme hüküm vermiştir.96 

Bir başka gayrimenkul zararı davasında ise zararın çavuş tarafından kadı 

huzuruna getirildiği anlaşılmaktadır. Dergâh-ı ali çavuşlarından Mustafa Çavuş, 

Horos Karyesinden Kayalı, Balı ve Dimitri vesair zimmilerin Mahmud Efendi’nin 

çayırlığına zarar verdikleri mahkeme huzurunda söylediğinde, çayırlığın Mahmud 

                                                             
95M.Ş.S. 16, s.19/1, 51/4; M.Ş.S. 32, s.369/8; M.Ş.S. 44, 102/2. 
96M.Ş.S. 16, s.19/1 (Evâhir-i Zilkade 1010/12-22 Mayıs 1602). 
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Efendi’nin mülkü olması sebebiyle mezburlara tenbih olunduğu mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.97 

Kişilere ait hayvanların izinsiz kullanımı ve kullanım sebebiyle hayvanların 

zarar görmesi veya telef olması durumunda ortaya çıkan şikayetler ve zararın tanzim 

talepleri için davacı kişiler Osmanlı mahkemelerine başvuruyorlardı. Konu üzerine 

tespit ettiğimiz örnekte; İbrahim Beğ ibn Abdullah, Turasi veled-i İstimad isimli 

zimmi karşısında İstimad zimmiye bir çift öküzünü verdiğini, izni olmadan hizmette 

kullanarak helak olmasına sebep olduğunu belirtip, tazminini talep ettiğini 

söyleyerek dava açmıştır. Zimmi, mahkeme huzurunda söylenenlere inkarla cevap 

vermiştir.98 

Müslim ya da gayrimüslim kişilerin mallarına zarar veren devlet görevinde 

olan bir kişi olsa da Osmanlı hukukunda kişilerin haklarını aradıkları mahkeme 

kayıtlarından anlaşılmaktadır. Horos karyesinden Tobaç veled-i Dimitri isimli 

zimmi, Sarı Çavuşzade Mustafa Çavuş’un kendisini eve götürüp darp ettiği ve iki 

kile buğdayı devr ettiğini söyleyerek kadıya başvurduğu görülmektedir.99 

Tablo 3: Mala Zarar İle İlgili Kayıtlar 

Dava Konusu Defter ve Belge Numaraları 

Mala Zarar M.Ş.S. 16, s.19/1, 51/4; M.Ş.S. 32, s.369/8; M.Ş.S. 44, 102/2. 

1.2.4. Konut Mahremiyetinin İhlali İle İlgili Kayıtlar 

İnsanların özel hayatlarının mahremiyeti kendilerine has olup, kimsenin bu 

alana girme hakkının olmaması aile hayatına ve ikamet ettikleri konutlarda 

kurdukları hayatlara saygı gösterilmesini gerektirir. İslam hukuku konut 

mahremiyetini kabul ederek, güvence altına alınması konusunda Kur’an’ı temel 

97M.Ş.S. 16, s. 51/4, (Tarih belirtilmemiş). 
98M.Ş.S. 32, s.369/8, (Tarih belirtilmemiş). 
99M.Ş.S. 44, s.102/2 (19 Cemaziyelahir 1029-22 Mayıs 1620). 
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almaktadır. “Girmenize izin verilmeyen evlere girmeyin”100ayetiyle başkasına ait bir 

eve izinsiz girmenin dinen uygun görülmediği anlaşılmaktadır. 

Osmanlı  kanunnamelerindeki maddeler örfi hukukun hane mahremiyetine ve 

konuya yaklaşımı anlamlandırmak adına önem taşımaktadır. İlk olarak Fatih 

Kanunnamesi’nin 41. Maddesinde geçen konuda, “…..bir kişi bir kişinin haremine 

nâzır olsa yirmi akçe cerime alına” ifadesi ile konut dokunulmazlığını ve özel 

hayatın mahremiyetini ihlal etmenin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.101 

II. Beyazıd Kanunnamesi’nde konu doğrudan yer bulmamış, cinsel bir suç

sebebi ortaya çıkarsa cezalandırılmıştır. Yavuz Sultan Selim’e ve Kanuni Sultan 

Süleyman’a ait kanunnamelerde aynı şekilde yer bulmuştur. Bahsi geçen 

kanunnamelere ait farklı maddelerinde konut dokunulmazlığına dair düzenlemenin 

yapıldığı görülmektedir. I. Ahmed Kanunnamesi’nde (madde.6) konut 

dokunulmazlığı cinsel bir suç sebebiyle yapılan ihlali değil, konut mahremiyeti 

ihlalinin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.102 

Manisa şer’iyye sicillerinde müslim-gayrimüslim unsurlar arasında ev 

basarak konut dokunulmazlığının ihlal edildiği dava kayıtları tespit edilmiştir. 

Horos karyesinden Nikola veled-i Demür isimli zimmi, Mustafa bin Arab’ın 

evini basıp avretini darp ettiğini belirterek mahkemeye başvurmuştur.103 

Bir diğer örnekte; Asaf veled-i Şimael, Şimael veled-i Asaf, Aslan veled-i 

Haim isimli Yahudiler, Ali Beğ ibn Abdullah’ın kılıç ile dükkanlarını basıp, katl 

etmek amacıyla saldırdığı ve elinden kurtulduklarında arkalarından odalarını 

bastığında Müslümanların onları kurtardığını söylemişlerdi. Mezbura sual 

olunduğunda inkarla cevap vermiş, davada bulunan Müslümanlar ise Ali’nin 

odalarını basıp, üzerlerine hücum ettiğine şahitlik etmişlerdir.104 

Konu ile ilgili başka bir örnekte ise hem konut ihlali hem de hırsızlık suçunun 

işlendiği tespit edilmiştir. Çaprastlar-ı Kebir mahallesinden Yani veled-i Andor 

isimli zimmi, Ali bin Mehmed’in mahallede vaki menzilinin duvarından aşıp 

girdiğini, sandığını bozup akçesini alırken kendisini görüp feryad ettiğinde, 

müslümanların kendisini duyup geldiğini ve menzili dahilinde ahz ettiklerini 

100Nur 24/27. 
101Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Cilt.1, OSAV, İstanbul, 1990, 

s.328.
102Seda Örsten Esirgen, “Osmanlı Hukukunda Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), Ankara, 2016,ss.2309-2310. 
103M.Ş.S. 34, s.547/3 (Evâhir-i Ramazan 1023-24 Ekim-3 Kasım 1614). 
104M.Ş.S. 51, s.101/5 (21 Safer 1033-14 Aralık 1623). 
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mahkemede beyan etmiştir. Ali cevabında Yani’nin evine hamr etmek için girdiğini, 

sandığı bozup akçesini ahz ettiğini ikrar etmiştir.105 

 

Tablo 4: Konut Mahremiyetinin İhlali İle İlgili Kayıtlar   

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Konut 

Mahremiyetinin 

İhlali 

 

M.Ş.S. 34, s.547/3; M.Ş.S. 51, s.101/5; M.Ş.S. 93, s.181/3. 

 

 

1.2.5. Hırsızlık İle İlgili Kayıtlar  

 

Hırsızlık hukuki bir kavram olarak başkasının malını rızası olmadan 

yararlanmak amacıyla alma fiilidir.106 Eski Türkçe’de uğrulama, Arapça’da sirkat ve 

serika kelimeleri ile ifade edilen hırsızlık suçuna İslam hukukunda had ve ta’zir suçu 

uygulanıyordu.107 

İslam hukukuna göre hırsızlık yani sirkat eylemi iki şekilde ifade ediliyordu. 

Sirkat-i suğra ile küçük hırsızlık eylemleri ve sirkat-i kübra ile büyük hırsızlık 

eylemleri olarak ayrılıyordu.108 Hırsızlık yapan kişiye bedeni olarak uygulanacak 

cezai yaptırım Kur’an’da Mâide suresi 5/38 ayettinde açıkça belirtilmiştir.109 Sirkat 

suçunun hukuken ortaya çıkması için bazı şartlar aranmaktadır: 

1. Suçun faili olan şahıs tam ehliyetli, ergenlik-buluğ çağına erişmiş 

olmalıdır. 

2. Suçun faili, hırsızlık suçunu iradesi ile bilerek işlemiş olmalıdır. 

                                                             
105M.Ş.S. 93, s.181/3 (21 Zilkade 1057/18 Aralık 1647). 
106Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu, Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve 

Cezası, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s.17. 
107Ali Bardakoğlu, “Hırsızlık”, DİA, Cilt.17, İSAM Yayınları, İstanbul, 1998, s.385; Cin, Akgündüz, 

s.306; Uğurlamak ve sirkat kelimelerinin kullanımı hakkında detaylı bilgi için bkz: Osmanoğlu-

Karahasanoğlu, ss.19-21. 
108Osmanoğlu-Karahasanoğlu, s.23. 
109Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah’tan ibret olarak ellerini kesin. 

Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. 
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3. Çalınan eşya bir başkasına ait olmalıdır. Çalan kişi, çaldığı malın ortağı 

ise; ya da devlet malı, vakıf malı veya ganimet malını çalmışsa bunlarda kendi 

hissesi olduğundan sirkat suçu oluşmaz ta’zir cezası verilir. Alacaklısından alacağını 

yada benzerini alması durumunda hadd cezası gerekli olmazdı. 

4. Çalınan şey bir mal olmalıdır. Çocuk ya da insan kaçırmak sirkat suçu 

olarak değerlendirilmemektedir. 

5. Çalınan malın belli bir kıymeti olmalıdır.  

6. Çalınan malın bozulmayan, kırılmayan bir meta olması gereklidir.  

7. Çalınan malın İslam hukuk kaidelerine göre meşru olması lazımdır. 

Müslüman ya da zimmi, bir müslümana ait şarabı çaldığında hadd suçu ortaya 

çıkmaz. 

8. Bir malın çalınmış kabul edilebilmesi için gizlice alınması gereklidir. Eğer 

alenen alınmışsa durum gasp suçunun sınırlarına girmektedir. 

9. Çalınan malın koruma altında olması, suçu işleyen kişi tarafından 

korunduğu yerden izinsiz olarak alınması gereklidir. 

10.  Suçun sabit olması için mağdur olan şahsın dava açması gereklidir. Zira 

bu durum şikayete bağlı bir cürümdür ve mağdurun talebi olmadan hakim cezai 

yaptırım uygulayamazdı. 

11. Olay ortaya çıktığında mahkemeye intikal etmeden çalınan mal sahibine 

geri verilirse sirkat suçu düşmektedir.110 

İslam fıkhı yanında Osmanlı kanununnamelerinde de hırsızlık suçuna dair 

ceza ve hükümlerin yer alması bize şer’i hukukla birlikte örfi hukukun bu suça nasıl 

yaklaştığı hakkında bilgiler sunmaktadır. II. Mehmed ile başlayarak, II. Beyazıt, I. 

Selim, I. Süleyman, III. Murad ve I. Ahmed dönemi kanunnamelerinde hırsızlık 

suçuna ilişkin hükümler suçun niteliğine göre uygulanacak cezai yaptırımların neler 

olduğunu göstermesiyle beraber Osmanlı hukuk anlayışı açısından da önemlidir.111 

                                                             
110Osmanoğlu-Karahasanoğlu, ss.27-28; Ekinci, ss.350-351; İslam hukukunun hırsızlık suçuna karşı 

tutumuna dair daha detaylı bilgi için bkz: Zuhaylî, İslâm Fıkhı.., Cilt.7, ss.387-416. 
111II. Mehmed kanunnamesinde hırsızlık suçuna dair hükümler için bkz: Ahmed Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Cilt.1, ss. 349-350; II. Beyazıt kannunamesinde hırsızlık 

suçuna dair hükümler için bkz: Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 

Cilt.2, İstanbul, 1990, ss. 42-44. I. Selim kannunamesinde hırsızlık suçuna dair hükümler için bkz: 

Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Cilt.3, OSAV, İstanbul, 1991 

ss.91-93. I. Süleyman kanunnamesinde suça dair hükümler için bkz: Ahmed Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Cilt.4, OSAV, İstanbul, 1992, ss.301-304.  III. Murad  

kannunamesinde konuya dair hükümler için bkz: Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve 

Hukuki Tahlilleri, Cilt.8, OSAV, İstanbul, 1994, ss. 114-115. I. Ahmed kanunnamesinde hırsızlığa 
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Müslümanların ya da gayrimüslimlerin kendi aralarında hırsızlık suçu ortaya 

çıktığı gibi müslim-gayrimüslim unsurların bu suç sebebiyle karşı karşıya geldikleri 

ve olayı Osmanlı mahkemelerine taşıyarak haklarını aradıkları şer’iyye sicillerinden 

anlaşılmaktadır. İncelediğimiz dönem aralığında bu suç sebebiyle Manisa 

mahkemesine yansımış müslim ve gayrimüslim kişiler arasında davalar olduğu tespit 

edilmiştir. Doğrudan hırsızlık suçlaması ile dava açıldığı gibi, kayıp olan bir mal ya 

da eşyanın başka birinde bulunmasıyla hırsızlık iddiası üzerine açılan davaların da 

olduğu mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

İsak veled-i Kurd isimli Yahudi, Hasan bin Mustafa’nın evine girdiğini 

Manisa vukkiyyesi ile yirmi vukiyye çukasını aldığı belirterek mahkemeye 

başvurmuştur. Durum Hasan’a sorulduğunda kendisinin almadığını, alanların ona 

teslim ettiğini belirtiği mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.112 

Hırsızlık üzerine başka bir davada; İmad mahallesinden Bektaş ibn Mustafa, 

Kafir mahallesinden Nikola karşısında dört aded Rumeli camus gönünün sirka 

olduğunu ve Nikola’nın elinde bulduğunu iddia edip sorulmasını istemiştir. Nikola 

cevabında camus gönünü Murtaza oğlunun hizmetkarından aldığını belirtmiştir.113 

Bir başka örnekte ise; Baki bin Abdi isimli kişi, Aslan veled-i Mosi isimli 

Yahudi karşısında evinde avretine ait altın bileziğin kaybolduğunu ve mezbur 

Yahudi’nin anasının almış olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurduğu 

görülmektedir.114 

Başka bir örnekte yeniçeri keçeleri için tiftik toplamaya memur olan el-Hâc 

Abdurrahim Beğ ibn Cafer isimli kişi, Yani veled-i Padra isimli zimmiyi keçelere 

mahsus tiftiği debbağhaneden alırken ahz ettiklerini söylediğinde, zimmi mahkeme 

huzurunda on beş defa tiftik aldığını belirtmiştir.115 

Hırsızlık suçlamasıyla karşılaşan ve inkarla cevap veren kişilerin halleri 

şahitlerden ya da ahaliden sorulmaktaydı. Manisa’da subaşı olan Ali Ağa ibn 

Mustafa isimli kişi, Yukarı Ermeniler mahallesinden Ovagim veled-i Avrahim isimli 

zimminin basmacı olduğu Germiyan sancağında vaki Denizli kazasında bir ustanın 

yanında olduğunu, bir eşyasını ahz ettiğini belirtip sual olunmasını istemiştir. 

                                                                                                                                                                             
dair hükümler için bkz: Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Cilt.9, 

OSAV, İstanbul, 1996, ss. 499-503. 
112M.Ş.S. 15, s.71/6, (Tarih belirtilmemiş). 
113M.Ş.S. 20, s.174/10, (Tarih belirtilmemiş). 
114M.Ş.S. 32, s.61/5, (Tarih belirtilmemiş).. 
115M.Ş.S. 65, s.216/3 (Evâil-i Zilkade 1040/ 1-10 Haziran 1631). 
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Zimminin inkarla cevap vermesi üzerine, halinin ahaliden sorulduğu mahkeme 

tutanağına kaydedilmiştir.116 

Manisa şer’iyye sicillerine baktığımızda hırsızlık iddiası üzerine açılan 

davaların neredeyse tamamına yakınının kayıp hayvanların başkasında bulunması 

üzerine ortaya çıktığı görülmektedir. Böyle bir iddia karşısında dava edilen kişiler 

ismi geçen hayvanı birinden satın aldığını mahkeme huzurunda söyleyebiliyorlardı. 

Örneğin; Denizli’den Veli Bin Hüseyin, Murad veled-i Kirkor isimli Ermeni tacir 

karşısında sarı tüylü sol yanı dağlı kancık katırının zayi olduğunu, Yahudide 

bulduğunu beyan edip sorulmasını istemiştir. Ermeninin cevabında katırı beş yıl önce 

otuz guruşa aldığı mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.117 

Başka bir davada Muslu bin İbrahim isimli kişi, bağban Nikola veled-i Minol 

isimli zimmi karşısında bir res’ su sığırının zayi olduğunu, mezburda bulduğunu 

söylerek dava etmiştir. Zimmi hayvanın bahçesine girdiğini ve tuttuğunu mahkeme 

huzurunda belirtmiştir.118 

Başka bir davada ise davacının mülkünden zayi olup, dava ettiği şahısta 

bulduğunu iddia ettiği hayvanın davalının kendi hayvanından doğduğunu söylediği 

tespit edilmiştir. Hasan bin Ahmed isimli kişi, (sicilde zimminin ismi yazılmamış) 

zimmi karşısında siyah tüylü kancık katırın kendi mülkü olduğunu, mülkünden zayi 

olduğunu ve mezburda bulduğunu söylemiştir. Mezbur cevabında kendisinin 

kısrağından doğma mülkü olduğunu belirtmiştir.119 

Hayvanlarını başkasında bulduğunu iddia eden kişiler eğer şahitlerle 

hayvanın kendine ait olduğunu ispat edebiliyorsa davacı kişiye hayvanı satmadığına 

dair yemin teklif edilerek yemin edip etmemesine göre karara varılıyordu. Aşağı 

Ermeniler mahallesinden Azad veled-i Merkik İsimli Ermeni, Keçelü karyesinden 

Osman bin Hüseyin’i siyah tüylü erkek merkebin kendi mülkü olup, zayi olduktan 

sonra Osman’ın yedinde bulduğunu söyleyerek dava etmiştir. Osman cevabında 

merkebi bir yıl önce satın aldığını, Ermeninin mülkü olduğunu bilmediğini 

belirtmiştir. Mahkemede şahitler merkebin Ermeniye ait olduğuna şahitlik etmişler, 

bunun üzerine Ermeniye merkebi satmadığına dair yemin teklif edildiğinde, mezbur 

yemin etmiştir.120 

                                                             
116M.Ş.S. 91, s.69/2 (5 Receb 1054- 7 Eylül 1644). 
117M.Ş.S. 30, s.213/4 (Evâil-i Şaban 1020/9-18 Ekim 1611). 
118M.Ş.S. 51, s.267/2 (Rebiülevvel 1034/Aralık-Ocak 1624/1625). 
119M.Ş.S. 67, s.192/11, (Tarih belirtilmemiş). 
120M.Ş.S. 82, s.18/3 (16 Rebiülevvel 1044-25 Haziran 1641). 
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Eşya konusunda ise; Kafirboz karyesinden Harto bint Yaniki isimli zimmiye, 

Karaca Ahmed’den Mehmed bin Yusuf karşısında İlyas Paşa istilası zamanında 

şehirde sakin olduğu el-Hâc Ali’nin evinden zayi olan esbabı mezburun yedinde 

bulduğu gerekçesiyle dava edip sorulmasını istediği mahkeme kaydında 

görülmektedir.121 

 

Tablo:5 Hırsızlık İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Hırsızlık 

 

M.Ş.S 15, s.71/3-6; M.Ş.S 16, s.283/4; M.Ş.S 18, s.32/5, 190/4, 

191/1, 243/1; M.Ş.S 20, s.174/10, M.Ş.S 22, s.26/3-5-6; M.Ş.S 

23, s.237/7; M.Ş.S 24, s.29/1; M.Ş.S 25, s.12/1, 30/4; M.Ş.S 27, 

s.65/10, 233/1; M.Ş.S 29, s.105/5; M.Ş.S. 32, s.61/5, 247/5; 

M.Ş.S. 37, s.2/1; M.Ş.S. 38, s.64/4-5; M.Ş.S. 46-A, s.182/2, 

M.Ş.S. 61, s.127/10, 128/1-2-4-5; M.Ş.S. 62, s.238/4; M.Ş.S. 65, 

s.216/3; M.Ş.S. 67, s.34/2; M.Ş.S. 68, s.18/5; M.Ş.S. 70, 

s.248/10, 278/2-3; M.Ş.S. 88, s.47/9, 189/7, 190/1; M.Ş.S. 91, 

s.69/2; M.Ş.S. 93, s.46/1, 181/3. 

 

 

Hırsızlık İddiası 

 

M.Ş.S. 30, s.213/4, M.Ş.S. 34, s.199/2-3-4, M.Ş.S. 46, s.267/2; 

M.Ş.S. 51,s.267/2, M.Ş.S. 52, s.49/2, M.Ş.S. 62, s.239/1; M.Ş.S. 

67, s.192/11; M.Ş.S. 69, s.6/1, .289/1; M.Ş.S. 82, s.18/3; M.Ş.S. 

85, s.182/2; M.Ş.S. 98, s.221/4. 

 

 

 

 

 

                                                             
121M.Ş.S. 69, s.289/1(23 Rebiülevvel 1044-16 Eylül 1634). 
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1.2.6. Gasp İle İlgili Kayıtlar  

 

Kelime olarak bir şeyi zorla alma anlamına gelen, terim olarak ise bir malı 

sahibinin izni olmadan zorla almayı ifade eden gasp fiili, mala karşı işlenen 

suçlardan biridir. Gasp eden kişiye gâsıb, gaspedilen mala mağsûb, mal sahibine 

mağsûbun minh denilmektedir.122 

Gasp unsurlarının başında gaspedilen malın sahibinden açıkça ve zorla 

alınması gelir aksi takdirde korunan bir malın gizlice alınması hırsızlık suçu olarak 

değerlendirmek gereklidir. Bir fiilin gasp sayılması için malikin zilyedliğini 

gidermek (izâle-i yed-i muhikka), gâsıbın zilyedliğini tesis etmek (isbât-ı yed-i 

mubtıla) ve bu iki durumun bir arada olması gereklidir.123 

Bu fiilin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Cezai olarak 

hükümlülüğü ta’zir cezasının uygulanmasıdır. Hukuki olarak ise; malın iadesi ve  

tazmin borcu ortaya çıkmaktadır. Gaspedilen mal bir değişime uğramamış ve aynı 

duruyor ise sahibine iade edilmesi icab ederdi. Mal değişime uğrayıp, eski 

özelliklerinin çoğunu kaybettiyse bahsi geçen mal gaspçıya ait görülüp, mal sahibi 

tazminini talep edebilmektedir. Asıl malın özünde değişiklik olmadan piyasa 

değerinin düşmesi halinde, malın iadesi istenildiğinde malın sahipleri değer kaybını 

isteyemezlerdi. Gasp edilen malın iadesinin mümkün olmadığı durumlarda tanzmini 

talep edilebilirdi. Malın benzeri varsa benzeri ile yoksa değeri mal sahibine ödenirdi. 

Mal üzerinde ziyadelerin ortaya çıkması ve tamamının mal üzerinde bulunması 

durumunda iade edilmelidir. Menfaat bir maldan yararlanılması halinde istenilecek 

bedeldir ve gayrimenkullerin tanzimi için istenilir. Gasp edilip kullanılan mal için 

sahibine ecr-i misil ödenmelidir.124 

İslam hukuku açısından gasp edilen malın tıpkı hırsızlıkta olduğu gibi bir 

değer taşıması ve dinen kullanımı yasaklanmamış olması gerekiyordu. İçki ve domuz 

eti gibi malların İslam dininde mütekavvim sayılmaması gasp fiilini ortaya 

çıkarmamaktadır.125 

                                                             
122Cin, Akgündüz, s.625. 
123Mehmed Akif Aydın, “Gasp”, DİA, Cilt.13, İSAM Yayınları, İstanbul, 1996, s.387. 
124Cin, Akgündüz, ss.627-629. Gasp suçunun İslam fıkhında nasıl değerlendirildiğinin detayı için bkz: 

Zuhayli, ss.193-232. 
125Aydın, s.388. 
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Manisa’nın müslim ve gayrimüslimleri arasında gasp sebebiyle açılmış 

davalara bakıldığında ekseri hayvan, akçe, esbab ve eşyaların zaptedildiği 

anlaşılmaktadır. Memnu mallara dair gasp konusunda örneğe rastlanmamıştır. 

Yorgi veled-i Minol isimli zimmi, Hüseyin bin el-Hâc Ahmed’in yoluna gelip 

bargirini, kemer kuşağını, on iki bin akçesini aldığını söylemiştir. Mezbur Hüseyin’e 

sorulduğunda inkarla cevap vermiş ve nefsine babası el-Hâc Ahmed kefil 

olmuştur.126 

Zimmiler mahallesinden Yani veled-i Yorgi isimli zimmi, İstanbul’da sakin 

Osman bin Abdullah isimli kişinin sürüsünden yüz elli koyununu gasp ettiğini 

söyleyerek dava etmiş, mezbura sorulduğunda inkarla cevap vermiştir.127 

Gasp olayları sırasında özellikle malını korumaya çalışan kişilerin yaşanan 

arbedede yaralandıkları mahkeme kayıtlarında görülebilmektedir. Horos karyesinden 

Kayalı oğlu Yasef isimli zimmi, Yusuf Ağa’nın hizmetkarı olan üç kişinin merkebini 

almak istediklerini, kendisinin onlardan almak istediğinde  içlerinden birinin silahla 

üzerine geldiğini, başından ve elinden yaralandığını beyan ettiği mahkeme kaydı bu 

hale örnek oluşturmaktadır.128 

Mahkeme huzurunda gasp davasının taraflarının aracılık ile belirlenen tutar 

üzerinde anlaşıp sulh oldukları hallerde şer’iyye sicillerinde görülmektedir. Anberi 

Efendi, Horos karyesi sakinlerinden Aslan ve Yani isimli zimmilerin kendisini darp 

ettiğini bin altmış akçesini aldıklarını ve gadr eylediklerini söyleyerek dava etmiştir. 

Tavassut ile tarafların bin altmış akçeye sulh eyledikleri mahkeme tutanaklarına 

kaydedilmiştir.129 

 

Tablo 6: Gasp İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

M.Ş.S. 34, s.9/3, 296/2-5; M.Ş.S. 42, s.4/1, 104/2-3; M.Ş.S. 46, 

s.136/3; M.Ş.S. 46-A, s.5/1; M.Ş.S. 51, s.417/1, 466/4; M.Ş.S. 

                                                             
126M.Ş.S. 34, s.296/2-5, (Tarih belirtilmemiş). 
127M.Ş.S. 51, s.466/4 (Rebiülahir 1032/Şubat-Mart 1623). 
128M.Ş.S. 55, s.83/3(Evâsıt-ı Cemazielahir 1035/ 9-19 Mart 1626). 
129M.Ş.S. 98, s.227/1( 5 Rebiülahir 1070/ 20 Aralık 1659). 
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Gasp 55, s. 33/1, 83/3, 106/7; M.Ş.S. 69, s.6/1; M.Ş.S. 79, s.73/3; 

M.Ş.S. 80, s.146/3-4; M.Ş.S. 98, s.227/1. 

1.2.7. Eşkıyalık İle İlgili Kayıtlar 

İslam ülkesinde insanların yollarını kesip müslim ya da gayrimüslim 

insanlara saldırarak mallarının alınması, yaralanmaları ve hatta ölümlerine sebep 

olunması hırâbe suçudur. Bu suç ağır şekilde cezalandırılan suçlardan olmuştur130. 

Çünkü asayişin sağlanması hem can güvenliği hem seyahat ve ticaret emniyeti 

açısından elzemdir. Suçun cezası işleniş biçimine göre farklılık göstermektedir; 

1. Kişi mal gasp etmeden ve can kaybına sebep olmadan yakalanırsa pişman

oluncaya kadar eğer pişman olmazsa ömür boyu haps edilirler. 

2. Mal alınıp kişilere hırsızlık sayılabilecek derecede pay düştüyse sağ elleri

ve sol ayakları kesilir. 

3. Mal zapt etmeyip insanların ölümüne sebep olunması halinde hadd cezası

ile öldürülürler. 

4. Nisap miktarı mal alınıp, olayda yaralama da var ise yalnız el ve ayakları

kesilir. 

5. Nisap miktarı mal alınmamış, kişiyi öldürmemiş sadece yaralamışlarsa

hadd cezası uygulanmaz, kısas yapılır. 

6. Nisaptan az mal alıp ya da hiç almadıkları halde kişiyi öldürmüşlerse hadd

yapılmaz, kısas uygulanır. Aldıkları malları tanzim etmeleri gerekir. 

7. Nisap miktarı mal alıp, adam öldürmüşlerse yakalandıklarında asılarak

idam edilirler.131 

Eşkıyalık hareketleri Akdeniz dünyasında ve Osmanlı’da XIV. yüzyıldan 

itibaren etkili olmaya başlamış, XVI. yüzyıl ile birlikte artarak ilerlemişti. XVII. 

yüzyılda daha da sıkıntılı bir hale gelmişti. Nüfusun artması, ekonomik sıkıntılar, 

siyasi iktidarın zayıflaması gibi sebeplerin bu faaliyetlerin artmasında mühim bir 

130Maide 33/34. 
131 Ekinci, ss.352-353. 
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etkisi olmuştur.132 Bu faaliyetlerde bulunanlar sadece insanların mallarına el koymak, 

şehirlere zarar vermekle kalmamış; halka şiddet uygulamış, insanların ırzlarına ve 

canlarına kast ederek halk arasında korku yaratmışlardır.133 

XVII. yüzyılda olduğu gibi XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda devam eden 

savaşların genellikle yenilgi ile sonuçlanması, kazaların idari görevlilerinin 

savaşlarda bulunmaları, seferden kaçanların olması, idarenin zayıflaması, 

sancaklarda malikane sisteminin uygulanmaya başlanması, savaşların masrafları 

sebebiyle halktan ağır vergiler alınması eşkıyalık hareketlerine temel sebep olarak 

düşünülebilir.134 

Batı Anadolu’da eşkıyalık faaliyetlerini uzun süre sürdürebilmelerinde 

coğrafyanın ekolojik, topoğrafik ve sosyal olarak müsait olması önemli bir 

etkendir.135  

Müslim-gayrimüslim münasebetlerine dair eşkıyalık ile ilgili davaların varlığı 

Manisa sicillerinde tespit edilmiştir. Bazı davalarda suçu işleyen kişiler hakkında 

zannın olması durumunda kefil talep edilebilmekteydi. Örneğin; Yakob isimli 

Yahudi, Halil Beğlü’den Seyyid Ahmed bin İlyas, Hasan bin İbrahim ve Mehmed 

bin Hüseyin isimli kişilerin Tire yolunda kervan yoluna inerek emval ve erzakını 

yağmaladıklarına dair zannı olduğunu belirterek kendisine kefil verilmesi talebinde 

bulunmuş ve kefiller mahkeme evrakına kaydedilmiştir.136 

Bir diğer örnekte; Duka veled-i Yorgi isimli zimmi, Yurt Dağı’nda 

Süleymanlu karyesi sakinlerinden Musa bin Hızır isimli kişi ve altı neferin, sekiz 

nefer refikleri ile Sökülü isimli karyeye giderken kendilerini bastıklarını esbab ve 

akçelerini aldıklarını söyleyerek dava etmiştir. Musa inkarla cevap verip, kendisine 

yemin teklif edildiğinde zimmi ve refiklerinin esbabını almadığına yemin ettiği 

mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.137 

Başka bir örnekte ise, davacının iddiaları karşısında davalının kadı huzurunda 

suçlamayı inkar ettiği görülmektedir. Kurt veled-i Haham isimli yahudi, Muslu isimli 

                                                             
132Fernand Braudel, II. Felibe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, (Trc. M. Ali Kılıçbay), 

C.2, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1990, s.61-70. 
133 M. Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, Resimli Ay 

Matbaası, İstanbul, 1944, s.143-144. 
134M.Çağatay Uluçay, 18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, Berksoy 

Basımevi, İstanbul, 1955, s.56. 
135Mehmet Başaran, Aysun Sarıbey Haykıran, Ali Özçelik, Atçalı Kel Mehmed Efe Batı 

Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2018, s.44-45. 
136M.Ş.S 16, s.197/6. 
137M.Ş.S. 25,s. 219/5-6 (Evâil-i Zilhicce 1018/25 Şubat-6 Mart 1610). 
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kişinin dört buçuk ay önce sekiz nefer şaki ile basarak altın, guruş, kaftan, gömlek ve 

bazı esbablarını garet ettiğini belirtmiş, mezbura sorulduğunda inkarla cevap 

vermiştir.138 

Tablo:7 Eşkıyalık İle İlgili Kayıtlar 

Dava Konusu Defter ve Belge Numaraları 

Eşkıyalık M.Ş.S 16, s.197/6; M.Ş.S 25, s.219/5-6; M.Ş.S 27, s.99/6-7-8, 

223/1; M.Ş.S 29, s.56/10-11-12; M.Ş.S. 32, s.80/1, 373/8, M.Ş.S. 

