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ÖNSÖZ 

 

Şehir tarihi araştırmaları, Osmanlı tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yere 

sahiptir. Biz bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin  birçok sorunla uğraştığı, aynı zamanda 

yaptığı değişiklikleri uygulamaya koyduğu XIX. yüzyılın ikinci yarısında, küçük bir 

Anadolu şehri olan Kırşehir’i incelemeye çalıştık.   

Şehirlerin genel tarihini anlatan çalışmaların yanı sıra Osmanlı Devleti’nin 

çeşitli dönemlerine ait olan birçok tez çalışması ve müstakil çalışmalar yapılmıştır. 

Şehirlerin Milli Mücadele Dönemi’ndeki durumlarını ve bu mücadeledeki rollerini 

anlatan araştırmalar da önem kazanmıştır. Bununla birlikte, birbirini tamamlayacak yeni 

araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Bu yaptığımız çalışmayla incelediğimiz dönemde Kırşehir’in durumunu az da 

olsa aydınlatmayı ve Osmanlı tarihi araştırmalarına bir nebze olsun faydalı olmayı 

temenni ediyoruz. Bu çalışmada değerli görüşlerinden ve eserlerinden istifade ettiğim, 

tez danışmanım Prof. Dr. Nuri Köstüklü’ye öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca 

makalelerinden yararlanmamı sağlayan Prof. Dr. İlhan Şahin’e, tez komitesinde yer alan 

ve doktora tezinden istifade etmemi sağlayan Yard. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz’a ve 

Yard. Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

 

Konya  2004          Nurhan Mıstanoğlu 
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GİRİŞ 

 

A.  ARAŞTIRMANIN  AMACI ve ÖNEMİ 

Osmanlı tarihi ve Türk tarihi araştırmalarında siyasî gelişmeler yanında 

ekonomik, sosyal ve kültürel durumun da incelenmesi önem arz etmektedir. Şehirler, 

devletin belirlediği genel kuralların yörede yaşayan insanlar tarafından uygulamaya 

geçirildiği yerlerdir. Şehirleri oluşturan halkın sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları 

incelenerek devletin gerçek yapısını ortaya çıkaracak verilere ulaşmak mümkündür.  

Şehirlerin genel tarihini anlatan çalışmaların yanı sıra Osmanlı Devleti’nin 

çeşitli dönemlerine ait olan birçok tez çalışması ve müstakil çalışmalar yapılmıştır. 

Şehirlerin Milli Mücadele Dönemi’ndeki durumlarını ve bu mücadeledeki rollerini 

anlatan araştırmalar da önem kazanmıştır. Bununla birlikte, birbirini tamamlayacak yeni 

araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Şehir tarihiyle ilgili değerli çalışmalar bulunmakla birlikte, birbirini 

tamamlayacak yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Biz bu araştırmamızda Anadolu’nun ortasında yer alan ve ilk çağlardan beri 

birçok kültür ve medeniyete şahitlik etmiş bulunan Kırşehir’i incelemeye çalıştık. 

Kırşehir’in XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki yönetimi, kurumları, nüfusu, sosyal, 

ekonomik ve kültürel yapısını o döneme ait belgeler ışığında değerlendirmeye aldık. 

Siyasî gelişmelerin Kırşehir’deki tesirleri de incelemeye dahil edildi. 

Kırşehir’in daha önceki dönemlerine ilişkin kıymetli araştırmalar bulunmakla 

birlikte Osmanlı’nın son dönemlerindeki durumu hakkında belgelere dayanan yeterli 

çalışma bulunmaması, bizi böyle bir araştırma yapmaya teşvik etti. Ayrıca incelediğimiz 

dönem devletin çeşitli savaş ve isyanlarla uğraştığı ve  bir taraftan da her alanda yenilik 

ve değişmenin yaşandığı buhranlı bir dönemdir.  

Araştırmamızda büyük oranda incelediğimiz döneme ait belgelerden 

yararlandık. Bunun yanı sıra konunun aydınlatılması için daha önce yazılmış olan 

eserlerden de faydalandık. Bahsedilen konunun daha iyi anlaşılabilemsi amacıayla, 

metin  içinde ve dipnotlarda çok sayıda belgeye yer vermeye çalıştık. Kırşehir’in  

Anadolu şehirleri arasındaki yerini tespit edebilmek için Anadolu’nun diğer yerleriyle 
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ve özellikle civar şehirlerle ilgili, yakın dönemlere ait olan araştırma ve makalelerden de 

istifade edilmiştir. 
1
 

Kırşehir şer’iye sicilleri ve vilayet salnameleri XIX. yüzyılın son çeyreğine ait 

olduğundan, çalışmamızın bazı bölümleri daha ziyade bu döneme ait belgeleri ihtiva 

etmektedir. Daha önceki dönemle ilgili bilgileri de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden 

temin ettiğimiz belgeler ışığında vermeye çalıştık. 

 

B- KAYNAKLAR 

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatı 

kuruluşlarından olan Divân-ı Hümayun, Bâb-ı Defteri ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli)’ye ve 

bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikalarla saraya ait diğer 

belgeler bulunmaktadır 
2
. 

 

a. Bâb-ı Âli Sadaret Dairesi Kalemlerine Ait Belgeler 

XVII. yüzyıldan itibaren Divân-ı Hümayun’un önemini kaybetmeye 

başlamasıyla devlet işleri Sadrazam konağı olan Bâb-ı Âsafî’de görülmeye başlamıştır. 

I. Abdülhamid devrinden itibaren ise sadrazamların resmî makamlarına Bâb-ı Âli adı 

verilmiştir. 

Bâb-ı Âli’de evrakın giriş ve çıkışının kontrol edilip kaydının yapıldığı iki kayıt 

odası görülmektedir: Dahiliye Kalemi ve Bâb-ı Âli Evrak Odası. 1872 yılında Dahiliye 

Kalemi’nin ortadan kalkmasıyla birlikte bu kalemin görevleri de Bâb-ı Âli Evrak 

Odası’na verilmiştir. Böylece Bâb-ı Âli ile nezaret ve vilayetler arasında gelen-giden 

evrakın kaydedilmesi ve işlemlerinin yürütülmesi bu oda tarafından yapılmıştır.  

                                                
1  Nuri Köstüklü, Hamid Sancağı ve Türkiye ( 182 Numaralı Isparta Şer’iye Siciline Göre), Selçuk Ü. 
Yay., Konya 1993; Muhiddin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya ( 1756 – 1856 ), Basılmamış 

Doktora Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1993; İsmail Cansız, Şer’iye Sicillerine Göre 

XIX. Yüzyıl Sonlarında Yozgat Sancağı, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara 1996; Orhan Sakin, Bozok Sancağı ve Yozgat, Ankara Ofset, Ankara 2004; İlhan Gedik, 20. 

Yüzyıl Başlarında Niğde, Niğde 1996; Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara 1998; M. Emin Yolalıcı, XIX. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağı’nın Sosyal ve 

Ekonomik Yapısı, TTK Yay., Ankara 1998;  I. ve IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 

Erciyes Ü. Yay., Kayseri 1998-2003. vd.  
2   Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2000, s. 

VIII. 
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Bâb-ı Âli’deki Sadaret Dairesi ve çevresinde oluşan diğer dairelerin 

bünyelerindeki kalem, oda ve müdüriyetlerde pek çok belge birikmiştir 
3
.  Bu çalışmada 

Sadaret Dairesi’ne ait, aşağıda belirtilen belgelerden istifade edilmiştir.  

 

İradeler 

Arapça bir kelime olan irade, “dileme, isteme, emir, ferman” anlamına 

gelmektedir. Osmanlı diplomatiğinde ise padişahın emrinin mabeyn başkâtibi tarafından 

sadrazama bildirildiği bir belge çeşididir
4
. İradelerin düzenlenmesi genel olarak 

Tanzimat’la birlikte başlamış ve İstanbul Hükümeti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir. 

Mabeyn başkâtibi tarafından yazıya geçirilen padişah emirleri Sadaret bünyesindeki 

Âmedi Odası’nda İrade Kayıt Defterleri’ne kaydedilerek yürürlüğe girerdi.   

İradeler başlangıçta Dahiliye, Hariciye, Meclis-i Vâlâ olarak üç kısma 

ayrılmıştır. 1853’ten itibaren Meclis-i Mahsus iradeleri oluşmaya başlamış, 1868’de 

Meclis-i Vâlâ’nın kaldırılmasından sonra kurulan Şûra-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı 

Adliye’nin kararları üzerine çıkarılan iradeler de ayrı kaydedilmiştir. 1916 yılına kadar 

nezaret ve daireler esas alınarak tertip olunan iradeler bu tarihten sonra dosya usulüne 

göre tasnif edilmiş ve konularına göre sınıflandırılmıştır
5
.  

 Araştırmamızda Dahiliye’ye ait irade grubundan 6, Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’ye 

ait iradelerden 1 adet belgeden faydalanılmıştır. Dahiliye iradeleri, yeni kurulan 

mahallelere verilen isimler, rütbe tevcihi, mutasarrıf tayini, hapishane inşası ve 

hakkında çok sayıda şikayet olan aşiret reisiyle ilgilidir. Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’ye ait 

bir irade ise katl suçuna verilen idam cezasını ihtiva etmektedir.  

 

Sadaret Mektubî Kalemi Belgeleri 

Mektubî Kalemi, Sadaret teşkilatı içinde önemli bir yere sahip olan ve Osmanlı 

Devleti’nin ilk devirlerinden beri hizmet veren bir kalemdir. Tanzimat’tan sonra da 

Sadaret’in gerek İstanbul’daki nezaret ve dairelerle yaptığı gerekse taşra ile yaptığı 

yazışmaları yürütmüştür. Mektubî Kalemi’nce yapılan yazışmalar muhtelif kısımlara 

                                                
3   A.g.e., s. XL, 308-309 
4   Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1994, 

s. 183. 
5   Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 309-312.  
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ayrılmıştır
6
. Çalışmamızda faydalandığımız Sadaret Mektubî Kalemi belge grupları 

şöyledir: 

- Mühimme odası belgeleri 

- Umum vilayet yazışmalarına ait belgeler 

- Nezaret ve devair yazışmalarına ait belgeler 

- Meclis-i Vâlâ yazışmalarına ait belgeler 

- Deavî yazışmalarına ait belgeler 

Sadaret Mektubî Kalemi belgeleri, BOA belgeleri arasında en fazla sayıda 

yararlandığımız grubu oluşturmaktadır. Mühimme odası belgelerinden, telgraf hattının 

kurulması, kolera salgını, asayişin sağlanması, polis tayini, muhacirlerin işlemleri 

hususunda yararlanılmıştır. Umum vilayet yazışmalarına ait belgelerle, çeşitli devlet 

görevlileri hakkında yapılan şikayetler ve sonuçları, Nogay muhacirlerinin iskanları, 

aşiretlerin istek ve şikayetleri gibi konularda önemli bilgilere ulaşılmıştır. Zikredilen 

diğer belgeler de alacak tahsili, müftü tayini, mehir alınmasıyla ilgili anlaşmazlık gibi 

çeşitli konularla ilgilidir.  

 

Sadaret Divân Kalemi Belgeleri 

Divân-ı Hümayun, fiilen ortadan kalktıktan sonra artık bu tabir, bir sembol 

olarak Bâb-ı Âli’de bir kalemi ifade eder olmuştur. Tanzimat öncesinde ayrı ayrı 

kalemler durumunda bulunan Beylikçi, Tahvil ve Ruus kalemlerine ait olan evrak Bâb-ı 

Âli’de tek kalem halinde Divân-ı Hümayun kaleminde toplanmıştır
7
. Bu çalışmada 

Sadaret Divân Kalemi’ne ait Kırşehir kazasına müdür tayin edilmesiyle ilgili  bir belge 

kullanılmıştır. 

 

b. Yıldız Sarayı Arşivi Belgeleri 

Sultan II. Abdülhamid tahta çıkışından bir müddet sonra ikamet mahalli olarak 

Yıldız Sarayı’nı seçmiş ve devleti buradan idare etmiştir. 33 yıllık saltanatı sırasında 

Yıldız Sarayı’nda belge sayısı her sene artarak bir arşiv teşekkül etmiştir. Bu grupta yer 

alan şu belgelerden yararlanılmıştır: 

                                                
6   A.g.e., s. 332. 
7   A.g.e., s. 328. 
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-  Yıldız Esas Evrakı 

- Mütenevvi Maruzat Evrakı 

- Yıldız Perakende Evrakı 

Perakende Evrak Bölümü, II. Abdülhamid’in saltanat yıllarına ait “maruzat” 

adıyla Saray’a sunulan yazılar ile Mabeyn-i Hümayun’da günlük işler neticesinde 

biriken evrakı ihtiva etmektedir. Yıldız fonları arasında dosya sayısı açısından en fazla, 

belge çeşidi bakımından da çeşitlilik arz eden bölümdür
8
.  Perakende Evrak tasnifinden 

yararlanılan belgeler ise şöyledir: Komisyonlar Maruzatı, Umum Vilayetler Tahriratı, 

Yaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkân-ı Harbiye Dairesi, Sıhhiye Nezareti Maruzatı, 

Askerî Maruzat, Maliye Nezareti Maruzatı, Arzuhal ve Jurnaller. 

Rışvan aşireti reisi Kürt Mustafa Bey ile ilgili dava kayıtları, mültezimlerin 

borçları ve diğer sorunları, kuraklık ve kıtlık dönemi, Ermenilerin çıkardığı hadiseler, 

sıhhiye jurnali, Kırşehir’e ait nüfus ve diğer istatistik bilgileri, bu belge grubundan elde 

edilen önemli verilerdir.  

 

c. Nezaretlere Ait Belgeler 

Dahiliye Nezareti Belgeleri 

Tanzimat Dönemi’nde Dahiliye Nezareti çeşitli defalar kurulmuş, kaldırılmış 

veya başka bir birime bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1877 yılında üçüncü kez 

teşekkül eden Dahiliye Nezareti, bundan böyle de müstakil bir nezaret olarak varlığını 

sürdürmüştür. Nezaret teşkilatında çeşitli kalem ve komisyonlar yer almıştır
9
. 

Çalışmamızda, mültezimlerle ilgili meseleler, hakkında şikayet olan mutasarrıf 

Abdullah Efendi’nin durumu ve polis tayini konusunda Dahiliye Nezareti Mektubî 

Kalemi ve Islahat Komisyonu’na ait belgelerden faydalanılmıştır. 

Hariciye Nezareti Belgeleri 

1835 yılında kurulan Hariciye Nezareti 1878 yılına kadar Bâb-ı Âli’ nin içinde 

yer almış bu yıldan sonra müstakil bir duruma gelmiştir
10

. Hariciye Nezareti Mektubî 

Kalemi’ne  ait, İngiliz bir tacirin Kırşehir müdüründe olan alacağının tahsiliyle ilgili  bir 

belge araştırmamızda kullanılmıştır. 

                                                
8   A.g.e., s. 361-369. 
9   A.g.e., s. 238. 
10    A.g.e., s. 386. 
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Zabtiye Nezareti Belgeleri 

Zabtiye Nezareti’ne ait mevcut arşiv malzemesini genellikle  diğer nezaret, daire 

ve vilayetlerle yapılan yazışmalar oluşturmaktadır
11

. Bu gruba ait polis tayini ve 

hizmetlerini ihtiva eden  iki belgeden yararlanılmıştır. 

 

2. Şer’iye Sicilleri 

Şer’iye mahkemelerinde bakılan çeşitli dava kayıtlarını, verilen hüküm ve 

kararları, devlet merkeziyle yapılan yazışmalarla, ferman, emir, divân tezkiresi gibi 

belgeleri ihtiva eden şer’iye sicilleri Osmanlı tarihi araştırmalarının en önemli 

kaynakları arasındadır. Şer’iye sicilleri, mahallî esnaf teşkilatına, ticaret hayatına, eşya 

fiyatlarına ait belgelerle, ölenlerin terekelerinin zabt ve taksimini gösteren tereke 

kayıtlarını ve siyasî, sosyal, iktisadî, idarî, askerî ve kültür tarihi açısından önemli daha 

birçok belgeyi içermektedir
12

. 

İstanbul Müftülüğü dışındaki tüm şer’iye sicilleri 1991 yılından itibaren Ankara 

Millî Kütüphane bünyesinde toplanmıştır. Burada Kırşehir’e ait yaklaşık 30 şer’iye 

sicili bulunmaktadır
13

.  Bunlardan 16’sı incelediğimiz döneme aittir. Bu 16 sicil gözden 

geçirilmiş, bir kısmının sayfalarının eksik ve önemli ölçüde yıpranmış olduğu 

görülmüştür. 

Bu çalışmada Kırşehir’e ait mevcut olan ilk sicil ve incelediğimiz dönemin son 

yıllarını ihtiva eden 14 numaralı sicil ile bu iki sicil arasındaki dönemi içeren 6 ve 10 

numaralı şer’iye sicillerinden yararlanılmıştır. 1 ve 14 numaralı sicillerin aynen 

transkripsiyonu yapılmış, 6 ve 10 numaralı siciller de okunup özeti çıkarılmıştır.  

1 numaralı şer’iye sicilinde 1865 yılına ait bir belge, 1875 yılına ait ise iki belge 

bulunmaktadır. Diğer belgeler 1878-1884 yıllarına aittir. 1 numaralı sicil sonradan yeni 

rakamlarla numaralanmıştır. Belgelerin bir kısmına ise eski rakamlarla numara 

verilmiştir. Ancak verilen rakamlar belgeleri tam olarak sıralamadığı, bazı sayfalarda 

farklılık olduğu ve belgelerin bir kısmına hiç numara verilmediğinden, biz baştan 

                                                
11   A.g.e., s. 394. 
12   İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Şer’î Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Mecmuası, C.IV, S. 29, Ankara 1935, s. 366; 

T. Mümtaz Yaman, “Şer’î Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Mecmuası, C. XII, S. 68, Ankara 1938, s. 154; 

Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri Mahiyeti Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler , C.1, İstanbul 

1988, s. 12;  Nuri Köstüklü, Hamid Sancağı ve Türkiye, s.8. 
13   Numaralanmış şer’iye sicillerinin yanı sıra aralarda çeşitli tarihlere ait siciller bulunmaktadır.  
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itibaren belgeleri yeniden numaralandırdık. İyice silinmiş olduğu için okunamayan 

birkaç belgeye numara vermedik. Baştan sona numaralanan 334 belgenin çoğunluğunu 

tereke taksimi ile ilgili kayıtlar oluşturmaktadır. Diğer belgeler ise idane, nafaka takdiri, 

vasî tayini, ölümün şahitlerle bildirilmesi, rüşdünü ispat edenlere eytam sandığındaki 

paralarının teslimi gibi konularla ilgilidir. 

6 ve 10 numaralı şer’iye sicillerinin sayfaları eski rakamlarla numaralıdır. Belge 

numaraları, diğer sicilde bahsedildiği gibi eksik olduğundan, tarafımızdan yeniden 

numaralanmıştır. 1884-1887 yıllarını kapsayan 6 numaralı sicil 179 sayfa ve 203 

belgeden, 1887-1892 yıllarını içine alan 10 numaralı sicil ise 184 sayfa ve 328 belgeden 

oluşmaktadır. 6 numaralı sicilin başlangıç kısmından, 10 numaralı sicilin sonlarından 

eksik olduğu anlaşılmaktadır. Her iki sicilde de yıpranmış olduğundan okunamayan 

birkaç belge bulunmaktadır. Bu iki sicilin büyük bir kısmını terekeler teşkil etmektedir. 

Diğer belgeler eytam sandığındaki paranın muhasebesi, idane, nafaka takdiri, yave satışı 

ve hibe ile ilgili konuları ihtiva etmektedir. 

14 numaralı sicilin sayfaları eski rakamlarla numaralıdır. Fakat belgelere numara 

verilmediği için belgeleri biz numaralandırdık. Sicil 291 sayfa ve 427 belgeden 

oluşmaktadır. 1896-1899 yıllarına ait olan belgeler, miras anlaşmazlığı, alış-veriş 

anlaşmazlığı, nikah, boşanma, nafaka, vakıf, mütevelli, vasî, nâzır tayini, hayvan 

hırsızlığı gibi çok çeşitli konuları içermektedir. 

Bu dört sicilde yer alan belgelerin özenle yazılmadığı anlaşılmaktadır. Üstü 

karalanmış kelime ve cümlelerin, satır aralarına sıkıştırılmış eklemelerin bulunduğu, 

imla hatalarının ve bazı yerlerde çok zor okunabilen yazı şekillerinin olduğu 

görülmektedir. 
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3. Salnameler 

Farsça bir terkip olan “salname” Türkçede yıllık kelimesi ile eş anlamlıdır. 

Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1847 yılından itibaren yılda bir kez resmî devlet salnamesi 

çıkarılmaya başlanmıştır. “Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye” adıyla yayınlanan 

devlet salnameleri 1912 yılına kadar her sene düzenli olarak çıkarılmıştır
14

. 1869 yılında 

vilayet salnameleri, daha sonra da çeşitli nezaretlere ait salnameler çıkarılmıştır. 

Vilayet salnameleri ait oldukları vilayetin, yönetimi, ekonomik yapısı, geçim 

kaynakları, eğitimi, coğrafya ve tarihine ilişkin özet bilgilerle, nüfus, meslek ve iş 

alanları, önemli yapıları ve benzeri bilgileri kapsamaktadır. Bu bakımdan vilayet 

salnameleri son dönem vilayet tarihleri için önemli kaynaklardır
15

. 

Bu çalışmada; 1263 (1847)- 1297 (1880) tarihleri arasında yer alan devlet 

salnamelerinin 14’ünden yararlanılmıştır. Ayrıca 1293 (1876), 1300 (1882), 1309 

(1891), 1311 (1893), 1318 (1900) tarihli Ankara Vilayet Salnameleri’nden 

faydalanılmıştır. Devlet salnamalerinden, özellikle idarî taksimat, çeşitli kurumlar ve 

eğitim konusunda yararlanılmıştır. Vilayet salnamelerinden, Kırşehir’deki kurumlar, 

idareci ve diğer devlet görevlileri, nüfus durumu, coğrafî özellikler, maden ve tuzlalar, 

yetiştirilen ürünler, hayvanlar, vergi çeşit ve miktarı, okullar ve diğer yapılar, kaza, köy 

ve mahalleler ve askerî yapılanma hakanda çok önemli veriler elde edilmiştir.  

Bahsedilen bu kaynaklar dışında bazı nizamnameler için “Düstur”’dan 

yararlanılmıştır. Ayrıca çeşitli konularda yayınlanmış tetkik eser ve makalelerden de 

istifade edilmiştir.
16

 

 

 

 

 

 

                                                
14  M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, MEB Yay. İstanbul 1993, s. 

105. 
15   Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay., 

Ankara 1991, s. 293. 
16    Kırşehirdeki vakıflarla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nden yararlanmak 

istediğimizde, arşivin uzun süredir araştırmaya kapalı olduğu söylendi. İleride araştırmaya tekrar 

açıldığında, bu arşivdeki belgeleri çalışmamıza almayı düşünmekteyiz.  
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C.  XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR KIRŞEHİR’E GENEL 

BİR BAKIŞ 

 

Kırşehir’in Tarih Öncesi Dönemleri, yöredeki pek çok höyükle ve bunların 

ikisinde yapılan araştırmalarla aydınlanmaktadır. 1931’de Louis Delaporte’un 

Kırşehir’den yaklaşık 35-40 km. uzaklıktaki Hashöyük’te başlattığı kazı çalışmalarını, 

1943’te Halet Çambel sürdürmüştür. Araştırılan ikinci höyük ise Kırşehir ya da Kale 

(Kaletepe) adıyla bilinen höyüktür. Bu iki höyükte Kırşehir’in Tarih Öncesi Dönemleri, 

İlk Tunç Çağ kültürünün çeşitli evreleriyle temsil edilmektedir
17

. 

Kırşehir’de Yazılı Tarih Dönemi Hititler’le başlamış olmakla birlikte şehrin bu 

dönemdeki adı bilinmemektedir. Hattuşaş’tan (Boğazköy) güneye inen yol üstünde 

bulunan Kırşehir, Hititler’in yerleşim alanı olan Kızılırmak yayı içinde olduğundan 

burada bir Hitit yerleşmesi olduğu düşünülmektedir. Daha sonra yöreye Frigler, Persler, 

Makedonya ve  Kapadokya Krallığı hakim olmuş, Kapadokya, Roma’ya bağlı bir eyalet 

durumuna düşünce bölgenin doğu kısmında kalmıştır
18

. 

W.M. Ramsay, Bizans döneminde Kırşehir’i Mocissus olarak teşhis ediyor. H. 

Kiepert de haritalarında Kırşehir’in yerini Mocissus ile beraber yine eski devirlerde adı 

geçen Aquae Saravenae (Su Şehri) olarak gösteriyor. Şehir, İmparator I. Justinian 

zamanında (527-565) Justinianopolis adını almıştır. Ancak bu adın ne kadar süreyle 

kullanıldığı bilinmemektedir
19

. 

VII. yüzyılın başlarında İran Sasanî Devleti bölgeyi istila etmiş, bu devletin 

yıkılmasından sonra VIII. yüzyıl  başlarına kadar Arap akınları devam etmiştir 
20

. 

Kırşehir ve dolaylarında zaman zaman Alan, Kelt ve Kuman gibi Türk soyundan gelen 

kavimlerin yerleştikleri;  IX. ve X. yüzyıllardan  itibaren de Oğuz ve Karluk 

boylarından birçok aşiretin geldiği, yöredeki coğrafya ve kültür adlarından; vesika ve 

eserlerden anlaşılmaktadır 
21

.   

                                                
17   Yurt Ansiklopedisi, “Kırşehir”, C. 7, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982-1983, s. 4909. 
18  Avşar Cihan, Kırşehir ve İlçeleri, Özgün Matbaacılık, Kırşehir 1990, s. 27. 
19   İslam Ansiklopedisi, “Kırşehir” C. 6 , Maarif Vekaleti Yay., İstanbul 1955, s. 764. 
20    Cihan, a.g.e., s. 28. 
21    Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehri – Gülşehri ve Babailer – Ahiler – Bektaşiler, İstanbul 1948,   

      s.13.(Bundan sonra bu esere yapılan atıflarda “Tarihte Kırşehri”kısaltması kullanılmıştır.) 
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1071’de Bizanslıları yenilgiye uğratan  Türkler, Anadolu içlerine yayılarak 

Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah 

Kırşehir’i de Türk topraklarına kattı
22

. Bu dönemde şehir, “Kırşehri” adı ile 

bilinmekteydi. Şehrin bu adı, kurulduğu yerin ve çevrenin tabii özelliklerinden almış 

olması muhtemeldir. Bunun yanında, kısa bir süre de olsa şehir bazen “Gülşehri” adı ile 

de anılmıştır
23

. Bundan sonraki yıllar Türklerin akın akın Anadolu’ya geldiği yıllardır. 

Anadolu’nun diğer yerlerine gelip yerleşen Türkler gibi Kırşehir’e gelenler de 

oturdukları yörelere diğer Türkçe isimlerle birlikte kendi boy ve soylarının adını da 

vermişlerdir
24

. İncelediğimiz dönemde ve bugün dahi Kırşehir ili sınırları içinde çeşitli 

Türk boylarının varlığına işaret eden adlara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Haçlı seferleri sırasında Orta Anadolu toprakları tekrar elden çıktı. 1. Kılıç 

Arslan’ın ölümünden sonra (1107) karışıklıktan yararlanan Danişmendliler 1120’lerde 

Kırşehir’i aldılar. Ama II. Kılıç Arslan, 1174’te Danişmendli Beyliği’ni tümüyle 

kendine bağladı
25

. 1228 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, 

Mengücüklülerin Erzincan-Kemah kolunu hakimiyeti altına aldı. Şebinkarahisar’ı 

direniş göstermeksizin teslim eden Mengücük hanedanından Muzafferüddin 

Muhammed’e Kırşehir’i dirlik olarak verdi 
26

.  

1243’te Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilen Anadolu Selçukluları onlara 

vergi veren bir devlet durumuna geldi. IV. Kılıç Arslan zamanında Cacaoğlu Nureddin, 

1262’de Kırşehir’e subaşı oldu. Şehir onun zamanında çok gelişti ve bayındır bir 

duruma geldi. Cacabey Medrese ve Külliyesi’ni kurdu. 1277’de Memlükler, İlhanlı-

Selçuklu ordusunu yenince Cacaoğlu Nureddin Bey esir düştü. II. Mesut’un başa geçtiği 

dönemde İlhanlı Komutanı Baltu Noyan, Kırşehir’de Malya Ovası’nda yenilgiye 

uğratıldı. Bu sırada Kırşehir ve çevresi yakılıp yıkıldı. Anadolu’da karışıklık başlayınca 

                                                
22    Cihan, a.g.e., s. 28. 
23   İlhan Şahin, “Kırşehir Tarihinin Bazı Meselelerine Dair”, II. Uluslar arası Ahilik Kültürü 

Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kırşehir 1999, s. 278. Osmanlı’nın daha önceki 

dönemlerinde olduğu gibi incelediğimiz döneme ait şer’iye sicilleri, salnameler ve diğer arşiv 

belgelerinde de şehrin adı “Kırşehri” olarak yer almaktadır. Şehrin adı, Cumhuriyet döneminde 

“Kırşehir” biçimini almıştır.  
24   Cihan, a.g.e., s. 28. 
25   A.g.e., s. 28. 
26     Şahin, “Kırşehir”, DİA, C. 25, Ankara 2002, s. 481. 
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Kırşehir bir müddet Eretna Beyliği’ne bağlandı
27

. 1389’da Kara Tatarların önderi 

Mürüvvet Bey Kırşehir’i ele geçirerek Kadı Burhaneddin’e teslim etti
28

. 

Osmanlı Sultanı I. Bayezid’in Anadolu birliğini sağlamakta kararlı görünmesi, 

Kadı Burhaneddin’i Candaroğulları Beyi Süleyman Paşa ile Osmanlılara karşı 

birleştirdi. Ama bu hareket yarıda kaldı. Timur’un Anadolu’ya geldiğini duyan 

Karamanlılar 1394’te Kırşehir’i yağmaladılar. Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman 

Çelebi 1398’de Akkoyunlular’ı yenerek Sivas, Tokat, Kırşehir ve Kayseri’yi 

Osmanlılara bağladı
29

. 

Selçuklulardan itibaren özellikle tüm on dördüncü asır ve on beşinci asrın ilk 

yarısında Anadolu’daki Türk-İslam kültür merkezleri arasında yer alan Konya, Kayseri, 

Sivas, Ankara v.s. gibi şehirlerin yanında, Kırşehir de bir ilim merkezi olmuştu
30

. 

Kırşehir, Orta Çağ Anadolu tarihinde çok ehemmiyetli bir rol oynamış olan ahiliğin 

merkezi olmuş, bu teşkilatın kurucusu sayılan Ahi Evran buraya yerleşmiştir
31

. Diğer 

taraftan Türklerin ilk dini Şamanlıkla İslamlığın birleşimi olan Babailer tarikatının 

Anadolu’da yayıcısı ve Türk birliğinin koruyucusu olan Baba İlyas buraya gelmiştir. 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in 1277 tarihinde çıkardığı bir fermanla Türkçe’nin resmî 

dil olarak ilan edilişinde Baba İlyas’ın oğlu Muhlis Paşa’nın büyük bir etkisi olduğu 

söylenmektedir
32

. Yine Baba İlyas’ın torunu meşhur mutasavvıf şair Âşık Paşa Türk 

diline Garipname gibi bir şaheser kazandırmıştır. Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin fikir ve 

yolunu yani Mevleviliği Kırşehir’e getiren Şeyh Süleyman Türkmanî ile Şeyh İsa 

Mahmud ve Şeyh Kaya’nın kurmuş olduğu veya adına kurulmuş olan zaviyeler 

Kırşehir’de yer almaktadır. Caca Bey Medresesi’nin Kırşehir merkezinde, Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin tesis etmiş olduğu zaviyenin ise Kırşehir’in hemen yakınında, bugün kendi 

adıyla bilinen Hacıbektaş kazasında bulunması, yine XIII. asrın ortaları veya sonlarıyla 

                                                
27   YA, a.g.m., s. 4912. 
28   Aziz B. Erdeşir-i  Esterabadi, Bezm u Rezm, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara 1990, s. 358. 
29  Cihan, a.g.e., s. 29. 
30   İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri , TTK Yayınları, 

Ankara 1988, s. 211. 
31   İA, a.g.m., s. 765. 
32   Cevat Hakkı Tarım, Kırşehir Tarihinde Mevlana veMevleviler, Sümer Matbaası,Kayseri 1961,s.9-10. 
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XIV. asrın başlarında yaşamış olan Ahmed Gülşehri’nin eserlerini Kırşehir’de kaleme 

alması
33

,  Kırşehir’in Türk tarih ve kültürü içindeki önemini anlatmaktadır.  

Kırşehir, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki şehirler arasında 

önemli bir ticarî ve ekonomik fonksiyona sahipti. Bunda şehrin hem Ahiliğin merkezi 

durumunda olmasının, hem de o dönemde doğu – batı ve güney – kuzey ana yolları 

üzerinde bulunmasının önemli rolü vardı. Kırşehir emiri Cacaoğlu Nureddin’in 1272 

tarihli vakfıyesinden tespit edildiğine göre şehirde çeşitli meslek dallarıyla ilgili birçok 

çarşı bulunmaktaydı. Muhtemelen çevredeki konar-göçer Türkmenlerin rağbet ettiği ve 

Türkmenpazarı adıyla bilinen bir pazar da kurulmaktaydı 
34

.  Kırşehir’in Osmanlı 

idaresine girmesinden sonra  ticarî ve ekonomik hareketliliğin gösterğesi olan çarşı ve 

pazarların kaydedilmediği görülmektedir. Bu durum, XV. yüzyıl ortalarında bir sınır 

şehri olması ve tahribata uğramasıyla açıklanabilir 
35

.  

XIII. yüzyılın ortalarında Anadolu, Moğollar tarafından fiilen işgal edilmişti. Bu 

işgal süresince kendilerine Tatar, Kara Tatar ve bazen de Kara Tatar Türkmenleri denen 

Moğol göçebe oymakları, başta Yozgat bölgesi olmak üzere Sivas, Kırşehir, Çorum ve 

Konya’ya kadar olan bölgeleri kendilerine yurt tutmuşlardı. Bu oymakların önemli bir 

kısmı, Yıldırım Bayezid’e karşı 1402 Ankara Savaşı’nı kazanan Timur tarafından 

Türkistan’a götürüldü. Onlardan boşalan yerleri ise yoğun bir şekilde Dulkadirli 

Beyliği’ne mensup oymaklar  yurt tutmaya başladılar. Bu oymakların Oğuzların Bozok 

koluna mensup olması, o dönemden itibaren bugünkü Yozgat bölgesine Bozok adı 

verilmesine sebep oldu. Gelen bu oymakların önemli bir kısmının başta Bozok ve 

Kırşehir bölgesini yurt tutması ve yerleşmesi sonucunda bu bölgeler Dulkadirli 

Beyliği’nin sınırlarına dahil oldular.  

Kırşehir ve bölgesinin Dulkadir beylerinin oğulları tarafından idare edildiği 

1480 yıllarına doğru gelindiğinde, Osmanlılarla Memlükler arasında Dulkadir Beyliği 

üzerindeki nüfuz mücadelesi oldukça şiddetlenmişti. Bu mücadelede Fatih Sultan 

                                                
33   İlhan Şahin, “Şeyh Süleyman-ı Türkmani Zaviyesinin Vakıflarına Dair”, XX. Ahilik Bayramı 

Kongresi Tebliğleri, Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonu Yay., Kırşehir 1984, s. 

57.(Bundan sonra bu makaleye yapılan atıflarda “Şeyh Süleyman-ı Türkmani ...”kısaltması 

kullanılmıştır. 
34     Şahin, “Kırşehir”, s. 483; Ahmet Temir, Kırşehir Emiri Caca oğlu Nured-din’in 1272 Tarihli  

       Arapça-Moğolca Vakfıyesi, TTK Yay., Ankara 1959, s.23-115. 
35    Şahin, “Kırşehir”, s. 483. 
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Mehmed Dulkadirli tahtına geçmek hususunda Memlüklerin desteklediği Şah Budak’a 

karşı Alaüddevle Bey’i desteklemekte idi. Anlaşıldığı kadarıyla Alaüddevle Bey, 

beyliğin Kırşehir ve Bozok bölgelerine hakimdi. Alaüddevle Bey, merkezi Maraş olan 

Dulkadir Beyliği’nin başına geçince, merkezden uzak olan Kırşehir bölgesinin de 

Osmanlıların idaresine geçtiği anlaşılmaktadır. 

Kırşehir, Osmanlı idaresinin ilk yılları olan 1485’te “Vilayet-i Kırşehri” adı 

altında Rum eyaletine bağlı bulunmakta idi. 

