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ıvr0ri31 anacks o«Und, .-Iıid . -ri? held by a,.".td Annmiatl group'.

Iç Anadolu' nun merkezinde bulunan K ııyıcri. ııırihren gden izim
üaerinde taş ıyan bir kentimizdir. Coğrııfi konumun Belirdip
elverişli dunım Kayseri'nin S(5)-O ekonomik Beı~i minde ctlcin bir roloynar.
Asur ticaret kolonisinin merkezi şehre 20 km. mesafede bulunuyordu. Ş ebir.
tarihin bilinen en önemli Ipek Yolu üzen nde idi. Kervan ticaretinin onemli utrak:
yerlerinden birisi olan Kayseri'de büyük çaplı pazar yerleri vc ticaret hıın lan
k urulmuştu . Seyyehlann mamur olarıık: n ite l ediği Kayseri'de deri sanayi
özellikle rt vaç bulmuştu . Deri i şl eımee i ! i Ainin ana merkezlerinden birisi
durumuna gelmişti . Bilhassa san sabtiyanın şö hretinden gerek Evliya Çelebi ve
gerekse Katip Çelebi bahseder ler. 19. uırda şehirde tieari faaliyet ar1alı.k devam
eder. Şe birde do kumacı hk , halıalık, dericilik. bak:ırcı hk yapıl ırdı. Şehrin
eivannd a çıkarılan gUlıerçile tasfiye edildiben sonra ıstanbul ' da Tophanc'ye
gönderilirdi. 1843'de gühcrçile fabrikuı kurulmuş 1846'da bit yenisi daha
eklenmiş idil.
yolun

olıırıık

SelÇU.lr.:lu ve Osmanlı &Slflannda oldulu gibi bu gUn de s ınai ve ticari
yönü &tır buan bu Anadolu kentinin ı 9. yOı:yılda bazı yönlerine dikkat çekmek
istiyoruz. Tereke defterlcTin&:n Io.smi bir inceleme sonUC\l aik nüfusu. ailelerin
servetleri. serverin oıuşum tuzı, Kn'etin dafılımı gibi konulara yer ~z.
Ka ~·D a lda n D

ozd li kl r "

_ ,..I ve ekonomik Iuyatını dinamik bir fCkilde
kaynaJdar arasında dOnemin kadııarı tarafındm hlhIlan Şer' iye
Sicilieri Onemli bir yere sahiptir.
Tarihi

An.ııdolu 'nun

blıgUnc \llaştırao

Şer' iye Sieilleri g(l.nlük hayalın bir ayna.sı olaın fonksiyon icn
. etmebedir. Hayana içinden gelmektedir. Pratik dunyanın meselelerini bir
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Icronoloji içeris inde bizlere sunmaktadır. Toplwnun denlerini, KVinçlc:rini,
acılarmı, inNnlann birbirleriyle olan münasebetleriai, ticari mı1badcleyi Ye bu
müb adelC)'c konu olaıı. ınallan. ti)'adan, ticari Usulleri, bOlgc:scL. ulusal ve dı,

i lem fln:lnlerin.i ve dı!ı.ı nice 1cOflulltl yakala.'"llJJr::

mdınkü:ıdUr .

Osman lı

ailesi Qzcrinc arqtımı.a1.u için de ooenıli bir yeri urdır
$eriye , icillerinin. Evlilik, bop.nma. mihr, miras. aile nafusunun nicdik ve
niteliği, çok evlilik, çocuk 1oJ-)151 ,'b. konularda znıgm malzemeler sunır.aktııdır.
Şer ' iye: Sicilieri içerisinde 6ncm1i bir yekuna sah ip olan ıcrekc
defterleri esas olaralı: miru ve mirutan dotan meseleler llzerine düzenlenen
de fter koll cksiyonlan dır. Bu deüerler üzerinde Olkemizdc ve d ışarda
araşt Lrmalar yapılmakta ve eld e ed ilen bilimsel sonuçlar açıklanmaktadU".