34, 296/2-5, M.Ş.S. 40, s.232/3; M.Ş.S. 46, s.208/4. 

1.2.8. Saldırı İle İlgili Kayıtlar 

Kişiler arasında dava konusu olan bir diğer husus saldırı eylemidir. Saldıran 

kişinin amacının ya karşısındaki kişiyi yaralamak ya da öldürmek olduğu şer’iyye 

sicillerinde davacı tarafın beyanlarından anlaşılmaktadır. Müslim ve gayrimüslimler 

arasında saldırı konusundaki davaların mahkeme kayıtlarından tespit edilmiştir. 

Sabuncu karyesinden Yanaki isimli zimmi, Hasan bin Abdullah’ın bıçak 

çekip kendisini vurmak üzere olduğu sırada Turgud vesair Müslümanlar tarafından 

kurtarıldığını, Hasan’ın Turgud’u sol kolundan yaraladığını söyleyerek sual 

olunmasını istemiştir. Hasan’ın cevabında sarhoş olup ne yaptığını bilmediği 

mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.139 

Karşılaştığımız bir diğer dava da Yahudi iken Müslümanlığı seçen bir kişinin 

yahudilere saldırmasının mahkemeye intikal ettiği görülmektedir. Altı bölük halkına 

Kethüda piri olan Mustafa Beğ ibn Mehmed, yahudi iken müslüman olan Ali Beğ ibn 

Abdullah’ın çarşı içinde katl kasdıyla Yahudilere saldırdırıp, yaraladığını bu sebeple 

elinden kılıcını aldığını belirtmiştir. Asaf veled-i Şimael, Şimael veled-i Asaf, Aslan 

veled-i Haim isimli Yahudiler Ali Beğ’in dükkanlarını bastığını katl kasdıyla 

138M.Ş.S. 46, s.208/4 (5 Şevval 1031-13 Ağustos 1622). 
139M.Ş.S. 38, s.444/1, (Tarih belirtilmemiş). 
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saldırdığını belirterek dava ettiklerinde, Ali inkarla cevap vermiştir. Şahitler Ali’nin 

sarhoşluğuna mahkemede şahitlik etmişlerdir.140 

Saldırı üzerine başka bir davada ise; Tatar veled-i Mergiri isimli ermeninin, 

Hızır Beşe ibn Abdullah’ın bıçakla üzerine hücum ettiğini, avreti ve kızına şetm 

ettiğini belirterek dava etmiştir. Mezbura sorulduğunda inkarla cevap vermiş fakat 

şahitler ermeninin üzerine hücum ettiğini gördüklerini söyleyip, şahitlik etmişlerdir. 

Bazı gayrimüslimlerin de meclis-i şer’e gelip kendilerine şetm ve taaddî ettikleri 

mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.141 

 

Tablo 8: Saldırı İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Saldırı 

 

M.Ş.S. 34, s.352/6; M.Ş.S. 38, s.444/1; M.Ş.S. 42, s. 4/1; M.Ş.S. 

51, s. 60/7-8-9,  101/5, M.Ş.S. 56, s.22/4; M.Ş.S.62, s.377/8-9; 

M.Ş.S. 69, s.80/2-3. 

 

 

1.2.9. Darp ve Yaralama İle İlgili Kayıtlar 

 

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli anlaşmazlıklar insanlar arasında zaman zaman 

şahsa karşı işlenen bir suçlardan olan darp ve yaralama eylemlerinin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Manisa sicillerine baktığımızda, Müslüman ve 

gayrimüslimler arasında meydana gelen darp ve yaralama olaylarının mahkemeye 

taşıdığı görülmektedir. 

Darp fiiline maruz kalan kişiler haklarını aramak için sıklıkla durumu kadı 

huzuruna intikal ettirmişlerdir. Aşağı Ermeniler mahallesi sakinlerinden Yakub bin 

İskender isimli kişi, Murad veled-i Asab isimli Ermeninin zevcesini darp ederken, 

zevcesi ile ayırmak için gittiklerini kendilerini taş ile darp ettiğini söylemiştir. Sual 

                                                             
140M.Ş.S. 51, s.60/7-8-9, (Tarih belirtilmemiş). 
141M.Ş.S. 69, s.80/2-3, (Tarih belirtilmemiş). 
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olunan ermeni inkarla cevap vererek, kendi zevcesine taş atarken hatayla mezbureye 

geldiğini mahkeme huzurunda belirtmiştir.142 

Başka bir dava örneğinde; Ömer bin İbrahim isimli kişi, Nikola veled-i Mihal 

isimli zimminin kefereden avretler ile kendisine ait bağ içinde meclis-i meşk ettiğini, 

bunları çıkarmak isterken zimmi ile avretlerin kendisini darp ettiği gerekçesiyle dava 

etmiştir. Zimmi cevabında bağında toplandıklarını fakat darp etmediklerini belirtmiş. 

Beyyine talep olduğunda şahitler mezburun takririne şehadet etmişlerdir.143 

Diğer bir dava kaydında; Yahudi taifesinden Kurtoğlu isimli Yahudi, İsmail 

ibn Derviş’in kendisini darp edip yaraladığını söyleyerek dava etmiştir. İsmail 

cevabında bir yumruk vurduğunu mahkemede belirtmiştir.144 

Mayer isimli Yahudi, Seyyid Abdi bin el-Hâc Mehmed’in kendisini darp edip 

yaraladığını söyleyerek mahkemeye başvurmuştur. Mezbura sorulduğunda inkarla 

cevap vermiş fakat şahitler durumu doğrulamıştır. Bunun üzerine Abdi suçlamayı 

kabul ederek, darp etmeyi gerekli gördüğünü mahkeme huzurunda belirtmiştir.145 

Darp ve yaralama suçu ne tür aletle gerçekleştiği belgelerde açıkça ifade 

edilmekteydi. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında ortaya çıkan bu dava türünde 

genellikle taş, sopa, bıçak, hançer, satır, kılıç, silah, tüfek gibi eşyaların kullanıldığı 

belgelerden anlaşılmaktadır. 

Eylem mağduru olan kişiler kendileri gelebilecek durumda ise mahkemeye 

gelip, yaşadıklarını olayları anlatıp, yapan kişinin kim olduğunu açıkça ifade ederek, 

dava ettiği kişiden sorulmasını ve yaralarının muayene edilerek kayıt altına 

alınmasını talep edebiliyorlardı.146 Horos karyesinden Yako veled-i Demür isimli 

zimmi, Manisa Karaköy’de kasap Ali’nin dükkanı önünde İbrahim Beğ’in  

hizmetkarı Mustafa’nın sağ kolundan ve zuhurundan bıçakla yaraladığını söyleyip 

keşf olunması talebiyle mahkemeye başvurmuştur. Sağ kolu ve zuhurunda yara 

olduğu mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.147 

Yaralı olan kişi mahkemeye gelemeyecek durumda ise yakınları ya da 

mahalle sakinleri tarafından durum Osmanlı mahkemesine bildirilerek, yaralının 

                                                             
142M.Ş.S. 61, s.3/2-3(29 Muharrem 1039-18 Eylül 1629). 
143M.Ş.S. 67, s.138/2 (17 Zilkade1047-2 Nisan 1638). 
144M.Ş.S. 91, s.138/2 (Tarih belirtilmemiş). 
145M.Ş.S. 16, s.250/4-5(Tarih belirtilmemiş). 
146Sabbaglar dükkanlarında sakin olan Dimo veled-i Yani yaralı olarak mahkemeye gelip Hasan 

Beşe’nin gulamı Kasım’ın kendisini bıçakla yaraladığını söyleyerek, yaralarının keşf olunmasını 

istemiş. Sol omzu başında bıçak yarası olduğu müşahade olunup, Kasım’a sorulduğunda inkarla cevap 

verdiği mahkeme tutanağına kaydedilmiştir. M.Ş.S. 69, s.275/2-3, (15 Safer 1044-10 Ağustos 1634). 
147M.Ş.S. 23, s.231/4 (Evâil-i Şaban 1016/ 21-30 Kasım 1607). 
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durumunun keşf ve tahrir olunması isteniyordu. Kafirboz karyesinden Ahmed Çavuş 

ibn Abdullah, Ahmed Beğ bin Abdullah, Ahmed Beğ ibn Koca Yeniçeri, Arslancı 

Ali Beğ ve Muslu bin Hüdaverdi isimli kişiler ve Turmuş veled-i Konstantin, Kosta 

veled-i Yorgi, Dimitri veled-i Hızır, Hızır veled-i Berencer isimli zimmiler 

mahkemeye gelerek Murad veled-i Serkiz isimli zimminin alet-i darp ile vurulup, 

yaralandığını söyleyerek üzerine varılıp keşf olunmasını istemişlerdir. Yaralının 

üzerine varıldığında sağ böğrü ve sol omzunda bıçak yarası olduğu, bıçakla vurulup 

bağırsaklarının dışarı çıktığı müşahade olmuştur. Murat isimli zimmiye yaralayanlar 

sorulduğunda, kendisini yaralayanların Davud Çelebi’nin hizmetkarı Mustafa bin 

Hacı İbrahim ve diğer Mustafa bin Abdullah olduğunu beyan etmiştir. Yarası 

sebebiyle ölmesi durumunda, veresesinin bu kişilerden talep edilmesini ve ahaliden 

dava ve talebi bulunmadığı mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.148 

Diğer davalarda olduğu gibi tavassut yöntemiyle tarafların anlaştıkları ve 

davadan vazgeçtikleri durumların olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Manisa’ya tabi 

Horos karyesinden Alifer ve Aslan veled-i Bazarlı isimli zimmiler, el-Hâc Yahya 

mahallesi sakinlerinden el-Hâc Hasan Beşe ibn el-Hâc Şaban’ın kendilerini hançerle 

vurup yaraladığını belirterek dava ettiklerini, tavassut ederek aralarında olan davadan 

fariğ oldukları sicile kaydedilmiştir.149 

Darp-yaralama konulu Manisa sicillerinde karşılaştığımız bir başka davada, 

davacı darp-yaralama fiiline maruz kaldığını belirttiği şikayetine karşı, dava edilen 

kişi davacı tarafından darp edilidiğini belirtmiş ve konunun açıklığa kavuşmasında 

şahitlerin katkısı olmuştur. Kürekçi taifesinden Vasil veled-i Kurd isimli zimmi, 

Karaköy mahallesi sükkanından Mustafa Beşe ibn Ahmed’in yakasını kaplatmak için 

eski bir kürk getirdiğini, şimdi olmaz dediğinde kendisini tabanca ile darp ettiğini, 

elinden kaçtığında yakalayıp bıçak ile yaraladığını söyleyerek dava etmiştir. Mezbur 

ise Vasil’in kürkünü kaplamak için verdiğinde feryat ederek, kendisini darp ettiğini , 

fesini ve sarığını aldığını belirtmiştir. Mahkemede bulunan şahitlerin Mustafa 

Beşe’nin Vasil’i bıçakla vurup yaraladığına şahitlik ettikleri mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.150 

 

 

                                                             
148M.Ş.S. 18, s.70/3, 71/1 (Evâhir-i Muharrem 1012/30 Haziran-10 Temmuz 1603). 
149M.Ş.S. 93, s.158/3( 12 Ramazan 1057/11 Ekim 1647). 
150M.Ş.S. 100, s.7/3( 27 Zilhicce 1060/21 Aralık 1650). 
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Tablo 9: Darp ve Yaralama İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Darp ve 

Yaralama 

 

M.Ş.S. 16, s. 104/4, 108/5-6, 250/4-5; M.Ş.S. 18, s.26/3-4, 52/2, 

53/2, 70/3, 71/1-2-3; M.Ş.S. 19, s. 20/4, 22/2, 55/3; M.Ş.S. 20, 

s.23/5, 117/1; M.Ş.S. 23, s. 231/4; M.Ş.S. 26, s.184/2; M.Ş.S. 27, 

s.269/3; M.Ş.S. 30, s.92/1, 284/3, M.Ş.S. 32, s.80/1, 270/5, 373/8; 

M.Ş.S. 34, s.19/1, 68/11, 133/4, 275/6, 529/9, 547/3; M.Ş.S. 35, 

s.75/2, M.Ş.S. 38, s. 11/2, M.Ş.S. 40, s.136/4, 155/1, 175/2; 

M.Ş.S. 42, s.54/10, 102/2, 104/2-3, 161/2-2,273/8; M.Ş.S. 46-A, 

s.5/1, 109/1-3, 110/1, 180/2; M.Ş.S. 50, s.148/2; M.Ş.S. 51, 

s.60/7, 148/1-2, 222/2, 417/1, M.Ş.S. 51, s.60/7, 148/1-2, 222/2, 

417/1, M.Ş.S. 55, s.83/3, 106/7, M.Ş.S. 56, s.30/1, M.Ş.S. 60, 

s.109/8, 303/8, M.Ş.S. 62, s.292/5, M.Ş.S. 61, s.3/2-3, 23/7, 84/9, 

150/1; M.Ş.S.65, s. 7/4; M.Ş.S. 67, s.78/4-5,115/3-4, 138/2, 

144/7; M.Ş.S. 69, s.44/6, 275/2-3; M.Ş.S. 70, s.78/6, 127/4, 

196/3, 273/3-4; M.Ş.S. 73, s.4/9, 187/6, 218/8-9, 287/3; M.Ş.S. 

75, s.17/2; M.Ş.S. 79, s.73/3, 74/1; M.Ş.S. 80, s.28/6, 146/3-4; 

M.Ş.S. 85, s.83/2; M.Ş.S. 88, s.210/8, M.Ş.S. 91, s.57/1-3, 138/2, 

M.Ş.S.93, s.158/3, M.Ş.S. 95, s.122/2, 127/4; M.Ş.S. 98, s.227/1, 

426/1; M.Ş.S. 100, s.7/3. 

 

 

1.2.10. Cinayet İle İlgili Kayıtlar 

 

İnsanların yaşam haklarına karşı bir fiil olan adam öldürme, İslam inancına 

göre en büyük günahlardan biri olarak görülen ve mutlaka cezalandırılması gereken 

suçlardan biri idi. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen ve haksız yere kasten bir 

kimsenin ölümüne sebep olmak sadece cana karşı değil aynı zamanda toplum 
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yaşantısına ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturmaktadır.151 Kur’anda bulunan 

ayetler İslam dininin cinayet suçuna nasıl yaklaştığını ve suç ortaya çıktığında neler 

yapılması gerektiği açıklamaktadır.152 

Öldürme suçu (cinayet-i fin-nefs) kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. 

Kasten adam öldürme (katl-i amd), katli meşru olmayan bir insanın yaralayıcı bir 

aletle ve canını almak amacıyla bilerek ölümüne sebep olmaktır. Kasta benzer adam 

öldürme (katl-i şibh-i amd), bir insanın yaralayıcı aletle değil,  kişinin yaptığı tokat 

atmak, bağırmak gibi düşmanca fiil ile ölümüne neden olmasıdır. Hataen adam 

öldürme (hatâen katl), failin öldürme kastı olmadan bir insanı öldürmesidir. Hâtâ 

mecrasına cari katl, bir insanın iradesi dışında gerçekleşen suç için kullanılmaktadır. 

Teşebbüsen katl ise; bir insanın ölümüne neden olabilecek bir eylemle ölüme sebep 

olmaktır.153 Toplum huzurunun korunmasına önem gösteren Osmanlı hukuk sistemi, 

bir mahalle ya da köyde işlenen cinayetin failinin belli olmadığı durumlarda ahaliyi 

suçluyu bulmakla sorumlu görüyor, eğer ki faili bulamazlarsa ahali maktulün diyetini 

ödemekle mükellef oluyordu.154 

Manisa sicillerine baktığımızda müslim-gayrimüslim unsurlar arasında adam 

öldürme fiili sebebiyle mahkemeye yansıyan dava kayıtları olduğu görülmektedir. 

Dava kayıtları incelendiğinde mahkemeye yansımış davaların neredeyse tamamınına 

yakınında kesici alet kullanıldığı anlaşılmıştır.  

Kayıtlarda müslim olan kişilerin ölümleri halinde “vefat eden, fevt olan” 

şeklinde, gayrimüslimlerin ölümlerinde ise “halik olan”,“mürd olan”,“helak olan” 

ifadeleriyle kaydediliyordu. 

Dava kayıtlarında kadı huzuruna gelerek bir yakınının öldürüldüğüne dair 

şüphe duyan kişilerin, bazı kişilerden şikayetçi olması durumunda beyan önce dava 

edilen kişilere sorulmakta, gerekli görüldüğünde şüpheli kişilerin ahali tarafından 

nasıl bilindiği araştırılmaktaydı. Midilli adasından Panesko veled-i Amarkotu isimli 

zimmi, Manisa’ya tabi Tavuk Çukuru isimli karyeden Turgud ibn Veli, Mustafa bin 

Nebi, Bostan ibn el-Hâc Nurullah’ın karşısında babasının bu diyara geldiğini ve bir 

yıldır dönmediğini söyleyerek, bahsi geçen kişiler tarafından öldürüldüğünü 

düşündüğünü iddia etmiştir.  Sorulan kişiler konudan haberleri olmadığını belirterek 

151Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Cilt.8, İstanbul, 1992, s.13. 
152Bakara 178; Nisa 92/93; Maide 32; En’am 15; İsra 33; Furkan 68. İslâm fıkhında konunun detayları 

için bkz: Zuhaylî, ss.13-172. 
153Cin, Akgündüz, ss.309-312. 
154Abdülaziz Bayındır,” Örneklerle Osmanlı’da Ceza Yargılaması”, Türkler, Cilt.10, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara, 2002, s.80. 



46 
 

inkar etmişler, halleri ahaliden sorulduğunda uygunsuz davranışlarının bulunmadığı 

mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.155 

Katl davalarında dava edilen şahıs suçu inkar ettiyse nefislerine kefil sunarak 

suçsuzluklarını ispat etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Murad isimli Ermeni ve 

Cevher isimli hatun, İlyas bin Turmuş ve Mustafa bin Abdülkerim isimli kişilerin 

oğulları Karagöz’ü katl ettiklerini söyleyerek sual olunmasını istemişlerdir. 

Mezburlar inkarla cevap vermişler, İlyas’ın nefsine Müslim Efendizade Mehmed 

Çelebi Efendi ve Mustafa bin Abdülkerim kefil olmuştur.156 

Ölen kişinin bir yakını bulunmaması durumunda terekesi ve diyeti beytülmala 

geçmekteydi, bu sebeple katilin bulunmadığı hallerde beytülmal emini maktülün 

diyetini öldürüldüğü yerin ahalisinden talep edebiliyordu.157 Manisa ve tevabine 

beytülmal ve yave emini olan Hasan Beğ ibn Hüseyin, Horosköy yolunda 

yolkenarında Mehmed isimli emredin maktul bulunduğunu, diyetinin beytülmala 

geçtiğini için  katilinin bilinmemesi sebebiyle diyetini Horos karyesi ahalisi 

zimmilerden talep ettiğini söylemiştir. Ahali halkı cevabında Mehmed’in maktul 

bulunduğu yerin karyeleri dahilinde olmadığını berlirtmişler, bunun üzerine 

mahkemeden mahalin üzerine varılıp görülmesi istenmiştir.158 

Bir başka örnekte; Nişancı mahallesinden el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Osman 

isimli kişi, Saz mahallesi yakınlarında Alaybeyi bahçesinde bağban olan Aleksi 

veled-i Nikola isimli kişiyi Piyale bin Abdullah’ı bıçak ile vurup yaraladığı 

gerekçesiyle dava etmiştir. Durum şahitlerce doğrulanarak Aleksi ile beraber üç 

neferin daha olduğunu belirtmişler, bunun üzerine zimminin hali sorulduğunda 

Piyale ile dört kişiyi katl ettiğini ve izalesinin gerekli olduğu mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.159 

Konu üzerine bir diğer davada dellale olan Yahudi bir kadının öldürülmesi 

üzerine oğlu şüpheli gördüğü kadını dava etmiştir. Saruhan livası mütesellimi 

Abdullah Ağa’nın mübaşiri olan Osman Beğ ve Mehmed isimli kişiler ile Manisa’da 

sakin Alpos veledi Aslan isimli Yahudi mahkemeye gelmişler ve Yahudi, dellale 

olan annesini Ahmed Ağa’nın zevcesi Fatma Hatun’un evine gittikten sonra kenifin 

                                                             
155M.Ş.S. 26, s.74/2 (Evâil-i Ramazan 1018/28 Kasım-7 Aralık 1609). 
156M.Ş.S. 29, s.61/1-2 (27 Rebiülevvel 1019/19 Haziran 1610). 
157Çaprastlar-ı Kebir ve Çengizade mahalleleri kurbunda öldürülen yeniçeri serdarının katilinin 

bilinmediği için yeniçerilerinin beytülmallarını kabza memur olan Hasa Beşe maktulün diyetini 

mahallelerin ahalilerinden talep etmiştir. Bunun üzerine maktülün nasıl öldüğü ve katili şahitlerin 

şehadetiyle kaydedilmiştir. M.Ş.S. 56, s.21/3 (Evâhir-i Zilhicce 1037/21-30 Ağustos 1628). 
158M.Ş.S. 40, s.94/1 (7 Şaban 1027/30 Temmuz 1618). 
159M.Ş.S 18, s. 46/1-3 (Evâsıt Zilkade 1011/26 Nisan 1603). 
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içinde büyük taş ve tahtalar altında maktül bulduğunu belirtmiştir. Zimmiyenin 

vücudunda kılıç ve hançer yarası olduğu aynı zamanda darp edildiği anlaşılmıştır. 

Fatma Hatun’un menzilinde katl ettiğini zannettiğini söylemiştir. Fatma Hatun’a 

sorulduğunda inkarla cevap vermiş ve mezbureyi katl edip, kenife itmediğini 

belirtmiştir.160 

Cinayet konusunda tespit edilen bir davada ise ölü bulunan bir zimminin keşf 

olunmadan defn edilmesi durumunun şehir zabiti tarafından mahkemeye taşındığı 

görülmektedir. Şehir zabiti Yusuf Beğ ibn Mehmed, bağban zimmilerden Davin 

veled-i Alton ve Nikola veled-i Yani isimli zimmiler karşısında Derviş Ağa 

bahçesinde yaralanmış bir şekilde ölü bulunan bir zimmiyi keşf olunmadan bahçe 

içinde defn ettiklerini söyleyip, sual olunmasını istemiştir. Sual olunan zimmiler 

cevaplarında Anton ve Zerif isimli zimmilerin kendilerini bahçeye çağırdıklarını, 

gittiklerinde mezburlar ile bahçeye defn ettiklerini mahkeme huzurunda beyan 

etmişlerdir.161 

Tablo 10: Cinayet İle İlgili Kayıtlar 

Dava Konusu Defter ve Belge Numaraları 

Cinayet 

M.Ş.S 18, s. 46/1-3, 71/4-5, 72/1; M.Ş.S 25, s.33/4-5; M.Ş.S 26, 

s.74/2; M.Ş.S 28, s.3/1-2, 4/1-2-3-4, 324/2; M.Ş.S 29, s.36/1,

61/1-2;M.Ş.S. 31, s.115/2; M.Ş.S. 33, s.3/1; M.Ş.S. 34, s.51/1-2; 

M.Ş.S. 36, s.77/1; M.Ş.S. 40, s.94/1, 232/3; M.Ş.S. 44, s.266/7-8; 

M.Ş.S. 50, s.25/2; M.Ş.S. 56, s.21/3; M.Ş.S. 73, s.4/8; M.Ş.S. 75, 

s.17/2, 120/2; M.Ş.S. 82, s.4/2.

160M.Ş.S. 75, s.120/2, (17 Cemaziyelahir 1048-26 Ekim 1638) . 
161M.Ş.S. 36, s.77/1, (10 Receb 1025-24 Temmuz 1616). 
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1.2.11. Cinsel İçerikli Suçlarla İlgili Kayıtlar 

Sicil kayıtlarında karşılaştığımız bir diğer dava türünü cinsel içerikli suçlar 

sebebiyle ortaya çıkmış olaylar oluşturmaktadır. İslâm hukuku, evlilik dışı yaşanan 

ilişkileri, hemcinsler arasındaki münasebetleri ve tecavüz olaylarını tek olarak zina 

kavramı altında toplamıştır. Suçun işleniş biçimi ve zorlama halinin olması gibi 

etkenler cezanın değerlendirilmesinde önem taşımaktaydı.  

İnsalık tarihi boyunca ırza tasallut kişilerin fiziki ve ruhi dokunulmazlığına 

karşı, zina ise  toplumun ahlaki yapısı ve huzuruna karşı işlenmiş suçlar olarak 

görülmekteydi. İslamiyet öncesi devirlerden itibaren bu suçun işlenmesini önlemek 

adına sert cezai yaptırımlar uygulanmıştır. İslâm hukuku evlilik dışı ilişkileri hoş 

karşılamıyor ve bu tarz münasebetlere had cezasının uygulanmasını uygun 

görüyordu. Olayın dört şahitle ispat edilmesi, kişilerin itiraf etmesinin gerekli olması 

sebebiyle had cezasının uygulanmasına nadiren karşılaşılmıştır.162 Bu sebeple 

Osmanlı kanunnamelerinde had cezasının uygulanamayacağı durumlarda para, hapis 

ve sürgün cezası verildiği anlaşılmaktadır. 

Yahudilerde de zina adam öldürme kadar ağır bir suç olarak kabul edilmekte 

ve kendilerine gelen on emir arasında olduğu sayılmaktadır. Yahudiler zinayı ailenin 

ve toplumun temelini bozan bir eylem olarak görmekteydiler. Hristiyanlarda ise suç 

sadece kadınlar üzerinden değerlendirilmemiş, karısını aldatan erkekler de 

cezalandırılmıştır. İncil içerisinde zinanın kötülüğüne sıklıkla değinilmiştir.163 

Sicillerde zina ve tecavüz olayları “fiil-i şeni”, “tasarruf”, “livata” gibi 

kelimelerle ifade ediliyordu. Manisa’nın müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair bu suç 

unsuruna dair çalıştığımız döneme ait dava kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. 

Tecavüz suçuna dair karşılaştığımız örneklerden birinde hamileliğinin olay 

sebebiyle olduğunu belirten kadının mahkeme kararıyla koruma altına alındığı 

anlaşılmaktadır. Horos karyesinden Esma bint Hasan Beğ, Yanaki veled-i Dimitri 

isimli zimminin evde kendi halinde iken üzerine gelip, kendisini tasarruf ettiği ve 

hamileliğinin bundan kaynaklı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştur. 

Zimmiye sorulduğunda durumu inkar etmiş, hatun olayın gece olması sebebiyle 

162Cin, Akgündüz, ss.303-304; Belkıs Konan, “Osmanlı Hukukunda Tecavüz Suçu”, OTAM, Sayı.29, 

Ankara, 2011, ss.149-169. Zina haddi ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz: Zuhaylî, İslâm Fıkhı 

Ansiklopedisi, Cilt.7, ss.331-366. Türk hukuk tarihi içerisinde suçun detaylı incelemesi için bkz: 

Nevin Ünal Özkorkut, Türk Hukuk Tarihinde Zina Suçu, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009. 
163Özkorkut, ss.56,62. 
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şahidi olmadığını beyan etmiştir. Mahkeme davacı olan hatunun Yeni Han’da bir 

odada hıfz altına alınmasına karar vermiştir.164 

İncelediğimiz kayıtlardan suçun sadece kadın ve erkek arasında cereyan 

etmediğini, bazı davalarda şikayetçilerin erkek olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; Ali 

bin Piri isimli emred, Murad veled-i Mihal isimli Ermeni karşısında Ermeni 

mahallesinden Suvanlu İsimli ermeni ile kendisini çekip cebr etmek istediklerini, 

feryad edip ellerinden kurtulduğunu söyleyip dava etmiştir. Sual olunan Murad, 

mahallede Merkid isimli zimmiden şarap alıp, hamr ettiklerini sonrasında 

Suvanlu’nun yanaşıp kendisinin yanaşmadığını mahkeme huzurunda belirtmiştir.165 

Dönem içerisinde tespit edilen kayıtlardan birinde küçük yaşta bir çocuğun bu 

fiilin mağduru olduğu iddiasıyla şikayetin babası tarafından mahkemeye intikal 

ettirildiği anlaşılmaktadır. Kefere mahallesinden Piraşko veled-i Yani isimli zimmi, 

Mehmed Arab ibn Abdullah’ın bir gün önce dört yaşındaki kızı Konçaru’yu tasarruf 

ettiğini söyleyip sual olunmasını istemiştir. Sual olunan mezbur şarap içtiğini fakat 

mezbureye saldırmadığını mahkemede belirtmiştir.166 

Davacının beyanına karşı, davalıya sorulduğunda inkar etmesi suçsuzluğunu 

tamamen ispat eden bir durum sayılmıyordu. Dava edilen kişinin toplum içerisinde 

nasıl bir birey olduğu ahaliye soruluyordu. Daha önceden benzer bir suça karıştığı ya 

da çevrede huzur bozan bir kişi olarak biliniyor ise ahali bunu mahkeme ifade 

ediyordu. Manisa’ya tabi Sekerlü karyesinden Elif bint Ali isimli hatun, karye-i 

mezburede sakin Rumeli çobanlarından Andreya isimli zimminin kendisine fiil-i şeni 

kasdıyla saldırdığını, elinden firar ettiğinde yakalayıp tehdit ederek üzerine 

saldırdığını ve kendisini kurtaramadığını belirtip dava etmiştir. Sual olunan zimmi 

inkarla cevap vermiştir. Bunun üzerine mezburun hali ahaliden sorulduğunda, 

çobanın fesad ehli ve izalesi gerekli bir kişi olduğunu söylemişlerdir.167 

Başka bir örnekte ise; Bektaş mahallesinde sakin Kara Ali bin Hüseyin isimli 

kişi, Rumeli çobanlarından Malkoç isimli zimmi  karşısında, zimmi ile Ahmed isimli 

kişinin zevcesi Fatma bint Süleyman isimli hatunun üzerine dahl olduklarını, çobanı 

kendi menzilinde ahz ettiğini belirterek dava etmişti. Zimmi cevabında Ahmed’in 

kendini ayarttığını ve Kara Ali’nin evine girdiğini itiraf etmiştir.168 

164M.Ş.S. 29, s.370/3-4-5-6 (Evâhir-i Ramazan 1019/6-16 Aralık 1610). 
165M.Ş.S. 34, s.624/1, (Tarih belirtilmemiş). 
166M.Ş.S. 65, s.40/1, (29 Muharrem 1040-7 Eylül 1630). 
167M.Ş.S. 93, s.80/3, (29 Rebiülevvel 1057-4 Mayıs 1647). 
168M.Ş.S. 93, s.79/1. 
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Toplum nizamı ve huzuruna aykırı olan fuhuş olayları insanların tepkisini 

çekmekte idi. Bu tarz bir olay karşısında kişiler ya ahali ya da zabit, subaşı gibi 

asayişten sorumlu görevliler tarafından mahkemeye şikayet ediliyordu. Manisa’da 

subaşı olan Mehmed Ağa meclis-i şer’e gelip Kefere mahallesinde yaşayan bir zimmi 

evinde Yaniki isimli zimmi ile Aişe isimli fahişenin meclis-i fısk ettiklerini haber 

aldığını ve üzerlerine varılıp keşf olunmasını istemiştir.169 

Başka bir davada ise; subaşı olan Mehmed Beğ ibn el-Hâc Baki, Kefere 

mahallesinden Sofya bint Yorgi isimli zimmiyenin zevci olan Turmuş’un gaib 

olduğunu ve Hasan Beğ’in gece gündüz evine girip çıktığını söyleyip sual 

olunmasını istemiştir. Zimmiye kabul edip, zevcinin kendini boşayıp firar ettiğini 

söylemiş, Hasan Beğ’in kendisine nikah kıydığını söyleyerek ve eve gidip geldiğini 

fakat kendisine yanaşmadığını belirtmiştir. Hasan Beğ’in feragat edip gelmemesiyle, 

Dimitri isimli zimmiye nikah ile vardığını mahkeme huzurunda beyan etmiştir.170 

Bir başka örnekte, gayrimüslim olan kadın ve erkek arasında gizli bir ilişki 

olduğu duyumuna karşı subaşının olayı mahkemeye intikal ettirdiği anlaşılmaktadır. 