Buradaki vilayet tabiri, bugünkü anladığımız manada idarî bir üniteyi değil, 

muayyen bir idarî bölgeyi karşılamak için kullanılmaktaydı
36

. Kırşehir’in, Osmanlı 

idaresine girdikten sonraki 1485 yılında tahminen 1000 civarında nüfusa sahip olduğu 

ve gayr-i müslim nüfusun ise hiç bulunmadığı o dönemdeki Tahrir Defterleri 

incelenerek tespit edilmiştir
37

. Bu tarihte dikkati çeken en önemli hususiyet, şehirde 

fiziki bakımdan henüz mahalleşmenin mevcut olmaması idi. Böyle olmakla birlikte 

şehirdeki meskenlerin Cacabey Medresesi ile Ahi Evran, Âşık Paşa, Şeyh Süleyman ve 

Şeyh Kaya zaviyelerinin etrafında yoğunlaşmış olduğunu ve esnaf kesiminin faaliyet 

gösterdiği dükkanların ise daha çok kalenin eteklerinde yer aldığını söylemek 

mümkündür. Nüfusun bu kadar az olmasında, şehrin Osmanlı idaresine girmeden önce 

Türkmen Beylikleri arasındaki siyasî hadiseler ile Osmanlı idaresinin ilk yıllarında 

şehirden Rumeli’ye yapılan toplu iskanın önemli bir rolü olmuştur. 

 1526’da Bozok’un kazaları arasında yer alan Kırşehir 1554 tarihinden itibaren 

müstakil bir sancak haline getirilmiş ve Karaman eyaletine bağlanmıştır
38

. Kırşehir, 

Osmanlı idaresine girdikten sonra bir müddet sakin durumda kalmışıtır. Kanunî Sultan 

Süleyman döneminde birkaç Celalî ayaklanması olmuştur. 1526 yılında 1500-1600 

civarında bir nüfusu olan şehrin toplam 9 adet mahallesi vardı. 1584’te nüfusu 5000’e 

yükselen şehrin mahalle sayısı ise 17 idi
39

. İki tahrir arasında geçen 60 seneye yakın bir 

zamanda şehrin nüfusunda % 230’a varan artışın sebebi; konar-göçer aşiretlerin meskun 

                                                
36   Şahin, “Kırşehir Tarihinin Bazı Meselelerine Dair”., s. 280-281. 
37   Şahin, “Osmanlı Devrinde Kırşehir’in Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584)”, Türk Kültürü ve 

Ahilik: XXI. Ahilik Bayramı Sempozyumu Tebliğler(Kırşehir 13-15 Eylül 1985), İstanbul 1986,s. 228. 
38   A.g.m., s. 227. .(Bundan sonra bu makaleye yapılan atıflarda “Osmanlı Devrinde Kırşehir 

...”kısaltması kullanılmıştır. 

 
39   Şahin, “Kırşehir Tarihinin Bazı Meselelerine Dair”, s. 279. 
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olarak yaşamaya başlaması olarak görülebilir
40

. 1584’te sancağın başta merkez Kırşehir 

olmak üzere Hacıbektaş, Süleymanlı, Konur, Günyüzü, Dinek, Keskin ve Çiçekdağı 

adlarıyla bilinen sekiz nahiyesi vardı 
41

.  

XVII. yüzyılın başlarında Bozok, Kayseri, Niğde ve Kırşehir yöresinde Celalî 

elebaşılarından Tavil Ahmed ve kardeşi Meymun etkili olmuşlardır. Meymun topladığı 

adamlarıyla Kırşehir ve çevresini yağma etmiştir. Yine bu dönemde Hızır adlı bir zorba 

da Niğde ve Kırşehir’de huzursuzluk çıkarmıştır. Kuyucu Murat Paşa’nın yaptığı 

seferlerle bu celalîler yenilmiş ve adamlarının büyük bölümü yok edilmiştir. Bu olaylar 

sırasında halkın bir kısmı yerini terk etmek  zorunda kalmıştır 
42

.  

1647 yılında Kırşehir’de merkez kazayla birlikte Dinekkeskin, Süleymanlı, 

Yüzdeciyan, Hacıbektaş ve Konur kazaları mevcuttu. Buradaki Dinekkeskin kazası, 

daha önce zikredilen Dinek ve Keskin nahiyelerinin birleşmesiyle teşkil edilmişti 
43

.  

Devlet otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan âyânlardan Yozgat merkez olmak 

üzere Orta Anadolu’da güç kazanan Çapanoğulları Kırşehir’de de etkili olmuşlardır. 

Devlet, ülkede düzenin sağlanması ve asker toplanmasında zaman zaman bu âyânlardan 

yararlanmıştır. 1797 sonlarında Vidin âyânı ayaklanınca Çapanoğlu Süleyman Bey’den 

yardım istenmiş, o da Kırşehir yöresinden asker toplamıştır. 1799’da Fransızları 

Mısır’dan çıkarmak için hazırlık yapılırken Çapanoğlu Süleyman Bey’e gönderilen 

fermanla Kırşehir ve Aksaray’dan da 250 asker toplanması istenmiştir. Çapanoğlu 

Süleyman Bey’in, 1806’da başlayan Osmanlı-Rus savaşına asker göndererek yardım 

etmesine karşılık 1808’de Şarkikarahisar sancağı voyvodalığı, 1810’da Kayseri sancağı 

mütesellimliği, 1811’de de Kırşehir sancağı mütesellimliliği verilmiştir.  

II. Mahmud, padişahlığının son yıllarına kadar Çapanoğulları sülalesinin ileri 

gelenlerine çeşitli görevler vererek Bozok’tan uzak tutmuştur. I. Abdülmecid 

döneminde Çapanoğulları, yeniden etkili olmaya çalıştılarsa da başarılı olamamışlardır. 

XIX. yüzyılın ortalarına doğru Kırşehir, Çapanoğulları’nın nüfuz bölgesinin dışında 

kalmıştır 
44

.  

                                                
40   Şahin, “Osmanlı Devrinde Kırşehir…”, s. 229. 
41     Şahin, “Kırşehir”, s. 484. 
42     Cihan, a.g.e., s. 32; celalî ayaklanmaları için bkz. Mustafa Akdağ, Celalî İsyanları 1550-1603,  

       Ankara 1963. 
43     Şahin, “Kırşehir”, s. 484. 
44    YA,  a.g.m., s.  4914;  Çapanoğulları  ve  âyânlık için   bkz.   Uzunçarşılı,   “Çapanoğulları”,  Belleten,    
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Kırşehir yöresi Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde Karaman eyaletine bağlı 

bir sancak durumundaydı. 1831 Osmanlı nüfus sayımı kayıtlarında Kırşehir livası, yine 

Karaman eyaleti içinde yer almaktadır
45

. 

 

D.  KIRŞEHİR’İN  FİZİKÎ  DURUMU 

İç Anadolu Bölgesi’nde, Orta Kızılırmak havzasında yer alan Kırşehir 

toprakları, güneyden Kızılırmak, kuzeyden Deliceırmak, batıdan Kılıçözü vadileri ve 

doğudan Seyfe gölü çöküntü alanı ile çevrilidir. Şehir, Kızılırmak – Deliceırmak arasını 

dolduran “Kırşehir Masifi” olarak adlandırılan kütlenin üzerinde bulunur. İl merkezinin 

deniz seviyesinden yüksekliği 990 metredir. Toprakları genellikle 900-1200 metre 

yüksekliğinde yaylalardan oluşmuştur. Şehir, Türkiye’nin en geniş kapalı havzası olan 

“İç Anadolu Kapalı Havzası” nın doğusundadır. Bu havza yeryüzü şekillerini ve iklimi 

etkilemektedir 
46

.  

Kırşehir’deki dağlar, Yozgat yöresini kaplayan Bozok Platosu üzerinde 

belirginleşen dağların, Deliceırmak vadisinden sonraki uzantıları ve Nevşehir’in 

kuzeyini kaplayan Kızıldağ kütlesinin kuzeybatı yönündeki uzantıları durumundadır. 

Batıdan güneydoğuya doğru uzanan ve yükseltisi 1808 metre olan Baran dağı aynı 

zamanda şehrin en yüksek dağıdır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan 

Kervansaray dağları, Mecidiye (Çiçekdağı)’nin batısında yer alan Çiçek dağı ve 

Kaman’ın güneyinden güneydoğu yönüne uzanan Aliöllez dağı şehrin önemli 

dağlarıdır. Kervansaray ve Baran dağları ile Boztepe, Karacaviran köyleri eteklerinden 

başlayarak Yozgat, Kayseri sınırlarına kadar uzanan alanda Malya ovası yer 

almaktadır
47

.  

İç Anadolu’nun kuzeydoğusundan Kızıldağ’dan doğan Kızılırmak, Sivas, 

Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’i geçtikten sonra, kuzeybatıya döner ve Kırşehir’in 

güneyinden geçerek akışını sürdürür. Deliceırmak, Yozgat-Kırşehir sınırını oluşturacak 

                                                                                                                                          
      C. 38,  Ankara 1974,  s. 215 - 263;  Özcan  Mert,  XVIII.  ve  XIX. Yüzyıllarda  Çapanoğulları, Kültür  

      Bakanlığı Yay.,  Ankara 1980;  Yücel  Özkaya, Osmanlı  İmparatorluğunda  Âyânlık,  Ankara  1977.  
45   YA, a.g.m. s. 4914; Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1943, s. 113, 204. 
46    Cihan, a.g.e., s. 10-11; YA, a.g.m., s. 4896. 
47   YA, a.g.m., s. 4896-4897; Tarım, Kırşehir Ansiklopedisi, Sevinç Matbaası, Ankara 1960, s. 8-9. 
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şekilde kuzeybatı yönünde akar. Bu ırmaklar dışında çok sayıda küçük dere ve çaylar 

vardır. Şehirde göl sayısı azdır. En önemli gölü Mucur’daki Seyfe gölüdür
48

.  

Denizlerden hayli uzak, etrafı dağlarla çevrili olan Kırşehir’de karasal iklim 

özellikleri görülür. Kışlar sert ve soğuk geçer. Yazlar sıcak ve kurak, ilkbahar yağmurlu, 

sonbahar ise az yağışlıdır. İlkbaharda yağmurun az yağması ve sık sık esen samyeli 

dolayısıyla bazı dönemler kuraklık ve kıtlık görülmüştür 
49

. İç Anadolu’nun bozkır 

kuşağı içinde kalan şehir, karasal iklim özelliği nedeniyle doğal bitki örtüsünden 

yoksundur. Ormanlık alan yalnızca Mecidiye’nin kuzey kesimlerinde bulunmaktadır. 

Şehrin çeşitli yerlerindeki akarsu vadilerinde kavaklıklar ve meyve bahçeleri vardır 
50

. 

Sürüme elverişli topraklar hayli geniş alan kaplamakta, engebe ve eğim de fazla 

olmamakla birlikte, yükseltinin fazlalığı ve yağış özelliği, yetiştirilen ürün türlerini 

kısıtlamaktadır 
51

.  

Eski ve volkanik bir jeolojik yapısı olan Kırşehir, kaplıcalar bakımından zengin 

yörelerden biridir. Şehrin güneyinde Terme, 15 km. batısında Karakurt, Mecidiye’de 

Bulamaçlı, Avanos’ta Kozoğlu ve Hamamorta kaplıcalarının dışında birkaç küçük 

kaplıca daha vardır 
52

. Karakurt kaplıcası ve yanında bulunan türbe, Selçuklular 

devrinde yaşadığı düşünülen Karakurt Baba (Kalender Baba) namına izafe edilmiştir 
53

.  

 

                                                
48   1891 AVS, s. 229-230; YA, a.g.m., s. 4897-4898. Kırşehir haritası için bkz. EK : 19. 
49   Tarım, Kırşehir Ansiklopedisi, s. 12; bkz. “Kuraklık ve Kıtlık” başlıklı kısım. 
50   1893 AVS, s. 293-296. 
51   YA, a.g.m., s. 4902-4924. 
52   1891 AVS, s. 293-297; Tarım, Kırşehir Tarih ve Coğrafya Lûgatı, V. Matbaa, Kırşehir 1940, s. 67;  

      YA, a.g.m., s. 4902. 
53   A. Saim Ülgen, “Kırşehir’de Türk Eserleri”, Vakıflar Dergisi, S.II, Ankara 1942, s. 261. 
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I. BÖLÜM 

KIRŞEHİR’İN İDARÎ YAPISI VE YÖNETİMİ 

 

A. İDARÎ TAKSİMAT 

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl başlarında coğrafî ve nüfus bakımından dünyanın en 

büyük devletlerinden olmasına karşın kurum, kuruluş bakımından bu büyüklüğü 

yönetecek güçte değildi. Tanzimat’tan önce başlayan ve Tanzimat’la birlikte devam 

eden yeniliklerle Osmanlı hükümet yapısında yeni bir anlayış yerleşmeye başlamıştır. 

Kurulan yeni nezaretlerle iş bölümü genişletilmiş, oluşturulan meclislerin çalışmaları, 

bakanlıklara düşen işlerin azalmasına ve daha iyi hizmet görülmesinde etkili olmuştur.
54

 

II. Mahmud devrinin son yıllarında kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye 

Tanzimat Fermanı ile ilan edilen yeni prensiplerin uygulanması ve bunlara uygun yeni 

kanunların yapılması işi de verilmiştir. 1876 yılına kadar türlü isimler altında da olsa 

yasama görevini üstlenen Meclis-i Vâlâ her türlü kanun ve çerçeve içerisinde 

sayılabilecek dahilî nizamnameleri hazırlama görevini de yürütmüştür
55

. 

Osmanlı klasik düzeninde devlet bir takım eyaletlere bölünmüş, eyaletler birkaç 

sancağın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Tanzimat’tan sonra ülke yönetiminde 

yeni düzenlemeler yapıldı. Eyalet-sancak-kaza birimleri ve görevlileri çeşitli 

dönemlerde çıkarılan nizamname ve talimatnamelerle belirlendi, idarî teşkilatta art arda 

yenilik ve değişiklikler gerçekleşti. 

1831 Osmanlı nüfus sayımı kayıtlarında, Kırşehir Karaman eyaleti dahilinde yer 

alıyordu 
56

. Bu dönemde Kırşehir birçok sancakla beraber Mukataat Hazinesi’ne bağlı 

olduğu için yöneticileri bu hazinenin önerisi üzerine atanıyordu. 1832 yılında Anadolu 

eyaletinin sancaklarıyla birlikte Kayseri ve Kırşehir de Mansure Hazinesi’ne 

devredilmiş ve yöneticileri bu hazine tarafından atanmıştır. 

1836 yılında Redif askerinin yeniden örgütlenmesi nedeniyle eyalet ve sancaklar 

da yeni bir düzene konularak müşirlikler kurulmuştur. Bu dönemde Kırşehir sancağı ile 

                                                
54   Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay., 

Ankara 1991, s.184. 
55   Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK Yay., Ankara 1994, 

s.41, 102. 
56    Karal, a.g.e., s. 113.204. 
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Kayseri, Bozok sancakları ve birkaç kaza müstakil birer feriklik olarak 

değerlendirilmişlerdir
57

. Muhassıllıkların kurulmasından sonra 1841 yılında Kırşehir’in, 

Konya eyaleti dahilindeki Niğde muhassıllığına bağlı olduğu görülmektedir
58

. 

Muhassıllık kısa bir süre sonra kaldırılmış ve yapılan düzenleme ile Aksaray, Niğde ve 

Kırşehir sancakları lağvedilerek, yeni teşkil edilen Nevşehir sancağına bağlanmıştır. 

1850 yılına kadar Karaman eyaletinin Konya, Hamid, Teke, Alaiye, İçel ve Nevşehir 

sancaklarından oluştuğu görülmektedir. 1850’den sonra yapılan değişiklikle Nevşehir 

sancağı lağvedilerek yerine Niğde sancağı teşkil edilmiştir. Nevşehir, Aksaray ve 

Kırşehir kazaları da Niğde sancağına bağlanmıştır  
59

.  Bu tarihten   sonra da Konya 

eyaleti
60

 içinde bulunan Kırşehir, 1867 Vilayet Nizamnamesi’ne göre yapılan 

düzenlemelerde yine Konya vilayetinin Niğde sancağına bağlı bir kaza olarak yer 

almaktadır
61

. Bu dönemde Ankara Eyalet Meclisi’nden Sadaret’e yazılan mazbatada; 

Kırşehir’in Ankara eyaleti Bozok sancağının kürsî livası olan Yozgat’a daha yakın 

olduğu ve aşiretlerin işlerinin kolaylığı için Konya eyaleti dahilinde kain Niğde 

Kaimmakamlığı’ndan ayrılarak Ankara eyaletine ilhakı talep edilmişti. Ama bu talep 

Meclis-i Vâlâ’da görüşülmüş, bazı mahzurlardan dolayı kabul edilmemiştir
62

. Ancak 

1871’den sonra Kırşehir’in sancak statüsü ile Ankara vilayetine bağlandığı tespit 

edilmektedir
63

. Kırşehir sancağına Keskin,  Mecidiye ve Avanos kazaları ile 1876’da 

                                                
57   Çadırcı, a.g.e., s. 14-16.  
58   Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yay., İstanbul 2001, s. 241. 
59   Mehmet Yılmaz, Konya Vilâyetinde Muhacir Yerleşmeleri (1854 – 1914), Basılmamış Doktora Tezi, 

Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1996, s. 4. 1266 (1850) Devlet Salnamesi, s. 75’te; 

Kırşehir , Karaman eyaleti dahilinde yer alan Niğde livasına bağlı bir kazadır.  
60   1867 yılına kadar Konya eyaletinin resmî adı Karaman eyaleti olmakla birlikte Tanzimat Devri’ne ait 

irade kayıtlarında Konya eyaleti tabiri kullanılmıştır. 1847 yılından s onra düzenli olarak çıkan  

Devlet Salnamelerinde genellikle Karaman eyaleti olarak geçmektedir. Fakat bazı seneler “Konya 

eyaleti”  diye de ifade edilmektedir. Bkz. Yılmaz, Aynı tez, s. 3. Kırşehir’e ait olarak incelediğimiz 
1850 – 1867 yılları arasındaki BOA belgelerinde “Konya eyaleti”  tabiri kullanılmış ve merkezden 

gönderilen belgeler “Konya Valisi” ne hitaben yazılmıştır.  
61   Bu nizamnameye göre Niğde sancağının diğer kazaları, Niğde, Nevşehir, Yahyalı, Ürgüp ve Aksaray 

idi. Bkz. Vecihi Tönük, Türkiye’de İdare Teşkilatı’nın Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu,  İçişleri 

Bakanlığı Yay., Ankara 1945, s. 165. Ayrıca bkz. 1284 ( 1867) Devlet Salnamesi, s. 176. 
62   BOA, A.MKT-MVL 134/97, bkz. EK: 4. A.MKT.MHM 239/8.23 Zilhicce 1278 (21 Haziran 1862) 
63   1285 (1868 ), 1286 ( 1869), 1287 (1870), 1288 ( 1871) Devlet Salnamelerinde, Kırşehir’in  1867’den 

sonra da Konya vilayeti Niğde sancağı dahilinde bir kaza olarak yer aldığı görülmektedir. 1871 

Nizamnamesi’nden sonra Ankara vilayetine dahil edilen Kırşehir, 1289 (1872) Devlet 

Salnamesi’nde, Ankara vilayetinin bir sancağı olarak yer almaktadır.  
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Konur, 1880’den itibaren de Mucur, Hacıbektaş nahiyeleri  dahil edilmiştir
64

. Ankara 

vilayetine bağlı diğer sancaklar ise Merkez Ankara sancağı, Yozgat ve Kayseri idi
65

. 

Avanos, 1880’den sonra kısa bir süre Konya eyaleti dahilindeki Arabsun’a 

nakledilerek nahiye merkezi olmuştur. 
66

 Ancak daha sonra Konya’dan ayrılarak  

Ankara vilayeti Kırşehir sancağına bağlandığı 18 Cemaziyelevvel 1300 (27 Mart 1883) 

tarihli belgeden anlaşılmaktadır.
67

 

 

                                                
64  Konur nahiyesi, Kırşehir sancağına bağlı olan Keskin kazasında, 1876 Nevahi Nizamnamesi’nden 

sonra teşkil edilmişti. Bkz. Tönük, a.g.e., s. 209. Mucur ve Hacıbektaş nahiyeleri ise Kırşehir 

merkezine   bağlı olarak 1880’den itibaren kurulmuştur. Bkz. 1297 (1880) tarihli Devlet Salnamesi, s. 

221. 1891 AVS’de Konur nahiye teşkilatının   bulunmadığı görülmektedir. 1900 AVS’de ise 

Keskin’de Selmanlı nahiyesinin kurulduğu tespit edilmektedir. 
65   1882 AVS, s. 150-159.  Ankara vilayetinin XIX. yüzyılın son çeyreğindeki sancak ve kazalarını 

gösteren harita için bkz. EK : 21. 
66   Tarım, Kırşehir Tarih ve Coğrafya Lûgatı, s. 20. 
67   BOA, DH. MKT 1340/54 
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XIX. yüzyılın son çeyreğinde Ankara vilayeti sancak ve kazaları şöyleydi
68

: 

 

ANKARA SANCAĞI 

ZİR KAZASI 

AYAŞ KAZASI 

BEĞPAZARI KAZASI 

NALLIHAN KAZASI 

MİHALICCIK KAZASI 

SİVRİHİSAR KAZASI 

HAYMANA KAZASI 

BÂLÂ KAZASI 

ÇUBUKABAD KAZASI 

YABANABAD  KAZASI 

KALECİK  KAZASI 

 

YOZGAD SANCAĞI 

ÇORUM KAZASI 

MADEN KAZASI 

SUNGURLU KAZASI 

BOĞAZLIYAN KAZASI 

 

KIRŞEHİR SANCAĞI 

KESKİN KAZASI 

AVANOS KAZASI 

MECİDİYE KAZASI
69

 

 

KAYSERİ SANCAĞI 

İNCESU KAZASI 

DEVELİ KAZASI 

 

 
 
 

Kırşehir’in 1526 yılında 9 adet mahallesi vardı. Bu mahalleler: Cami, Nasuh 

(Hacı Nasuh) Mescidi, Yakupdede Mescidi, Sofular, Kuşdilli, Medrese (Cacabey 

Medresesi), Ahievran, Âşıkpaşa ve Kayaşeyh idi. Bu mahallelerin büyük bir kısmının 

mescid ve zayive gibi tesislerin kurucuları olan şahısların adlarıyla yad edildikleri 

görülmektedir. 1584’te bu mahallelerin yanı sıra Yenice, Kayabaşı, Lala Cami, Tabağıl, 

                                                
68   1891, 1893 AVS. Çorum kazasının, 1894 yılında Ankara vilayeti sancakları arasında yer aldığı ve 

böylece vilayet dahilindeki sancak sayısının 5’e çıktığı görülmektedir. Bkz. 1900 AVS s. 252; 

Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-

1924, DİE, C. 6, Ankara 2000, s. 94. 
69   Mecidiye kazası, Sultan Abdülmecid’in saltanatının son yıllarında Yozgat’a bağlı bir nahiye olarak 

kurulmuş, Sultan Abdülaziz zamanında kaza haline getirilmiştir. 1871’den sonra Kırşehir sancağına 

bağlanan Mecidiye kazasının 1291 (1874) ve 1292 (1875) Devlet Salnamelerinde Kırşehir kazaları 

arasında bulunmadığı, 1293 (1876) Devlet Salnamesi’nde  “Mecidiye maa Çiçekdağı” , 1297 (1880) 

Devlet  Salnamesi’nde ise “Rışvan maa Mecidiye” diye yer aldığı görülmektedir.  1930 yılına kadar 

Mecidiye olan kazanın adı, bu tarihten sonra çevresindeki dağın adı verilerek Çiçekdağı olarak 

değiştirilmiştir.   
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Alaybeyi, Şeyh Süleyman Sofu, Killik ve Şarkıyan adlarını taşıyan 8 adet daha 

mahallenin yer aldığı ve toplam 17 adet mahallenin bulunduğu bilinmektedir
70

. 

1834 yılında Kırşehir’de toplam yedi mahalle vardı. Bu mahalleler Kayabaşı, 

Yenice, Kuşdilli, Âşıkpaşa, Medrese, Ahievran ve Nasuhdede adlarını taşımaktaydı. Bu 

tarihteki mahalle sayısının XVI. yüzyıl  sonlarına göre bir hayli azalmasında zamanla 

bazı kenar mahallelerin başka mahallelerle birleşmesinin ve XVII. yüzyıldaki Celalî 

hareketleriyle tabii âfetlerin rolü olduğu düşünülebilir. 1840’ta mahalle sayısı sekize 

yükselmiştir 
71

.  

1893 tarihli AVS’de o dönemde Kırşehir’in toplam 18 adet olan merkez 

mahalleleri şöyleydi
72

: 

Ahievran, Bekirkadı, Direkliköşe, Medrese, Yenice, Hamidiye, Âşıkpaşa, 

Kuşdilli, Kazgankaya, Kayabaşı, Kayaşeyhi, Bağbaşı, Kındam, Helvacılar, Örcün, 

Erdek, Kızanlıca, Hristiyan. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında eski mahallelerin büyük kısmının durduğu ve yeni 

mahalleler eklendiği görülmektedir. Kızanlık muhacirlerinin yerleşmesiyle oluşan 

mahalleye Kızanlıca adının verilmiş olduğu ve daha sonra gelip yerleşen muhacirlerin 

teşkil ettiği mahalleye de Hamidiye (Mamuretü’l-Hamid) adının verildiği tespit 

edilmektedir
73

. 

İncelediğimiz şer’iye sicillerinde Nasuhdede
74

, Hacıhasan, Debbağlar
75

, 

Dinekbağı
76

, İmaret
77

, Şarklı
78

, isimli mahallelere de tesadüf ettik. Yeni mahalle 

isimlerinin Dinekbağı, Bağbaşı, Kındam gibi çevrenin bağlık olmasından dolayı 

konulduğu veya Helvacılar, Debbağlar gibi mahalle içinde bulunan esnaf grubuna 

uygun olarak bu adların verildiği söylenebilir. Şer’iye sicilinde daha önce köy olarak adı 

geçen “Hacıhasan” sonraları mahalle şeklinde zikredilmektedir.  

                                                
70   Şahin, “Osmanlı Devrinde Kırşehir…”, s. 230. 
71     1834  ve 1840’taki   mahalle  sayıları  ile  ilgili  bilgiyi  Şahin,   795, 797,  798   numaralı  Temettuat  
        Defterlerine göre vermektedir. Bkz. Şahin, “Kırşehir”, s. 482. 
72  1893 AVS, s. 347 
73  BOA,  İ.DH., nr. 39, 28 Zilkade 1310 (13 Haziran 1893) 
74   KŞS 1 ve 14. 
75  KŞS 6 ve 14. 
76   Aynı yer 
77   KŞS 10 ve 14, Şer’iye sicillerinden anlaşıldığı üzere Şeyh Süleyman Dergahı İmaret mahallesinde 

bulunmaktadır. Buna göre daha önce Şeyh Süleyman Sofu ismiyle bilinen mahallenin adının 

“İmaret” diye değiştirildiği söylenebilir. 
78   KŞS 6.  
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında, ilk yarısına göre mahalle sayısındaki artışın 

sebebi, sonradan yerleşen muhacirler; nüfusun artaması ile beraber yeni oluşturulan 

mahalleler ve merkeze yakın bazı köylerin mahalleye dönüştürülmesi olarak görülebilir.  

Salnamede yer alan Hristiyan mahallesine şer’iye sicillerinde tesadüf edilmedi. 

Sicillerdeki kayıtlardan, gayr-i müslimlerin çoğunlukla Kuşdilli, Kayabaşı, Kayaşeyhi 

mahallelerinde oturdukları anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde Kırşehir merkez kazası, Keskin ve Mecidiye kazalarına bağlı olan 

çok sayıda köy vardır. Bir fikir vermesi bakımından Kırşehir kazasına bağlı bazı köyleri 

şöyle sıralayabiliriz
79

: 

Yağmurlu, Küçükkavak, Kayalık, Sandıklı, Sandıklı Küçük Oba, Susuz, 

Çamurabatmaz, Cedid Oba, Rahme, Kayaba, Rışvan, Palanıh, Çatal Ergac, Aksaklı, 

Aydoğmuş, Akçaağıl, Uzunali, Cemele, Ömerhacılı, Bozanlar, Sarıcılar Deveci, 

Sarıcılar Büyük Oba, Büyük Cembeli ve mülhakatı, Hamelü, Çadırlı Cendere, Karaca, 

Fakıhlu, Kesikri, Baylı ve mülhakatı, Yüğüz, Yeşilli, Karahızır, Kızılağıl, Çağırhan, 

Kurancılı, Büğdüz, Nogay Kızılözü, Sarıömerli, Tatarilyaslı, Halid, Hamurlu, Akpınar, 

Kaman, Karkın, Bayındır, Bekmezci, Saraycık, Dalakçı, Çekdim, Bağçe ma’a Göyüklü 

sagir. 

Kırşehir Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’nun büyük bölümüyle birlikte 

Türk hakimiyetine giren ve Türk nüfusunun yoğunlaştığı bir yöre olmuştur. Köylerin 

büyük bir kısmı o dönemden itibaren Anadolu’ya gelip yerleşen Türkmen aşiretlerinin 

ve onların koyduğu Türkçe isimleri  taşımaktadır. 

Kırşehir 1900 yılından sonra da 1921 yılına kadar Ankara vilayeti dahilinde yer 

almış, bu yıldan itibaren müstakil bir sancak haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde 

ise vilayet merkezi olmuştur 
80

.  

 

 

                                                
79   1893 AVS, s. 347 
80     Tarım,  Tarihte  Kırşehri,   s. 17;   Şahin,   “Kırşehir” ,   s. 484.   Kırşehir,  1954  yılında  kaza  olarak  

        Nevşehir’e bağlanmış, 1957 yılında tekrar vilayet haline getirilmiştir. Halen Kırşehir’in Akçakent, 

Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur olmak üzere 6 ilçesi bulunmaktadır. İncelediğimiz 

dönemde Kırşehir sancağına bağlı kazalardan olan Keskin, günümüzde Kırıkkale iline, Avanos ise 

Nevşehir’e bağlı ilçelerdir. O dönemde nahiye olan  Hacıbektaş, günümüzde Nevşehir’in bir ilçesidir. 
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B. YÖNETİM  

1. Kırşehir’in 1871 Yılına Kadar Kaza Olarak  Yönetimi 

Tanzimat’ın ilanından sonra yapılan düzenlemelerle eyalet yönetimi valiye, 

sancak yönetimi kaymakama, kazanınki ise kaza müdürüne verildi. Eyalet ve 

sancaklarda maliye işlerinin yürütülerek, vergilerin doğrudan hazine adına toplanması 

görevi muhassıllara verilmişti. Ancak yeni uygulama sonuç vermeyince 1842 

Mart’ından itibaren yeniden iltizama dönülmüş ve muhasıllık kaldırılmıştı. Bununla 

birlikte her eyalete maliye işleriyle yükümlü ve doğrudan merkezden atanan birer 

defterdar gönderildi.  

Sancak merkezlerinde, sancak meclisi denilen ve eyalet meclisine benzeyen 

kurul yardımı ile sancağı yöneten kaymakam, aynı zamanda bu meclisin başkanı idi. 

Sancak meclisi, kaymakam, mal müdürü, hakim, tahrirat ve mal başkatipleri ve 

Müslümanlarla gayr-i  müslim toplulukların temsilcilerinden oluşuyordu.  

Kazalara ise eşraf-ı hanedandan birer müdür seçilmesi uygun görülüyordu. 

Meclis-i Vâlâ kararı doğrultusunda, adlî birer ünite olarak zaten var olan her kaza ileri 

gelenleri toplanarak aralarından birisini müdür seçmişlerdir. Müdürlerin yolsuzluk 

yapmamaları, hazine gelirlerini çeşitli yollarla zimmetlerine geçirmemeleri için bir 

önlem olarak kefalet usulüne başvuruluyordu
81

. 

10 Muharrem 1277 (29 Temmuz 1860) tarihli Konya Valisi’ne gönderilen bir 

şukkada “Niğde sancağı dahilinde kain Kırşehir kazası müdir-i esbak müteveffa Naşid 

Bey’in zimmetinde bulunan 80 710,5 guruşun tahsil edilmemesi nedeniyle hazinece 

kefili bulunan, İzmir eyaletinde kain Bozdoğan kazası müdürü Süleyman Bey’den 

istendiğinde, Süleyman Bey, kefalet senedindeki mührün kendi haberi olmadan 

basıldığını iddia etmişti. Hadisenin iç yüzünün anlaşılması ve bu arada Naşid Bey’in 

terekesinin araştırılıp bildirilmesi hususunun Meclis-i Vâlâ’ca da onaylandığı için 

gereğinin yapılması” istenmiştir
82

. 

                                                
81   Çadırcı, a.g.e., s. 224 ve 243 
82   BOA,  A.MKT.UM 417/54. 
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Kaza müdürlerinin yöre ileri gelenlerince seçilmeleri her ne kadar genel kural 

olarak benimsenmişse de, uygulamada başka tür müdür atamaları da görülmüş, ama 

buna halk tepki göstermiştir. 

23 C.ahir 1268 (14 Nisan 1852) tarihli, Kırşehir kazası ahalisinin merkeze 

gönderdiği arz-ı halde; yukarıda adı geçen Naşid Bey’in emval sandığından üzerine 

geçirmiş olduğu 56 000 guruşu tediye edemediği için Niğde Kaymakamı Raşid Efendi 

tarafından tevkif edildiği ve Kaymakam Raşid Efendi’nin eski Ürgüb kazası Müdürü 

Mehmed Tahir Ağa’yı kemal derece iltimas ederek Konya Valisi tarafından  buyruldu 

ile Kırşehir kazasına müdür tayin ettirdiği, fakat Mehmed Tahir Ağa’nın müdürlüğe 

liyakatı olmadığı, bu nedenle başka uygun birinin müdür tayin edilmesi niyaz 

edilmiştir
83

. 

Kaza müdürlerinin her zaman ehil ve erbab olanlardan seçilmediği, zimmetlerine 

para geçirdikleri, borçlarını ödemediklerini arşiv belgelerinden tespit edebiliyoruz. 

Bunlardan birkaç örnek daha vermek istiyoruz: 

27 C.ahir 1273 (22 Şubat 1857) tarihli, Kırşehir Kadiriye Tekkesi post-nişini 

Elhacı Mustafa Baba’nın yazdığı arz-ı halde; kaza müdürü Abdurrahman Efendi’nin her 

türlü uygunsuz harekette bulunup rüşvet aldığı, kendisi meşreb adamlarıyla ahaliye azap 

ve garat ettiği bildiriliyor ve “her ne kadar dervişan güruhunun böyle bir vazifesi yoksa 

da fukara emanetullah olup, ihsanlarını gördükleri zevata dua aldırmak emelinde 

bulunduklarından müdürün fukaraya olan zulmünün kaldırılmasıyla dualarına mazhar 

bulunmaları için himmet buyrulması” arz ediliyor
84

. 

4 Muharrem 1268 (30 Ekim 1851) tarihli, Konya Valisi’ne yazılan şukkada; 

Kırşehir Müdürü Neş’et Bey’in iki buçuk sene önce Bingazi canibinden gelir iken 

Girit’te İngiltere Devleti tebaasından Tani adlı bazargandan altmış bir gün vade ile 

karzen 7500 guruş aldığı ve henüz ödememiş olduğundan faiziyle beraber tahsil 

edilerek Dersaadet’teki vekiline gönderilmesi isteniyor
85

. 

8 Zilhicce 1267 (4 Ekim 1851) tarihli, Sarraf Andon oğlu Avanis’in yazdığı arz-ı 

halde; Kırşehir sabık müdürü müteveffa Ahmed Bey zimmetinde Divriği kazası 

memlehası bedelinden 16 486,5 guruş alacağı olduğu ve alacağının terekesinden tahsil 

                                                
83   BOA, A.DVN 76/89 
84   BOA, A.MKT.UM 271/30, bkz. EK: 5. 
85   BOA, HR. MKT 38/57 
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edilmesi hususunda Sivas Mutasarrıfı’na emirname gönderilmesi talep ediliyor. Bunun 

üzerine Divriği Kaymakam’ına yazılan şukka ile Avanis’in alacağının Ahmed Bey’in 

terekesinden alınması hususuna himmet eylemesi isteniyor
86

. 

13 Zilkade 1268 (29 Ağustos 1852) tarihli arz-ı halde; müteveffa Ekinli Ömer 

Kamil Ağa’nın daha önce Bor ve Kınahisarı kazaları voyvodalığı zamanında, Kırşehir 

sabık müdürü Mehmed Ağa zimmetinde olan halef-selef muhasebesi ve boya öşründen 

alacağının tahsil edilmesi için oğlu Mehmed Ağa’nın niyazı üzerine, alacağın tahsilinde 

himmet buyrulması konusunda Konya Valisi’ne şukka gönderiliyor
87

. 

Kaza müdürlerinin en önde gelen görevleri, kazalarına bağlı köylerden âşar ve 

benzeri vergilerin zamanında toplanmasını sağlamak idi. Bunun yanı sıra halkın 

güvenlik içinde geçimlerini sağlamalarına yardımcı olup, Tanzimat’ın öngördüğü 

yeniliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak da onlara yönetmeliklerle verilmiş 

görevlerdi
88

. Ancak verdiğimiz örneklerden de görüleceği üzere, bazı kaza müdürleri 

halka zulüm yaptığı, hazine gelirlerini zimmetlerine geçirdiği ve uygunsuz harekette 

bulunup rüşvet aldıkları gerekçesiyle görevden alınmış veya sürgün edilmiştir. 

Kazalarda müdür başkanlığında küçük meclisler oluşturulmuştu. Bu mecliste 

Müslim azalarla beraber gayr-i  müslim ahali tarafından seçilen azalar da yer alıyordu. 