Tereke defter leri aile düzeyinde nüfus, serveri n oluşumu ve datı l ımı.
miras daAı l unında pay sahipleri. mirasa. konu mallarm analizi, borç , vasiyet,
mihr; al_calc, emtia tiy,ı l an gibi konulara ayd ınlık getirmektedir,
Aıle ~ü(uıu :

aile nüfusunun nitelik ve: nicelik yönünden incelenmesinde
kesin do~luAu oLan tarihi belg elerdir. Çlinkü aile nüfus u,
nite liği ve nied ij i konularında bilgin in verilmesin de hukulci zorunluluk
v ardır. Vefat eden kimsenin geride kalan karısı veya kocası. çocuklan, annesi,
babası, kız ve erke k kardeşi ve q sayısı konulannda kesin bilginin bulunması
gen-Ianektedir. Ayrıca vefal eden erkelin Qnvan ve gOre'<oi, Osmanlı toplumunda
6nı:mli bir yeri olan ve evl1d-1 Resul olduA:wıu belirten ~d" ünvanı ile
haca giden ler için kullanılan "el-Hac" Cnvanını. sahip olup olmadlA:ı. ita.dının
da. a)1l1 şekilde '"Sqy\dı:" ve Md_Ilke" ün....nı olup ohnadııı bydedilmektedir.
Osmanl ı

terek e
ailenin

kayıtlan

Bu çerçevede yıpnjımız incelem e 19 . yüzyıla ait (1820-22)
Kayseri'nin 191 numaııılı Şcr' i)'e Sici li içerisinde bulun an tere ke byıtlannda.n
13 aileni n durumunu ele almaktadır2 . Bu l3 kişiden ikisi ticari ve başka
nedenlerle Kayseri'de misafır bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki kişi nin
aileleri yle ilgili bilgiler bu lunmamamaktadır. Derted iğimiz bilgilere gOre aile
nüfusu ile ilgili şu :ı;onuç l~ ulaşılmaktadır; .
2
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Tereke sahipleri içerisinde biri dışmda dilerleri mektir. Ef durum lan
belli olan erkekler içeris inde- iki ql i bir lriş i bulunuyor. Dilerlc:ri ttk eş lid ir.
Bilindiii gib i, Osma:th aile hulcuJcunun çerç tvesini lslam hukuku
çizer. Bir erkegin dörde kadar evıeaebüme müsadesi verilmekle beraber, bu
dıaum i5tima.i 6ze llik ler taşır. Tarihi gelişim içerisinde islam toplumlarında lek
q lilik hak imdir. Osmanlı ailes iyle ilgili yapılan çalışmalar da. bunu teyil
ı:tını:ktedlr. Istan bul. Edirne, Bursa. AnIcan, Totat, Halep, şam gibi şehirlı:rin
aik yapılanyla ilgili yap ılan ça lışmalarda birden fazla evliliğirı oranı % S- 12'yi
ıı:çmemekted ir. Osmanlı demografi araştırmalanndan tanıdığımız cem Bdw
ile Alan Dubı:n ' in 1&80- 1940 yıUannı kapsayan ..Istanbul Hineleri" ( l!C'lişim
Yay. 1996) adl ı eserde de bu istisnai özellilin de-vam ettiii tes biti yapı lmaletldır.
Osmanlı toplumu içerisinde ki,ileri çok e vli liğe iten sebepler kadını
istismar üzerin e kurulu gayrı ablalcl gerekçelere dayanmamaktadır. En başta
çocuk sahibi olma mazereti kişi leri ikinci evliliğe iten sebeplerdendir. Osman lı
tıbbi mUlsırl anna göre oldukça geli şm iş olduj:unu tıp rarihi araşt ırmalan
göstermek le birlikte: çağ d aş dünyamızın gel işmi, salllık stktörünün variılından
yoksun çatlarda aile lerin çocuk sahi bi olmalannı engelleyen kadından veya
erkekten kaynaklan an hastalık ve rahaaızlı k l a nn önüne de geçildili
16ylencma. Dolayıs:yla bu gün kadın veya m ekt m kaynaklıu:arı Iıa.slalıklva
tıbbi müda.ha.lC'ler yapılarak aile ler çocuk ıahibi yapılırken. Osmanlı çatlannda
çocuk sahibi olmak isteyen bir erketin bir çıkış yolu olması itibariyk ikinci
evlilil e mi1racaat C'ltiii 5Ôylendı ilir.
Yınc bu gerekçeler arasında erkek çocula sahip olma islettnden l6ı:
edilebilir. lin., saııayi öncesi ekonomilerde iktisadi faaliyetleri.ıı. iıakim. nitelili
eme k yolun 6zdlilder taşınıasıdır. Osmanlı ekonoınisi dedij imiz zamaıı da
b6yle bir 6ztllik kaqımw. çıkıyor. İşte eme k yotun iktUadi faaliyetleritı
sQ.rd.ürQ.1mC'linde daima artı eme ğe ihtiyaç vardır. Bir debba! unasının
atölyesinde çalıştıracak erkek çocuAu yoksa mutlaka dışardan emek satır:
alacaktır. Manif~ düzc)-i.r.d: işletmekrir: )"O:u::. o!dl.lıı-. C4ınanlı iktisadi
bayarlDda işletmecllerin kazandık lan cilı:i kirlannı emek satırı almak suretiyle
dışarıya akmuını mi1mk1ln old utunca 6nleme arzuları 6n plana çıkacatı tahm in
edilebilir.