Subaşı Receb Beğ ibn Abdullah, Çengizade mahallesinde sakine Erbende bint Kurd 

isimli nasraniye ile Kiryako veled-i Duka isimli zimminin gizli bir muamelesi 

olduğunu duyduğunu söyleyerek sual olunmasını istemiştir. Mezburlara sorulduktan 

sonra halleri ahaliden sorulduğunda ahali kendi hallerinde olduklarını belirtmiş ve 

mahkeme tarafından Receb Beğ taaruzdan men edilmiştir.171 

Zina kanıtlanması en zor suçlardan biriydi. Kişiler hakkında yapılan 

ihbarların asılsız çıkması durumunda suçlanan tarafların şikayetçi olmasına gerek 

kalmadan zinadan daha ağır cezası olan kazf yani zina iftirası suçu kapsamında 

değerlendirilmekteydi. Konunun hassasiyetinden dolayı kanunnamelerdeki diğer 

suçların aksine zinaya şahit olup bildirmeyenlere ceza verilmeyeceği belirtilmiştir.172 

169M.Ş.S. 93, s.132/2. 
170M.Ş.S. 42, s.304/2, (8 Muharrem 1029-15 Aralık 1619). 
171M.Ş.S. 100, s.113/2 (22 Rebiülahir 1061/14 Nisan 1651).  
172Kazf suçu hakkında detaylı bilgi için bkz: Zuhaylî, ss.367-386. “Eğer bir kişi zinayı bilse, gelüb 

kadıya demese cürm yok. Amma uğruluğun bilse, gelüb demese on beş akçe cürm alına” Akgündüz, 

Osmanlı…, Cilt.1,s.348. 
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Tablo:11 Cinsel İçerikli Suçlarla İlgili Kayıtlar 

Dava Konusu Defter ve Belge Numaraları 

Cinsel Suçlar 

M.Ş.S 19, s.22/3-4-5; M.Ş.S. 29, s.258/7-8, 369/5-6, 370/3-4-5-6, 

371/4, 373/1; M.Ş.S. 34, s.206/6, 624/1; M.Ş.S. 42, s.304/2-3-4-

5; M.Ş.S. 44, s.21/3, 222/6-8; M.Ş.S. 46, s.385/9; M.Ş.S. 62, 

s.105/1-2-3, 227/1-2; M.Ş.S. 65, s.40/1, 219/3-4-5; M.Ş.S. 70,

s.273/3-4; M.Ş.S. 93, s.79/1, 80/3, 132/2; M.Ş.S. 95, s.122/8;

M.Ş.S. 98, s.448/4; M.Ş.S. 100, s.113/2. 

1.2.12. Katran Sürme İle İlgili Kayıtlar 

Manisa sicillerinde karşılaştığımız bir diğer dava örneği kapıya katran sürme 

ile ilgili kayıtlardır. Kapıya katran sürmek onur kırıcı ve küçük düşürücü bir 

davranıştı ve böyle bir eylemle karşılaşan kişiler durumu kadıya bildiriyordu. Tespit 

ettiğimiz davalarda gayrimüslimlerin bu fiile maruz kaldıkları ve olayı mahkemeye 

intikal ettirdikleri görülmektedir. 

Osmanlı’da katran sürme hadisesi gayrımeşru olaylarla ilişkilendirilmektedir. 

Toplumda kesin bilinmeyen ve ispatlanamayan zina olaylarını duyurmak için 

kullanılan bu yöntemle failler bir nevi isimsiz ihbar ediliyor aynı zamanda zinayı 

gören, bilen kişilerin kazf suçunu işleme korkusuyla gizlemesinin önüne geçiyordu. 

Kapılarına katran sürülmüş kişiler toplum gözünde şüpheli olarak görülüyordu, bu 

sebeple itibarını zedeleyen bu eyleme karşı kişiler subaşının harekete geçmesinden 

önce kendisi ve ailesi hakkında tahkikat yapılmasını istiyordu. Kapıya katran süren 

kişi ya da kişilerin kimliğinin gizli kalması, kişisel çatışmalarda kullanılmasına 

olanak sağlayarak, kişilere iftira atıp, hakaret etmek için kullanılmasına imkan 

sağlamıştır.173 

173Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Va’kaları: Konya Şer’iyye Sicilleri Işığında 

Hukuki, Kültürel Ve Toplumsal Boyutları (1645-1750), Turkish Studies-International Periodical 
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Müslim-gayrimüslim ilişkileri bağlamında konuyla ilgili tespit ettiğimiz 

davaların ilkinde; Çaprastlar mahallesi sakinlerinden Peraşko veled-i Dimitri isimli 

zimmi hayyat mahkemeye gelip gece evinin kapısına katran sürüldüğünü söyleyerek 

halinin ahaliden sorulmasını istemiştir. Kendisi ve garatesi Eksine bint Kosta isimli 

zimmiyenin yaramaz bir hali varsa haklarından gelinmesini söylemiştir. Mahallede 

yaşayan Müslümanlar ve zimmiler, zimmi ile zimmiyenin iyi ve kendi hallerinde 

olduklarını, zimmiyenin namahrem ile muamelesine vakıf olmadıklarını mahkemede 

belirtmişlerdir.174 

Konu ile ilgili ikinci davada; şehir zabiti Receb bin İlyas isimli kişi,  dört gün 

önce Zimmiler mahallesi sakinlerinden Arhondiyye veled-i Ayurate isimli 

zimmiyenin kapısına ve oğlu Mustafa’nın kapısına katran sürüldüğünü söyleyerek 

hallerinin mahalleden sorulmasını istemiştir. Halleri sorulduğunda hatunun iyi 

olduğunu mahkemede bayan etmişlerdir.175 

 

Tablo 12: Katran Sürme İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Katran Sürme 

 

M.Ş.S. 50, s.169/4. M.Ş.S. 61, s.58/8. 

 

 

1.2.13. Tehditle İlgili Kayıtlar 

 

Tehdit suçu, bir kişiye karşı gerçekleşme ihtimali yapan kişinin iradesine 

bağlı olan kötülüğün gerçekleşecekmiş gibi gösterilerek mağdur tarafın hürriyetine 

karşı işlenen bir suçtur. Müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair iki tehdit unsuru 

taşıyan dava tespit edilmiştir. 

Sefer isimli Müslüman, Yagob isimli Ermeninin hakkında bulunan fiil-i şeni 

davasına giderken yolda mezburun kendisine şehadet edersen kaydını görürüm ve 

                                                                                                                                                                             
For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı:9/1, Ankara, 2014, ss.142-

143. 
174M.Ş.S. 50, s.169/4, (Evâhir-i Şevval 1033-5/14 Ağustos 1624). 
175M.Ş.S. 61, s.58/8 (7 Rebiülevvel 1039/25 Ekim 1629).  
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sonra elem çekersin dediğini mahkemede belirtmiştir. Ermeniye sorulduğunda 

mahkeme huzurunda ikrar etmiştir.176 

Tehdit öğesi taşıyan diğer davada ise; Sekerlü karyesi sakinlerinden Elif bint 

Ali isimli hatun, Rumeli çobanlarından Andreya’nın fiil-i şeni kasdıyla kendisine 

saldırdığını, firar ettiğinde yakalayıp senin başını keserim diyerek tehdit ederek 

hücüm ettiğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir.177 

 

Tablo 13: Tehdit İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Tehdit 

 

M.Ş.S. 44, s.21/3. M.Ş.S. 93, s.80/3. 

 

 

1.2.14. Küfür ve Hakaret İle İlgili Kayıtlar 

 

Osmanlı hukuk sisteminde bir şahsa karşı zikredilen küfür içeren sözler suç 

unsuru oluşturmakta idi. Kanunnamelere bakıldığında bu suçu işeyen kişilere 

verilecek cezanın sövdüğü kişinin durumuna göre farklılık gösterdiği 

anlaşılmaktadır.178 Şahıslar küfür ederken üç temel unsuru hedef almaktadır. İlk 

olarak kişinin kutsal değerleri, ikinci olarak kişinin ailesi, üçüncü olarak ise direkt 

kişiye ve onun kişiliği üzerine küfür ve hakaret edildiği görülmektedir. 

Osmanlı hukukunda küfür suçuna iki tür ceza uygulanmaktaydı. Birincisi, 

kişinin kutsal değerlerine, ailesindeki kadınlara hakaret etmesi tazir ile; dinine ve 

imanına karşı küfretmesi tazir-i şedid ve hapisle cezalandırılırdı. Hakaret eden kişiye 

karşılık hakaret edilmesi halinde tazir uygulanmazdı. Dava açılabilmesi için 

mağdurun karşılık vermemiş olması gerekmektedir. Küfre karşı uygulanan ikinci 

ceza türü had idi. Bu cezanın uygulanmasında hassas davranılmıştır. Küfür ve 

                                                             
176M.Ş.S. 44, s.21/3(13 Rebiülahir 1029/18 Mart 1620). 
177M.Ş.S. 93, s.80/3. 
178“Eğer bir kimesne âhere ta’zir lâzım olacak ya had lâzım olacak şetm eylese, eğer had ise üç ağaca 

bir akçe cürm alına; eğer ta’zir ise iki ağaca bir akçe cürm alına”. Akgündüz, Osmanlı.., Cilt.3, s.91. 
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hakaretler ispatı zor olan iffetsizlik iftirası üzerine oluyor ve bu durum ise hadd-i 

kazf’a göre seksen sopa ile cezalandırılıyordu.179 

Sicillerde küfretme kavramı “şetm etme”, “itale-i lisan”, “şetm-i galiz” 

olarak ifade edilmekte, bazı hallerde davacı olan kişi kendisine ne şekilde küfür ve 

hakaret edildiğini mahkeme huzurunda açıkça belirtmekteydi. Manisa sicillerinde 

müslim-gayrimüslim münasebetleri dahilinde dava kayıtları tespit edilmiştir. 

Ali bin Abdullah isimli kişi, Yani isimli zimminin kendisine kafir ve 

sünnetsiz dediğini belirterek mahkemeye başvurmuştur. Mezbura sorulduğunda 

inkarla yanıt vermiştir.180 

Tatar veled-i Mergiri isimli ermeni, Hızır Beşe ibn Abdullah’ın kendisine 

bıçak çekip öldürme kastıyla saldırdığını, avreti ve kızına şetm ettiğini söyleyerek 

dava etmiştir. Sual olunan mezbur inkarla cevap vermiştir. Beyyine talep olduğunda 

şahitler, mezburun Ermeni’nin üzerine hücum ettiğini gördüklerini belirtmişler, bazı 

gayrimüslimler de kendilerine de şetm ve taadi ettiğini mahkeme huzurunda beyan 

etmişlerdir.181 

Müslüman olan bir kişi gayrimüslimin kendisine küfür ettiğini belirterek 

mahkemeye başvurmuştur. Mercan bin Abdullah isimli Arab, Lefter veled-i Kifli 

isimli zimminin kendisi müsellem iken Lefter sana da Lefter Ağa’na da diye şetm 

ettiğini belirtip mahkemeye başvurmuştur. Sual olunan mezbur inkarla cevap 

vermiştir.182 

Müslim olan bir kadın gayrimüslim kadının kendisine küfür ettiğini söyleyip 

olayı mahkemeye intikal ettirmiştir. Aişe bint Abdullah isimli hatun, Ahumazya 

isimli zimmiyenin kendisine fahişe diye şetm ettiğini söylemiş. Sual olunan mezbure 

inkarla cevap vermiştir.183 

Bir başka örnekte; Ayn-ı Ali mahallesinden Murtaza bin Mahmud isimli kişi, 

Andon veled-i Yani isimli zimminin kendisine hitab ederek senin gibi eşşek Türk’ü 

bile kullanıyorum, kapımda birkaç eşşek Türk vardır diye hakaret ettiğini söyleyerek 

mahkemeye başvurmuştur. Sual olunan mezbur inkarla cevap vermiştir.184 

                                                             
179Mehmet Salih Erkek, “Osmanlı Toplumunda Bir Psikolojik Şiddet Ve Mahremiyete Saldırı Aracı 

Olarak Küfür”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı. XXVIII, İzmir, 2016, s.229. 
180M.Ş.S. 61, s.36/2, (8 Rebiülahir 1039-25 Kasım 1629). 
181M.Ş.S. 69, s.80/2-3, (8 Receb 1043-8 Ocak 1634). 
182M.Ş.S. 98, s.244/2, (Tarih belirtilmemiş). 
183M.Ş.S. 67, s.103/1. 
184M.Ş.S. 60, s.305/1,(Tarih kısmı net değil Şevval 1039-Mayıs/Haziran 1630). 
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Sadece sözlü olarak değil bazı durumlarda hakaret kastı taşıyan hareketler de 

kadı huzuruna getiriliyordu. Ağma Mustafa isimli kişi, Yagob veled-i Mosi isimli 

zimminin üzerine tükürdüğünü söyleyerek durumu mahkemeye taşımıştır.185 

 

Tablo 14: Küfür ve Hakaret İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Küfür ve 

Hakaret 

 

M.Ş.S. 20, s.182/1; M.Ş.S. 23, s.46/6; M.Ş.S. 60, s.305/1; M.Ş.S. 

61, s.36/2, 84/9-12-13; 96/3-4; M.Ş.S. 62, s.19/2; 377/8-9;  

M.Ş.S. 67, s.103/1; M.Ş.S. 69, s.80/2-3; M.Ş.S. 70, s.248/9; 

M.Ş.S. 93, s.7/2; M.Ş.S. 98, s.244/2, 262/6, 431/8. 

 

 

1.2.15. İçki İle İlgili Kayıtlar  

 

İslâm dini şarap ve her çeşit sarhoşluk verici içkiyi kullanmayı haram kılmış 

ve dinen uzak durulması gerektiği Kur’an’da bildirilmiştir.186 İçki içmek İslâm 

hukukuna göre had cezası uygulanması icab eden bir suçtur. Osmanlı hukukunda 

hadd-i şirb için iki görüş mevcuttur. İlkine göre; şarap ve diğer içki türlerinden az 

olsa da içip sarhoş olmaktır. İkinci görüş ise; bilerek ve iradesiyle şarap ve sarhoşluk 

verici içki türlerinin kullanılmasıdır. Zorla içki içirilen kişilere cezai yaptırım 

uygulanmazdı. İçki kullanma suçunun had cezası, içen kişiye eksik ya da fazla 

olmadan seksen kırbaç vurmaktır.187 

Devlet bünyesindeki gayrimüslim unsurlara ise evlerinde kendileri için yeterli 

derecede içki bulundurmaları ve kendi aralarında alışverişini yapmaları konusunda 

bir kısıtlama uygulanmamıştır. Bununla beraber gayrimüslimlerin, Müslüman olan 

kişilere hamr ve sarhoşluk verici içecekleri satması yasaklanmıştır. Kurallara 

                                                             
185M.Ş.S. 20, s.182/1,( Tarih belirtilmemiş). 
186Maide 90/91. 
187Akgündüz, Cin, s.305; İslâm fıkhının şarap ve diğer sarhoş edici maddelerle ilgili had cezalarının 

şartları ve uygulanması konusunda detaylı bilgi için bkz: Zuhaylî, ss.433-449. 
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uyulmadığı takdirde yaptırım uygulanacağı, şaraplarının dökülüp, tazmininin gerekli 

olmayacağı belirtilmiştir.188 

Manisa mahkemesine ait kayıtlara baktığımızda müslümanlara şarap satıldığı 

iddiasıyla Hamail Dokuzcuoğlu isimli kişinin, Pirasko isimli zimmiyi Müslümanlara 

şarap sattığı gerekçesiyle dava ettiği görülmektedir.189 

Sicillere yansıyan bir diğer dava kaydında ise meyhane işleten bir zimminin, 

kendisinden şarap isteyen bir Müslüman tarafından yaralandığını ve olayı 

mahkemeye taşıdığı anlaşılmaktadır. Kefere mahallesi sakinlerinden meyhaneci 

Nikola veled-i Yani isimli zimmi, Mehmed Beşe ibn el-Hâc Ahmed’in meyhaneye 

gelip hamr istediğinde, Müslümanlara hamr satmaktan men’ edildiklerini söylemesi 

üzerine Mehmed Beşe’nin kendisini bıçakla gögsünün üstünden vurup yaraladığını 

söyleyerek şikayette bulunduğu görülmektedir.190 

Konuyla ilgili bir başka kayıtta ise; Kefere mahallesi sakinlerinden Padlo 

veled-i Kosta, Pani veled-i Yorgi ve (cilt içinde) isimli gayrimüslimler mahallede 

meyhane olmamasını belirten emr-i şerif olduğunu, evlerinde müslümana hamr ve 

arak satıp meyhane haline getirirlerse, emvallerinin zapt ve kabz olunmasını 

mahkeme huzurunda beyan etmişlerdir.191 

Ermeni bir erkek ile Müslüman bir kadını şarap içerken yakaladığını belirten 

şahsın, durumu mahkemeye intikal ettirdiği farklı bir dava kaydı da bulunmaktadır. 

Saruhan livası kaimakamı olan Mustafa Ağa’nın mübaşiri olan Ahmed Beğ, Kasaba-ı 

Turgudlu’dan Hızır isimli Ermeni ile Mahmiye-i Tire’den Aişe bint el-Hâc Hasan 

isimli hatunu şehir subaşısı olan Hamza Beşe’nin odasında şarap hamr ederken 

yakaladığını söyleyerek sual olunmasını istemiştir. Mezbur ermeni ve mezbure hatun 

cevaplarında subaşı Hamza Beşe’nin kethüdasının kendilerini davet ettiğini, 

vardıklarında şarap hamr ettiklerini söyledikleri mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.192 

 

 

 

                                                             
188M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi Mit ve Gerçek, 4. Baskı, Klasik Yayınları, İstanbul, 

2017, s.422. Konuyla ilgili verilmiş fetva örneği için bkz: Pehlul Düzenli, Gayri-Müslimlere Dair 

Fetvalar, Klasik Yayınları, İstanbul, 2015, s.341-342. 
189M.Ş.S. 38, s.414/2, (1 Şevval 1026-2 Ekim 1617). 
190M.Ş.S. 46-A, s.180/2. 
191M.Ş.S. 51, s.79/1, (11 Rebiülahir 1033-1 Şubat 1624).  
192M.Ş.S. 93, s.78/5. 
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Tablo 15: İçki İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

İçki İçme-Satma 

 

M.Ş.S. 38, s.414/2. M.Ş.S. 46-A, s.180/2.M.Ş.S. 51, s.79/1. 

M.Ş.S. 93, s.78/5. 

 

 

1.2.16. Yakalama-Haps Etme İle İlgili Kayıtlar  

 

Osmanlı toplumunda asayişin sağlanması, devlet için önem teşkil eden bir 

konuydu. Mahkemeye intikal eden bazı kayıtlara bakıldığında, bekçi ya da zabitlerin, 

kişileri yapmaları uygun görülmeyen bir eylemi gerçekleştirirken yakaladıkları 

zaman kadıya bildirdikleri anlaşılmaktadır.  

Tespit ettiğimiz örneklerin birinde; Bazaristan etrafında olan dükkanların 

bekçiliğini yapan Halil bin Şaban ve Cafer bin Hüseyin isimli kişiler, Akyas veled-i 

Yorgi’yi çarşı tarafında kişi gönderilmezken mezburu Attarlar Sukku’nda 

yakaladıklarını söyleyerek mahkemeye başvurmuşlardır. Sual olunan zimmi ikrar 

etmiş fakat dükkanlardan birine taaruzu olmadığını mahkeme tutanağına 

kaydettirmiştir.193 

Başka bir yakalama davasında ise; şehir zabiti Ferhad bin Abdullah ve Ali bin 

Sefer isimli kişiler, Anton veled-i Yani isimli zimmiyi mahkemede hazır olan doru 

bargir üstünde şarap ile gelirken yakaladıklarını mahkemeye bildirmişlerdir.194 

Mahkeme tarafından suçu sabit olan kişilerin haps edilmesi dışında, bir suç ya 

da devlet kararı olmadan ve kişisel sebepler üzerine şahısların birbirlerinin 

özgürlüğüne karşı kısıtlama uygulaması hukuken uygun değildir. Manisa sicillerinde 

incelediğimiz dönem aralığında tespit edilen bir davada; Çatal Kilise’de sakin Mihal 

veled-i İstimad ve Harin veled-i Karadudaklı isimli zimmiler, Mehmed bin Halil 

                                                             
193M.Ş.S. 34, s.100/7, (23 Rebiülahir 1023-2 Haziran 1614). 
194M.Ş.S. 34, s.396/2, (Evâsıt-ı Muharrem 1023-25 Şubat 1614). 
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isimli kişinin kendilerini ahz ve haps ettiğini söyleyip dava etmişlerdir.  Sual olunan 

mezbur zimmilerle davaları olduğunu için tuttuğunu ikrar etmiştir.195 

 

Tablo 16: Yakalama-Haps Etme İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Yakalama-Haps 

 

M.Ş.S. 34, s.100/7, 396/2; M.Ş.S. 65, s.14/6. 

 

 

1.2.17. Vasilik İle İlgili Kayıtlar 

 

İslam hukukunda vesayet iş yapma becerisi olmayan ya da eksik olanları 

himaye ve mallarını idare için verilen yetki ve sorumluluktur.196 Ölen bir kişinin 

ardında kalan varislerinin yaşı küçükse mallarını, mülkünü ve gelirlerini erginlik 

dönemine gelene kadar onlar adına idare etmesi için vasi tayin edilirdi. Baba 

hayattayken vasiyet ederek vasi tayin edebilirdi, buna “vasi-i muhtar” deniyordu. 

Vasi tayini baba ya da dede tarafından yapılmadıysa mahkeme tarafından uygun 

görülen bir vasi seçilirdi, bu duruma “vasi-i mansub” ismi verilirdi.197 

Bu konuda vesayet iptaline dair bir dava tespit edilmiştir. Çatal Kilise’den 

Sultana bint Gökçe isimli kadın mürd olduğunda Demür isimli yetimine vasi olan 

Mehmed bin Abdullah’ın vesayetten fariğ olup, Kostantin isimli zimminin yetime 

vasi olduğu sicile kaydedilmiştir.198 

Tespit edilen bir başka örnekte ölen bir zimminin evlatlarına vasi olan 

Müslümanın zimminin evlatlarına intikal eden alacak-borç ilişkisi sebebiyle 

mahkemeye başvurduğu mahkeme kaydında görülmektedir.199 

 

 

 

                                                             
195M.Ş.S. 65, s.14/6, (26 Rebiülevvel 1040- 2 Kasım 1630). 
196Ali Bardakoğlu, “Vesâyet”, DİA, Cilt.43, İSAM Yayınları,  İstanbul, 2013, s.66. 
197Akgündüz, Cin, s.460. 
198M.Ş.S. 19, s.72/4, (14 Safer 1012-24 Temmuz 1603) . 
199M.Ş.S. 51, s.194/3, (11 Şaban 1033-29 Mayıs 1624). 
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Tablo 17: Vasilik İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Vasilik 

 

M.Ş.S. 19, s.72/4; M.Ş.S.51, s.194/3. 

 

 

1.2.18. Çocuk Düşürme İle İlgili Kayıtlar 

 

İslâm hukukunda şahsiyet zimmet sahibi olmaktır. Fıkıha göre; zimmetin 

başlangıcının çocuğun ana rahimine düşmesi ile gerçekleştiği kabul edilmektedir. 

Cenin; miras, intikal, vasiyet gibi haklara sahibi olarak görülmektedir.200 Bu sebeple 

islâm ceza hukuku cenine karşı işlenen haksız fiilleri suç unsuru olarak ele alıp, 

cezalandırmıştır. Ceninin kasıt ya da kusurla ana rahminden ayrılmasıyla suçun 

ortaya çıktığı kabul edilir. Suçun faili anne, baba olabileceği gibi üçüncü bir kişi de 

olabilimekte idi. Cenine karşı gerçekleştirilen eylemin cezalandırılması201; ceninin 

yaşam hakkına, hamile kadının sıhhat ve hayatına karşı işlenen suça karşı olduğu gibi 

nüfusun azalmasını engelleme amacı da taşıyordu.202 

Devlet anlayışı gereğince müslim-gayrimüslim ayrımı yapılmadan çocuk 

düşürme eylemi tüm halkı kapsayan bir yasaktı.203 İncelediğimiz defterlerde konuyla 

ilgili bir hüküm tespit edilmiştir. Mütesellim ağa tarafından Osman Ağa, Çatal Kilise 

karyesinden Abram veled-i Dimitri’nin zevcesi Güllü bint Kostanti karşısında 

mezburenin damdan düşüp, oğlan düşürdüğünü söyleyip sual olunmasını istemiştir. 

Mezbure cevabında damdan düşmediğini ve oğlan düşürmediğini beyan etmiştir.204 

 

 

 

                                                             
200Akgündüz, Cin, s.444. 
201Cenin üzerinden işlenen suçlara karşı islâm hukuku gurre ödenmesi gerekiyordu. Gurre, tam diyetin 

yirmide biri olarak tespit edilmiştir. Belkıs Konan, “Osmanlı Devleti’nde Çocuk Düşürme Suçu”, 

AÜHFD, Cilt.57, Sayı.4, Ankara, 2008, s.326. 
202Belkıs Konan, “Osmanlı Devleti’nde Çocuk Düşürme Suçu”, s.321,323. 
203Mustafa Öztürk, “Osmanlı Döneminde İskât-ı Ceninin Yeri Ve Hükmü”, Fırat Üniversitesi 

Dergisi (Sosyal Bilimler), Sayı:1, Elazığ, 1987, s.200. 
204M.Ş.S. 88, s. 58/4, (Tarih belirtilmemiş). 
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II. BÖLÜM 

MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM UNSURLAR ARASINDAKİ İKTİSADİ 

DAVALAR 

 

Manisa halkının müslim-gayrimüslim unsurlarının arasındaki iktisadi ve ticari 

ilişkiler, bu ana başlık altında ele alınmıştır. Osmanlı iktisat tarihi içerisinde 

incelediğimiz zamanın ekonomik düzeni, temelde klasik dönemden itibaren 

süregelen provizyonizm, fiskalizim ve gelenekselcilik olarak ifade edilen ilkelerle 

devam ettiriliyordu. 

XVII. yüzyıl başlarından itibaren İzmir’in ticari olarak yükselmesi artalanında 

olan şehirleri de etkiliyordu. Ticari olarak İzmir’in gölgesinde kalan Manisa sadece 

ticari etkinliğiyle değil, toprak üretimi sayesinde de gelir elde Osmanlı şehirlerinden 

biri idi. Verimli topraklara sahip olması, tarımsal üretimin önemli ekonomik 

kaynaklar arasında yer almasına imkan sağlıyordu. Tarımsal üretimle beraber 

büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı belgelerden tespit edilmektedir. Deri, 

tiftik, bogasi, çuka gibi küçük sanayi ürünlerin imal ediliyor ve ticareti yapılıyordu. 

Bu bölümde, mahkeme kayıtlarındaki veriler ışığında Manisa toplumunun 

müslimlerinin ve gayrimüslimlerinin ekonomik faaliyetlerdeki münasebetlerine 

değinerek, tarafların iktisadi ve ticari hayatta ilişkilerinin nasıl olduğuna dair 

değerlendirme yapılmıştır. Gayrimenkul alım satımları, menkul mal alım satımları, 

cariye-köle satışları, borç-alacak ilişkisi, kefillik, kira, işçi-işveren davaları ve 

vergiler ile ilgili kayıtlar bu bölümün içinde ele alıncak olan başlıklardır. 

 

2.1. ALIM-SATIM İLE İLGİLİ KAYITLAR  

 

XVII. yüzyılda Manisa kazasında yaşamış müslim ve gayrimüslimlerin ticari 

ilişkileri bağlamında ilk olarak gayrimenkul ve menkul malların alım-satımının 

üzerinde durulacaktır. Manisa halkının müslim ve gayrimüslimleri arasında el 

değiştiren çeşitli mallara ilişkin kayıtların, şer’iyye sicillerinde yer alan belge türleri 

arasında hatırı sayılır bir yoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. Toplumun müslim 

ve gayrimüslim unsurlarının iktisadi münasebetlerini açıklamak için bu kayıtların 

önemli bir noktada olması ve muhteviyat açısından zengin veri içermesi sebebiyle 

önce bu konu ele alınmıştır. 



61 
 

Osmanlı mahkeme kayıtları incelendiğinde mülkiyeti şahıslar arasında intikal 

eden mallara ait çeşitli nitelik ve içeriğe sahip belgelerin olduğu görülmektedir. 

Mülkiyet satış ve hibe yöntemiyle el değiştirmekteydi. Bir malın bedelsiz olarak 

temlik edilmesini bildiren hibe kayıtlarının ticari bir işlem muamelesi görmemesi ve 

aynı zamanda hibelerin müslüman ve gayrimüslim tarafların kendi içinde ve ekseri 

yakın akrabalar arasında gerçekleşmesi sebebiyle bu başlık altında 

değerlendirilmeyecektir. Satışa konu olan mülkiyetin alıcıya geçtiği ve satış 

bedelinin teslim alındığı yani hukuken teslimin gerçekleştiği alım-satım belgeleri bu 

bölümün temelini oluşturmaktadır.  

Bölümde gayrimenkul ve menkul malların türüne göre satış konuları tasnif 

edilmiş ve XVII. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen satışların değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Bu kayıtların yanı sıra ziraî ve sınaî ürünlerin, cariye-kölelerin, 

hayvanların satışlarıyla ilgili veriler de kadı sicillerindeki kayıtlardan tespit edilmiş 

ve incelenmiştir. 

 

2.1.1. Gayrimenkul Mal Alım Satımları  

 

İncelediğimiz dönem aralığında Manisa’nın müslim ve gayrimüslim unsurları 

arasında el değiştiren gayrimenkuller ev, bağ, bahçe, dükkan gibi birbirinden farklı 

özelliklere sahip mülklerden oluşuyordu. Osmanlı Devleti’nde şahsi mülke konu olan 

ve arazi-i memlûke denilen mülklerin sahipleri tarafından her türlü tasarruf hakkı 

bulunuyordu. Bu mülkler kiralanabilir, satılabilir ve miras olarak kişinin varislerine 

intikal edebilirdi.205 Miri arazilerin mülkiyeti devlete aitti, kişiler bu arazilerin ancak 

tasarruf hakkına sahip olabiliyordu. Devlet miri arazi tasarruflarında müslüman ve 

gayrimüslim kişiler arasında ayrım gözetmemiş ve gayrimüslimlere de tasarruf hakkı 

vermiştir.206 Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin Mekke, Medine gibi İslâm dininin 

kutsal şehirlerinde ve mescit, türbe gibi dini mekanlara yakın yerlerde ikamet etme 

ve mülk edinmesini yasaklamış, bunun dışında genel olarak kısıtlama 

uygulamamıştır.207 

                                                             
205Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler I, Gözlem Yayınları, İstanbul, 

1980, s. 253; Halil Cin, “Arazi” DİA, Cilt.3, İSAM Yayınları, İstanbul, 1991, s.344. 
206Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt.1, (Ed. Halil İnalcık 

ve Donald Quataert), Çeviren, Halil Berktay, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.145. M. Macit 

Kenanoğlu, “Mirî Arazi”, DİA, Cilt.30, İSAM Yayınları, İstanbul, 2005, s.159. 
207Ercan, ss.173-176. 
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Osmanlı toplumunda gayrimenkul ve diğer metaların alım-satım işlerine 

kadılıklar bakmaktaydı. Şer’i mahkemeler bir nevi günümüzdeki tapu müdürlükleri 

ve noter tarafından uygulanan prosedürleri yerine getiriyordu. Alıcı ve satıcı taraflar 

işleme geçerlilik kazandırmak ve sonradan ihtilaf durumuyla karşılaşmamak için 

mahkemeye başvurarak işlemi kayıt altına aldırıyorlardı. 

