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NARH

Ýngilizler’in Çanakkale Boðazý’ný ablukaya
aldýðý yýllarda Ege ve Akdeniz’den Ýstanbul
ile Marmara ve Karadeniz limanlarýna mal
taþýnamadýðýndan fiyatlarýn yeniden ayar-
lanmasý kaçýnýlmaz hale gelmiþti. Çekirge
istilâsý, sel, deprem, kuraklýk gibi durum-
lar da fiyat ayarlanmalarýný gerektiren hu-
suslardý. Öte yandan Osmanlý para birimi
olan gümüþ sikkenin içindeki gümüþ mik-
tarýnýn giderek azalmasý mal deðerinin za-
man zaman çok yüksek oranlarda artýþýna
yol açar, sonuçta devlet duruma müdaha-
le ederek sikkeyi yeniden ayarlar, bunun
ardýndan bütün mal ve hizmet fiyatlarý ye-
niden tesbit edilirdi.

Narh verilmesi piyasada fiyatlarýn nasýl
bir seyir takip ettiðinin bilinmesini gerek-
tiriyordu. Bunu en iyi takip eden görevli
muhtesibdi. Muhtesib, maiyetindeki kol
oðlanlarýyla çarþý pazarý devamlý kontrol et-
tiðinden fiyat tesbitinde kadýnýn en büyük
yardýmcýsý durumundaydý. Hatta onun es-
nafla sýký münasebette olmasý ve piyasayý
yakýndan takip etmesi dolayýsýyla devlet
düzenine dair bazý eserlerde (meselâ bk.
Kitâbü Mesâlihi’l-müslimîn, s. 94-95) nar-
hýn muhtesib tarafýndan verilmesinin da-
ha uygun olacaðýna iþaret edilmiþtir. An-
cak uygulamada muhtesib kadýya danýþ-
madan narh veremezdi. Narh verilirken il-
gili esnafýn fikir ve görüþleri de alýnýrdý. Her
esnafýn kethüdâ ve yiðitbaþýlarý ile görü-
þülür, gerekiyorsa çeþni tutulur, yani kul-
lanýlacak ham madde miktarlarý tesbit edi-
lir ve fiyat buna göre oluþturulurdu. Et,
süt ve mâmullerinin fiyatlarý ise yeniçeri
aðasý veya sekbanbaþý, hassa kasabbaþý-
nýn bulunduðu bir toplantýda çiftlik sahip-
leri ve kasaplar kethüdâsý ile belirlendiði
gibi ekmek için çeþni tutulurken hububat
nâzýrý, habbazlar kethüdâsý, nizam ustala-
rý, gümrüðe konu olan mallarda ise güm-
rük emini hazýr bulunurdu. Ancak piyasa-
da satýlan mal çeþitleri pek fazla olduðun-
dan özellikle sikke tashihlerinden sonra ya-
pýlan düzenlemelerde hepsine kadýlýkça
narh verilmesi mümkün deðildi. Bunun için
belli baþlý mallarýn fiyatlarý belirlendikten
sonra diðerleri ilgili esnafýn idarecilerine
býrakýlýrdý (1050/1640 tarihli narh defterin-
de buna çeþitli örnekler vardýr; meselâ de-
vatçýlar narhý [Kütükoðlu, Osmanlýlarda
Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Def-
teri, s. 108], hazýr elbise narhý [a.g.e., s.
126], çadýrcýlar narhý [a.g.e., s. 215] bun-
lardandýr). Taþradan gelen mallarda ise çý-
kýþ yerindeki fiyatý belgelenir ve narh bu-
na göre belirlenirdi. Ýstanbul biri “nefs-i Ýs-
tanbul” denilen sur içi, diðerleri Eyüp, Ga-
lata ve Üsküdar olmak üzere dört kadýlýk-

tan ibaretti. Narh Ýstanbul kadýsý tarafýn-
dan verilir, diðer kadýlýklara bunlarý bildi-
ren listeler gönderilirdi. Her kadýlýk kendi
sýnýrlarý içindeki mahkemelere yeni fiyat-
larý bildirir ve bunlar sicillere iþlenirdi. Ye-
ni fiyatlardan halkýn haberdar olmasý için
çarþýlarda münâdîler çýkarýlýrdý. Ýstanbul’da
narh verildiðinde yeni fiyatlar taþra þehir-
lerine de gönderilir, oralarda verilen narh-
lardan merkez haberdar edilirdi. Taþralar-
da narh yine kadý tarafýndan âyan ve eþraf-
la görüþülerek belirlenir, yerleþme yerinin
büyüklüðüne göre vali, muhafýz gibi bir
vazifelinin onayý alýnýrdý ki bu merkezdeki
ferman ve buyuruldu karþýlýðý idi.