Böyle bir durum k uş kusuz , ehir topluml an nda gôtOıür. Aneak
tem ayillün daha da YOlll.ln laştıtından söz etmek lazım dır.

Osmanlı kırsalında bu
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19. ASIUS BA şUR ı~'DA IUr.YSER1' OE Al L.El..ERlS SOSYAl VE

SAIDÖZTÜR K

EKOSo~li K DLın..~IU CZEll.~E

Giiniimüz Gl1neydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gô nilen çok evliliklerin
laşıdıgı gerek çeleri Osmanlı as ırlan için de pekj le düşünebiliriz .

Tablo: Ge nel Serveti

Kayıtlanrnızda iki eş sahibi H ac ı K ası m mah allesi meskunlanrıdan
Uüseyin B eşe'dir. Eşlerin in ikisi de şeri fe yani IIz. Peygamber soyundan
gelmektedir. Hüseyin Beşe ' nin bir erkek ç ocu ğ u, iki Lu çocu ğu vardır.
Çocuklarm üçü de küçük yaştadır. Hüseyin B eşe one halli ricaretle uğraşan bir
kişidir. Kendisi dericilik yapmaktad ır. Terekesi aras ında çok say ıda gôn
bulunmaktad ır. Çok s ayıda kiş i de alacağı vardır. Hüseyin B eşe 'nin oturduğu bir
evi, bir bağı bir de b ine ği vardır. Enterasandır Hüseyin Beşe 'n in eş ierine mihir
borcu dı ş ında hiç borcu yoktur. Buradan çık an sonuç Ililsc:yin Beşe ' nin öz
se rmeye ile faaliyetlerini yiirünügudür,

5 ,",,'01 ka)'ualı
Ev ~w

Giyecek
Mutfak t1)"Uı
Gayrı meııkul

Çoc uk s ayılarin a baktığı mızda 11 aile içerisinde i çocuklu 2, 2
çocuk lu 3, 3 çocukl u 4, 4 çocuklu 2 aile bulunmaktad ır. O ğ ul-k ıa açıs ından
bakıldığ ında i cğlu olan 5 aile. 2 oğlu olan 4 aile bulunmaktadır. Kız çoc uklan
açıs ından bakıld ı ğ mda i kızı olan 3 aile, 2 kızı olan 3 aile, 3 kızı olan 2 aile

Ol uş tura n K ı ın. ld ı r

Serv erin

Bil tşl m l

ve

D a ğı lı m ı

Osmanlı

tcreke kayıtl arının öne mli bir özelli Ai kişin i n cari gelirini
deği l toplam serveti bakkında bilgi vermes idir. lI albuki günlİlTJü z refah se viyesi
değerlendirme etüdleri nde k işinin toplam serveti ye rine cari gel iri baz
a l uımaktadır. Ancak şu bus us la oldukça belirgindir; kiş inin cari gelirine direkt
etki eden faktörl erden biri de sto k gelir anlam ında top lam servertir. K işin in ve
top lumun refahın ı oluşturması açısından servet-gelir ikilisi birbiriyle paralel
b a ğum l arı bulunan iki faktördür. Servet gelire yansıdı ğı gibi, cari gelir de
serverin öneml i kaynaklarından biridir.
Söıleonusu kayıtl arda

yer alan ailelerin top lam servetleri 14365 0
guruş rur, Ailelerin servetleri arasında oluşan bir ili şki ve bagını ının varlığından
sö z edilemez. Onb in kuruştan yukart serv et sahibi 4 k işi, aşa ğısında ise 9 kişi
bulunmaktadır. Serverin bi leş im ine bak ı ld ı ğında şu tab lo karşımıza çıkmaktadır.
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b ulwunaktadır.