 

2.1.1.1. Ev Satışları İle İle İlgili Kayıtlar 

 

Manisa’nın müslim-gayrimüslim unsurları arasında alım-satıma konu olmuş 

gayrimenkullerin incelemesinde ilk olarak ev, arsa satışlarının üzerinde durulacaktır. 

Manisa sicillerinde yaygın olarak “mülk-ü menzil” tabiri kullanılmakla beraber bazı 

kayıtlarda direkt ev olarak mahkeme tutanaklarına kaydedildiği görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde evlerin büyük kısmının özel mülk statüsünde olması kişiler 

arasında mülkiyet hakkı intikaline olanak sağlıyordu. Satış yapan kişiler ve satın alan 

kişiler arasında gerçekleşen işlemi tescil ettirecekleri bir kurum olmasından ötürü ev 

satışlarıyla ilgili kadı mahkemelerine ait defterlerde çok sayıda kayıt bulunmaktadır. 

Satış hüccetlerinin dönemin tapu belgesi hükmünde olması sebebiyle, gayrimenkul 

satışlarının mahkeme tutanağına kaydedilmesinden toplumun yazılı kanıta değer 

verdiği anlaşılmaktadır.208 

Satışlar genellikle alıcı ve satıcı tarafların mahkemede olmaları  ya da onların 

yetki verdiği vekil, vasi gibi temsilcilerin hazır bulunmasıyla gerçekleşiyordu. 

Müslümanları ve gayrimüslimlerin kendi aralarında ya da iki grubun karşılıklı 

satışlarında meblağın ödemesi genellikle peşin olarak yapılıyordu. Satış akdinin üç 

unsuru bulunuyordu; 

1.  Alım-satımda tarafların karşılıklı rızalarını beyan etmeleridir. 

2. Satış akdinin konusunu teşkil eden mebî yani satılan üründür. Mebî 

kavramına satılan ürünün kapsamına giren her şey, satılan ürünle birlikteki teferruatı 

ve satış sırasında bütün hakları dahildir. 

                                                             
208Suraiya Faroghi, “Onaltıncı ve Onyedinci Yüzyıl Kadı Sicillerinde Kaydolan Ev Satışlarıyla İlgili 

Belgelerin Şekil Açısından Değişimi”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: 

Bildiriler, (Ed. Mübahat S. Kütükoğlu), İstanbul, 1988, ss.201-202. 
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3. Diğer unsur satış akdinin bedelidir. Bu bedel kendi içinde semen-i 

müsemmâ, tarafların rızalarıyla tespit ettikleri bedel ve semen-i misil bir malın 

gerçek kıymeti olarak ifade edilir.209 

Satışla ilgili bir örnekte; Nasrullah bin Mustafa isimli kişi, Serkiz veled-i 

Murad isimli Ermeni’ye Seydi Hoca mahallesinde olan iki bab evi ve avlusunu üç 

bin akçeye bey’ ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.210 Satışla ilgili başka 

bir kayıtta; el-Hâc İvaz Paşa mahallesi sakinlerinden fahir’ül kuzât el-Hâc Ali Ağa 

ibn el-Hâc Hızır Paşa isimli kişi, Çaprastlar mahallesi sakinlerinden Dimitri veled-i 

Duka isimli zimmiye Çaprastlar mahallesinde vaki iki bab kiremid örtülü evler, bir 

şaraphane içinde beş aded küp ve avlu ile müştemil mülkünü on yedi bin beş yüz 

akçeye bey’ edip, meblağı tam olarak aldığını mahkeme huzurunda belirtmiştir. 

Dimitri’nin de söylenenleri tasdik ettiği mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.211 

Satışı yapılacak olan ev ya da yerin yasal sahibinin yaşı küçük ise kendileri 

adına bu işlemleri yapma yetkisine sahip vasileri gerçekleştiriyordu. Kasım Paşa 

mahallesinden vefat eden Hasan’ın küçük çocukları Receb ve Aişe’ye vasi olan 

Mehmed bin Mustafa isimli kişi, Murad veled-i Maksad isimli zimmiye çocuklara 

babasından intikal eden harabe ev yerini dört yüz elli akçeye sattığını mahkemede 

beyan etmiştir.212 

Satışı yapılacak ya da tasarruf hakkı verilecek yerin sahibi işlemi vekili ile 

yürütebiliyordu. Raziye bint Hasan isimli hatunun şahitlerle vekaleti sabit olan zevci 

Bayram bin Nasuh isimli kişi, Azat veled-i Murad isimli Ermeni’ye Çakır Çeşmesi 

Vakfı dahilinde olan tahminen sekiz dönümlük yerin tasarrufunu bin beş yüz akçeye 

mezbure hatunun Ermeni’ye taviz ettiğini, içindeki eşcar-ı müsmire ve gayri 

müsmireyi iki bin üç yüz elli akçeye  bey’ edip, teslim-i bey’ ve kabzının kılındığını 

belirttiğinde, Ermeni’nin tasdik ettiği mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.213 

Başka bir satış davasında; Çaprastlar mahallesi sakinlerinden Sivasto veled-i 

Minol, el-Hâc İbrahim bin Mehmed’e mahalde vaki menzilini beş bin akçeye bey’ 

ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.214 

                                                             
209Cin, Akgündüz, ss.646-647. Bey’in İslâm fıkhındaki şartlar için bkz: Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı 

Ansiklopedisi, Cilt.5, İstanbul, 1990, ss.228-266. 
210M.Ş.S. 17, s.183/5, (Evâhir-i Cemaziyelevvel 1012-16/26 Kasım 1601) . 
211M.Ş.S. 46-A, s.2/2. 
212M.Ş.S. 24, s.69/1, (Evâil-i Zilkade 1019-15/24 Ocak 1611).  
213M.Ş.S. 36, s.14/4, (Tarih belirtilmemiş). 
214M.Ş.S. 95, s.132/2, (4 Muharrem 1058-30 Ocak 1648). 
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Vakfa ya da şahsa borcu olan kişilerin ödeme yapamamaları halinde 

gayrımenkullerini sattıkları mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ali Ağa 

Mahallesi sakinlerinden Angeli bint Anton isimli zimmiye, Koca Lala Paşa Cami-i 

Şerif Vakfı’nın cabisi olan Ahmed Beğ ibn Ebubekir isimli kişi karşısında vakfa iki 

bin akçe deyni olduğunu ve mahalle-i mezburede vaki bir bab kiremid örtülü fevkani 

ve tahtani evleri, kenif ve avlu ile müştemil olan mülküni meblağ-ı merkum akçeye 

bey’ ettiğini söylemiştir. Her sene üçer yüz akçeye isticar ettiğini belirttiğinde, 

Ahmed Beğ’in de tasdik ettiği sicile kaydedilmiştir.215 

Gayrimenkul üzerinde miras sebebiyle olan hisse haklarının sahipleri 

haklarının satışını kadı huzurunda gerçekleştirebiliyorlardı. Ali Ağa mahallesi 

sakinlerinden el-Hâc Piyale bin Abdullah isimli kişi,  Sordi veled-i Estefano isimli 

zimmiye mahalle-i mezburede vaki babası Minol’den kendisine ve kız kardeşine 

kalan menzildeki hissesini mezbur zimmiye bin yedi yüz akçeye bey’ ettiğini ve 

meblağı teslim aldığını söylediğinde; mezbur zimminin tasdik ettiği mahkeme 

tutanağına kaydedilmiştir.216 

Miras yoluyla intikal eden bir menzilin satışı sırasında yetkili olamayan 

kişiler, akil ve baliğ olduklarında haklarını aramak için mahkemeye gelip durumu 

bildirerek haklarını talep edebiliyorlardı. Manisa sakinlerinden Mehmed Çelebi ibn 

Ahmed isimli kişi, medine-i mezbure mahallatından el-Hâc İlyas-ı Kebir mahallesi 

sakinlerinden Kirkor veled-i Hargiri isimli Ermeni karşısında babası vefat ettiğinde 

validesi Kerime, biraderi Hüseyin ve Hasan’ın deynini terk ettiklerini, kendilerine 

intikal eden menzili kendisi küçükken annesi ve kardeşleri tarafından Kirkor’a on bin 

altı yüz akçeye satıldığını ve kendisine ait hissesini talep ettiğini belirterek 

mahkemeye başvurmuştur. Sual olunan Ermeni cevabında babalarının deyni için 

bey’ olunduğunu söylemiştir. Tavassut edilip tarafların bin üç yüz akçeye sulh 

oldukları ve tutarın tamamını aldıktan sonra, mezburun Ermeniden dava ve talebi 

kalmadığının taraflarca tasdik edildiği mahkeme kaydıdır.217 

 

 

 

 

                                                             
215M.Ş.S. 75, s.1/1, (Evâil-i Safer 1047-25 Haziran/4 Temmuz 1637). 
216M.Ş.S. 46, s.98/4, (Tarih belirtilmemiş). 
217M.Ş.S. 35, s.54/1, (Evâil-i Cemaziyelevvel 1025-17/26 Mayıs 1616). 
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Tablo 18: Ev Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Ev Satışları 

 

M.Ş.S. 17, s.35/2, 102/1, 103/1-2, 183-5; M.Ş.S. 18, s.188/2, 

190/2; M.Ş.S. 19, s.257/5, 261/5; M.Ş.S. 22, s.92/4; M.Ş.S. 23, 

29/3; M.Ş.S. 24, s.69/1, 76/2-3; M.Ş.S. 28, 69/2; M.Ş.S. 29, 

s.302/5; M.Ş.S. 31, s. 25/4, 91/1; M.Ş.S. 33, s.29/2-3; M.Ş.S. 34, 

s.185/11, 362/1, 476/5-6; M.Ş.S. 35, s.54/1; M.Ş.S. 36, s. 14/1; 

M.Ş.S. 37, s.47/2; M.Ş.S. 38, s.446/2; M.Ş.S. 42, s.106/11; 

M.Ş.S. 46, s.98/4; M.Ş.S. 46-A, s.2/2; M.Ş.S. 53, s.60/3, 159/3; 

M.Ş.S. 55, s.121/2-3;  M.Ş.S. 64, s.23/2, 29/3; M.Ş.S. 65-A, s. 

23/2, 29/3;  M.Ş.S. 67, s.6/2; M.Ş.S. 68, s.57/4;  M.Ş.S. 75, s.1/1, 

178/3, M.Ş.S. 79, s.63/1, 99/1, 104/4, M.Ş.S. 80, s.5/7; M.Ş.S. 

95, s.132/2; M.Ş.S. 98, s.447/7. 

 

 

2.1.1.2. Bağ-Bahçe Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

Manisa’nın müslim ve gayrimüslimleri arasında alım-satıma konu olan bir 

diğer gayrimenkul türünü bağlar oluşturmaktaydı. Bağ satışları bağcılık açısından 

verimli arazilerin varlığına ve üretimin devamlılığına işaret etmektedir. Tıpkı ev ve 

arsalarda olduğu gibi bağların da Osmanlı toprak sisteminde özel mülk niteliği 

taşıyor olması, mal sahibi kişilerin alım-satımlarına ve miras olarak varislerine 

intikaline hak tanıyordu.218 Tespit edilen kayıtlardan anlaşıldığına göre Manisa’da 

müslim-gayrimüslim unsurlar arasında sicile yansıyan bağ satışı davalarında, bağlar 

özel mülk idi. 

Satış belgelerinde bağın büyüklüğünü ifade etmek için ölçü birimi olarak 

dönüm ve kıt’a ifadeleri kullanılmaktaydı. Bağ fiyatlarının belirlenmesinde, mübayaa 

                                                             
218Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin 

Hukukî Ve Malî Esasları (Birinci Cilt Kanunlar), Haz. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü Yayınları, s.254. 
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ve narhlar gibi resmi fiyat sistemi değil, serbest piyasa sistemi uygulanırdı. 

Fiyatlandırmada verimlilik, ulaşım yönünden kolaylık ve su kaynaklarına yakınlık 

etkili oluyordu.219 Bu şartları taşıyan bağların kıymetlerinin diğerlerinden daha fazla 

olduğu varsayılabilir. 

Bağ satışları ile alakalı mahkeme kayıtları, diğer alım-satım davalarında 

olduğu gibi düzenlenmekteydi. Satıcı olan kişiler kendilerine ait bağın nerede 

bulunduğuna dair bilgi verdikten sonra, bağı sattığı meblağın tutarını ve meblağı 

aldığını belirttikten sonra bahsi geçen bağın mülkiyetinin alıcıya intikal ettiğini 

belirtirdi. Örneğin; Mustafa bin Ramazan isimli kişi, Abraham veled-i Muso isimli 

Yahudi’ye Karaca Ahmed karyesinde vaki iki buçuk dönüm miktarı bağını dört bin 

akçeye sattığını ve meblağı teslim aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.220 

Başka bir örnekte ise; Manisa sakinlerinden Muslu Çavuş ibn el-Hâc Hasan isimli 

kişi, İskender veled-i Aspatyar isimli zimmiye Karaca Ahmed bağları dahilinde olan 

tahminen bir dönümden fazla bağınını bin akçeye sattığını mahkemede 

belirtmiştir.221 

Bağ konusunda bir diğer davada borç sebebiyle zabt edilen bağın, miras 

olarak intikal ettiğinde davacının vasisinin hakkını aramak için mahkemeye 

başvurduğu, dava edilen kişinin ise satış hücceti ile satışın meşruluğunu ispatladığı 

görülmektedir. Çatal Kilise karyesinden mürd olan Dimitri isimli zimminin oğlu 

Dimitri isimli Nasrani’nin vasisi olan Sofya isimli Nasraniye, Yunus bin Hasan Beğ 

karşısında dava edip Dimitri mürd olduğunda kendisine beş bin akçe deyni olduğunu, 

mezburun muhallefatından Horosköy kurbunda vaki tahminen üç dönüm bir kıt’a 

bağını meblağ karşısında zapt ederken, Dimitri akil ve baliğ olduktan sonra deyni 

inkar eder diye mezbur Dimitri bağı beş sene önce iki bin üç yüz akçeye Yunus’a 

sattığını ve teslim ettiğini söyleyip sual olunmasını istemiştir. Yunus cevabında 

Dimitri’nin bağı iki bin üç yüz akçeye kendisine sattığını, mülkü olduğunu ve elinde 

hüccet olduğunu ibraz ettiğinde, davalının davadan men edildiği sicile 

kaydedilmiştir.222 

Satışlara dair başka bir örnekte; vakıf mütevellisine yapılan bir bağın vakfın 

malı olduktan sonra satan şahsın babası sebebiyle yaşanan sıkıntının mahkemeye 

                                                             
219Ruhi Özcan, 17. Yüzyılda Konya’da Mülk Satışları Ve Fiyatlar (1640-1665), (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993,  ss.75-76. 
220M.Ş.S. 15, s.67/5, (Tarih belirtilmemiş). 
221M.Ş.S. 28, s.5/2, (Evâsıt-ı Rebiülahir 1019-7 Temmuz 1610). 
222M.Ş.S. 82, s.45/1. 
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intikal ettiği anlaşılmaktadır. Manisa mahallatından Karahisar mahallesinde vaki 

Cafer Çavuş’un bina ettiği mescid-i şerifin mütevellisi olan Mehmed Efendi ibn 

Sinan isimli kişi, Aşağı Ermeniler mahallesi sakinlerinden Varton veled-i Serkiz 

isimli Ermeni karşısında dava edip oğlu Aleksi’nin Horos karyesi kurbunda vaki 

tahminen iki dönüm bağını kendisine sattığını, bağın vakf-ı mezbura zapt 

olunmuşken, Varton’un aykırı davrandığını belirtmiştir. Ermeniye sorulduğunda 

inkarla cevap vermesi üzerine, şahitler Aleksi’nin bağını belirtilen tutara Mehmed 

Efendi’ye sattığına ve vakf tarafından zapt olunduğuna şahitlik ettiklerinde Varton’a 

tenbih olunan mahkeme kaydıdır.223 

Müslim-gayrimüslim ticari ilişkilerine dair tespit ettiğimiz bir diğer 

gayrimenkul satış konusunu bahçe satışları oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde 

meyve üretimi ve meyve ağaçları önemli bir yere sahipti. Satın alınan bir yerin içinde 

meyve ağaçları bulunuyorsa, bunların kıymeti ayrıca tespit ediliyordu. Örneğin; 

Horos karyesinden Ahmed Beşe ibn Abdullah isimli kişi, Yaniki veled-i Kayalı 

isimli kişi karşısında mirliva hassı dahilinde Sovuk Kuyu kurbunda vaki tahminen on 

altı dönümlük yerin hakkı tasarrufu dahilinde olan eşcar-ı müsmire ve gayrı 

müsmiresiyle sekiz bin akçeye sahib-i arz tasarrufuyla Yaniki’ye taviz ettiğini ve 

meblağın tamamını aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.224 

Başka bir örnekte; Aşağı Mahalle sakinlerinden Marola veled-i Yorgaç isimli 

Ermeniye’nin vekili olan zevci İsrail veled-i Geruz isimli ermeni, donanmacı 

Mehmed bin Mustafa isimli kişi karşısında Ayazment kazası Ayvalık mevzinde olan 

tahminen yarım dönüm miktarı bahçesini içindeki eşcar-ı müsmiresiyle dokuz yüz 

akçeye bey’ ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.225 

 

Tablo 19: Bağ-Bahçe Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

  

M.Ş.S. 15, s.67/5, 218/3; M.Ş.S. 27, s.25/8; M.Ş.S. 28, s.5/2; 

                                                             
223M.Ş.S. 98, s.82/1, (Evâil-i Ramazan 1051-4/13 Aralık 1641). 
224M.Ş.S. 36, s.12/1,( Evâil-i Rebiülevvel 1020-14/23 Mayıs1611). 
225M.Ş.S. 61, s.59/11, (Tarih belirtilmemiş). 
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Bağ-Bahçe 

Satışları 

M.Ş.S. 30, s.15/1, 252/5; M.Ş.S. 36, s.12/1; M.Ş.S. 40, s.288/10; 

M.Ş.S.46-A, s.233/1; M.Ş.S. 48, s.24/3; M.Ş.S.50, s.49/1, 104/4, 

105/1; M.Ş.S. 51, s.101/4; M.Ş.S. 52, s.31/2; M.Ş.S.53, s.266/3; 

M.Ş.S. 55, s.33/6, 230/2; M.Ş.S. 60, s.12/3; M.Ş.S. 61, s.59/11, 

77/4; M.Ş.S. 64, s.111/2; M.Ş.S. 68, s.165/3; M.Ş.S. 70, s.54/4, 

M.Ş.S. 73, s.290/5-6; M.Ş.S. 75, s.23/3, 24/1; M.Ş.S. 79, s.76/4; 

M.Ş.S. 82, s.45/1; M.Ş.S. 91, s.26/3; M.Ş.S. 98, s.82/1, 435/4. 

 

 

2.1.1.3. Dükkan Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

Müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair gayrimenkul alım-satımlarının bir diğer 

öğesini dükkanların satışları oluşturmaktadır. Dükkan satışlarına ait oranın ev ve bağ 

satışlarının oranından daha düşük olduğu görülmektedir. 

Satışa konu olan bakkal dükkanlarının bir kısmı çarşı içinde bulunurken 

mahalle arasında olanlar genellikle evlerin zemin katında yer almaktaydı. Bu sebeple 

evle ya da arsasıyla birlikte satılırlardı. Manisa’nın Amalar mahallesinde halik olan 

Musa veled-i Yasef isimli Yahudi’nin zevcesi Safihan bint Aslan ve oğulları Yasef 

ve Aslan isimli Yahudiler, Bölecek mahallesinden olup İzmir kadısı olan Musa 

Efendi ibn Abdullah’ın vekili olan Hüseyin bin Turmuş isimli kişiye mahalle-i 

mezburede vaki bir bab toprak örtülü dükkanı ve iki bab toprak örtülü bakkal 

dükkanı ve ardındaki araziyi mümaileyh efendiye yüz seksen riyal guruşa bey 

ettiklerini mahkeme tutanağına kaydettirmişlerdir.226 

Başka bir satış kaydında; İmad mahallesinden Hacı Abdurrahman bin 

Mehmed isimli kişi, Yagob veled-i Mergere isimli Ermeni’ye Çıkrıkçılar Çarşısı’nda 

olan bir bab dükkanını iki bin akçeye sattığını mahkeme huzurunda belirtmiştir.227 

Satış için mahkemede bulunamayacakları durumlarda taraflar vekilleri 

yardımıyla satışları gerçekleştiriyordu. Bazen satış sonrası vekilin sebep olduğu 

aksamalar kadıya intikal ettiriliyordu. Gürhane mahallesinden Himmet bin Mehmed 

isimli kişi, Satılmış veled-i Avraham isimli Yahudi karşısında dava edip Kasaba-ı 

Turgudlu’da Pazar yerinde olan dükkanının satışına el-Hâc Şaban’ı vekil ettiğini, 

                                                             
226M.Ş.S. 75, s.15/4, 16/1. 
227M.Ş.S. 24, s.42/1, (Evâhir-i Zilhicce 1016-6/16 Nisan 1608). 
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mezburun yahudiye iki yüz seksen akçeye sattığını ve meblağını Satılmış’tan talep 

ettiğinde ödemede zorluk çıkardığını belirtip mahkemeye başvurmuştur.228 

Dükkan satışlarına dair bir diğer örnekte; Çaprastlar mahallesi’nden Neslihan 

ve İsmihan ibnt el-Hâc Mehmed isimli hatunların, Yukarı Ermeniler mahallesi 

sakinlerinden Murad isimli Ermeni’ye Bezzazlar Sukku’nda vaki bir bab dükkanı, 

yedi yüz dört kıt’a riyal guruşa bey ettiklerini mahkeme tutanağına kaydettirdiklerini 

görüyoruz.229 

 

Tablo 20: Dükkan Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Dükkan 

Satışları 

 

M.Ş.S. 24, s.42/1, 227/4; M.Ş.S. 51, s.194/3; M.Ş.S. 52, s.171/3; 

M.Ş.S. 56, v.27/2; M.Ş.S. 75, s.15/4, 16/1; M.Ş.S.79, s. 76/5, 

76/1; M.Ş.S. 91, 171/2; M.Ş.S. 93, s.180/3, 183/1. 

 

 

2.1.2. Menkul Mal Alım Satımları  

 

Müslim ve gayrimüslim unsurlar arasında sicillere konu olmuş bir diğer alım-

satım konusu menkul mallardan teşekkül etmektedir. Çalışmamızda menkul meta 

satışları hayvan, ürün ve eşya alım satımı olarak üç farklı başlık altında ele alınmıştır. 

Gayrimenkul satışlarının kayıtlarındaki yoğunluğuna oranla, menkul malların 

satışlarının daha az olduğu görülmektedir.  

Tarafların birbirleriyle olan mal alım-satımlarında malın fiyatı iktisadi 

değerine göre değişkenlik göstermekteydi. Menkul mal satışları genellikle akçe ve 

guruş üzerinden yapılıyorken bazı kayıtlarda ürünün satışının pare üzerinden 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

                                                             
228M.Ş.S. 91, s.171/2, (11 Şevval 1055-30 Kasım 1645). 
229M.Ş.S. 91, s.183/1, (Tarihin üzeri çizilmiş Şevval 1055-Kasım/Aralık 1055). 
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2.1.2.1. Hayvan Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

Manisa ve çevresinde incelediğimiz dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Yetiştirilen hayvanların ekseri koyun, sığır ve ineğin 

olduğu, bunların yanında keçi yetiştiriciliğinin de yapıldığı kayıtlardan 

görülmektedir. 

Hayvanlara dair alım-satımlarda bazen birkaç gün bazen daha uzun vade 

süresi alıcı ve satıcı tarafından tayin ediliyordu. Manisa kasaplarından kasap Mustafa 

Beşe, el-Hâc Ali ve Abdülkerim isimli kişiler, Paskal veled-i Yani, Dimitri veled-i 

Nikola isimli zimmi koyunculardan altı yüz res sağmal koyunlarını dört gün önce her 

resi yüz kırk akçeye toplamda seksen dört bin akçeye iştira edip, sekiz gün içinde 

tamamen teslimi üzerine anlaştıklarını ve koyunların çoban haracını verdiklerini 

mahkeme tutanağına kaydettirmişlerdir.230 

Bir başka satış davasında ise; satın alınan katırın başkasının malı olması 

sebebiyle alıcının satıcıdan meblağını talep etmek için mahkemeye başvurduğu 

anlaşılmaktadır. Manisa’nın Kefere mahallesi sakinlerinden Yani veled-i Yorgi isimli 

zimmi, Nefs-i Tire’de sakin Hasan Beşe ibn Abdullah karşısında dava edip, üç bin 

sekiz yüz akçeye iştira ettiği erkek katırın Tuzla kazasına tabi Anarlı karyesinden el-

Hâc Mustafa bin Veli’nin dokuz gün önce mülkünden zayi olduğunu Manisa 

mahkemesinde ispatladığını söyleyerek, katırın kıymetini satıcıdan talep ettiğini 

belirtmiştir. Mezbur Hasan cevabında kendisinin katırı Ezine kazasına tabi Gümüşlü 

karyesinde sakin Mustafa’dan üç bin beş yüz akçeye satın alıp, Yani’ye üç bin sekiz 

yüze bey’ ettiğini söylemiştir. Yani isimli zimmi, Hasan’dan bahsi geçen satıştan 

olan üç bin sekiz yüz akçe hakkını aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.231 

Satışa konu olan hayvanların kusurlu olduğunu satış sonrası farkettiğini iddia 

eden alıcılar durumu mahkemeye bildirip sorulmasını talep ediyorlardı. Mehmed bin 

Osman isimli kişi, Dimitri veled-i Yorgi isimli zimmiden sekiz yüz seksen akçeye 

iştira ettiği merkebin ön ayaklarının sakat olup, ayıplı olduğunu belirterek dava 

etmiştir. Sual olunan zimmi kendisinin sağlam sattığını mahkeme huzurunda 

belirtmiştir.232 

                                                             
230M.Ş.S. 51, s.358/2, (12 Rebiülahir 1032-13 Şubat 1623). 
231M.Ş.S. 52, s.58/1-2. 
232M.Ş.S. 32, s. 370/1, (Tarih belirtilmemiş). 
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Sicile yansıyan bir diğer davada Rumeli çobanı olan zimminin vekil tayin 

ettiği müslüman kişi aracılığıyla koyun satışı yapıp, meblağı kendisinden teslim 

aldığı anlaşılmaktadır. Küçük Karaca veled-i Yovan isimli Rumeli çobanı, vekili 

olan Mehmed Beşe ibn Cafer  karşısında Mehmed Beşe’yi koyunlarının satışına vekil 

ettiğini, seksen dört adet koyunun altmış dört adedini yüz ellişer ve bakisi kırkar 

akçeye olmak üzere bey’ ettiğini söylemiştir. Sekiz bin akçesini Mehmed Beşe’den 

aldığını belirtmiş olduğu ve Mehmed Beşe’nin de tasdik ettiği mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.233 

Borç ödemesinin yapılamadığı durumlarda borçluya ait olan malların satışı ile 

ödeme yapılabiliyordu. Bu hususta borca karşı hayvan satışının yapıldığı mahkeme 

tutanaklarından tespit edilebilmektedir. Horos karyesinden Manike veled-i Kapali 

isimli zimmi, Raziye bint Abdullah isimli hatun karşısında dava edip mezburede bin 

akçesi olduğunu söylemiştir. Sual olunan mezbure kabul edip, deynine karşı mezbura 

bir inek sattığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.234 

Kayıtlara yansıyan bir diğer dava türünde, satıştan pişman olan kişilerin 

ikale235 yoluna gittikleri görülmektedir. Rumeli çobanlarından Çavdar veled-i Nikola 

isimli zimmi, Manisa sakinlerinden kasap Mustafa Beşe ibn Abdullah isimli kişi 

karşısında dava edip mezbura yüz altmışar akçeye altmış beş res koyun bey’ ettikten 

sonra, koyunlar mezburda iken yapağı zamanı olduğunu ve Mustafa Beşe’nin 

koyunların yapağılarını kırktırdıktan sonra nadim olup ikale ettiklerini ve koyunları 

teslim ederken yapağıları teslim etmediğini belirtmiştir. Sual olunan Mustafa Beşe 

cevabında, altmış beş res koyunları kırktırıp yapağısını aldıktan sonra zimminin gelip 

ikale istediğini ve zimminin yapağıdan fariğ olup, alakası kalmadığını söylemiştir. 

Zimminin inkarla cevabı üzerine, Mustafa Beşe’den beyyine talep olunduğunda 

şahitlerin zimminin satıştan sonra Mustafa Beşe’ye gelip yapağıdan fariğ olarak ikale 

ettiklerine dair şehadet ettikleri mahkeme kaydından anlaşılmaktadır.236 

 

 

 

 

                                                             
233M.Ş.S. 38, s.419/2, (Tarih belirtilmemiş). 
234M.Ş.S. 25, s.30/7-8, (Tarih belirtilmemiş). 
235Alım-satım işlemini gerçekleştiren tarafların rızalarıyla satış akdini ortadan kaldırmaları 

durumudur. Cin, Akgündüz, s.623. 
236M.Ş.S. 65-A, s.62/1, (Evâsıt-ı Rebiülahir 1040- 21 Kasım 1630). 
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Tablo 21: Hayvan Satışları İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

Hayvan Satışları 

 

M.Ş.S. 19, s.73/5, 237/6-7; M.Ş.S. 25, s.30/7-8; M.Ş.S. 30, 

s.10/7; M.Ş.S. 32, s.92/7, 212/1, 370/1; M.Ş.S. 35, s.85/1; M.Ş.S. 

36, s.125/3; M.Ş.S. 38, s.419/2; M.Ş.S. 51, s.216/1, 358/2, 361/8; 

M.Ş.S. 52, s.58/1; M.Ş.S. 60, s.69/8-9-10; M.Ş.S. 65, s.72/2; 

M.Ş.S. 65-A, s.62/1; M.Ş.S. 70, s.139/2-3; M.Ş.S. 73, s.187/3, 

205/5, M.Ş.S. 85, s.222/1; M.Ş.S. 93, s.80/4. 

 

 

2.1.2.2. Ürün Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

Çalışmanın bu bölümünde müslüman ve gayrimüslim kişiler arasında alım-

satım işlemi gerçekleşen herhangi bir işleme tabi olmamış ziraî, hayvansal ve sınaî 

ürünleri ele alarak, nasıl el değiştirdiklerini inceleyeceğiz. Penbe, yapağı, çivid, şap, 

mazı, arpa, buğday, afyon, sakız gibi ürünlerin iki grup arasında alışveriş unsuru 

olduğu sicillerde görülmektedir. 