“Getirici” denilen toptancýyla “mukim”
veya “oturakçý” denilen perakendecilerin fi-
yatlarý tabii ki farklýydý. Birçok malda bu
iki fiyat ayrý ayrý gösterilirdi. Esnafýn kanu-
nî kârý % 10-15 arasýnda deðiþirdi ki bu ih-
tisab kanunnâmelerinde “onu on bir” þek-
linde ifade edilirdi. Yapýlmasý güç olan ve
çok emek isteyen iþlerde oran % 15’e kadar
çýkabiliyordu. Maharet isteyen bazý mallar-
da o iþin uzmaný olan ustalarýn yaptýklarý-
na özel fiyatlar konulduðu, bunlara bir nevi
patent hakký verildiði de olurdu. 1640’taki
sikke tashihinin ardýndan tesbit edilen fi-
yatlarda buna dair örneklere rastlanýr.

Kadýlarýn narh verme ve narh kontrolü
vazifeleri XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar sür-
dü. 1851’de narh iþleriyle uðraþmak üzere
Es‘ar Nezâreti kurulduysa da çalýþmalarý
pek olumlu sonuç vermediðinden 1854’-
te Ýhtisab Nezâreti’ne baðlý Es‘ar Meclisi
teþkil edildi. Fakat kýsa süre sonra Ýhtisab
Nezâreti’nin laðvý ve þehremânetinin ku-
rulmasýyla bu meclis de kaldýrýlarak narh
iþiyle doðrudan þehremâneti ilgilenmeye
baþladý. Þehremânetinin kuruluþundan son-
raki iki yýlda baharda et narhýnýn kadý ta-
rafýndan verildiði görülmektedir. 1856’dan
itibaren sicillerde artýk narh kaydýna rast-
lanmamaktadýr. Esasen bundan birkaç yýl
sonra da önce sebze ve meyve, ardýndan
ekmek hariç diðer maddeler üzerindeki
narh kaldýrýlmýþ ve fiyatlar serbest piyasa-
da belirlenir olmuþtu.

Kadý sicilleri incelendiðinde narh kayýtla-
rýnýn genellikle sicillerin arka sayfalarýnda
olduðu görülür. Ancak Ýstanbul’da farklý
bir sistem uygulanmýþ, narhlar ayrý defter-
lere kaydedilmiþtir. Sikke tashihlerinin ar-
dýndan düzenlenen narh defterlerinden
bugün sadece 1009 (1600) ve 1050 (1640)
tarihli olanlar kalmýþtýr. 1600 tarihli defter
tek nüsha iken 1640 tarihlinin iki nüshasý
bulunmaktadýr. Her iki defterin farklý özel-
likleri vardýr. 1600 tarihli defter, narhtan

Osmanlýlar’da. Narh mal ve hizmet fi-
yatlarýnda devletçe tesbit edilen üst sýnýrý
ifade eder. Narhla ilgili olarak Ýslâm âlimle-
ri farklý görüþlere sahiptir. Bir kýsmý narhý
câiz bulurken bir kýsmý da karaborsayý teþ-
vik edici olduðu görüþündedir. Kýymetleri
Allah’ýn alçaltýp yükseltebileceði hadisi de
narha dair düþünceleri etkilemiþtir. Buna
raðmen narh konusunda özellikle Osman-
lýlar büyük hassasiyet göstermiþtir. Her
zaman ve her yerde ayný titizlikle uygula-
namamakla beraber padiþah ve sadrazam-
larýn narh iþine büyük önem verdikleri dik-
kati çekmektedir. Nitekim sadrazamlarýn
çarþamba günleri çýktýklarý büyük kolda es-
nafýn kalite, halk saðlýðý ve fiyat hususun-
da tesbit edilen standartlara uyup uyma-
dýðýný denetledikleri ve uymayanlarý anýnda
cezalandýrdýklarý bilinmektedir.