1 Ramazan 1273 (24 Nisan 1857) tarihli Kırşehir Kaza Meclisi tarafından Niğde 

Kaymakamı’na gönderilen mazbatada; Kırşehir Kaza Meclisi’nde Ermeni milletinden 

âzâ bulunmadığından sadaretten ve kaymakamlıktan gelen emirname üzerine Ermeni 

milletinden Tüccar Mardiros’un millet-i mezkur tarafından âzâ seçildiği bildirilmiş, 

Niğde Kaymakamı’nın bu mazbatayı ve intihabnameyi takdim ettiği tahriratı ise Konya 

Valisi tarafından sadarete gönderilmiştir
89

. 

Yapılan düzenleme ve tedbirlere rağmen, meclis âzâsı, sandık emini, müdür 

vekili, muhtar gibi görevlilerin hatta müftünün uygunsuz hareketlerle görevlerini kötüye 

kullandıkları yine arşiv belgelerinden tespit edilmektedir. 

29 Zilhicce 1273 (20 Ağustos 1857) tarihli, Niğde Liva Meclisi mazbatasında; 

Kırşehir Kaza Meclisi tarafından gönderilen mazbatada meclis âzâsı Mehmed Ağa’nın 

                                                
86   BOA, A.MKT.DV 43/3 
87   BOA, A.MKT.UM 449/12 
88   Çadırcı, a.g.e., s. 242 
89   BOA, A.MKT.UM 282/100 
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bazı uygunsuz hareketlerinden bahsedilmekte olduğundan durumun tahkik edilerek 

sonucun bildirileceği ifade olunmuştur
90

. 

18 Muharrem 1277 (6 Ağustos 1860) ve 2 R.ahir 1277 (18 Ekim 1860) 

tarihlerinde Konya Valisi’ne gönderilen iki ayrı şukkada; Yeni-il aşiretinin daha önce 

şikayetçi olduğu Kırşehir kazası meclis âzâsından Receb Ağa ve kardeşi Ahmed 

Ağa’nın halka zulüm ve taaddiyatta bulundukları, muhtarları haksız yere azlettikleri, 

kur’a-ı şer’iye için rüşvet aldıkları ve halkın malına göz diktikleri halde bunların Niğde 

meclisinde tarafları olduğundan cezalandırılmadıkları ifade olunmakta ve bunun 

tahkikatı için Konya meclis âzâsının kazaya gönderildiği ve eğer ahalinin iddia ettiği 

gibi rüşvet iddiası sabit ise bu gibi büyük suç sahiplerinin eyalet merkezinde 

muhakemeleri gerektiğinden tahkikat sonucuna göre tarafların Konya’ya celbiyle 

muhakemelerinin Meclis-i Kebir-i Eyalet’de icra olunması hususlarına himmet etmeleri 

bildirilmektedir
91

. 

22 Receb 1277 (3 Şubat 1861) tarihli şukkada ise yukarıdaki hadisenin tahkikatı 

esnasında kur’a ve redif bakaya ve firarlarının taharrisine memur olan Miralay Mustafa 

Bey’in yaptığı araştırmada Kırşehir kazası Boynuincelü aşiretine zulmü iddia eden 

Receb ve kardeşi Ahmed Ağalar ile birlikte eski müftü Şeyh Hasan Efendi, âzâdan 

Osman ve İbrahim, sandık emini Abdullah, Ebubekir ve Hüseyin Efendiler, müdür 

vekili Mehmed Bey ve muhtar Sadık Kethüda’nın, aşiretten bazılarının oğullarını 

kuradan müstesna tutmak vesilesiyle ve başka yollarla 40 310 guruş rüşvet aldıklarını 

tespit etmesi nedeniyle, tarafların Konya’ya celbiyle, Meclis-i Kebir-i Eyalet’te 

muhakemelerinin muhıkk-ane ve serian yapılması Konya Valisi’nden istenmektedir
92

. 

17 C.evvel 1273 (13 Ocak 1857) tarihiyle Şeyhülislam Efendi’ye, Meclis-i 

Vâlâ’ca yazılan tezkirede; Kırşehir kazası müftüsü İsmail Efendi’nin ehil ve erbab 

olmadığından ve bir adam katlettiğinden dolayı müftülükten alınması için kaza ahalisi 

tarafından varid olan mahzarın tezekkür olunduğu ve gereğinin icrası hususu 

bildirilmiştir
93

. İsmail Efendi’nin müftülükten azledildiği, maktulün vereseleri ile 

                                                
90   BOA, A.MKT.UM 290/14 
91   BOA, A.MKT.UM 418/80 – BOA, A.MKT.UM 432/46 
92   BOA, A.MKT.UM 452/71 
93   BOA, A.MKT.NZD 209/60 
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beraber Konya’ya gönderilip muhakemelerinin yapılması ve müftünün yerine münasib 

birinin önerilmesinin istendiği, Konya Valisi’ne gönderilen şukkadan anlaşılmaktadır
94

. 

12 R.ahir 1277 (28 Ekim 1860) tarihli, Konya Valisi’ne gönderilen şukkada; 

Kırşehir kazası meclis âzâsından sabık müftü Hacı İbrahim Efendi’nin suihal ve 

rüsumat deruhdesiyle, ahali hakkında çeşitli taaddiyatı icra etmekte olduğu, 

Boynuincelü ve Karacakürd aşiretinin ahalisi tarafından ba-mahzar bildirilmiş olmasıyla 

durumun Meclis-i Vâlâ’da görüşüldüğü ve özellikle rüsumat deruhdesi sahih ise pek 

yolsuz şey olduğu ifade edilip gerekli tahkikatın yapılıp, sonucun bildirilmesi 

istenmiştir
95

. 

4 Receb 1277 (16 Ocak 1861) tarihli şukkada ise Kırşehir kazası Savcılı 

aşiretinden Bekir’in askerliğine bedel tedarik edeceği vaadiyle para ve eşya alan 

Ömerhacılı köyü muhtarı Ruh oğlu Bekir Ağa’nın muhakemesinin eyalet meclisinde 

yapılması hususu Konya Valisi’ne bildirilmiştir
96

.  

Görevlilerin yolsuzluk ve zulümleriyle ilgili olarak verilen bu örnekler nedeniyle 

Kırşehir’deki bütün yönetici ve diğer memurların görevlerini kötüye kullandıkları 

düşünülmemelidir. Arşiv belgelerine yansıyan hadiseler, genellikle şikayet, anlaşmazlık 

ve huzursuzluk durumlarını ihtiva ettiğinden, konu da bu meyanda 

değerelendirilmelidir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere, şikayet konusu olan durumlar, 

normal sayılmayan hallerdir.  

 Halk bu gibi zalim ve görevini kötüye kullanan kişilerle baş başa 

bırakılmamıştır. Ahali bir üst makama yaptığı şikayetten sonuç alamayınca daha üst 

makama hatta Dersaadet’e ve padişaha kadar şikayette bulunabilmektedir. Ahalinin 

yaptığı başvuruların Dersaadet’te önemle dikkate alındığı ve ilgili mercilerde konunun 

değerlendirildiği görülmektedir. Merkezden valiliklere gönderilen şukkalarda; ahalinin 

hakkının korunması,  zulüm ve taaddinin önlenmesi konusunda ihtimam gösterilmesi 

emredilmiştir. Tahkikatın arkası bırakılmıyor ve hadiseler sonuçlanıncaya kadar takip 

edilmiştir. Rüşvet ve zulüm gibi büyük suçların muhakemesi sancak ve eyalet 

merkezlerinde yapılmış ve gerektiği durumlarda Dersaadet’ten tahkik, teftiş ve 

muhakeme için memurlar görevlendirilmiştir.  

                                                
94   BOA, A.MKT.UM 270/17.12 C.ahir 1273 (7 Şubat 1857) tarihli şukka. 
95   BOA, A.MKT.UM 433/89 
96   BOA, A.MKT. UM 449/12 
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Ülke yönetiminde Tanzimat’ın öngördüğü yeniliklerle istenilen başarıların 

sağlanamaması Müslüman ve Müslüman olmayan topluluklar arasında çeşitli tepkilere 

sebep olmuştu. 1856 yılında hazırlanan Islahat Fermanı’nın getirdiği hükümler de 

yeterli görülmüyordu. 1863 yılı sonlarında Ali ve Fuat Paşalar eyaletlerde yeniden 

ıslahat yapmayı uygun gördüler. 7 Kasım 1864’te yayımlanan nizamname ile 

Tanzimat’tan beri uygulanmakta olan yönetim biçiminde bazı değişiklikler yapıldı. 

1867 yılında ufak tefek farklılıklarla yeni bir nizamname ilan edildi. Nizamname 

hükümlerine uygun olarak devlet; vilayet, sancak kaza ve köy olmak üzere idarî 

birimlere ayrılıyordu. Bu düzenleme öncekinden çok farklı değildi, ancak yöneticilerin 

ünvan ve atamalarında bazı değişiklikler yapılmıştı. Eyalet adı vilayet olmuş, vali 

yönetici olarak durumunu ve ünvanını korumuştu. Sancak yerine liva denilmekle 

birlikte iki ad eş anlamda kullanılmış, kaymakam yerine yönetici olarak bu düzeyde 

“Mutasarrıf” görevlendirilmiştir. Kaza birimi 1842’deki statüsünü korumakla birlikte, 

seçimle göreve getirilen kaza müdürü yerine hükümetçe atanan “Kaymakam” iş başına 

geçmiştir
97

. 

 

    2. 1871’den Sonra Sancak Olarak Kırşehir’in Yönetimi 

1871’de çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi; vilayet, sancak, 

kaza ve köy yönetimini ayrıntılarıyla belirtiyor, her aşamadaki yöneticilerin görev ve 

sorumluluklarını ayrı ayrı açıklıyordu. Vilayet idaresinde iş bölümünü arttırmakla 

beraber, yürütme alanında merkezî hükümetin kontrolünü daha da arttırmaktaydı. Yine 

bu nizamname ile gerçekte pek pratik olmayan ve uygulanmayan merkez liva mutasarrıf 

ve kaymakamlıkları da kaldırılıyordu
98

. Vilayetteki devlet dairelerinin denetlenmesi, 

memurların taltif ve cezalandırılmaları hususunda valilere yetkiler verilmiş, malî işlerde 

vazife ve yetkileri arttırılmıştı. Vali muavinlikleri ihdası suretiyle valilere yardımcılar 

da verilmişti
99

. 

 

                                                
97   Çadırcı, a.g.e., s. 252. 
98   İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880). TTK Yay., Ankara 2000. s. 

63.64. 
99   Tönük, a.g.e., s. 178 
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1871 nizamnamesi vilayet merkezinde defterdar, mektupçu, umur-ı ecnebiye 

müdürü, ziraat ve ticaret müdürü, tarik emini, defter-i hakanî müdürü, emlak ve nüfus 

müdürlüğü, evkaf müdürü, alaybeyi gibi vilayet üst düzey yöneticilerinin görevlerini 

belirleyerek, iş bölümünün nasıl yapılacağını ayrıntılarıyla ortaya koymakta idi. 

Liva denilen sancak biriminde mutasarrıf, muhasebeci, tahrirat müdürü, defter-i 

hakanî memuru, emlak ve nüfus memurları ile zaptiye zabiti, kendi alanlarında görev 

yapacaklardı. Ayrıca vilayette olduğu gibi burada da bir Liva İdare Meclisi 

oluşturuluyordu. Kaymakamın yönetimine verilen kazada mal müdürü, idare katipleri, 

emlak ve nüfus memurları ve zaptiye zabiti bulunuyordu. Kaza İdare Meclisi ise 

yönetim, yargı ve maliye işlerinde yöneticilere yardımcı olmakta, gerekli kararları alıp 

uygulamaya koymakta idi
100

. 

Nahiye yönetimini, statüsünü belirleyerek daha etraflı bir biçimde düzenleyen ve 

taşra yönetiminin bir kademesi haline getiren 1871 Nizamnamesi’dir. Buna göre nahiye 

dairesine girecek köy ve çiftliklerde en az 500 erkek nüfus olması gerekmektedir. 

Çeşitli bürokratik işlemlerle kurulan nahiyenin bir müdür ve bir nahiye meclisi vardır. 

Nahiye müdürünü vali tayin eder ve Dahiliye Nezareti onaylar
101

. Ancak devletin içinde 

bulunduğu sosyo-ekonomik durum nedeniyle birçok bölgede nahiyeler oluşturulamadı. 

Nihayet yabancı devletlerin müdahaleleriyle 6 Nisan 1876’da yeni bir nizamname 

hazırlandı. Fakat bu nizamnamelere rağmen nahiyeler yaygın ve tam örgütlü biçimde 

kurulamadı
102

. 

Ankara vilayetine bağlı bir sancak olan Kırşehir’deki yönetici ve kurumlar 

Ankara Vilayet Salnamesi’nden tespit edilmektedir. Arşiv belgelerinden de bazı 

görevliler ve kurumlar hakkında bilgi edinilmektedir
103

. 

 

 

 

 

                                                
100   Çadırcı, a.g.e., s.253. 
101   Ortaylı, a.g.e., s. 99-100. 
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Kırşehir sancağında tesis edilmiş tüm kurum ve görevlilerin isimleri yer alıyor. Biz bu kurum ve 

görevlileri genel hatlarıyla değerlendirdik. 
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a- Mutasarrıf ve Erkân-ı Liva 

Sancaklarda valinin yetki ve görevlerini üstlenen mutasarrıf aynı zamanda Liva 

idare meclisinin başkanıydı. 1891’de Kırşehir sancağı mutasarrıfı olan Mehmed Reşid 

Paşa mir-i miran rütbesindeydi. 1900’de sancak mutasarrıfı bulunan Mehmed Hayri Bey 

evvel-i sânîsi rütbesindeydi. 

Mutasarrıf, devlet emirlerinin uygulanması, vergilerin toplanması, asayişin 

sağlanması ve sancağın diğer işlerinin yapılmasını sağlamak ve denetlemekle 

görevliydi.  

Erkân-ı Liva olarak belirtilen grupta ise nâib, muhasebeci, müftü ve tahrirat 

müdürü yer alıyordu. Nâibler hem nizamiye hem de şeriat mahkemelerinde başkan 

olarak görev yapıyorlardı. Muhasebeci, sancağın maliye ve hesap işlerini yürütüyordu. 

Maliye Nezareti tarafından seçiliyor ve vilayet defterdarına bağlı bulunuyordu. 

Salnamede, muhasebeci olarak Abdullah Kamil Efendi, Ali Emirî Efendi ve Ali Rıza 

Efendi’nin ismi geçiyor. Bunlardan Ali Emirî Efendi’nin muhasebeciliği yanında edebî 

yönünün de olduğu görülmektedir. 5 Şaban 1310 (22 Şubat 1893) tarihli, Ankara Valisi, 

tarafından Mabeyn-i Hümayun’a gönderilen bir arzda
104

: Kırşehir sancağı muhasebecisi 

Ali Emirî Efendi’nin işindeki gayret ve istikameti belirtilip, yeniden kaleme aldığı 

risalesi takdim edilmekte ve Adana, Halep, Suriye gibi havası sıcak bir vilayet 

defterdarlığına tayiniyle ihya olunması istirham edilmektedir
105

. 

Erkân-ı Liva’dan olan müftüler, ilmiye sınıfına mensuptu ve fetva vermekle 

görevliydiler. Atanmaları ve azilleri şeyhülislamlar tarafından yapılıyordu. İdarî 

bakımdan çok etkili değillerdi ama, sosyal hayatta önemli etkileri vardı. 

Tahrirat müdürü, sancak teşkilatının yazı işlerini gören tahrirat kaleminin 

başında bulunan memurdu. Vilayetlerde bu vazifeyi görenlere mektupçu, kalemlere de 

                                                
104   BOA, Y.MTV 75/18 
105   Kırşehir muhasebecisi olan Ali Emirî’nin, ünlü kütüphaneci, edebiyat araştırmacısı,  tarihçi olan ve 

Başbakanlık arşivinde  tasnifi  bulunan  Ali  Emirî  Efendi  olduğu  anlaşılmaktadır. Çalışmaları ve 

muhacirlerin yerleşmeleri sırasındaki gayretinden dolayı padişah tarafından kendisine rütbe verilen 

(BOA, İ.DH.nr.39. sene 1310)  Ali Emirî  Efendi,  daha sonra  çeşitli yerlerde  defterdarlık,  Yanya, 

İşkodra ve Yemen’de maliye müfettişliği yapmış,  her gittiği  yerden kitap  toplamıştır.  Bkz. Franz 

Babinger, Osmanlı  Tarih  ve  Yazarları  ve  Eserleri,   (çev.  Coşkun  Üçok),  Mersin  1992,  s. 437 
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mektubî kalemi deniliyordu
106

. Kırşehir sancağı tahrirat müdürünün 1891 ve 1893 

yıllarında Ali Rıza Efendi olduğunu salnamelerden tespit ediyoruz
107

. 

Sancağın yönetiminde görev alan kişilerin zaman zaman görevlerini kötüye 

kullanarak, halka adaletsiz davrandıkları ve rüşvet aldıkları da görülmekteydi. 1876 

yılında Kırşehir sancağı mutasarrıfı Salih Sırrı Efendi, nâib, tahrirat müdürü ve 

muhasebecinin, ahali arasında ayrım yaptıkları, mutasarrıfın ahaliyi zulüm içinde 

bıraktığı, halkın şikayeti üzerine tespit edilmiş ve bu görevliler hakkında gereken 

yapılıp, yerlerine yeni görevliler atanmıştı. Mutasarrıf Salih Sırrı Efendi’nin yerine de 

eski Burdur Kaimmakamı Abdullah Efendi getirilmişti
108

. 

 

b. Liva İdare Meclisi 

Osmanlı taşra yönetiminde vilayetin alt kademesi olan livaların; idarî, malî, 

bayındırlık, eğitim, tarım ve ticarete ait işlerini ve idarî uyuşmazlık sorunlarını görüşüp 

karara bağlayan organlar Liva idare meclisleriydi. Başkanlığını mutasarrıfın yaptığı 

meclisin diğer üyeleri; livanın merkezi olan kazanın hakimi (nâib), muhasebeci, müftü, 

tahrirat müdürü ile ahalice seçilen iki Müslim iki gayr-i müslim üye ve bir katipti. Kaza 

idare meclislerinin üst organı olan Liva İdare Meclisi, nahiye meclislerinin de üst 

organıydı
109

. 

Kırşehir Liva İdare Meclisi üyeleri 1891 ve 1893 yıllarında şöyleydi
110

: 

1891 yılı 1893 yılı 

Reis Mutasarrıf Mehmed Reşid Paşa 

Nâib İsmail Hakkı Efendi 

Müftü Seyyid Ali Efendi 

Muhasebeci Ali Emirî Efendi 

Tahrirat Müdürü Rıza Bey 

Müderris Hacı Vehbi Efendi 
Ali Rıza Efendi 

Bedrus Efendi 

Nikos Efendi 

Meclis-i İdare Başkatibi Osman Nuri Efendi 

Reis Mutasarrıf Emin Efendi 

Nâib İsmail Hakkı Efendi 

Muhasebeci Ali Emirî Efendi 

Müftü Seyyid Ali Efendi 

Tahrirat Müdürü Rıza Efendi 

Müderris Hacı Vehbi Efendi 
Ali Efendi 

Ohannes Ağa 

Artin Efendi 

Meclis Katibi Osman Efendi 

                                                
106    M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III, C. III, M.E.B. Yay., İst. 1993, s. 

377. 
107    1891 AVS, s. 190, 1893 AVS, s. 196. 
108    BOA, İ.DH.nr. 50860 14 Şaban 1293 (4 Eylül 1876), bkz. EK: 7.  Fakat yeni gelen mutasarrıf 

Abdullah Efendi’nin de uygunsuz harekette bulunduğu ve rüşvet aldığı iddiasıyla ahali tarafından 

Dersaadet’e  şikayet edildiği  görülmektedir (BOA, DH.MKT.1320/31. 14 Ramazan 1294-22 Eylül  

1877) 
109   Ortaylı, a.g.e., s. 81. 
110   1891 AVS, s.191, 1893 AVS. s. 196 

Aza-yı 

Tabiiye 

Aza-yı 

Müntehibe 
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İki salname arasındaki dönemde, muhasebeci, müftü, tahrirat müdürü, katip ve 

bir âzânın görevine devam ettiği görülüyor. 

1897 yılında İdare Meclisi başkatibinin Münib Bey
111

, 1896 yılında muhasebeci 

ve beytü’l-mâl memurunun Tevfik Efendi
112

, ve nâibin Asım Efendi
113

 olduğu, şer’iye 

sicillerinden tespit edilmektedir. 

Liva İdare Meclisi yörede olan hadiseleri mazbata ile valiliğe bildiriyor ve gelen 

cevaba göre hareket ediyordu. Kırşehir sancağında 1887 yılında etkili olan kıtlıkta 

muhtaç olanlara verilmesi için, memurlar ve ahali tarafından yapılan yardımların 

dağıtılması konusunda Liva İdare Meclisi’nin mazbata ile valiliğe başvurduğu, Ankara 

Valisi’nin de durumu telgrafla Dersaadet İane Komisyonu’na bildirdiği görülüyor
114

. 

 

c. Çeşitli Kalemler 

           Tahrirat Kalemi: Sancağın yazı işleriyle meşgul olan kalemiydi. Tahrirat 

müdürünün başkanlığını yaptığı kalemde müsveddeleri yazan iki müsevvid, asıllarını 

yazan dört mübeyyiz ve işlere yardım eden dört mülâzım görev yapıyordu. 

             Mal (Muhasebe) Kalemi: Malî işlerin görüldüğü, hesapların tutulduğu, 

yazışmaların yapıldığı, katipler, mukayyid, sandık emini ve mülâzımların çalıştığı bir 

kalemdi.  

Vergi Kalemi: Devlet tarafından belirlenen vergilerin kaydedildiği, defterlerin  

tutulduğu bu kalemde kâtipler ve yardımcıları, bir memur ve defterci görev yapıyordu. 

Defter-i Hakanî Kalemi: Şahsi tasarrufların, tımar, zeamet ve hasların, mülk ve  

vakıfların ve bunlarda meydana gelen değişikliklerin kaydının yapıldığı, tapu ve 

senetlerin düzenlendiği kalemdi. Burada bir memur, başkâtip, tapu katibi, yoklama 

kâtibi, emlak kâtibi ve mülâzım çalışıyordu. 

                                                
111   KŞS 14/92, Meclis-i İdare Başkatibi Münib Bey ile kardeşi Zehra Hanım arasındaki davada, 

babalarından kalan miras konu ediliyor. 
112   KŞS  14/20 ve 26’da, daha önce sirkat olunmuş hayvanlarını Kırşehir beytülmal memurluğunda 

bulan ve Kırşehir muhasebecisi ve beytü’l-mâl memuru Tevfik Efendi huzurunda şahitlerle isbat 

eden kişilere hayvanları teslim ediliyor. 
113   KŞS  14 
114   BOA, Y.PRK.KOM.5/142.10 T.sâni 1303 (22 Kasım 1887) tarihli belge 
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1897 tarihinde Kırşehir sancağı Defter-i Hakanî memurunun Çorumî Abdulkadir 

Efendi olduğunu ondan önce de Halil Haki Efendi’nin memur bulunduğunu şer’iye 

sicilinden tespit ediyoruz
115

. 

Evkaf Kalemi: Evkaf müdürü, kâtip, mülâzım ve odacıdan oluşan bu kalemde; 

vakıf işleri yürütülüyordu. 1896 yılında Kırşehir evkaf müdürünün Ahmed Efendi
116

, 

1898 yılında evkaf katibinin de Hüseyin Hüsnü Efendi olduğu görülüyor
117

. 

 

d. Komisyonlar 

Vilayet yönetiminde görev bölüşümü esasına dayanan ve hizmet kuruluşu 

niteliğindeki özel ihtisas komisyonları mahallî temsilcilerin aktif olarak katıldıkları 

kurullardı. Bayındırlık, eğitim, öğretim, ziraat ve ticaret, askerlik, maliye alanlarında 

ayrı ayrı oluşturulan bu komisyonlara yörenin ileri gelenleri katılırlar, çoğunlukla 

giderler için ianede bulunurlardı. Özellikle hastahane, mektep, ıslahhane 

yaptırılmasında halkın üzerinde etkileri olan kimselerden oluşturulan kurullar 

aracılığıyla para yardımı sağlandığı gibi işgücü de temin ediliyordu
118

. Asıl yerel hizmet 

organları olan bu komisyonlarda seçilmiş üyeler çoğunluğu meydana getirmekteydi
119

. 

Kırşehir sancağında 1876-1900 yılları arasında çeşitli komisyonların 

kurulduğunu görüyoruz. Bu komisyonlar ve üyeleri şöyleydi: 

 

Maarif Komisyonu: Reis, âzâlar ve bir kâtipten oluşuyordu
120

. 

Evkaf Komisyonu: Reis, müftü, âzâlar ve bir kâtipten kurulu idi
121

. 

Muhacirîn Komisyonu: Reis, bir âzâ ve bir kâtip görev yapıyordu
122

. 

Mensucat Komisyonu: “Mensucat”ın kelime anlamı dokunulmuş şeyler, 

dokumalardır. Kırşehir dokumaları incelediğimiz dönemde şehir için önemli bir gelir ve 

geçim kaynağıydı. Bu nedenle komisyonun kurulmuş olduğunu düşünüyoruz. 

                                                
115   KŞS 14/88 27 Haziran 1313 (9 Temmuz 1897). 
116   KŞS 14/33,  6 T. sânî 1312  ( 18 Kasım 1896 )  
117   KŞS 14/154.11 Temmuz 1314 (23 Temmuz 1898) tarihli belgede; müteveffa Terzi Mehmed Ali 

Usta’nın zevcesi Vahide Hatun, mecnun olan oğlunun ihtiyacı için zevcinden kalan bağ ve 

menzildeki hissesini satmak istiyor. Hüseyin Hüsnü Efendi’nin şahid olarak ifade verdiği görülüyor. 
118   Çadırcı, a.g.e., s. 269. 
119   Ortaylı, a.g.e., s. 84 
120   1891 AVS, s. 195 ve 1893 AVS, s. 199. 
121  1893 AVS, s. 199 ve 1900 AVS, s. 237. 
122   1882 AVS, s. 154 ve 1900 AVS, s. 235. 
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Komisyonun üyeleri ise Reis Kırşehir Redif Taburu binbaşısı Ahmed Bey, 

âzâlar; Defter-i Hakani memuru Kadri Efendi, evkaf müdürü Ataullah Efendi, Düyun-ı 

Umumiye müdürü Hüseyin Hüsnü Efendi, nüfus memuru Abdulbaki Efendi, Müftizade 

Said Efendi, Hakkı Efendi, Osman Efendi, Hacı Agob Efendi ve katip Nuri Efendi 

idi
123

. 

Nafia Komisyonu: Mutasarrıf Mehmed Hayri Bey’in reisliğini yaptığı bu 

komisyonda kondüktör, banka memuru, nüfus memuru ile birlikte beş âzâ ve bir kâtip 

yer alıyordu
124

. 

İnşaat Komisyonu: Mutasarrıf Bey’in reisliğinde sekiz âzâ ve bir kâtip görev 

yapıyordu
125

. 

Tarik Komisyonu: Mutasarrıf  Emin Efendi’nin reisliğinde, ikinci bir reis ve 

kondüktör, nüfus memuru, banka memuru ile birlikte beş âzâ ve bir kâtip çalışıyordu
126

. 

Vesait-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu: Belediye Reisinin başkanlığını 

yaptığı bu komisyonun diğer üyeleri biri yüzbaşı olan dört âzâydı
127

. 

Tahsilat Komisyonu: Reis Mutasarrıf Bey, dört âzâ ve bir kâtip görev 

yapıyordu
128

. 

e. Adliye, Hukuk Daireleri ve Mahkemeler 

Diğer İslâm ve Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de hukuk 

esas itibariyle İslâm hukukundan oluşmaktaydı. Ancak Osmanlılar, İslam hukukunu 

uygularken zamanın gerektirdiği düzenlemeleri ve ilaveleri yapmaktan geri 

durmamışlardır. Bunu yaparken İslam hukukunun devlet başkanına tanıdığı geniş takdir 

ve düzenleme yetkisinden yararlanmışlardır
129

. Özellikle idare ve teşkilat hukuku ile 

kamu müesseseleri sahasında millî ya da örfî denilen bir hukuk daima mevcut 

bulunmuştur
130

. 

                                                
123   1900 AVS, s. 236. 
124   1900 AVS, s. 236. 
125   1893 AVS, s. 200. 
126   1893 AVS, s. 200. 
127   1900 AVS, s. 237. 
128   1900 AVS, s. 236. 
129   M. Akif Aydın, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. II, Feza Yayıncılık,  İstanbul 1999, 

s.  376. 
130   Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Cumhuriyetin 50. Yıl 

Semineri, TTK Yay.,  Ankara 1975, s. 53. 
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Tanzimat’a kadar Osmanlı yargı örgütünün temel kurumu tek kadıdan oluşan, 

ceza ve özel hukuk işlerine bakmakla görevli şer’iye mahkemeleriydi. Kadılar yargı 

örgütünün en küçük birimi olan kazalardan şehirlere kadar, görev yaptıkları her yerde, 

hukuk ve ceza davalarında şeriat adına kesin olarak hüküm verirlerdi ve işlerine 

müdahale edilemezdi. Şer’iye mahkemelerinin yanı sıra gayr-i müslim azınlıkların özel 

hukuka ilişkin davalarına bakan cemaat mahkemeleri ve kapitülasyonlar gereği Osmanlı 

topraklarında bulunan tüm yabancıların her türlü davalarına bakmakla görevli olan 

konsolosluk mahkemeleri de bulunuyordu. 

1847 ve 1848’de hazırlanan iki nizamname ile Ticaret Nezareti’ne bağlı ticaret 

meclisi, karma ticaret mahkemesi haline getirildi. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile her 

vilayette birer Meclis-i Ticaret teşkil edilince, hemen her yerde ticaret mahkemeleri 

açıldı. Yine 1864 yılında çıkartılan Vilayet Nizamnamesi ile Mülkiye örgütünde yeni 

düzenlemeler yapılırken, Osmanlı yargı teşkilatına Tanzimat sonrası katılmış olan çok 

üyeli mahkemeler “nizamiye mahkemeleri” adıyla yeniden düzenlendi 
131

.  kaza, sancak 

ve vilâyetlerde genel olarak “Nizamiye Mahkemeleri” adıyla anılan hukuk ve ceza 

mahkemeleri kuruldu. 1871’de yayınlanan bir nizamname ile nizamiye mahkemeleri 

bidayet ve istinaf olmak üzere iki dereceli mahkemeler halinde nahiye, kaza, liva ve 

vilâyet mahkemeleri şeklinde dört kısımda toplandılar. Bu düzenlemeye göre nahiye 

meclisleri sulhen sonuçlandıramadıkları dosyayı kaza bidayet mahkemelerine 

gönderirlerdi. Kaza bidayet mahkemeleri nahiyelerden istinafı mümkün olarak verilen 

hükümleri istinaf ederlerdi. Bir de kazanın sınırları dahilinde meydana gelen olaylara 

ilişkin davaları bidayeten görürdü. Liva bidayet mahkemeleri kazadan verilecek istinafı 

mümkün davalara da baktıkları için hem bidayet, hem istinaf mahkemesi idiler. Vilayet 

merkezlerinde ise beş kişiden oluşan bir istinaf mahkemesi ile hukuk ve ceza olmak 

üzere iki vilayet mahkemesi vardı
132

. 

                                                
131   Gülnihal  Bozkurt,  Batı  Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, TTK Yay., Ankara 1996, s. 114-119;  

       Hıfzı  Veldet,  “Kanunlaştırma  Hareketleri  ve Tanzimat”,   Tanzimat 1,   MEB Yay.,  İstanbul 1999,  

       s.202-204; Aydın, a.g.m., s. 433. 
132   Bozkurt, a.g.e., s. 121-123. 
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Nizamiye mahkemeleri din hukukuna göre bakılması lazım gelen davalarda 

yetkili değildi. Din hukukuna ait meselelerde Müslümanlar şeriat mahkemelerine, gayr-i 

müslimler de cemaat mahkemelerine bağlı idi
133

. 

Kırşehir sancağında görev yapan mahkeme ve hukuk daireleri şöyleydi: 

Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi: Sancak nâibinin başkanlığını yaptığı bu 

dairede 3 âzâ ve 1 katip görev yapıyordu. Âzâlardan birinin gayr-i müslim olduğunu 

salnamelerden tespit ediyoruz. 

Ceza Dairesi:  Reis, birisi gayr-i müslim 3 âzâ ve bir kâtipten oluşuyordu. 

Muavinlik Dairesi: 1879’da çıkarılan bir kanunla, Osmanlı Devleti’nin her 

yerinde müddei-i umûmî denilen savcılar görev yapacaktı. Sancak merkezlerinde de 

müddei-i umûmî muavinleri yer alıyordu. 

1882 AVS’de, Kırşehir sancağında, müddei-i umûmînin Adliye Heyeti içinde 

yer aldığı görülmektedir. 1891 ve 1893’te müddei-i umûmî muavini ile dört katibin 

Muavinlik Dairesi’nde görev yaptığı, 1900’de ise müddei-i umûmî muavinin Ceza 

Dairesi’nin bir üyesi olarak teşkilatta yer aldığı tespit edilmektedir. 

İcra Dairesi: Bir icra memuru, iki mübaşir ve odacıdan kurulu idi. 

Müstantik Dairesi: Sanığı dikkatle ve tarafsız olarak sorgulamak ve dinlemek 

için görevli olan müstantik efendinin görev yaptığı bu dairede
134

, Müstantik Osman 

Efendi ile birlikte Mülazım Sami Efendi ve kâtip Talat Efendi görev yapıyordu. 

Kırşehir sancağında Müstantik Dairesi’nin 1898 ve 1899 yıllarında de görev 

yaptığını şer’iye sicilinden tespit ediyoruz. 1898’de müstantikin Ohannes Efendi olduğu 

görülmektedir
135

. Bu belgelerden anlaşıldığına göre kız kaçırma, sirkat gibi suçlar 

müstantik tarafından sorgulanıp, davanın özelliğine göre bidayet mahkemesi veya şer’i 

mahkemeye gönderilmektedir. 

                                                
133   Mustafa Reşit Belgesay, “Tanzimat ve Adliye Teşkilatı” Tanzimat I, MEB Yay., İst. 1999, s. 215 
134   Sadece 1893 tarihli salnamede Müstantik Dairesi var. 
135   KŞS 14/180. 3 T.evvel 1314 (15 Ekim 1898) tarihli belgede; Konya Koçhisar kazasından sirkat 

olunan koyun ve keçiler Kırşehir’de Dinekbağı denilen yerde Deli Musa oğlu Halil elinde bulunarak, 

polis  marifetiyle derdest ediliyor. Müstantik Ohannes Efendi’nin sorgulanmasından sonra dava 

Mahkeme-i  Şer’iye’ye intikal ettiriliyor. KŞS 14 / 388, 27 Mart 1315 (8 Nisan 1899) tarihli belgede; 

Hacıbektaş  nahiyesinden Osman kızı Meryem, müstantik tarafından sorgulandığında, dayısının 

kendini Kazım oğlu Memik’e  nikah akd  ettiğini ama kendisinin istemediğini, daha sonra Memik ve 

arkadaşlarının kendisini cebren kaçırdığını ifade ettiğinde, Memik, Meryem’in nikahlısı olduğunu 

isbat edince dava Mahkeme-i şer’iye’ye havale ediliyor. Şer’i mahkemede Memik nikah akdini ve 

Meryem’in rızası olduğunu şahitlerle isbat ediyor. 
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Yine kız kaçırma ile ilgili olarak Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi’nde cereyan 

eden muhakemede, Karacaviran köyünden İsmail kızı Arzu, Hüseyin oğlu İsmail’e 

nikah akdi yapıldığını inkar edince “esna-yı muhakemede İsmail’in akdi ispat eylemesi 

üzerine ikmal-ı muhakemenin, mahkeme-i şer’iyenin icrasıyla” yapılması uygun 

görülüyor ve Daire Reisi Sadık Bey tarafından bir tezkireyle mezburân, mahkeme-i  

şer’iyeye gönderiliyor
136

. 

Müddei-i Umûmî Muavinliği’nin de sirkat, cerh gibi suçlarda şikayet merci 

olduğunu görüyoruz. Ömerhacılı köyünden Göçmen oğlu Hüseyin Efendi, sirkat 

olunmuş 3 re’s devesini Hüseyin, Bekir ve Battal adlı kişilerin elinde bulunca durumu 

Kırşehir Müddei-i Umûmî Muavinliği’ne istida ile bildiriyor
137

. Sıddıklı Orta Oba 

köyünden Ahmed kızı Zeyneb cerh edilen zevci  İbrahim oğlu Ali, keyfiyeti Adliye 

Müddei-i Umûmî Muavinliği’ne ba-istida ihbar eyliyorlar ve bunun üzerine cerh 

edenlerin ahz ve giriftle celbleri zımnında canib-i zabıtadan iki zabit 

görevlendiriliyor
138

. 