Manisa ve çevresinde hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olması, hayvansal 

ürünlerin üretilmesi ve satışına olanak sağlıyordu. Müslim ve gayrimüslim unsurlar 

arasında satışa konu olmuş ürün satışlarından da tespit edilebiliyordu. Hacı Mehmed 

bin Ali isimli kişi, Musa veled-i Yasef isimli Yahudi karşısında dava edip Musa’ya 

dört vukiyye yapağı verdiğini ve her vukiyyesinin bin iki yüz akçe olduğunu 

söyleyip, sual olunmasını istediğini söyleyerek mahkemeye başvurmuştur.237 

Abraham veled-i Arbi isimli Yahudi, Hacı Ahmed bin Mustafa isimli kişiden altı ay 

önce on sekiz kantar yapağıyı, her kantarını sekiz yüz ellişer akçeye dört ay vade ile 

iştira ettiğini belirtmiştir. Bilahare adı geçen yahudi toplam yüz kırk guruşa rıza 

gösterip, bu miktarı aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.238 

                                                             
237M.Ş.S. 27, s.291/1-2-3-4, (Tarih belirtilmemiş). 
238M.Ş.S. 15, s.312/5-6, (16 Ramazan 1009-21 Mart 1601). 
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Ziraî ürünlerden arpa, buğday gibi insanlar ve hayvanlar için temel tüketim 

maddesi metalarının müslim ve gayrimüslim kişiler arasında alışveriş konusu olduğu 

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Boz karyesinden Yasemin bint Karabaş isimli hatun, 

Yakub veled-i Papa isimli Ermeni karşısında dava edip mezburda yirmi dört buçuk 

ölçek buğdayı olduğunu ve her ölçeğini yirmi beş akçeye bey’ ettiğini söyleyerek 

hakkını talep etmiştir.Yakub cevabında yedi ölçek vereceği olduğunu ve mezburede 

üç ölçek buğdayı olduğunu söylemiştir. Mezbureye sual olunduğunda inkarla cevap 

vermiş olduğu sicile kaydedilmiştir.239 

Müslim ve gayrimüslimler arasında ticarete konu olan bir diğer zirai ürün 

üzümdü. Manisa sakinlerinden Mehmed bin Mehmed isimli kişi, zimmi taifesinden 

Yani veled-i Yorgi isimli zimmiye üç kile siyah üzüm verdiğini, altı yüz akçesini 

talep ettiğini mahkeme huzurunda söylemiştir. Mezbur zimmi cevabında 

Mehmed’den siyah üzüm almadığını ve borcu olmadığını belirtmiştir.240 

Osmanlı Devleti’nin tarım üretiminde önem verilen ürününlerden biri pamuk 

olmuştur. İp ya da ham halde olan pamuğun öncelikle bulunduğu yörenin ihtiyacını 

karşılamasına dikkat edilmiş, ihtiyaçtan ziyade olanların tüccarlara satılması uygun 

görülmüştü. Pazar ihtiyacını karşılamadan tüccarlara satılması halinde pazar halkının 

kadıya şikayette bulunma hakları vardı.241 Müslim ve gayrimüslimler arasındaki 

ticari ilişkilerde penbe satışına dair kayıtların da olduğu şer’iyye sicillerinden tespit 

edilmiştir.242 

Sicile kaydolmuş bir diğer alım satım ürünü de kahveydi. Alıcı ve satıcı 

arasında anlaşmazlık ortaya çıktığında çözüm için yargıya başvuruluyordu. Davacı 

kahve satışından alacaklı olduğunu belirterek durumu kadıya intikal ettirmiştir. 

Davalı ise daha alacak kahvesi olduğunu mahkeme huzurunda belirtmiştir.  İsak 

veled-i Musa isimli Yahudi, attar el-Hâc Mehmed bin Ahmed isimli kişiye yüzer 

vukiyye kahveyi, bir vukiyyesi ellişer akçeye bey’ ettiğini, meblağın üç bin dört yüz 

akçesini alıp gerisini talep ettiğini söylemiştir. Mehmed cevabında  dört bin dört yüz 

akçesini teslim ettiğini ve İsak’ın kendisine daha iki vukiyye kahve verecek 

                                                             
239M.Ş.S. 40, s.189/3-4, (7 Zilhicce 1027-25 Kasım 1618). 
240M.Ş.S. 18, s.205/1, (Evâsıt-ı .Muharrem 1013-13 Haziran 1604). 
2411016/1607 yılındaki bir kayıtta Manisa cüllahları bu sebeple kadıya başvurarak zarara uğradıklarını 

belirtmişlerdir. Emecen, XVI. Asırda, s.78. 
242Örneğin: M.Ş.S. 16, s.73/7, (Evâsıt-ı Safer 1010-15 Ağustos 1601). 
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olduğunu belirttiğinde Yahudi inkar etmiştir. El-Hâc Mehmed’in cuma günü 

Yahudiye bin akçe verdiğini söylemesi üzerine mezbur inkarla cevap vermiştir.243 

Osmanlı döneminda boyacılık konusunda büyük önem taşıyan maddelerden 

olan çivid, şap, mazı gibi ürünlerin satışlarına dair kayıtlar müslim-gayrimüslim 

kişiler arasında bu metaların da ticaretinin yapıldığını göstermektedir. Şap boyanın 

renginin tutunmasına ve daha sabit kalmasına imkan veren bir maddeydi ve en iyisi 

Gediz yöresinde ve Trakya’da çıkarılıyordu.244 Uşak’dan el-Hâc İdris, Hasım oğlu 

Abraham karşısında elli vukiyye çivid verip, yirmi bin akçeye altı aya değin bir 

sandık sakıza sattığını söylemiştir. Yahudi cevabında bir sandık sakıza elli vukiyye 

çivid aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.245 Seyyid Bekir bin Seyyid 

Mehmed Beğ isimli kişi, adı geçen Yahudiden246 vukiyyesi on dokuz akçeden yüz 

vukiyye şap aldığını mahkemede belirtmiştir.247 

Manisa sicillerinde müslim ve gayrimüslimler arasında ham maddelerin 

işlenmesiyle ortaya çıkan dokuma ürünlerinden olan bogasi, çuka ve kemha, 

bürümcek, ipek gibi kumaş türlerinin248 alım-satımına dair kayıtlar da tespit 

edilmiştir.249 Yasef veled-i Abraham isimli Yahudi, el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc Memi 

isimli kişiden altmış buçuk zira bürümceği bir ziraı altmış akçe hesabından satın 

aldığını ancak ramazan bayramına kadar vadesi olduğunu bildirmiştir.250 

Kıymetli ve sarraflıkta kullanılan ürünlerin de iki unsur arasında ticari 

ilişkilere konu olduğu görülmektedir. Fatih Sultan Mehmed döneminden XVIII. 

yüzyıla kadar gayrimüslimler sarraflıkta ön planda olmuştur.251 Üretmek ve satmak 

için ticari bağ kurmak gerekli idi. Manisa’nın müslim ve gayrimüslimleri arasındaki 

alım-satım davalarında inci ve gümüş ile ilgili kayıtların olması, bu ürünlerin de 

ticari ilişkiler kapsamında el değiştirdiğini göstermektedir. Bekir Çelebi ibn 

                                                             
243M.Ş.S. 34, s.1-2-3, (2 Muharrem 1025-21 Ocak 1616). 
244Mehmet Canatar, “Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine”, Osmanlı 

Araştırmaları The Journal Of Ottoman Studies, Cilt.XVIII, İstanbul, 1998, s.92. 
245M.Ş.S. 20, s.228/9, (Tarih belirtilmemiş). 
246Bu kayıttan önceki davalarda Yahudi’nin isminin Abraham olarak kaydedildiği görülmektedir. 
M.Ş.S. 22, s.234/1. 
247M.Ş.S. 22, s.234/4, (Evâil-i Rebiülevvel 1015-7/16 Temmuz 1606). 
248Dokunan kumaşların türleri ve özelliklerine dair detaylı bilgi için bkz: Kevser Gürcan Yardımcı, 

“Osmanlı Dönemi Dokuma Sanatı Ürünlerinden Örnekler”, Uluslararası Kültürel ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi (UKSAD), Cilt.2, Özel Sayı.1 , Kazakistan, 2016, ss.219-241. 
249Bahsi geçen ürünlerin satışları hakkında bazı örnekler; M.Ş.S. 34, s.451/4, M.Ş.S. 61, s.99/1-2-3. 
250M.Ş.S. 15,s.312/2, (Tarih belirtilmemiş). 
251Nuran Koyuncu, “Osmanlı Devleti’nde Sarrafların Mültezimlere Kefilliği”, İnönü Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, Malatya, 2014, s.304. Osmanlı’da sarraflık mesleği 

hakkında daha kapsamlı bilgi için bkz: Onnik Jamgoçyan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık 

Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler (1650-1850), Çev. Erol Üyepazarcı, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, 2017.  
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Muhyiddin isimli kişi, Masad veled-i Muso’ya iki bin akçelik inci bey’ ettiğini, 

tutarını kabz ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.252 Bir başka örnekte; 

gümüş alışverişinde malın dirhemi ve değeri hakkında çıkan sıkıntının çözümü için 

tarafların kadıya başvurduğu anlaşılmaktadır.253 

 

Tablo 22: Ürün Satışları İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Ürün Satışları 

 

M.Ş.S. 15, s.49/1-2-3, 167/4-5, 312/2-3-4-5-6; M.Ş.S.16, s.73/4-

7, 74/1, 183/10, 191/1; M.Ş.S. 18, s.10/7, 11/1, 97/3, 205/1, 

M.Ş.S. 20, s.23/11, 104/1, 155/1, 178/3, 228/9; M.Ş.S. 21, s.91/2; 

M.Ş.S. 22, s.234/4; M.Ş.S.23, s.126/4; M.Ş.S. 27, s.66/2, 291/1-

2-3-4; M.Ş.S. 29, s.128/4-5, 180/5; M.Ş.S. 31, s.239/6; M.Ş.S.34, 

s.375/1-2-3, 451/4; M.Ş.S. 40, s.189/3-4; M.Ş.S. 46, s.371/4; 

M.Ş.S. 61, s.99/1-2-3; M.Ş.S. 65, s.43/2; M.Ş.S. 67, s. 58/1; 

M.Ş.S. 70, s.165/1; M.Ş.S. 85, s.180/1. 

 

 

2.1.2.3. Eşya Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

Günlük hayatta kullanılan metalar, giysiler gibi eşyalar Osmanlı’da satışı 

yapılan ve iktisadi değeri olan ürünlerdi.  Ev eşyası, giysi gibi mallar gerek tarafların 

birbirleri ile gerekse müslim-gayrimüslim unsurlar arasında yani toplumun her 

kesiminde satış konusu olmaktaydı. 

Dönem içerisinde kullanılabilir giysi türü olan feracenin, müslim ve 

gayrimüslimler arasında satışa konu olduğu görülmektedir. Karkasu isimli zimmi, 

Hüseyin isimli kişiye dört yüz akçeye bir ferace bey’ ettiğini mahkeme tutanağına 

                                                             
252M.Ş.S. 15, s. 49/3, (Tarih belirtilmemiş).  
253M.Ş.S. 29, s.128/5, (Evâsıt-ı Rebiülevvel 1019-7 Haziran 1610). 
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kaydettirmiştir.254 Zümre-i sipahiden İsmail Beğ ibn Abdullah isimli kişi, kürkçü 

Yani veled-i Suva’ya kürklü feracesini yirmi beş floriye sattığı ve meblağı aldığının 

dava kaydıdır.255 

Kazan alım-satımı davasında alıcı ve satıcı olan şahısların kazanda kusur 

olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş olduğu görülmektedir. Yahudi taifesinden 

Mazdiyar veled-i Harun isimli kişi attar Seyyid Mehmed Beğ ibn Seyyid Şaban’a altı 

yüz altmış akçeye bir kazan sattığını, mezburun kazanın saktı olduğuna dair dava 

ettiğini söylemiştir. Müslümana önceden görüp kabul ettiğine dair yemin teklif 

edildiğinde, mezburun yemin etmiş olduğu mahkeme kaydıdır.256 

Eşya alım-satımı konusuyla ilgili bir diğer kayıtta ise; Sefer bin İlyas isimli 

kişi, kuyumcu Murad veled-i Nikola isimli zimmiden gümüş kuşak aldığını 

ekserisinin bakır olduğunu, gümüş olmadığını söyleyerek geri vermek istediğini 

belirtmiştir. Sual olunan mezbur gümüştür diye sattığını mahkeme huzurunda beyan 

etmiştir.257 

 

Tablo 23: Eşya Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Eşya Satışları 

 

M.Ş.S. 20, s.23/11; M.Ş.S. 22, s.276/1; M.Ş.S. 24, s.12/5; M.Ş.S. 

70, s.158/8. 

 

 

2.1.3. Cariye-Köle Satışları İle İlgili Kayıtlar  

  

Tarihi çok eski zamanlara kadar giden bir kavram olan kölelik258, Osmanlı 

Devleti’nde kendinden önceki devletlerde olduğu gibi varlığını sürdürmüştür.  

                                                             
254M.Ş.S. 20, s.23/11, (Tarih belirtilmemiş). 
255M.Ş.S. 24, s.12/5. 
256M.Ş.S. 22, s.276/1, (Evâil-i Receb 1015-2/11 Kasım 1606). 
257M.Ş.S. 70, s.158/8, (Tarih belirtilmemiş). 
258Mehmet Akif Aydın-Muhammed Hamîdullah, “Köle”, DİA, Cilt.26, İSAM Yayınları,  İstanbul, 

2002, s.237. 
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Köleler, kullanım hakkı sahiplerinin elinde bulunan, sahibine hizmet için alınmış, 

alınıp satılabilen, tasarruf edilen, başkasına devredilebilen, rehin olarak gösterilebilen 

mal statüsünde görülmüştür.259 Köklü bir geçmişe sahip kölelik ile ilgili Manisa’nın 

Müslüman ve gayrimüslim şahısları arasında satış hususunda belgelere yansıyan 

kayıtlar bulunmaktadır. 

Akçakoca’dan Ali bin Abdullah isimli kişi, Yani veled-i Franko isimli 

zimmiye orta boylu Nemçe asıllı cariyesini dört bin dört yüz akçeye sattığını 

mahkeme huzurunda belirtmiştir260 

Alıcının nadim olması durumunda ikale bu satış türünde de uygulanmaktaydı. 

Bursalı Mustafa bin Ali isimli kişi, Manisa’da sakin Yahire veled-i Musa isimli 

Yahudi’ye yedi bin beş yüz akçeye cariye bey’ ettiğini, Yahudinin nadim olup ikale 

yoluna gittiklerini, cariyesini aldığını ve mezbura üç bin altı yüz altmış akçe kalan 

parasını teslim ettiğini mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.261 

Köle satışına dair bedelin ödemesi yapılmadığı için mahkemeye başvuran 

satıcı karşısında alıcı kölenin sakat olduğunu belirtmiş, köle müşahede olduktan 

sonra dava sonucuna karar verilmiştir. Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Nasuh isimli kişi, 

Yani isimli zimmiye dört bin beş yüz akçeye Rıdvan isimli bir köle sattığını, hala 

parasını alamadığını belirtip mahkemeye başvurmuştur. Sual olunan mezbur, köleyi 

aldığını fakat kolunun tutmadığını, ayıbını farkettiğini emaneten istihdam ettiğini 

söylemiştir. Köle müşahede olunduğunda sakat olmadığı görülmüş ve meblağın 

edasına karar verilmiştir.262 

Bir başka davada ise; Halil bin Abdullah, Papa veled-i Yasef isimli 

Yahudi’den mahkemede hazır olan cariyeyi dört bin beş yüz akçeye iştira ettiğini, 

cariyeyi harbat etmiş diyerek dava etmiştir. Yahudi cevabında altı gündür mezburun 

yedinde olduğunu ve sağ salim teslim ettiğini belirtmiştir.263 

 

 

 

 

                                                             
259Fırat Yaşa, “Efendi-Köle İlişkisi Bağlamında Şeyhülislam Fetvaları”, Osmanlı Devleti’nde 

Kölelik: Ticaret, Esaret, Yaşam, Ed. Zübeyde Güneş Yağcı-Fırat Yaşa, Tezkire Yayınları, İstanbul, 

2017, s.214. İzzet Sak, 16. Ve 17. Yüzyıllarda Konya’da Kölelik Müessesesi, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1987, s1. 
260M.Ş.S. 22, s.119/3, (Tarih belirtilmemiş). 
261M.Ş.S. 55, s.208/7, (17 Cemaziyelevvel 1035-14 Şubat 1626). 
262M.Ş.S. 46, s.214/6-7-8, (3 Zilkade 1031-9 Eylül 1622). 
263M.Ş.S. 34, s.184/9-10, (Tarih belirtilmemiş). 
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Tablo 24: Cariye-Köle Satışları İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Cariye-Köle 

Satışları 

 

M.Ş.S. 22, s.119/3, M.Ş.S. 29, s.414/11-12, M.Ş.S. 30, s.190/2-4-

5; M.Ş.S. 34, s.184/9-10; M.Ş.S. 35, s.87/1; M.Ş.S. 44, s.144/1; 

M.Ş.S. 46, s.214/6-7-8; M.Ş.S. 55, s.208/7; M.Ş.S. 60, s.94/8-9-

10-11, 124/7; M.Ş.S. 62, s.354/5. 

 

 

2.2. KİRA İLE İLGİLİ KAYITLAR 

 

Müslim ve gayrimüslimler arasında ticari ilişkiler ağının bir unsuru da kira 

işlemleridir. Alım-satım işlemleri ile satıcı alıcıya tam mülkiyet hakkı verirken, 

kiralamada mal sahibi ile kiracı arasında belirlenen bir süre üzerine, kararlaştırılan 

bir bedel karşılığı kullanım hakkı sunuluyordu. Mahkeme kayıtlarında bu işlem 

icare264 kavramıyla ifade ediliyordu. Bu tür kiralamalar gayrimenkullere dair ise 

aylık olarak, menkul ve hayvanlar üzerinden yapılıyorsa iş süresinin bedeli olarak 

belirleniyordu. Kira akitleri icâr-ı akar gayrimenkul kirası, icâr-ı uruz menkul kirası 

ve icâr-ı hayvan hayvan kirası olarak üç çeşittir. 265 

Vakıflara ait mülkler satılamadığı için bunların kiralama üzerine kullanım 

hakkı verilmekteydi. Bu mülkler daha önce bahsettiğimiz icare usulü ile değil çift 

kira sistemiyle yani icâreteyn ile kiralanırdı. İcâreteyn, vakıf malının gerçek 

kıymetine yakın veya eşit değerdeki bedel (icâre-i muaccele) ve buna ek olarak her 

ay ya da yıl sonu ödemesi kararlaştırılan veresiye kira bedeli (icâre-i müeccele) 

karşılığında kiraya verilmesidir. 266 

                                                             
264Ali Bardakoğlu, “İcare”, DİA, Cilt.21, İstanbul, 2000, s.379-388. İcâre kavramı ile ilgili detaylı 

bilgi için bkz: Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 2.Baskı, Cilt.6, İstanbul, 1990,ss.19-64. 
265Ekinci, s.524. 
266Ahmet Akgündüz, “İcâreteyn”, DİA, Cilt.21, İSAM Yayınları, İstanbul, 2000, s.389. Konu 

hakkında daha kapsamlı bilgi için bkz: Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda İcâreteyn, Klasik 

Yayınları, İstanbul, 2014. 
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Manisa’da müslim ve gayrimüslim ilişkileri özelinde kiralama ile ilgili 

kayıtları incelediğimizde, oda, ev, dükkan, bahçe, hayvan gibi metalar ile ilgili 

yapılan işlemlerin olduğu anlaşılmaktadır. 

Gayrimüslim kişilerin Osmanlı Devleti’nde mülk edinme hakları olmasına 

rağmen bazı gayrimüslimlerin vakıflara ait odalarda kira ile ikamet ettikleri 

kayıtlardan anlaşılmaktadır.267 Ali Ağa Evkâfı mütevellisi olan Yusuf Çelebi ibn 

Musa isimli kişi, Şemail veled-i Abraham ve Yakub isimli Yahudiler karşısında dava 

edip Yahudilerin vakfın odalarında sakin olup icaresini vermekten kaçındıklarını 

söylemiştir. Sual olunan Yahudiler cevaplarında odaları Tahir Çelebi’den ayda onar 

akçeden isticar ettiklerini belirtmişlerdi.268  Oda kirasına dair başka bir örnekte; zikr 

olunan handa269 sakin Minka veled-i Yani, Dimitri veled-i Yorgi, Sivasto veled-i 

Toka vesairlerin, Mustafa karşısında sakin oldukları odaları yirmişer akçeye kiraya 

anlaştıklarını mahkeme tutanağına kaydettirmiş oldukları anlaşılmaktadır.270 

Kira konusunda sicile yansıyan bir diğer örneği bahçeler oluşturmaktadır. 

Tarım üretimine önem veren Osmanlı, toprakların boş kalmasını engellemek, 

üretimin sürekliliğini sağlamak ve vakfa ait bir bahçe ise gelir elde etmek amacıyla 

kiralama yöntemini kullanıyordu. Kira ile kullanan yerleri kullanan  kişiler bırakıp 

firar ettiğinde, boş kalmaması için yeniden kiraya verildiği kayıtlardan 

anlaşılmaktadır. Manisa’da sakin Nikola veled-i Kosta, diğer Nikola veled-i Anton 

ve Karakaş isimli zimmiler, Sultan Cami-i Şerif Evkâfı mütevellisi Ahmed Çavuş’un 

vekili olan Hacı Ahmed bin Abdullah karşısında ikrar ederek, evkâfın sultan 

bahçesini on dört bin akçeye üç yıl süreyle kira ile zapt eden Kosta ve Bıyıklı ve 

İstimad isimli zimmilerin firar ettiğini ve bahçenin boş kaldığını söylemişlerdi. Firar 

edenlerin kiraya aldıkları gibi on dört bin akçeye kiraladıklarını mahkeme tutanağına 

kaydettirmişlerdir.271 

Gerek vakıflara ait gerekse kişilere ait dükkanların da müslim ve 

gayrimüslimler arasında kiralandığı sicillerden anlaşılmaktadır. Terzi kafirandan 

Kopis veled-i Duka isimli kişi, Yarhasanlar mahallesinden Halil bin Mehmed 

karşısında ikrar edip Derziler Sukku’nda olan dükkanını ayda kırkar akçeye kiraya 

                                                             
267Manisa’nın Yahudi halkına dair yaptığı çalışmada Feridun Emecen, ilk dönem şehre göçen 

Yahudilerin 1560 yılına ait sicillerde genellikle vakıf odalarında kira karşılığı sakin olduklarını, 

zamanla ev satın almaya başladıklarını belirtmiştir. Feridun M. Emecen, Unutulmuş Bir Cemaat 

Manisa Yahudileri, Eren Yayınları, İstanbul, 1997, s.46. 
268M.Ş.S. 42, s.4/6, (5 Şevval 1027-25 Eylül 1618). 
26918 numaralı sicile ait 264/2 numaralı belgede hanın Eski Han olduğu yazılmıştır. 
270M.Ş.S. 18, s.264/3, (Evâil-i Rebiülahir 1013-27 Ağustos/5 Eylül 1604).  
271M.Ş.S. 26, s.258/2, (17 Receb 1018-16 Ekim 1609). 
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verdiğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir.272 Vakıflara dair bir örnekte ise; 

Saruhanoğlu İshak Çelebi’nin yaptırdığı Cami-i Şerif Evkâfı mütevellisi Mustafa  bin 

Mehmed isimli kişi ile Salomon veled-i David isimli Yahudi’nin Abacılar Sukku’nda 

vaki iki bab dükkanın kira işlemi için mahkemeye başvurdukları anlaşılmaktadır.273 

Osmanlı döneminde nakliye için bargir, katır, deve gibi dayanıklı hayvanlar 

kullanılıyordu. Bu tür hayvanlara sahip olmayan kişiler kiralama usulü ile mallarının 

nakliyesini gerçekleştiriyorlardı. Güzelhisar kasabası sakinlerinden katırcı Mehmed 

bin Yusuf, Acem tücarrından Tatus veled-i İsak isimli Ermeni karşısında dört yüz elli 

vukiyye çeken metasını bin dört yüz elli akçe icare ile  Afyon Karahisar’a iletmek 

üzere anlaştıklarını sonra sekiz yüz akçesini aldığını, gerisini ürünü teslim edince 

alacağını söylemiş; mezbur da tasdik etmiştir.274 

Ev kiralama konusundaki örnekte; Çarşu mahallesinden Raziye isimli 

Hatun’un Yasef veled-i Asaf isimli Yahudi ile olan davasına vekil olan zevci 

Mustafa Çelebi ibn Murad, zimminin sakin olduğu menzilin müvekkilesine ait 

olduğunu iki akçeye icareye verdiğini söylemiştir. Yahudi bir buçuk akçeye icareye 

aldım demiştir. Vekil üç yıllığına ayda kırk beş akçeye aldığını sonra üç yıldır iki 

akçeye verildiğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir.275 

 

Tablo 25: Kira İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

Kira İşlemleri 

 

M.Ş.S. M.Ş.S 18, s.264/3; M.Ş.S 19, s.13/1; M.Ş.S 20, s.74/1, 

104/5; M.Ş.S 25, s.119/6-7-8; M.Ş.S 26, s.258/2; M.Ş.S. 27, 

s.249/1; M.Ş.S 28, s.167/1-2-3-4; M.Ş.S. 31, s.34/3; M.Ş.S. 33, 

s.154/4; M.Ş.S. 42, s.4/6; M.Ş.S. 46, s.21/8, 90/5; M.Ş.S. 46-A, 

s.5/1; M.Ş.S. 53, s.348/3; M.Ş.S. 55, s.269/3, 309/8; M.Ş.S. 56, 

s.33/2; M.Ş.S. 60, s.27/4-5; M.Ş.S. 70, s.150/7; M.Ş.S. 73, 

                                                             
272M.Ş.S. 20, s.104/5, (Tarih belirtilmemiş). 
273M.Ş.S. 53, s.348/3. 
274M.Ş.S. 46, s.90/5, (Tarih belirtilmemiş). 
275M.Ş.S. 25, s.119/6-7-8, (Evâhir-i Recab 1017-30 Ekim /9 Kasım 1608). 
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s.243/10; M.Ş.S. 93, s.111/1. 

 

 

2.3. ALACAK-BORÇ İLE İLGİLİ KAYITLAR 

 

Ticari ilişkilere dair veriler göstermektedir ki, incelediğimiz dönem aralığında  

Manisa’nın müslimleri ve gayrimüslimleri arasındaki ekonomik münasabetler 

oldukça aktif bir şekilde seyretmiştir. Alım-satım hususunda bedelin nakit olarak 

ödendiği haller olduğu gibi gerekli görüldüğünde alışverişler alacak-borç ilişkisiyle 

de gerçekleştiriliyordu. İslâm dininde, borç ödenmesi gereken bir unsur, alacaklıya 

ait bir hak olarak kabul edilmektedir. Borç, fıkıhta geniş anlamıyla zimmette sabit 

olan şey olarak açıklanmakta ve borca deyn, borçluya medyûn, alacaklıya dain 

denilmektedir.276 

Şer’iyye sicillerine baktığımızda belgelerde borç kavramının deyn, karz, 

istikraz gibi gibi ifadelerle kayıtlandığı görülmektedir. Alacaklı ve borçlu arasındaki 

borç davalarında alacaklı borçludan hakkını istediğinde, borçlu ödemesi gereken 

meblağı doğrulayıp, ödemesini gerçekleştiriyordu. Hisar erenlerinden Muslu bin Piri, 

Abraham veled-i Haham isimli Yahudi’de bürümcük bahasından beş bin akçe hakkı 

olduğunu söylemiştir. Yahudi belirtilen tutarda borcu olduğunu kabul etmiş ve edası 

için havale etmiştir.277 Bazı durumlarda ise borçlu olduğu iddia edilen kişilerin 

alışverişi ve borcu inkar ettikleri görülüyordu. Ali Çelebi ibn Veli, yahudi Avraham 

veled-i Papas karşısında dava edip mezburun zimmetinde inci bahasından iki bin iki 

yüz akçesi olduğunu ve talep ettiğini söylemiştir. Sual olunan Yahudi cevabında inci 

almadığını ve deyni olmadığını belirtmiş ve kendisine Yakub kefil olmuştur.278 

Tarafların uzlaşmazlık yaşadığı durumlarda tavassut ile belirlenen bir tutar 

üzerine anlaştıkları ve davanın ortadan kalktığı durumlar da mahkeme tutanağına 

yansımaktaydı. Manisa’ya tabi Dönelek-i Sagir karyesi sakinlerinden Hasan bin 

Mehmed isimli şabb-ı emred, Dimitri veled-i Kayalı’da karz-ı şer’den yüz yirmi 

guruş hakkı olduğunu ve talep ettiğini söylemiştir. Dimitri’nin inkarla cevap vermesi 

                                                             
276Mehmet Akif Aydın, “Deyn” DİA, Cilt.9, İSAM Yayınları, İstanbul, 1994, s. 266; Cin, Akgündüz, 

Türk, s.595. 
277M.Ş.S. 18, s.95/8-9, (4 Receb 1013-26 Kasım 1604). 
278M.Ş.S. 32, s.239/10-11, (Tarih belirtilmemiş). 
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üzerine tavassut edilip altmış beş guruşa sulh olmuşlar, Hasan, zimmiden meblağı 

tam olarak aldığını davası ve hakkı kalmadığını sicile kaydettirmiştir.279 

Özellikle alışveriş sebebiyle kurulan borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu 

tarafından belirlenen vade sürelerinde taraflar ödeme yapabiliyordu. Eğer borçlu olan 

bir köle ise onun için mahkemede vade işlemini sahibi talep edebiliyordu. El-Hâc 

Mustafa bin İlyas isimli kişi, Yahudi Abraham veled-i Yasef karşısında ikrar edip, 

mahkemede bulunan kölesi Pervane’nin yahudiye kırk bin altı yüz akçe borcu 

olduğunu,  iki yıla kadar her altı ayda bir otuz bin akçeyi mezburdan alıp, Abraham’a 

teslim edip edasını  sağlayacağını söylemiş, mezbur yahudi tasdik etmiştir.280 

Ödeme gerçekleşmeden borçlunun ölmesi durumunda ardında kalan 

mirasçıları, borcun ispatının ardından kişinin  muhallefatından ödemeyi 

gerçekleştirmekle mükellef idiler. Koca Lala Paşa mahallesi sakinlerinden Seyyid 

Ahmed isimli kişi, Aşağı Ermeniler mahallesinden mürd olan Murad isimli zimminin 

zevcesi Turhane zimmiye karşısında dava ederek ölen kocasının zimmetinde karz-ı 

şerden kırk guruşu olduğunu söyleyip talep etmiştir. Zimmiyenin inkarla cevap 

vermesi  üzerine, müslümana almadığına dair yemin teklif edilmiş, yemin ettiğinde 

mucibinin yapılmasına hükm olunmuştur.281 Durum üzerine mürd olan Murad’ın 

varisleri, mürdün borçlarının ödenmesi için Aşağı Ermeniler mahallesinde olan 

menzilini satmış oldukları kayıtlardan anlaşılmaktadır.282 

Menkul mallar ya da hayvanların da borç tutarına karşı satılmasıyla ödeme 

yapılabiliyordu. Manisa sakinlerinden Ahmed bin Süleyman, Yukarı Ermeniler 

mahallesinden  Ohan veled-i Ağar isimli Ermeni’ye Acem esvabı bahasından beş yüz 

yirmi beş akçe deyni olduğunu, karşılığında bir res’ kısrağını Ermeniye sekiz yüz 

akçeye bey’ edip, deynine takas ettiğini ve baki kalan iki yüz yetmiş beş akçeyi kabz 

ettiği mahkeme huzurunda belirtmiştir.283 

Alacak-borç kayıtlarında rastladığımız bir diğer dava türünü vakıflara olan 

borçlar oluşturmaktadır. Koca Lala mütevellisi olan Muslu Çelebi ibn Hürrem Beğ, 

Yorgi veled-i Dimitri isimli zimmi karşısında dava edip vakfın önceki mütevellisi 

olan babası Hürrem Beğ döneminden zimmide vakfın on altı bin akçesi olduğunu 

söylemiştir. Sual olunan zimmi cevabında vakfa belirtilen tutarda borcu olduğunu, 

                                                             
279M.Ş.S. 68, s.50/2. 
280M.Ş.S. 24, s.219/3, (8 Rebiülahir 1019-30 Haziran 1610). 
281M.Ş.S. 65-A, s.57/1, (20 Rebiülahir 1040-26 Kasım 1630). 
282M.Ş.S. 65-A, s.107/1. 
283M.Ş.S. 93, s.80/4. 
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önceki mütevelli Ali Çelebi’ye teslim ettiğini söylemiştir. Ali Çelebi’ye sual 

olunduğunda önceki mütevelli Hürrem Beğ’in zamanındaki defterde iki kalem bulup  

birinde on bin diğerinde  on altı bin diye deftere tahrir olduğunu, ilk kısmı aldığını, 

on altı binin durduğunu mahkeme huzurunda beyan etmiştir.284 

Borçlu olan kişiler teminat göstergesi olarak zimmetlerinde olan bir malı 

alacaklıya bırakabiliyordu. Amalar mahallesinden Kurd veled-i Abrad isimli zimmi, 

el-Hâc İbrahim bin el-Hâc Mehmed isimli kişiye ait zimmetinde altı aded riyal guruş 

hakkı olduğunu, mahalle-i mezburede vaki mülk-ü menzilini el-Hâc İbrahim yedinde 

rehin bıraktığını, Yengi veled-i Konstanti ile habacı Apastol isimli zimmilerin kefil 

olduklarını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.285 

Borca karşı mal rehin bırakma ile ilgili bir diğer davada; Serabad 

mahallesinden fevt olan Mehmed bin Mustafa’nın kızı Fatma’nın vekili olan zevci 

Hasan bin Mehmed isimli kişi, Aşağı Ermeniler mahallesinden Yagob veled-i Bagoz 

isimli Ermeni karşısında dava edip babası Mehmed hayattayken Ermeniye karz 

olarak yirmi iki guruş verdiğini, karşılığında Yukarı Ermeniler mahallesinde vaki 

bağını yedine rehin bıraktığını söylemiş ve bağı teslim ettiğini fakat Yagob’un 

meblağı vermede taallül ettiğini belirtip sual olunmasını istemiştir. Ermeni cevabında 

bağı dört sene önce Mehmed’e bey’ ettiğini söyleyerek rehin bıraktığını inkar 

etmiştir. Beyyine talep olduğunda rehin bırakmadığına dair yemin ettiği mahkeme 

tutanağına kaydedilmiştir.286 

 

Tablo 26: Alacak-Borç İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Alacak-Borç 

 

M.Ş.S 15, s.50/6-7, 168/1, 292/2, 312/2-3-4; M.Ş.S 16, s.72/9, 

73/1, 74/3, 165/3, 183/10, 191/1, 221/3-4, 290/3-4-5; M.Ş.S 17, 

s.5/4, 52/1, 80/13, 81/1, 103/3, 146/6-7, 147/8-12, 165/3; M.Ş.S 

18, 95/8-9, 188/3, 189/4/5, 190/1, 191/3, 205/1, 242/1; M.Ş.S 19, 

                                                             
284M.Ş.S. 34, s.134/5-6, (22 Cemaziyelahir 1023-30 Temmuz 1614). 
285M.Ş.S. 100, s.119/2, 120/1, (29 Rebiülahir 1061-21 Nisan 1651). 
286M.Ş.S. 100, s.127/2, (Evâil-i Cemaziyelevvel 1061-22 Nisan/1Mayıs 1651). 
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72/1, 72/2, 102/2, 234/1, 256/2, 260/3-4; M.Ş.S 20, s.46/6, 94/3, 

104/9, 117/3-4, 154/2, 174/11, 194/9, 228/7-8-9; M.Ş.S 21, s. 

