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Öz: Nafaka ödemesi, bir ayrılık veya boşanmanın ardından eş veya eski bir eşe önceden belirlenmiş 

periyodik olarak verilen bir tutardır. Yani nafaka, destek veya bakım için ödeme yapma 

yükümlülüğüdür. Aynı zamanda nafaka ile satın alınacak mal miktarı, o zaman aralığının satın alma 

gücü olarak düşünülebilir. Çalışmanın amacı, 16. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlıda nafaka 

uygulamalarını ve döneme ait en düşük gelirin satın alma gücünü ortaya koymaktır. Çalışma 

sonrasında elde edilecek verilerin, Osmanlıda nafakanın satın alma gücünün ekonomik açıdan 

değerlendirilmesine imkân yaratarak literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nafaka, Osmanlı, Satın Alma Gücü 

Abstract: An alimony payment is a periodic pre-determined sum awarded to a spouse or former 

spouse following a separation or divorce. In short, alimony is an obligation to make payments for 

support or maintenance. At the same time the amount of goods which are purchased with the alimony 

can be considered as the purchasing power of the alimony at that time it belongs to. The aim of the 

study is to reveal practices and purchasing power of alimony as the lowest income in the Ottoman in 

16th and 17th centuries. The data that was obtained from this study can be thought to contribute 

significantly to the literature by making it possible to evaluate the purchasing power of the alimony 

on the Ottoman Empire in terms of economic. 

Keywords: Alimony, Ottoman, Purchasing Power  

  

Giriş 

Nafaka kelimesi Arapça “infak” mastarından türetilmiş olan ve bir kimsenin ihtiyaçlarını 

giderebilmesi maksadıyla harcanan para ve diğer maddi değerler anlamındadır. Nafaka lügatte, 

“te`ayyuş (geçim) içun lazım olan akçe, ihtiyacât-ı zaruriye masrafı ve yetimlere veya tatlîk 

(boşanmış) olunmuş bir kadına vesâir eşhâsa (şahıslara) te‘ayyüşler içün cânib-i şer‘-i 

şerîften tahzîr olunan ve verdirilen akçe” anlamına gelmekle birlikte kocanın, karısına nakit 

veya ayni olarak hayatını devam ettirebilmesi için gerekli yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerini 

temin etmesidir.
1
 İnsanların sosyal hayatta, geçim giderlerine dair bir alan olduğu için 

nafakanın içeriği ve kapsamı da oldukça geniştir. İslam hukukuna göre koca, karısına yılda en 

az iki kez giysi almak zorundadır, mesken ve hizmetçi masraflarını, karısının nafakası olarak 

yapmalıdır. Evlilikten doğan nafaka borcu dışında, fakir ve kazanma imkânından mahrum 

bulunması, nafaka verecek şahsın başkasına muhtaç olmaması nafaka alacak ve verecek olan 

                                                           
1 Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, Enderun Kitapevi, İstanbul, 1989, s. 1497. 
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şahıslarda olması gereken özelliklerdir. Çocuk ve torunların mallarının bulunmaması ve 

kazanmaya güçlerinin yetmemesi şartıyla babaya nafaka vaciptir. Bununla beraber fakir olan, 

gücü yetmeyen anne ve babaya, nine ve dedeye nafakasını çocukları ve torunları vermelidir. 

Bir de bunların haricinde boşanan kadınların iddet süresi boyunca -yani kadının tekrar 

evlenene kadar belirli bir süre beklemek zorunda kalması- boşandıkları kocaları, nafakalarını 

vermekle mükelleftir.
2
 Aile hukukunun dışında kölelere ve hayvanlara da nafaka bağlandığı 

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Nafaka, insanın geçime dair ihtiyaçlarını kapsadığı için aile ve 

buna bağlı olarak devlet teşekküllerinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren göz önünde olup 

değerlendirilen konulardan biri olmuştur. 

Osmanlıda sicil kayıtları incelendiğinde birçok konunun gün yüzüne çıkmayı beklediği 

aşikardır. Lakin mevcut açığa çıkarılmış olanlar arasında anlamlı bağlantılar kurulması, gün 

yüzüne çıkarılma sürecini hızlandırıcı yönde olumlu katkılar yaratacaktır. Bu 

çalışmada/araştırmada dönem toplumunun en düşük ücretlerini temsil eden nafakaların, akçe 

olarak sayısal değerlerinin değişimleri ve yıllar içerisinde değer kaybedip kaybetmediği 

sorularına, nafakaların satın alma güçlerinin irdelenmesi ile cevap bulabilme ve elde edilen 

bulgular ışığında yorum getirebilme amaçlanmıştır. 

Çalışmanın amacı; Osmanlı nafaka uygulamalarındaki çeşitliliği, ödenen nafaka 

miktarlarını, bu miktarlar arasındaki farkları ve nafakaların dönemin narhlarına göre satın alma 

gücünü ortaya koymaktır. Narh; tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç 

maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat anlamına 

gelmektedir.
3
 Nafakalarla alınabilecek temel gıda ürünlerinin hesaplanması; Şevket Pamuk’un 

(2010) “İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 yıllık Fiyatlar ve Ücretler” adlı eserindeki narh 

listelerinden faydalanılarak yapılmıştır. Narh listelerindeki veriler, çoğunlukla kent yönetimi 

ve esnaf temsilcilerinin bir araya gelerek hesapladıkları birim başı fiyatlar olan “narh fiyatları”, 

narh fiyatlarının yetersiz olması durumunda çeşitli vakıfların veya imalathanelerin bir miladi 

yıl boyunca yaptıkları alımlarda ödenen fiyatların ağırlıklı ortalaması olan “vakıf fiyatları” 

kullanılarak oluşturulmuştur.
4
 Tablodaki fiyatlar üzerinden, ilgili yıllara ait nafaka gelirlerinin 

günlük ve aylık toplamlarına göre ne kadar temel ihtiyaç maddeleri alınabileceği kısmında 

kullanılmıştır. 

Araştırmada özellikle İstanbul’a ait kayıtların kullanılmasındaki amaç, İstanbul’un diğer 

merkezlere göre çok daha fazla veriye sahip olması ve dolayısı ile çalışmayı daha güvenilir ve 

geçerli kılmasıdır. Ayrıca toplumun en alt tabakasında bulunan kölelerden, kaçıp 

yakalananlara verilen günlük nafaka miktarları da geçim durumunu anlayabilmek için diğer 

nafakalarla karşılaştırılmıştır. Çalışma, Osmanlının 16. ve 17. yüzyıllarını kapsamaktadır.  

Araştırmada bu yüzyıllar arasındaki muhtelif İstanbul Şer’iyye Sicil Defterleri ana kaynak 

olarak kullanılmıştır. 

Nafaka uygulamalarının örneklerini erken dönemlerde görmek mümkündür. İslam öncesi 

Eski Mezopotamya toplumlarında Sümerlerde, Babillerde nafaka uygulamaları yasalarında ve 

kayıtlarında yer almaktadır.
5
 Bu konuyla ilgili ilk düzenleme Ur-Namnu kanununun 6, 7 ve 8. 

                                                           
2 Halil Cin - Ahmet Akgündüz, "Özel Hukuk", Türk Hukuk Tarihi, , C.2, Osmanlı Araştırma Yayınları Vakfı, 

İstanbul, 1996, s.107-124-127-128. 
3 “Narh”, TDK (Türk Dil Kurumu) – Güncel Türkçe Sözlük, erişim tarihi 15 Eylül 2018, http://www.tdk.gov.tr/. 
4 Şevket Pamuk, İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469-1998, T.C. Başbakanlık Devlet 

İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2010, s. 106-109. 
5 Evlilik akdi kanunlara uygun olması şartıyla bitirilir. Erken dönem Mezopotamya toplumlarında genellikle 

boşanmaların temel nedeni kadının doğuramamasıdır. Bunun gibi ayrılık talebinin erkek tarafından yapıldığı 

durumlarda boşanma gerçekleştikten sonra erkek kadının çeyizini iade edip tazminat ödemek zorundadır. Ayrıca 

boşanan kadın boşandığı kocasından çocuğu varsa, kocasının mallarından çocuğun geçimi için 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                              Mustafa AKKAYA 

 
Journal of History Studies 

 
297 

 

Volume 10 
Issue 7 

October  
2018 

 
 
 

 
 

maddelerinde görülmektedir.
6
 Bu yönüyle erkeğin boşanması kadına göre çok daha kolaydır. 

Babil hükümdarı Hammurabi kanunlarında boşanma sonrası nafaka konusunda düzenlemeler 

yapılmıştır.
7
 Mezopotamya medeniyetleri haricinde Roma hukukunda da eşlerin birbirine karşı 

nafaka yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak Augustus'tan itibaren sistem dışı yargılama 

usulüyle eşlerin nafaka talepleri değerlendirilip karara bağlanmaya başlanmıştır.
8
 Erken 

dönemlerde başlangıç seviyesinde örneklerin görüldüğü nafaka, İslam hukukuna gelindiğinde 

oldukça geniş bir sahada ve sistemli bir uygulama alanına sahip olmuştur. Osmanlı hukukunun 

temelini İslam hukuku oluşturduğu için öncelikle İslam hukukunda nafakaya yer verilmiştir. 

İslam Hukukunda Nafaka 

Nafaka İslam hukukunda bireylerin, geçindirmekle yükümlü oldukları kimselere veya 

canlı-cansız nesnelere verilir. Bununla birlikte nafakanın verildiği taraflara göre çeşitleri 

bulunmaktadır. Nafaka türlerinin, hukukta böyle bir ayrım olmamasına rağmen uygulamada 

aile hukukuna dair olanlar ve mülkiyet hakkına dayanan nafakalar olmak üzere iki temel 

uygulama biçimi olduğu söylenebilir. 

Aile hukukundan doğan nafaka hakları kocanın üzerinde bulunmaktadır. Eş, ebeveyn ve 

çocukların nafakasının koca üzerinde farz olduğu konusunda icma bulunmaktadır. Ancak bu 

dairenin dışında kimlere nafaka verileceği konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Hanefiler 

mahrem olan akrabalara nafaka verilmesi gerektiği görüşündedir. Malikiler sadece ebeveynler, 

eş ve çocuklara verilmesini uygun görmektedirler. Şafiler büyükbaba, büyükanne ve torunlara 

da ödenmesi gerektiği fikrindedirler. Hanbelilere göre de varis olabilecek her akrabaya nafaka 

verilmelidir.
9
  

Aile hukukuna bağlı olan en önemli nafaka evlilik nafakasıdır. İslam hukukçularının 

büyük çoğunluğu evlilik nafakasında, fakir bile olsa kocanın nafaka vermesi, zengin de olsa 

kadının nafaka alması gerekliliği konusunda ittifak etmiştir.
10

 Kadının sosyal durumuna göre 

hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her şey kocanın karısına olan nafakasına 

                                                                                                                                                                        
faydalanabilmektedir. Fakat boşanma durumuna kadın sebep olursa erkeğin herhangi bir ödeme yapmasına ve çeyiz 

vermesine gerek kalmamaktadır. Yusuf Kılıç, Eskiçağ Aile Hukuku, Çizgi Kitabevi, Konya, 2014, s. 41. 
6 Madde 6: “Eğer bir adam eşini (kız olarak aldığı) boşarsa 1 mana 30 (Mana ve Mina, Sümerlerde bir ağırlık 

ölçüsü.) gümüş tartacaktır.” Madde 7: “Eğer dul olarak aldığı kadını boşarsa ½ mana gümüş ödeyecektir.” Madde 8: 

“Eğer bir sözleşme tableti yoksa (dulla) beraber (kucağında) yatan adam para ödemeyecektir.” Mebrure Tosun - 

Kadriye Yalvaç, Sümer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, TTK Basımevi, Ankara, 1975, s. 48. 6. 

ve 7. maddeler ödenecek olan nafakanın kadının durumuna göre nasıl gerçekleşeceğini açıklamaktadır. Boşanma 

durumunda daha önce evlenmemiş kadın, dul kadının alacağının iki katı bedel alacaktır. 8. maddede evliliğin 

herhangi bir şekilde sözleşmeye dayanmadığı takdirde geçersiz sayıldığı ve hüküm içermediği görülmektedir. 