Kırşehir sancağına tabi Mecidiye kazasında birçok suçtan dolayı yargılanan 

Kürd Mustafa Bey’in davasının ekrad ve etrak ahali arasında ihtilaf çıkarmasından 

dolayı, bu dava sancak ve sonra da vilâyete intikal etmiş, sorunun çözülmesi için özel 

bir komisyon dahi kurulmuştu
139

. Bu davada konumuz açısından dikkati çeken bir husus 

da Mecidiye Bidayet Mahkemesi’ne güvenin azalmış olduğu ifadeleridir. Mecidiye 

Muavin Vekili’nin gönderdiği yazılarda; “Mecidiye’de mahkeme namı var ise de başka 

efkara hizmet etmek de var, bura mahkemesinde bulunmuş ve elyevm bulunmakta olan 

Müstantik ve Reis vekili, Mustafa Bey’in avane ve hizmetkârı denginde olduğunu, 

muamelat-ı mahkeme Mustafa Bey’in fikriyle cereyan eylediği ve hukuk-ı mazlumîn 

Bidayet teşkilden berü icrasız bırakılmış idüğü” ifade edildikten sonra hapishanede 

mevcut gösterilen kişilerin dışarıda gezmekte oldukları belirtilmiştir. Ayrıca Kırşehir 

Jandarma Yüzbaşısı Hacı Emin Ağa’nın da Mustafa Beyin hukukunu kanuna tercihen 

muhafaza ettiği bildirilmiştir
140

. 

                                                
136  KŞS 14 /71a, 19 Nisan 1313 (1 Mayıs 1897) tarihli belge 
137  KŞS 14/122, 20 Eylül 1313 (2 Ekim 1897) tarihli belge. 
138  KŞS 14/127, 12 T.evvel 1313 (24 Ekim 1897) 
139  BOA, Y.PRK.MYD 9/10 27 R.evvel 1304  (24 Aralık 1886) tarihli belge. Y.MTV 52/62 14 Zilhicce 

1308  (21 Temmuz 1891) tarihli belge 
140  BOA, Y.PRK.MYD 9/10 
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Mahkeme-i Şer’iye: Osmanlı Devleti’nin başlangıcından Tanzimat dönemine 

kadar uzun asırlar Müslümanlar arasında  her türlü hukukî ihtilafın çözüldüğü bir merci 

olmuştur. Burada bir kadı ve mahkemenin bulunduğu yerin büyüklüğüne göre sayıları 

değişen muhtelif yardımcılar görev yapıyorlardı. Kadıların ilmî görüşlerinden istifade 

ettikleri müftüler ve yargılamayı izleyen şühud veya şühudü’l-hal, şer’i mahkemeler 

için önem arz ediyorlardı. Şühudü’l-hal denilen şahitler, mahkemeye intikal eden 

hukukî ihtilafın şahitleri değil, mahkemede yapılan yargılamanın müşahitleriydi
141

. 

Tanzimat’tan sonra kurulan nizamiye mahkemelerine şer’i konular dışındaki 

tüm işler devredildi. Kişilik, aile, miras konularında şer’iye mahkemeleri görevlerini 

sürdürdüler. Miras dağıtımı, tereke sayımı, vasi tayini, alım-satım senetlerinin kayda 

geçirilmesi, vakıf kurumu ile ilgili işler, evlenme, boşanma gibi davalar şer’i 

mahkemede görülüyordu.  

Mahkemede görev yapan diğer görevliler; katip, muhzır, mukayyid, eytam 

müdürü idi. Kadı veya nâibe mahkeme dışında yardım eden kethüda ve çuhadar gibi 

görevliler de vardı. 

Mahkemede yapılan duruşmalar katipler tarafından kadı sicili veya şer’iye sicili 

denilen defterlere kaydediliyordu. Bu defterlere aynı zamanda merkezden gelen resmî 

yazılar da ekleniyordu. 

İncelediğimiz dönemde Kırşehir sancağındaki Mahkeme-i Şer’iye’de nâib, 

başkatip, ikinci katip, eytam müdürü, mukayyid ve muhzır görev yapıyordu. Kırşehir’e 

ait olan dört şer’iye sicilinde, tereke taksimi, idane, vasî ve nâzır tayini, tereke üzerinde 

anlaşmazlık, borç-alacak, nikah ve nikahlanma iddiası, boşanma, muhalaa, nafaka 

tayini, alım-satım, rüşdün isbatı, vakıf, mütevelli tayini, mülkiyet iddiası, ibra, cerh, 

vekalet, hibe, ölümün şahitlerle ibsat edilmesi, beytü’l-mâlda bulunan yave hayvanın 

sahipliği gibi davalar yer almaktadır. 

Gerekli olan konularda müftünün fetvasına başvurulduğu ve bu fetvanın 

belgenin sonuna eklendiği görülmektedir. Diğer şer’iye sicillerinde olduğu gibi Kırşehir 

sicillerinde de davalar bilinen kaidelerle yazılmıştır. Belgenin sonunda nâibin ismi, 

müddei ve müddei-aleyh ve şahitlerin imza ve mühürleri bulunmaktadır. Davanın 

konusuna göre vasî, vekil, kefil, vakıf, nâzır, mütevelli, evkaf müdürü, eytam müdürü, 

                                                
141  Aydın, a.g.m., s. 399. 
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mahalle âzâları gibi kişilerin isim ve mühürleri de belgelerde yer almaktadır. İdane ve 

ölümün şahitlerle ihbar edilmesi davalarında görülen şühüdü’l-hali, mahkeme 

görevlileri katip, mukayyid ve muhzırın yanında âzâ ve eşraftan kimseler ve “gayrihim 

hazırûn” diye belirtilen kişiler oluşturmaktadır. 

Belgelerde özenle üzerinde durulan bir husus da şahitlik durumu. Davayla ilgili 

şahitlerin, müzekkî denilen muhtar, imam gibi görevliler ve halkça sevilip bilinen kişiler 

tarafından tezkiye edilmeleri yani güvenilir, doğru, şahitlik yapacak eminlikte insanlar 

olması gerekiyordu. Bu işlem belgelerde “şahitlerin alenen ve sırran tezkiyesi” olarak 

geçmektedir. 

Tereke taksimi ile ilgili belgelerde çoğunlukla doğrudan doğruya belgeye 

girilmiş, bir kısmında da “Kayabaşı Mahallesi’nden Tataroğlu Hatır’ın Kassam 

Kaydı”
142

 veya “Bekirkadı Mahallesi’nden Hacı Ömer’in Kassam Defteri”
143

 gibi 

başlıklarla belgeye geçilmiştir. 

Tanzimat’tan sonra Cevdet Paşa’nın başkanlığında kurulan bir komisyon 

tarafından yaklaşık on yıl süren bir çalışma sonunda, o zamana kadar yürürlükte olan 

İslam hukukunun esas itibariyle eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili hükümlerini 

bir araya getiren bir kanun metni ortaya çıkarılmıştır. 1868-1876 yılları arasında 

hazırlanan ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye denilen bu kanun, bir giriş ve on altı kitaptan 

oluşuyordu. Tam bir medenî kanun niteliğini taşımasa da dağınık bulunan birçok 

kuralın bir araya getirilmesiyle İslam hukukunun kanunlaştırılmasının ilk örneği 

olmuştur 
144

. 

İncelediğimiz şer’iye sicillerinde nâibin ve fetvasına başvurulan müftünün 

zaman zaman Mecelle’nin hükümlerinden yararlandığını ve kararlarını bu hükümlere 

göre verdiğini tespit ediyoruz. Kayseri sancağından Hacı Mehmed ile Kırşehir sancağı 

kondüktörü Şakir Efendi arasında sirkat olunan kısrak davasının daha önce isbat 

edilerek karara bağlanması nedeniyle Müftü Ali Efendi, Mecelle’nin 1837. maddesine 

muvafık ise onunla amel edilmesine fetva vermiştir
145

. 

                                                
142  KŞS 1 / 83, 10 C.ahir 1297 (20 Mayıs 1880) 
143  KŞS  1 / 97, 5 Şaban 1297 (13 Temmuz 1880) 
144   Ahmed  Cevdet  Paşa,  Ma’rûzât,  ( hzl. Yusuf  Halaçoğlu ),  Çağrı Yay.,  İstanbul  1980,  s. 199-238;    

       Veldet,  a.g.m., s. 187-196; Bozkurt, a.g.e., s. 161-163. 
145  KŞS 14 / 112, 16 Ağustos 1313 (28 Ağustos 1897) tarihli belge.  Mecellenin 1837. maddesi:  Karar 

için  sebep ve şartlar mevcut olduğu halde karar verilip ilama bağlanan davanın tekrar görülmesi ve 
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Bağbaşı Mahallesi’nden Zehra Hanım ve Münib Bey arasında terekeden kalan 

mal davasında nâib Asım Efendi, Mecelle’nin 1660 ve 1663. maddesine uygun olarak 

“ikame-i dava mümkin iken bilâ-özr terk ve süküt olan deavinin bilâ-emr-i ali istimaı 

gayr-ı caiz olduğunu” ifade etmektedir
146

. 

Şahitliğin uygunluğu
147

, kat’i karine
148

 konularında Mecelle’nin hükümlerinden 

yararlanılmıştır. Yine Musa oğlu Receb, bağına akmakta olan çeşme suyunun   Hacı 

Arif oğlu Musa tarafından duvar yıkılarak kendi bahçesine alındığını iddia edince, 

Mecelle’nin 11., 20. ve 1224. maddelerine uygun olarak hüküm verilmiştir
149

. 

Ticaret Mahkemesi: 1876 AVS’de, Kırşehir merkezinde bir Ticaret Mahkemesi 

bulunduğu görülmektedir. 1878 tarihli Devlet Salnamesi’nde de Kırşehir’de ve Ankara 

vilayetinin diğer sancaklarında ticaret mahkemesinin bulunduğu belirtilmiştir. Daha 

sonraki yıllara ait salnamelerde Kırşehir’de bu mahkemenin yer almadığı görülmüştür.    

Ceza Kanunu ve Suçlar: Klasik Osmanlı ceza hukuku, İslam ceza hukuk 

kuralları ile Fatih, Yavuz, Kanunî ve IV. Mehmed tarafından çıkartılan kanunnamelerde 

yer alan ceza hukukuna ilişkin hükümlerden oluşmaktadır
150

. 

Tanzimat’tan sonra 1840, 1851 ve 1858 yıllarında ceza kanunları çıkarılmıştır. 

1858 tarihli ceza kanunu muhtelif tarihlerde birkaç madde ilavesiyle 1911 yılına kadar 

yürürlükte kalmıştır. Bu kanuna göre suçlar; cinayet, cünha ve kabahat olmak üzere üçe 

ayrılmış ve cezalar da ona göre tasnif edilmiştir. Cinayet cezaları, idam, müebbet veya 

muvakkat kürek, cünhalara mahsus cezalar, kalebentlik, rütbe ve memuriyetten 

mahrumiyet, kabahat cezaları ise 24 saatten bir haftaya kadar hapis cezasıydı
151

. 

Kırşehir’de erkekler için hapishane olmasına rağmen kadınlar için ayrı bir 

hapishane yoktu. 1898 yılında mahkum olan kadınların imamlara ait odalarda tutulması 

nedeniyle ayrı bir hapishaneye ihtiyaç duyulmuştu. Şûra-yı Devlet’te yapılan 

görüşmelerden sonra kadın hapishanesi inşasına karar verilmiş, o zamana kadar 2 

                                                                                                                                          
bakılması caiz olmaz. Bkz. Mecelle (Sadeleştirilmiş), (Sadeleştirenler:  İbrahim Ural, Salih Özcan), 

Fey Vakfı Yay., İst. 1995, s. 411. 
146  KŞS 14 / 95, 12 Temmuz 1313  (24 Temmuz 1897) tarihli belge. 
147  KŞS 14 / 126,  25  T. evvel  1313 ( 6 Kasım 1897 ) 
148  KŞS 14 / 132,  2  T. sânî  1313 (14 Kasım 1897 
149  KŞS 14 / 294, 3 K. evvel 1314 (15 Aralık 1898) tarihli belge. 
150  Bozkurt, a.g.e., s. 96. 
151  Tahir Taner, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, Tanzimat 1, M.E.B. Yay., İst. 1999, s. 231.  
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mecidiye ücretle bir hane kiralanması ve 150 guruş maaşla da bir nisa gardiyanı tayin 

edilmesine irade buyrulmuştu
152

. 

Kırşehir sancağında işlenen suçlar ve oranlarını şer’iye sicilleri ve diğer arşiv 

belgelerinden yaklaşık olarak tespit edebiliyoruz. Kırşehir’e ait olan ve 1896-1899 

yılları arasındaki belgeleri ihtiva eden 14 numaralı şer’iye sicilinde 424 adet belge 

bulunmaktadır. Bu belgelerden cinayet ve cünha cezasını gerektiren suçlardan bahseden 

dava sayısı 9’u geçmemektedir.  

Bu suçlar ise 1 cerh yoluyla katletme
153

, 1 kız kaçırma
154

, 1 hamle darbe
155

, 6 

sirkattır
156

. 

Ayrıca Evliyalı köyünden Mehmed’i öldürüp kızını da kaçıran kişiye idam, 

yardım eden iki kişiye de kürek ve hapis cezası verilmiştir
157

. 

Devletin vilayet dahilindeki tüm cinayetleri, cinayetin çeşidini merkezden bir 

memur göndererek tahkik ettirdiğini arşiv belgelerinden tespit ediyoruz
158

. Kırşehir 

sancağında 1293 senesi Receb’inden (Temmuz 1876) 1297 senesi Ramazan ayına 

(Ağustos 1880) değin meydana gelen cinayet, yani büyük cezayı gerektiren suçlarla 

ilgili, görevli memur tarafından bir cetvel düzenlenip Mabeyn-i Hümayun 

Başkitabeti’ne gönderildiği anlaşılıyor. Bu cetvelde, maznunların isimleri, tevkif 

tarihleri, ceza müddetleri, hangi tür suç işledikleri ve olayların kısa özeti verilmiş. 1876 

ve 1880 yılları arasındaki dört yıl boyunca Kırşehir sancağında 27 adet cinayet davasına 

bakılmış, bunlardan 12’si sonuçlandırılmış. 17 davanın ise büyük bir kısmının evrakı 

Adliye Nezareti’ne sunulmuş, bir kısmı da eksiklerinin tamamlanması için mahallerine 

                                                
152   BOA, İ. DH nr. 7, 7 Şaban 1316 (21 aralık 1898) 
153   KŞS 14 / 127, 132, 349. 12 T.evvel – 24 Şubat 1313 ve 11 Şubat 1314 (Kasım 1897 – Şubat 1899) 

tarihlerinde devam eden davada Sıddıklı Orta Oba karyesinden, cerh edildikten sonra ölen İbrahim 

oğlu  Ali’nin zevcesi ve çocukları, suçluları affettikleri için kısas uygulanmıyor. 
154   KŞS 14 / 388, 27 Mart 1315 (8 Nisan 1899) tarihli belge. 
155   KŞS 14 / 146, 13 Nisan 1314 (25 Nisan 1898) tarihli belgede, Savcılı Orta Oba  karyesinden Ahmed 

oğlu Mustafa, Mehmed kızı Zeyneb’le  daha önce evlendiğini, hamle darbe maddesinden dolayı 6 ay 
mevkuf olup sonra kur’a ile 5 sene Karadağ’a, 5 ay rediflikle Alasonya cihetine gittiğini, döndüğünde 

Zeyneb’in başka biriyle evlendiğini görünce Zeyneb’in kendisine gelmesini istiyor. Zeyneb’in zevci 

ise  Ahmed’in mevkuf olduğu sırada Zeyneb’i talak ettiğini ve kendisinin evlendiğini şahitlerle isbat 

ediyor. 
156   KŞS 14 / 3, 20, 26, 72, 10, 180 numaralı belgelerde hayvanlarının çalındığını ifade eden kişilerin 

iddiaları yer alıyor. Bunlardan 3, 20 ve 26 numaralı belgelerde hayvanlarını beytü’l-mâlde bulup 

şahitlerle kendilerine ait olduğunu ispat ediyorlar. 7, 100 ve 180 numaralı belgelerde de hayvanların 

yedlerinde  bulunduğu kişiler, başkalarından satın aldıklarını şahitlerle ispat ediyorlar.  
157  BOA, İ. Divân-ı Ahkâm-ı Adliye, nr. 549, 25 C. Evvel 1291 (10 Temmuz 1874) 
158  BOA, Y.PRK.UM 1 / 107. 25 Şevval 1297 (30 Eylül 1880). 
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gönderilmiş. Bu 27 adet dosyanın cürüm çeşidi ve verilen cezaları gösteren tablo şu 

şekildedir
 
: 

 

Tablo 1: Kırşehir Sancağında 1876-1880 Yılları Arasında Meydana Gelen Cinayetler 
            (BOA, Y.PRK.UM 1 / 108. 29 Şevval 1297 - 4 Ekim 1880) 

 

 Cürüm Çeşidi Cürmü 

İşleyen 

Kişi Sayısı 

Verilen Ceza 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Katil-i muhti (hataen adam öldürme) 

Sarik  ( hırsızlık yapmış)          

İzale-i bikr (kızın ırzına tecavüz etme) 

Sarik  

Sarik 

Kıtâ-ı tarik (yol kesme) 

Sakata (ıskat etme, sakatlama) 

Sarik 

Tatil-i uzv (bir uzvu yaralama) 

Fiil-i  şenî (ırza tecavüz etme ) 

Katl 

Sarik 

Fiil-i  şenî 

Fiil-i  şenî 

Kız firarisi 

Kız firarisi 

Fiil-i   şenî 

Katl 

Fiil-i  şenî 

Katl 

Katl 

Katl 

Sahtekarlık 

Katl 

İzale-i bikr 

Tatil-i uzv 

Katl 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

İki sene müddetle mahkum 

Dört sene müddetle kürek 

- 

- 

- 

- 

- 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

- 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Üç buçuk sene müddetle kürek 

Dört sene müddetle kürek 

İdam 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Toplam 32  

 

Tabloda görüldüğü üzere hırsızlık ve sahtekarlık gibi suçlar da büyük suçlar 

arasında yer alıyor. Cürüm işleyen kişi sayısının 32 olduğu görülüyor. O dönemde 

Kırşehir sancağının nüfusunun 49 000 dolaylarında olduğu düşünülürse, büyük suç 

işleme oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. 
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f. Belediye Dairesi 

Tanzimat’tan önce günümüz belediye hizmetlerini üstlenen ayrı bir kuruluş 

yoktu. Osmanlı şehrini yöneten amir, gerçekte kadı idi. Kadı aynı zamanda belediye 

hizmet görevlisiydi
159

. 

Modern belediye teşkilatının kurulması için öncelikle İstanbul’da çalışmalar 

başladı ve 1855 yılında İstanbul Şehremaneti kuruldu. 1858 ve 1868 nizamnameleri ile 

yeni düzenlemeler yapıldı. Osmanlı taşra kentlerinde modern beledî örgütlenmeye 1864 

Vilayet Nizamnamesi ile başlandığı görülmektedir. 1871 Nizamnamesi’yle kent ve 

kasabalardaki belediye dairesinin kuruluş, yetki ve çalışma biçimleri yeniden 

belirlenmişti
160

. 1877 Belediye Kanunu ile belediyelere eskisine göre; bazı yeni görevler 

yüklendi. Her şehir ve kasabada nüfusa ve şehrin ve kasabanın büyüklüğüne göre dört 

sene için seçilen ve altıdan on ikiye kadar âzâdan oluşan bir belediye meclisi 

bulunacaktı
161

. 

1876 yılında Kırşehir sancağında belediye dairesinin kurulmuş olduğu 

görülüyor. 1882’de Belde Dairesi olarak bahsedilen dairede, reis, biri gayr-i müslim 8 

âzâ ve bir katip yer alıyordu. 1891 ve 1893 tarihlerinde reis, bir tabib, ikisi gayr-i 

müslim 7 âzâ, 1 katip ve 2 nefer kolcunun görev yapıyordu. 1900 yılında ise Belediye 

Dairesinde reis, tabib, ikisi gayr-i müslim 5 âzâ, 1 müfettiş ve 1 katip çalışıyordu
162

. 

1891’den beri belediye dairesinde âzâ olarak görev yapan Hacı Ahmed 

Efendi’nin 1897’de aynı zamanda Maarif Komisyonu âzâlığı da yaptığı 

görülmektedir
163

. 

 

g. Güvenlik ve Askerî Teşkilat 

Askerî Teşkilat: Tanzimat döneminde her alanda olduğu gibi askerî kurum ve 

kuruluşlarda da yeni düzenlemeler yapıldı. 1843 yılında yapılan bir düzenleme ile 

Osmanlı toprakları beş büyük ordu bölgesine ayrıldı. 1. Ordu Hassa Ordusu (İstanbul), 

                                                
159   Ortaylı, a.g.e., s. 125. 
160   Çadırcı, a.g.e., s. 276. 
161   Osman Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İ.Ü. Hukuk Fak. Yay., İstanbul 1936, s. 133. 
162   1876, 1882, 1891, 1893, 1900 AVS 
163   KŞS 14 / 58, 28 Mart 1313 (10 Nisan 1897) tarihli belge. 
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2. Ordu (Dersaadet) Üsküdar, 3. Ordu (Rumeli Ordusu) Manastır, 4. Ordu (Anadolu 

Ordusu) Harput ve 5. Ordu (Arabistan Ordusu) Şam olarak belirlendi
164

. 

1834’ten başlanarak devletin bütün büyük şehirlerinde “redif birlikleri” 

kurulmaya başlanmıştı. Redif Teşkilatı, büyük bir kitleyi uzun süre silah altında 

tutmadan, askerlik çağına gelmiş olanları kendi bölgelerinde az masrafla ve kısa 

aralıklarla eğiterek savaş anında işe yarayacak yeterli asker bulma amacı ile 

kurulmuştur. Ayrıca barışta iç güvenliğin sağlanması, hükümet emirlerinin eksiksiz 

uygulanması için redif askerlerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. 1847’de hazırlanan 

kur’a nizamnamesiyle Osmanlı Müslüman halkının askerlik çağına gelmiş olanlarının 

her yıl belirli merkezlerde, kur’a meclisleri önünde kur’a ile belirleneceği bildiriliyordu. 

Muaf tutulacak olanlar, bedel ödemenin şartları, firar ve gönüllü asker yazılma gibi 

konularda da ayrıntılara yer verilmişti. 

Bedel, Müslüman halkın askerlik hizmetini belirli bir bedel ödeyerek yerine 

getirmesini sağlayan bir yöntemdi. İsmine kur’a isabet edenlerden varlıklı olanların 

bedel ödeyerek yerlerine başka birisini asker göndermesi bazı şartlarla kabul ediliyordu.  

1869’da çıkarılan kanunla askerlik süresi 20 yaşından 40 yaşına kadar yirmi yıl 

olarak belirlendi. Bu sürenin altı yılı Nizamiye devresi, altı yılı Redif hizmeti ve 8 yılı 

Mustahfız devresiydi
165

. Nizamiye devresinin asıl askerliğin yapıldığı dört yılı 

muvazzaf dönemiydi, kalan iki senesi ihtiyat askeri olan ve acil durumlarda silah altına 

alınan gruptu. Redif hizmeti de öncü redif sınıf ve tali redif sınıfı olarak belirlenmişti
166

. 

1886 yılında çıkarılan kanunla bazı eksiklik ve aksaklıklar da giderildi. 

1882 yılında Kırşehir sancağında bulunan 3. Kırşehir Taburu’nun, Hassa Ordu-

yı Hümayunu’na mensup Redif Mukaddem Sınıfı 62. Yozgad Alayı’na bağlı olduğu 

anlaşılıyor. Dört bölükten oluşan taburda 1 binbaşı, 8 yüzbaşı, kolağası, tabur katibi, 

debboy memuru, tüfenkçi ve 4 mülâzım görevliydi. O tarihte Kırşehir’de Tali Sınıf 3. 

Taburu da bulunuyordu. 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, kolağası, tabur katibi, 10 mülazim, 

debboy memurunun görev yaptığı tabur dairesinde piyade ve süvari olarak 240 kişi yer 

                                                
164   Necati Tacan, “Tanzimat ve Ordu” Tanzimat 1, MEB Yayınları, İstanbul, 1999, s. 132. 
165   Çadırcı, a.g.e., s. 61, 315. 
166   Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, (çev. Ali Reşad), Kaknüs Yayınları, İstanbul 1999, s. 267. 
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alıyordu
167

. Taburun bu tarihte binbaşısı olan Selim Efendi’den sonra Mehmed Ali 

Efendi’nin binbaşı olduğunu ve onun da 1891’den önce vefat ettiği görülüyor
168

. 

Hassa Ordusu Redif Sınıfı’na mensup olan 3. Kırşehir Mukaddem Taburu’nun 

1891’de de görevini sürdürdüğü
169

, Redif 16. Alayı’na bağlı 1. Kırşehir Taburu 

olduğu
170

, Hassa Ordu-yı Hümayunu Nizamiye 58. Alayın 4. Taburu katibliğini, 

Kırşehir Âşıkpaşa Mahallesi’nden Ahmed Efendi’nin yaptığı anlaşılıyor
171

. 

Redif askeri olarak Kırşehir sancağından Plevne
172

, Girit-Alasonya
173

 cihetlerine 

çok sayıda asker alındığını tespit ediyoruz.  

Kur’a ile Karadağ
174

, Mekke-i Mükerreme
175

, Yemen
176

 ve Kandiye cihetine 

Kırşehir’den asker gidiyordu
177

. Bedel ile de asker alımı yapılıyordu
178

. 

Kur’a ve bedel ile ilgili olarak bazı görevlilerin yolsuzluk yaptığı “bedel tedarik 

edeceği vaadiyle” akçe ahz ettiği
179

, kur’adan muaf tutmak için rüşvet aldığı
180

 da 

görülmektedir. Ama bu görevliler hakkında gerekli tahkikat ve muhakeme yapılmıştır. 

Kur’a ve redif firarlarını taharri etmekle Miralay Mehmed Bey’in görevlendirildiğini 

arşiv belgelerinden tespit ediyoruz
181

. 

 Zaptiye Teşkilatı: 1844’te alınan bir kararla Tımarlı Sipahi örgütü ortadan 

kaldırılmış, yerine Zaptiye Teşkilatı kurulmuştu. Zaptiye örgütü, bugünkü anlamıyla 

hem polis ve hem de jandarma görevini yüklenmişti. Asıl görevleri iç güvenliğin 

korunması idi. 1864’te vilayet düzenlemesiyle birlikte zaptiye kuvvetleri de yeniden ele 

                                                
167   1882 AVS, s. 71, 76, 93. 
168   KŞS 10 / 298, 25 Şevval 1309 ( 21 Mayıs 1892  ). 
169   1891 AVS, s. 218. 
170   KŞS 14 / 179, bu alay 4. Kayseri Fırkası’na bağlıydı ve dört taburdan oluşuyordu. Diğer üç tabur ise 

2. Mucur Taburu, 3. Keskin Taburu ve 4. Sungurlu Taburu idi. Bkz. 1900 AVS, s. 282. 
171   KŞS 14 / 175, 16 Eylül 1314 ( 28 Eylül 1898 ) 
172   KŞS 1 / 20, 21, 22. 
173   Alasonya cihetine gidip vefat eden askerlerin alacakları ile ilgili düzenlenen çoğunluğu KŞS 14 

numaralı defterde olmak üzere yaklaşık 160 belge tespit ettik.  
174   KŞS 14 / 146, 57. 
175   KŞS 14 / 407, Temmuz 1315 (Temmuz 1899). 
176   KŞS 14 /  66, 68, 143 nolu belgelerden Yemen cihetinde 7. Ordu’nun bulunduğu anlaşılıyor. 
177   KŞS 14 / 386, 10 Mart 1315 (22 Mart 1899). 
178   KŞS 14 / 129, 150. 
179   BOA, A.MKT.UM 449 / 12, 4 Recep 1277 (16 Ocak 1861). 
180   BOA, A.MKT.UM 452 / 71, 22 Recep 1277 (3 Şubat 1861). 
181   BOA, A.MKT.UM 432 / 46, 2 R.ahir 1277 (8 Ekim 1860). 



 46 

alınmış, ufak tefek değişiklikler yapılmış ve yasa dışı olayları saptayarak ilgililere haber 

vermek üzere teftiş memurları görevlendirilmiştir
182

. 

Asker firarilerini yakalamakla görevli olan zaptiyeler çeşitli zorluklarla 

karşılaşıyorlardı
183

. Eşkıyanın kökünün kazınması için elde bulunan zaptiyenin yeterli 

olmadığı durumlarda geçici olarak yeni zaptiye neferi istihdam ediliyordu
184

. 

Kırşehir sancağında 1850 yılından beri redif  teşkilatından olan zaptiye neferleri 

görev yapıyordu. İki taburdan oluşan Ankara Zaptiye Alayı’nın bir taburu Ankara’da 

ikincisi ise Kayseri’de yerleşmişti. 1872 yılında bu ikinci tabura bağlı olarak 

Kırşehir’de bir süvari bölüğü ile mevcudu 19 kişiden ibaret piyade bölüğü 

bulunmaktaydı
185

. 1876 yılında da Kırşehir’de 2. Ordu-yı Hümayun 6. Redif Alayı’na 

mensup 2. Zabitan Taburu görev yapıyordu
186

.  

1891 yılında sancak teşkilatı içinde Zabıta Dairesi de bulunuyordu. Zabıta 

Dairesi’nde yüzbaşı, 1 mülazim ve jurnal emini görev yapıyordu. 1893 yılındaki Zabıta 

Dairesi, yüzbaşı, jurnal emini, muavin ve katipten oluşuyordu. 1900 senesindeki Zabıta 

Dairesi ise tabur ağası vekili, yüzbaşı, jurnal emini, mülazim, katib ve hapishane 

müdüründen kurulu idi
187

. 

Zabtiye neferleri Mustafa Ağa, Çerkes Ahmed ve Göçer oğlu Mustafa’nın, cerh 

suçuyla aranan Abid ve Osman’ı derdest edip mahkemeye getirdikleri görülmektedir
188

. 

Ahaliye zarar veren yave hayvanlarını yakalayıp mahkemeye teslim etmek de 

zaptiyenin görevleri arasında bulunuyordu
189

. 

 Polis İdaresi: Ankara vilayeti merkezinde 1891’de Polis Dairesi kurulmuş 

durumdaydı. Bu tarihte Kırşehir sancağında Polis Dairesi henüz mevcut değildi
190

.  

 

                                                
182   Çadırcı, a.g.e., s. 318. 
183   BOA, A.MKT.MVL 42 / 3, 20 Receb 1267 (21 Mayıs 1851). Kendilerini yakalamaya gelen 

zaptiyelere ateş açan asker firarilerinin cezalandırıldığı belirtiliyor.  
184   BOA, A.MKT.MHM 413 / 79, 27 R.evvel 1285 (18 Temmuz 1868). Kırşehir’de işlerin yürütülmesi 

için  muvakkaten 15 zaptiye neferinin istihdamına izin veriliyor. 
185   Çadırcı, a.g.e., s. 323’de 1290 (1872) tarihli AVS’den naklen bu bilgiler verilmektedir. 
186   1876 AVS, s. 100. 
187   AVS 1891, 1893, 1900. 
188   KŞS 14 / 132, 2 T.sânî 1313 (14 Kasım 1897). 
189   KŞS 10 / 141, 212, 254, 325, 15. 
190   1891 AVS, s. 122 
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Kırşehir’e komiser ve polislerin 1894 yılında tayin olunduğu anlaşılmaktadır
191

. Polis 

teşkilatı, kendilerinden beklenen hizmeti yerine getirmiş ve Kırşehir sancağı üçüncü 

sınıf polis komiseri Ahmed Elvan Efendi, hizmetlerinden dolayı ikinci sınıf 

komiserliğine terfi ettirilmiştir
192

. 

Taşralarda muhtemel hadiselere karşı ne gibi tedbirler alınacağı konusunda 

Sadaret’ten gönderilen tebligata, Ankara Valiliği bir telgrafname ile cevap vermiş ve 

Kırşehir için iki nefer polisin daha tayin edilmesini istemişti
193

. Fakat bu istek 

Hazine’nin durumunun müsait olmaması nedeniyle yerine getirilememiştir
194

. 

Polis teşkilatının asayişin sağlanmasına hizmet ettiği, suçluları yakalamada 

zaptiye teşkilatı ile beraber çalıştığı tespit edilmektedir
195

. 

1900 yılında polis idaresinde bir komiser ve üç polis görev yapıyordu. 

Hizmetinden dolayı terfi ettirilen komiser Ahmed Elvan Efendi de aynı görevi devam 

ettiriyordu
196

. 

 

h. Ulaşım ve Haberleşme 

 Karayolu ve Demiryolu Ulaşımı: II. Mehmed zamanında, kervanlar ve 

yolcuların daha iyi şartlar altında sefer yapabilmelerini temin etmek için gerekli 

muntazam yolların inşası hususunda bazı teşebbüslerde bulunulmuştu. Tanzimat’tan 

sonra ise Trabzon-Bağdad karayolu projesi için bazı çalışmalar yapıldıysa da malî 

imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. 1863’de ülkedeki bütün 

yollar ve geçitlerin elden geçirilmesi hakkında Meclis-i Maabir tarafından neşr edilen 

nizamnameyi 1869’daki erkek nüfusa yol yapımında mükellefiyetler getiren Turuk ve 

                                                
191   BOA, ZB 18 / 58, 8 K. sânî 1309 (20 Ocak 1894) tarihli belgede; Kırşehir sancağının ehemmiyetine 

binaen  inzibatın bir kat daha temini hususunda  Ankara vilayetince lüzumu  gösterilen komiser ve 
polislerin tayini. 

192   BOA, ZB 18 / 28, 7 T. sânî 1312 (19 Kasım 1896) 
193   BOA, A.MKT.MHM 618 / 32, 15 Muharrem 1314 (27 Haziran 1896; Ankara Valiliği’nce yapılan bu 

istek,  Sadaret  Mektubî  Kalemi’nden  Seraskeri’ye  havale edilmiş ve  BOA, DH.TMIK.S 1 / 25, 15 

Safer 1314  (27 Temmuz  1896)  tarihli,  Zaptiye  Nazırı  tarafından Dahiliye  Nezareti’ne gönderilen 

tezkirede  polis tayininin Bâb-ı Âli’ce tasvip buyrulduğu ama öncelikle bu polislerin maaş ve senelik 

masraflarının bütçeye konması gerektiği ifade edilmiştir.  
194   BOA, A.MKT.MHM 618 / 41, 11 Recep 1314 (16 Aralık 1896). 
195   KŞS 14 / 180, 3 T.evvel 1314 (15 Ekim 1898). 
196   1900 AVS. s . 234. 
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Maabir Nizamnamesi takip etti. Anadolu ve Rumeli’de 5000 km.ye varan yol inşa 

edildi. Bedenen çalışma mükellefiyeti 1891’de paraya çevrildi
197

. 

Kırşehir sancağında 1891’den sonra Tarik Komisyonu kurulmuştu. Bu 

komisyonda reis-i evvel ve reis-i sânî, nüfus memuru, kondüktör, banka memurunun da 

aralarında bulunduğu 5 âzâ ve 1 kâtip görev yapıyordu. 1900 yılına gelindiğinde Tarik 

Komisyonu yerine Nafia Komisyonu’nun aynı üyelerle görev yaptığını görüyoruz. 

1891’de Kırşehir’den Nevşehir’e yaklaşık 22,5 kilometrelik şose yolu yapılmış 

durumdaydı. Bu yol üzerinde 11 kargir köprü de inşa olunmaktaydı. Aynı yıl 

Kırşehir’den Yozgat’a 1 kilometre 720 metrelik türabiyesi açılmış yol vardı. 1900’lerde 

Kırşehir’i çevreye bağlayan yeni şose yolların yapılmadığını ve aynı yolların 

kullanıldığını görüyoruz
198

. 

Dünyada ilk demiryolu 1825’lerde döşenmişse de Osmanlı Devleti’nde 1850’li 

yıllarda demiryolu inşası fikri gündeme gelmişti. Yabancı sermaye ile gerçekleştirilen 

demiryolları yapımında ilk hat 1860, ikincisi ise 1866’da tamamlandı. Osmanlı 

yönetimi 1871 yılından başlayarak demiryolu yapımında yabancılara imtiyaz vermekten 

vazgeçti. Haydarpaşa-Bağdad hattının İzmit’e kadar olan ilk kısmı Osmanlı Hükümeti 

tarafından inşa edilmiş iken Ankara’ya kadar olan kısmı Doyçe Bank tarafından kurulan 

Anadolu Osmanlı Demiryolları Şirketi’ne verilen imtiyazla 31 Ocak 1892’de 

tamamlandı. Aynı şirket 1896’da Eskişehir-Konya, 1899’da Arifiye-Adapazarı hatları 

inşasını da tamamladı
199

. 

Ankara Valisi tarafından Mabeyn-i Hümayun’a 1893’te yazılan bir arzda, 

“Ankara’ya inşa olunan şimendüfer imtiyazının ihsan buyrulmazdan mukaddemki 

senelerle bu sene nihayetine kadar senelerde hattın güzergâhına musadif sancaklar 

varidat-ı öşriyesi bedelatıyla vergü ve tekalif-i saire tahsilatı yekünlerinin farklı olduğu” 

ifade edildikten sonra “şimendüferin, Ankara’dan Kayseri’ye kadar ihalesi yapılmış 

olmasına rağmen Kayseri hattının inşasının bir müddet teehhür edeceği haber 

alındığından, Kayseri hattının Kırşehir’e kadar olsun inşa olunduğu taktirde, Yozgat, 

                                                
197   Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 2 , Feza yayıncılık, 

İstanbul 1999, s. 591. 
198   1893, 1900 AVS. 
199   Murat Özyüksel, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yay., İstanbul 1988, s. 61-87; Kütükoğlu, 

a.g.m., s. 593. 