277/2; M.Ş.S 22, s.20/13, 109/9, 234/1; M.Ş.S 23, s. 29/2, 62/7, 

244/2, 333/2; M.Ş.S 24, s.33/1, 203/2, 219/3; M.Ş.S 25, s.15/2, 

28/6-7, 29/2-5-6-7, 30/7-8; M.Ş.S 26; 124/2, 165/2; M.Ş.S 27, 

140/7, 391/2-3-4-5; M.Ş.S 28, s.76/1, 103/3, 110/6, 111/1; M.Ş.S 

29, s.90/2-3, 166/7, 203/2-3, 415/4-9; M.Ş.S. 30, s.11/3, 43/2, 

43/8-9, 45/1, 58/11, 260/4, 270/7; M.Ş.S. 31, s.21/2, 129/1, 

137/2, 138/4, 142/1; M.Ş.S. 32, s.2/1, 55/3-4, 216/4, 239/6-10, 

263/5, 371/1-3; M.Ş.S. 33, s.9/6, 95/3, 101/2, 107/3-4, 154/3; 

M.Ş.S. 34, s.19/7, 25/3-4, 50/3, 65/3, 107/3, 134/5-6, 371/2, 

375/1-2-3, 443/2, 453/1, 599/1, 618/1; M.Ş.S. 35, s.75/3, M.Ş.S. 

36, s.109/3; M.Ş.S. 37, s.48/1; M.Ş.S. 38, s.20/4-5, 84/3, 112/2, 

305/5-6, 417/1, 446/2; M.Ş.S. 40, s.154/11-12, 189/3-4, 205/1; 

M.Ş.S. 42, s.106/12-13, 292/4; M.Ş.S. 44, s.247/1; M.Ş.S. 46, 

s.69/5-6, 208/2-3, 256/7, 261/1, 358/2, 371/4, 423/3; M.Ş.S. 48, 

s.40/2, 51/1; M.Ş.S. 50, s.117/2, 126/3, 133/2; M.Ş.S.51, s.41/4, 

417/4; M.Ş.S. 53, s.115/2, 138/1, 257/1-2, 262/2; M.Ş.S. 55, 

s.82/3, 258/4; M.Ş.S. 56, v.29/3-4, v.37/3, v.64/3; M.Ş.S. 60, 

s.23/7, 245/5, 336/1; M.Ş.S. 61, s.14/6-7, 18/4, 33/2, 35/5, 38/8-

9-10-11-12, 79/1, 84/10-11, 115/3, 138/5-6, 139/4; M.Ş.S. 62, 

s.8/4, 14/6, 52/1, 53/1, 113/1-2, 200/1, 232/7, 248/6, 300/5, 

310/8, 369/1,430/2; M.Ş.S. 65, s.9/8, 20/3, 42/3-4-5-6, 58/7, 61/5, 

91/2, 176/4; M.Ş.S. 65-A, s.57/1, 107/1; M.Ş.S. 67, s.56/4, 64/5, 

126/7, 202/2; M.Ş.S. 68, s.50/2; M.Ş.S. 70, s.76/4, 252/1, 303/1; 

M.Ş.S.73, s.106/1, 167/6, 205/5, 226/7-8, 287/5; M.Ş.S. 75, 

s.16/2, 23/3, 24/1, 36/4, 37/1, 136/1, 163/2; M.Ş.S. 79, s.99/1; 

M.Ş.S. 80, s.5/7, 30/8, 38/2, 78/2, 81/2; M.Ş.S. 82, s.15/3, 16/4, 

45/1; M.Ş.S. 85, s.26/3, 39/3, 66/2-3, 83/1, 180/5, 222/1, 222/3; 

M.Ş.S.88, s.19/4, 120/4-5, 332/11-12; M.Ş.S. 91, s.3/1, 78/2, 

139/2, 290/4; M.Ş.S. 93, s.80/4; M.Ş.S. 95, s.118/1, 127/2, 264/1, 

276/1, 280/1; M.Ş.S. 98, s.16/3, 50/4, 241/2, 314/6, 330/1, 425/7; 

M.Ş.S. 100, s. 119/2, 120/1, 127/2. 
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2.4. KEFALET İLE İLGİLİ KAYITLAR 

 

Fıkıh terimi olarak kefalet, bir hakkın güvenceye bağlanma maksadıyla 

borçlunun alacaklı karşısındaki sorumluluğa katılması veya teslimini üstlenmesini 

ifade etmektedir.287 Kefalet akdinin dört çeşidi vardır;  

1. Kefâlet bîn nefs; kişinin kendisine kefil olmaktır. 

2. Kefâlet bil mâl; malın ödemesine kefil olmaktır. 

3. Kefâlet bit-teslim; malın teslimine kefil olmaktır. 

4. Kefâlet bid-derek; satılmış ürünün hak sebebiyle zapt olunması halinde 

bedelin ödenmesine ya da satıcının kendisine kefil olunmasıdır.288 

Kefalet akdinin gerçekleşmesi için;  kefil olan kişi akil ve baliğ olmalı, hür 

olmalı, gerekli halde borcun ödemesine gücünün yetmelidir.289 

Kefalet uygulamalarında, gayrimüslim kişiler Müslümanlara, Müslüman 

kişiler de gayrimüslimlere kefil olabiliyordu.290 İncelediğimiz dönem aralığında 

Manisa sicillerinden müslim ve gayrimüslimlerin birbirlerinin nefsine ve borçlarına 

kefil olabildikleri anlaşılmaktadır. Kefillik ilişkisinin tespiti için ya alım-satım 

davalarında kefil olarak kaydedilmeleri ya da borçlunun borcunu ödememesiyle 

alacaklının mahkemeye başvurması gerekliydi. Alacak-borç ilişkisinde mahkemeye 

yansımamış olan münasebetler olduğu varsayılırsa, kefilliğe dair daha fazla örnek 

olabileceği düşünebilir. 

Kadı sicillerindeki kayıtlara göre, kefilliklerin büyük çoğunluğu borçlarla 

ilgiliydi. Kefil beyan etmek, alacaklı olan kişiler ve kurumlar için güvence 

unsuruydu.291 Örneğin; Yengi kazasına tabi Azizlü karyesinden Oruç Beğ ibn Ahmed 

ve Hacı Ömer bin Ali isimli kişiler, İsmail veled-i Yagob isimli Yahudi’den on 

dokuz bin akçelik esbabı altı ay vade ile aldıklarını ve birbirlerine kefil olduklarını 

söylemişlerdir. Mezburların beyanlarını İsmail tasdik ettikten sonra, karyeden Receb 

                                                             
287H. Yusuf Apaydın, “Kefâlet”, DİA, Cilt.25, İSAM, İstanbul, 2002, s.168. 
288Cin, Akgündüz, s.667. 
289Apaydın, s.174. Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Cilt.6, s.272. Kefalet ile ilgili detaylı 

bilgi için bkz: Zuhaylî, ss.263-289. 
290Gayrimüslimlerin hukuki durumlarına göre; Müslümanlarla iktisadi ve hukuki alanlardaki ilişkileri 

İslâm hukuku ve kanunnamelerle özgür bir biçimde temin edilmiştir. Yavuz Ercan, “Türkiye’de XV. 

Ve XVI. Yüzyıllarda Gayrimüslimlerin Hukuki, İçtimai Ve İktisadi Durumu”, Belleten, Cilt:XLVII, 

Sayı:188, Ankara, 1983, ss.1119-1149. 
291Kasab Abdülkerim, Yani veled-i Dimo isimli zimminin Hüdaverdi’de olan on beş bin sekiz yüz 

akçesine kefil olduğunu mahkeme tutanağına kaydettirmiştir. M.Ş.S. 33, s.102/2, (Evâil-i Rebiülevvel 

1021-2/11 Mayıs 1612). 
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bin Mehmed, Mustafa bin Mahmud ve Arbi veled-i Abraham’ın kefilliklerine şahitlik 

ettikleri mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.292 

Borçlu olan kişiler sorumluluklarını yerine getirmez ya da getiremezse, 

alacaklı olanlar haklarını kefillerden talep ediyorlardı. 293 Borçlu olan kişinin ölmesi 

durumunda alacaklı borca karşı kefil talep edebiliyordu. Örneğin; Kemal bin İvaz 

isimli kişi, ölen Aslan Yahudi’nin zevcesi Kılara veled-i Davud isimli hatun 

karşısında dava ederek ölen eşinde karz olarak yirmi üç bin akçesi olduğunu ve 

hatunun kefilliğini talep ettiğini söylemiştir. Mezbure hatun mahkemede kefil 

olduğunu belirtmiştir.294 

Alacak-borç ilişkisinin yanı sıra tesip edilen hükümler arasında kefâlet bin 

nefs yani kişiye ve haline kefil olma ile ilgili kayıtlar da tespit edilmiştir. Yeniçeri 

serdarı olan Hasan Beşe ibn Balı, Çengizade mahallesi sakinelerinden meyhaneci 

Güllü bint Konstantin isimli zimmiyenin hanesinde Mehmed Beşe isimli yeniçerinin 

Mehmed isimli yeniçeri tarafından katl edilmesiyle mezburenin habs olduğunu, 

variseleri gelince Güllü’nün nefsine validesi Angeli isimli zimmiyenin kefil 

olduğunu, validesine de Turmuş Beşe’nin kefil olduğunu mahkeme tutanağına 

kaydettirmiştir.295 

Birbirleri ile iş anlaşması yapan müslim-gayrimüslim kişiler sözleştikleri işi 

yapacaklarına ya da daha önce yapmış olduklarına dair mahkeme huzurunda kefil 

sunabiliyorlardı.296 

 

 

 

 

 

                                                             
292M.Ş.S. 17, s.5/4, (9 Zilkade 1012-9 Nisan 1604). 
293Zimmiler mahallesinden Nikola veled-i Tuka isimli zimmi, Mehmed bin Temür isimli kişi 
karşısında dava ederek mezburun Halil Beğ’e kefil olduğunu sattığı ürünün ödeme vadesinin geldiğini 

söyleyerek talep etmiş olduğu sicilden görülmektedir. M.Ş.S. 51, s.435/5, (29 Zilhicce 1031-4Kasım 

1622). 
294M.Ş.S. 25, s.29/2, (Tarih belirtilmemiş). 
295M.Ş.S. 56, v.13/2. Başka bir örnekte; Manisa’nın Karaca Ahmed karyesinden Kapucu Ahmed Beğ, 

karyeden Hasan bin el-Hâc Ali, Sefer bin Turan, Turgud bin Elvan ve Sarı bin Turca isimli kişilerin 

bir camus öküzünü yaraladıklarını söyleyerek dava etmiştir. Mezburlara sorulduğunda inkarla cevap 

vermişler. Sarı bin Turca isimli zimminin nefsine Es-Seyyid Hüseyin Çelebi kefil olmuştur. M.Ş.S. 

29, s.54/1-3. 
296Sofular mahallesinden Hüseyin Beşe ibn Ali isimli kişi ve mimar taifesinden Yorgi veled-i Yani 

arasındaki hamam tamiri anlaşmasında zimmiye Sivasto veled-i Mavridi kefil olmuştur. M.Ş.S. 100, 

s.89/3, 90/1, (24 Rebiülevvel 1061-17 Mart 1651). 



87 
 

 

Tablo 27: Kefalet İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

 

Kefalet 

 

M.Ş.S 15, s. 168/1 ; M.Ş.S. 16, s.290/4, M.Ş.S. 17, 5/4, 165/3; 

M.Ş.S. 23, s.2/1, 148/6; M.Ş.S. 25, s.29/2; M.Ş.S. 27, s.140/7, 

270/8-9,  391/2-3-4-5; M.Ş.S. 28, s.103/3; M.Ş.S. 29, s.54/1-3; 

M.Ş.S. 32, s.147/3, 216/4, 263/5; M.Ş.S. 33, s.58/2, 102/6; 

M.Ş.S. 34, s.371/3, 443/2, 556/1; M.Ş.S. 46, s.69/3, 357/4; 

M.Ş.S. 51, s.20/2, 435/5, M.Ş.S. 52, s.44/2; M.Ş.S. 53, s.138/1; 

M.Ş.S. 56, v.13/2; M.Ş.S. 61, s.33/2, 96/3-4; M.Ş.S. 62, s.190/3, 

248/2, 374/2-3, M.Ş.S. 65, s.27/2, 90/2-3; M.Ş.S. 67, s.172/6 ; 

M.Ş.S. 70, s. 72/9; M.Ş.S. 95, s.21/6, 276/2; M.Ş.S. 100, s.89/3, 

90/1, 119/2, 120/1. 

 

 

2.5. VERGİ GELİRLERİ İLE İLGİLİ KAYITLAR 

 

İnsanların yaşadıkları devlete karşı iktisadi anlamda sorumluluğu vergi 

ödemesidir ve devletin en önemli gelir kalemlerinden birini vergiler oluşturmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmed dönemi düzenlenen kanunname, raiyyet rüsumuna dair en eski 

kaynaktır.297 Osmanlı Devleti’nin vergilerini sınıflandırdığımız zaman; rüsûm-ı 

şer’iyye, rüsûm-ı örfiyye, tekalif-i divaniyye olarak üç ana başlık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Rüsûm-ı şer’iyye; devletin halktan şer’i görevleri için aldığı vergi 

türüdür. Rüsûm-ı örfiyye; devletin yürütme ve uygulama görevleri için reayadan 

tahsil edilen vergidir. Tekalif-i divaniyye ise; olaganüstü hallerde özellikler sefer 

zamanları halktan alınan vergi türüdür.298 

                                                             
297Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu” Osmanlı İmparatorluğu Toplum Ve Ekonomi” 

3.Baskı, Eren Yayıncılık, s.31-32. 
298Akdağ, ss.553-554. 
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Vergi ödemeleri toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorumluluktu ve bu 

sebeple sorumlu olan her bireyin ödemesini düzenli bir şekilde yapması önem 

taşıyordu. Manisa sicillerini vergi konusu özelinde incelediğimizde cizye, mukataa, 

iltizam, avarız, öşür, çift bozan gibi vergiler ile ilgili müslim-gayrimüslim ilişkilerine 

dair kayıtlar tespit edilmiştir. 

Halk arasında daha çok haraç adıyla geçen cizye, padişaha tabi 

gayrimüslimlerden cemaat olarak toplu alınan bir vergiydi.299 Verginin toplanması 

için görevlendirilen eminler tarafından gayrimüslim halktan tahsil edilirdi. Elde 

ettiğimiz verilere baktığımız zaman Manisa mahkemesine cizye sebebiyle yansıyan 

davalarda taifenin ödeme yaptığını kaydettirerek resmiyet kazandırdığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Saruhan livası ber-vech-i arpalık mutasarrıfı olan Kurd 

Ahmed Paşa’nın kaimakamı olan Hıdır Ağa ibn Abdullah, Aslan veled-i Avraham, 

diğer Aslan veled-i Yasef, Şimael veled-i Musa, Musa veled-i Avraham isimli 

Yahudiler’den bin on dört tarihinde vaki  taife-i mezburun cizye akçelerini tam 

olarak ödediklerini ve temessük verdiğini, kendi mührüyle mühürlendiğini belirtmiş 

olduğu mezburlar talebiyle kayd olunmuştur300 

Cizye ödemesinde zorluk çıkaranlar olduğu zaman, vergi toplamaya görevli 

memurlar durumu kadı huzuruna getirmekteydi. Cizye emini Receb ibn Ali isimli 

kişi, emr-i şerifle keferenin cizyesini almasının istendiğini fakat Miranşah isimli 

zimminin vermediğini belirtip durumu mahkemeye intikal ettirmiştir.301 

Osmanlı Devleti’nde haraç ve cizye gibi şer’i vergiler ve bunlar dışındaki örfi 

vergilere karşı devlet tarafından sorumlu tutulmayan, bağışlanan genellikle muaf ve 

müsellem diye kaydedilen zimmiler vardı.302 İncelediğimiz defterler içerisinde bu 

konuda örnekler olduğu görülmüştür. Horos karyesi kethüda emini Ali bin Abdullah 

ve Yorgi veled-i Sutru isimli zimmi, karye-i mezbureden Dimitri veled-i Kayalı, 

Yasef veled-i Kayalı, Bazar veled-i Dimitri, Koçu veled-i Alıbalı ,Yako veled-i 

Kaplan, Dimitri veled-i Kırca, Nikola veled-i İstimad, Purgala veled-i Mihal, Yorgi 

veled-i Turmuş isimli zimmiler karşısında dava edip karyede sakin olduklarını fakat 

avarız akçelerini ödemede inat ve muhalefet ettiklerini söylemişlerdir. Mezburlar 

cevaplarında avarız-ı divaniyye ve tekalif-i şakkadan muaf ve müsellem olduklarını, 

                                                             
299Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, İsam Yayınları, İstanbul, 2011,s. 60. Yavuz 

Ercan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler Ve Bu Vergilerin 

Doğurduğu Sosyal Sonuçlar”, Belleten, Cilt.LV, Sayı:213, Ankara, 1991, s.371. 
300M.Ş.S. 31, s.165/1, (Evâil-i Receb 1021- 28 Ağustos/6 Eylül 1612). 
301M.Ş.S. 19, s.12/8, (4 Şaban 1013-26 Aralık 1604). 
302Ercan, s.377. 
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ellerinde emr-i ali olduğunu, Saruhan livası avarız hanesi tahririne memur olan katib 

Yusuf Efendi’nin deftere tahrir ettiğini ve ellerinde temessük olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunun üzerine şahitlerin zimmilerin saraydar olarak kaydedildiğine 

şehadet etmeleriyle kethüda taarruzdan men edilmiştir.303 

Ortaya çıkışı çok eskiye dayanan, Selçuklu ve Osmanlı ekonomik hayatında 

önemli bir husus olan tımar; askeri sınıfa mensup kişilerin geçimlerini sağlamak ya 

da devlete hizmetleri karşılığında belirli bölgelerin vergilerini kendileri için toplama 

hakkının verilmesidir.304 Tımar ile ilgili müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair tespit 

ettiğimiz kayıtlara örnek olarak; Yurt Dağı dahilinde olan Kaba Ağaç tımarının 

Ahmed Beğ isimli kişinin dört bin akçeye aldığını, Şimael isimli Yahudi beş bin beş 

yüz akçe arttırıp mal-ı padişahiye şefi olduğu için tımarı bu kişiye verdiğini, beş bin 

beş yüz akçesini tamamen aldığını, zapt ve tasarrufuna kimsenin mani olmamasını 

mahkeme huzurunda belirtmiştir.305 

Osmanlı vergilerin toplanmasında devletin memur kadrosunu görevlendirdiği 

gibi bu işi belirlenen bir bedel karşılığında özel bir şahsa verebiliyordu. İltizam usulü 

olarak bilinen bu sistemde kişiler, bir ya da birbirine yakın birkaç vergi kaynağı olan 

mukataanın yıllık olarak toplanacak vergisine karşı masraflarının ve karlarının 

tahmini hesabını yaparak, devlete yıllık olarak ödeyebilecekleri tutarı teklif olarak 

sunarlardı. En yüksek teklifi sunan kişiye, mukataa vergilendirme hakkı 

verilmekteydi.306 Mukataalara dair tespit ettiğimiz bir örnekte; Saruhan ve Karesi 

sancakları ve Edremid, Ayazmend, Bergama, Erdek, Bandırma ve tabi kazalarında 

vaki cizye-i yave gebran, ispenç, çift bozan, cizye-i kıpta,  bedel-i avarız-ı ekrad, 

rüsum-ı kahve ve kahvehane mukataasına iltizam emini olan Avram isimli 

Yahudi’nin vekili olan oğlu David isimli Yahudi, İstanbullu Mehmed Beğ ibn Ali 

karşısında dava edip zikr olunan sancak ve kazaların berat-ı hümayun ile iltizamı 

olduklarını, Mehmed Beğ’in Bergama ve Akhisar’ın bazı rüsumlarını aldığını 

belirterek sual olunmasını istemiştir. Mehmed Beğ cevabında zikr olunan sancakların 

mukataasına iltizam nazırı olan Mehmed Çavuş’un kendisine verdiğini, emr-i şerifi 

olduğunu ve dört yüz kırk akçeye aldığını kadı huzurunda belirtmiştir.307 

                                                             
303M.Ş.S. 53, s.175/2. 
304Ömer Lütfü Barkan, “Tımar”, İA, Cilt.12/1, MEB, İstanbul, 1979, s.286. 
305M.Ş.S. 33, s.330/1, (Evâil-i Cemaziyelahir 1021-30 Temmuz/8 Ağustos 1612). 
306 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 

2014, s.97. 
307M.Ş.S. 32, s.58/4, (19 Rebiülevvel 1021-20 Mayıs 1612). 
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Öşr kelime anlamı olarak onda bir, onda biri alınan vergi308 olup, zirai ürün 

ve meyvelerden alınan vergiyi ifade ediyordu.309 Çalışma aralığımızda 

gayrimüslimlerin öşür vergisi ödemeleri ile ilgili kayıtlar tespit edilmiştir. Verginin 

ödenmesi gereken ve ödenmediği durumlarda görevliler tarafından durum kadıya 

intikal ettiriliyordu. Sultan Murad Han Evkâfı’ndan Kafirboz tımarı zabiti olan 

Ahmed Çelebi ibn Mehmed isimli kişi, Kafirboz karyesinden Turmuş veled-i Yorgi, 

Yorgi veled-i Mihal, Girarkır veled-i Balı, Sağman veled-i Balı, Mihal veled-i Mihal, 

İstimad veled-i Yorgi, Mihal veled-i Yani ve İstimad veled-i Yani, Yani veled-i 

Yaniki, Yani veled-i Dimitri ve Tursun veled-i Yaniki isimli zimmiler karşısında 

dava edip mezburların zapt ettiği vakfın toprağında olan bağların mahsulünden öşür 

talep ettiğinde taallül ettiklerini söyleyerek sual olunmasını istemiştir. Mezburlar 

cevaplarında haraçlarını ödediklerini belirtmişlerdir. Suret-i defterde mezburların 

öşr-ü bağban olarak kayd olunması sebebiyle öşür vermeleri tenbih olunmuştur.310 

Toprağın işlenmesi tarım toplumu olan Osmanlı’da üretim, tüketim ve mali 

düzen adına önemliydi. Toprakların mazeretsiz boş bırakılması bazı yükümlülükleri 

beraberinde getiriyordu. Devlet arazisini ekmeyerek başka işlere yönelenlerden resm-

i çift bozan alıyordu.311 Bu vergi ile hem toprakların bırakılıp hali olmasının önüne 

geçilmeye çalışılmış hem de bir nevi toprağını boş bırakan kişilere karşı yaptırım 

uygulanmıştır. Çalışma aralığımızda bu vergi türü ile ilgili kayıtların da olduğu 

görülmektedir. Çift Bozan mukataası iltizam nazırı Süleyman Çavuş’un vekili olan 

İbrahim Beğ, Vasab veled-i Mihal isimli ermeni karşısında çift bozan resmi olarak 

otuz iki akçe ödemesi gerektiğinin elindeki berat-ı şerif suretinde yazıldığını 

belirttiğinde, mahkeme tarafından Ermeninin ödemesi tenbih edilmiştir.312 

Vergi toplama görevi olan kişilerin alacakları tutar ve hangi hususlara dikkat 

edeceği konusunda devlet tarafından bilgilendirme yapılmaktaydı. Saruhan 

sancağında olan kadılara gönderilen tevki-i ref’i hümayunda ermeni perakendesinin 

uhdelerinin tahsili lazım gelen bin kırk senesine mahsub her neferden üçer yüz altmış 

akçe tahsil etmek için Filibe nazırı olup dergah-ı mualla çavuşlarından Mehmed 

Çavuş, Rum ilinde ve Anadolu’da olan taifenin uhdelerinden ödemeleri gereken üç 

yüz altmış akçeyi toplayıp tahsil etmelerinin, fazla ve eksik almamalarının, akçelerin 

                                                             
308 Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugât, Aydın Kitabevi , Ankara, 2007, s. 851. 
309 Cin, Akgündüz, Türk, 363. 
310M.Ş.S. 88, s.264/8, (13 Şaban 1053-27 Ekim 1643). 
311 Cin, Akgündüz, Türk, 342-343. 
312M.Ş.S. 20, s.190/2, (Tarih belirtilmemiş). 
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halis akçe olması züyuf ve kırkık olmamasına ihtimam etmelerinin ve emr-i 

hümayuna aykırı bir tutumda bulunmamalarının emredildiği görülmektedir.313 

Tablo 28: Vergi Gelirleri İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

Vergi Gelirleri 

 

M.Ş.S 18, s.166/4; M.Ş.S 19, s.12/8, 14/2; M.Ş.S. 20, s.182/4, 

182/12, 183/1, 190/2; M.Ş.S. 21, s.101/3; M.Ş.S 22, s.198/2-3; 

M.Ş.S. 23, s.148/2-3-4; M.Ş.S 26, s.165/1; M.Ş.S. 31, s.165/1; 

M.Ş.S. 32, s.7/1, 58/4; M.Ş.S. 33, s.10/3, 330/1; M.Ş.S. 40, 

s.204/6; M.Ş.S. 44, s.12/4, M.Ş.S. 50, s.62/2; M.Ş.S. 53, s.175/2; 

M.Ş.S. 60, s.90/6, 200/1, 306/1; M.Ş.S. 61, s.85/4, 87/4, 89/4; 

M.Ş.S. 64, s.185/1; M.Ş.S. 68, s.58/1; M.Ş.S.79, s.9/2, 72/3; 

M.Ş.S. 88, s.264/8; M.Ş.S. 91, s.80/1; M.Ş.S. 93, s.194/5, 195/1; 

M.Ş.S. 95, s.221/3. 

 

 

2.6. İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ KAYITLAR 

 

İktisadi ilişkiler başlığında ele alınması gereken bir diğer dava konusunu işçi 

ve işverenler arasındaki bağdır. Ekonomik hayatın gerekliliklerinden biri olan iş 

ilişkileri müslim ve gayrimüslim gruplar arasında da kurulmaktaydı.314 Osmanlı 

Devleti’nin ekonomik düzeninde işçi olarak çalışanlar hür ve köleler olarak ikiye 

ayrıldığı gibi hür olan işçiler esnaf ve esnaf dışı emek verenler olarak kategorize 

ediliyordu.315 

Kişiler arasında gerçekleşen iş akdi hukukta icare-i ademi olarak geçmekte,  

insanın emeğini, sanatını ve işini yapması için belli bir meblağ karşılığında 

                                                             
313M.Ş.S. 64, s.185/1. 
314Ekonomik ve sosyal hayatın sicillere nasıl yansıdığına dair kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bkz. 

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo-Ekonomik Yaşam, Cilt.1, (Ed.Timur 

Kuran), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010. İstanbul sicillerinden yola çıkılarak 

oluşturulan çalışmada esnaf-lonca, gayrimüslim cemaat ve yabancılara dair tafsilatlı bilgiler 

verilmiştir.  
315Ahmet Tabakoğlu, İktisat Tarihi Toplu Makaleler I, Kitabevi, İstanbul, 2005,  s.173/180. 
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çalıştırılmasını ifade etmektedir.316 Manisa’nın müslim ve gayrimüslim unsurları 

arasında iş ve işveren ilişkileri kapsamında mahkemeye yansıyan davalar olduğu 

tespit edilmiştir. Davaların içeriğine bakıldığında genel olarak mahkemeye yansıyan 

konuların iş ilişkilerinde ortaya anlaşmazlıklar olduğu görülmektedir. 

Anlaşmanın taraflarından olan işçiler ücretlerini alamadıklarında ve iş akdine 

muhalefet olması halinde haklarını Osmanlı mahkemesinde arıyorladı. Devlet ve 

Hüseyin isimli kişiler, Yorgi veled-i Andon isimli zimminin kendilerini alay beğinin 

işine alıp gittiğini ve gereğinin yapılmasını istemişlerdir.317 

Toplum içerisinde iş hayatına haksız olarak müdahale edilmesi durumunda 

yaşanılan sıkıntı Osmanlı Devleti’nin yargı kurumlarına bildiriliyor hatta gerekli 

görüldüğü takdirde dava konusu kişilerin talepleriyle İstanbul’a bildiriliyordu. 