Hasan Ali Şahin - Hülya Kaya Hasdemir, “Eski Önasya Aile Hukukunda Nafaka, Tazminat ve Mal Paylaşımı”, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.38, 2015, s.148. Sümerlerde Ana-İttişu kanununda 6. 

sütun 8. maddede erkeğin boşanmayı istemesi durumunda verilmesi gereken nafaka hakkında şu şekilde bir 

düzenleme yapılmıştır: "Eğer koca, karısına sen benim karım değilsin derse gümüşten ½ mina tartacaktır". Bunun 

yanı sıra aynı kanunun 1. maddesinde: “Eğer bir kadın, kocasından nefret edip, sen benim kocam değilsin derse, 

onu (kadını) nehre atacaklardır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Tosun - Yalvaç, age, s.48. 
7  Bir kimse kendisine çocuk veren bir kadından ayrılmak istediği takdirde ona kullanabileceği mülkî değeri olan bir 

şey vermek zorundadır. Bu bir bahçe veya herhangi bir mal olabilir. Eğer erkek çocuk vermemiş bir kadından 

ayrılmak isterse bir nevi başlık parasını ve kadının babasının evinden getirdiği çeyizinin karşılığında maddi bir 

bedeli ödeyip, babasının evine gitmesine izin vermek zorundadır. Robert Francis Harper, The Code of Hammurabi 

King of Babylon, The University of Chicago Press, London Luzac & Company, Chicago 1904., s.49. 
8 Bahattin Aras, Roma Hukukundan Günümüze Boşanma Davalarında Yargılama Usulü Ve Günümüz Aile 

Mahkemeleri, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, 

s. 31 
9  Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C.10, Risale Yayınları, İstanbul, 2006, s.79-80. 
10 Nafakanın Kur'an'daki hükmü için bkz. Talak 6-7; Bakara 233. 
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dahildir.
11

 Evlilik fasid veya batıl olmadığı müddetçe kocanın karısına nafaka vermesi icma ile 

farzdır.
12

 Evlilik nafakası kadının durumuna göre evliliğin devam ettiği esnada verilen zevc 

nafakası ve boşanma sonrasında kadına verilen iddet nafakası biçiminde ikiye ayrılmaktadır. 

Zevcenin nafakası, kadının sahih bir nikah sonucu, evlilik devam ettiği ve kadın belli şartları 

yerine getirdiği sürece almaya hakkı olduğu nafakadır. Kadın nikah akdi sonucunda mehir 

hakkına sahip olduğu gibi, nafaka hakkına da sahiptir. İddet nafakası da boşanma 

gerçekleştikten sonra kadınların beklemesi gereken süreden dolayı verilen nafakadır. Kadınlar 

yeniden evlenebilmek için iddet “Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için 

beklemesi gereken süre”
13

 müddetini beklemek zorundadırlar. Bu süre zarfında da boşandıkları 

kocalarından nafaka alabilmektedir.
14

 Boşanma akabinde, iddet dönemi ve sonrası İslam 

hukukuna göre çocuğun nafakası babaya aittir.
15

 

Bir kimsenin soyu (Üst soy: anne, baba, dede, nine; alt soy: çocuklar, torunlar vb.) ne 

kadar yukarı çıkarsa çıksın, hak edene usul-füru nafakasının ödenmesi icma ile sabittir.
16

 Füru, 

“İslâm hukukunun amelî-tatbikî bölümünü ve miras hukukunda alt soy hısımları ifade eden 

fıkıh terimidir.”
17

 Bu terim alt soy olarak bir kişinin kız-erkek çocuğu, torunlarını ve onların 

çocuklarını ifade eden bir nesil silsilesidir. Usul kelimesi ise fürû’nun tam aksine üst soy 

silsilesi için kullanılmaktadır. Üst soy bilgisinde ise kişinin anne-babasını ve onların anne 

babasının devam eden neslidir. Usul sahibi kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar fakir 

olmalıdır.
18

  

                                                           
11 Hayreddin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku (1. 2. 3. Ciltler Bir Arada), Ensar Neşriyat, İstanbul, 2008, 

s.325. 
12 Celal Erbay, “Nafaka”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), C.32, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın 

Matbaacılık, Ankara, 2006, s.282. 
13 Halil İbrahim Acar, “İddet”, TDVİA, C.21, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, İstanbul, 2000, s.466. 
14 Sariye Abay Bakırcan, İslam-Osmanlı Hukukunda Nafaka-İstanbul Bab Mahkemesi Örneği (1249-1253-1833-

1837), (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2013, 

s.12. 
15 Çocukların nafakası çocuğun yeme, içme, süt çağındaysa süt emmesini ve barınma ihtiyaçlarını kapsamaktadır. 

Bununla birlikte çocuk hastaysa tedavi masraflarının karşılanması ve gerektiğinde hizmetçi tutulması da çocuk 

nafakasına dâhildir. Çocuğun nafakasının miktarı ve cinsine dair kesin bir izah getirilmemiştir. Fakihler bu hususun 

toplumsal yapı, zaman ve yaşam alanına göre belirlenmesi gerektiği fikrinde birleşmişlerdir. Bununla birlikte 

çocuğun nafakası babaya aittir ve bir başkası bu borca ortak değildir. Karaman, age, s. 362-364. Bu hususta da 

Bakara 233'te geçen "baba" ifadesi delil olarak sunulmuştur. Çocuğun babadan nafaka alabilmesi için de bazı 

şartları sağlaması gerekmektedir. Burada en öncelikli husus babanın nafaka verecek kadar varlıklı olup kazancının 

olması, çocuğun ise fakir olup kazanma gücünün olmamasıdır. Bu konuda çocuğun hasta olması, küçük olması, 

kadın olması veya öğrenci olması özür sayılır. Bu durumlardan herhangi birine sahip bir kişi fakir sayılır ve para 

kazanmaktan aciz kabul edilir. Burada dikkat çekici bir husus Hanbelilere göre nafakayı alıp veren arasında din 

birliği olması gerekliliğidir. Bunun dışında genel içtihad bu şartı koşmamıştır. Bununla birlikte Hanbeli ve Şafilere 

göre eğer çocuk erkek ise ve evli ise eşinin de nafakasının verilmesi gerekir. Hanefilerde ise böyle bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Zuhayli, age, s. 116-120.  Farklı mezheplere göre farklı yorumlar olsa da ana kaynak olan Kuran-

ı Kerim, çocuklarda nafaka uygulaması hususuna şu şekilde açıklık getirir: “Emzirmeyi tamamlamak isteyenler 

için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya 

aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu 

sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve baba) kendi 

aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse, onlara günah yoktur. Eğer 

çocuklarınızı (bir sütanneye) emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde 

size bir günah yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.” 

Kur’an-ı Kerim; Bakara, 233.  
16 Bu konuyla ilgili Kur'an'dan Lokman 15. ve İsra 23. ayetler delil olarak gösterilir. Sünnetten de İbni Mace'den 

2137, Ebu Davud'dan 3528, 3530 numaralı hadisler delil olarak getirilmiştir. 
17  Ahmet Akgündüz, “Fürû”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.13, İstanbul 1996, s.249. 
18 Yalnız Malikiler bu durumu anne-baba ile sınırlı tutmuştur. İhtiyacı olan ebeveynlerin nafakası çocuklarının 

üzerinedir. Bununla birlikte bir kimsenin usul-füru nafakası alabilmesi için de bazı kıstaslara sahip olması 
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İslam kan bağı olanların haricinde sosyal hayatta adalet için, hayvan hakları, çevrenin ve 

diğer canlıların korunması ile cansız eşyanın da varlıklarını devam ettirebilmeleri 

doğrultusunda nafaka hükmü getirmiştir.
19

 Bu hükümler; temel olarak köle-cariye nafakaları 

ile hayvanların ve cansız varlıkların nafakaları şeklinde iki alt kola ayrılabilir. İslam’da 

kölelerin haklarının korunması, hürriyetlerine kavuşturulması vb. konulardaki hassasiyetinden 

ve toplumun en alt gelir tabakasını yansıtması bakımından, köle nafakalarının ayrı bir yeri 

vardır.  

İslam dini kölelerin azad edilmesine dair teşvikte bulunmuştur. Bununla birlikte kölelerin 

haklarını korumak için birtakım tedbirler getirilmiştir. Nafaka da bu tedbirlerden biridir. Köle 

nafakasında içerik kölenin giyim, mesken, iaşe, sağlık ve temizlik gibi hayati giderlerini 

kapsamaktadır. Bu hususlardaki miktar ihtiyaca binaen ortaya konulmuştur. Köle sahibi, 

yaşadığı toplumda adet olan yeme ve giyimden kölesine tahsis etmelidir. Bu yönüyle İslam’da 

köle yalnızca sahibinin karşılıksız her istediğini yapan ve karın tokluğuna çalışan birey 

değildir. Köle sahibi çalışabilen kölesinin nafakasını vermediği takdirde, köle kendi kazancıyla 

kendi nafakasını karşılama hakkına sahiptir.
20

 Bunun yanında köle azat edilmiş olup nafakaya 

muhtaçsa ve nafaka verecek bir yakını yoksa nafakası beytü'l-maldan karşılanır.
21

 Burada çok 

ince bir ayrıntı Osmanlı hukuku için göze çarpar. İslam hukukunda açıklık getirilmeyen kaçak 

kölelerin ve esirlerin nafaka sorunları Osmanlı hukukunda çözüme kavuşmuştur. Bu çözümü, 

Osmanlı devleti örfî ve şer'î hukuku birlikte icra ederek bulmuştur. Kaçak kölelere 

yakalandıkları zaman sahibi gelip alana veya sahibi gelmezse beytül mala aktarılana kadar 

geçen zaman için günlük nafaka bağlanmaktadır.  Bu yönüyle Osmanlı hukuk sistemi 

tamamlayıcı niteliktedir ve bir tür dar kapsamlı sosyal güvenlik veya güvence sistemi 

oluşturularak en alt tabaka da dahil olmak üzere toplumun her kesimi sistem tarafından 

korunmasını sağlamıştır denilebilir. 