Çocuk sayısı b akımından genelolar ak Osman lı ailesine ba krldığmda
az çocuklu aile özelliklerine sahi p olduğu görü lür. Bu çalışma k ısmi bir çalışma
olmak la beraber Kaysen ' de ailelerin çocuk sayısıyla ilgi li ip uçlan vermektedir.
Biri m 17. asıra ilişkin İstanbul öıçe~inde yaptı ğımız ça lışmalarda da benzer
özell ikler görülmdcıedir3 .

O nn ı
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BAZICiOlLE.\ILEk

TOPLAM

takıltU

Gıda ınadıksi

l.3

O.,
i

Akt-cdc:,.. ı

O.'

Dip ,

O.>
100.00

Ailelerin sahip olduk lan serv et içerisinde gayr· ı menku l ile ale caklar m
önem li bir yeri vardır. Serverin kaynaklan içeris inde g:ıyn menk ul ve alacak
top lam serv e tin %74' ilnü oluşturmaktadır. Di ğer önemli kaynak lar ev eşyası ,
giye cek ve köle-cariye üçlüsü dür,
Burada dikkati çeke n bir busus ailele rin servetleri içerisinde nakit
yo k denecek kada r az olmasıdır. A lacağın %38 lere ulaşm ası nakit
kaynak lann kredi amaçlı kullanı ldığı nı gösterir. Bu durum bize 19. yüzyıl
Kayseri 'sinde ödünç verilebi lir fonlann varlığını ve geniş bir kredi kullanımının
var o lduğunu göstermekt ed ir. Benz er durum iki yüz yıl önces i içi n dc
söylenebil ir. Zira. Kayseri üze rine araştırmaları ndan tanıdığımız Jenn ings, 17.
yılıyıtm ilk yansında Kayseri 'd e kredi münasebetinin çok yaygın, fak aı bu
kred ilerin çok düş ük ve bireysel niteli kte olduğunu belirtir'.
ka ynatın

lI alb uki 17. yüzy ıl İst anbUı' unda ailelerin toplam serveti içerisinde
%2 1, tıakit %36, alacak %9, ev eşyası "lA , giyecek %7 idi'. Bu
tari hlerde Istanb ul' dak i vatandaş (askeri kes im) kaynakl arı nın önemli bir
kısmını nakit olarak elinde tutmağı yeğlerken, Kayseri ' de kred i olarak
gayrımenkul

kullanmaktadır,
•
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19. ASII.lN BAŞLAR ıS o", KAYSERI 'OE AILELERIN SOSYAL VE
EKOSO,""" OCRL"MC cı DISE BAZI OO1l.E.I.l U;:R

Ö dünç ve alacak sahipleri genel ilibari yle yüksek seviyede servet

sahipleridir. Kredi açabilen aile
girmemektedir,
Kredi

Efendi'nin

açılan

alanlara

say ısı altı dır.

bakı ldığında

Herkes kredi

Ta blo: Ter ek e Sah ip leri ve 'Ier ek e Yeku nu

i li ş kileri ne

Tereke Yekun u

Tere ke il hi b i
5) ı 1

guruş alacağı

olan Halil

Beğ

a lacakları

toplam olarak belirtilmiş , ayrıntıya girilmem iştir. 27910
olan müderris Seyyid Mehmet lahid Efendi dön lşleeneciye

447

Kirkor, Tecir (mi sa fir)

(G u ru ş)

60

Halil Beğ Efendi

2 1763

işletme kredisi açrmşrır, Kredi kullananlar zim mi kişilerdir. ) 34 gwuş al acağı
olan Has an b. AIi 'nin alacak lan esnaftan kiş iler üz erinde gozUlniyor. Eskici,
yasdıkçı , yapıcı, kilimci. ı 1036 guruş alacağı olan El-Ha c Sadık b. Abdullah'ın

Seyyid Mehm et Zahid Efendi, müdmis

80412

alacaklan muhtelif şahıslar üzerinde bulunuyor. Borçlu sayısı toplam 28 kiş idir.
Dikkati çeken husus Etkiler voyvodasında alacağı olmasıdır. Kredi kullanan