 49 

Kırşehir, Kayseri sancaklarının ve civarında bulunan Konya vilayetinin bir çok 

kazalarının âşar varidatı terakki edeceği gibi mezkur liva ve kazalardan halen bahren 

nakl olunan mahsulatın nakliye ücreti için ecnebi sefaini eshabına verdikleri küllî 

mikdar nakliye ücreti şimendüfer idaresinde kalacağından ve Kırşehir ile Yozgat 

arasında bulunan memlehalar sarfiyatı kat kat artarak bu yüzden dahi menafi-i külliye 

husul bulacağı açık olduğu” belirtilerek Kayseri hattının Kırşehir’e kadar olan kısmının 

bir an evvel ikmali taleb edilmektedir
200

. 

Ancak bu istek yerine getirilememiş ve Eskişehir-Konya hattıyla aynı zamanda 

verilen Ankara-Kayseri hattının başlaması için epey zaman geçmesi gerekmişti
201

. 1900 

yılı AVS’de Haydarpaşa’dan başlayan demiryolu hattının Ankara’da bittiği 

görülmektedir
202

. 

 Posta ve Telgraf hizmetleri: Tanzimat öncesinde ulak ve menzilhane teşkilatı 

ile devletin resmî haberleşme işleri yürütülüyordu. Ekim 1840’ta Posta Nezareti’nin 

kurulması ile birlikte haftada bir defa olmak üzere İstanbul’dan Anadolu ve Rumeli’ye 

posta çıkarılmaya başlandı. Taşra şehirlerinde de teşkilatlanma faaliyetleri devam etti. 

Kırşehir bu dönemde Dersaadet-Kayseri hattındaki posta yolunda yer alıyordu. 

Dersaadet’ten yola çıkan posta, arada yer alan İznik, Mudurnu, Beypazarı, Ankara gibi 

bir çok merkeze uğrayarak Kırşehir’e, oradan da Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Develi’ye 

ulaşıyordu 
203

. 1868’de Anadolu’da 142, Rumeli’de ise 116 merkez çalışır 

durumdaydı
204

. 

1832’de bulunup 1843’ten itibaren haberleşme aracı olarak Amerika ve 

Avrupa’da kullanılmaya başlanan telgrafla, Osmanlı yöneticileri Kırım Savaşı 

vesilesiyle karşılaşmışlardı. 1855’te Edirne-İstanbul ve Edirne-Şumnu ordu merkezi 

arasında telgraf hattı döşenmişti. 1868’lere gelindiğinde belli başlı büyük kentlerle 

İstanbul arasında telgrafla haberleşme mümkün hale gelmişti. 

                                                
200   BOA, Y.MTV 76 / 100, 18 Ramazan 1310 (5 Nisan 1893) 
201   Kütükoğlu, a.g.m., s. 594; Ankara-Kayseri arası inşası ancak 1925-1930 yılları arasında 

gerçekleşebilmiştir.  
202   1900 AVS, s. 288-289. 
203   1263 (1847) Devlet Salnamesi, s.108. 
204   Kütükoğlu, a.g.m., s. 601. 
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Posta ve telgrafla haberleşme yaygınlaştıktan sonra bu iki kurum birleştirilmiş 

ve 1872 yılından itibaren haberleşme hizmetleri Posta-Telgraf İdaresi’nce 

yürütülmüştür
205

. 

Telgraf hattının Kırşehir merkezine 1873 yılında temdid edildiği Maliye 

Nezareti ve Telgraf Nezareti’ne havale edilen tezkireden tespit edilmektedir 
206

. 13 

Nisan 1873 tarihli bu tezkirede: “Beğobası telgraf merkezinden Kırşehir kasabasına 

kadar inşası düşünülen telgraf hattının levazımıyla memurlarının irsali hakkında Ankara 

vilayetinden gelen telgrafta, Kırşehir’de kain, atik hükümet dairesinin telgrafhane 

ittihazına kâfi, tel ve direkleri dahi hazır olduğu bildirildiğinden, Kırşehir kasabasına 

temdidi istenilen telgraf hattı için Avrupa’dan satın alınması gereken tel ve diğer eşya 

bahası olan 11 910 frank ile tayin olunacak memurîne aylık tahsisi icap eden 2450 

guruşun bütçeye ilave edilmesinin padişah tarafından da uygun görüldüğü ve gerekenin 

yapılması” her iki nezaretten istenmiştir
207

. 

1876 ve 1882 yıllarında Kırşehir’deki telgraf merkezinde müdür, muhabere 

memuru ve musil memurları bulunuyordu
208

. Posta hizmetlerinin de yapıldığı Telgraf 

Dairesi’nde 1891 yılında müdür, muhabere memuru, mülâzım, çavuş ve musil-i 

muharrerat adıyla 3 nefer yer alıyordu
209

. 1900 yılında Telgraf ve Posta Dairesi adı 

altında görev yapan dairede, müdür , muhabere memuru ve posta katibi çalışıyordu
210

. 

1892 yılı sonlarında Bağdat postasının Kırşehir kazalarına da uğraması 

istenmişti
211

. 1893 yılında Bağdat’a giden Tatar postasının Kırşehir ve kazalarına 

uğradığı görülmektedir. Kayseri, Sivas ve Bağdat ciheti Tatar postaları Dersaadet’ten 

Salı günleri şimendüfer ile sevk olunarak Çarşamba akşamı Ankara’ya gelmekte, oradan 

da Dinek Madeni, Kırşehir, Mecidiye, Yozgat ve daha birçok merkeze uğrayarak 

Musul, Bağdat ve Basra’ya ulaşmaktaydı 
212

. 

                                                
205   Çadırcı, a.g.e., s. 298. 
206    Kırşehir’in hemen yanında bulunan Yozgat’ta ise telgraf hattı 1859 yılından beri faaliyetteydi. Bkz.  

       Sakin, a.g.e., s. 99. 
207   BOA, A.MTK.MHM 452 / 17, 14 Safer 1290 (13 Nisan 1873); bu belgede aynı zamanda Bağdat 

vilayetine bağlı Nasıriye kasabasında da bir telgraf merkezi açılmasına karar verildiği bildiriliyor.  
208   1882 AVS, s. 62, 1876 AVS. , s. 96. 
209   1891 AVS, s. 194. 
210   1900 AVS, s. 234. 
211   BOA, Y.PRK.AZJ 23 / 32, 13 C.ahir 1310 (2 Ocak 1893). 
212   1893 AVS, s. 312. 
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XIX. yüzyılın son çeyreğinde telgrafın, merkezle vilayetler arasındaki 

haberleşmede sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. İncelediğimiz arşiv belgelerinin 

yaklaşık 15’ini telgraflar oluşturmaktadır. 

Telgrafın, mahkemeler tarafından uzak şehirlerde yaşayanlara ihbar ve tebliğ 

göndermede
213

 ve askerde ölenler ile ilgili keyfiyetin istilamında da kullanıldığı 

oluyordu
214

. 

 

ı . Sağlık Hizmetleri:  

1830’lu yıllarda peş peşe görülen salgın hastalıklar nedeniyle öncelikle 

İstanbul’da karantina uygulamasına geçilmiş ve 1835’te karantina müdürlükleri 

kurulmuştu. Usul-ı tahaffuz olarak adlandırılan karantinanın ülkenin her yerinde 

uygulanmasına önem verilmiş ve 1841’de karantina meclisleri faaliyete geçmiştir
215

. 

Karantinalar valilerin yetkisindeydi, ama İstanbul’dan inceleme yapmak üzere 

heyetler gönderiliyordu. 1838’de kurulmuş olan Sıhhiye Meclisi’nde sağlık politikasının 

ilkeleri belirleniyordu
216

. Taşra karantinalarına atanan memurlar da Sıhhiye Meclisi 

tarafından imtihan ve tayin ediliyorlardı
217

. 

Tanzimat’tan sonraki dönemde sağlıkla ilgili çeşitli nizamnameler çıkarılmış, tıp 

eğitimi geliştirilmiş ve yabancı hekimlerden faydalanılmıştır. Çiçek hastalığı o dönemde 

çok görülen hastalıklardandı. Bu nedenle çiçek aşısı tatbikatı Tanzimat’tan sonra 

mecburi bir hal almıştır. Kolera salgınları yüzyılın sonuna kadar zaman zaman büyük 

sorun oluşturmuştu. Sıhhiye meclisi 1867 tarihli kolera nizamnamesiyle bu hastalıktaki 

karantina süresini 10 gün olarak belirledi
218

. 

                                                
213   KŞS 14 / 107, 12 Mart 1314 (24 Mart 1898). 
214   KŞS 14 / 57,  24 Mart  1313  (5 Nisan 1897) tarihli belge; 1307 sene-i  rumisinde  kur’a ile  3. Ordu 

dahilinde Karadağ hududunda vefat eden Boztepe karyesinden Hüseyin oğlu Mehmed’in zevcesinin 
mahkeme-i  şer’iyeye  başvurusu  üzerine vefatı ile  ilgili  keyfiyetin  telgrafla istilamı  mahkemece 

Kırşehir  Kumandanlığı’na bildirilmiş  ve kumandanlık  tarafından  telgrafname keşide olunmuştur. 
215   Süheyl Ünver, “Osmanlı Tababeti ve Tanzimat Hakkında Yeni Notlar”, Tanzimat 2, MEB Yayınları, 

İstanbul 1999, s. 949.  
216   Anne Marie Moulin, “Kentte Koruyucu Hekimlik: Pasteur Çağında Osmanlı Tıbbı 1887-1908.”, 

Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, (çev. Ali Berktay), İstanbul 1999, s. 173. 
217   Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayıncılık, İstanbul 

1993, s. 276. 
218   Ünver, a.g.m., s. 949. 
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1893’teki kolera salgını tüm ülkeyi etkilemiş ama kısa sürmüştü
219

. Bu salgından 

Kırşehir sancağı da etkilenmiş ve karantina uygulanmıştı. 28 Mayıs 1310 (9 Haziran 

1894) tarihli, Ankara Valisi Memduh Bey tarafından Sadaret’e çekilen telgrafta 

“Kırşehir’de zuhur eden koleradan dolayı amed-şüd eden Bağdad postası iki köprüde 

ittihaz olunan tahaffuz-hanelerde karantina beklemeğe mecbur olduğundan mevcud 

tatarlara iki tatar daha ilave olunması ve bu iki memurun yarınki trenle hemen 

gönderilmesi” istirham edilmişti
220

. Sıhhiye Dairesi tarafından düzenlenen 4 Temmuz 

1310 (16 Temmuz 1894) tarihli sıhhiye jurnalinde “Ankara ve Konya vilayeti dahilinde, 

son 4-5 gün içinde görülen kolera vakası ve ölüm sayısının” bildirildiği, Kırşehir’de bu 

tarihlerde yeni bir vaka ve ölüm olmadığı görülüyor
221

. 

Kırşehir sancağında, Belediye Dairesi’nde bir tabib görevliydi. Tabib Şakir 

Efendi’nin 1891 ile 1900 arası yaklaşık 10 yıl boyunca aynı görevde kaldığı 

görülmektedir
222

. Mahkemeye intikal eden davalarda sağlıkla ilgili bilgisi alınmak üzere 

tabibe başvuruluyordu
223

. 

Kırşehir sancağında 1879 yılında vuku bulan hastalıkların, Mabeyn-i 

Hümayun’a gönderilen raporda; humma, linet, bazen sıtma ve sıtmadan mübeddel 

humma ve çiçek illetinden ibaret olduğu belirtilmektedir
224

. 

Günümüzde birçok hastalığa şifa olan Terme ve Karakurt kaplıcalarının 
225

, 

incelediğimiz dönemde de “her çeşit sızılarla, müzmin hastalıklar, cilt hastalıklarına ve 

diğer azalara faydalı olduğu” vilayet salnamelerinde ifade edilmiştir. 

 

                                                
219   Moulin, a.g.m., s.182. 
220   BOA, A.MKT.MHM, 552 / 9. 
221   BOA, Y.PRK.SH 5 / 25. 
222   1891, 1893, 1900 AVS.   
223   KŞS 14 / 118, 16 R.ahir 1315 (14 Eylül 1897) tarihli belgede; Âşıkpaşa Mahallesi’nden Elmas, 4 

yaşındaki oğlu Süleyman’ın ceddesi Rukiye yanında olduğundan, müteveffa zevci Mehmed’den 

Süleyman’a kalan malıyla birlikte oğlunun bi hakk-ı hızane kendisine verilmesini isteyince cedde 
Rukiye Hatun, Elmas’da frengi illeti olduğu için sagir Süleyman’ın hızane hakkının ona  

verilemeyeceğini söylüyor. Müftü Ali Efendi, “tabib-i hazık-ı müslimden sual olunması iktiza eder” 

diye fetva veriyor. 
224   BOA, Y.PRK.UM 1 / 108, 29 Şevval 1297 (4 Temmuz 1880), tarihli belge. 
225   Cumhuriyet  döneminde  yapılan  araştırmalarda,  Terme  kaplıca  suyunun  yalnız  Türkiye’de  değil,  

       Avrupa’da da az bulunur karbonlu -çelikli bir madensuyu olduğu; bu  suyun kalp - damar hastalıkları,  

       mide rahatsızlıkları, kansızlık, sinir sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve deri  hastalıklarında  

       iyleştirici  özelliğe sahip bulunduğu,  karakurt kaplıca suyunun ve diğer kaplıca sularının  romatizmal  

       hastalıklar ve deri hastalıklarına iyi geldiği rapor edilmiştir. Bkz. YA, a.g.m., s. 4902; Tarım, Kırşehir  

       Ansiklopedisi, s. 10.  
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i. Eğitim 

1857 yılında Maarif Nezareti’nin kurulmasından sonra bütün maarif sisteminin 

bir düzene konulması 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile olmuştur. Sıbyan, 

rüşdiye, idadî, sultanî ve yüksek mekteplerin kısım ve dereceleri, eğitim teşkilatı ve 

malî cephesi bu nizamname ile yeniden ele alınmıştır. Nizamnamede Müslüman 

olmayan cemaatlerin çocukları için çoğunlukta bulundukları yerlerde birer resmî sıbyan 

ve rüşdiye mekteplerinin kurulacağı orta öğretimde ise idadî ve sultanî mekteplerde ve 

bir arada öğrenim görecekleri hükme bağlanmıştır
226

. 

II. Abdülhamid devrinde 1879 yılında Maarif merkez teşkilatı yeniden 

düzenlendi. 1872 yılında sıbyan mekteplerinin yanında iptidaî mektepleri açılmıştı. 

1882’den sonra ilköğretimdeki bu ikiliği kaldırmak için iptidaî okullarına daha fazla 

ağırlık verildi
227

. 

1882-1890 yılları arasında Rüşdiye’yi de içine alan idadîlerin yaygın olarak 

taşrada da açıldığı görülmektedir. Bunlar il merkezlerinde rüşdiye ile birlikte 7, sancak 

merkezlerinde rüşdiye ile birlikte 5 yıllık idadîlerdir. Taşrada açılamayan 

sultaniyelerden beklenenleri bu idadiler yerine getirmiştir
228

. 

1873 Devlet Salnamesi’ne göre Kırşehir’deki rüşdiyede 35 öğrenci ve 1 muallim 

bulunuyordu
229

. 1874 yılında Mucur’da, 1877 yılında Hacıbektaş’ta, 1883’te  Keskin ve 

1885’te  Avanos’ta birer rüşdiye açılmıştır
230

.  

1876 tarihli AVS’de Kırşehir merkezinde 1 rüşdiye mektebi, 10 sıbyan mektebi 

ve 1 Ermeni mektebi bulunduğu belirtilmektedir
231

. Bu rüşdiye mektebinde 1882 yılında 

muallim-i evvel, 1 rık’a ve 1 sülüs muallimi görev yapıyordu. Mucur nahiyesindeki 

                                                
226   Ekmeleddin İhsanoğlu, “Eğitim ve Bilim”, Osmanlı Devleti Tarihi, 1. Cilt, Feza Yayıncılık, İstanbul 

1999, s. 315 ve 357. 1869 Nizamnamesi’nin getirdiği temel ilkelere uygun olarak devletin her 

yerinde rüşdiyelerin hızla açıldığı görülmektedir. 1848-1869 yılları arasında 138 rüşdiye açılmışken, 

1876’ya gelindiğinde ülkede toplam 425 rüşdiye bulunuyordu. Bkz. Çadırcı, a.g.e., s. 289. II. 
Abdülhamid dönemi sonunda bu sayı 619 olmuştur. Bkz. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri 

Eğitim Sistemi, TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 105. 
227   Kodaman, a.g.e., s. 69. 
228   Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji  Yayınları, İstanbul 1994, s. 201. 1896 yılında 

taşrada toplam 54 idadi bulunuyordu. Bkz. Kodaman, a.g.e., s. 129. 
229   Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839 – 

1924, Devlet İstatistik Enstitüsü, C. 6, Ankara 2000, s. 29. Bu tarihte Ankara vilayeti dahilinde 

toplam 9 rüşdiye bulunmaktaydı.  Bkz. 1873 Devlet Salnamesi, s. 210 
230   Aynı eser, s. 76. 
231   1876 AVS, s. 100. 
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rüşdiyede muallim-i evvel, rık’a muallimi ve bevvab çalışıyordu. Bu tarihte Melik Gazi 

Medresesi’nden başka 4 medrese daha eğitim faaliyetini sürdürüyordu
232

. 

1883 yılı Devlet Salnamesi’nde Kırşehir Rüşdiyesi’nde 56, Mucur 

Rüşdiyesi’nde 35, Keskin Rüşdiyesi’nde de 29 öğrenci olduğu bildirilmektedir
233

. 

1873 yılında “Muallim-i evvel”’i olan rüşdiye okullarının bulundukları sancak 

ve kaza merkezlerinde “Maarif Komisyonu” adıyla birer imtihan heyeti teşkiline karar 

verilmişti
234

. Kırşehir sancağında, Maarif komisyonunun 1876’da teşkil edildiği 

görülüyor
235

. 1891 salnamesine göre, Maarif komisyonunun reisi Mutasarrıftı. 5 

azasından üçünü müftü, tahrirat müdürü, evkaf müdürünün oluşturduğu komisyonda 1 

katip de görev yapıyordu. 1891’de Avanos kazasında, bir rüşdiye, 14 iptidaî mektebi, 

Keskin kazası, Mucur ve Hacıbektaş nahiyelerinde birer rüşdiye, Mecidiye kazasında da 

1 sıbyan mektebi ve 1 medrese bulunuyordu. Bu tarihte Kırşehir merkezinde 4 medrese, 

cesim bir Mekteb-i İdadî binası ve 1 rüşdiye ile 2 iptidai, 15 sıbyan mektebi ve 1 gayr-i 

müslim mektebi vardı
236

. 

1893’te sancak merkezindeki rüşdiyenin muallim sayısının arttığı, muallim-i 

evvel, muallim-i sânî, muallim-i sâlis, rık’a muallimi ve bevvabın çalıştığı 

görülmektedir. Ayrıca 10 sıbyan mektebi daha açıldığı ve sıbyan mektebi sayısının 25 

olduğu tespit edilmektedir. Avanos kazasında da Maarif Komisyonu teşkil edilmiştir
237

. 

1894-1895 öğretim yılında Kırşehir merkezinde rüşdiyenin bulunmadığı ve 

büyük bir Mekteb-i İdadî’nin yer aldığı görülmektedir. Bu idadide 129 öğrenci ile 

memur ve muallim olmak üzere 10 görevli yer alıyordu. Keskin, Avanos, Mucur ve 

Hacıbektaş rüşdiyelerinde toplam 159 öğrenci ve 6 görevli mevcuttu
238

. 

 

                                                
232   1882 AVS, s. 95. 
233   Alkan, a.g.e., s. 43. 
234   Kodaman, a.g.e., s. 27. 
235  1876 AVS, s. 195. 
236   1891 AVS, s. 195. 1885 yılında karar verilerek yapımına başlanmış olan Mekteb-i İdadî, 1310 (1892) 

yılında açılmıştır. Eğitim süresi 5 yıl olan bu idadî, gündüzlü olarak hizmet veriyordu. Bkz. 

Kodaman, a.g.e., s. 119, 126. 
237   1893 AVS, s. 199-207. 
238   Bu tarihte ,  Kayseri  idadisinde 58 öğrenci,  2 rüşdiyesinde  114 öğrenci; Yozgat idadîsinde 85,  bir 

rüşdiyesinde 50 öğrenci bulunuyordu. Ankara sancağındaki 6 rüşdiyede 256 öğrenci, Çorum’daki 2 

rüşdiyede 212  öğrenci vardı. Bkz. Alkan, a.g.e., s. 69, 76. 
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Tablo 2: 1894-1895 Öğretim Yılında Ankara Vilayeti Sancaklarındaki İslam 

İptidaileri ve Öğrenci Sayıları  
  
(Alkan, a.g.e., s. 94.) 

 

Öğrenci Sayısı Sancak İsimleri Okul 

Sayısı Erkek Kız 

Toplam 

Öğrenci 

II. Abdülhamid 

devrinde açılan okul 

sayısı 

Ankara sancağı 1013 4896 4238 9224 485 

Kırşehir sancağı 282 1047 853 1900 171 

Kayseri sancağı 226 1270 725 1995 68 

Yozgat sancağı 300 1426 1210 2636 196 

Çorum sancağı 271 1681 289 1970 167 

TOPLAM 2092 10 410 7315 17 725 1087 

 

Kırşehir idadîsindeki öğrenci sayısı ile sancak dahilindeki rüşdiye öğrencisi 

sayısı, Kayseri ve Yozgat’tan daha fazladır. İptidaî mektebi sayısı yönünden de Ankara 

vilayeti sancakları arasında 3. sırada yer almaktadır. 

1900 yılında sancak merkezi, kaza ve nahiyelerdeki mektep ve medreselerde 

önemli bir değişiklik olmadığı, ancak sancak merkezindeki Mekteb-i İdadî’nin yanı sıra 

bir İnas mektebinin açıldığı görülmektedir.  Sancak merkezindeki Mekteb-i İdadî ve 

İnas Mektebi’nin muallim ve görevlileri şöyleydi
 239

: 

 

Mekteb-i İdadî 

Müdir Mustafa Nuri Efendi Hesab Coğrafya Malumat-ı Fenniye 

Arabî Muallimi Süleyman Efendi Muallimi Vasfi Efendi 

Türkçe Kitabet Muallimi Ziya Efendi Farsî Muallimi İbrahim Efendi 

Mubassır İbrahim Efendi Hüsn-i hatt Muallimi İsmail Efendi 

 Bevvab İzzet ve Süleyman Ağalar 

 

İnas Mektebi 

Muallime-i evveli münhal 

Muallime-i saniye Şadiye Satıa Hanım 

Muallime (Nakış) Saniye Hanım 

Bevvabe Adviye Hanım 

 

                                                
239   1900 AVS, s. 237. 
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1898 Maarif Salnamesi’ne göre Kırşehir İdadisi’nde 99, medreselerde toplam 

207 ve Mucur rüşdiyesinde 67 öğrenci vardı. 1898 Maarif Salnamesi’ne göre, 

Kırşehir’deki medreseler ve öğrenci sayıları şöyleydi
240

: 

 

Medrese Adı Öğrenci Sayısı 

Hacı Osman Efendi 

Hacı İbrahim Efendi 

Hüseyin Ağa 

Pehlivanzade 

93 

59 

6 

49 

Toplam 207 

 

Hacı Osman Efendi Medresesi müderrisleri Hacı Vehbi Efendi ve Hamdi 

Efendi’nin mahkemede şahitleri tezkiye eden müzekkîler olduğunu şer’iye sicilinden 

tespit ediyoruz
241

. Niyabet-i şer’iyeye gönderilen jurnalde vakıf mütevellisi intihab 

edenler arasında Mekteb-i İdadîye muallimi Süleyman Efendi de bulunuyor 
242

. 

Tereke taksimi ile ilgili belgelerden o dönemde okunan kitaplar hakkında bilgi 

sahibi olabiliyoruz. Terekesinde kitap ve yazı malzemesi olan 14 kişiden üçü köyde
243

, 

biri Hacıbektaş nahiyesinde 
244

, onu da Kırşehir merkez mahallelerinde oturmaktadır
245

. 

Bu terekelerden KŞS 1/3 numaralı belge ulemadan Şeyh Mehmed Fazlullah Efendi’ye, 

KŞS 10/29 numaralı belge Mekteb-i Rüşdiye muallim-i evveli Zeynelabidin Efendi’ye, 

KŞS 10/84 numaralı belge de kitap, defter ve yazı malzemesi satan esnafa ait. Diğer on 

bir belgenin ise ahaliden kişilere ait olduğu görülmektedir. O dönemin bilgi ve kültür 

seviyesi hakkında bir fikir vermesi bakımından terekelerde yer alan kitaplardan örnek 

vermek istiyoruz:  

 

                                                
240   YA, a.g.m., s. 4916. Cuinet, 1890 yılı başlarında bu 4 medresede 200 öğrenci olduğunu 

bildirmektedir. Bkz. Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, Paris 1891, s. 325. Bu büyük medreseler 

yanında bazı köylerde ve merkezde küçük medreseler de bulunmaktaydı.  
241   KŞS 14 / 76, 25 Zilhicce 1314 (27 Mayıs 1897). 
242   KŞS 14 / 419 1316 (1898). 
243   KŞS 1 / 60, 6 / 87, 171. 
244   KŞS 1 / 3; Hacıbektaş nahiyesi Yukarı mahallesinden Şeyh Mehmed Feyzullah Efendi’ye ait.  
245   KŞS 1 / 38, 66, 244, 286, 295 , 6 / 16, 79. 
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Kelam-ı Kadim 

Tarikat-ı Muhammediye 

Mirat-ı Kainat 

Edeb Şerhi 

Dürer 

Hayalî 

Hutbe Mecmuası 

Amme Tefsiri Haşiyesi 

Risale-i İstidlaliye 

Enam-ı Şerif 

Feraiz Halimiyesi 

Risale-i Şeyh Muhammed Gazalî 

Tasvirat Haşiyesi 

Risale-i Celaü’l-Külub 

Yazma Molla Cami 

Avail-i Cürcanî 

Mantık Cümlesi 

Tasavvurat 

Ali Efendi Fetvası 

İbnü’n-Necyan 

Fenarî 

Müftü’l- Kitab 

Şerh-i Akaid 

Mevhibe-i Vehhab Kitab 

Ali Kuşî 

Esmaül-Hüsna 

Amme Cüzi 

Kassam Cüzü 

Tecvid 

Elif Cüzü 

Risale-i Ahlak 

Hafız Şirazî 

Halebî 

Evrâk-ı Perişaniye 

Sarf Cümlesi 

İnşa 

Mevlüd-i Şerif 

İlmihal 

Kaside-i Bürde 

Nusret Efendi Risalesi 

Yıldızname 

Kuddusî Divanı 

İzhar-ı Mağribi 

Tasdikat 

Siretü’n-nebi 

Mizan-ı İntizam 

Haşiye-i Seyyid 

Talimü’l Müteallim 

Risale-i Mazhariye 

Celalî Metni 

Şakiye Şerhi 

Netayic-i Ale’l-İzhar 

Delail-i Şerif 

Mecmua 

Türkmenya 

Babadağı 

Şehmeran 

Tutiname 

İbn-i Sina 

Yusuf Hikayesi 

Hafız Hikayesi 

Seyyid Battal 

Mer’a Üzerine Haşiye 

Hınta Mecmuası 

Serrac Haşiyesi 

 

Tereke kayıtlarında en çok rastlanan kitap şüphesiz Kelam-ı Kadim ( Kur’an-ı 

Kerim ) dir. Kur’an okumayı ve surelerini öğreten, İslam dinini, hükümlerini, güzel 

ahlakı, peygamber hayatını ve sevgisini anlatan kitaplar da çoğunluktadır. Bunun 

yanında mantık, gramer, coğrafya, astronomi, tarih ve tarım kitaplarıyla çeşitli hikaye 

kitapları da bulunmaktadır. Bu kitaplardan En’am-ı Şerif, Delail-i Şerif, Halebî, Fenarî, 

Akaid, Risale-i İstidlaliye, Sarf Cümlesi, Cüzler, Tarikat-ı Muhammediye ve hikaye 



 58 

kitaplarının diğer şehirlerde de yaygın olduğu görülmektedir 
246

. Özellikle Seyyid Battal 

ve Tarikat-ı Muhammediye kitaplarıyla diğer dinî-edebî hikayeler, genellikle geceleri 

ahalinin toplu olarak bulunduğu kıraathane, hariciye odası gibi yerlerde okunuyordu 
247

.  

 

j. Diğer Daireler ve Kaza Yönetimi 

Kırşehir sancağı merkezinde bahsettiğimiz kurum ve kuruluşların yanında 

1890’lardan itibaren bir Banka şubesi
248

, Düyun-ı Umumiye İdaresi
249

, Reji Dairesi
250

, 

ve Nüfus Dairesi’nin faaliyette bulunduğunu tespit ediyoruz. 

Kaza Yönetimi ve Nahiyeler: Kırşehir sancağının merkezine bağlı Mucur ve 

Hacıbektaş nahiyelerini birer müdür yönetiyordu. Nâib, kâtib, müftü, sandık emini de 

nahiye yönetiminde görev alıyordu. 1890’lardan itibaren nahiyelerde de Belediye 

Dairesi açılmıştı. Bu dairede reis ve nahiyenin büyüklüğüne göre 3 ve 4 âzâ görev 

yapıyordu. Ayrıca her iki nahiyede rüşdiye muallimi ve bevvab, eğitim hizmetini icra 

ediyordu. 1880’lerde Keskin kazasına bağlı durumda olan Konur’daki Nahiye 

İdaresi’nin 1890’larda kaldırıldığı ve 1900 yılı salnamesinde Selmanlı Nahiyesi’nin 

kazaya dahil edildiği görülmektedir. 

Keskin, Avanos ve Mecidiye kazalarını birer kaymakam yönetiyordu. 1893 

yılında bu kazaların üst düzey memurları şöyleydi: 

 

Mecidiye Kazası    Keskin Kazası 

Kaimmakam Ahmed Lütfi Efendi  Kaimmakam Asaf Bey 

Nâib Şevket Efendi    Müftü Ali Hulusi Efendi 

Mal Müdürü Cemal Efendi   Mal Müdürü Mehmed Efendi 

Tahrirat Katibi Vekili İbrahim Efendi Tahrirat Katibi 

 

                                                
246   Yolalıcı, a.g.e., s. 47; Gedik, a.g.e., s.108. 
247   Kırşehir’de olduğu gibi Niğde sancağında da kış günleri  kıraathane ve köy odalarında  hocaların  
       okudukları Muhammediye, Battal Gazi gibi dinî-edebî hikayeler dinleniyordu. Bkz. Gedik, a.g.e.,     

       s. 108. 
248   1891, 1893, 1900 AVS. Banka şubesinde reis, bir memur, biri gayr-i müslim 4 âzâ ve bir tahsildar 

görevli idi. 
249   1891, 1893, 1900  AVS.  İlk defa Muharrem Kararnamesiyle  1881 yılında kurulan ve belirlenen 

resimlerin idaresiyle iç ve dış bütün borçların tesviyesini yöneten Düyun-ı Umumiye 

İdaresi’ninKırşehir’deki işlerini, müdür, katip, sandık emini, kantar katibi ve kolcu 2 neferden oluşan 

kurul görüyordu. 
250   1891, 1893, 1900  AVS.  Tütün  ve  müskirat  gibi  mahsulat  ve  saireyi  inhisar altına alan Reji 

İdaresi’nde müdür, muhafaza memuru, muhasebe katibi ve 5 süvari görev yapıyordu. 
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Avanos Kazası 

Kaimmakam İbrahim Edhem Efendi 

Nâib Mehmed Said Efendi 

Müftü Hacı Mustafa Efendi 

Mal Müdürü Eşref Efendi 

Tahrirat Katibi Lütfi Efendi 

 

Kaza merkezlerinde görev yapan diğer kuruluşlar da genel hatlarıyla şöyleydi: 

 

Kaza İdare Meclisi    Telgraf Dairesi 

Belediye Dairesi    Düyun-ı Umumiye Dairesi 

Bidayet Mahkemesi    Nüfus Dairesi 

Mal Kalemi     Bazı Memurîn: Zabıta Çavuşu, 

Tahrirat Kalemi    Reji memuru, Tapu Katibi 

Banka Şubesi 

Mahkeme-i Şer’iye 

 

Keskin ve Avanos kazasında 1900 yılında Maarif Komisyonu kurulmuş olduğu 

görülmektedir. Keskin’de ayrıca Tahsilat ve Muhacirîn komisyonları da bu yıllarda 

görev yapıyordu
251

. 

Bu bölümde  Osmanlı Devlet teşkilatında yapılan değişiklik ve düzenlemelerin 

Kırşehir’deki uygulamaları izlenmiştir. İncelenen dönemin ilk çeyreği ile ikinci çeyreği 

arasında idarî açıdan büyük değişmeler gözlenmiştir. Kaza durumundan sancak 

konumuna geçen şehirde, birçok yeni kuruluş oluşturulmuştur. Gerek kaza, gerekse 

sancak olduktan sonra bazı memurların görevlerini kötüye kullandıkları görülmekle 

beraber devletin bunlara gereken cezayı verdiği tespit edilmiştir. Kırşehir ve kazalarında 

özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde okul sayısında önemli artış görülmüştür.  

 

 

                                                
251   1882, 1891, 1893, 1900 AVS. 
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II. BÖLÜM 

SİYASÎ VE ASKERÎ GELİŞMELER 

 

A. GENEL OLARAK SİYASÎ GELİŞMELER VE SAVAŞLARIN   

      KIRŞEHİR’DE TESİRLERİ 

Osmanlı Devleti’nin çağın gerektirdiği yenilikleri getirme çabası II. Mahmud 

zamanında bir çok sahada kendini göstermiş ve yenilikler Tanzimat’ın ilanından sonra 

da devam etmiştir. Tanzimat Fermanı modern anlamda vatandaşlık haklarının teminat 

altına alınması, kötü idareye bir son verilmesi, Müslim ve gayr-i müslim tebaa 

arasındaki şahsî haklar açısından eşitlik sağlayacak bir cemiyet düzeni kurmayı 

amaçlamaktaydı. Kırım Savaşı’ndan sonra ilan edilen Islahat Fermanı ile de bu eşitlik 

iddiasına uygun olarak gayr-î müslimlere yeni siyasî haklar tanındı
252

.  

Islahat Fermanı’nın ilanından sonra beklenen huzur sağlanamadı. Cidde, Lübnan 

ve Suriye’de olaylar çıktı. Eflak, Boğdan ve Karadağ’da ayaklanmalar oldu
253

. 

Yunanistan, Fransa ve Rusya’nın etkisiyle 1866’da Girit’te çıkan isyanın 

bastırılmasından sonra 1868 Girit Nizamnamesi ile adanın idaresi, Müslüman ve 

Rumların nüfus oranlarına göre temsil edilecekleri, karma meclislere dayanan özerk bir 

yapıya kavuşturuldu
254

. 

1854-1855 Kırım savaşından ve imzalanan Paris Antlaşması’ndan zararlı çıkan 

Rusya, kayıplarından kurtulmak ve antlaşma şartlarını lehine değiştirmek amacıyla, 

Balkanlardaki Panislavist faaliyetleri desteklemeye önem verdi. Rusya’nın teşvikiyle 

daha da artan bu faaliyetler, geniş Slav kitlelerini etkiledi. Özellikle Bulgar halkı 

arasında ihtilal komiteleri ve terörist çete faaliyetleri önemli rol oynamaya başladı. 

Alınan tedbirler, bu arada Mithat Paşa’nın Tuna vilayetine vali olarak tayin edilmesi ve 

yaptığı hizmetler de bu gelişmeleri önlemeye yetmedi. 1875’te Hersek ve Karadağ’da 

ayaklanmalar, çete faaliyetleri ve Müslümanlara karşı katliamlar gerçekleşti. 

Bulgaristan isyanları, Sırp ve Karadağ savaşları meydana geldi. Bu karışıklıklar 

                                                
252   Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, (sadeleştiren Enver Koray), Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yay., Ankara 1985, s. 40-52; Kemal Beydilli, “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”, Osmanlı Devleti 

Tarihi, C.1, Feza Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 94; Tanzimat fermanı ve dönemi hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz. Tanzimat 1-2, MEB Yay., İstanbul 1999. 
253   Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, s. 22-45. 
254   Tahmisci-zade Mehmed Macid, Girit Hatıraları, (hzl. İsmet Miroğlu – İlhan Şahin),  1001 Temel 

Eser, İstanbul 1977; Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII , TTK Yay., Ankara 1956, s. 18-39. 
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sürerken, malî politikalardaki hesapsızlıklar yüzünden devletin, maliyesi de zaafa 

uğradı
255

. 

 

    1.  Kanun-i  Esasî’nin İlan Edilmesi 

29 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra üç 

aylık süreyle tahta geçirilen V. Murad’ın ardından, anayasal bir yönetime taraftar 

görünen Sultan Abdülhamid  31 Ağustos 1876’da başa geçti 
256

. 23 Aralık 1876’da 

Kanun-i Esasî ilan edildi ve böylece Meşrutiyet idaresine geçilmiş oldu
257

. Kanun-i 

Esasî’nin ilanı bütün vilayetlerde sevinçle karşılandı. 

Kırşehir sancağında da Kanun-i Esasî’nin ilanının sevinçle karşılandığı 

anlaşılmaktadır. Kırşehir Liva İdare Meclisi’nden sadarete gönderilen mazbatada; 

“mülk ve milletin saadet ve istikbali yolunda tanzim olunan levaihin bir yevm-i 

mesudda ilan buyrulduğunu bildiren telgraf, nazargah-ı umumide açılıp tekrar tekrar 

okundu ve tüm ahaliye ilan kılındı. Dualar edildi, kandiller yakılıp neşe içinde 

karşılandı ” ifadeleriyle halkın coşkusu anlatılmaktadır
258

. 