İslam da aile hukukuna ve kölelere nafaka yükümlülüğü varsa hayvanlara karşı da 

sorumluluk bulunmaktadır. Hayvanların sağlığına dair tedbirleri almak ve bakım masrafları 

gibi hususlar nafaka içerisindedir.
22

 Nafakası verilmesi gereken hayvanlar şu şekildedir: Evcil 

olsun veya olmasın, etinin yenmesi helal olan hayvanları sahiplerinin beslenme yükümlülüğü 

vardır.
23

 Hayvanlar ile ilgili tüm bu tedbirlerden dolayı, yasal düzenlemelerin ekonomik sistem 

                                                                                                                                                                        
gerekmektedir. Her şeyden önce nafaka yükümlülüğüne sahip olan kişinin çalışabiliyor olması, kendisine ve eşine 

yetecek maldan çok malının olması gerekmektedir. Bununla birlikte Malikilere göre fakir olan çocuğun 

ebeveynlerine nafaka vermesi için çalışması şart değildir. Maliki ve Hanbelilere göre usul nafakasını alacak kişinin 

fakir olmasıyla birlikte çalışamayacak durumda da olması gerekmektedir. Para kazanmaya muktedir ise nafaka 

bağlanmaz ve kendine yetecek kadar çalışmaya teşvik edilir. Hanefi ve Şafilere göre ise usul olan kimsenin fakir 

olması yeterlidir. Zuhayli, age, s.121. 
19 Erbay, agm, s.282. 
20 Erbay, agm, s.284. 
21 Kölelerin nafakası ile ilgili Nisa 36. ayet delil olarak getirilmiştir. Hadisten ise Ebu Davud 5158, Tirmizi 1945,   

Buhari İman/29 numaralı hadisler delil olarak getirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Buhari, Sahih-i Buhari 

Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, C.12, Çev: Ahmed Naim, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 1980, Hadis: İman/29; Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Çev: Necati Yeniel, Şamil Yayınları, 

İstanbul, 1991, Hadis 5158; İmam Tirmizî, Sünen-i Tirmizî Tercemesi, Çev: Abdullah Parlıyan, Konya Kitapçılık, 

Konya, 2007, Hadis 1945. 
22 Erbay, agm, s.284. Bununla birlikte hayvan hasta dahi olsa bakımını yapmak sahibinin sorumluluğundadır. Bu 

duruma delil olarak şu hadis getirilmiştir: Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Kadın o kediyi bağladı ne 

yemeğini verdi ne de bıraktı ki, yerde olanlardan beslensin, nihayet kedi açlıktan öldü (Buhari, age, II-713) 
23 Bununla birlikte evcil köpekler, av köpeği, kedi, arı ve bunlara benzer hayvanların da nafakası sahiplerinin 

sorumluluğundadır. Hayvanlara taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek haramdır. Ayrıca eziyet edilmemelidir. 

Bununla birlikte hayvanın yavrusuna zarar verecek şekilde sütünün sağılması da haramdır. Bal konusunda da eğer 

arının ürettiği bal kendisine yetecek kadarsa o balın yuvada tutulması gerekir. Gıulakhmedov Intıgam, Hanefi Ve 

Caferi Mezheplerinde Kadınların Nafakası, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 
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içerisinde koruma ve destekleme işlevini yerine getirerek hayvancılığa ve hayvan haklarına 

önem verildiği söylenebilir. 

Kur'an ve sünnetteki delillerden hareketle mülkiyete dahil olan cansız varlıkların da 

devamlılığını sürdürebilmeleri için nafakayı gerekli görmüşlerdir. Bu bağlamda bağ, tarla, ev 

gibi şahsi mülkiyetlerle, devlet kurumlarının mülkleri gibi umumun kullandığı alanların da 

nafakalarının ödenmesi gerekmektedir.
24

 

Osmanlıda Nafaka Uygulamaları 

Osmanlı hukuk sistemi örfî ve şer'î hukuk denen iki kaynağa dayanmaktadır. Bununla 

birlikte hukuk sisteminin icrasında merkezi şer'î hukuk oluşturmaktadır. Daha çok Müslüman 

ahaliye uygulanan bu hukuk sisteminin merkezinde uygulayıcı olarak kadılar bulunmaktadır.  

Kadı, fıkıh terimi olarak insanlar arasındaki çekişme ve davaları şer'î hükümlere göre çözen, 

üst makamlarca tayin edilen kişidir. Kadıların tayin, terfi ve görevden alınmalarıyla ilgili 

yetkili kimse ise Kadı’ul-Kudât’dır.
25

 

Hukukun uygulanmasında bir nevî merkez olan kadılar, kazalarda görev alırdı. Kadıların 

tayin edilmeleri önemli bir husustur. İslam hukukunda bu yetki doğrudan doğruya devlet 

başkanı (veliyyü’l-emr)'na tanınmış bir yetkidir. Bununla birlikte devlet başkanı istediğinde bu 

yetkiyi vekiline devredebilir.
26

 Kadıların yükümlülüğü dinî akideler ile toplumsal ananeleri 

birbiri ile çatıştırmadan, hem de şer'î hukuku çiğnemeden hüküm vermesi gerektiği için 

oldukça ağırdır. Bu sebepten dolayı Kadı’ul-Kudât’ın tavsiyesi ile doğrudan padişah tarafından 

atanmışlardır. Osmanlı toplumunda hukukî bağlamda hemen her anlamda toplumsal sorunları 

gideren ve üst mercilere ileten kadılar olmuştur.
27

  

Fıkhî kaynaklardan oluşan şer'î hukuk ile şer’î hukuka aykırı olmayan ve bir nevî 

toplumsal hukuk denilebilecek örfî hukuk ile mahkemeler gerçekleştirilmekte idi. Mahkemeler 

esnasında kayıtların geçirildiği mahkeme defterleri yani “Şer’iyye Sicilleri”, yazıldığı dönemin 

meselelerini ortaya koyarak toplumun yapısını, ihtiyaçlarını gösterme konusunda oldukça 

kıymetli kaynaklardır. Ayrıca nafaka ödemelerindeki tutar, Osmanlıda bireylerin geçimi için 

gerekli olan ekonomik maliyetleri göstermesi bakımından önemlidir. Şer’iyye sicilleri 

sayesinde toplumun geçimine dair ipuçları elde edilmektedir. Bu bağlamda şer’iyye sicilleri 

tarihî, toplumsal, hukukî ve ekonomik konularda hemen her yönden kesin bilgiler elde etmeyi 

sağlayan zengin kaynaklardır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemine kadar hukuk 

                                                                                                                                                                        
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2015, s. 14. Bir kimse hayvanına bakmazsa iş mahkemeye götürülür. Genel kanaate 

göre kadı hayvan sahibine, hayvanının nafakasını karşılamasını söyler. Temin edemiyorsa hayvanı satmasını veya 

başkasına kiralamasını hükmeder. Bu çözüm yolları sonuç vermezse, hayvanın eti yenilebilir ise kesilmesi kararına 

varılır. Bu da mümkün değilse hayvanın nafakasını devlet karşılar veya çevredeki Müslümanlar tarafından nafaka 

temin edilir. Hanefi mezhebine göre hâkimin vereceği karar ikaz mahiyetindedir. Hayvan sahibinin sorumluluğu da 

hukuki değil ahlakidir. Erbay, agm, s. 284. Şafilere göre hâkim hayvan sahibine hayvanı satmaya mecbur eder. 

Satılmazsa hâkim hayvanları kendisi satar. Mustafa Hin- Mustafa El-Buğa- Ali Eş-Şerbeci, Büyük Şafii Fıkhı, C.2, 

Çev: Ali Arslan, Arslan Yayınları, İstanbul, 1994, s. 250. 
24 Üretim unsurları, makine, ulaşım araçları gibi malların korunup, kullanım kapasitelerinin artırılması için 

yapılacak her türlü muamele nafaka kapsamındadır. Cansız malların nafakasının mükellefiyeti sahibine aittir. 

Halkın kullandığı bahçeler ve devlet binaları gibi alanların korunup verimliliğinin devam ettirilmesi devlete aittir. 

Ortak mülkiyetin olduğu varlıklarda da her bireyin, hissesi miktarında nafaka ödemesi gerekir. Aksi takdirde diğer 

hissedarlar hâkime başvurabilir. Bununla birlikte hâkim kendi malına nafakasını ödemeyen kişiye uyarı 

mahiyetinde ikazda bulunabilir. Herhangi bir zorunluluk yükleyemez. Erbay, agm, s.285. 
25 Fahrettin Atar, "Kadı", TDV İslam Ansiklopedisi, 2001, C. 24, s. 66; İlber Ortaylı, "Kadı (Osmanlı Devleti’nde 

Kadı)", TDV İslam Ansiklopedisi, C. 24, 2001, s.69. 
26 Mehmet İpşirli, "Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar)", Belleten, C.61, S.232, 1997, s.612-

613. 
27 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Kalender Kitabevi, Isparta, s.89. 
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sisteminde şer'iyye mahkemeleri yürürlükte olup hukukî meselelerde hükümleri bu 

mahkemeler vermekteydi.
28

 

Nafaka konusu fetva mecmualarında oldukça geniş yer tutmaktadır. Nafakanın 

uygulanmasında, nafakayı veren ile alacaklının kimler olduğu, nafakanın nelerden oluştuğu, 

miktarı ve türü sosyal yapıya bağlı olarak oldukça geniş bir alan oluşturmaktadır. Ayrıca 

nafakayı ödeyen veya alan kimseler, zam veya indirim olması gibi konular oldukça detaylı ve 

hacimli konulardır. Şer’iyye Sicilleri
29

 (Kadı sicillerine) bakıldığında konuyla ilgili fazlasıyla 

örnek göze çarpmaktadır.
30

 Aynı biçimde eşlerin maddi durumlarına göre nafakanın 

miktarında indirim de olabilmektedir. 

 Osmanlıda nafaka alacaklısının ve borcu verecek olanın nafaka süreci mahkemeye 

başvuru yapılmasıyla başlar. Nafaka, türüne göre günlük veya aylık biçimde kuruş ve akçe 

üzerinden hesaplanarak tahsis edilmiştir. Nafaka tahsis edileceği zaman, miktar her nafakaya 

belli bir ölçüyle değil nafaka verecek kişinin mal varlığı ile alacaklının ihtiyacına göre uygun 

biçimde ayarlanır. Nafaka verecek kimse takdir edilen nafakanın fazla olduğunu 

düşündüğünde, miktarın düşürülmesi için talepte bulunabilmektedir. Aynı zamanda nafaka 

alacaklısının ihtiyaçlarının değişmesi veya başka herhangi bir sebepten dolayı nafaka 

yetmediği takdirde nafakanın artırılması için de nafaka alacaklısı mahkemeye başvurabilir. 

Osmanlıda hukukî alanlarda yapılan işlemler bütün ayrıntılarıyla kadı sicillerine 

kaydedilmektedir. Bu yapısı ile Osmanlıda nafakanın, gelir ve gidere göre adaletli bir şekilde 

belirlendiği, sabit oranlarda olmayıp, içerisinde bulunulan ekonomik duruma göre 

güncellendiği ve böylece sosyal refahın sağlanmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu bağlamda 

Osmanlı kadı sicillerine göre nafaka türleri; iddet, boşanma, füru, zevciyet, canlı ve cansız 

varlıklar, kaçak köle ve cariye, kocaları kaybolan eşler olarak kategorize edilebilir. 