Buradan gelen kararın tebliği ardından konu neticelendiriliyordu. Yahudi taifesinden 

Reis veled-i Avraham, Yagob veled-i Asaf, Kurd veled-i Asaf, Menteş veled-i 

Bayram, Yasef veled-i Haydar, Aslan veled- Haydar, Yagob veledi Papa isimli 

Yahudiler, sipayadan acemi Mustafa Beğ ibn Abdullah’ın yetiştirdikleri koyun ve 

sığırı kesmelerine mani olduğunu, fakat kendilerinin bu hususta asitane-i saadetten 

fetvaları olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuşlardır. Fetvalara bakıldığında 

Yahudilerin hayvan kesmelerinde bir sakınca görülmediği için kimsenin rencide 

edilmemesi ve Mustafa’nın yaptıklarına mani olunması hakkında alınan karar 

mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.318 

Başka bir dava örneğinde; terzilik işçiliği için anlaşan Müslüman ve 

gayrimüslim terzinin iş sonunda ortaya çıkan ürün sebebiyle anlaşmazlık yaşamaları 

mahkemeye yansımıştır. Mehmed Beğ ibn Nasuh isimli kişi, terzi Mihal karşısında 

dava edip Yahudi Musa’dan aldığı mor çuka ve iki buçuk darayî çuka alıp oğluna 

kıyafet diktirmek için verdiğini, zimminin yaptığı kıyafetleri sakt eylediğini belirtip 

sual olunmasını istemiştir. Sual olunan zimmi cevabında çukaları getirip verdikten 

sonra Musa isimli Yahudi’nin gelip Mehmed’in verdiği çukaları alıp başkasını 

getirdiğini ve eksik geldiğini söylemiştir. Musa’ya sorulduğunda ise inkarla cevap 

vermiştir.319 

Nakliyat için anlaşan katırcı ve bazirgan arasındaki örnekte; katırcı Hasan bin 

Hacı Ahmed isimli kişi, Ermeni taifesinden Balı isimli bazirganın İzmir’den 

                                                             
316Cin, Akgündüz, s.661-662. 
317M.Ş.S. 20, s. 95/8, (Tarih belirtilmemiş). 
318M.Ş.S. 26, s.108/1, (Evâsıt-ı Zilkade 1018-9 Şubat 1610). 
319M.Ş.S. 32, s.297/9-10, (Tarih belirtilmemiş). 
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Bursa’ya götürmek için yirmi bir katır için anlaştıklarını daha sonra anlaşmazlık 

ortaya çıkınca yükünü götürtmediği görülmektedir.320 

İşçiler ücretlerini alamadıklarında olayı mahkemeye götürerek haklarını 

arıyorlardı. Örneğin; Yunus bin İbrahim isimli hayyat, Dimitri karşısında dava 

ederek yedi aydan bin akçe ücret ile anlaştıklarını, iki buçuk aydır çalıştığını ve 

hakkını alamadığı söyleyerek sorulmasını talep etmiştir. Sual olunan mezbur yedi ay 

bin akçeye anlaştıklarını fakat bir ay işleyip başka işlemediğini mahkeme huzurunda 

beyan etmiştir.321 Başka bir örnekte ise; çoban olan Malkoç isimli zimminin, Mustafa 

ibn el-Hâc karşısında dava ederek mezburun koyunlarını otlatmak için yüz kırk 

akçeye akd-i icare eylediklerini ve hizmetini gerçekleştirdiğini söyleyerek sual 

olunmasını istemiştir. Sual olunan Mustafa’nın durumu, ikrarı mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.322 

İşçilerin haklarını aradıkları gibi işverenler de malına iyi muamele 

edilmediğini ya da malında eksilme olduğunu gördüğü durumlarda mahkemeye 

gelmekteydi. Sultan mahallesi sakinlerinden Mehmed Beşe ibn Ebubekir isimli racil, 

Rumelili çobanlardan Yani veled-i Dimitri isimli zimmi karşısında dava edip 

zimmiye otlatması için üç yüz yetmiş sekiz koyun teslim ettiğini, on üç koyununun 

eksik geldiğini söyleyerek sorulmasını istemiştir. Yani inkarla cevap verip, bir miktar 

koyun teslim ettiğini fakat miktarını bilmediğini belirtmiştir. Beyyine talep 

olunduğunda zimmi on üç koyundan sekiz koyunu kıymetini olan on altı guruşu 

ödemesi istenmiş ve tenbih olunmuştur.323 

İş ücretini alamadan işverenin vefatı ortaya çıkarsa kişiler haklarını ya ölen 

şahsın varislerinden ya da varisinin olmadığı durumlarda beytülmal emininden talep 

edebiliyordu. Manisa’da Kabakulak Mustafa Beğ’in odalarında halik olan Mihal’in 

eciri Yorgi veled-i Pani isimli zimmi, Mihal’in muhallefatına el koyan beytülmal 

emini Osman Beğ ibn Mustafa karşısında Mihal’e züyuf akçe raic iken beş yüz akçe 

ücret ile hizmet ettiğini, bir sene cedid akçe zamanında hizmet ettiğini bir akçe 

vermeden Mihal’in halik olduğunu söyleyerek eminden sual olunmasını istemiştir. 

Eminin inkarla cevabı üzerine, mahkemede bulanan şahitler zimminin hayatta iken 

yanlarında Yorgi’nin beşer yüz akçe ücret ile bir sene züyuf akçe raic iken ve cedid 

akçe zuhur ettikten sonra hizmet edip toplam bin akçe deyni olduğuna şahitlik 

                                                             
320M.Ş.S. 38, s.16/7,(Tarih belirtilmemiş). 
321M.Ş.S. 46, s. 138/3,( Tarih belirtilmemiş). 
322M.Ş.S. 51, s.392/2, (Tarih belirtilmemiş). 
323M.Ş.S. 85, s.222/2-4, (Tarih belirtilmemiş). 
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etmişlerdir. Eminin talebiyle zimmiye parayı almadığına dair yemin teklif etmesi 

talep edildiğinde, zimminin yemin ettiği mahkeme kaydıdır.324 

Bina yapımları ve tamirleri için müslim ve gayrimüslimlerin iş anlaşması 

yaptıkları kayıtlardan anlaşılmaktadır. Örneklerin birinde; Kara yol isimli karyeden 

Süleyman Halife ibn el-Hâc Ali, bina taifesinden Yani veled-i Manol ve Franki 

veled-i Lakora Ve Yakmo veled-i Mihal isimli zimmilerle çaya kumu kazarak 

horasani ile su yolu yapmaları üzere anlaştıklarını horasani ile yapılmadığını belirtip 

sorulmasını istemiştir. Zimmiler anlaştıkları şekilde yapıldığını ve on dokuz bin akçe 

ücret aldıklarını mahkemede belirtmişlerdir. Anlaşmazlık üzerine emr-i padişahi ile 

gelen görevliler bahsedilen yapının ne şekilde yapıldığını mahkemeye 

bildirmişlerdir.325 

 

Tablo 29: İşçi-İşveren İlişkileri İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

İşçi-İşveren 

 

M.Ş.S. 16, s.137/2-3-4-5; M.Ş.S. 18, s.264/4; M.Ş.S. 20, s.95/8, 

178/6; M.Ş.S. 26, s.108/1; M.Ş.S. 32, s.297/9-10; M.Ş.S. 33, s.4-

3; M.Ş.S. 38, s.16/7, M.Ş.S. 42, s.165/1, M.Ş.S. 44, s.232/4; 

M.Ş.S. 46, s.138/3; M.Ş.S. 51, s.392/2; M.Ş.S. 55, s.1/1, M.Ş.S. 

62, s.96/3; M.Ş.S. 65, s.27/4-5-6-7; M.Ş.S. 82, s.53/1, 133/2; 

M.Ş.S. 85, s.222/2-4; M.Ş.S. 95, s.83/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
324M.Ş.S. 82, s.133/2, (Evâil-i Muharrem 1052-1/10 Nisan 1052). 
325M.Ş.S. 16, s.137/2-3-4-5, (4 Cemaziyelevvel 1011-20 Eküm 1602). 
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III. BÖLÜM 

MÜSLİM VE GAYRİMÜSLİM UNSURLAR ARASINDAKİ SOSYAL 

DAVALAR 

 

Dünya üzerindeki her toplum içerisinde farklı grupları barındırır. Osmanlı 

Devleti’nin toplum yapısına baktığımızda toplumun yöneten ve yönetilen yani askeri 

ve reaya olarak iki temel unsurdan teşekkül ettiği görülmektedir. Askeri sınıfı saray 

halkı, ilmiye, seyfiye ve kalemiye oluşturuyordu. Reaya sınıfını ise devlete vergi 

veren ve yerleşim durumuna göre; şehirli, köylü, konar-göçer, hukuki olarak; hür ve 

köle; dini inancına göre ise müslüman ve gayrimüslimler meydana getiriyordu.326 

Bu bölümde XVII. yüzyılda Manisa şehrinde yaşamış müslim-gayrimüslim 

unsurlar arasındaki sosyal ilişkiler ele alınacaktır. Sosyal ilişkilerin kurulması anlık 

ve tesadüfi temaslardan öte bir sürekliliğe sahip olmalıdır. Şer’iyye sicillerindeki 

belgeler kaydedildiği dönemin kişileri ya da toplumsal grupları arasındaki sosyal 

münasebetleri de ifade etmesi açısından önem taşımaktadır.  Konuyu müslimler ve 

gayrimüslimler olarak ele aldığımızda; ortak bir coğrafyayı paylaşan insanlar 

arasında sosyal bağın kurulmasının kaçınılmaz olması hasebiyle, Osmanlı 

toplumunun bu iki unsuru arasında sosyal ilişkiler ile ilgili örnekler olduğu 

görülmektedir. 

Şer’iyye sicilleri, içerik bakımından daha çok hukuki ve ekonomik ilişkilerle 

ilgili bilgileri içermektedir. Bu sebeple Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında 

iktisadi-adli münasebetlerin tespit ve analizi sosyal ilişkilere göre daha kolaydır. 

Fakat bahsettiğimiz bu iki alanda münasebet kurmak aynı zamanda sosyal alanda da 

bağ kurmuş olmanın bir yansımasıdır. 

Bu ana başlık altında, yöneticiler ve vakıflarla olan ilişkiler, hekim-hasta 

münasebetleri, evlilik, boşanma, ihtida, emanet konuları ele alınıp incelenecektir. 

 

3.1. FARKLI İNANÇLARIN BİR ARADA YAŞAMASI 

 

Müslim-gayrimüslim ilişkilerine baktığımızda ortaya çıkan olgunun sosyal 

bir çatışma ortamı mı yoksa farklı inançların birlikte yaşama kültürü mü olduğuna 

dair sorunun cevabı, konu hakkında yapılan çalışmaların çoğunluğunda dini inanç 

                                                             
326Adem Çaylak, Osmanlı’da Yöneten Ve Yönetilen, Kadim Yayınları, Ankara, 2005, ss.99-137. 
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farklılığına rağmen birlikte yaşama kültürünün meydana gelmiş olduğudur.327 Bazı 

araştırmacılar dini ve etnik bakımdan büyük anlaşmazlık olaylarının yaşanmadığını, 

yöresel olaylar yaşansa bile kontrolden çıkmasının engellendiğini belirtmiştir.328 Bazı 

araştırmacılar ise millet sisteminin taraflar arasında ayrışmaya sebep olduğunu fakat 

coğrafi ve yaşam koşullarının gereğiyle müslümanlarla gayrimüslimlerin münasebet 

kurulduğunu iddia etmiştir.329 Doğal olarak zaman zaman iki unsur arasında 

çatışmalar da ortaya çıkmıştır. 

Müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair farklı görüşlerin ve iddiaların olması şu 

şekilde değerlendirilebilir; birbirinden ayrı zaman aralıkları içinde tarafların 

bulundukları düzen münasebetlerini etkilemiştir. Osmanlı’nın ilk zamanlarından 

itibaren gayrimüslimlerle olan ilişkiler belli bir düzeyde sükunet çerçevesinde 

ilerlemiş, devletin son yıllarında ortaya çıkan sıkıntılar Müslim-gayrimüslim 

ilişkilerine de yansımıştır. Ele aldığımız dönemde Manisa mahkeme kayıtlarını bize 

sunduğu sosyal ilişkiler ve bir arada yaşama durumu açısından inceleyeceğiz. 

 

3.1.1. Yöneticilerle İlişkiler ile İlgili Kayıtlar 

 

Müslim ve gayrimüslim ilişkilerinin farklı bir boyutunu da gayrimüslimlerin 

Müslüman yöneticilerle olan ilişkileri meydana getirmektedir. Osmanlı Devleti’nde 

yönetici zümrenin Müslümanlardan oluşması sebebiyle gayrimüslimlerle olan 

münasebetleri aynı zamanda iki farklı dini unsurun ilişkisi bakımından da örnek 

teşkil etmektedir. Yöneticilerin zaman zaman görevlerinde yaptıkları istismarların ya 

da uyguladıkları kararların halk arasında hoşnutsuzluğa ve rahatsızlığa sebep olması 

halinde insanlar yaşadıkları sıkıntıları Osmanlı mahkemesine yansıtmışlardır. Ortak 

bir sorun olması durumunda müslümanlar ve gayrimüslimler birlikte hareket 

etmişlerdir. 

                                                             
327Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, (trc. Ayşe Berktay), İstanbul, 2002, ss.299-

352; Benjamin Braude, “Millet Sisteminin İlginç Tarihi”, Osmanlı, Cilt. IV, (Ed. Güler Eren), Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss.246-248; Osman Çetin, “Bursa (Fethi, Etnik Yapısı Müslim-

Gayrimüslim Münasebetlerine Bakış), Osmanlı, Cilt. IV, (Ed. Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, 

İstanbul, 2002, ss.273-276; Nuri Çevikel, “Kıbrıs Eyaletinde Müslim-Gayrimüslim İlişkileri”, 

Osmanlı, Cilt. IV, (Ed. Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul, 2002, ss.280-285. 
328Karen Barkey, Farklılıklar İmparatorluğu Osmanlılar Bir Karşılaştırmalı Tarih Perspektifi, 

2.Baskı, (Çev. Ebru Kılıç), Versus Kitap, İstanbul, 2013, s.196. 
329Nuri Adıyeke, “Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğunda Millet Sistemi ve 

Gayrimüslimlerin Yaşantılarına Dair”, Osmanlı, Cilt. IV, (Ed. Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, 

İstanbul, 2002, s.260. 
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Manisa’da ilmiye sınıfının temsilcisi kadının/naibin yanında yöneticilerin 

başında subaşı geliyordu. Ehl-i örf taifesinden olan subaşılar, Osmanlı’nın ilk 

dönemlerinden itibaren şehir muhafızı konumundaydılar ve kanun ve nizamın 

uygulanmasında yetki sahibi idiler.330 Bu taifeye mensup olan görevliler toplumun 

bütün kesiminin huzurunu sağlamak ile görevliydiler. Görevli oldukları bölgede 

asayişi sağlamanın yanı sıra, halk arasında yaşanan sıkıntıları, nizamsızlıkları ve 

kanuna aykırı halleri kadı huzuruna getirmek subaşıların görevleri arasındaydı. 

Manisa halkının yöneticiler ile ilişkilerine dair tespit ettiğimiz kayıtlarda ilk 

şikayet konusunu halktan fazla para alma hususu meydana getirmektedir. Belirlenen 

tutar üzerine ziyade almak haksız olarak elde edilen gelirdi. Sahip oldukları kamu 

gücünü kullanarak fazla vergi toplamak ya da bir sebeple halktan alınması gereken 

bir bedelin üzerinde talepte bulunmak irtikap suçudur.331 Bu hususta incelediğimiz 

dönemde iki kayıt tespit edilmiştir. Kayıtların ilkinde karye halkından katl sebebiyle 

gereksiz olarak para alındığı yönündedir. Horos karyesinden İstimad veled-i Yani, 

Dimitri veled-i Yani, Yako veled-i Demür, Kilyan veled-i Dimitri, Karaca veled-i 

Kilyan, Kalfa veled-i Mihal, Mihal veled-i Dimitri, Yorgi veled-i Kosta, Ahmed Beğ 

ibn Abdullah, Yanaki veled-i Dimitri, Yasef veled-i Kayalı, Sözvirdi veled-i Yorgi, 

Bazar veled-i Papalı, Mehmed bin Abdullah, Divane Mihal, Ahmed bin Abdullah, 

Hasan Beşe ibn Mazi, Bazar veled-i Dimitri, Mehmed bin Abdullah, Yorgi veled-i 

Turmuş, Nikola veled-i Demür, Topaç veled-i Dimitri, Burunsuz Bazar, Arslan ve 

Murad ve Ahmed bin Bayezit, Ermeni Yagob, Murad ve aşçı Ermeni ve Ermeni 

Murad, Turay veled-i İstimad, Mihal veled-i Niko, Demür veled-i Niko, İstimad 

veled-i İkiz Ali isimli kişiler, Saruhan livası beği olan Hacı Mehmed Beğ 

hazretlerinin kethüdaları Abdullah Ağa vekili olan Mehmed Efendi’nin karşısında 

karyelerinde üçü yaralı şekilde olmak üzere dört kişinin maktul bulunduğunu, katl 

eden bilinir iken müşarünileyh hazretleri namına seksen bin akçelerinin alındığını, 

Abdullah Ağa’nın daha otuz bin akçelerini alıp kendilerine cefa ettiğini 

söylemişlerdir. Asitane-i saadetten mahkemede hazır olan Ali Çavuş ibn Abdullah 

emr-i şerif gelip dava ve talepte bulunduklarında tavassut ile seksen beş bin akçeye 

                                                             
330Mücteba İlgürel, “Subaşı”, DİA, Cilt.37, İSAM Yayınları, İstanbul, 2009, s.447. 
331Ahmet Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 3.Baskı, Phoenix Yayınları, Ankara, 

2007, s.19. 
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sulh varılmış, meblağ vekilin yedinden tam olarak alınmış olduğu mahkeme 

tutanağına kaydedilmiştir.332 

İkinci kayıtta ise; Horos karyesi ahalisinden Kurdca, Arslan, Saffan evladı 

Mihal, Turmuş veled-i Mihal, Sula veled-i Yasef, Arslan veled-i Bazar, Kurdca 

veled-i Turmuş, Alaz veled-i Bazar, Konstantin veled-i Kulu, Kavrim veled-i Mihail, 

Duka veled-i Bazar isimli zimmiler, Saruhan livasına mutasarrıf olan Mehmed Paşa 

hazretleri tarafından bin elli üç senesinde hassı mezbur voyvodası olan Cafer 

Ağa’nın defter-i sultanide rüsum hakları olan beş yüz akçe kayd olunmuşken 

kendilerinden fazladan yüz seksen riyal guruş aldığını söyleyerek mahkemeye 

başvurdukları görülmektedir.333 

Gayrimüslim ahalinin rencide edilmemesi konusunda dikkatli davranıldığı 

kanunnameler ve İslâm hukukunda açıkça görülmektedir. Buna aykırı tutum 

sergilendiğinde gayrimüslimler mahkemeye giderek durumu kadıya intikal 

ettiriyorlardı. Pestad-ı Bala mahallesi sakinlerinden ermeni taifesine mensub Aleksi 

veled-i Kepir Papas, Serkir veled-i Haçok, (cilt içi) veled-i Safer, Aslan veled-i 

Kirkor, Nursiz veled-i Safer, Ohanik veled-i Magos, Dunik veled-i (cilt içi), Asvadar 

veled-i Saruhan, Eğir veled-i Kepir, Turmuş veled-i Kemel vesairleri, subaşı Ali 

Beşe karşısında dava edip paşaların sakin oldukları sarayı temizledikleri için 

kendilerini rencide ettiğini söylemişlerdir. Sual olunan subaşı cevabında suret-i 

defterde Horos karyesi ahalisinin saraydar tayin olduğunu mahkeme huzurunda 

belirtmiştir.334 

Subaşıya karşı mahkemeye edilmiş bir başka şikayette ise; mürd olan Kalend 

veled-i Nikola’nın zevcesi Evine bint Nikola, subaşı İbrahim Beğ’in karşısında dava 

edip zevcini kallabdır diye haps ettiğini ve zevcinin işkence ile mürd olduğunu 

söyleyerek sual olunması için mahkemeye başvurmuştur.335 

 

 

 

 

 

 

                                                             
332M.Ş.S. 31, s.104/2, 105/1. 
333M.Ş.S. 88, s.317/5-6, (23 Zilhicce 1053-3 Mart 1644). 
334M.Ş.S. 98, s.453/3, (Tarih belirtilmemiş). 
335M.Ş.S. 61, s.169/9. 
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Tablo 30: Yöneticilerle İlişkiler İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Yöneticilerle 

İlişkiler 

 

M.Ş.S. 31, s.104/2; M.Ş.S. 61, s.169/9; M.Ş.S. 88, s.317/5-6; 

M.Ş.S. 98, s.453/3. 

 

3.1.2. Vakıflarla İlişkiler İle İlgili Kayıtlar 

 

Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki ilişkilere dair değinilmesi gereken 

konulardan biri vakıflarla336 olan ilişkilerdir. Vakıflar dini hizmetler, eğitim 

hizmetleri, belediye hizmetleri ve çeşitli sosyal hizmetlerde katkı sağlayan 

kurumlardan idi. Ekonomik olarak faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmek 

adına gelir kaynaklarına ihtiyaç duyan vakıfların iaşesi, sahip oldukları tarım 

üniteleri, binalar, nakit para, işletmeler, mukataa, çeşme arsa gibi varlıklarla 

sağlanıyordu.337 

İncelediğimiz dönem sicillerinde vakıflarla ilişkiler kapsamında davalar 

olduğu görülmüştür. Vakıf malları ile ilgili tespit edilen örneklerin birinde; Hüsrev 

Ağa Evkâfı katibi Pervane Beğ ibn Abdullah, Yasef veled-i Süleyman isimli Yahudi 

karşısında Yahudiler mahallesinde avlu içinde olan evlerin vakfa ait olduğunu hala 

mezburda bulunduğunu söylediğinde Yahudi bir hanay ve altındaki mağazanın kendi 

mülkü olduğunu ve diğerleriyle alakası olmadığını belirtmiştir.338 

Vakfa ait oda, dükkan, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkuller kiralanarak, 

vakfa gelir sağlanıyordu. Horos karyesinden Yani veled-i Kosta ve Nikola veled-i 

Kosta isimli zimmiler, Gülgün Hatun Evkâfı mütevellisi Mehmed Halife ibn 

Mehmed karşısında Hacı İvaz Paşa mahallesinde olan sebze bahçesini bir senesi 

Nikola ve Mihal zimmiler üzerinde bin dört yüz akçe ile icarede iken her sene ikişer 

                                                             
336Vakıf kavramı ve vakfın şartları ile ilgili tafsilatlı bilgi için bkz: Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı 

Ansiklopedisi, Cilt.10, İstanbul, 1992, ss.243-291. 
337Alpay Bizbirlik, “Osmanlı Toplumunda Vakıfların Sosyo-Ekonomik Boyutları Ve Buna Dair 

Örnekler” Osmanlı, Cilt.5,  Editör Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999,s. 56-59. 
338M.Ş.S. 19, s.12/9, (Evâil-i Ramazan 1012-2/11 Şubat 1604). 



100 
 

bin akçe ile üç yıllığına altı bin akçeye icare üzerine anlaştıklarını mahkeme 

tutanağına kaydettirmişlerdir.339 

Vakfa ait bir mala zarar geldiğinde tasarruf hakkı kimde ise o sorumlu 

görülürdü. Vakıf odasında kalan bir gayrimüslim odanın harab olduğunu kendisinin 

etmediğini mahkeme huzurunda belirtmiştir. Salamon veled-i Barim isimli Yahudi, 

Mehmed Efendi’nin vakıf odalarının mütevellisi olan Mustafa Çelebi karşısında 

yirmi beş akçeye sakin olduğu odanın harab olduğunu, fakat kendisinin yapmadığına 

dair mahkemede yemin etmiştir.340 Arabalanı mahallesinde vaki Mescid-i Şerif 

vakfının mütevellisi Mustafa Ağa ibn Mahmud Paşa, vakfın Yahudiyan mahallesinde 

olan iki bab fevkani vakıfhanenin bin dört yüz kırk akçe icare ile müsteciri olup ve 

mürd olan Kurd’un zimmetinde vakfa ödemesi gereken icare deyni bulunduğunu, 

zevcesi Semiha ve oğlu Yakub’un zimmetinde olduğunu ve vakıfhanenin tavanında 

bozulmaya sebep olduklarını söylemiştir. Zararın tespiti için keşf olunmasını 

isteyerek mahkemeye başvurmuştur.341 

Gayrimüslimlerin vakıflardan borç aldığına dair örnekler olduğu mahkeme 

tutanaklarından anlaşılmaktadır. Eğer alınan borç tahsil edilmemişse vakıf görevlileri 

tarafından durum kadıya intikal ettiriliyordu. Turgudzade Evkâfı mütevellisi olan 

Mehmed, Yasef isimli Yahudi karşısında dava ederek, mezburun zimmetinde 

mütevellisi olduğu vakfın on bir bin akçesi olduğunu, tahsil olunmadığını 

söylemiştir. Sual olunan Yahudi ikrar etmiş ve mütevelliden tahsil edilmesi emr 

olunmuştur. Yasef’in nefsine Papa veled-i Yasef kefil olmuştur.342 

Gayrimüslimlerin Müslümanlara ait vakıflarına dair ilişkilerine dair kayıtlar 

tespit edilmesine rağmen Müslümanların gayrimüslimlere ait vakıflarla herhangi bir 

münasebet tespit edilmemiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki Osmanlı’nın 

başka şehirlerinde Müslümanlar ve gayrimüslimler ortak vakıf kurmuşlar ve 

müslimler gayrimüslimlere ait vakıflarda mütevelli olmuşlardır.343 

 

 

 

                                                             
339M.Ş.S  28, s.167/1-2-3-4. 
340M.Ş.S. 40, s.107/2, (28 Ramazan 1027-18 Eylül 1618). 
341M.Ş.S. 64, s.64/1, (Evâil-i Cemaziyelevvel 1040-6/15 Aralık 1630). 
342M.Ş.S. 34, s.618/1-2, (Evâsıt-ı Muharrem 1023-25 Şubat 1614). 
343Balıkesir’in Ayvalık Kazası’na bağlı Ayazmend Nahiyesi’nde Ayazmendli İsmail oğlu İsmail ve 

Ayvalıklı Eci Antaş yarı hayri-yarı evlatlık çeşme vakfı kurmuştur. Bkz: Mustafa Alkan, 

“Ayazmend’de Bir Müslim ve Gayrimüslimin Kurduğu Ortak Vakıf” Türk Yurdu, Sayı.225, ss.53-

59. 
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Tablo 31: Vakıflarla İlişkiler İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

Vakıflarla 

İlişkiler 

 

M.Ş.S. 19, s.12/9, 71/6; M.Ş.S 24, s.230/1; M.Ş.S 28, 

s.110/6,111/1, 167/1-2-3-4 ; M.Ş.S. 31, s.21/2, 137/2; M.Ş.S. 34, 

s.50/3, 134/5-6, 618/1; M.Ş.S. 40, s.107/2, 287/5, M.Ş.S. 42, 

106/12-13; M.Ş.S. 51, s.356/1; M.Ş.S. 53, s.348/3; M.Ş.S. 55, 

s.269/3, M.Ş.S. 56, v.18/2; M.Ş.S. 60, s.70/1; M.Ş.S. 64, s.64/1, 

65/1; M.Ş.S. 65, s.58/7, 61/5; M.Ş.S. 75, s.1/1, 163/2; M.Ş.S. 88, 

s.120/4; M.Ş.S. 93, s.111/1. 

 

 

3.1.3. Hekim-Hasta İlişkileri İle İlgili Kayıtlar 

 

Manisa’da yaşayan müslim-gayrimüslimler arasında davaya konu olan bir 

diğer hususu hekim-hasta münasebetleri oluşturmaktadır. Şer’iyye sicilleri bu konuda 

dönemin tıbbi tarihi hakkında da bilgi sunmaktadır. Hekim tarafından 

gerçekleştirilecek ya da gerçekleştirilmiş müdahalenin hangi hastalık sebebiyle 

olduğunun bilinmesi bu açıdan önem taşımaktadır.  

Sicillerde bu konuda sıkça rastlanılan kayıt örneğini tedaviye rıza verdiğine 

dair olanlar oluşturmuştur. Mahkemeye rıza bildirmek hem hekimin hem de hastanın 

haklarını teminat altına almaktaydı. Tedavi sırasında gerçekleşmesi muhtemel bir 

aksiliğe karşı hekim, hastanın ya da kanunen onu temsil eden kişinin rızası dahilinde 

ve usulüne uygun hareket etmiş ise durum bu bağlamda değerlendirilirdi. Hekimin 

direkt sorumlu olarak görülmesi için hastaya izinsiz müdahalede bulunması ve 

belirtilen tedavi yönteminin dışına çıkması gerekliydi.344 

Defterlerde tespit ettiğimiz kayıtlar ekseri tedaviye rıza kaydıdır. Bir kayıtta 

ise ilaç tedavisinin yan etkisi sebebiyle hasta yakınının durumu kadıya intikal 

                                                             
344 Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukukunda Hekim Sorumluluğu Ve XVII. Yüzyılda Ünlü Bir Fıtık 

Cerrahı, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, S.4, İstanbul, 2007, s.17-18. 



102 
 

ettirdiği görülmektedir. Küçük Borlu kazasından Mustafa bin Kemaleddin isimli kişi, 

Musa veled-i Şaban isimli Yahudi hekime oğlu Kemaleddin’i yüreğinde talak 

hastalığı olduğu için tedaviye götürdüğünü, tedavi için verdiği ilaç sebebiyle 

çocuğun ağzı ve dişlerinin zarar gördüğünü söyleyerek sual olunmasını istemiştir. 

Hekim durumun ilaçtan kaynaklı olmadığını ve hastalığı sebebiyle olduğunu 

mahkemede beyan etmiştir. Çocuk keşf olunduğunda çocukta meydana gelen 

etkilerin ilaç sebebiyle olduğu mahkeme tutanağına kaydedilmiştir.345 

Tedavi talebine örnek olarak Ermeni kişinin Müslüman hekime başvurduğu 

görülmektedir. Aşağı Ermeniler mahallesinden Yakub veled-i Ohan isimli Ermeni, 

üstad Habib ibn Ali’nin karşısında küçük oğlu Depeyker’in mesanesinde taş 

olduğunu, çıkarmasını murad ettiğini mahkeme huzurunda belirtmiştir.346 

Başka bir tedavi örneğinde ise; talebe taifesinden İlyas Halife bin Nurullah 

isimli kişi, Yahudi hekimden kardeşini tedavi etmek için ilaç tatbik etmesini istemiş, 

eğer bu sebeple kardeşi vefat ederse hekimden dava ve talebi olmadığını mahkeme 

tutanağına kaydettirmiştir.347 

 

Tablo 32: Hekim-Hasta İlişkileri İle İlgili Kayıtlar 

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Hekim-Hasta 

İlişkileri 

 

M.Ş.S. 24, s.212/3-4; M.Ş.S. 29, s.94/1; M.Ş.S. 42, s.194/1; 

M.Ş.S. 60, s.36/2; M.Ş.S. 85, s.32/4. 

 

 

3.1.4. Emanet İle İlgili Kayıtlar 

 

Emanet ilişkisi, insanlar arasında kurulan sosyal bağların bir sonucu olarak 

ortaya çıkan ve bir mal ya da eşyanın güven duyulan bir kişiye bırakılmasıyla 

gerçekleşen münasebettir. Emanet edenle emanet edilen arasında güvenin kaynağı 

                                                             
345M.Ş.S 24, s.212/3-4, (21 Rebiülevvel 1015-27 Temmuz 1606). 
346M.Ş.S. 85, s.32/4, (11 Cemaziyelevvel 1052-7 Ağustos 1642). 
347M.Ş.S. 60, s.36/2. 
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geçmişe dayalı sosyal bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. İslam hukukuna göre 

emanet hali bir kimsenin başkasından bir şeyi kendi adına muhafaza etmesi ya da 

yanında emanet olmasını istemesi ve karşı tarafın bunu kabul etmesiyle 

gerçekleşmektedir.348 Emanet akidleri iki şekilde kurulmaktadır; vedia akdi, 

muhafaza edilmek maksadıyla bir malın verilmesi ve âriyet akdi, bir malı bedelsiz 

olarak kullanması için birine vermek şeklindedir.349 

İncelediğimiz dönemde müslim ve gayrimüslimler arasında bu ilişkinin 

kurulduğu görülmektedir. Mahkemeye intikal etmiş davaların ekseri mal ya da 

eşyanın teslimi ile ilgili sıkıntılarla ilgili olduğu görülmektedir. Hayvan emanetine 

dair bir örnekte; Tire’den Ali bin Sefer, Manisa Yahudilerinden Mayer’e tarla 

içerisinde yüklü bir merkebi emanet olarak verdiğini söyleyip sual olunmasını 

istemiştir. Zimminin cevabında merkep almadığını söylediği mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.350 

Eşya emanetine dair örnekte ise; Raziye bint Abdullah isimli hatun, Horos 

karyesinden Aslan veled-i Yani isimli zimmiye İstanbul’a giderken birkaç bakır 

avani, kilim ve döşek emanet bıraktığını söyleyip sual olunmasını istemiştir. Sual 

olunan mezbur inkarla cevap vermiş ve mahkeme huzurunda yemin etmiştir.351 

Müslim ve gayrimüslimler satış için birbirlerine mal ve eşya emanet 

edebiliyorlardı. Mehmed Beğ bin Ebubekir isimli kişi, Güneş bint David isimli 

Yahudiye’nin dellale olduğunu ve satması için kendisine yirmi beş guruş kıymetli 

elli yaftalı muhzi yaldızlı ve muhzi yaldızsız kuşak verdiğini, getirmediğini 

söylemiştir. Sual olunan mezbure inkarla cevap vermiştir.352 

Kişi emanet ettiği metayı teslim almadan vefat ederse bunu talep etmek 

varislerinin hakkıydı. Eğer varisi yoksa terekesinin beytülmala intikal etmesi 

sebebiyle emanet beytülmal eminleri tarafından geri isteniyordu. Aydın ve Saruhan 

sancaklarında yave keferenin beytülmal emini olan Osman Çelebi ibn Mustafa isimli 

kişi, Manisa’nın Ali Ağa mahallesi sakinlerinden Dimo veled-i Anton isimli zimmi 

karşısında dava edip Nif kazasına tabi Ören karyesinden halik olan Nikola isimli 

zimminin Anton’a otuz guruş emanet ettiğini söyleyip sual olunmasını istemiştir. 