 

    2. 1877 – 1878  Osmanlı-Rus  Savaşı 

Kanun-i Esasî’nin ilan edildiği günlerde İstanbul’da büyük devlet temsilcilerinin 

bir araya geldiği toplantıda Bosna-Hersek, Bulgar Ayaklanmaları ve devletin 

geleceğiyle ilgili görüşmelerde bulunuluyor ve toprak terki de dahil bazı önemli kararlar 

alınıyordu
259

. 

İstanbul Konferansı ve daha sonra 31 Mart 1877’de ortaya konulan Londra 

Protokolü’nün Osmanlı Devleti tarafından onaylanmaması Rusya ile ilişkilerin iyice 

bozulmasına sebep oldu. 1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşını başlatan Rusya oldu. 

Savaş, Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere iki cephede cereyan etti. Kafkasya 

cephesinde başlayan savaşta Osmanlı ordusu Rusya karşısında yenik düştü ve 18 Kasım 

1877’de Kars Rusların eline geçti. Diğer taraftan Ruslar Haziran 1877’de Tuna’yı 

geçtiler. Balkanlarda, Sırplar tarafsız kalacaklarını ilan ederken Karadağlılar ve 

                                                
255   Mahmud Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat, ( hzl. İsmet Miroğlu), Berekât Yayınevi, İstanbul 1983, 

s. 26-87; Beydilli, a.g.m., s. 99-100. 
256   Cevdet Paşa, Mar’ûzât, s. 216,227-237; Mahmud Celâleddin Paşa, a.g.e., s. 101-165. 
257   Cevdet Paşa, Tezâkir-i Cevdet, ( yay. Cavid Baysun), TTK Yay., Ankara 1967, s. 167-168; Mahmud  

       Celâleddin Paşa, a.g.e., s. 202-205. 
258   BOA, Y.EE 69/44, 9 Zilhicce 1293 (26 Aralık 1876). 
259   Mahmud Celâleddin Paşa, a.g.e., s. 206-224. 
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Bulgarlar, Ruslara yardımcı oldular.  Şıpka muharebelerinde Ruslara karşı üstünlük 

sağlanamadı. Osman Paşa Plevne’de uzun müddet direndiyse de sonunda Ruslara esir 

düştü. Ruslar daha sonra ilerleyerek 20 Ocak 1878’de Edirne’ye geldi 
260

.  

Şer’iye sicillerinde, askerde ölmüş olanların şahitlerle tespit edildiği belgelerden 

anlaşıldığına göre, bu savaşlarda Kırşehir’den de şehit verilmiştir. Kal’a köyünden 

Ümmügülsüm’ün zevci Osman’ın askerde şehit olduğunu, savaşta yanında 

bulunanlardan ikisi mahkemeye gelip, “âsakir-i şahane muazzefe 2. Ordu-yı Hümayun 

neferi iken 1294 senesi Ramazan’ın 21. günü Rumeli vilayetinde vaki Plevne 

muharebesinde, esna-ı muharebede düşman hullesinin parçası isabet etmekle yanımızda 

şehiden vefat eyledi” ifadeleriyle ihbar etmektedirler
261

. 

Karkın Selimağa  köyünden Veli oğlu Memiş’in “3. Ordu redif neferi iken  

Şaban’ın 17. günü Şıbka muharebesinde, Çuvallı tabyasında ve küffar üzerine hücum 

sırasında” şehit olduğu
262

, Alişar  köyünden Mustafa oğlu Bekir’in 2. Ordu neferi iken 

1294 senesi Zilhicce’nin gurresi günü Plevne’de şehit düştüğü
263

, Karkın Selimağa 

köyünden Ali oğlu Halil’in 1294 senesi Muharrem’in birinci günü Plevne’ye bağlı 

İnebolu kasabasında eceliyle vefat ettiği şahitler tarafından bildirilmektedir
264

. 

Savaştan sonra Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması, Osmanlı 

hükümetinin egemenlik hakları ve bağımsızlığına karşı yeni engeller getirmiştir
265

. Bu 

antlaşmayla Romanya, Sırbistan ve Karadağ müstakil birer devlet haline gelmişler, 

Bosna ve Hersek geçici olarak  Avusturya idaresine bırakılmış, Bulgaristan üç bölgeye 

ayrılmıştır. Girit’te, Balkanlarda ve Ermenilerle meskûn yerlerde belirlendiği gibi 

ıslahat yapılması kabul edilmiştir
266

.  

 

 

  

 

                                                
260   Mahmud  Celâleddin  Paşa,  a.g.e., s. 248 - 498;  Karal, a.g.e.,  C. VIII, s. 40-57; İ. Halil Sedes, 1877- 

       1878  Osmanlı Rus ve Romen  Savaşı,  Askerî  Matbaası,  İstanbul 1940,  s. 110-120; İbrahim Edhem,  

       Plevne Hatıraları, (hzl. Seyfullah Esin), 1001 Temel Eser, İstanbul 1979; Turhan Şahin, Öncesiyle ve  
       Sonrasıyla 93 Harbi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankar 1988, s. 56,73. 
261   KŞS 1 / 20, 20 Muharrem 1297 (3 Ocak 1880). 
262   KŞS 1 / 21, 22 Muharrem 1297 (5 Ocak 1880), bkz. EK : 8. 
263   KŞS 1 / 22, 10 Muharrem 1297 (24 Aralık 1879). 
264   KŞS 1 / 23, 25 Muharrem 1297 (8 Ocak 1880). 
265   Engelhardt,  Tanzimat ve  Türkiye,  (çev. Ali Reşad),  Kaknüs  Yayınları, İstanbul 1999, s.384. 
266   Mahmud  Celâleddin  Paşa,  a.g.e., s. 684-698; Karal, a.g.e.,  C. VIII, s.76-77. 



 63 

3. Girit  Olayları ve  Osmanlı - Yunan Savaşı  

Osmanlı İdaresi altında bulunan Girit’te zaman zaman isyanlar meydana 

gelmekteydi. Bu isyanlardan biri de 1866’da olmuş ve 1868’de Sadrazam Ali Paşa’nın 

Girit’e giderek bir takım imtiyazlar vermesi isyanı yatıştırmıştı
267

. 

1878 Berlin Antlaşması’nda Girit Adası’nda yeni reformlar yapılması 

konusunda alınan karar üzerine Osmanlı Devleti adada Rumlar lehine yeni 

düzenlemeler yaptı. Fakat Rumların asıl hedefleri Yunanistan’la birleşmek olduğundan, 

huzursuzluk devam ediyordu
268

. Asi Rumlar yer yer Türklerin bulunduğu şehir ve 

köylere de saldırıda bulunduklarından, çeşitli tedbirler alındı ve Rum vali azledilerek 

yerine Şakir Paşa vali vekili olarak büyük yetkilerle adaya gönderildi
269

. Asayiş bir süre 

sağlandı ama durumdan memnun olmayan Rumların taşkınlıkları ve Avrupa 

Devletleri’nin müdahalesi, Hristiyan bir vali atanması taleplerini gündeme getirdi. 

1897 yılına girerken Girit, hemen hemen genel bir ayaklanma halindeydi. Bir 

yandan Yunanlılar gemilerle savaş malzemesi gönderiyor, bir yandan da hem 

Yunanlılar, hem de papazlar tarafından, silahlandırılmış olan eşkıya kışkırtılıyordu
270

. 

Müslüman-Hristiyan ahali arasında çatışmalar ve Müslüman halka karşı uygulanan 

katliam sürüyordu. Yunanistan’ın adayı ablukaya alması ve Osmanlı topraklarında 

yaşayan Rum tebaayı ayaklandırmaya çalışması, Osmanlı-Yunan ilişkilerinin 

gerginleşmesine sebep oldu
271

. Yunan çetelerinin ordu birlikleriyle beraber yaptıkları 

saldırılar üzerine Osmanlı Devleti, Yunanistan’a 18 Nisan 1897’de savaş ilan etti. 

Yanya, Makedonya, Alasonya üzerinden başlayan taarruzlardan sonra Dömeke 

muharebesinde Yunanlılara karşı büyük bir zafer kazanıldı
272

. Fakat bu zafere rağmen 

dış baskılar neticesinde adaya Hristiyan bir vali tayini, adanın Osmanlı Devleti’nden 

ayrılmasını fiilî olarak gerçekleştirmiş oldu. Adada bulunan Osmanlı askerinin geri 

çekilmesi sağlandı. Osmanlı’nın maddî ve manevî nüfuzu süratle kaybolmaya yüz 

tuttu
273

. 

                                                
267   Karal, a.g.e., C. VII, s. 18-35. 
268   Beydilli, a.g.m., s.111; Mehmed Salâhi, Girit  Meselesi 1866-1889, (hzl. Münir Aktepe), Edebiyat 

Fak. Yay., İstanbul 1967, s. 17 vd.  
269   Tahmisci-zade M.Macid, a.g.e., s.20 
270  M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996, s.209 
271   Erdoğan Yeğen, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Girit olayları ve Osmanlı – Yunan ve Büyük  

Devletlerin İlişkileri”, Türk Yunan İlişkileri, Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Ankara 1986, s. 287. 
272   A.g.m., s. 290-291; 1897 Türk – Yunan Savaşı, (hzl. Bayram Kodaman), TTK Yay., Ankara 1993, s. 

11 vd. 
273   Beydilli, a.g.m., s. 112. 



 64 

Osmanlı-Yunan savaşına Anadolu’dan çok sayıda asker katıldı. Hassa 

Ordusu’na mensup Kırşehir taburu da tüm asker ve cephanesiyle bu bölgede görev 

yaptı
274

. 

14 numaralı Kırşehir şer’iye sicilinde, Alasonya cihetine gidip şehiden veya 

eceliyle vefat eden askerlerle ilgili yaklaşık 160 kadar belge bulunmaktadır. Bu 

belgelerde; redif askeri olarak Alasonya cihetine azimet eden, orada muharebede ve 

Yanya, Yenişehir, Dömeke hastahanelerinde veya tebdil-i hava ile gelirken 

hastalıklarının artması üzerine Çatalca, İzmit ve diğer hastanelerde vefat eden 

askerlerin, varislerinin belirlenip, alacaklarının tahsili konu edilmektedir
275

. 

 

   4.  Yemen  İsyanları 

1840’ta Mısır Valisi Mehmed Ali’den alınarak tekrar Osmanlı idaresine geçen 

Hicaz, Osmanlı valilerine rağmen genelde asıl söz ve iktidar sahibi olan Mekke şerifleri 

tarafından yönetildi
276

. Arap ayrılıkçılığının İngilizler tarafından  teşvik ve tahrik 

edilmesiyle 1889’da başlayan Yemen isyanları, Hicaz valisi Ahmed Feyzi Paşa 

kumandasında Sana’nın zaptıyla sonuçlanan başarılı bir askerî harekatla sona 

erdirildiyse de 1895’te yeniden alevlendi. İki yıl uğraşıldıktan sonra Yemen valisi 

Hüseyin Hilmi Paşa tarafından teskin edildi. Bu isyanlar binlerce Osmanlı askerinin 

hayatına mal olan ve kamuoyu vicdanında derin izler bırakan zorlu bir mücadeleye 

dönüşerek devletin sonuna kadar yıllarca devam etti
277

. 

İsyanların başladığı 1890’lı yıllarda Kırşehir’den de kura ile Yemen cihetine 

asker sevk olundu. 7. Ordu dahilinde Yemen’e gidip orada vefat eden askerlerle ilgili 

belgeler şer’iye sicilinden tespit edilmektedir
278

. 

                                                
274   BOA, Y. PRK. ASK 137 / 107, 22 Zilhicce 1315  (14 Mayıs 1898)  tarihli belgede; Hassa Ordusu’na 

mensup Kırşehir taburunun umera, cephane, zabitan ve askeri ile Selanik vapuruyla Golos’tan 

hareket ettiği bildirilmektedir. 
275   Bu 160 belgenin 153’ü, 184 ve 418 numaralı belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgeler Ekim 

1898 ile Temmuz 1899 yılları arasını ihtiva etmektedir. 
276   Hicaz 1517 senesinde Osmanlı Devleti idaresine geçmiş ve Hicaz mıntıkasını ellerinde tutmakta olan  

       Mekke  şerifleri  bu  tarihten itibaren 1918 senesine kadar  Osmanlı  idaresinde  bulunmuşlardır. Bkz.  

       Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, TTK Yay., Ankara 1972, s. 146 vd.  
277   Beydilli, a.g.m., s. 117; Zeki Ehiloğlu, Yemen’de Türkler, Kitabevi, İstanbul 2001.  
278   KŞS 14/66, 68, 143  numaralı belgelerde; 1309  (1893)  tarihinde  kura ile Yemen cihetine asker sevk 

edildiği, 7. Ordu dahilinde bulunan bu askerlerin bir kısmının orada çeşitli hastalıklardan (ishal, çıban 

v.s.) vefat ettikleri belirtilmektedir. Ehiloğlu, a.g.e., s. 238’de, iklim ve mikrop kurbanları yanında 

kurşun ve hançer şehitlerinin ikinci sırada kaldığını, Türk askeri için Yemen’in dağ ikliminin ve 

sıcağın büyük tehlike olduğunu belirtmektedir. Türk gençlerinin başta dizanteri olmak üzere kolera, 

veba ve sıtmadan vefat ettiklerini bildirmektedir.  
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Bu belirtilen yerlerden başka 1307 (1891) kura efradının 3. Ordu dahilinde 

Karadağ hududuna sevk edildiği görülmektedir. Bu askerlerin de bir kısmının 

dönmediği yine çeşitli hastalıklardan dolayı vefat ettikleri, şahitlerin ifadeleriyle sabit 

olmaktadır
279

. Tereke taksimi ile ilgili belgelerin bir kısmında da vefat eden kişinin 

nerede öldüğü belirtilmeden “askerde vefat ettiği” bildirilmektedir
280

. 

Belgelerde görüldüğü üzere, diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, Kırşehir’de 

de askerlik çağındaki erkeklerin büyük bir bölümü, dönemin savaşlarında ve çıkan 

isyanların bastırılmasında görev almak için yaşadıkları yeri terk etmişler, bunlardan bir 

kısmı gittikleri yerlerde şehiden veya eceliyle vefat etmişlerdir. Üretim çağındaki bu 

insanların vefat etmeleri, geri dönenlerin de bir kısmının askerdeki yaralanma nedeniyle 

eski çalışma gücünden yoksun bulunması ve ayrıca giderek daha da bozulan ülke 

ekonomisi, Kırşehir halkının sosyo-ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilemiştir
281

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ERMENİ OLAYLARI 

Anadolu’da yaşadıkları uzun zaman içerisinde hiçbir zaman bağımsız olamayan 

ve himaye altında yaşayan Ermeniler, XIV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti 

yönetiminde bir azınlık olarak yer almışlardır
282

. Osmanlı ülkesinde diğer din 

mensupları gibi Ermenilerin de dinî ve toplumsal işlerine karışılmamıştır.    

                                                
279   KŞS 14 / 57 ve 146 numaralı  belgelerde,  1307 senesi kurasında 6’sı  Boztepe  karyesinden olmak 

üzere 8 kişinin Karadağ hududuna sevk olunduğu ifade edilmektedir. 
280   KŞS. 6 / 24, 54, 76. 
281   Araştırmamızın  “Kırşehir  Ailesinin  Malî  Durumu” kısmında görüleceği üzere,  zaman  geçtikçe  az  

       gelirli aile sayısında artma görülmüştür.  
282   Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, MEB Yayınları, İstanbul 

1992, s. 57 
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Osmanlı Ermenileri, Türkiye’de sakin bir hayat sürmüşler, ticaret ve sanayi ile 

uğraşarak hallerinden memnun bir durumda yaşamışlardır. Askerlikten ayrı tutulmaları 

nedeniyle de nüfusları gittikçe artmış, toplumsal durumları daha çok gelişmiştir 
283

.  

Ermeniler, Hristiyan olmalarına rağmen Gregoriyan, Katolik ve Protestan 

mezheplerine ayrılmış ve bu nedenle de zaman zaman aralarında ihtilaf meydana 

gelmiştir. Osmanlı Devleti, Ermenilere ait üç ayrı kiliseyi kabul etmiş ve ayrı ayrı 

cemaat olarak görmüştür
284

. 

 Tanzimat Fermanı ile bütün vatandaşlar arasında hukuk eşitliği, can, mal, 

namus dokunulmazlığı sağlanacağı bildirilmişti. Islahat Fermanı ile de din ve ırk farkı 

gözetilmeksizin tüm vatandaşların yasa önünde eşitliği ilkesi kabul edilmiş,  patriklere 

verilmiş olan ayrıcalıklar tekrarlanmış ve pekiştirilmiştir. 1860 yılında Ermeni Meclisi 

tarafından hazırlanan ve 1862’de Osmanlı Hükümeti’nce onaylanan Ermeni Milleti 

Nizamnamesi, Ermenilerin siyasî ve sosyal varlıkları üzerinde yeni bir devir açmıştır
285

. 

Bu karşılıklı güven ve saygı XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar sürmüştür. Ama 

bu tarihten sonra, kendi emperyalist çıkarları için Osmanlı Devleti’nin siyasî 

durumundan yararlanmak isteyen Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD, Ermenileri, Osmanlı 

Devleti’ne karşı kullanmışlar ve onlara, gerçekleşemeyeceği kendilerince de 

bilinmesine rağmen,  Doğu Anadolu’da hayalî bir Ermenistan vaadetmişlerdir. 

Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan Ermenilerin ilk ulusal hareketlerinin 

başlama tarihi 1860 yılı olarak kabul edilebilir. Bu tarihte sosyal amaçla kurulmaya 

başlayan dernekler, sonradan kurulan ve dış kışkırtma ve yardımlarla Türk Ermenilerini 

devlete karşı ayaklandıran komitelerin ilk belirtileri ve çekirdekleri olmuştur
286

. 

1878 Berlin Antlaşması’nda, Doğu Anadolu’da Ermenilerle meskun olan altı 

vilayette onların lehine reformlar yapılması kabul edilmişti. Bu tarihten sonra 

Ermeniler, Osmanlı idaresinin gerekli reformları yapmadığı gerekçesiyle, kendilerini 

destekleyen devletler nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. 1887’de Rusyalı Ermeniler 

tarafından Cenevre’de Hınçak ve 1890’da Kafkasya’da Taşnaksutyun komiteleri 

kurulmuştur. Bu her iki komite Osmanlı ülkesi içinde, özellikle doğu vilayetlerinde 

                                                
283    Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yay., İstanbul 1987, s. 149-150. 
284    Metin, a.g.e., s. 34. 
285    Uras, a.g.e., s. 156-170. 
286   Metin, a.g.e., s. 34-83. 
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silahlı bir teşkilatlanmaya giderek, ihtilalci faaliyetlerde bulunmuşlar ve devletin iç 

sıkıntılarını arttırmışlardır
287

. 

Ermeni Ruhani Reisleri, nizamnamelerde verilen imtiyazların sağladığı 

imkanlarla, millî hislerin yayılması için çalışmışlar ve dinî konularda göstermelik olarak 

faaliyette bulunmuşlardır. Katolik ve Protestan misyonerlerince açılmış okul ve 

seminerler de Ermeni dinî liderlerinin çabalarına hizmet etmiştir
288

.   

O döneme ait arşiv belgelerinde; Ermeni komitelerinin asıl maksatlarının İslam 

ve Ermeni arasında büyük bir çatışmanın ortaya çıkarılıp, Avrupa’nın dikkatlerini 

çekerek, devletin ıslahat icra etmesi için Büyük Devletler tarafından müdahale 

edilmesini sağlamak ve gerçekte ise Ermenistan Hükümeti teşkil etmek olduğu 

belirtilmektedir
289

. 

Bu komiteler tarafından planlanıp uygulanan fesat hareketleri 1890’dan itibaren, 

Erzurum olayları, Kumkapı Gösterisi, Merzifon-Kayseri-Yozgat olayları, Sason İsyanı, 

Zeytun İsyanı diye uzayıp gitmektedir. 

Kırşehir’de Ermeniler ile Müslümanlar aynı mahallede yaşıyorlar ve iyi ilişkiler 

içerisinde bulunuyorlardı. Ermenilerin nüfusu da Müslümanlara göre azdı
290

. Ancak 

Kırşehir’e çok yakın olan Yozgat olaylarının ve komiteler tarafından dışarıdan 

gönderilen Ermenilerin etkileriyle birtakım asayişi bozan hadiseler cereyan etmiştir. 

 

 

   1.  1893 Olayları 

Merzifon’da bulunan Amerikan Misyonerler Mektebi Müdürü Karabet Tomayan 

aynı zamanda Merzifon Ermeni İhtilal Komitesi İcra Merkezi reisiydi. Hınçak Sosyalist 

Partisi’nin Küçük Asya merkezi de Merzifon’da kurulmuş ve buna Merzifon, Sivas, 

Tokat, Amasya, Yozgat, Kayseri, Çorum, Sungurlu, Gemerek ve Hacıköy şubeleri 

bağlanmıştı
291

. 

                                                
287   Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, Arba Yayınları, İstanbul 1995, s. 84-86. 
288   M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, MEB Yay., İstanbul 

1997,   s. 26. 
289   BOA, Y.PRK. BŞK, 34/70; Yozgat’ta Ermeniler  tarafından icra  edilen fesat  hareketlerini bildiren 

Ankara  valisi Abidin Paşa’dan gelen 1 Kanun-i evvel 1309 (13 Aralık 1893) tarihli telgraf ve daha 

sonra  Başkitabet’ten Ankara vilayetine gönderilen 16 Aralık 1893 tarihli telgraf 
290   1891 yılında  toplam  nüfusu  129 171 olan  Kırşehir’de Ermeni nüfusu 772 kadardı. Bkz. bu 

araştırmanın  “Nüfus” bölümü. 
291   Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yay.,  C.11, İstanbul 1988, s. XIII. 
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Bu okulda yapılan toplantıda, asayişi bozmak maksadıyla İslam kıyafetli çeteler 

eliyle yangın çıkarmak, adam öldürmek, afiş asmak, broşür dağıtmak ve isyana teşvik 

kararları alınmıştı. Propagandaya büyük önem veren Ermeni komiteleri gazete, dergi, 

beyanname ve duvar afişleriyle ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlardı
292

.   

6 Ocak 1893’te Ermeniler ile Müslümanlar arasında fesat çıkarmak amacıyla 

hazırlanan bildiriler Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Develi, Boğazlıyan ve daha bazı 

kasabalarda İslam ahalisinin hane ve cami avlularına bırakılmıştı. Sultan Abdülhamid 

ve Osmanlı Hükümeti aleyhinde olarak biri “İslam Vatanperver Komitesi” diğeri “Ehl-i 

İslâmın Selametini Arayan Hindistanlılar” imzalarıyla dağıtılan bu bildirilerin asıl 

düzenleyicilerinin bazı müfsit Ermeniler ile Amerika’dan dönmüş müfsit Protestanlar 

olduğu ve bu olayı Amerikan Mektebi Müdürü’nün yönettiği anlaşılmıştı
293

. 

Arşiv belgelerinde “hezeyanname” veya “muzır yafta” diye adlandırılan bu 

ilanlarda; Abdülhamid’e saldırılmakta, onun durumu kurtaramayacağı, idareyi 

yürütmeye ne ehil ne de değerli olduğu, çekilmesi ve yerini başkasına bırakması 

gerektiği belirtiliyordu
294

. Ayrıca “İngiltere Kraliçesi ve Hindistan İslamı ile 

milyonlarca İslama hükmeden cesim bir devlet size yardıma gelir, cesaret alasınız” gibi 

ifadeler yer alıyordu
295

. 

Hadise sadece bununla kalmamış, Ermenilerin yaptıkları saldırılarda Kayseri’de 

ahaliden iki Müslüman, Çorum derbendinde bir zaptiye ile bir arabacı ve yine Ermeni 

komiteleri tarafından iki Ermeni öldürülmüştü
296

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
292   A.g.e., C.12, s.VII ve XV. 
293   BOA, Y.PRK.UM  26/22, 4  K.sânî 1308   (16 Ocak 1893)  tarihli,  olayların  araştırılması  için 

İstanbul’dan   görevlendirilen, Yaverandan Mirliva Sadi ve Arif Paşaların gönderdikleri telgraf. 
294   Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,  C.11, s.XVI. 
295   BOA, Y.PRK.UM 26/22 6 Ocak 1893; Ankara valisi Abidin Paşa tarafından Başkitabet Dairesi’ne 

gönderilen telgraf. 
296   BOA, Y.PRK.BŞK. 34/70, 12 Aralık 1893, bkz. EK : 9. 
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Bu olaylardan sonra yapılan aramalarda Ermenilerin hemen hepsinin evinde 

silah bulunduğu, Müslümanların ise yüzde birinde ancak bir silah olduğu tespit 

edilmişti. Ermenilerin, özellikle olaylardan beş-on gün önce Müslüman ahaliden silah 

satın aldıkları anlaşılmıştı
297

. 

Ermeniler, bahsedilen bildirileri İstanbul’dan sürülen softa öğrencilerin 

astıklarını iddia etmişlerse de 
298

yapılan tahkikatta Yozgat’taki afişlerin Ermeni 

milletinden İskender oğlu Kavir Hacı, Misak Tekaşiyan, bir gece evvel Merzifon’dan 

gelen Artin, İstifan ve diğer Ermeniler tarafından dağıtıldığı anlaşılmıştır
299

. Ayrıca 

Kayserili Ovakim ile arkadaşı Agop fesat hareketlerinde bulunduklarını itiraf 

etmişlerdi
300

. 

Kırşehir sancağı dahilinde de Keskin kazasında Ermeniler tarafından biri cami 

karşısına diğeri hükümetin önündeki telgraf direğine Ermenice olarak yazılan “yaftalar” 

asılmış, Keskin Redif Binbaşısı bunları alıp tercüme ettirmişti. “Gayet muzır” olan bu 

yaftaların içeriği Seraskeri’ye telgrafla gönderilmişti
301

. 

 

2.  1894 – 1895 Olayları 

a. Yozgat Hadisesi 
302

 

1893 olaylarının yatıştırılmasının ve isyana katılan Ermenilerin 

muhakemelerinin yapılmasının ardından Ekim ayı sonlarında yeni bir olay meydana 

geldi. Ermenilerin iddialarına göre Yozgat Tabur Ağası ve bazı devlet memurları 

Ermenilere hakaret ediyor, İslam ve Ermeniler arasında husumet meydana 

getiriyorlardı. Bu yüzden Ermeni tacirler köylere alacaklarını tahsil için gitmekten 

çekinir hale gelmişlerdi. Karaçayır ve Karayakup köylerinde bazı Ermeni kadınların 

ırzına tasallut edilmişti. Yozgat hapishanesindeki Ermeni mahkumlara eziyet ediliyordu.  

 

                                                
297   BOA, Y.PRK.UM. 26/22, 15 Ocak 1893. 
298   Osmanlı Belgelerinde Ermeniler,  C.11, s. XVI. 
299   BOA, Y.PRK.UM 26/22, 9 Ocak 1893. 
300   Aynı belge, 14 Ocak 1893, Yaver Arif ve Sadi Paşaların telgrafı; Kayseri’deki olayları soruşturan 

müstantikin böyle mühim işlerde  yetersizliği  göz  önüne alınarak Kırşehir müstantikiyle becayişi 

gündeme gelmişti. 
301   BOA, Y.PRK.ASK  90/22, 25 Nisan 1309 (7 Mayıs 1893). 
302   Yozgat’ta  meydana  gelen bu  Ermeni  olayları doğrudan  Kırşehir’i  etkilememiştir.  Ancak  asayişin  

       sağlanması için Kırşehir’den de  zaptiye gönderilmesi ve bu olaylarda da Yozgat ve  Kırşehir sancağı  

       dahilinde bulunan sürh-ser (Kızılbaş) denilen Müslüman grupların Ermenilere yardım ettikleri  tespit  

       edildiğinden hadiseden kısaca bahsetmeyi uygun bulduk.  
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Son olarak Müslüman ahalinin hücum etmesi üzerine kilisede bulunan 

Ermenilerle Müslümanlar arasında çatışma meydana geldiği iddia ediliyor, asayiş 

tamamen bozulduğu için kilise, mektepler ve dükkanların kapatıldığı bildiriliyordu
303

. 

Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından Başkitabet’e gönderilen telgraflarda 

asayişin sağlanması için Yozgat’a takviye olarak Kırşehir’de bulunan Zaptiye Binbaşısı 

Karaca Bey’in ve Kırşehir ile Kayseri’den yeter miktar süvari zaptiyenin gönderildiği 

bildirilmişti. Fakat Abidin Paşa’nın olayları önlemekte yetersiz kaldığı düşünülerek 

yerine Memduh Paşa tayin edildi
304

 ve hadisenin incelenmesi için bir Tahkik Heyeti 

oluşturuldu. 

Yapılan tahkikatta, olaylarda Tabur Ağası’nın bazı uygun olmayan 

muamelelerinin bulunduğu tespit edildiğinden görevden alındığı, ancak bu hadiseyi 

tertip eden ve cinayetleri işleyenlerin Ermeniler olduğu bildirilmektedir. Ermenilerden 

dahi yaralı olduğu doğru ise de arbede esnasında, Ermenilerden bazılarının İslam 

kıyafetine girerek bu işleri yaptığı belirtilmiştir
305

. 

  Ermeni komitelerince düzenlenip siyasî maksatlara hizmet ettiği anlaşılan bu tür 

Ermeni fesat hareketlerinde “sürh-ser” denilen Müslüman grupların, Ermenilerle 

müttefik olup, onlara yardım ettikleri anlaşılmaktadır. Ankara valisi Memduh Paşa, 

Dersaadet’e gönderdiği bir arzda,  vilayetin  bazı  yerlerinde  özellikle  Yozgat ve  

Kırşehir  sancakları   dahilinde  yanlış inançlarla İslamiyetten  tamamen ayrılmış,  

adlarından başka   Müslüman olduklarını  gösteren hiçbir şey bulunmayan ve sürh-ser 

(Kızılbaş) denilen bir grubun nasara ile ve en ziyade Ermenilerle dostluk ettiklerini 

bildirmektedir. Bunların Ermeni olaylarında yardımcı olduklarının Divan-ı Harb-ı 

Örfi’ce resmen tespit edilmiş olduğu, dolayısıyla yanlış inançlarının düzeltilmesi 

konusunda zamanında tedbir alınmasını (köylerine cami yapılması, mektep açılması, 

sünnet ehli imamlar tayini vs.) arz etmektedir.
306

. 

                                                
303   BOA, Y.PRK.BŞK  34/70, 1 Kanun-i evvel 1309 (13 Aralık 1893). Ermeni Protestan Murahhasa 

Meclisi  tarafından Ankara Vilayeti’ne gönderilen mahzar. 
304   Aynı belge; Abidin Paşa’nın Cezair-i Bahr-i Sefid vilayetine tayin olunduğu ve Memduh Paşa’nın 15 

Aralık 1893’ten itibaren Ankara Valisi olarak göreve başladığı anlaşılmaktadır. 
305   Aynı belge. 7 Ocak 1894 tarihli telgraf. 
306   BOA, Y.PRK.UM 29/77, 10 Nisan 1310 (22 Nisan 1894) tarihli arzda,  Memduh Paşa ayrıca, Ankara 

vilayetinden başka Sivas vilayeti dahilinde de bu sürh-ser grubundan fazla sayıda bulunduğunu ve 

Sivas’tan İran hududuna kadar olan bölgedeki köylerin ahalisinin bu mezhep ve itikatta olduklarını 

bildirmektedir. Bunların ileride “Şiî mezhebine ve İranîlere temayül edip, bu halin bi’l-ahire siyasî 

bir mesele ihdas edebileceğini” belirterek acil tedbir alınması gerektiğini arz etmektedir.  
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b. Keskin’de Ermeni-Gürcü Anlaşmazlığı 

Kırşehir sancağında Ermenilerin büyük bölümü Keskin’de yaşıyordu. Keskin 

Ermeni Ruhani Reisi, Ankara Ermeni Murahhasa Vekili’ne bağlı olarak dinî işlerini 

yürütüyordu. Keskin’deki Ermeni Millet Meclisi’nde beş âzâ yer alıyordu. 

1895 yılı başlarında küçük bir hadisenin Ermenilerce büyütülmesi, olayın 

Kırşehir Mutasarrıflığı, Ankara Valiliği ve Dersaadet’e kadar gitmesine sebep olmuştu. 

Ankara Valisi’nin Dersaadet’e gönderdiği tahrirde hadise şöyle anlatılmıştı
307

: 

Geleneksel olarak düzenlenen koç katma şenliklerinde İslam çocuklarının 

değişik kıyafetlerle evleri dolaşması adet-i kadime idi. 1895 yılı Mart ayında bu defa 

12-13 yaşlarındaki çocuklardan oluşan grup Gürcüzadelerin hanelerine geldiklerinde, 

hane içindekiler Ermeni komiteleri tarafından basıldıklarını zannederek korkmuşlar ve 

Ermenilerin iddialarına göre silahlanarak 20-30 kişi Ermeni mahallelerine hücum 

etmişlerdi. Keskin Kaymakamlığı’nca yapılan incelemede, Gürcülerin böyle 

hareketlerinden bahsedilmemiş hadisenin, çocukların eski bir adet üzere dolaşmasından 

ibaret olduğu anlaşılmıştı. Buna rağmen Ermeniler şikayetlerine devam etmişler ve olay 

Kırşehir’e havale edilmişti. İfadeleri alınmak istenen meclis âzâsı Ermeniler, 

Kırşehir’den gelen memura da ifade vermemişler, “Gürcüzadelerin taarruzu Ermeni 

milletine ait bulunduğu için kendileri şahsî olarak değil millet namına millî bir davaya 

giriştiklerini ve Gürcülerden memuriyette bulunanların görevlerinden el çektirilmedikçe 

ifade vermeyeceklerini, ondan sonra da sorulacak şeyleri gidip meclislerinde görüşerek 

verecekleri kararı meclis defterine kaydedip sonra bildireceklerini” söylemişlerdir. 

Halbuki Patrikhane ve Ruhani Meclisleri Heyeti’nin imtiyazları, kilise ve 

mektep idaresi gibi konularla ilgili olduğundan böyle bir olayda millet namına davada 

bulunmak uygun değildi. 

Ankara Valisi’nin Murahhasa Vekili ile görüşmesinden sonra, Murahhasa 

Vekili, Keskin’deki Papaz’a bir telgraf göndererek bu beş kişinin meclis âzâlığından 

çıkarılıp, yerlerine geçici olarak üç kişinin tayin edilmesini istemiştir
308

. 

İki üç ay kadar Keskin’de Müslim ve gayr-i müslimler arasında huzursuzluğa 

sebep olan bu hadise büyümeden önlem alınmış, her hadiseyi millî dava haline getirme 

                                                
307   BOA, Y.PRK.UM, 32/3, 26 Nisan 1311 (8 Mayıs 1895). 
308   Aynı belge. Ankara Ermeni Murahhasa Vekaleti’nden Keskin Ermeni Milleti Ruhani Reisliği’ne 

gönderilen telgraf 
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çabasında olan Ermeniler kendi murahhasalarına dahi gözdağı vermekten 

çekinmemişlerdir
309

. 

Ermenilerin asayişi bozan hareketleri ve zaman zaman giriştikleri isyanlar 

Ankara Valiliği’nin daha sıkı tedbirler almasını gerektirmiştir. Ankara Redif 

Kumandanlığı, askerî bölgelerin, depo ve cephanelerin korunması ve eşkıya Ermenilere 

karşı asayişin temin edilmesi amacıyla Ankara, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kırşehir 

merkezleri için toplam 350 nefer süvari askeri celp edilmesini Seraskeri’ye bildirmiş ise 

de başka mahallerden süvari efradının alınmasına imkan olmadığından, Yozgat’ta 

bulunan bir süvari bölüğünün Ankara’ya celp olunup, diğer yerler için de mevcut 

jandarma süvarileriyle idare olunması Seraskeri’ce uygun görülmüştür
310

.  

Osmanlı Devleti’nin siyasî olarak birçok sorunla karşı karşıya kaldığı bu 

dönemde, Kırşehir’in, bu olayların içinde olmasa da çeşitli şekillerde etkilendiği 

anlaşılmaktadır. Kırşehir insanı, devletin girdiği savaşlarda ve güvenliğin 

sağlanmasında askerî vazife almıştır. Çevre yerlerde meydana gelen Ermeni 

hadiselerinden –nüfus durumu nedeniyle- fazla etkilenmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
309   Aynı belge. Keskin Ermeni Millet Meclisi’nden, Ankara Ermeni  Murahhasa Vekili’ne gönderilen 

telgrafta azledilen meclis üyeleri: “Murahhasalığın tekasüllüğü millî hukuku pay-mal edemez, biz 

kanun ile  teşkil  olunduk.  İmtiyaz  imkanında millî masalihimizi iddia etmekteyiz. Patrikhanenin 

emrine  uy,  millî  hukuku muhafaza et,  vazifeni  tanı,  telgrafınız  aynen  Patrikhaneye  bildirildi, 

muhakemeye hazır ol” demektedirler. 
310   BOA, A.MKT.MHM 618/2, 11 Teşrin-i evvel 1311 (23 Ekim 1895). 
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III. BÖLÜM 

SOSYAL HAYAT 

A. TOPLUM YAPISI 

1. Nüfus Durumu
*
 

    a.  1880 Yılına  Kadar  Nüfus  Durumu 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren, öncelikle yeni ele geçirilen topraklar 

üzerindeki halkın gelirlerini, sahip oldukları araziyi belirlemek için tahrir adıyla sayım 

ve yazım yapılıyordu. XIX. yüzyıla gelindiğinde her yönden zor durumda bulunan 

devlette daha düzenli nüfus, arazi ve mal-mülk sayımı yapılması düşünülmüş ve 

1831’de ilk nüfus sayımı yapılmıştı. 