İddet Nafakası 

Kadınların nafakalarında, nafakanın neden verildiği ve ödeme süresinin belirtilmesi 

dikkat çekicidir. Daha önce açıklandığı gibi eşlerinden boşanan kadınların, yeniden 

evlenebilmeleri için belirli müddet beklemeleri gerekmektedir. Bu bekleme süresine iddet 

denir. Özellikle iddet ve boşandığı eşinden gebe kalan kadınların gebelik süresince ihtiyacına 

binaen erkek, nafaka vermekle yükümlüdür. Sicillerde bilhassa boşanan kadınlara bağlanan 

iddet nafakaları nicelik bakımından göze çarpmaktadır. Bunun yanında az sayıda da olsa 

hamile olarak boşanmış kadınlara verilen nafakalar da mevcuttur. 

Tablo 1. İddet Nafakaları 

Belge No Tarih İsim 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlük

) 

Belde 

Üsküdar Şeriyye 

Sicilleri (ÜŞS), 1. 5b/2 

12.01.1514 

15 Z. Kade 919 
Erine 1 

Üsküdar 

Kadıköy 

ÜŞS., 1. 39b/3 
06.04.1515 

21 Safer 921 
Server 1 - 

                                                           
28 Bakırcan, age, s. 24. 
29 İstanbul Bâb Şerriye Sicil Defteri (İBŞS), 387.70b/71a; İBŞS. 389. 29a/ 43b/ 56b/ 61b/ 62a/ 66b/ 74b, 86a; İBŞS. 

390. 9b; İBŞS. 391. 17a; İBŞS. 392. 3b/ 10a/ 40b/ 55a/ 69b; İBŞS. 393. 66a. 
30 İBŞS. 388. 40b; İBŞS. 389. 79a; İBŞS. 390. 12a; İBŞS. 389. 50a/ 41b.; Bakırcan, age, s.  32. 
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Belge No Tarih İsim 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlük

) 

Belde 

ÜŞS.,  2. 46b/4 
24.02.1520 

5 R. Evvel 926 
Nefise 1,5

31
 Üsküdar 

Rumeli Sadaret Şer'iyye 

Sicilleri (RSŞS) 21. 

52b/3 

05.09.1594 

19 Zilhicce 

1002 

Nefise 3 Bayezid 

Galata Şer'iyye Sicilleri 

(GŞS), 32. 3b/1 

08.10.1606 

05 C. Ahir 1015 
Fatıma 21  - 

ÜŞS., 125. 35b/2 
22.08.1614 

16 Recep 1023 
Gülşen 3

32
 Ma’mure 

İstanbul Şer'iyye 

Sicilleri (İŞS), 3. 3a/2 

16.02.1618 

20 Safer 1027 
Fatıma 4  Seydi Bey 

ÜŞS., 143. 63a/3 

2.07.1623 

4 Ramazan 

1032 

Rahime 3 Üsküdar 

ÜŞS., 143. 66a/2 

8.07.1623 

10 Ramazan 

1032 

Peymane 4 Solak Sinan 

RSŞS., 80. 57a/3 
13.06.1649 

02 C. Ahir 1059 
Alime

33
 7 Yeni Mah 

Eyüp Şer'iyye Sicilleri 

(EŞS), 74. 93b/2 

05.07.1662 

18 Z. Kade 

1072 

Payidar 3 Aşçıbaşı 

Bab Şer'iyye Sicilleri 

(BŞS), 3. 2a/4 

20.10.1666 

20 R. Ahir 1077 
Emetullah 8 Ahmed Ağa 

BŞS.,3. 79a/7 
12.02.1667 

17 Şaban 1077 

Ümmühani
3

3 6 
Hace 

Hayreddin 

EŞS., 90.  87b/3 
07.09.1680 

12 Şaban 1091 

Ümmühani
3

3
 

8 Takyecibaşı 

İddet nafakası, füru nafakası ile birlikte insanın asgari ihtiyaçlarını gösteren nafaka 

türüdür. 1514 yılında günlük 1 akçe
34

 verilen nafaka miktarı, 1680 yılına gelindiğinde 8 

akçeye
35

 kadar çıkmıştır. Ayrıca 1606 yılında Galata Sicillerinde bir nafaka kaydındaki günlük 

21 akçelik
36

 iddet meblağı da dikkat çekmektedir. 

1594 yılında iddet bekleyen bir kadın, kendisine tahsis edilen günlük 3 akçelik nafakayla 

yaklaşık olarak; 1,88 okka ekmek
37

 veya 0,22 okka zeytinyağı
38

 veya 2 okka süt
39

 veya 0,06 

                                                           
31 Bazı belgelerde iddet süresi olarak 3 ay 10 gün olarak belirtilmiştir. Bu belgede 3 ay 10 gün için 150 Akçe 

belirtilen iddet nafakası, 100 günlük 150 Akçe üzerinden günlük tutar hesaplanıp yazılmıştır. 
32 300 Akçelik iddet nafakasından, kocası İbrahim’den satın aldığı evin parasını tamamlayabilmek için 

vazgeçmiştir. 
33 Gebelik durumu olanlar. 
34 Üsküdar Şeriyye Sicilleri (ÜŞS.) 1. 5b/2.  
35 Eyüp Şer'iyye Sicilleri (EŞS.) 90. 87b/3. 
36 Galata Şer'iyye Sicilleri (GŞS.) 32. 3b/1. 
37 Okka: bir ağırlık ölçüsüdür. Bu ağırlık ölçüsünün birimi bölgelere göre farklılık gösterebilir. En yaygın kullanımı  

1,282 gram olarak hesaplanmaktadır. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, Millî Eğitim   

Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 723. 
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kile
40

 (yaklaşık olarak 1,23 okka) un
41

 veya 0,75 okka koyun eti alabilmektedir. Kadına tahsis 

edilen günlük 3 akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 90 akçelik iddet nafakası geliriyle 

yaklaşık olarak; 56,25 okka ekmek veya 6,67 okka zeytinyağı veya 60 okka süt veya 1,79 kile 

(yaklaşık olarak 36,89 okka) un veya 22,5 okka koyun eti alabilmektedir.
42

  

1680 yılında iddet nafakası bekleyen bir kadın kendisine tahsis edilen günlük 8 akçelik 

nafakayla
43

 yaklaşık olarak; 1,7 okka ekmek
44

 veya 0,43 okka zeytinyağı
45

 veya 2 okka süt
46

 

veya 1,94 okka un
47

 veya 0,73 okka koyun eti alabilmektedir. Kadına tahsis edilen günlük 8 

akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 240 akçelik iddet nafakası geliriyle yaklaşık olarak; 

51,06 okka ekmek veya 12,97 okka zeytinyağı veya 60 okka süt veya 2,83 kile (yaklaşık 

olarak 58,11 okka) un veya 21,82 okka koyun eti
48

 alabilmektedir. 

1594 ile 1680 yıllarına ait iddet nafakalarıyla aylık toplam alabilecek narh miktarları ile 

narh fiyatlarındaki artış oranlarına bakılarak satın alma gücü incelendiğinde Tablo 2’de 

görülen değişim oranları ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2. İddet Nafakasına Ait Satın Alma Gücünün Yıllara Göre Değişimi 

Narh 
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1594 (90 akçe aylık 

nafaka) 
1,60 

56,2

5 

13,5

0 
6,67 1,50 

60,0

0 
2,44 

36,8

9 
4,00 

22,5

0 

1680 (240 akçe aylık 

nafaka) 
4,70 

51,0

6 

18,5

0 

12,9

7 
4,00 

60,0

0 
4,13 

58,1

1 

11,0

0 

21,8

2 

Artış-azalış yüzdesi 

(%) 
193 

-

9,22 
37 

94,5

9 
166 0 69 

57,5

5 
175 

-

3,03 

Tablo 2’de görüldüğü üzere geçen 86 yıllık süre sonunda:  

 Ekmek fiyatı %193 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %9,22 azalmıştır, 

 Zeytinyağı fiyatı %37 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %94,59 artmış, 

 Süt fiyatı %166 artmış, aylık alınabilen toplam miktar değişmemiş yani korunmuş, 

 Un fiyatı %69 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %57,55 artmış, 

                                                                                                                                                                        
38 1594 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1595 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
39 1594 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1584 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
40 İstanbul kilesi XVI. yüzyılda 20 okka, yani 25,6589 kg. buğday ve un, 23,093 kg. arpa alırdı. Cengiz Kallek, 

“Kile”, TGVİA, C.25, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, Ankara, 2002, s.569; Şevket Pamuk ise İstanbul 

kilesinin 20,5 okka olduğunu beyan eder. Ayrıca Osmanlıda ölçü ve ağırlık birimleri için bakınız: Ünal Taşkın, 

Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, 2005. 
41 1594 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1591 kile fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
42 Pamuk, age. s.106-109. 
43 EŞS. 90. 87b/3. 
44 1680 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
45 1680 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı 1680 vakıf okka fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
46 1680 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
47 1680 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı 1680 vakıf kile fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
48 1680 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı 1680 saray okka fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
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 Koyun eti fiyatı %175 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %3,03 azalmıştır.  

İncelenen narhların fiyatlarında en az %37, en çok %193 oranında artış olmuş, aylık 

nafaka geliriyle alınabilecek toplam narh miktarları artmıştır. Artan narh fiyatları karşısında, 

iddet nafakalarının satın alma gücü; sütte korunmuş, zeytinyağı ve un için artmış, ekmek ve 

koyun eti için düşük oranlarda azalmıştır denilebilir.  

İddet nafakalarının, satın alma gücündeki bu azalma; Osmanlı parasının tarihteki seyriyle 

de orantılıdır. Osmanlı parasının tarihindeki seyri, iki aşamalı olarak görülür. Birinci aşama, 

1585'e kadar akçede gümüş miktarının yavaş yavaş azaltılması dönemidir. Şevket Pamuk’a 

göre, 1489 ile 1585 arasında akçenin gümüş içeriği yüzde 12 azalmıştır. Enflasyon oranı yüzde 

31 olarak hesaplanmış,1585 yılındaki tağşişle birlikte akçe, gümüş içeriğini yüzde 44 oranında 

kaybetmiştir. Üç yüzyıl süren yeni dönemde akçe yüzde 40-50 değer kaybına uğramıştır.
49

 

Avrupa’da ciddi oranda artan değerli maden miktarı nedeniyle fiyatlarda da önemli 

derecede artış gerçekleşmiştir. Fiyatlar Devrimi denilen bu hareket bazı tarihçilere göre, tüm 

Avrupa'da güçlü sosyo-ekonomik sıkıntılara yol açtığı gibi Osmanlı da bu durumdan olumsuz 

anlamda etkilenmiş ve bu köklü dönüşümün kuvvetli etkisi altında kalmıştır.
50

 

Avrupa’daki bu dönüşümün Osmanlı’daki etkisinin dışında savaş ile ekonominin güçlü 

olumsuz bir ilişkisi de bulunmaktadır. Ekonomi ile savaş arasında çift taraflı bir neden sonuç 

ilişkisinden bahsedilebilir. Zira bazen savaşlar ekonomik ihtiyaçlardan veya kazanımlardan 

dolayı çıkabilmekteyken bazen de savaş sonucunda ekonomik ihtiyaçlar veya kazanımlar da 

açığa çıkmaktadır.
51

 Bu bağlamda nafaka uygulamalarında tahsis edilen tutarlar, zaman 

içerisinde savaşın ekonomik etkileri sonucu, satın alma gücündeki olumlu veya olumsuz 

değişime
52

 sebebiyet verebilmektedir. 