Karabet ve Art in, misafir

şahısların tamamı

Hasan b. Ali

3134

es-Seyyid Hüs eyin

3295

H acı

2190 ,

gunışu alacağı

mUslimdir. 9107 guruş alacağı olan Hüseyin Beşe ' nin de
alacaklan muhtelif kişilerde ve 20 guruş haric müslim kişilerde bu lunuyor.
Toplam 24 kişi üzerinde aleca ğı vardır.
Burada yine dikkati çeken husus ödünç verilebilir fonlann çoğunlukla
müslim kişilere: açılmasıdır. Müderris Mehmet Zah id Efendi' nin dışındaki
kişi lerin kred i açtıtı kişilerin nerde ise tamam ı müs lim kişi l erden oluşmaktadır,
Osmanlı toplum u içerisinde kred i ilişkilerindek i bu tür belirgirıliği daha önce 17.
yüzyıl lsıanbul'u için yaptığımız tahl illerde de gömıilştük .
Ailelerin çoğu bir gayrımenkule .sahiptir. Toplam on ailenin gayn

menkulu vardır.
Servet ile sosyal statü, görev ve ünvan arasınd a ne tür il işki
bulunuyord u ? Elde ki veriler bu konuya açıklık getirecek bilgileri yeterince
kapsamıyor. Ş u varki en zengin kişi aynı zamanda ilmiye sınıfından bir
müderristir. Beğ. efendi, hacı, şerife, beşe gib i sosy al statüyü kısmen be lirleyen
Iinvanlara sahi p kişilerin servet birikim leri di ğerlerinden yüksek görünüyor.

Mehmet b. Mehm et

Mehme t (lI ae yolunda vefat)

el- Hac Mehm et Seyyid
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"

1353

EI-Hac Sadık b . Abd ullah

13299

H üseyin Beşe b. Hüseyin (iki eşli kan lan şerife)

12489

Must afa b. Ali

3252

Şeri fe

1890

bt. Ey(ib lI atun

143650

TOPLAM
Giy im

H

Ku ş am

Orıa Anad olu' nun ön cmli bir ticari merkezi olıı.rı Kayseri'de 19.
giyim kuşam oldukça renkli izler taşımaktadır. Şehre Anadolu'nun
m uhtelif mer kezlerind en mallar ge lmektedi r. Bir zenginlik nişarıesi sayılan
kürk lerin muhtel if türler i giyilmektedir. Batı etkisi kendisini henüz
hissenirmemekte dir. B atı menşel i mallara rasrlarulmıyer, Bunun iki sebe bi
olabilir j birin cisi incelenen tarih yüzyılın birinci çeyreği olması itibariyle sanayi
inkılabım dah a bir kıs ı m Avrupa ülke leri gerçekleştirememiştir. Sanay i
inkı l abı mn öncüsü Ingi ııere' nin kirlevi ı1rünlerinin isrilasmın etkileri ise henüz
ciddi an lamda hissedi lmemekt edir, Ikinci bir ne den Kayser i' nin kıyıdan uzak
olmasıdır. Son zamanlarda yapılan araştumalar batının kitlevi ürünlerinin
elkilerin in en az görllld(j~ sahanın k ı yıdan uzak iç bölgeler olduğunu ortaya
yüzyılda

koymaktadır.
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Bu ~ I tb Kayseri'deki giyim kuşam ilc: 17. yüzyılda Istanb ul'daki
giyi m kupm arasında belirgin farlc görü l m ern ekı edir. Her iki çıg ve: ,ehirde
,iyiim ler yerli emtia, yerli ürünler "C: Iduik giyim kuşamdır. Iç çamaş ır
giyitme!ttc:. kaput, fes gibi 19. yüzyıl. has giysiin e pek az rastlanılmaktadır.

getirmektedir. Incelenen kayıtlarda bu lı:onuları ı,ık tutan mlldmiı Osma n
Efendinde es-Se yyid Mehmed Z.ahid Efendi'nin terekesidir, Toplam 14684
gutui borcun 4500 gwuşu vasiyet, 10184 guNŞU boeçnır. Bu bor;lar 7 kişiye
yapılmıştır. Borçluların biri kadın, biri de gayr - ı Müslimdir.

Giyi m lcupmdan hazı ları şunlard ır; aba, Manf abası. ıhani, ıbani
slrma11 1ıIŞçC . baş yememsi, beyaz dOJbend, ceee lciitk. çakşu. şah..,., ÇUka
şılvar, iç şa.lvan. uçkur. depclilr::l i fes, destaı; entari, ferace, bünin cek. ıômlek
{miltan, nimıen), nimtea mılli. hırka, içljk, ihrarn, kapet, ka~ııı.:. kebe, kuşak.
naka iciitk. peştem el, ıerl ik, çorap. llimw-Iuk. yağmurluk kises i, yaşmalc,
yetneni, yeşil dibbe.