1831 Nüfus Sayımı’na göre, toplam erkek nüfusu 14 028 olan Kırşehir’in 

merkezinde 3051, köylerinde 2929, kazalarında da 7908 Müslüman erkek 

yaşamaktaydı. Gayr-i müslimlerin sayısı ise 140 civarında idi
311

.  

1834 yılında Kırşehir merkezinde 4000 civarında nüfus vardı. 1840’taki nüfus 

ise 5000’e yaklaşmıştı 
312

.  

1876 AVS’de Kırşehir’in nüfusu 23 994, şehirdeki hane sayısı da 6903 olarak 

belirtilmektedir
313

. 

Vilayetlerin genel durumlarını incelemek üzere, zaman zaman Dersaadet’ten 

memurlar görevlendiriliyordu. Ankara’ya da vilayet dahilindeki nüfus, cinayet, doğum-

ölüm oranlarını, aşiret durumlarını, mümtaz kişileri ve konsolosların faaliyetlerini 

tahkik etmek amacıyla 1880 yılında bir memur gönderilmişti. Bu memur, Mabeyn-i 

Hümayun’a gönderdiği raporunda; “Kırşehir sancağının merkez livasında bulunan Bâb-ı 

Hükümet geçen sene hasbe’l-kaza yandığı
314

 ve tüm defter ve kayıtlardan dahi bir şey 

kurtarılamadığından bi’z-zarure yalnız doksan beş senesinde mevcut görünen nüfus 

cetveli tahrir olunduğunu” bildirmektedir. Bu belgeye göre 1879 yılında Kırşehir nüfusu 

şöyleydi : 

                                                
* Ankara Vilayet Salnameleri, arşiv belgesi ve tetkik eserlerden tespit edilen bilgiler, yıllara göre böyle 

bir tasnif yapılmasına neden olmuştur. 
311   Karal, a.g.e., s. 113, 204. 
312   Şahin, “Kırşehir”, s. 482. 
313   1876 AVS, s.141, 1877 / 78’de Kırşehir’in  nüfusu  22 994,  şehirdeki hane sayısı da 6908’di. Bkz. 

Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830 – 1914, (çev.Bahar Tırnakçı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 159. 
314   1878 yılındaki yangında harap olan  hükümet konağını,  1885 yılında  Mutasarrıf  Asaf  Paşa yeniden 

yaptırdı. Bkz.Nahid Sırrı Örik, Kayseri Kırşehir Kastamonu, Özyürek Yayınevi, İstanbul 1955, s. 53. 
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Tablo 3: Kırşehir Sancağının  95 Senesi (1879) Mart İbtidasından Şubatı Nihayetine Değin Bir Senelik Nüfus-ı Vukûat Cetveli     

                  (BOA, Y.PRK.UM 1/107, 25 Şevval 1297 -30 Eylül 1880)

İCMAL NÜFUS-I İSLAM NÜFUS-I RUM NÜFUS-I ERMENİ NÜFUS-I KIPTÎ MÜSLİM 

N
ü

fu
s-

ı 

M
e
v
c
u

d
e
 

T
e
v

el
lü

d
a

t 

V
e
fi

y
y

a
t 

İc
m

a
l 

N
ü

fu
s-

ı 

M
e
v
c
u

d
e
 

T
e
v

el
lü

d
a

t 

V
e
fi

y
y

a
t 

İc
m

a
l 

N
ü

fu
s-

ı 

M
e
v
c
u

d
e
 

T
e
v

el
lü

d
a

t 

V
e
fi

y
y

a
t 

İc
m

a
l 

N
ü

fu
s-

ı 

M
e
v
c
u

d
e
 

T
e
v

el
lü

d
a

t 

V
e
fi

y
y

a
t 

İc
m

a
l 

K
A

T
O

L
İK

 

P
R

O
T

E
S

T
A

N
 

N
ü

fu
s-

ı 

M
e
v
c
u

d
e
 

T
e
v

el
lü

d
a

t 

V
e
fi

y
y

a
t 

İc
m

a
l 

ESAME-İ KAZA 

VE KURA 

4233 29 8 4212 4077 - 8 4085 - - - - 156 29 - 127 - - - - - - Kırşehir kasabası 

15 484 - - 15 484 15 465 - - 15 465 - - - - - - - - - - 19 - - 19 Kasaba-ı mezkur 

kurası 

642 16 - 626 240 6 - 234 349 1 - 348 53 9 - 44 - - - - - - Keskin kasabası 

15 222 - - 15 222 14 857 - - 14 857 2 - - 2 - - - - - - 363 - - 363 Kasaba-ı mezkur 

kurası 

2737 - - 2737 2302 - - 2702 - - - - - - - - - - 35 - - 35 (Belgede boş 

bırakılmış) 

5085 - - 5085 5085 - - 5085 - - - - - - - - - - - - - - Mecidiye kazası 

2940 258 - 2682 2940 258 - 2682 - - - - - - - - - - - - - - Mucur nahiyesi 

1925 47 - 1878 1925 47 - 1878 - - - - - - - - - - - - - - Hacıbektaş 

nahiyesi 

763 - - 763 763 - - 763 - - - - - - - - - - - - - --- 

49 031 350 8 48 689 48 054 311 8 47 751 351 1 - 350 209 38 - 171 - - 417 - - 417 

Kırşehir kazası ile 

Mucur ve Hacıbek-

taş nahiyelerinde 

meskun olan ve 

asker alınmayan 

muhacirîn nüfus-ı 

zükuru 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere nüfusun çoğunluğunu köylerde oturan Müslüman 

ahali oluşturmaktadır. Toplam sayıları 209 olan Ermeniler, Kırşehir ve Keskin 

merkezinde bulunmaktadır. Rumların sadece Keskin’de bulunduğu, Keskin merkezinde 

Ermeni ve Rum’dan oluşan gayr-ı müslim nüfusunun, Müslüman nüfusundan fazla 

olduğu görülmektedir. Mecidiye, Mucur ve Hacıbektaş’ta bu dönemde gayr-i müslim 

yaşamadığı tespit edilmektedir. 

1861 yılından beri Kırşehir ve çevresinde iskanları gerçekleştirilen muhacirlerin, 

Kırşehir, Mucur, Hacıbektaş nahiyelerinde yerleşmiş oldukları görülmektedir
315

. 

 

   b.  1882 Yılında  Nüfus 

 

Tablo 4: 1882 Yılında Kırşehir Sancağı Nüfus Durumu
 
  (1882 AVS, s.164) 

 

Kaza ve kura İsimleri İslam Rum 

Milleti 

Ermeni 

Milleti 

Kıpti 

Müslim 

Toplam 

Kırşehir kasabası 4290 27 130 16 

Kurası 15 428    

19 891 

Mucur kasabası 4599    

Kurası 1252    

5851 

Hacıbektaş kasabası 837    

Kurası 1090    

1927 

Keskin kasabası 248 352 49  

Kurası 14 927   363 

15 939 

Konur nahiyesi 2702   35 2737 

Mecidiye kasabası 5850    5850 

TOPLAM 51 223 379 179 414 52 195 

 

                                                
315   “Muhacirlerin İskanı” bölümünde görüleceği gibi, bu dönemde özellikle Nogay muhacirlerinin iskanı 

yapılmıştır. 
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1879 ve 1882 yılları arasında Kırşehir sancağında, Ermeni nüfusunda % 14,4 

oranında bir azalma, Rum nüfusunda ise % 7,8’lik artma olmuştur. Müslüman 

nüfusunda da % 6,5’lik bir artış olduğu görülmektedir. 

 

    c.  1891 Yılında  Nüfus ve 1881-1893 Nüfus Sayımı 

1881 yılında Sicill-i Nüfus Nizamnamesi yayınlanmış ve ilk nüfus sicilinin 

oluşturulması için gerekli sayımın yapılması amacıyla hazırlıklar başlamıştır. Bu 

nizamnameye dayanılarak yapılan sayım, devletin tüm bölgelerinde aynı tarihte 

yapılmamış ve aynı tarihte sona erdirilmemiştir. Sayımın sonuçları 1893 yılında 

padişaha sunulan ayrıntılı bir raporda yer aldığından bu sayım genel olarak 1881 – 1893 

Sayımı diye adlandırılmaktadır
316

. 

Nizamname gereğince diğer yerlerde olduğu gibi Kırşehir’de de, sancak merkezi 

ve kazalarda birer nüfus dairesi kurulmuş, nüfus kayıt işi daha düzenli yapılır hale 

gelmiştir
317

. 

 

Tablo 5: 1881-1893 Nüfus Sayımına Göre Kırşehir Sancağı Nüfus Durumu
   
 

                (Karpat, a.g.e., s. 166)      E: Erkek 

K: Kadın 

İSLAM RUM ERMENİ Kazalar 

E K E K E K 

TOPLAM 

Kırşehir merkez kazası 27 907 25 692 23 15 390 318 54 345 

Keskin kazası 20 014 19 465 410 362 161 161 40 573 

Mecidiye kazası 5745 5055 - - - - 10 800 

Avanos kazası 9613 8357 - - 151 241 18 362 

TOPLAM 63 279 58 569 433 377 702 720 124 080 

 

Yine bu sayıma göre Ankara vilayetinin toplam nüfusu 847 332 idi
318

. 

                                                
316   Cem Behar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500 – 1927, Devlet İstatistik 

Enstitüsü, C. 2, Ankara 1996, s. 42. 
317   Nüfus Dairesi’nde; nüfus memuru, mülazim ve katip görev yapıyordu. Bkz. 1891, 1893, 1900 AVS. 
318   Behar, a.g.e., s. 39. 
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Bu sayım sonuçlarıyla 1891 tarihli Ankara Vilâyet Salnamesi’nde yer alan nüfus 

miktarı birbirine yakın olup, kaza nüfuslarında 100-200 kadar fark görülmektedir. 

Ancak Avanos kazasının nüfusu, yaklaşık beş bin farkla 23 273 olarak belirtilmektedir. 

Bu salnameye göre 1891 yılında Ankara vilayeti nüfus durumu şöyleydi
319

: 

 

 

Tablo 6: 1891 Yılında Ankara Vilâyeti Nüfus Durumu   (1891 AVS, s. 311) 

 

Sancaklar İslam Ermeni Rum Protestan Katolik Kıptî 

Müslim 

Toplam 

Ankara sancağı 249 241 4849 4739 1881 6186  274 311 

Kırşehir sancağı 127 579 772 820    129 171 

Yozgat sancağı 219 647 17 084 10 768 78  751 248 328 

Kayseri sancağı 119 188 24 212 28 024 4821 6669 751 194 445 

Toplam 723 247 46 917 51 731 6780 12 855 751 846 255 

 

 

Ankara vilayeti sancakları arasında Kırşehir’in, nüfusu en az olan sancak olduğu 

görülmektedir. 

1882 ve 1891 yılları arasında Kırşehir nüfusu yaklaşık iki buçuk kat artmıştır. 

Avanos kazasının Kırşehir sancağına dahil edilmesi, Keskin kazasına yeni köyler 

bağlanması
320

 ve çeşitli bölgelerden gelen muhacir ve aşiretlerin iskan edilmesi, nüfus 

artışının sebepleri arasındadır. 

                                                
319   1891 AVS, s. 311, salnamede Kırşehir sancağının nüfusu 129 531, Ankara vilayetinin toplam nüfusu 

da 848 227 olarak belirtilmiştir. Tabloda verilen sonuçlarda bazı işlem hataları düzeltilmiştir. Cuinet 

ise 1890 başlarında Kırşehir sancağının toplam nüfusunu yaklaşık 120 bin olarak vermektedir. Bkz. 

Cuinet, a.g.e., s. 323. 
320   BOA, Y. PRK. AZJ  15 / 4, 12 Recep 1306 (14 Mart 1889). 
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d.1900 Yılında  Nüfus    E : Erkek    K: Kadın    Y: Yekün 
         

Tablo 7: 1900 Yılında Kırşehir Sancağı Nüfus Durumu
 
   (1900 AVS, s. 239-251) 

İSLAM ERMENİ RUM PROTESTAN KIPTİ MÜSLİM Kaza, Nahiye ve 

kura E K Y E K Y E K Y E K Y E K Y 

Toplam 

Kırşehir kasabası 4378 4084 8462 238 140 378          8840 

İç nahiyesi 22 406 21 218 43 624    47 47 94       43 718 

Keskin kasabası 1060 1045 2105 285 299 584 530 285 815 51 64 115    3619 

Kurası 18 489 19 292 37 781             37 781 

Avanos kasabası 2226 1919 4145             4145 

Kurası 9603 8559 18 162             18 162 

Mecidiye kasabası 235 282 517 4 3 7          534 

Kurası 8926 8497 17 423          20 20 40 17 463 

TOPLAM 67 323 64 896 132 219 527 442 969 577 332 909 51 64 115 20 20 40 134 252 

 

1891 ve 1900 yılları arasında Kırşehir nüfusu % 3,9 oranında bir artış göstermiştir. Sancağın toplam nüfusu 134 252’dir ve 

bunun 68 498’i erkek,    65 754’ü kadındır. Müslümanların nüfusu 132 259, gayr-i müslimlerin nüfusu ise 1993’tür. 1891 yılından 

beri gayr-i müslim nüfusu %25,1 oranında artış göstermiştir. Müslüman nüfusunda da % 3,6’lık bir artış olduğu görülmektedir. Bu 

tabloda dikkati çeken bir husus da daha önceden Kırşehir’de bulunmayan Protestan nüfusunun, bu tarihte yer almasıdır. Bunların, 

civar sancaklarda bulunan Ermeni Protestanların bir kısmının Kırşehir’e yerleşmesiyle  ortaya çıkmış olması muhtemeldir. 
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2.  Dinî ve Etnik  Yapı 

Osmanlı Devleti’nde toplum, kendilerine dinî ya da idarî yetki tanınan 

yönetenler ve idareye katılmayan muhtelif din ve soylara mensup zümrelerden oluşan 

yönetilenler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. İslam hukukunun bazı prensiplerinden 

hareketle Osmanlı Devleti’nin, ülkesinde yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına 

göre teşkilatlandırmak suretiyle yönetme biçimine “millet sistemi” deniliyordu
321

. Bu 

sistem 1856 yılında çıkarılan Islahat Fermanı ile çözülmeye başladı ve zamanla millet 

kavramı da dine dayalı olmaktan çıkarak etnik kökenle sınırlanmaya başladı
322

.  

XIX. yüzyılda şehirlerin yapısındaki değişmeler, klasik Osmanlı şehrinin sosyal 

yapısını da değiştirdi. Ayrı mahallelerde oturan milletlerin birbirine karışmasına, hatta 

ayrı milletlere mensup kişilerin karışmasından yeni ve karışık tabakaların oluşmasına 

yol açtı
323

. 

Kırşehir sancağının nüfusunun çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşuyordu
324

. 

Rum ve Ermenilerin teşkil ettiği gayr-i müslimlerin büyük bir kısmı Keskin kazası ve 

Kırşehir merkezinde yerleşmiş durumdaydı
325

. 

Müslüman nüfusunu, daha önce bahsedildiği gibi, büyük bölümü yerleşik 

durumda olan çeşitli Türkmen boy ve aşiretleri oluşturuyordu. Muhacirler de Müslüman 

nüfusun içinde yer alıyordu. 

Gayr-i müslimlerin bazı mahallelerde çoğunluk oluşturdukları görülmekle birlikte, 

Müslümanlarla aynı mahallede yaşadıkları
326

, alış verişte bulunup
327

, ortak iş ve 

ticaret
328

 yaptıkları görülmektedir. Şehir yönetiminde görev alan gayr-i müslimlerin
329

, 

                                                
321   Bahaeddin Yediyıldız, “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 2, Feza Yayıncılık, İstanbul 

1999, s. 444 ve 465. 
322   Ömer Çaha, “Osmanlı’da Sivil Toplum”, Osmanlı Toplum Yapısı, Konya 1996, s. 387. 
323   Yediyıldız, “Osmanlı Toplumu”, s. 509. 
324   Kıptî Müslim denilen ve çok az nüfusu olan bir grup da vilayet salnamelerinde belirtilmektedir (bkz. 

“Nüfus” bölümü). Kıptî Müslimlerin, Keskin’e bağlı, Kıptî Müslim Uzunlar ve İkmali Kıptî 

köylerinde oturdukları anlaşılmaktadır.  Bkz. 1893 AVS, s. 349-350. 
325   Aynı yer. 
326   KŞS 1, 6, 10, 14; Kayabaşı, Kuşdilli, Kayaşeyhi mahallelerinde Müslümanlarla gayr-ı müslimler bir 

arada yaşamaktadır. KŞS 14 / 164; Kuşdilli Mahallesi’nden müteveffa Habibe’nin zevci Hüseyin, 
miras kalan menzili tarif  ederken bir taraftan Ermeni milletinden Bayuk hanesi ve bir taraftan 

Ermeni Mekni hanesi ile mahdud” ifadesinden, Müslüman ve gayr-i müslimlerin yan yana evlerde 

oturdukları  anlaşılmaktadır. 
327   KŞS 14 / 59, 63, 77, 86, 109, 355, 422        - 6 / 81, 114. 
328   KŞS 14 / 123, 176, 313. 
329   Sancağın yönetimiyle ilgili bölümde görüldüğü üzere, çeşitli kurumlarda gayr -i müslimler görev 

yapıyordu. KŞS 14 / 280; yave ile ilgili davada muhasebecinin Agoş Efendi olduğu görülmektedir. 
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aynı zamanda Müslümanların mahkemede vekilliğini de yaptıkları tespit 

edilmektedir
330

. 

 

3. Aşiretlerin Durumu ve Muhacirlerin İskanı 

Türkistan’dan Anadolu’ya doğru Türk boylarının akınları Malazgirt Savaşı’ndan 

yarım asır önce başlamış
331

, Anadolu’nun fethi ile birlikte büyük dalgalar halinde 

gerçekleşen göç hareketleri, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla neticelenmiş, 

bu devletin parçalanmasından sonra ise, bu nüfus potansiyeli beyliklerde toplanmıştır. 

Osmanlı Devleti zamanında da Rumeli bölgesinde, devlet otoritesinin ve idarî 

teşkilatının önemli bir parçası olmuştur. 

İl veya ulus adı altında gruplandırılan konar-göçerler boy, aşiret, cemaat, oymak, 

mahalle, oba şeklinde bölümlere ayrılmıştı. Türklerde bey, Araplarda ise şeyh denilen 

boy beyi ve yardımcısı olan kethüdalar, boyun devletle olan ilişkilerini düzenlerlerdi. 

Konar-göçerler her ne kadar hayat tarzları yönünden aynı karakterde iseler de 

yapı itibariyle üç kısımda incelenebilirler. Bunlardan birinci kısmı bir boydan ibaret 

olup müstakil bir teşekkül halinde bulunanlar, ikinci kısmı, bir boydan ayrılmış ve 

zamanla çoğalarak sayıları artmış olan ve genellikle reislerinin ismiyle adlandırılan 

oymaklar, üçüncüsü ise ana kuruluşundan ayrılmış olan çeşitli oymakların 

birleşmesinden meydana gelenlerdir. 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan son dönemlerine kadar içinde bulunduğu şartlara 

uygun bir iskan politikası izlemiştir. Kuruluş devrinde konar-göçer Türk aşiretleri yeni 

alınan bölgelere sevk edilmiş, bu aşiretler XV. yüzyılın sonlarından itibaren köyler 

tesisiyle toprağa bağlı yeni üniteler teşkil etmişlerdir. 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet için büyük problem halini alan iç 

karışıklıklar ve yapılan uzun savaşların ortaya çıkardığı iktisadî buhran, halk 

kütlelerinin yerlerini terk ederek uygun alanlara göç etmelerine sebep olmuş ve iskan 

siyaseti de harap ve sahipsiz yerlerin yeniden yerleşime açılması şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

                                                
330   KŞS 14 / 415; Ahievran Mahallesi’nden İlyas ile Ahmed ve Mustafa Efendi arasındaki bağ ve menzil 

davasında, İlyas’ın vekili Yandili Efendi, Ahmed ve Mustafa’nın vekilleri ise Serkez ve Agop Efendi 

idi. 
331   Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, C.I, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1978, s.287. 
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XIX. yüzyılda genel olarak, toplu bir iskan siyaseti yerine bölgelere hitap eden 

ve oraların ıslahını amaçlayan bir yol takip edilmiştir
332

. 

 

a.  Kırşehir’de İskan Edilen Aşiretler 

Anadolu’nun fethinden sonra Orta Asya’nın kültür ve medeniyet merkezlerinden 

göç eden ilim ve irfan sahibi kişilerin ocaklarını kurup hizmet ettiği mekanlardan birisi 

olan Kırşehir’i çeşitli Türkmen toplulukları yurt edinmişlerdir
333

. 

Kırşehir’in Suluca Karahöyük köyüne gelen Hacı Bektaş-ı Veli’nin ilk müridleri 

Oğuz boyu Çepni’ye mensuptu. XV. yüzyılın sonlarında Kırşehir’de köylerin dışında 

kırsal kesimde önemli bir konar-göçer unsur vardı. Varsak Türkmenleri adıyla bilinen 

bu unsurlar, daha çok Kırşehir’in kuzeyindeki Malya ovası ile kuzeybatı taraflarına 

doğru yayılmışlardı. Bunların cemaat veya bölük adı altındaki gruplarının sayısı 120 

civarında idi. Aralarında, daha sonraki yıllarda yerleşerek bugünkü Kaman kazasının 

oluşmasında önemli rol oynayacak olan Kaman adlı konar-göçer bir grup da vardı
334

.  

XVI. yüzyılın başlarında Dulkadirli İline mensup oymaklar Kayseri ve Kırşehir 

bölgelerine yerleşmişler
335

, Uluyörük’e bağlı bazı oymaklar Ankara ve Kırşehir 

bölgesine kadar yayılmışlardır
336

.  

1526 yılında Kırşehir kazasında vergi mükellefi ve vergiden muaf olan erkek 

nüfusu toplam 9222 kişiydi. Köylerin sayısı ise ondu. Buna karşılık konar-göçerler 

tarafından teşkil edilen 115 adet cemaat ve 27 adet bölük grubu vardı. Bunun yanında 

pek çoğu konar-göçerler tarafından kullanılan ve sonradan onların yerleştikleri yerler 

haline gelecek olan kışlak sayısı 64, ziraat yaptıkları mezra sayısı 714’tü 
337

.  XVI. 

                                                
332   Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin 

Yerleştirilmesi, TTK Yayınları, Ankara 1991, s. 2-17.(Bundan sonra bu esere yapılan atıflarda “İskan 

Siyaseti”kısaltması kullanılmıştır.) 
333   Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehri–Gülşehri ve Babailer –Ahiler – Bektaşiler, İstanbul 1948, s. 21. 
334   Şahin, “Kırşehir”, s. 484. 
335   Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri – Boy Teşkilatı – Destanları, Ankara 1967, s. 174; 

Dulkadirli ulusu başlıca Maraş bölgesinde yaşamış, bir kısım kolları Diyarbakır bölgesindeki Boz-

ulus’a katılmış, bir kısım kolları da Halep Türkmenleri’ne ait oymaklar ile, Yozgat bölgesine 

yerleşmişler ve ayrıca Sivas’ın güneyinde Yeni-İl’i meydana getirmişlerdir. 
336   Sümer, a.g.e., s. 174-176. 
337   Şahin, “Kırşehir”, s. 484. 
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yüzyılda Kırşehir’de Oğuz boylarına ait tespit edilen yer adları da şöyleydi: Kayı, Yazır, 

Yukarı Avşar, Kargun Kayası, Karguncuk, Ala-yundlu, Büğdüz
338

. 

Celalî isyanları Orta Anadolu’da bulunan birçok oymağın dağılmasına sebep 

olmuş, isyanların son bulmasıyla beraber Erzurum ve Erzincan arasındaki yaylalarda 

yaşayan Boz-Ulus ili de Orta Anadolu’ya gelmişti. XVII. yüzyılın sonlarında devlet 

tarafından Türkmen oymaklarının, tahribe uğramış bölgelerde yerleştirilmeleri işine 

girişildi. Orta Anadolu’da bulunan Boz-Ulus, dört kümeye ayrıldı. Boz-Ulus’a bağlı 

Karaca Kürt Türkmen oymağı ile Türkmen Kurudlu ve diğer bazı oymaklar Kırşehir’de 

ve Nevşehir çevresinde yerleştiler
339

. Bu dönemde Amasya’dan da Ankara ve Kırşehir’e 

gelen oymaklar oldu.  

XVIII. yüzyılın başlarında Kızıl-koyunlu cemaatinden 70 kadar hane Kırşehir’e 

bağlı Süleymanlı kazası köylerinden boş ve harap olanlarına, 1729 yılında Horbendelü, 

Köçeklü, Silsipür ve bunlara tabi oymaklar Çiçekdağı havalisindeki köylere 

yerleştirildiler
340

. Yeni-İl’e
341

 bağlı olan Boynuincelü Türkmenleri de Nevşehir, 

Kırşehir ve çevre bölgelere iskan edildiler
342

. 

XVII. ve XVIII. yüzyılda Kırşehir’e yerleşen cemaatler arasında Avcı, Ödemişli 

ve Afşar cemaatleri de bulunuyordu
343

. 1708’de Çarmelik derbendine yerleştirilen 

Tacirli oymağı da yerlerini terk ederek bir kısmı Erzurum, diğer bir kısmı Bozok ve 

Kırşehir taraflarına gelmişlerdi
344

. 

XVIII. yüzyıldan sonra ise Arap aşiretlerinin baskısı ile günden güne gerileyen 

Güneydoğu Anadolu ve Halep’teki aşiretlerin iskanına çalışılmıştır
345

. Tanzimat’la 

                                                
338   A.g.e., s. 413-445. 
339   A.g.e., s. 189. 
340   Halaçoğlu,  İskan Siyaseti, s. 68. 
341   Sümer, a.g.e., s. 175-176; Yeni-İl, Sivas’ın güneyindeki Mancılık, Gürün, Hekimhan arasındaki 

bölgede yaşayan oymakların adıdır. Yeni-İl, malî bakımdan III. Murad’ın annesi Nur-Banu’nun 

Üsküdar’da yaptırdığı caminin evkafına bağlanmıştı. Bu sebeple bu topluluğa  “Üsküdar Türkmeni” 

de denilir. Bu topluluk biri Dulkadirli’ye, diğeri Halep Türkmenleri’ne mensup olmak üzere, iki 

koldan meydana gelmiştir. 
342    Halaçoğlu;   İskan Siyaseti , s. 75; Boynuincelü aşiretinin yaylakları Develi ve Erciyes kazalarında 

olup, kışlakları Aksaray ve Kırşehir sancakları idi. Daha sonra bunlar kendi işleri ile meşgul olup, 
genellikle okur-yazar bulunduklarından Nevşehir ve Kırşehir’e yerleştirilmişlerdir. Bkz. Cevdet 

Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak Aşîret ve 

Cemâatler, İşaret Yay., İstanbul 2001, s. 65. 
343  Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul 1989, s. 55- 200,206. 
344   Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretleri İskan Teşebbüsü, İstanbul 1963, s.93. 
345  Arap aşiretlerinin baskılarıyla iç kısımlara gelen ve daha sonra Kırşehir Mecidiye’de yerleşen Rışvan 

aşireti de bunların arasındadır. 
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birlikte iskan hareketleri daha düzenli bir şekilde yürütülmeye başlanmış, eyalet 

müşirlerinin nezareti altında olmak üzere aşiretler müstakil birer muhassıllık haline 

getirilmiştir. Kırşehir’deki Boynu-incelü ve Yeni-İl aşiretleri de birer müstakil 

muhassıllık altında idare edilmiştir. 1842’de alınan kararla, aşiretlerin bulundukları kaza 

ve sancak topraklarından dışarı yaylak ve kışlağa gitmeleri önlenmiştir. İskana 

muhalefet edenlere kuvvet kullanılması öngörülmüş, yerleşecek olanlara da köyler tesis 

etmeleri ve ziraatle meşgul olmaları şartıyla toprak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 

şekilde olmak üzere Amasya, Sivas, Konya, Kayseri sancaklarına dağınık bir şekilde 

iskan edilen aşiretlerden Rışvan, Avşar ve Yeni-İl
346

 aşiretlerinin bir kısmı Kırşehir 

bölgesine yerleştirilmiştir. 

Cevdet Türkay’ın eserinden tespit ettiğimize göre, Kırşehir’de yerleşen oymak, 

aşiret ve cemaat sayısı 173 civarındadır
347

. Kırşehir’e yakın bir yer olan Kayseri’ye 

yerleşenlerin sayısı ise yaklaşık 188’dir
348

.  

İncelediğimiz dönemde Kırşehir ve kazalarına bağlı olan köylerin bir kısmı 

Oğuz boyu ve çeşitli Türkmen boy ve aşiretlerinin adını taşımakta veya bu aşiret ve 

cemaat isimleriyle beraber zikredilmektedir.  Arşiv belgeleri, şer’iye sicilleri ve vilayet 

salnamelerinden tespit edilen  bu köylerin isimleri şöyledir 
349

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
346  Halaçoğlu,   İskan Siyaseti, s.7 
347   Türkay,  oymak,  aşiret ve c emaat  deyimlerini, birçok belge ve defterde aynı anlamda  kullanıldığını  

       belirtmektedir. Bkz. Türkay, a.g.e. 
348   Bünyamin Nami Tonka,“Arşiv Belgelerine Göre Kayseri’ye Yerleşen‘Oymak, Aşiret ve Cemaatler’“,  

      Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat  ve  Edebiyat  Bilgi  Şölen i- Bildiriler, C. 2, Fen-Edebiyat Fak. Yay.,  

      Kayseri 2001, s. 747. 
349  Aşiret  ve  Aşiretlere   bağlı olan cemaat ve köy  isimleri belgelerde belirtildiği gibi gruplandırılmıştır.  

      Ancak belgelerde  bazen aşiret ve  cemaat  isimleri  karışık olarak kullanılmıştır. Mesela:  Karacakürt,  

      bazen  cemaat  bazen de  aşiret  olarak  zikredilmiştir.  Bazı  belgelerde de  “Boynuincelü  aşiretinden  

      Karacakürt cemaati” şeklinde geçmektedir.  
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aa. Aşiretler, Cemaatler  ve  Bağlı Köyler 

 
1.  Cerid Aşireti 2.  Boynuincelü Aşireti 

   Müminli karyesi  Herekli karyesi     Uzunaliuşağı karyesi     

   Seyfeli karyesi  Fakılı karyesi   Karahabalı karyesi 

   Cebe Ali karyesi  Tepe karyesi   Ebrişim karyesi 

   Efendi karyesi    Karacakürt Cemaati 

   Küçüklü karyesi  Karaboğaz karyesi       Akçaağıl karyesi 

   Beyli karyesi  Devepınarı karyesi      Aksaklı karyesi  

   Beşler karyesi  Rışvan karyesi Küçükkavak karyesi 

   Gulamuşağı karyesi  İlyaslı karyesi Avcı karyesi 

   Torunceceli karyesi  Kayaba karyesi Birunağılkebir karyesi 

   Besban karyesi Birunağılsagir karyesi 

   Dalakçı  karyesi         Aydoğmuş karyesi 

   Çatalergac karyesi      Karahıdır karyesi 

 

3. Sıddıklı Aşireti 4. Savcılı Aşireti 
350

 

   Büyük Oba karyesi   Büyük Oba karyesi 

   Orta Oba karyesi   Orta Oba karyesi 

   Aşağı Oba karyesi   Dokuz karyesi 

   Karşu Oba karyesi   Ebabe karyesi 

    Yukarı Oba karyesi 

    İbid karyesi 

5.  Eldelekli Aşireti  6. Sarıcılar Aşireti 

   Timurcu karyesi   Büyük Oba karyesi 

   Karabacak karyesi   Orta Oba karyesi 

   Orta Oba karyesi   Aşağı Oba karyesi 

   Ramazanlı karyesi   Alişar karyesi 

    Köşker Obası karyesi 

    Bekmezci karyesi 

    Deveci karyesi 

 

 

                                                
350   İncelenen şer’iye sicillerinde “Savcılı”, aşiret olarak belirtilmiştir. Ancak Türkay, a.g.e., s. 64’te  

      Savcılı’yı, Boynuincelü aşiretine bağlı bir “oymak” diye göstermiştir.  
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7.  Çadırlı Kürt Aşireti 8.  Karacagürün Aşireti 

   Köşker Obası karyesi   Kızılağıl karyesi 

   Cendere karyesi 

   Kör Mehmed karyesi 

9.  Karkın Aşireti 10.  Yağmurlu Aşireti 

   Selim Ağa karyesi   Armudlu karyesi        Yeniyapan karyesi 

   Yenice karyesi   Sarıuşağı karyesi        Say obası 

   Abdallı karyesi 

11.  Sandıklı Aşireti 12.  Çataklı Aşireti 

   Büyük Oba karyesi   Karakoyunlu karyesi 

   Küçük Oba karyesi 

13.  Karalar Aşireti  14.  Ödemişli Aşireti 

   Şerefli karyesi   Durmuşlu karyesi 

   Karalar karyesi   Ödemişli  karyesi 

15.  Haremeyn Aşireti 16. Seyfanlı Aşireti 

   Sarı Ali Karyesi 

17. Canbeğli Aşireti 18. Şiroğlu Aşireti  

19.  Dezriyanlı  Aşireti 20. Hacabanlı Aşireti
351

 

             Hacıbanlı karyesi 

21.  Küçüklü  Aşireti 
352

 22. Hamurlu Aşireti 

    Ayvalı Küçüklü karyesi           Aşağıhamurlu karyesi 

   Yukarıhamurlu karyesi 

23. Solaklı Aşireti 24. Dulkadirli Aşireti 

    Solakuşağı karyesi  Dulkadirli Karaisa karyesi 

   İnlimurat karyesi 

25. İsakocalı Cemaati 26. Karaca Cemaati 

    İsakocalı karyesi  Karaca karyesi 

27. Kavurgalı Cemaati 28. Yeşilli Cemaati 

    Kavurgalı Çiftlik karyesi  Yeşilli karyesi 

29. Eymireli Cemaati 

    Eymirli karyesi 

                                                
351   Türkay, a.g.e., s. 80’de  Hacabanlı’yı hem aşiret hem de cemaat olarak tespit etmiş ve Hacabanlı’nın  

       Rışvan aşiretinden olduğunu belirtimiştir.  
352   Küçüklü aşireti, Boz-Ulus Türkemenlerindendir. Gençlü Bayadı (Genceli Bayadı) demekle maruftur.  

       Bkz. Türkay, a.g.e., s. 478. 



 86 

ab. Oğuz Boylarının Adını Taşıyan Köyler 

 Kızık  Yıva 

 Bayındır  Kınıklı 

 Çepni  Karkıniğde 

 Afşar Sagir  Karkınselimağa   

 Afşar Kebir  Karkınyenice 

 Büğdüz  Karkınmeşe    

     

ac.  Obalar 

 Mehmed Beğ obası  Hacı Ali obası 

 Kenan Beğ obası  Sallu obası 

 Hacı obası  Ömer Kahya obası 

 Battal Beğ obası  Gök obası 

 Sarı obası  Dağ obası 

 

ad. Diğer Bazı Türkmen Köyleri 

 Çekdim, Kızılcalu, Barak, Çağırkan, Beşgilli, Yağşihan, Kurutoğlu, Kurutlu,   

Toklukeman, Kaman,  Fakıhlu, Boztepe, Ömeruşağı, Karakaya, Merdanali, Cemele, 

Çuğun. 

Bunların dışındaki köylerin isimleri bulunduğu yerin coğrafî durumu ve iklim 

özelliklerine göre, Kayalık, Susuz, Karakaya, Akpınar, Dutözü, Taşlıoluk gibi isimler 

veya genellikle kurucularının adını alan Ömerhacılı, Hacıselimli, Abdiuşağı, 

Hüseyindede, Aydınşeyh, Hızırşeyh, Azizbeyli, Kasımağa gibi isimlerden oluşmaktadır. 

Hangi boy ve cemaate ait olduğu bildirilmeyen değişik anlamlardaki köy isimleri de 

bulunmaktadır (Baş, Merdeşi, Selamet, Kurtas, Temürlü, Cemele, Virancık vs.) 
353

. 

Köy isimlerinden anlaşılacağı üzere, çeşitli Türk grupları, oturdukları yerin 

ismini aldıkları gibi kendi boy, aşiret, cemaat adlarını veya beylerinin isimlerini 

yerleştikleri yerlere vermişlerdir. Bu aşiret, cemaat ve köy isimlerinde “kürt” tabiri 

geçen kesimin de Türkmen taifesinden oldukları bilinmektedir
354

.  