Boşanma Nafakası 

Boşanma nafakalarının miktarı hemen hemen iddet nafakaları ile aynı seviyededir. Yalnız 

1666 yılına dair kayıtlarda iddet nafakası için 8 akçe
53

 verilirken, 1691 yılında verilen boşanma 

nafakasının hem 15 akçe
54

 hem de 4 akçe
55

 olarak örneklendirilmesi dikkat çekicidir.  Ödenen 

boşanma nafakalarının miktarlarındaki farklılığın, nafaka ödemesi gerçekleştirecek davalının 

mal varlığı veya gelirinden kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir. Ancak nafaka kararlarında, 

davalının malvarlığı veya ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. 

Tablo 3. Boşanma Nafakaları 

Belge No Tarih İsim 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlük

) 

Belde 

ÜŞS., 2.14b/6 
26.05.1519 

26 C. Evvel 925 
Nefise 2 Üsküdar 

ÜŞS., 17. 2b/5 
14.04.1548 

05 R. Evvel 955 
Margarika 3 Üsküdar 

                                                           
49 Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s.134-135.  

50 Halil İnalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye -Araştırmalar-, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s.125-128. 
51 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007, s.215-216. 

52 İncelenen iddet nafakalarının satın alma gücü; sütte korunmuş yani değişmemiş, zeytinyağı ve un için artmış yani 

olumlu yönde değişmiş, ekmek ve koyun eti için düşük oranlarda azalmış yani olumsuz yönde değişmiştir. 
53 BŞS. 3. 2a/4. 
54 BŞS. 54.  83b/1 
55 BŞS. 54. 13b/4 
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ÜŞS., 17. 55a/5 
25.12.1550 

15 Zilhicce 957 
Hasna 2 Üsküdar 

RŞS., 56. 22a/3 
21.08.1633 

15 Safer 1043 
Rabia 5 Kürekçi 

BŞS., 54. 7b/1 

25.02.1691 

26 C. Evvel 

1102 

Hamide 8 Beyceğiz 

BŞS., 54. 83b/1 
28.03.1691 

27 C. Ahir 1102 
Fatıma 15 Tokludede 

BŞS., 54. 13b/4 
14.04.1691 

15 Recep 1102 
Hatice 4 Molla Hüsrev 

1519 yılında günlük 2 akçe
56

 verilen boşanma nafakası miktarı, 1691 yılına gelindiğinde 4 

akçeye
57

 kadar çıkmıştır. Ayrıca 1691 yılında bir nafaka kaydındaki
58

 günlük 15 akçelik 

boşanma nafakası meblağı da dikkat çekmektedir. 

1519 yılında boşanma nafakası bekleyen bir kadın kendisine tahsis edilen günlük 2 

akçelik nafakayla yaklaşık olarak; 2,86 okka ekmek
59

 veya 0,33 okka zeytinyağı
60

 veya 1,54 

okka süt
61

 veya 3,85 okka un
62

 veya 1,54 okka koyun eti
63

 alabilmektedir. Kadına tahsis edilen 

günlük 2 akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 60 akçelik boşanma nafakası geliriyle 

yaklaşık olarak; 85,71 okka ekmek veya 10 okka zeytinyağı veya 46,15 okka süt veya 115,38 

okka un veya 46,15 okka koyun eti alabilmektedir. 

1691 yılında boşanma nafakası bekleyen bir kadın kendisine tahsis edilen günlük 4 

akçelik nafakayla yaklaşık olarak; 0,85 okka ekmek
64

 veya 0,22 okka zeytinyağı
65

 veya 1 okka 

süt
66

 veya 0,67 okka un
67

 veya 0,28 okka koyun eti
68

 alabilmektedir. Kadına tahsis edilen 

günlük 4 akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 120 akçelik boşanma nafakası geliriyle 

yaklaşık olarak; 25,53 okka ekmek veya 6,67 okka zeytinyağı veya 30 okka süt veya 20 okka 

un veya 8,39 okka koyun eti alabilmektedir. 

1519 ile 1691 yıllarına ait boşanma nafakalarıyla aylık toplam alabilecek narh miktarları 

ile narh fiyatlarındaki artış oranlarına bakılarak satın alma gücü incelendiğinde Tablo 4’te 

görülen değişim oranları ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

                                                           
56 ÜŞS., 2.14b/6.  
57 BŞS., 54. 13b/4. 
58 BŞS., 54. 83b/1. 
59 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1530 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
60 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1520 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
61 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1578 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
62 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1490 vakıf kile fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
63 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1524 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
64 1691 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
65 1691 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1690 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
66 1691 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
67 1691 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
68 1691 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1693 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
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Tablo 4. Boşanma Nafakasına Ait Satın Alma Gücünün Yıllara Göre Değişimi 

Narh 
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1519 (60 akçe aylık 

nafaka) 
0,70 

85,7

1 
6,00 

10,0

0 
1,30 

46,1

5 
0,52 

115,

4 
1,30 

46,1

5 

1691 (120 akçe aylık 

nafaka) 
4,70 

25,5

3 

18,0

0 
6,67 4,00 

30,0

0 
6,00 

20,0

0 

14,3

0 
8,39 

Artış-azalış yüzdesi (%) 
571,

4 

-

70,2 
200 

-

33,3 

207,

7 

-

35,0 
1054 

-

82,7 
1000 

-

81,8 

Tablo 4’te görüldüğü üzere geçen 172 yıllık süre sonunda:  

 Ekmek fiyatı %571,4 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %70,2 azalmış;  

 Zeytinyağı fiyatı %200 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %33,3 azalmış, 

 Süt fiyatı %207,7 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %35 azalmış, 

 Un fiyatı %1054 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %82,7 azalmış, 

 Koyun eti fiyatı %1000 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %81,8 azalmıştır.  

İncelenen narhların fiyatlarında en az %200, en çok %1054 oranında artış olmuş, aylık 

nafaka geliriyle alınabilecek toplam narh miktarları da azalmıştır. Artan narh fiyatları 

karşısında, boşanma nafakalarının satın alma gücü; ekmek, un ve koyun eti için yüksek 

oranlarda azalırken, zeytinyağı ve süt için daha düşük oranlarda azalmıştır denilebilir. 

Zevciyet Nafakası 

Kayıtlarda, boşanan kadına verilen nafakaların dışında, evlilik esnasında tayin edilen 

“Zevciyet” nafakalarına da rastlanılmaktadır. Zevciyet nafakası, erkeğe ait gelirin kadın ve 

erkek arasında uygun dağılımını sağlaması açısından aile içi adalet ve refahın mahkemece 

temin edilmesi hususunda fikir vermektedir.  

Tablo 5. Zevciyet Nafakaları 

Belge No Tarih İsim 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlük

) 

Belde 

İŞS., 12. 68a/2 
13.09.1663 

10 Safer 1074 
Emine 6 Ekmekçi Mah. 

İŞS., 12. 127b/5 

31.12.1663 

01 C. Ahir 

1074 

Ayşe 8 
Hüsrev Paşa 

Mah. 

BŞS., 3. 9b/1 

06.11.1666 

08 C. Evvel 

1077 

Aişe 4 
Davud Ağa 

Mah. 
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Taranan metinlerde çok karşılaşılmayan zevciyet nafakalarının miktarı iddet nafakalarına 

paralel olduğu görülmektedir. Bu noktada evinin geçimini sağlayan bir erkeğin nikâhındayken 

de boşanma ardından alınan nafaka miktarı ile eşit ölçüde nafaka vermesi dikkate değerdir. 

Mevcut verilerin birbirine yakın zamanlara ait olmasından dolayı zevciyet nafakasının satın 

alma gücündeki değişimler incelenmemiştir. 

Füru Nafakası 

Usul-füru
69

 nafakasının verileceği miktar konusunda da açık bir ölçü bulunmamaktadır. 

Bireylerin yaşadıkları toplumun ananeleri ve örfüne göre belirleneceği üzerinde genel kanaat 

bulunmaktadır. Genel kanaate göre de evlat lazım olduğu takdirde babasını bir hanımla 

evlendirir ve onun da nafakasını temin eder.
70

 

Mahkeme kayıtlarında en sık rastlanan nafaka davaları boşanmanın ardından çocuklara 

bağlanan nafakalar olarak görülmektedir. Bu konudaki sicillerdeki tespitler şu şekildedir: 

Tablo 6. Füru Nafakaları 

Belge No Tarih İsim 
Nafaka Miktarı 

(Akçe/Günlük) 

ÜŞS., 2. 46b/3 
26.02.1520 

07 R. Evvel 926 
Mehmed 2 

ÜŞS., 2. 84b/2 
16.11.1520 

5 Zilhicce 926 

Çalabvermiş-

Emine 
0,5 

ÜŞS., 14. 7a/1 
05.05.1547 

15 R. Evvel 954 
Zülfi 1,5 

ÜŞS., 17. 7a/5 
05.03.1549 

05 Safer 956 
Zabiye 1 

Balat Mahkemesi (BLTŞS)  

2. 31a/3 

02.04.1563 

08 Şaban 970 
Mustafa 1 

BLTŞS., 2. 331 
08.08.1563 

17 Z. Kade 970 
Mehmed-Ayşe 3 

BLTŞS., 2. 447 
24.09.1563 

05 Safer 971 
Hatice 5 

ÜŞS., 26. 21a/2 
11.10.1563 

22 Safer 971 
Marola 1,5 

ÜŞS., 51. 26a/4 
05.02.1580 

18 Zilhicce 987 

Konstandin-

Dimo 
1,5 

                                                           
69 Usul ve fürunun dışında kalan (amca, dayı, kardeş, teyze ve hala çocukları gibi) akrabanın ihtiyacı olması 

durumunda nafakasını sağlamak gerekmektedir#. Akrabalardan kimlere nafaka verileceği konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Hanefiler usul ve fürunun haricinde kardeş, kardeş çocuğu, amca, dayı, teyze, hala gibi mahrem 

akrabalara verilmesi gerektiği görüşündedir. Bununla birlikte rahim bağı olmayan amcaoğlu ve amcakızıyla, 

mahrem olup iyalden olmayan süt kardeş gibi kimselere nafaka verilmesi gerekmediği görüşündedir. Hanbeli 

mezhebine göre anne baba bir veya ebeveynlerden biri öz olan kardeşler, amca, amcaoğlu gibi varis olan bütün 

akrabaya nafaka verilmelidir. Yakınlıkları zayıf olan, pay veya soy ile varis olmayan amca kızı, hala, teyze, dayı vb. 

yakınlara nafaka vermek gerekmemektedir. Şafi ve Malikilere göre ise ebeveyn ve çocukların dışında kardeş veya 

amca gibi akrabalara nafaka verilmez. Usul ve fürunun dışındaki kimselere nafaka verilmesi bazı şartlara bağlıdır. 