Vuiyeıler \ 'l:' mihr borcu borçlar içerisinde dejalendlrilmelctcdir.
Osman Efendiıade es-Seyyid 'A ehın ed Zahid Efendi' nin 4500 gunış vasi)"el
borcu bulunmaktadır. Bu vasiyetin 1000 gunışu hürriyetine ka\'uşturdu#U

Ev eşyasında. benzer Ö<ı:ellikln goni lrnekıedi!. B ın ürünleri ve batı
modd leri s6rOJmemebcdir. Geleneksel yap ı den.-n ı::mektedir. Ev C:Ş)'asmd an
bazı lan fÖYledir; bolça. Çarşıf, Çl[m,a )asdık, çit mak.ad. bini" çukıı b i niş, şal i
b iniş. d öşek, döşeme. Gö rdlls seecadesi . Kırap ı r.ar secce desi, Kırşehri
seccaıkıi, halı, halı SCCCU , hımım leğeni , huır. be,-be, kapı perdesi, kilim,
köşe minckri, makrama. Maraş işi orta kilim. minder. oda takımı. oıu taIrnnı.
pqkir, se laınJ ık wımı, u nda. seni P.."1dık, p,ınd:ın, şilte, )'an minderi , Yl.<dık
yt1zü.. yasnk, yatak, yorgan.
MutfaJc qyuı ; bı çak , billur bardak, cervs, ibrik, dübek, el dellirıncni,
fincan. fincan tepsisi, ıi!ııum, hoşaf kasesi , boşa.f kaşılı, kahve ı Mtı,
kah~'e eakum, kaşık, mangai, şerbct ıutuma. labak. tas. tonbak takımı, tonblk.
gdllbdan. buhurdan, tuç havan.
e'l sanrı,

takımı ,

Şahsi q ya; beıbcr takımı, ça lar saat, sim saat. çubuk takımı, hamam
nlrgile memcsi, simli ıwgile, larak.

Borç,

\' I\i~-t t,

mlbr

Islam miras hukukunun bir pmısi b i olarak, terek e m irasçı lar arısında
taksim edilmeden önce borçların toplam lerekeden d üşlilmesi gerekiy ordu.
Borç1&nn tereke toplamından çıkarılarak hak sahiplerine ödenmesinde hukuk i
zorun luluk bu lunmas ı sebe biyle, tutulı n tereke kayıtları ....efat eden kişini n
borç ları nın müftedaı kayı tlarını da vermebedir. Zaten terekelerin k:ıssamla:
ıarafından taks im edilerek sieillere geçiri lmesinde mirıısçılar aras ında bir
an~ m.ızlıllın doıımlSının, b akları k orunması gereken küçük mirasçıların ....e
beytillmal ın bulunmasının yanında tereke bırakan k işinin borçlu ve faı etmiş
olmas ı dol ayısıyı ı borçlınn bak sahiplerine &ienmesinin ro lü bulunuyord u.
Bu gerekçe ile siciııere geçen borç kayıtları kredi işlemI crin i n
yol un lu! u, etnik ....e einsiyet fark lı lı! ın önemi gibi konulara açı klık

kölesinedir. EI· Il ae Sadık bin Abdullah' ııı 750 gwuş luk ı'U iyetinin SOO guı'UŞII

Icchiz tekflne, 2S0 guruşu

380

haıim

indirilmesi içindir. Mihr borçlan 102. 1S0 ..c

gunış arasında d~şmiXed ir.

Kitapb r
Osmanlı Arıadohl$undı aileleri n mıdektüel hayınan nuip leri neydi ?
Anadolu insanı ne oku)'onm ? Bu sonılarm cC'o'ab ını muriıin geride bıraktıp
kitaplarw baIWU: vCT'CCl:! iL

En baştı okunan kitaplar arasında Kuran-ı Kerim geiiyordu.. Arapça
eserleri. temcl f.kıh eserleri ve hisıdcr bulunmaktadır. M eselı
Kayseri ' nin Geıi kö~ı1 :ıh:ıIisinden iken vefat eden Halil Bej Efı:::ıdi 'nin
ıerd.es inde iki K urarı-ı Kerim d ış ında Beyzev i, Kurtub i, Halebi, Amerı lÜ şertıi,
~Ioıı ı Cam i, l"iahv cümlesi, Sarfromlesi, ~l uhammedi) e, B irı1vi, Ahter-I Kebir,
Fenari ıdl ı eserler gOrülmdeted.ir.
di lbilgiıi