Anton cevabında halik olan şahsın kendisine otuz guruşu bıraktığını fakat kendisine 

                                                             
348Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Cilt.6, s.182. 
349Ekinci, s.528. 
350M.Ş.S. 22, s.124/3. 
351M.Ş.S. 30, s.74/2. 
352M.Ş.S. 73, s.19/3. 
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teslim ettiğini söylemiştir. Eminin inkarı üzerine zimmiden beyyine talep olunmuş, 

mahkemede hazır olan şahitler Nikola’nın kendi huzurlarında Anton’a emanet ettiği 

otuz guruşu alıp, zimmetini ibra eylediğini söylediğini mahkeme huzurunda beyan 

etmişlerdir.353 

 

Tablo 33: Emanet İle İlgili Kayıtlar 

 

Dava Konusu Defter ve Belge Numaraları 

 

 

Emanet 

 

M.Ş.S. 19, s.43/3-4, 63/4-5; M.Ş.S. 20, s.193/9; M.Ş.S 22, 

s.124/3; M.Ş.S 27, s. 270/8-9; M.Ş.S 29; s.105/1; M.Ş.S. 30, 

s.74/2; M.Ş.S. 46, s.124/1-2; M.Ş.S. 46-A, s.57/1; M.Ş.S. 61, 

s.98/5; M.Ş.S. 62, s.453/6; M.Ş.S. 67, s.56/4; M.Ş.S. 73, s.19/3; 

M.Ş.S. 80, s.98/1; M.Ş.S. 82, s.178/1. 

 

 

3.1.5. İhtida İle İlgili Kayıtlar 

 

Aynı toplumda yaşayan ve birbirinden farklı dinlere inanan kişilerin zaman 

zaman etkileşimler yoluyla dini inançlarını değiştirmişlerdir. İslâm hukukuna 

bakıldığında Müslüman bir kişinin dinden dönmesine karşı katı bir tutum 

sergilendiği görülmektedir.354 Bu sebeple İslâm dinini terk edip başka bir dini inancı 

benimseyenlere dair incelediğimiz döneme dair kayıt tespit edilmemiştir. Konu 

hakkında sadece bir iddia kaydına rastlanmıştır. Ermeni haracına memur olan İvaz 

bin Abdullah isimli kişi, Aşağı mahalleden Ağısa bint Allişan karşısında mezburenin 

beş gün önce müslüman olduğunu, rücu’ ettiğini belirtip sual olunmasını istemiştir. 

Sual olunan mezburenin suçlamayı inkar ettiği mahkeme kaydından 

anlaşılmaktadır.355 

                                                             
353M.Ş.S. 82, s.178/1. 
354İrtidat etme yani islâm dininden dönmenin cezası fıkıh kurallarına göre ölümdür. Zuhaylî, Cilt.7, 

s.465-466. 
355 M.Ş.S. 95, s.156/2. 
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İhtida kelime anlamı olarak; doğru yola girme, İslâm dinini kabul etme ve 

Müslüman olmayı ifade etmektedir.356 İslâm dinine geçen kişilerle ilgili kayıtların 

sicillere intikali dolaylı ya da doğrudan olarak gerçekleşmiştir. Sicillere geçmiş şahıs 

hukuku ve ceza hukuku kapsamındaki davalarda kişinin ihtida ettiğine dair bilgiler 

kaydedilmekteydi. XVII. yüzyılla birlikte şer’iyye sicillerinde doğrudan ihtida ile 

ilgili kayıtlara rastlanmaktaydı.357 Din değiştirmede statü, cinsiyet ya da yaş 

faktörleri arasında fark olmayıp uygulanan yöntem aynı idi, iki Müslüman şahit 

huzurunda Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in elçiliğine dair kelime-i şehadet 

getirilmesi gerekmekteydi. İhtidalara dair bilgiler sicillerdeki belgelere “müslüman 

olmak”, “şeref-i İslâm ile müşerref olmak” olarak kaydediliyordu.358 

İncelediğimiz döneme dair Manisa’nın gayrimüslimleri arasında İslâm dinini 

tercih edenlerin olduğu sicillerden tespit edilmiştir. Ermeni taifesinden Saffan isimli 

ermeninin Müslüman olup isminin İbrahim olduğu mahkeme tutanağına 

kaydedilmiştir.359 

İslam dinine geçen kişiler eğer bir zimminin yanında çalışıyorsa ya da kölesi 

ise din değiştirdikten sonra gayrimüslimler ile çalışmasına sıcak bakılmıyordu. 

Müslüman bir kişinin yanına emanet ediliyorlardı. Selanik civarında Tırhala 

kazasından Selanikli Satavuna veled-i Kirkazu isimli zimminin yanında şakirdi olan 

Aleksi isimli emred mahkemede İslâm dini ile müşerref olduktan sonra, mezbur 

zimminin yanından alınıp Manisa sakinlerinden Mustafa Beğ ibn Ali Çavuş’a emanet 

edilmiştir.360 

Müslüman olmayı seçen gayrimüslim kadın ise eşine islâma geçmesi teklifi 

ediliyor ve eğer zevci kendi dininde kalmayı tercih ederse taraflar boşanıyordu. 

Fatma bint Abdullah isimli kadın, eskiden zevci olan Tuka veled-i Yorgi isimli 

zimmi ile müslüman olmadığı için boşandığını ve mezburun zimmetinde eşyalarının 

kaldığını belirterek mahkemeye başvurduğu kayıttan anlaşılmaktadır.361 

Müslüman olan bir cariyenin zimmi olan eski sahibini hakkını vermediğine 

dair şikayeti de kayıtlara yansımıştır. Selime bint Abdullah isimli hatun, Horos 

karyesinden Mihal veled-i Dimitri ve oğlu Yorgi karşısında dava edip Mihal’in 

                                                             
356Develioğlu, s.418. 
357Osman Çetin, Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri Ve Sosyal Sonuçları, TTK Yayınları, 

Ankara, 1994, s.2. 
358Tijina Kristic, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları 15.-17. Yüzyıllar, (Çev. Ahmet Tunç Şen), 

Kitapyayınevi, İstanbul, 2015, s.41. 
359M.Ş.S. 69, s.121/8. 
360M.Ş.S. 35, s.89/3. 
361M.Ş.S. 88, s.24/3. 
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cariyesi iken kitabet-i kati’ ettiğini, kendisinin İslamla müşerref olduğunda kitabet-i 

inkar ettiğini belirterek sual olunması için mahkemeye başvurmuştur.362 

İhtida kayıtlarına dair tespit ettiğimiz bir başka örnekte ise zimmiye olan bir 

kızın İslâm dinine geçtiği ve Müslüman bir kişiyle nikahlandığı görülmektedir. Koca 

Karmanlu isimli zimminin on iki yaşındaki kızının mahkemde kelime-i şehadet 

getirip İslamla müşerref olduğu ve adının Aişe olarak değiştirildiği mahkeme 

tutanağına kaydedilmiştir. Ardından mehr-i muaccel ve mehri müeccel ile 

Abdülkerim isimli kişiyle nikahlarının kıyıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.363 

 

Tablo 34: İhtida İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

 

İhtida 

 

M.Ş.S. 34, s.213/6-8-9; M.Ş.S. 35, s.76/1, 89/3; M.Ş.S. 46, 

s.162/1; M.Ş.S. 55, s.114/2-3, 308/6; M.Ş.S. 60, s.219/2-3; 

M.Ş.S. 62, s.289/4-5; M.Ş.S. 69, s.121/8; M.Ş.S. 88, s.24/3, 44/5; 

M.Ş.S. 95, s.156/2; M.Ş.S. 98, s. 400/1, 441/1. 

 

 

3.1.6. Evlilik ve Boşanma İle İlgili Kayıtlar  

 

Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada yaşamasıyla ortaya çıkan sosyal 

ilişkiler neticesinde iki unsur arasında evlilik bağının kurulmuş olduğu görülmüştür. 

İslâm hukukuna göre müslüman olan bir kadın gayrimüslim bir erkekle 

evlenemezken364 müslüman erkeklerin ehl-i kitap olarak nitelendirilen Yahudi ve 

Hristiyan kadınlarla evlenmesinde bir sakınca görülmemiştir.365 Gayrimüslim 

cemaatler ise bu tarz evliliklere sıcak bakmıyor ve önlemeye gayret ediyorlardı.366 

Müslüman olan kadınlar ise dini açıdan sadece Müslüman erkeklerle evlenebilirdi. 

                                                             
362M.Ş.S. 34, s.213/6. 
363 M.Ş.S. 62, s.289/4-5. 
364 Nisa 4/4. 
365Maide 5/5. 
366İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Timaş Yayınları, İstanbul, 2014, s.105. 
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İslam hukuku Müslüman bir kadının ehl-i kitap gayrimüslim bir erkekle evlenmesine 

karşıydı çünkü yabancıyla evlenen bir Müslüman kadının dinen kaybedileceği 

düşünülüyordu.367 

İslâm dini gayrimüslimlerle olan evliliklere bu kurallar çerçevesinde izin verir 

iken incelediğimiz defterler arasında bu hususta ilginç bir dava tespit edilmiştir. 

Dava kaydında gayrimüslim olan erkeğin, müslüman şahsın kız kardeşini kendisine 

vermemesi ve mehr-i muaccelini almış olması sebebiyle olayı mahkemeye taşıdığı 

görülmektedir. Karaca veled-i Murad isimli Ermeni, Ali bin Abdullah isimli kişiye 

kız kardeşini kendisine vermesi için mehr-i muaccel olarak bin altı yüz kırk akçe 

verdiğini fakat Ali’nin hala kız kardeşini kendisine vermediğini belirterek verdiği 

akçeyi geri talep ettiğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir.368 

İslâm hukuku evlilik bağının kurulması gibi yürütülemeyen evliliklere son 

verme hakkını da taraflara tanımıştır. Evliliği sona erdirmek için fesih ve talak 

uygulanmaktadır. Fesih; evliliğin kuruluş aşamasında meydana gelen eksiklikler 

sebebiyle evlilik akdinin bozulmasıdır. Boşanma ise; talak, muhalaa ve tefrik olarak 

üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Talak genellikle erkeğin bazı durumlarda 

kadının tek taraflı iradesiyle gerçekleşen boşanmadır. Muhalaa ise eşlerin ortak 

kararı ile anlaşarak evliliği sona erdirmesidir. Evlilikleri kadı kararı ile sona erdirmek 

tefrik olarak adlandırılır.369 

Boşanmaya dair tespit edilen bir davada; Çaprastlar-ı Kebir mahallesinden 

Aişe bint Abdullah isimli hatun, Balat veled-i Yuvan isimli zimminin zimmetinde 

olan on bin akçe mehr-i müeccelinden ve nafakasından vazgeçip mezburla 

zevceteyne ilişkin bir davası kalmadığını mahkeme huzurunda beyan etmiştir.370 

Gayrimüslim bir hatunun boşandığı müslüman eski kocası tarafından dava 

edildiği daha sonra bu davadan vazgeçtiği görülmektedir. Midilli’den yeniçeri 

Mustafa Paşa ibn Abdullah isimli kişi, Çatal Kilise’den Zahiriye veled-i İstimad 

isimli zimmiyi avreti olan Süvaskoyani bint Sarat isimli kadının daha önce 

                                                             
367M. Akif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, Klasik Yayınları, İstanbul, 2017, s. 79; Halil Cin, İslâm 

Ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1974, 

s.114. 
368M.Ş.S. 16, s.58/1. 
369 Aydın, Osmanlı Aile…., ss.105-106; Boşanmanın genel hatları ve sonrasındaki İslam hukukunun 

işleyişine dair detaylı bilgi için Bkz. Cin Halil, Akgündüz Ahmet, Türk Hukuk…., ss.520-536. 
370M.Ş.S. 98, s.229/7. 
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kendisinin zevcesi olduğunu belirterek dava etmiş ve bundan vazgeçip dava ve niza’ı 

olmadığını, talak-ı selase ile ayrıldığını mahkemeye bildirmiştir.371 

Başka bir davada ise, müslüman erkeğin gayrimüslim eski eşini korkutmuş 

olduğu mahkeme tutanağından anlaşılmaktadır. Hızır bin Abdullah isimli kişi, Yagob 

veled-i Merkiz isimli Ermeni’nin karşısında önceden zevcesi olan, boşandığı 

Meryem bint Malkin isimli Nasraniyye ile kim evlenirse davaya süluk edip ehl-i örfe 

ahz ettireceği konusunda tahvif ettiğini, Yagob’un mezbure ile evlenmek 

istediğinden mezbure ile davası ve alakası kalmadığını belirtmiştir.372 

 

Tablo 35: Evlilik ve Boşanma İle İlgili Kayıtlar  

 

 

Dava Konusu 

 

Defter ve Belge Numaraları 

 

Evlilik 

 

M.Ş.S. 16, s.58/1. 

 

Boşanma 

 

M.Ş.S. 64, s.28/1; M.Ş.S. 91, s.252/2; M.Ş.S. 98, s.229/7. 

 

3.1.7. Mahalleden İhraç İle İlgili Kayıtlar  

 

Osmanlı toplum huzurunun sağlandığı birimlerden birini mahalle düzeni 

teşkil etmektedir. Mahalle halkı birbirini tanıyan, birbirlerinin tavır ve 

davranışlarından sorumlu aynı zamanda sosyal dayanışma içerisinde yaşayan 

kişilerden oluşmaktadır. Osmanlı mahkemelerine yansıyan davalarda bir kişi 

hakkında bilgi almak için ilk başvuru yerinin mahalle ahalisi olması ve yine 

mahallede işlenmiş bir suçun ahali sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi 

Osmanlı’nın mahalle kavramına verdiği önemi ortaya koymaktadır. 

Mahalle ahalisi ortak sorumluluk bilincine sahip yapısı sebebiyle aralarında 

düzeni bozup, huzursuzluk yaratacak kişi ya da kişileri tespit ediyor ve mahalleden 

                                                             
371M.Ş.S, 16, s.254/10. 
372M.Ş.S. 64, s.28/1. 
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gönderilmesini istediklerinde mahkemeye başvurarak davacı olup rahatsızlık yaratan 

eylemlerini bildirerek, kadı huzurunda ihraç edilmelerini talep edebiliyorlardı.373 

Şikayet üzerine tahkikat yapılarak durum üzerine karara varılıyordu.  Bu konuda 

incelediğimiz dönem aralığı içerisinde tespit ettiğimiz bir dava kaydında; Müslüman 

mahallesinde yaşayan bazı Ermenilerin şekavet ettikleri gerekçesiyle bu mahalleden 

çıkıp kefere mahallesine gitmesi konusunda uyarı yapıldığı görülmektedir.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
373 Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle 

Ahalisinin Rolü (XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S.18, Kayseri, 2005, s.164. 
374M.Ş.S, 15, s.71/4. 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada H.1009/1060-61 M.1600/1650-51 yılları arasında Manisa’nın 

müslim-gayrimüslim ilişkilerine dair kayıtları araştırarak ve dönemin koşullarını göz 

önünde tutarak bir değerlendirme ortaya koymaya çalışılmıştır. Şer’iyye sicilleri 

sadece mahkemede görülen davaların kaydedildiği tutanaklar değildir. Ait olduğu 

şehrin fiziki özelliklerinin, sosyal hayatının, ticari ağının, zirai üretiminin, şehrin 

idari yapılanmasının ve işleyişinin, çevresindeki diğer şehirlerle olan ilişkileri 

hakkında bizlere bilgiler sunan birinci el kaynaktır. 

Osmanlı Devleti gayrimüslimlerle olan münasebetlerini şekillendirirken İslâm 

hukuku prensiplerini temel olarak görmüş, hakimiyeti altındaki gayrimüslimlerden 

zimmet akdine uygun davranarak ve sorumluluklarını yerine getirenlerin canlarını, 

mallarını, din ve ibadet haklarını koruma altına almıştır. 

Gayrimüslimler Müslümanlarla olan davalarında sıklıkla kadı mahkemelerini 

tercih ediyorlardı. Bunun yanı sıra kendi aralarında ortaya çıkan dava konusu 

hususlarda da Osmanlı mahkemelerine müracaat etmiş oldukları sicillerde 

görülmektedir. Bu durumun Osmanlı’nın yönetim üstünlüğü, hukuk sisteminde 

cemaat mahkemeleri tarafından alınan kararların uygulanması için devlet tarafından 

onaylanmasının gerekli olması ve gayrimüslimlerin cemaat mahkemelerinde 

aleyhlerine çıkan kararların kadı mahkemelerinde, İslâm hukuku çerçevesinde alınan 

kararlarla lehlerine çevirme isteğine dair sebepler ile olduğu düşünülebilir. 

İslâm hukukuna göre cenin anne karnına düştüğü andan itibaren hak sahibidir 

ve insan özellikle kendi hakkının peşine düşmeli ve korumalıdır. İncelediğimiz 

defterlere ait belgelerden anlaşılan odur ki, Manisa’nın Müslim ve gayrimüslim 

unsurları haklarını kullanmayı bilen ve gerekli gördüğü takdirde haklarını arayan 

insanlardı. 

Yargılamada davacının etnik ve dini kimliğinin mahkeme sürecine ve 

sonucuna etki edip etmemesi üzerinde durulması gereken bir husustur. İslâm hukuk 

kurallarına göre hüküm veren kadılar, karşılarına gelen davaları bu çerçevede 

değerlendirerek, davacı ve davalının dini inancını baz almayarak, kişilerin haklı olup 

olmadığına göre karar almışlardır. 

İlk bölümde cana, mala ve toplum huzuruna karşı işlenen suçlar 

değerlendirilmiştir. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında etnik ve ya dini 

sebeplerden kaynaklanan kitlesel olayların yaşanmadığını, gerçekleşmiş hadiselerin 
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toplum yaşantısı içerisinde karşılaşılabilecek, sıradan hukuki davalar olduğunu 

söyleyebiliriz. Mahkeme sürecinde, davacının ve davalının haklılığında yemin 

etmenin, şahitlerin, kişilerin halinin soruşturulmasının ziyadesiyle önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Suçun işleniş şekli, nerede, nasıl işlendiğine dair tutanaklar yargının 

nesnel olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Manisa Şer’iyye Sicilleri’ndeki kayıtlara bakarak toplumun iki unsuru 

arasında en yoğun ilişki ağının ticari hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle alım-

satım, alacak-verecek konularındaki kayıtların fazlalılığı aktif bir ticari hayatın 

olduğunu göstermektedir. Kira ile ilgili kayıtlardan; tarımsal üretimde önemli olan 

bağ, bahçe vb mülklerin, ticari hayatta kullanılmak üzere dükkanların ve vakıflara ait 

malların kiralanabildiğini anlamaktayız. 

İncelediğimiz sicillere göre, dönemde Manisa’da buğday, arpa, üzüm, yapağı, 

çivid, şap, mazı, afyon, sakız, kahve gibi ürünlerin yanı sıra koyun, keçi, sığır, 

camus, inek, katır gibi hayvanların ve de ferace, gümüş, kuşak, kazan, inci gibi 

metaların müslim ve gayrimüslimler arasında alım-satıma konu olduğunu 

görmekteyiz. Bunların yanında iki unsur arasında köle ve cariyelerinde alım-satım 

işlemlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Vergilerle ilgili bölümde tespit edilen mukataalara dair kayıtlardan 

gayrimüslim kişilerin de iltizam emini olduklarını öğrenebilmekteyiz. Cizye, harac, 

öşür, çift bozan gibi vergilerin tahsili sebebiyle yaşanmış sıkıntıların mahkemede 

çözüldüğü sonucuna ulaşabilmekteyiz. 

Farklı inançlara sahip insanların bir arada yaşaması sosyal ilişkilerin 

kurulmasına sebep olmuştur. Aynı ortamda yaşayan kişilerin birbirinden 

etkilenmeleri kaçınılmazdır. Müslüman ve gayrimüslimler arasında Murad, Musa, 

İbrahim, Turmuş vb isimlerin kayıtlarda tespit edilmesi bu duruma örnek sayılabilir. 

Taraflar arasında kurulan sosyal ilişkiler neticesinde birbirlerine satış için mal 

ya da gerek gördüklerinde eşya emanet ettikleri anlaşılmaktadır. Birbirleri arasında 

emanet münasebeti olması, aralarında güven ilişkisinin kurulduğunu 

düşündürmektedir.  

Evlilik ve boşanma hususunda ise; gayrimüslim kadınlarla yapılan evliliklere 

İslâm dininin engel teşkil etmediği bilinmektedir. Defterlerde evlilik ile ilgili 

karşılaştığımız tek kayıtta bir Ermeni’nin Müslüman’dan kız kardeşini almak için 

mehr-i muaccel verdiğini tespit etmiştik. Bu durumun İslâm fıkhına uygun olmadığı 
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kesindir. Dava edilen şahsın baba adının kayıtlarda Abdullah olarak geçmesi, 

kendisinin ihtida etmiş eski bir gayrimüslim olabileceği ihtimalini düşündürmüştür. 

Birlikte yaşamın bazı gayrimüslimleri dini inanç noktasında etkilediği dönem 

aralığında sicillere yansıyan ihtida kayıtlarından anlaşılmaktadır. Devletten ya da 

toplumdan bu konuda baskı görmeden, kendi iradeleri ve arzularıyla mahkeme 

huzuruna gelip, İslâm dinini tercih ettikleri görülmektedir. Müslümanların dini 

inançlarını değiştirdiklerine dair dava kaydı bulunmamaktadır. Buna sebep olarak 

fıkıh kurallarına göre İslâm dininden dönenlere karşı uygulanacak yaptırımların 

oldukça sert olması ve ölüm cezasını gerektirmesi düşünülebilir. 

Saldırılar, konut mahremiyeti ihlali, darp, yaralama ve katl gibi konuları 

içeren davalara bakıldığında saldıran tarafın ekseri Müslümanlar, saldırıya 

uğrayanların ise gayrimüslimler olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Şüphesiz bunda 

en büyük etken, müslüman nüfusun fazla olması ve şehir içinde etkin unsur 

olmasıdır. Saldırı ve ihlallerin vuku bulması her toplum için kaçınılmaz gibidir ve  

toplumsal yaşamın istenmeyen sonuçlarından birisidir. Önemli olan şey bu 

durumlarda kanun koyucu ve yürütücü gücün ne yaptığıdır. Osmanlı Devleti’nin 

Manisa örneğinde adaleti sağlamak adına yaptıklarının bu dönemde çokta caydırıcı 

olduğunu maalesef söylemek mümkün gözükmemektedir çünkü benzer konulardaki 

sorunlar devamlı olarak şikayet sebebi olmuştur. Bu türden aksaklıkların temelinde 

devletin otoritesi ve caydırıcılığının ne kadar sağlam olduğu ve bu durumun 

kanunsuzlukları yapanlara mahkemelerde ne kadar yansıdığı sorusu yer almaktadır. 

İncelenen kayıtlarda devletin elinden geldiğince kanunsuzlukları önlemeye çalıştığı 

fakat mevcut sistemin açıklıklarından dolayı çokta başarılı olamadığı görülmektedir. 

( Kanunları ihlal edenlerin şahitlerin ifadeleri ile aklanmaları, mahalleden sorulması 

sonucu herkesin iyi olduklarına dair ifade vermeleri gibi) 

 Dava kayıtlarından yola çıkarak, zimmet akdinin en önemli maddelerinden 

olan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliğinin temin edilmesi hususunda Osmanlı 

döneminde Manisa şehrinin eksiklikler yaşadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 17. yüzyılda 

devlet içerisinde ortaya çıkan sıkıntılar, savaşlar sebebiyle otoritede meydana gelen 

boşlukların da toplum üzerine bu şekilde etki ettiği düşünülebilir. 

Defterlerin taraması yapılırken ve belgeler tespit edilirken bir hususun dikkat 

çekici olduğu kanaatindeyiz. Cinayet ve miras konularındaki kayıtlarda gayrimüslim 

bireyin mürd, halik olarak kaydedildiğini, hatta bazen taradığımız siciller arasında 

naaşlarının cife yani leş olarak tabir edildiğini gözlemledik. Bu durum hukuken var 
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olan hoşgörü mantığının kişilerin düşünce yapısına tam manasıyla sirayet etmemiş 

olma ihtimalini düşünmemize sebep olmuştur.  

Taraflar arasında geçen küfür-hakaret davalarında da tespit ettiğimiz bir 

örnekte gayrimüslimin direkt olarak Müslüman’ın etnik kimliğine yani Türk 

olmasına hakaret ettiği görülmektedir. Diğer davalarda ise daha çok ahlaki açıdan 

rencide edici sözler kullanılmıştır. Küfür ve hakaret konusunda çoğunlukla 

gayrimüslimler fail konumundadır. Bu durumu bir nevi yansıtma olarak ele alabiliriz.  

Değerlendirilen Davaların İstatistiksel Dağılımı 

Dava Cinsi Dava Adedi  Genele %’si 

Miras Hakkı  14 1.28 

Gayri Menkul ve Menkul 

Kullanımları 

46 4.20 

Mala Zarar 4 0.36 

Konut Mahremiyetinin İhlali 3 0.27 

Hırsızlık 57 5.21 

Gasb 18 1.64 

Eşkiyalık 16 1.46 

Saldırı 12 1.09 

Darp ve Yaralama 109 9.97 

Cinayet 33 3.01 

Cinsel Suçlar 40 3.65 

Katran Sürme  2 0.18 

Tehdit 2 0.18 

Küfür ve Hakaret 20 1.82 

İçki İçme ve Satma 4 0.36 

Yakalama ve Habsetme  3 0.27 

Vasilik 2 0.18 

Çocuk Düşürme 1 0.09 

Ev Satışları 49 4.48 

Bağ-Bahçe Satışları 33 3.01 

Dükkan Satışları 12 1.09 

Hayvan Satışları 27 2.47 

Ürün Satışları 49 4.48 

Eşya Satışları 4 0.36 

Cariye – Köle Satışları 20 1.82 

Kira İşlemleri 28 2.56 

Alacak-Borç 284 25.98 

Kefalet 50 4.57 

Vergi Gelirleri 38 3.47 

İşçi-İşveren 27 2.47 

Yöneticilerle İlişkiler 5 0.45 

Vakıflarla İlişkiler 32 2.92 

Hekim-Hasta İlişkileri 6 0.54 

Emanet 19 1.73 

İhtida 19 1.73 
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Evlilik-Boşanma 4 0.36 

Mahalleden İhraç 1 0.09 
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120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 

Osmanlı Devleti, iii, v, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 23, 59, 

61, 62, 73, 74, 76, 77, 79, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 

110, 119, 123, 124, 126 

Ö 

Örfi hukuk, v, 13 

Öşür, 88, 90, 111 

R 

Rum, 2, 9, 13, 14, 90 

Rumeli, 13, 33, 49, 53, 71, 93 

S 

Sakız Adası, 14 

Saruhan, 8, 24, 39, 46, 56, 88, 89, 90, 97, 98, 103, 

126 

Saruhan Bey, 8 

Saruhanoğlu İshak Çelebi, 80 

Saz mahallesi, 46 

Sekerlü karyesi, 53 

Sekerlü karyesinden, 49 

Selanikli, 105 

Selçuklu, 8, 89 

Selçuklular, 12, 126 

Sovuk Kuyu, 27, 67 

Sultan Murad Han Evkâfı, 90 

Sultan Murad Han Vakfı, 27 

Ş 

Şehir zabiti, 47 

Şehzade Abdullah, 9 

Şehzade Alaaddin, 9 

Şehzade Alemşah, 9 

Şehzade Korkut, 9 

Şehzade Mahmud, 9 

Şehzade Mehmed, 9 
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Şehzade Mustafa, 9 

Şehzade Süleyman, 9 

Şehzade Şehinşah, 9 

Şer’i hukuk, 4 

Şer’i mahkemeler, 62 

Şer’iyye sicili, 3, 5 

T 

Temessük, 21, 88, 89 

Tevrat, 21 

Tımar, 27, 89 

Tire, 39, 56, 70, 103 

Türk, x, 2, 12, 13, 20, 22, 48, 54, 81, 90, 100, 101, 

107, 117, 118, 120, 122, 125, 126 

Y 

Yahudi, 2, 10, 11, 12, 14, 21, 24, 33, 39, 40, 42, 46, 

68, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 89, 92, 99, 

100, 102, 106 

Yarhasanlar, 79 

Yavuz Sultan Selim, 30 

Yeni Han, 24, 49 

Yeniçeri, 27, 43, 86 

Yıldırım Beyazıt, 8 

Yukarı Ermeniler, 33, 69, 82, 83 

Yunan kuvvetleri, 9 

Yurt Dağı, 27, 39, 89 

Z 

Zimmet akdi, 2 

Zimmi, 1, 2, 10, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 

40, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 56, 57, 70, 71, 73, 75, 

82, 83, 86, 88, 92, 93, 103, 105,123 

Zimmiler, 11, 43, 47, 52, 57, 79, 88, 90, 98, 99 

Zimmiler mahallesi, 52 

Zimmiler mahallesinden, 37, 86 
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EKLER 

BELGE ÖRNEKLERİ 
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Ek 1: H.1009 Tarihli 15 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

 

 

Ek 2: H.1010-1011 Tarihli 16 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 3: H.1010-1012 Tarihli 17 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

 

Ek 4: H.1013 Tarihli 18 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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 Ek 5: H.1012-1013 Tarihli 19 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 6: H.1012-1013 Tarihli 20 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 7: H.1014-1015 Tarihli 21 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

 

Ek 8: H.1015 Tarihli 22 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 9: H.1016-1017 Tarihli 23 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 10: H.1016-1019 Tarihli 24 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 11: H.1017-1018 Tarihli 25 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 12: H.1018 Tarihli 26 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 13: H.1018-1019 Tarihli 27 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

Ek 14: H.1019 Tarihli 28 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 15: H.1019 Tarihli 29 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 16: H.1020-1022 Tarihli 30 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 17: H.1021-1022 Tarihli 31 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 18: H.1021-1022 Tarihli 32 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 19: H.1020-1021 Tarihli 33 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 20: H.1023 Tarihli 34 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 21: H.1024 Tarihli 35 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 22: H.1024-1025 Tarihli 36 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 23: H.1025-1026 Tarihli 37 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 24: H.1026 Tarihli 38 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 25: H.1026-1028 Tarihli 40 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 26: H.1028-1029 Tarihli 42 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 27: H.1029-1030 Tarihli 44 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 28: H.1030-1031 Tarihli 46 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 29: 46-A Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 30: H.1030 Tarihli 48 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 31: H.1033 Tarihli 50 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 32: H.1032-1033 Tarihli 51 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 33: H.1034-1035 Tarihli 52 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 34: H.1035-1036 Tarihli 53 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 35: H.1034-1036 Tarihli 55 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 36: H.1037-1038 Tarihli 56 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

Ek 37: H.1038-1040 Tarihli 60 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 38: H.1039-1040 Tarihli 61 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 39: H.1040 Tarihli 64 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 40: H.1040-1041 Tarihli 65 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 41 : 65-A Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 42: H.1041-1042 Tarihli 67 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 43: H.1042-1043 Tarihli 68 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 44: H.1042-1044 Tarihli 69 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 45: H.1044-1045 Tarihli 70 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 46: H.1045-1046 Tarihli 73 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 47: H.1047-1048 Tarihli 75 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 48: H.1049-1050 Tarihli 79 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 49: H.1050-1053 Tarihli 80 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 50: H.1051-1052 Tarihli 82 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 51: H.1052-1053 Tarihli 85 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 52: H.1053-1055 Tarihli 88 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 53: H.1054-1056 Tarihli 91 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 54: H.1056-1057 Tarihli 93 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

Ek 55: H.1058 Tarihli 95 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 56: H.1057-1060 Tarihli 98 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

Ek 57: H.1060-1061 Tarihli 100 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 
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Ek 58: H.1036-1038 Tarihli 62 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