Öncelikle nafaka alacak olan akrabanın erkekse fakir ve para kazanmaktan aciz olması gerekmektedir. Nafaka 

alacak kişi çocuk veya kadınsa fakir olması yeterlidir. Bununla birlikte nafakayı verecek kişi zengin olmalıdır. 

Nafaka mahkeme kararı veya herhangi bir uzlaşma olmadan sabitleşemez. Ayrıca nafaka düşen akrabalarla, 

nafakayı verecek kimselerin aynı dine mensup olmaları gerekmektedir. Aksi durumda nafaka verilmez. Zuhayli, 

age, s. 124-126. 
70 Hin, El-Buğa, Eş-Şerbeci, age, C.3, s.243., 
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Belge No Tarih İsim 
Nafaka Miktarı 

(Akçe/Günlük) 

ÜŞS., 51. 364 
28.02.1580 

12 Muharrem 988 
Mehmed-Ahmed 1,5 

ÜŞS., 51. 554 
22.04.1580 

07 R. Evvel 988 
Mustafa-Saliha 2 

ÜŞS., 56. 65a/4 
27.10.1583 

10 Şevval 991 
Meryem 2 

ÜŞS., 84. 8a/6 
12.02.1592 

29 Reb. Ahir 1000 
Yusuf 2 

ÜŞS., 84. 180 
22.03.1592 

08 C. Ahir 1000 
Mehmed-Hüma 3 

GŞS., 32. 3b/1 
08.10.1606 

05 C. Ahir 1015 
Yusuf 11 

İŞS., 3. 40b/5 
01.03.1618 

04 R. Evvel 1027 
Ayşe 3 

RSŞS., 56.4b/2 
23.06.1633 

15 Zilhicce 1042 
Mehmed-Yahya 3 

RSŞS., 56. 87 
27.07.1633 

20 Muharrem 1043 
Saliha 10 

RSŞS., 80. 110 
21.04.1649  

08 R. Ahir 1059 
Mahmud-Ayşe 4 

EŞS., 74. 48b/1 
01.06.1662 

13 Şevval 1072 
Fatıma 5 

EŞS., 74. 55b/2 
12.06.1662 

24 Şevval 1072 
Todori-Angeli 4 

EŞS., 74. 66b/2 
19.06.1662 

02 Z. Kade 1072 
Şaban 3 

İŞS., 12. 3b/7 
25.04.1663 

17 Ramazan 1073 
Ayşe 4 

İŞS., 12. 4b/1 
24.04.1663 

16 Ramazan 1073 
Fatıma 5 

İŞS., 12. 15a/2 
29.05.1663 

21 Şevval 1073 
Ümmühani 4 

İŞS., 12. 48b/2 
07.08.1663 

03 Muharrem 1074 
Afife 5 

İŞS., 12. 52b/2 
18.08.1663 

14 Muharrem 1074 
Yahya-Fatıma 7,5 

İŞS., 12. 52b/7 
18.08.1663 

14 Muharrem 1074 
Süleyman 4 

İŞS., 12. 134a/4 
31.12.1663 

01 C. Ahir 1074 
Havva 8 

İŞS., 12. 141b/1 
15.01.1564 

16 C. Ahir 1074 
Abdullah 7 

BŞS., 3. 14b/2 
11.11.1666 

13 C. Evvel 1077 
Asiye 4 

BŞS., 3. 24a/3 
22.11.1666 

24 C. Evvel 1077 
Afife 10 
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Belge No Tarih İsim 
Nafaka Miktarı 

(Akçe/Günlük) 

BŞS., 3. 24a/5 
27.11.1666 

29 C. Evvel 1077 
Mustafa 5 

BŞS., 3. 53a/1 
03.01.1667 

07 Recep 1077 
İsmihan 6 

EŞS., 82. 19b/1 
17.02.1671 

07 Şevval 1081 
Bayram 3 

EŞS., 82. 24b/2 
01.03.1671 

19 Şevval 1081 
Mehmed 2 

İŞS., 18. 17 
04.04.1676 

20 Muharrem 1087 
Fatıma-İsmihan 3 

İŞS., 18. 6b/1 
22.04.1676 

08 Safer 1087 
Mehmed 5 

İŞS., 18. 176 
08.05.1676 

24 Safer 1087 
Fatıma 4 

İŞS., 18. 9 
08.05.1676 

27 Muharrem 1087 
Saliha 2 

İŞS., 18. 294 
20.05.1676 

07 R. Evvel 1087 
Osman 6 

EŞS., 90. 7a/2 
19.07.1679 

10 C. Ahir 1090 
Üveys 15 

EŞS., 90. 28b/4 
19.11.1679 

15 Şevval 1090 
Emine-Rabia 5 

EŞS., 90. 62a/2 
26.05.1680 

29 R. Ahir 1091 
Fatıma 4 

BŞS., 46. 8a/3 
20.05.1686 

26 C. Ahir 1097 
Abdurrahman 3 

BŞS., 46. 41b/4 
04.06.1686 

12 Recep 1097 
Yahya-Mustafa 5 

BŞS., 54. 5b/2 
20.02.1691 

21 C. Evvel 1102 
Demirhan 4 

BŞS., 54. 7b/1 
25.02.1691 

26 C. Evvel 1102 
Salih 8 

BŞS., 54. 28b/2 
07.03.1691 

06 C. Ahir 1102 
Hatice 5 

Kayıtlara bakıldığında ödenen miktarı olarak en düşük nafaka füru nafakasıdır. Tespit 

edilen kayıtta
71

 yarım akçelik füru nafakası günlük verilen nafakalar içerisindeki en düşük 

meblağdır. 1679 yılında tespit edilen kayıtta
72

 15 akçeye kadar çıkmıştır. Bununla birlikte füru 

nafakasındaki artış kaçak köle nafakalarının artış oranından daha yüksektir. Bu bağlamda füru 

nafakalarına bakarak çıkarım yapmak iddet veya kaçak köle nafakalarına göre daha zordur. 

Çünkü aynı tarihlerde nafaka tutarları arasındaki farklar daha geniş aralıklıdır. 

 

 

                                                           
71 ÜŞS., 2. 84b/2. 
72 EŞS., 90. 7a/2. 
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Canlı ve Cansız Varlıkların Nafakası 

İslam hukukunda önemli bir yer tutan canlı ve cansız varlıkların nafakaları Osmanlı 

hukukunda da uygulama alanına sahiptir. Bu konuda taranan kaynaklardaki tespitler şu 

şekildedir: 

Tablo 7. Canlı Varlıkların (Hayvanların) Nafakaları 

Belge No Tarih İsim 
Nafaka Miktarı 

(Akçe/Günlük) 

ÜŞS., 1. 28a/4 
08.08.1514 

16 C. Ahir 920 
Deve 1 

ÜŞS., 1. 88a/3 
01.11.1516 

05 Şevval 922 
Deve 1,5 

ÜŞS., 1. 87a/2 
25.04.1518 

14 R. Ahir 924 
At 1 

ÜŞS., 1. 115a/5 
11.01.1520 

20 Muharrem 926 
At 1,5 

ÜŞS., 2. 83b/3 
23.10.1520 

11 Z. Kade 926 
Katır 1,5 

ÜŞS., 5. 55b/3 
30.12.1525 

15 R. Evvel 932 
Manda 2 

ÜŞS., 5. 76a/1 
24.09.1527 

27 Zilhicce 933 
At 3 

ÜŞS., 5. 78a/2 
24.09.1527 

27 Zilhicce 933 
Tay 2 

ÜŞS., 14. 83b/2 
05.12.1546 

11 Şevval 953 
İnek 2 

ÜŞS., 14. 83b/1 
14.12.1546 

20 Şevval 953 
Manda 1 

ÜŞS., 17. 21b/4 
29.08.1549 

05 Şaban 956 
At 1 

ÜŞS., 26. 11b/2 
23.08.1563 

03 Muharrem 971 
At 2 

ÜŞS., 56. 60a/2 
23.09.1583 

06 Ramazan 991 
Katır 4 

ÜŞS., 84. 131a/12 
20.03.1592 

6 C. Evvel 1000 
At 8 

ÜŞS., 84. 47a/3 
28.06.1592 

18 Ramazan 1000 
Katır 5 

EŞS., 74. 85b/3 
18.08.1662 

03 Muharrem 1073 
Koyun 3 

EŞS., 82. 3a/1 
18.11.1670 

05 Recep 1081 
Su sığırı 12 

1514 tarihindeki 1 akçelik
73

 canlı varlık nafakası günlük verilen nafakalar içerisindeki en 

düşük meblağ olmakla birlikte, 1670 yılında 12 akçeye
74

 kadar çıkmıştır. Tutarların, girdi 

maliyetleri kadar canlı varlıkların cinsine göre farklılık göstermesi kuvvetle muhtemeldir. 1670 

                                                           
73 ÜŞS., 1. 28a/4. 
74 EŞS., 82. 3a/1 
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öncesi 1-8 akçe arasındaki değerlerde belirlenen canlı varlık nafakaları, 1670 ve sonrasında 

daha yüksek belirlenmesi bu tarihten sonra canlı varlıkların bakım maliyetlerinin de arttığı 

konusunda fikir verebilmektedir. 

Hayvanların nafakasında öncelikle atlarınkinin en çok kayda geçirilenler olması 

önemlidir. Hayvanların nafakalarında zaman içinde artış olmuştur. Bunların içerisinde atlara, 

boşanmış veya iddet döneminde nafaka alan bir kadından daha fazla nafaka tayin edilmesi 

dikkat çekicidir. Bu yönüyle hayvanların geçimi için, insanların asgari geçim tutarlarından 

daha fazlasına ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hayvanlara hem tarım hem de 

hayvancılık bağlamında verilen önemin göstergesi olması bakımından mülkiyet nafakaları 

dikkat çekici noktalardan bir diğeridir. 

Kaçak Köle ve Cariye Nafakası 

Osmanlı hukukunda daha önce de belirtildiği gibi kaçak kölelerin bile nafakası tayin 

edilmektedir. Nafakanın takdir ve tahsisi mahkemeler tarafından icra edilmekle birlikte 

kanunnamelerle bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada kaçak kölelerin durumu 

oldukça dikkat çekicidir. Zira taranan Osmanlı kanunnamelerinin tamamında nafaka ile ilgili 

tespit edilebilen dört kanunnameden üçü kaçak köle, esir ve cariyelerle ilgilidir. Bu da devlet 

nezdinde meseleye verilen önemi göstermesi bakımından önemlidir.  