Osmanlýlar’da günlük ve mevsimlik narh-
lar yanýnda savaþ, abluka, kýtlýk, tabii âfet-
ler ve sikke tashihlerinden sonra yeni fiyat
tesbitleri de yapýlýrdý. Mevsimlik narhlar gý-
da maddeleri üzerine konan fiyatlarý gös-
terirdi. Ekmek, et, süt ve mâmullerinin
yaz ve kýþ aylarýndaki fiyatlarý farklý idi. Ýlk
kuzu hýdrellez denilen 6 Mayýs’ta kesilir ve
bundan birkaç gün evvel de ete narh ko-
nurdu. Harmandan sonra yeni mahsul
buðday alýnýnca ekmek fiyatý yeniden be-
lirlenirdi. Ekmek en önemli gýda maddesi
olduðundan fiyatý içindeki un cinsine göre
çeþni tutularak tesbit yapýlýrdý. Bunun gi-
bi, bazý mâmul maddelerin fiyatlarýnýn tes-
bitinde kullanýlan ham maddenin miktar
ve deðeri göz önüne alýnýrdý. Yine kýymet-
li kumaþlarýn da ayný usulle fiyatlarý belir-
lenirdi. Gýda maddelerine hangi tarihlerde
narh verileceði ihtisab kanunnâmelerinde
yer alýyordu. Sebze ve meyve fiyatlarý ise
mevsimlere göre ayarlanýrdý. Günümüzde-
ki gibi sera ürünlerinin bulunmadýðý devir-
lerde ilk ve son turfanda ile sebzenin bol
olduðu mevsimlerde fiyat farklýlýk göstere-
ceðinden ilkbahar ve sonbaharda hemen
her gün yeni narh tesbiti yapýlýrdý. Ola-
ðan narh uygulamasýnda ramazan ayýnýn
önemli bir yeri vardý. Ramazandan bir iki
gün önce veya ilk günü fiyatlar açýklanýr ve
hemen bütün yiyecek maddelerinin satýþý
buna göre gerçekleþtirilirdi (Ýstanbul Narh
Defteri, nr. 201).

Sefer zamaný gibi olaðan üstü hallerde
ordunun ihtiyacý olan maddelerin vergi
karþýlýðý veya ücretle toplanmasý yanýnda
bunlarý üretenlerin de sefere gitmesi, piya-
saya arzedilen mal miktarýnýn azalmasýna
ve fiyatlarýn artmasýna yol açar, yeni narh
verilme zorunluluðu doðardý. XVII. yüzyýl
ortalarýnda Venedikliler’in, XIX. yüzyýlda
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Genelde,

hüküm kaynaðý olmasý yönüyle
Kitap ve Sünnet’in ifadeleri anlamýnda,

fýkýh usulünde lafzýn açýklýk düzeyini
belirtmek üzere kullanýlan 

bir terim.
˜ ™

Sözlükte “sözü sahibine kadar götür-
mek, bir þeyi açýða çýkarýp daha görünür
hale getirmek için yukarý kaldýrmak, bir
þeyin son sýnýrýna ulaþmak” gibi anlamlara
gelen nas kelimesi Ýslâm ilimlerinde yay-
gýn olarak iki anlamda terimleþmiþtir. Bun-
lardan ilk akla geleni genel kullanýmýdýr ki
Allah’ýn ve Hz. Peygamber’in sözünü ifade
eder. Ýkincisi fýkýh usulünde açýklýk baký-
mýndan yapýlan lafýz ayýrýmýnda kullanýlan
anlamýdýr.

1. Allah’ýn ve Peygamber’in Sözü Anla-
mýnda Nas. Ýslâm ilimlerinde nas (çoðulu
nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sün-
net’in lafýzlarý kastedilir. Kaynaklar sýrala-
masýyla ilgili anlatýmlarda Kitap ve Sün-
net yerine kýsaca “nusûs” dendiði de olur.
Nassýn bu anlamdaki kullanýmýnda âm-has,
mutlak-mukayyet olmasý veya delâletinin
zannîliði -kat‘îliði gibi hususlar söz konu-
su edilmeksizin dildeki bütün özellikleriy-
le lafýz kastedilir. Günümüze ulaþan erken

dönem fýkýh literatürü içinde Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî’nin eserlerinde de rast-
lanan bu kelimenin Þâfiî’nin eserlerinde
sýk sýk geçtiði, hatta daha sonra belirgin
hale gelecek teknik mânadaki nassý çað-
rýþtýran kullanýmlarýnýn bulunduðu görülür
(er-Risâle, s. 91, 106).