Müdemı (mnan Efendizide- ~- Sty)' )id ~fe hmed zahid Efendi
ibnii'l - merhum Feynıll a.b Efendi' nin ıeekestade ol(}.lIlus Ngati, Kafi şcrtü,
tefsir, Eşbah, H akiyık-ı deki yik. ~t utni' I-Lebib, Şerh-i H ısn - ı H as.lıyin, lah.
Ser h-i mevik ıf, Balıaristan. Tuhfe şe: hi görülmebedir.
n~'atlar

jeeeke kayıtları ölm kimsen in mevcut mame lelcirı in müfted.ıt k ıyıtlan
oldu! u için bu kayıılarda kişinin sahip oldulu menkul \O e p)Tl menkul emtianın
isim, ıde! ~'e fi)·ltları göıillmebed:r. Bu sebep le tarihi bu kayıtl ar fiyaı ıari hi
afa1l1rmalan için önemli bir kı)nalctır. Ancak ırn:ke kayıtlarında )'er ıtan
fiyatlan halı:iki puar fiyatlan gibi görmek yanlışnr. Bıı fiyatlar belki de bir an
önce satılacak parıya dönüştürü l mesi ....c hin edar lar arasında. pay laştınl ması
gereken mallann tiyatlan olarak det erlcndirmek lazı m gelir.
Su varki bu Iıayıtl arda )n ılan fıy atlar bütün bütün gözardı edilemez.
Dönemin fıyat tarihi için Cil. a:mntı h analizlere bu kıyıt lar ile u laşı labilir. Dönem
hakkında bir fik:ir verebilir.

19. yilzyılın ilk çeyrc ginde Kayseri 'd e bazı
durmak istiyoruz.

ma ııann fiyatları

üzerin de

umozn:u.

45.

It .,u1W'i BA$U&r.-1)A ItAYSD!'DE AD..ı:ı..ulS SOSYAl VE
EI;O~"(W!I: OC".... l'MU CZEan."E BAZI 00ZI..Dn.U.

Binek bayvanlarloın fiyıtl.anna bı kı.ldıj:ındıı muh telif rakamlar iLc
edilen iki bargir fiyatıarı aynıdır. At fiyatlan atm lur
olup olmamasını b<rıtlı ol.ınk detiJTfIClctedir. SOO gUJ1J.J detcrinde olan it kır
artır. Mcrkcp fiyaılan 25-60 guruş ar-51rıd.l değişmektedir. A~dı tabloo.
hayvanların cins ve birim fiyatlan (JULUJ) göri1lmektcdiJ'.

Tablo: Et n Sül 1" ,."\.. nl.lnOln

lr.aışı1aşılmakt~ Il. T~ iı

Tahlo: Yük
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Etinden ve $Ütündı:n faydalanılan bayvaıı.lann fiyatları ise tt\yledir.
tan1US fiyatlan 40-50, inek fiyatlan 20-45, koyun. kuzu, keçi g·ıı ~
arısında degi,mekledir. Okilz SO , palak 40 guruştur.
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Tesbit edilm bubub at aıuleri ve tiy.tlan ise f6>icdir, arpanın müddıl
25·3 0, bullbyın miiddü J 0-40. kilesi 5, çavdar kilesi 2.S, unun bıtmanı. 2.5,

müddU 40, ıohumun kilesi .s ~.
Tablo: lI ub ubat .·Iyal lln
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Sonuç
1· Ka)'5eI1 ve civannın SOJyo ek onomik urihi ile ilgili ar.şıumalarda
Tereke ddte~erinin 6n emli bir yeri vardıı. T~ke defterleri 6nemli açılımlar
saı la~ ~ır muhtev~ lWJmakudır. O:eden beri Kayseri' nin bir ticaret şebri
o ldu lu bilinmekle bııhlne bW1W1 ıarihe )"&nsımalarını en iyi , 6ste«u
ka~lardan bui de SÖZÜnQ etritimiz Tereke defterl eridi!. Kayseri'de hanehaIkı
dilzeyinde yap dauk te'J:;ilcler için en. a)nntı" bilgiler )'ine Tereke defterleri'nde

X\: "-OZYI LDA YAZJ L\ IIŞ TCRKÇE ~n;shct
SAZARlvATI ESERLERI

Recep USLU

bulunmaktadıı.