Konuyla ilgili kanunnamelerde ilk kayda Fatih Sultan Mehmed devrinde rast 

gelinmektedir. Mihaliç Kanunnamesi’nde geçen bahiste firar eden esirlerin nafaka hakkı için 

düzenleme yapılmıştır. Kanunnamede kaçak kölelerin ele geçirilmesi durumunda, konuyla 

ilgili mülkî amire teslim edilmesi ve üç aylık süreyle nafakasının tayin edilip korunması 

emredilmektedir. Bu süre zarfında sahibinin gelmesi durumunda köle için yapılan masraflarla 

birlikte kölenin nafakasını ödeyip, sahibin kölesini alabileceği belirtilmektedir. Sahibi 

gelmezse açık artırma ile kölenin satılması, eğer kölenin sahibi bu esnada gelirse satıştan elde 

edilen gelirin köle sahibine verilmesi emredilmektedir.
75

 Kanunnamenin usulüne bakıldığında 

kölenin muhafazasının sağlanması önemlidir. Bununla birlikte aşağıdaki Yavuz Sultan 

Selim'in kanunnamesinden farklı olarak, köle sahibinin kölenin satışının ardından gelmesi 

durumunda da satıştan elde edilen gelirin köle sahibine teslim edilmesi dikkat çekicidir. Yavuz 

Selim’in kanunnamesinde olmaması uygulanmadığı anlamına gelmez. Eğer sonraki padişahlar, 

öncekilerin yapmış olduğu kanunlarda değişiklik yapmamışlar ise uygularlardı. Bu kanunla 

devlet, köle sahibinin ve kölenin mağdur olmamasını sağlamıştır. 

Kaçak köle ve cariye hakkında ikinci hüküm Yavuz Sultan Selim'in verdiği Livâ-i Silistre 

kanunnamesindedir. Bu hüküm tımar sahipleri hakkındadır. Kanunnamede tımarlarda köle ve 

cariye tutulduğu takdirde tımar sahipleri tarafından muhafaza edilmesini emretmektedir. İddet 

süresi bitmeden kölenin sahibinin gelmesi durumunda kölenin nafakasının ve muhafaza 

edildiği için otuz akçe alınmasını belirtmektedir. Sahibinin gelmemesi durumunda ise açık 

artırma ile kölenin satılmasını emretmektedir. Kanunnameden anlaşılacağı üzere köle ve 

cariyelerin belirli vakte kadar sahipleri için korunacaktır. Bu durum köle sahiplerinin 

                                                           
75 “Ve kaçkun esir dutulsa gelüb âmile haber edeler. Âmil kadı katına iledüb ol kaçkun esirün nafakasını ta'yîn edüb 

üç aya değin târih yazub bir yerde emânete koyalar, dura. Eğer üç aya değin ıssı gelüb şer' ile isbât edebilürse, âdet 

üzre bir günlük yolda otuz ve iki günlük yolda altmış, üç günlük yolda doksan akçe ve bundan ziyâde eğer bir ayluk 

yolda dutulursa hemân yüz akçe muştuluk ve yedüği nafakasın âmile verüb kadı esiri ıssına teslim ede. Eğer üç aya 

değin esirün ıssı gelmeyicek olursa, kadı ve âmil ittifâkiyle bey'i men yezîd edüb satalar, bahâsın âmil olub tasarruf 

ede ve sonra gelüb ıssı şer' ile isbât ederise kadı bahâsın âmilden alub teslim ede.” Ahmet Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.1, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul 1990, s.616. 
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haklarının gözetildiğini göstermektedir. Diğer taraftan kölenin ihtiyaçları herhangi bir 

kimsenin insiyatifine bırakılmayıp devlet güvencesi altına alınmıştır.
76

 

Üçüncü kanunname ise Kanunî Sultan Süleyman dönemine aittir. Kanun-ı Ser'askerân-ı 

Livâ-i Cingâne olarak geçen kanunnamede; tımar sahiplerinin köle ve cariyeleri ile ilgili 

hüküm verilmiştir. Yine tutulan köle ve cariyelerin süresi doluncaya kadar muhafaza edilmesi, 

daha sonra kölelerin satışı için sorumlu kimseye iletilmesi belirtilmektedir. Bu süre zarfında 

kölenin sahibinin gelmesi durumunda, köle için yapılan masraflarla, nafakasının köle 

sahibinden alınması ve kölenin sahibine teslim edilmesi emredilmektedir.
77

 

1513’ten 1583’e kadar geçen zaman zarfında incelenen sicillerde kaçak köle nafakaları 

1,5-2 akçedir. 1591’den 1614’e kadar geçen zaman zarfında incelenen sicillerde kaçak köle 

nafakaları 4-5-6 akçedir. 1619’dan 1679’a kadar geçen zaman zarfında incelenen sicillerde 

kaçak köle nafakaları 6-8-10 akçedir. Tablo 8’de belirtilen nafakalardan her sicil kaydı 

içerisindeki aynı tutarda olanlardan sadece birkaç adeti gösterilmiştir. 1519-1583 yılları 

arasında kırk sekiz (48) -ekseriyesi Üsküdar’da olmak üzere
78

- kaçak köle ve cariye 

nafakalarından sadece birkaç tanesi tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 8. Kaçak Köle ve Cariye Nafakaları 

Belge No Tarih İsim/Milliyet 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlü

k) 

Belde 

Üsküdar 

Mahkemesi 

1. 3b/1 

26.10.1513 

25 Şaban 919 
Hırvat  2 Üsküdar 

ÜŞS., 1. 87a-3 
02.05.1518 

21 R. Ahir 924 
Boşnak 1,5 Üsküdar 

ÜŞS., 1. 111a-5 
25.03.1519 

23 R. Evvel 925 
Rus 1,5 Üsküdar 

ÜŞS., 2. 94b/2 
01.07.1521 

25 Recep 927 
Rus 2 Üsküdar 

ÜŞS., 5. 8a/1 
10.05.1524 

6 Recep 930 
Kanber/Hindu 2    Bulgurlu 

ÜŞS., 5. 71b/1 
17.06.1529 

10 Şevval 935 
Macar 2 Kadıköy 

                                                           
76 “Ve serbest tımarlarda, kul ve câriye dutulsa müseccel oldukdan sonra 'iddet yetişince serbest tımar sâhibleri 

elinde hıfzoluna ve 'iddet yetişmeden sâhibi gelüb şer'le isbât ederse, hıfz ve nafakasıyçün takdir olanı ve cu'l olan 

deve göçine otuzar akçeyi serbest tımar sâhibleri alalar. Ve 'iddet yetişince sâhibi gelemezse, vech-i meşrûh üzere 

olan rüsûmın serbest timar sâhibleri yâveciden alub hâkim-ül-vakt ma'rifetiyle yâveciye teslim edeler. Ammâ iddet 

yetişince yâveci dahl etmeye.” Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.3, Fey Vakfı 

Yayınları, İstanbul 1991, s.469. 
77 “Amma çeribaşılık serbest olmak kanun-ı mukarrerdir. Tîmârlarında dutulan kulun ve ve câriyenin muştuluğı ki, 

deve göçüne otuzar akçedir, ol resim bunlarundır. Her kangı çeribaşılıkda kul ve câriye dutulsa müseccel 

olundukdan sonra müddet yetişince çeribaşılarında hıfz oluna. Müddet yetişicek çeribaşıları ile de; yaveciye teslim 

ede; nafakasını ve kanun üzere deve göçüne otuzar akçesin çeribaşı yaveciden ala. Ve eğer müddet yetişmeden 

sâhibi gelirse zikr olan kanun üzere nafakayı ve resmi alub hâkim’ül-vakt marifetiyle sâhibine teslim edeler.” 

Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.6, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s.515-

516. 
78 Üsküdar kaçak köle ve cariyelerin en çok kaçtıkları mekân olmuştur. Geniş bilgi için bakınız: Zübeyde Yağcı 

Güneş, “Kölelerin Kaçmaya Çalıştıkları Mekân Üsküdar (XVI-XVIII. Yüzyıllar)”, Uluslararası Üsküdar 

Sempozyumu VIII, İstanbul 2015. 
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Belge No Tarih İsim/Milliyet 

Nafaka 

Miktarı 

(Akçe/Günlü

k) 

Belde 

ÜŞS., 9. 70a/5 
25.07.1535 

24 Muharrem 942 
Kaçak Köle 2 Kadıköy 

ÜŞS., 14. 83a-2 
06.05.1547 

06 R. Ahir 954 
Şirmerd 2 Üsküdar 

ÜŞS., 17. 90a/3 
26.09.1550 

14 Ramazan 957 
Kaçak Cariye 2 Galata 

ÜŞS., 26. 89a/5 
22.01.1564 

07 C. Ahir 971 
Kaçak Köle 2 Üsküdar 

ÜŞS., 56. 5b/1 
05.01.1583 

10 Zilhicce 990 
Hasan 2 Ma'mûre 

ÜŞS., 84. 125b/8 
22.10.1591 

03 Muharrem 1000 
Kaçak Köle 4 Üsküdar 

ÜŞS., 84. 126a/4 
05.11.1591 

18 Muharrem 1000 
Bayram 5 Üsküdar 

ÜŞS., 84. 125b/6 
30.09.1592 

20 Zilhicce 1000 
Kaçak Köle 6 Üsküdar 

ÜŞS. 107.49a/3  
8.02.1603 

26 Şaban 1011 
Ahmet  5 Üsküdar 

ÜŞS. 108. 30b/3 
16.10.1602 

29 R. Ahir 1011 
Cuma  5 Üsküdar 

ÜŞS. 125. 3b/1 
08.01.1614 

27 Zilkade 1022 
Yusuf  5 Üsküdar 

ÜŞS. 138. 42a/1 
22.11.1620 

26 Zilhicce 1029 
Perihan  10 Üsküdar 

EŞS., 74. 82a/2 
11.08.1662 

25 Zilhicce 1072 

Yusuf B. 

Abdullah 
8 

Küçük 

Haslar 

GŞS., 90. 10a/5 
05.04.1663 

26 Şaban 1073 
Kaçak Cariye 10 Kasımpaşa 

EŞS., 82. 13a/3 
13.01.1671 

02 Ramazan 1081 

Yusuf B. 

Abdullah 
8 

Büyük 

Haslar 

EŞS., 90. Sicil 

34a/2 

19.12.1679 

16 Z. Kade 1090 
Hasan 6 

Küçük 

Haslar 

Kaçak kölelerin nafakaları miktar olarak 1513’ten 1591’e kadar 2 akçe olarak tayin 

edilmiştir.
79

 Taranan kayıtlarda 1591 tarihinden itibaren nafaka miktarında artış görülmektedir. 

Ancak 1513 yılında 1.5-2 akçe dolaylarında örnekleri kaydedilmeye başlanan kaçak köle ve 

cariye nafakalarında 1591 yılına gelindiğinde 4 akçeye, 1663'e gelindiğinde ise 10 akçeye 

çıktığı, 1679'da 6 akçeye düştüğü görülmektedir. Yaklaşık 170 yıllık zaman aralığındaki 

nafakaların en düşük 2 akçe ve en yüksek 10 akçe olduğu görülmektedir. Kaçak köle ve cariye 

nafakalarında 1513-1679 yılları arasındaki 166 yıllık süreçte nafaka artış oranları 

incelendiğinde; 1591 ve 1619 yıllarında iki ayrı kırılma noktası görülmektedir. Bu anlamda, 

                                                           
79 Sümeyye Akça, Üsküdar Kadılığı 23 nolu ve h. 968-970 tarihli sicilin diplomatik yönden incelenmesi: Metin ve 

inceleme, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 

2005, s.12. 
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nafakaların zaman içerisinde artan narh fiyatları karşısında satın alma gücünün düşmemesi için 

nafakalarda artış uygulanmıştır denilebilir. 