Bu anlamýyla nas vahyin metinsel verisi
olduðundan teþrîin ve dinî bilginin temeli-
ni oluþturur; karþýtý genel olarak “ictihad”-
dýr. Ýctihad, istidlâl ve kýyas gibi kavramlar-
la karþýt olarak zikredildiðinde nas Allah ve
Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da
naslarýn akýl yoluyla açýlýmýný anlatýr. Me-
celle’de, “Mevrid-i nasta ictihada mesað
yoktur” (md. 14) þeklinde ifadesini bulan
genel anlayýþ da aklýn nas karþýsýndaki po-
zisyonunu ve ictihadýn alanýný belirler. Nas-
sýn bulunduðu konularda ictihadýn câiz ol-
mayýþý, naslarýn büsbütün ictihada kapalý
olduðu deðil nassýn düzenlediði hususun
nassa aykýrý olacak bir þekilde alternatif
bir düzenlemeye tâbi tutulmasýnýn müm-
kün olmadýðý anlamýna gelir. Nitekim he-
men bütün ictihadlar nas üzerinden yü-
rütülür ve naslarla baðlantýlýdýr. Sünnî si-
yaset teorisinde imamýn / halifenin seçi-
mi nasla olmayýp ümmetin ictihadýna bý-
rakýlmýþ bir mesele iken Ýsnâaþerî ve Ýs-
mâilî Þiî anlayýþlarýnda imam nasla tayin
edilir. Bu baðlamda nas terimi, Hz. Pey-
gamber’in imam olacak kiþiyi açýkça belirt-
mesini ve ondan sonraki imamlarýn da
kendilerinden sonrakini tayin etmesini ifa-
de etmektedir.

2. Lafýz Ayýrýmýndaki Anlamýyla Nas. Ha-
nefî usulcülerinin açýklýk bakýmýndan yap-
týklarý “zâhir, nas, müfesser ve muhkem”
þeklindeki ayýrým içinde nas terimi, mâna-
sýna açýk bir þekilde delâlet eden ve ken-
disinden çýkarýlan hüküm sözün asýl sevk
sebebini teþkil eden, bununla birlikte te’vil,
tahsis ve -vahiy süresi içinde- neshe kapa-
lý bulunmayan lafzý ifade eder. Bu tasnifte
nas açýklýk yönünden müfesser ve muh-
kemden sonra, zâhirden önce gelir. Ýlk dö-
nem Hanefî usulcülerinin tariflerindeki or-
tak noktayý þöyle ifade etmek mümkün-
dür: Nas, sözün baðlamýndan anlaþýlan bir
karîne yardýmýyla zâhire nisbetle daha faz-
la açýklýk taþýr ve bu durum lafzýn sîgasýn-
dan deðil bizzat konuþandan kaynaklanýr.
Bunu açýklamak üzere Hanefî usul kitap-
larýnda yaygýn olarak verilen bir örnek Ba-
kara sûresinin 275. âyetinde geçen, “Allah
alým satýmý helâl, ribâyý haram kýldý” ifa-
desidir. Bu sözden alým satýmýn helâlliði ve
faizin haramlýðý açýk biçimde anlaþýlmak-
tadýr, yani usul terimiyle zâhirdir. Fakat
söz bu anlamý bildirmek üzere sevkedil-

önceki fiyatlarý da ihtiva etmesi bakýmýn-
dan deðiþim oranlarýnýn hesaplanmasýna
imkân vermektedir. 1640 tarihli ise son
derecede geniþ kapsamlý olarak hazýrlan-
mýþtýr. Meselâ serâser denilen altýn ve gü-
müþle dokunan kumaþlarýn sadece içlerin-
deki altýn ve gümüþ miktarlarý tesbit edil-
mekle kalýnmamýþ, kullanýlacak ipeklerin
cins ve miktarlarýna da iþaret edilmiþtir.
Hazýr giyimden hasýra ve yapý malzemele-
rine varýncaya kadar hangi ölçülerdekile-
rin ne fiyatla satýlmasý gerektiði gösteril-
miþtir; böylece bir bakýma fiyat verilirken
malýn standardý da ortaya konulmuþtur.
1640 tarihli narh defteri sadece yiyecek,
giyecek ve ihtiyaç maddeleri fiyatlarýný de-
ðil hizmet fiyat ve standartlarýyla hijyen
þartlarýný da ihtiva etmektedir. Bu bakým-
dan tam bir ihtisab kanunnâmesi hüviyeti
taþýmaktadýr. Ýstanbul’da verilen olaðan
narhlar için de ayrý defterler tutulmuþtur.
Ancak bunlarýn 1190’dan (1776) önceki ta-
rihlere ait olanlarý ya kaybolmuþtur veya
henüz araþtýrmaya açýlmamýþtýr. Bu ta-
rihten narhýn kaldýrýlýþýna kadarki sürede
verilen narh fiyatlarý ile bunlarla ilgili hü-
küm ve buyuruldular ise peþ peþe yazýlmak
üzere bir defterde toplanmýþtýr.
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