2· Kayseritde ıek eş l il ik haki m ni ıelilnedir. Bu durum sadece
KayKri'ye ve 19. )ı1zyı l. hu durum delildir. Oıman lı şehir ve k ırsal
tıöı,derinde ıek eş lilitin hakim olması genel bir yapı oLarak g6ril1melnedir.
~ •. Ailelerin çoc uk sayısı açısından durumu

göllcrmc:sıdır. Çocuk sayısı

i ....

az çocuklu özellikler

arasın da değişm ektedir,

4· Kayseri 'd e servcıin en önemli kayrıaılı gayn menkul servet ile
, ahu lara açılan kredilerdir, Kred i işlem leri yo ğundur. Kredi i li ş k i leri da ha çok
M o.s ıümanlann kendi aralannda gerçekleşmekted ir.
S· Ilmiye mensup l arı nisb i olarak zengindirler,
6· Klas ik giyim kuşam hak im ve iç çamaşır gi)'ilmelnedir. Balı ma llan

henll:ı gözükmüyor.

-ı, Genel olarak her evde K uranı Kerim bWuıımaktadır. Bazı evlerde

fıkıh, had is, letsir. lılgal ve dil kiıap ları bWunm.aktadıı.

Musiki Ii tı:ratılrütıQ ilgil end iren eserlerin başında nazariyaı eserleri. ve

Iıı Iıis artid~,. ~~ autlıor deseribe t~ social a1ld et:OflQIfl;c siNatiQftS 01 tJı~
Ono~f1 l/JlPIı/ıes jrOIIf K4} uri ct/)'. i" t~ bqiJıfling of XIX. Utttwy. Hi!

ol th~ grograplıic positimr oltlıı! Xı1yJD"i d ry

"ıne mecmualan gı:lmektedir. Osmanlı devletinirı lı::uıuluşundanXV. yy.la kadar
tesb it edihıq TIirlı::çe herlıangi bir musiki naz.ariyatı esai yolı::1ut.
yy.da
yuılm" ıesbit edilm lek gü.tk eseriniD ulı kayıp olmakla bir likte &ıemIi bir
kurnı başka bir mecmua içindı: gelmiştir. Şems.i Rumi'nin )'Udııı bu eseeıe
fatih Sultan Mebm ed, II. Beyazıt zamanındaki han bestekarlan ve bestelerini

xv.

SılMJIA R t"

"'nI~ thl! ifljlul!1fu

ue

Türkçe yanimış mlliiki
ilgili ı:serlc'r dlinyaca ünlü müzik tarih çileri
Kiexwetl C'l, CoIlangetlc:s. d'Erlanger, H. O . Farmer tırafından ihmal edilmiştir. 1
Bu dut\l11l.W1 ilk fukına. l"lun Rauf Ydı;ı& gereken ilk gir4limi yaparak
Lavignac'ın Fransızca ansiklcpedisinde musik i ile ilgili kısımda Türk musikisini
yazın", TQrk musikisi lil C'latün1ndcıı elverdiğince balıseımi şıir.J Aneak daha
sonra yapıl an bir çolı:: yabancı ya)'ında Türk musikisi tiıeratüıilne yeterince yer
ve rilmedili gön1lmı:~edir. Öre yan dan konu ya ilg i duyan az say ı da da olsa
yabancılann oldullunu bilmek sev mdlricld ir. Kla us Signel Tark musikiı inde
makam konusu üzerirıe bir kitap yazmı,lır) O. Wrighl güne mecmualan (!zerine
eti lmi, ve "Words witbouı Scegs" adlı eserinde bazı gütk mecmualımııı
ineel em ift ir.4 BüIÜD bu ça"şmalm rapı:n henQz Tür k musilı::isi nazari yau
Iıaklı::ında yuılan eserler yeterince tanınmamışııı. son zamanlarda yapılan bu
e.Krlcr Qzerindelı::i tek tek çalışmalaı ise hCl\üz ıarnamlanma.mışlır.
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~ıc d~l!1ft tlıis ctry. Hi!ifltrodwces tlıejudidal &gistl!,. olOttomoıı
Kada "aliiM l$6 'iyyI! Sicilleri ", Uwtlıl! IUm iJı /us tutick Lu a Iıistorkol
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sourc~.

TIı~ aulhor ifldicata ılıat witlı tlı~ aid oltkis Iıistorical sourc~, _ arı! itt/onrr~d
abollt tIı~ soclol and ecollOmic status olthe sOC"iI!ty. same demograplıic rJalllm.
tlı~ '>IliNldı of tlll! P«Jp/~ a/fd n"t'f1 th~ Iıl1mMn olf lJl'm aııima!s li~ sheeps.
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