1519 yılında kaçak köle nafakası bekleyen bir kişi kendisine tahsis edilen günlük 2 

akçelik nafakayla yaklaşık olarak; 2,86 okka ekmek
80

 veya 0,33 okka zeytinyağı
81

 veya 1,54 

okka süt
82

 veya 3,85 okka un
83

 veya 1,54 okka koyun eti
84

 alabilmektedir. Kaçak köleye tahsis 

edilen günlük 2 akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 60 akçelik nafaka geliriyle yaklaşık 

olarak; 85,71 okka ekmek veya 10 okka zeytinyağı veya 46,15 okka süt veya 115,38 okka un 

veya 46,15 okka koyun eti alabilmektedir. 

1679 yılında kaçak köle nafakası bekleyen bir kişi kendisine tahsis edilen günlük 6 

akçelik nafakayla yaklaşık olarak; 1,28 okka ekmek veya 0,38 okka zeytinyağı veya 1,5 okka 

süt veya 2,24 okka un veya 0,55 okka koyun eti alabilmektedir. Kaçak köleye tahsis edilen 

günlük 6 akçe nafaka, (ay 30 gün varsayılırsa) aylık 180 akçelik kaçak köle nafakası geliriyle 

yaklaşık olarak; 38,3 okka ekmek veya 11,25 okka zeytinyağı veya 45 okka süt veya 67,16 

okka un veya 16,36 okka koyun eti alabilmektedir.     

  

1519 ile 1679 yıllarına ait kaçak köle nafakalarıyla aylık toplam alabilecek narh miktarları 

ile narh fiyatlarındaki artış oranlarına bakılarak satın alma gücü incelendiğinde         Tablo 

9’da görülen değişim oranları ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 9. Kaçak Köle Nafakasına Ait Satın Alma Gücünün Yıllara Göre Değişimi 

Narh 
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1519 (60 akçe aylık 

nafaka) 
0,70 

85,7

1 
6,00 

10,0

0 
1,30 

46,1

5 
0,52 

115,

4 
1,30 

46,1

5 

1679 (180 akçe aylık 

nafaka) 
4,70 

38,3

0 

16,0

0 

11,2

5 
4,00 

45,0

0 
2,68 

67,1

6 

11,0

0 

16,3

6 

Artış-azalış yüzdesi (%) 
571,

4 

-

55,3 

166,

7 

12,5

0 

207,

7 

-

2,50 

415,

4 

-

41,8 

746,

2 

-

64,6 

Tablo 9’da görüldüğü üzere geçen 160 yıllık süre sonunda: 

 Ekmek fiyatı %571,43 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %55,32 azalmış, 

 Zeytinyağı fiyatı %166,67 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %12,5 artmış, 

 Süt fiyatı %207,69 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %2,5 azalmış, 

 Un fiyatı %415,38 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %41,79 azalmış, 

 Koyun eti fiyatı %746,15 artmış, aylık alınabilen toplam miktar %64,55 azalmıştır. 

İncelenen narhların fiyatlarında en az %166,67, en çok %746,15 oranında artış olmuş, 

aylık nafaka geliriyle alınabilecek toplam narh miktarları da zeytinyağı dışında azalmıştır. 

                                                           
80 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1530 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
81 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1520 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
82 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1578 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
83 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1490 vakıf kile fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
84 1519 narh fiyatına ulaşılamadığından dolayı en yakın tarih olan 1524 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 
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Artan narh fiyatları karşısında, kaçak köle nafakalarının satın alma gücü; süt için düşük oranda 

azalmış, zeytinyağı için düşük oranda artmış, ekmek, un ve koyun etin için azalmıştır 

denilebilir. 

Kocası Kaybolan Kadınlara Verilen Nafaka 

Dördüncü kanunname de yine Kanunî dönemine aittir. Bu kanunname kaybolan ve 

karılarının (eşlerinin) nafakalarını bırakmayan kocalarla eşlerinin durumu ve bunlar hakkında 

hüküm veren kadılar hakkındadır. Osmanlı Devleti’nde nafaka bırakmadan kayıp duruma 

düşen kocaların eşlerinin XVI. asrın ortalarına kadar diğer mezheplerin kabul ettikleri kazdı 

boşanma yani tefrîkden yararlandıkları görülmektedir. Hanefi mezhebine göre, nafaka 

bırakmadan kaybolan kocaların eşlerinin boşanmalarına Osmanlı Kadıları hüküm 

verememektedirler. Bu gibi durumlarda özellikle Şâfi‘î mezhebinden nâibler tayin ederek ve 

onların kendi mezheplerine göre verdikleri boşanma kararlarını tatbik ederek, bu durumdaki 

kadınların boşanmalarına imkân tanımışlardır. İşte bu imkânın 27 Receb sene 943/1537 

tarihinde düzenlenen bu fermana kadar kullanıldığı ve bu yolun bu fermanla tamamen 

yasaklandığı görülmektedir.
85

 Kanunname aslında şafî kadılar hakkındadır denilebilir. 

Kaybolan ve akıbetlerinden haber alınamayan asker vesair kimselerin eşlerini hile ile boşayan 

ve başka kimselere nikahlayan şafi kadıların, kadılık makamına atanmamalarını ve kadılık 

makamında görev yapıyorsa da görevden alınmalarını buyurmaktadır. Kanunnamede devletin, 

haber alınamayan erkeklerin ve kocalarından haber alamayan kadınların haklarını koruma 

yönünde insiyatif kullandığı görülmektedir. Bu konuda taranan kaynaklardaki tespitler şu 

şekildedir: 

Tablo 10. Kaybolan Kocaların Eşlerine Bağlanan Nafakalar 

Belge No Tarih İsim 
Nafaka Miktarı 

(Akçe/Günlük) 

Kaybolan 

Kocanın Adı 

RŞS., 56. 14b/3 

17.07.1633 

10 Muharrem 

1043 

Kalender 5 İsmail Ağa 

GŞS., 90. 2b/1 
10.02.1663 

02 Recep 1663 
Fatıma 10 Yolcuoğlu 

BŞS., 3. 33a/1 
06.12.1666 

08 C. Ahir 1077 
Aişe 8 Ali Paşa 

BŞS., 3. 40b/3 
13.12.1666 

15 C. Ahir 1077 
Hatice 8 

Şeyh 

Ebülvefa 

BŞS., 46. 60a/1 
24.06.1686 

02 Şaban 1097 
Hatice 6 

el-Hac 

Muhyiddin 

BŞS., 46. 61a/2 
25.06.1686 

03 Şaban 1097 
Saliha 6 Yatağan 

 

Kaybolan kocaların eşlerine nafaka bağlanması önemli bir durumdur. Kocası kaybolan 

kadınların nikahlarıyla ilgili kanunname çıkarılması gerekecek kadar önemli görülmüştür. 

                                                           
85 “Hâliyâ memâlik-i mahrûsemde sipâhî tâ’ifesinden ve sâir re‘âyâdan ba‘zı kimesneler anun gibi gâ’ib olup henüz 

hakîkat-i ahvâlleri ma‘lûm olmadın Şâfi'i kadıları anların zevcâtı içün nafakaya muhtâcdır deyü hîle ve telbîs edüb 

bu bahâne ile menkûhelerini tefrîk edüb âhara nikâh etdükleri pâye-i serîr-i âlem-masîrime arz olunmağın 

memâlik-i mahrûsemde min-ba‘d Şâfi‘i kâdı olmasın ref‘ edüb buyurdum”. Ahmet Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.6, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s.368. 
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Buna bağlı olarak da bu kimselerin eşlerine nafaka bağlanması gereği duyulmuştur. Nafaka 

miktarlarının da iddet nafakaları ile hemen hemen aynı miktarda olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Hasılı bir kimsenin temel ihtiyaçlarının bütününü ifade eden nafaka Osmanlı toplumunda 

şerî hukuk esas alınarak uygulanmıştır. Bireylere verilen nafakalara bakıldığında 1520-1691 

yılları arasında tespit edilen füru nafakalarının miktar olarak en düşük nafaka türü olduğu 

görülmektedir. İddet nafakasında 1606 yılında tespit edilen Galata Sicillerindeki kayıtta günlük 

21 akçe verildiği görülmüştür. Bu miktar iddet nafakaları içerisindeki en yüksek meblağdır. 

1520 tarihli Üsküdar Sicillerindeki, füru nafakası günlük yarım akçe olarak tayin edilmiştir. Bu 

bireylere verilen nafakalar içerisindeki en düşük meblağdır. 1679 tarihli Eyüp Sicillerindeki 

kayıtta Füru nafakası olarak günlük 15 akçe tayin edilmiştir. Bu miktar da füru nafakaları 

içerisindeki en yüksek meblağdır.  

Hayvanların nafakalarında genellikle eşit miktarların olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 

1592 yılında Üsküdar Sicillerindeki kayıtlarda atlar için günlük 8'er akçe nafaka tayin 

edilmiştir. Aynı sicil defterinde bir katır için günlük 5 akçe nafaka tayin edilmiştir. Aynı defter 

ve yıllardaki iki farklı kayıtta atlar 8 akçe verildiği görülürken, katır için 5 akçe verilmesi 

dikkat çekicidir. Develere verilen nafaka miktarları at ve katırların nafakaları ile aynıdır. 

1670’te Eyüp Sicillerinde su sığırı için verilen 12 akçelik nafaka hayvanlar için verilen 

nafakalardaki en üst meblağdır. 

Osmanlı toplumunda cansız varlıklardan köleler de dahil olmak üzere insanlara, bütün 

kesimler ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hukukî haklara sahip olmuştur. Tarihi süreçte 

Osmanlı toplumunda nafaka uygulamalarında ortaya çıkan en önemli alan kaçak kölelere 

verilen nafaka konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi İslamî kaynaklarda bu konuyla ilgili 

net hükümler ortaya konulmamıştır. Örfî hukuku da şerî hukuk sistemi içerisine yerleştiren 

Osmanlı hukuk sisteminde bu sayede kaçak kölelerin durumları da düzenlenmiştir. Nafaka 

tayin edilen kişilerin kaçak köle olması toplumun asgari geçim tutarlarını göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Çalışmada incelenen nafakaların satın alma gücündeki olumlu veya olumsuz yöndeki 

değişimlerde, daha önce açıklandığı üzere: Şevket Pamuk’a göre akçenin değer kaybetmesi; 

İnalcık’a göre Avrupa’daki fiyat devrimi (kıymetli maden rezervi ve dolayısı ile fiyatların 

artması); Genç’e göre ise savaşların sosyo-ekonomik neden sonuç ilişkileri etkili olmuştur 

denilebilir.  

Bu anlamda çalışmanın, 16. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlıdaki fiyatlar genel 

seviyesindeki artışlar, asgari geçim tutarları üzerinden satın alma gücü ve yoksulluk 

kavramlarını ele alacak olan gelecek çalışmalara bir kaynak olması beklenmektedir. 
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