                                                
353   Ayrıca   muhacirlerin  iskan  edilmesiyle  oluşturulan  yeni  köylere  Nogay  Kızılözü,  Nogay  Kızık,  

       Tatarilyaslı,  Kırcaali  gibi   ait  oldukları  kavim,  beyleri ve geldikleri   yerlere  göre  çeşitli  isimler  

       verilmiştir.  
354   Arşiv belgelerinde bu grupların Türkmen taifesinden oldukları belirtilmekterdir. Ayrıca bkz. Türkay,  
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b. Bazı  Aşiretlerin  Yönetimle  İlişkileri  

Osmanlı cemiyetini meydana getiren en önemli unsurlardan birini konar-göçer 

tabir edilen ve yarı göçebe hayat yaşayan aşiretler teşkil etmektedir. Genellikle 

hayvancılıkla uğraşan bu aşiretler göçebelik vasıflarını biraz da hayvanlarına otlak 

temin etmek zaruretiyle sürdürmek zorunda kalmışlardır. Az miktarda tarımla uğraşan 

aşiretler bulundukları yerlere göre askerî hizmete de alınıyordu. Aşiretlerden ayrıca yol, 

kale yapımı ve tamirinde, kavşak ve dağ geçitlerinin korunmasında, madenlerde, 

nakliye işlerinde, gemi yapımı ve malzeme temini gibi işlerde yararlanılıyordu
355

. 

XIX. yüzyılda özellikle Tanzimat’la birlikte daha dikkatli bir iskan siyaseti 

yürütülmüştür. Yerleşik olmayan bir kısım aşiretler daha önce belirtildiği gibi müstakil 

birer muhassıllık haline getirilmiştir. Fakat meydana gelen bazı mahzurlar nedeniyle 

daha sonra bu idarelerine son verilerek çeşitli kazalara ilhak olunmuşlardır. 

Boyunincelü ve Şereflü aşiretleri de kaimmakamlık teşkiliyle müstakil olarak 

idare olunuyordu. Ancak bazı uygunsuz hallerden dolayı 1845 yılında kaimmakamlık ve 

niyabeti kaldırılarak Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve diğer civar kazalara ilhak edilmişti. 

Bu aşiretlerin görevi, Bereketli Madeni’nden kurşun ve güherçileyi develeriyle İzmit 

iskelesine nakletmekti. 

İdarelerinin tekrar birleştirilmesini isteyen bu iki aşiret temsilcileri, tefrik olunup 

idarelerinin ayrılması nedeniyle, işlerinin zorlaştığını, nakline memur oldukları kurşun 

ile güherçilenin zamanında naklini gerçekleştiremediklerini belirterek idarelerinin eskisi 

gibi olmasını ve Aksaray kazası müdürü Tosun Ağa’nın kendilerine müdür tayin 

edilmesini talep etmişlerdi. Fakat bu isteğin, aşiretlerin muhtar ve reislerinin menfaatine 

hizmet etmek için yapıldığı, iskan edilen diğer bazı aşiretlerin de maden nakli gibi 

görevleri olduğu ve aşiretlerin iskanı maddesine göre eski yönetimlerine dönmelerinin 

uygun bulunmadığı belirtilerek istekleri kabul edilmemiştir
356

. 

Boynuincelü aşiretinin bulundukları kazaya ilhakı sırasında, bu aşiretten olup 

1000 haneden ibaret bulunan Karacakürt cemaati de Kırşehir’e bağlanmıştı. Zaman 

zaman kaza idarecilerinin taaddisine maruz kalan cemaatin ileri gelenleri durumu 

                                                                                                                                          
        a.g.e.; Sümer , a.g.e.; Tarım, Kırşehir Tarih ve Coğrafya Lûgati, s. 59. 
355   Halaçoğlu,  İskan Siyaseti ,  s.14. 
356   BOA, A.MKT.UM 70/61, 21 Şevval 1267 (19 Ağustos 1851) tarihli, Sadaret’ten gönderilen şukka. 
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Dersaadet’e bildirmişler ve Nevşehir’e ilhak edilmelerini istemişlerdir
357

. Bu tür 

durumlarda aşiretlere ve diğer ahaliye zulüm ve baskısı görülen idareciler ve devlet 

görevlileri hakkında gerekli inceleme yapılıp şikayetin doğruluğu anlaşılınca bu 

görevliler ya azledilmişler ya da yerleri değiştirilmiştir
358

. 

Yeni-İl aşireti de, Ankara dahilinde müstakil bir kaimmakamlık ile idare 

olunmakta iken 1857 senesinde kaimmakamlık idaresi sonlandırılarak Kırşehir, 

Arabsun, Aksaray, Ürgüp, Nevşehir, Niğde, Bor ve Çamardı kazalarına ilhak olundu. 

Ergani Madeni’nden Tokat kalhanesine nuhas nakli için deve sağlamak ve nakli 

gerçekleştirmekle görevli olan bu aşiretin bey ve ileri gelenleri eski idareye dönmek için 

girişimde bulunmuşlarsa da bu istekleri yerine getirilmemiştir
359

. 

Bazı aşiretlerin asker vermekten kaçındıkları ve bir kısım devlet görevlilerinin 

bundan yararlanarak “kur’adan müstesna tutmak” vesilesiyle rüşvet aldıkları 

görülmüştür
360

.  görülmektedir. Dersaadet’ten Ankara vilayeti dahiline çeşitli 

incelemeler için gönderilmiş olan memurun düzenlediği cetvele göre Kırşehir’de asker 

vermeyen aşiretler ve nüfusları şöyleydi
 
: 

 

Tablo 8:  Kırşehir’de Asker Vermeyen Aşiretler ve Nüfusları.  

               (BOA, Y.PRK.UM 1/107, 25 Şevval 1297 -30 Eylül 1880) 

Aşiret İsmi Hane 

Miktarı 

Tahminen 

Nüfus 

Miktarı 

Düşünceler 

Canbeğli 500 - Kur’a-ı şer’iyye keşidesinde çeşitli hilelerle 

nüfuslarını saklayarak tamamen asker vermedikleri 

Seyfanlı 

(Keskin’de) 

250 600 Bu dahi asker vermekte çeşitli hilelere cesaret 

eyledikleri 

Rışvan 

(Mecidiye’de) 

1500 6000 Bu dahi 

 

                                                
357   BOA, A.MKT.UM 340/96. 16 Ocak 1859, bkz. EK : 10. 
358   BOA, A.MKT.UM 452/71, 432/46; Boynu-incelü ve Yeni-İl aşiretlerinin şikayetçi olduğu  meclis 

âzâları  ve diğer görevlilerin muhakemeleri. 
359  BOA, A.MKT.MVL 134/97, 4 R.evvel 1278 (9 Eylül 1861) tarihli,  Niğde Liva Meclisi’nden  Konya 

Valiliği’ne gönderilen mazbatada, Yeni-İl aşireti ileri gelenlerinin eski idarelerine tekrar dönmek için 

Arabsun ve Kırşehir kazalarında bazı mahalleri teşvik ve tergib de ettikleri bildirilmektedir.  
360   BOA, A. MKT. UM  418/80,  432/46,  449/12,  452/71.  Bu  belgelerle  ve  konuyla  ilgili olarak bkz.  

       “Yönetim” 1. kısım. 
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Mecidiye kazasında yerleşmiş bulunan Rışvan Aşireti ve diğer ahali arasındaki 

anlaşmazlık devleti uzun süre uğraştırmıştı
361

. Ankara Valisi Abidin Paşa reisliğindeki 

Vilayet Meclisi’nin Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği mazbatada anlatıldığına göre; 

Mecidiye kazasını teşkil eden köylerin ahalisi ekrad ve etrak olmak üzere iki kısma 

ayrılmış olup, her iki ahalinin reisleri arasında 1880’li yıllarda ortaya çıkan ihtilaf 

zamanla artmış ve husumet halini almıştı. Her iki taraf birbiri hakkında devamlı olarak 

telgraf ve dilekçeler göndererek idareyi de zor durumda bırakmıştı. Eski vali Sırrı Paşa 

Kırşehir’e giderek özel bir komisyon kurmuş fakat bir netice alamamıştı. Etrak ahalinin 

iddiasına göre Rışvan aşireti ıeisi Kürt Mustafa Bey’in ahaliye zulmettiği, hayvanlarını 

ve tarlalarını cebren zaptettiği, rüşvet aldığı, suç işleyen adamlarını koruduğu gibi 

iddiaların çok üstüne gidilmiyor, Mecidiye kazası ile Kırşehir’deki nüfusu ve 

münasebetleri dolayısıyla olayın üstü kapatılıyordu. Bu nedenle ahali arasındaki 

ihtilafın giderilmesi ve sükünetin sağlanması, Kürt Mustafa Bey’in vilayette tarafsız 

olarak yargılanmasıyla mümkün olacaktı
362

. 

Bu konu devlet tarafından çok önemli addedilmiş, bir takım memleket ileri 

gelenlerinin ahali üzerine tahakküm ile haddi aşan muamelelerde bulunmaları kötü bir 

durum olmakla birlikte valilerin el altından bu tür mütegallibeyi korumalarının bunların 

güçlerini artırıp kökleşmelerine yardım edeceğine işaret olunmuştur
363

. 

Konuyu araştırmak üzere özel bir tahkikat komisyonu kurulmuş ve 47 çeşit 

suçtan hakkında şikayet bulunan Mustafa Bey hakkındaki bütün iddialar araştırılıp 

şahitler dinlenmişti. Uzun müddet süren tahkikatta iki kez tahliye edilip tutuklanan 

Mustafa Bey’in
364

, daha sonra iktiza eden tahkikat neticesine kadar Bursa’da ikamet 

edilmesine karar verilmişti. Tüm araştırmalardan sonra beraatı sabit olmuş ve kendisinin 

memleketine dönmesinde bir mahzur olmadığı anlaşıldığından Bursa’dan avdetine irade 

verilmişti
365

.   

                                                
361   1845 yılında, Kayseri yöresinde bulunan Rışvan aşireti mensuplarının bir kısmı da, bölgede meydana  

       gelen  asayişsizliğin  temel unsurlarından  biri olmuşlar,  fakir ve zayıf ahaliye taaruzda bulunp zarar  
       vermişlerdi. Bkz. M. Metin Hülagü,  “Ondokuzuncu  Asrın  Ortalarında   Kayseri’de  Aşiret Olayları        

       (1845-1865)”,  II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu  Bildirileri, Erciyes Ü. Yay., Kayseri 1998,  

       s. 195 
362   BOA, Y.PRK.MYD 9/10, 27 R.evvel 1304 (24 Aralık 1886) 
363   Aynı belge. 14 C.ahir 1307 (5 Şubat 1890). 
364   BOA, Y.MTV 52/62, 14 Zilhicce 1308 (21 Temmuz 1891) 
365   BOA, İ.DH.nr. 20, 9 Muharrem 1314 820 Haziran 1896), bkz. EK : 11. 
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Konar-göçer aşiretlerin belli bölgede iskanları, onların, devamlı hareket halinde 

bulunmaları nedeniyle başıboş ve disiplinsiz bir durumda olmalarından kaynaklanan 

gasp, yol kesme, yerleşik ahaliye zarar verme gibi uygunsuz hareketlerinin engellenmesi 

açısından önem arz etmekteydi. Bu aşiretlerin iskan edilmesiyle boş araziler tarıma 

açılacak ve üretim artışı görülecekti. Bunun yanı sıra maden nakli ve nakil için deve 

temini gibi görevlerini zamanında yerine getirmeleri ve tahsil edilecek verginin devlete 

katkısından dolayı belirlenen yerlerde iskanları için çeşitli tedbirler alınmıştı. Ancak 

bazı aşiretlerin eski yerlerine dönmek istemeleri, asker ve vergi vermekten kaçınmaları 

nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bazı idarecilerin de, onların bu durumlarından 

yararlanarak rüşvet almaları veya gereksiz baskıda bulunmaları sorunları artırmıştır. 

Rışvan aşiretinde olduğu gibi bazı aşiretlerin yöredeki diğer ahaliye zarar vermesi ve 

devlet görevlilerinin bunu zamanında önleyememesi sebebiyle bu yerlerde huzursuzluk 

görülmüştür. Bu yüzden aşiretlerin iskanı konusunda, devletin daha sıkı tedbirler alması 

gerekmiştir.  

 

c.  Muhacirlerin  İskanı 

Osmanlı Devleti’nin, XVII. yüzyıldan itibaren yapmaya başladığı uzun savaşlar 

birçok iç meseleyi de beraberinde getirmiştir. 1768’de meydana gelen Osmanlı – Rus 

Savaşı büyük bir felaketle sonuçlanmış, toprak kaybı ile birlikte, savaş alanı olan 

bölgelerden bir kısım ahalinin de yerlerini terk ederek daha emin olan iç kısımlara göç 

ettikleri görülmüştür. 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra 

Kırım’ın Rusya eline düşmesi ve ahaliye yapılan baskılar neticesinde binlerce aile 

Anadolu’ya ve Balkanlardaki Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır
366

. 

Bu yıllardan itibaren Anadolu’ya gelen göçmenlere karşı Osmanlı Devleti yakın 

ilgi göstermişse de göçmen işleri özel bir teşkilata bağlanmamıştı. II. Mahmud 

zamanında bazı tedbirler alınmış, Tanzimat’tan sonra da göçmen işleri şehremanetlerine 

bırakılmış ve büyük göçmen kafileleri geldikçe eyaletlere gönderilen özel talimat ve 

emirlere göre idare edilmişti. 

Göç ve göçmen işleri 1859 yılına kadar Şehremaneti tarafından idare olundu. 

Fakat Kırım Savaşı’nın ardından imzalanan Paris Antlaşması’ndan sonra Bosna-

                                                
366   Halaçoğlu,  İskan Siyaseti, s. 33 ve 42. 
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Hersek’te, Bulgaristan ve Makedonya’da Hıristiyan tebaanın bağımsızlık için 

ayaklanmaları, Kafkasya’daki Çerkes, Türk ve diğer Müslüman ahalinin Ruslarla ölüm-

kalım savaşına girişmeleri, göçlerin sayısını birdenbire artırmış, yalnız İstanbul’a gelen 

göçmenlerin sayısı on bini bulmuştu. Sadrazam Ali Paşa’nın girişimleriyle Meclis-i 

Vâlâ’da yapılan görüşmelerden sonra bir müddetten beri İstanbul’a gelmekte olan 

Çerkes, Nogay muhacirlerin her türlü işleri ile meşgul olmak üzere bir muhacir 

komisyonunun kurulması padişah tarafından da onaylanarak 5 Ocak 1860 tarihinde 

karar altına alındı. 

Rumeli’deki karışıklıklar devam ederken, Çarlık Rusyası’nda da Türklere karşı 

şiddet ve tazyik siyaseti arttı. Böylece Türkler gerek Osmanlı Devleti hudutlarına dahil 

Rumeli’de ve gerek devletin hudutları haricinde Kırım, Kafkasya, Türkistan, 

Azerbaycan, Dağıstan ve diğer Türk bölgelerinde, vatanlarında huzur içinde yaşamaktan 

mahrum duruma düştüler. Bu durum yüz binlerce insanı vatanlarını terke mecbur etmiş 

ve 1858 yılından sonra muhacir sayısı daha da artmağa başlamıştır. 
367

.   

Kırım üzerinden İstanbul’a gelen muhacirlerden çoğu kendi arzularına binaen, 

Rumeli havalisine yerleştirilmek üzere, tekrar gemilere bindirilerek Varna tarafına sevk 

edilirken, mazilerinde pek çok defa oradan oraya göç etmek zorunda kalan Nogaylardan 

bazıları da rahatları ve emniyetleri açısından Anadolu’da yerleşmeyi istemişlerdir. Bu 

zamana kadar stratejik  maksatlarla Anadolu’da pek göçmen yerleştirmek istemeyen 

Bâb-ı Âli, muhacirlerin arzusu ve en önemlisi de Rumeli’de bu iş için elverişli 

toprakların azalması üzerine tutum değiştirerek Anadolu’ya göçmen sevk etmeye 

başlamıştır 
368

. 

Bu göçmenlerin yerleşmeleri ve idareleri, vilayet ve sancaklarda teşkil edilen 

muhacir komisyonları tarafından yürütüldü. Fakat göçlerin arkası kesilmedi. 

Rumeli’den olduğu gibi Girit’ten de göçler başladı. 1878’den sonra Rus işgaline 

uğrayan Kars-Ardahan yörelerinden ve Balkanlardaki toprakların büyük kısmının kaybı 

nedeniyle devletçe 15 sene önce Balkanlara iskan edilen göçmenlerin büyük bölümü de 

                                                
367   A. Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, İstanbul 1966, s.39-66; Akdes Nimet Kurat, 

Rusya Tarihi, TTK Yay., Ankara 1993, s. 349-353. 
368   Yılmaz, Aynı tez, s. 76. 



 92 

tekrar Anadolu’ya göç etti. Bu göç hareketleri Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve 

sonra da devam etti 
369

.  

Özellikle 1860’tan sonra akınlar halinde gerçekleşen göçlerde Konya, Kırşehir 

ve çevresi muhacirlerin iskan edildiği yerler arasındaydı. Kırşehir’de Nogay 

muhacirlerinin ve diğer bazı muhacirlerin iskanının yapıldığı görülmektedir. 

 

ca. Nogay Muhacirlerinin İskanı 

Çok eski bir köke sahip Türk topluluğu olan Nogayların adı Cengiz Han’ın 

torunu Nogay’dan gelmektedir. Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan 

hanlıklar arasında da adı geçen Nogaylar
370

, XVII. yüzyılda Rusların ve Kalmukların 

sürekli hücumlarına maruz kalmışlar, toprakları talan edilmiş ve Azak denizi sahillerine 

Kuban’a Türkiye’ye, Volga nehri sahillerine göç etmişlerdir
371

. Osmanlı topraklarına 

gelen Nogayların 1727 yılında Akkerman ve İsmail Geçidi kazalarına iskanları 

yapılmıştır
372

. 

Kırım Savaşı’ndan sonra Rusların baskısı ve Balkanlardaki karışıklık nedeni ile 

göç etmek zorunda kalan ve İstanbul’a gelmiş olan 17 bin muhacirden tamamına 

yakınının Anadolu’ya sevk edilmesi uygun görülmüştür. Bunlar arasında bulunan          

11 394 Nogay göçmeninden 8 872’si Adana’ya gönderilmiş, geri kalan 2 522’sinin ise 

Konya eyaletine sevk edilmeleri kararlaştırılmıştır. Fakat yaklaşan kış mevsimi 

sebebiyle bunlardan çoğu 1859-1860 kışını İstanbul’da geçirmişlerdir
373

. Ancak bu 

dönemde Şeyh Şâmil’in esir edilmesi ve Rus ordusunun Kafkasları tamamiyle ele 

geçirmeleri üzerine, Kafkas ahalisinden on binlerce aile Türkiye’ye göç etmiştir
374

.    

İstanbul’da sayıları yeniden 14 bine ulaşan muhacirler arasında bazı bulaşıcı hastalıklar 

baş göstermiştir. Bu durum karşısında 1860 Mart’ında tekrar harekete geçen Bâb-ı Âli, 

bunlardan Adana, Kütahya, Mihaliç ve Çorlu’ya gitmek isteyenlerin derhal iskan 

mahallerine sevk edilmelerini isterken, Ankara ve Konya tarafına gidecek olanların ise, 

                                                
369   Eren, a.g.e. , s. 70-91. 
370   Nadir Devlet, “Çağdaş Türkiler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ek cilt, İstanbul 1993, s. 

287 
371   Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, DTCF Yay., Ankara 1972, s. 281-289; a.mlf., Türkiye ve İdil 

Boyu, DTCF Yay., Ankara 1966, s. 57-65. 
372   Halaçoğlu,  İskan Siyaseti ,  s. 142 
373   Yılmaz, Aynı tez, s. 76-77. 
374   Kurat, Rusya Tarihi, s. 332. 



 93 

daimî iskan mahallerine biraz daha yaklaştırılmalarının temini maksadıyla İzmit, Bursa 

ve Eskişehir’e doğru yola çıkarılmak suretiyle bu civarda bulunan köylerde geçici 

olarak yerleştirilmelerini kararlaştırmıştır. Öte yandan bahar mevsimiyle beraber 

özellikle Nogay muhacirlerinin akınına uğrayan İstanbul’da tekrar binlerce göçmen 

toplanmış ve bunlardan bazıları Konya eyaletine sevk edilmiştir.  

İstanbul’un yanı sıra, Karadeniz kıyılarında iskeleleri bulunan Trabzon, Samsun 

ve Sinop gibi yerlerde de geçici iskan bölgeleri kurulmuştu. Buralarda toplanan 

muhacirler, kendilerinin de istekleri dikkate alınarak, daimî iskan yerlerine 

gönderilmişlerdir. Bunlardan Çorum, Kırşehir, Niğde ve Konya civarına gidecek olanlar 

Samsun-Merzifon kara yolu ile sevk edilmişlerdir. 1860 yılı Kasım ayına doğru 

Samsun’dan yola çıkarılan muhacirler, muhtemelen Merzifon-Çorum-Keskin yolunu 

takiben Kırşehir havalisine gelmişlerdir. Bunlardan yaklaşık 150 nüfus Niğde havalisine 

giderken, 750-800 nüfusun ise Kızılırmak Nehri’ni geçerek Paşadağı havalisine 

ulaştıkları anlaşılmaktadır. Kırşehir civarına gelen muhacirlerden yaklaşık 1 100 nüfus 

Çiçekdağı çevresinde kalmış ve bundan böyle “Çiçekdağı Muhacirîni” adıyla 

anılmışlardır 
375

. İzmit, Kastamonu, Viranşehir ve Bozok’a geçici olarak iskan olunan 

Nogayların bir kısmı da daha sonra iskan için Konya ve Kırşehir taraflarına sevk 

edilmiştir
376

.  

Böylece 1859 yılından 1861 yılı ortalarına kadar Konya eyaletine ulaşan 

muhacir sayısı yaklaşık 7500 dolaylarında olup, bunun 3350’si Paşadağı, 1100’ü 

Akşehir ve Ilgın, 1900’ü Kırşehir, 150’si de Niğde havalisinde yerleştirilmiştir. 
377

  

Osmanlı Devleti, iltica eden ister müslim ister gayr-i müslim olsun hepsine 

sonsuz merhamet gösterilmesi, malî kudretlerini tekrar elde edinceye kadar on sene için 

bütün vergilerden af olunmaları, 25 yıl askerlikten muaf sayılmalarını kabul etmiş ve 

muhacirlerden ziraat işleriyle meşgul olanlara uygun yerlerde arazi verilmesi, sanat 

                                                
375   Yılmaz, Aynı tez, s. 77-84. 
376   BOA, A.MKT.UM 471/18, 28 Şevval 1277 (9 Mayıs 1861); İzmit’te bulunan 15 hane ve 70  

nüfustan oluşan Nogayların vekili İdris Efendi’nin daha önce diğer Nogay grubunun Konya ve 

Kırşehir tarafına sevki yapıldığından kendilerinin de oraya sevklerini arz etmesi üzerine sevkleri 

gerçekleşmişti. BOA, A.MKT.MHM 227/31, 14 Muharrem 1278 (22 Temmuz 1861); Kastamonu’da 

bulunanların Kırşehir’e nakil ve iskanları. BOA, A.MKT.DV 190/86, 15 Zilkade 1277  (25 Mayıs 

1861); Viranşehir’e  gönderilmiş  olup  hallerinden  şikayetçi  olan  Nogayların  Konya  ve  çevresine 

yerleştirilmeleri.  
377   Yılmaz, Aynı tez, s. 85. 
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veya başka mesleklerle uğraşanların da yine uygun yerde iskan edilmesini sağlamıştı. 

Muhtaç olanlara evler yapılmasını ve halkın da yardım için teşvik edilmesi gibi çeşitli 

tedbirleri almıştı
378

. 

Konya ve benzeri yerlerde binlerce göçmenin sadece eyalet bütçesi imkanları ile 

iskan olunamayacakları gerçeğini gören hükümet çareyi bir talimatname hazırlayarak 

topluca iskandan vazgeçmekte bulmuştur. Bu talimatnameye göre; “Konya eyaletinde 

bulunan muhacirler önce kazalara, daha sonra da bunlara bağlı köy ve kasabalara 

dağıtılacaktı. Köylere taksim olunacak muhacirlerin yevmiyeleri kesileceğinden, her 

köy kendi hissesine düşen göçmeni barındırmakla mükellef olacaktı”. Fakat muhacirler, 

onlar üzerinde birer derebeyi hükmünde olan beylerinin tahrikiyle, köylere taksim 

olunarak yevmiyelerinin kesilmesine karşı çıkmışlardır. Bâb-ı Âli bunun üzerine 15 

Ekim 1860’ta konuyu yeniden ele alarak şu kararları almıştır: “Nogayların ısrarlarına 

bakılmaksızın onar – on beşer hane dağıtılmak suretiyle yerleştirilmeleri gerekmektedir. 

Böylece beylerinin nüfuzu kırılarak, kabile ahalisinin birer esir gibi kullanılmalarının 

önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda devlet külliyatlı miktarda masraftan da 

kurtulacaktır”. Yine bu talimatname gereğince Bahri Bey, Konya İskan-ı Muhacirîn 

Memurluğu’na tayin edilmiş, fakat yetersiz kalması nedeniyle sekiz ay sonra yerine 

Vehbi Paşa atanmıştır.  

Vehbi Paşa, gönderilen yeni talimatname gereğince bir taraftan sancak 

emvallerinden bu iş için ayrılan hisseleri toplamaya çalışırken, bir taraftan da kaza ve 

sancakların ileri gelenlerini toplayarak, kendilerinin misafiri olan göçmenlere yardımın 

hem dinî, hem de millî bir vazife olduğunu hatırlatmış ve onlardan güçleri oranında 

yardım etmelerini istemiştir 
379

. 

Muhacirlerin beyleri ile yapılan ilk temaslardan sonra bunların kabileler halinde 

topluca yerleşmek hususunda hâlâ direnmekte olduklarını gören Vehbi Paşa, çaresiz 

talimatnamenin öngördüğü diğer bir yolu tercih ederek, geçici iskan bölgeleri olan Ilgın, 

Akşehir, Paşadağı ve Çiçekdağı havalisinde topluca yerleştirilmelerini 

kararlaştırmıştır
380

.  

                                                
378   Eren, a.g.e., s. 41 ve 56 
379   Yılmaz, Aynı tez, s. 89-93. 
380   Aynı tez, s. 96, 114. 
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Bu muhacirlerin yevmiye ve diğer masraflarının ödenmesi devletçe 

belirlenmiştir
381

. Kırşehir’de iskan edilen muhacirlere de iskan müddetince Kırşehir mal 

sandığından yevmiye ödenmiştir. Kırşehir meclisi tarafından 10 Aralık 1861 tarihinde 

tanzim olunan mazbatada; muhacirlerin büyüklerine 2, küçüklerine de 1’er guruş olmak 

üzere toplam 35 381 guruş yevmiye ödendiği kaydedilmektedir. İçlerinden vefat edenler 

için ödenen kefen bedeli ve diğer masraflar dikkate alındığında bu miktar 46 106 guruşa 

ulaşmaktadır 
382

. Kırşehir’e gelen Nogaylara ahali yardımda bulunduğundan bazı 

dönemler devletin muhacirlere verdiği yevmiyeye gerek kalmamıştır
383

. 

Vehbi Paşa, Çiçekdağı civarındaki  Nogay muhacirleri için gerekli olan haneleri, 

muhacirlerin seçtiği Malya Çölü adı verilen yerde inşa ettirmeye başladı. Fakat evlerin 

yapımı sırasında Rışvan, Dezriyanlı ve Şiroğlu aşiretlerine mensup bazı şahıslar 

saldırıda bulundular, haneleri inşa eden işçileri yaralayıp, erzak ve mallarını gasp ettiler. 

Yapılmış hanelerden 60 kadarını da yıktılar. Kaza meclisinin mazbatası ve 1 Ocak 

1862’de Vehbi Paşa’nın gönderdiği tahrirat Meclis-i Vâlâ’ya havale olunarak, suçluların 

yakalanıp gerekli cezanın verilmesine ve hanelere yaptıkları zararın tazmin ettirilmesine 

karar verildi
384

. 

Nogaylar için yapılan ve masrafları, kaza ile kura ahalisi tarafından karşılanan 

107 hane 1862 yılı Mart ayında bitirildi
385

. Bu dönemde Kırşehir’e gönderilen 

muhacirlerin yerleşme işlemleri de 1863 yılı başlarında tamamlandı
386

. Vehbi Paşa 

zamanında bunların hane ihtiyaçları için 93 949 guruş sarfedilmiş olup, Vehbi Paşa’nın 

1863 baharında vefatından sonra 56 000 guruş daha ayrılarak bu iş için Konya idare 

meclisi âzâlarından Hacı Mustafa Efendi görevlendirilmiştir. Ancak bu havalide 

bulunan muhacirlerin asıl masrafları Niğde sancağı bütçesinden karşılanmıştır. Ayrıca 

Çiçekdağı havalisinde bulunan ve iskanları tamamlanan toplam 1918 muhacire 1861-

1862 yıllarında Kırşehir mal sandığından nân bedeli ve diğer bazı harcamalar için 

toplam 108 799 guruş ödenmiştir. Bu 1918 kişiden 445’i muhtelif köylere dağıtılmak 

                                                
381   BOA, İ.DH. nr. 32142, 23 Safer 1278 (30 Ağustos 1861). 
382   Yılmaz, Aynı tez, s. 84-85. 
383   BOA, A.MKT.NZD 365/21, 27 Safer 1278 (3 Eylül 1861). 
384   BOA, A.MKT.UM 533/97, 18 Receb 1278 (20 Ocak 1862). 
385   BOA, A.MKT.UM 547/25, 9 Ramazan 1278 (10 Mart 1862). 
386   BOA, A.MKT.MHM 265/23, 20 Zilhicce 1279 (8 Haziran 1863); Niğde sancağı Kaimmakamı’ndan 

Muhacirîn Komisyonu Riyaseti’ne gönderilen tahriratta Kırşehir’e gönderilen muhacirlerin yerleşme 

işlemlerinin ikmal edildiği bildirilmektedir. 
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suretiyle yerli ahalinin yanı sıra yerleştirilirken geri kalan 1473’ü ise yeni kurulan 

köylerde iskan olunmuşlardır. Bunların Kızılöz, Darıöz, Değirmenözü, Aşağı Çiftlik, 

Yukarı Çiftlik, Özbağ, Üçkuyu, Yenikuyu ve Nogay Kızık köylerinde yerleştirildikleri 

anlaşılmaktadır.  

İskanları yapılan ama öküz ve tohumluk bedelleri henüz dağıtılmayan Kırşehir 

havalisindeki muhacirlere , Vehbi Paşa’nın yerine iskan memuru tayin olunan Salih Bey 

tarafından ödeme yapılmıştır. Bu muhacirlerden bazıları çevrenin su ve havasını 

beğenmeyerek kısa bir süre sonra yerlerini terk etmişler, bir kısmı da 1873 yılında 

görülen kıtlık nedeniyle göç etmişlerdir 
387

. 

 

cb. Diğer Bazı Muhacir Gruplarının İskanı 

  Kırşehir’e gelen  göçmenlerin işlerinin  yürütülmesi ve yeni gelenlerin 

iskanları işini Muhacirîn   Komisyonu yürütüyordu.  1882  yılında,  reis , iki  aza ve  

katipten oluşan
388

  komisyonun  üyeleri  1900  yılında  artırılmıştı.  1900 yılında  İskan-ı  

Muhacirîn  Komisyonu’nun üyeleri şöyleydi
389

: 

 

                                 Reis Muhasebeci Ali Rıza Efendi 

 Âzâ Belediye Reisi Hacı Ahmed Efendi  Âzâ Eşrafdan Said Efendi 

 Âzâ Eşrafdan Esad Efendi    Âzâ Zabıta memuru Efendi 

 Âzâ Eşrafdan Celal Efendi    Katib Receb Efendi 

 

Rumeli’den Kafkasya’dan ve diğer Türk bölgelerinden göçler geldikçe 

Kırşehir’e gönderilen göçmenlerin sayısı da artıyordu. Nogaylardan sonra Kırşehir’e 

gelen ve 40 haneden oluşan Kızanlık muhacirleri de Kırşehir’in merkezinde iskan 

edilmiş ve oturdukları mahalleye Kızanlıca
390

 adı verilmişti. Bu mahalleden başka 

1893’te Çime adlı yerde oluşan mahalleye de “Mamuretü’l-Hamid” adı verildi
391

. 

                                                
387   Yılmaz, Aynı tez, s. 114-117 
388   1882 AVS, s.154. 
389   1900 AVS, s.235.   
390   1893 AVS, s.347. 
391   BOA, İ.DH. nr. 39, 28 Zilkade 1310 (13 Haziran 1893) tarihli irade ile ayrıca muhasebeci Ali Emirî 

Efendi  ve tahrirat müdürü Rıza Bey’e yeni rütbe verildi. 
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1894 yılında Rusya’nın Kuban bölgesinden gelen Çerkes ve Tatar muhacirler 

Boğazlıyan, Maden ve Kırşehir’de iskan edildi
392

. 1896 yılında Kafkasya’dan gelen 

muhacirler Mecidiye kazasında Setme denilen yerde yerleştirildi. Kendilerine yeterli 

miktarda arazi verildi. Ankara vilayetinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tahriratta 

buraya Yenişehir adının verilmesi istenmişse de Şûra-yı Devlet’te bu konu görüşülmüş, 

Yenişehir ismiyle o civarda bazı kura ve kasaba bulunduğundan ileride bir yanlışlığa 

sebep olmamak üzere bu yere Şehr-i Cedid ismi verilmişti
393

. 

Muhacirlerin iskan edildikleri yerlerden başka yerlere gitmek istemeleri zaman 

zaman sorun oluşturmuş ve alınan tedbirlerle bunun önüne geçilmeye çalışılmıştır.
394

. 

Daha sonraki yıllarda Anadolu’ya göçler devam ettikçe Kırşehir’e de muhacir iskanı 

sürmüştür. 

 

 4.  Günlük  Hayat  ve  Etnografik  Durum 

Diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Kırşehir’de de insanlar dinî inançlarına ve 

zamanla yerleşmiş olan gelenek, örf ve adetlerine uygun biçimde yaşamlarını 

sürdürüyorlardı. Ekonomik durum ve meslekler yaşam tarzını etkilemekle birlikte 

mahalle ve köylerde yaşayan halk arasında belirgin bir farklılık gözükmüyordu. 

Köylerde yaşayanların hemen hepsi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Köylere 

göre daha sınırlı olarak tarım ve hayvancılık yapan ahalinin yer  aldığı mahallede, 

memur ve çeşitli meslek mensupları da yaşamaktaydı. 

Kendi cemaatleri içinde, dinî liderleri vasıtasıyla yönetimle ilişkilerini sürdüren 

gayr-i müslimler, inançlarına uygun olarak ibadet, evlenme, boşanma, miras ve benzeri 

sorunlarını kendi din adamlarıyla çözebiliyorlardı. Dinî liderleri dışında kocabaşı denen 

ve Müslümanlardaki muhtarın görevini yürüten görevlileri vardı. Bununla beraber  

gayr-i  müslimlerin günlük yaşam tarzı da Müslümanlardan pek farklı değildi. 

 

 

 

                                                
392   BOA, Y.PRK.BŞK 35/91, 11 Şevval 1311 (17 Nisan 1894). 
393   BOA, İ.DH.nr. 3, 14 R.evvel 1315 (13 Ağustos 1897). 
394   BOA, A.MKT.MHM 503/20,  29  R.ahir 1316  (13  Aralık  1898);   İskan  edildikleri  Kırşehir’de 

geçimlerini temin edemeyeceklerini belirterek gitmek isteyen Kızanlık muhacirlerine hasat zamanı 

ödenmek  üzere arpa ve buğday parası verilmiştir. 
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a. Yaşanılan Mekanlar ve Yapılar 

         Menzilhane, Bağ ve Bahçeler 

Şer’iye sicillerinde yer alan tereke taksimi ve alım-satım gibi belgelerden, o 

dönemde menzil veya menzilhane denilen evlerin özellikleriyle ilgili bilgi temin 

edilmektedir. 

Ailenin ekonomik durumu, yaşanılan menzilin özelliğini belirliyordu. Maddî 

durumu iyi olanlar daha ziyade fevkânî diye belirtilen iki katlı evlerde oturuyorlardı. Bu 

evler; havlu, sofa, tahtanî odalar, ahur, samanlık, mutfak, tandırlık gibi unsurlardan 

oluşuyordu. Bazı menzillerde su sağlanan kuyular da mevcuttu
395

. Orta gelirli aileler tek 

katlı, genellikle havlu, ahur, tandırlıktan
396

 oluşan menzillerde oturuyorlardı. 

Hemen hemen her menzilin önünde, içinde birkaç meyve ağacı bulunan küçük 

bahçeler bulunuyordu. Kimi evlerin yanında–daha çok dut ağacı bulunduğu için- 

“dutluk” denilen yerler vardı
397

. Hayvanların otlaması için çoğunlukla yerleşim yeri 

dışında yoncalık, mahalle ve köylerin hemen yanında meralar
398

 bulunuyordu. 

Tarlalar ve bağlar genellikle köy ve mahallenin dışındaydı. Bu bağlarda bağ 

menzili denilen ve iki üç gözden oluşan meskenler bulunuyordu. Bazı evlerin yanında 

da bir miktar tarla ve bağ olduğu görülmekteydi. 

Yerleşim yeri içinde ve dışında, ırmak, su kuyusu, su yolu ve çeşmeler su 

ihtiyacını karşılıyordu. 

 

         Cami ve Mescidler 

Cami ve mescidler, muayyen vakitlerde ibadet yapılan mekanlar olmalarının yanı 

sıra halkı birbiriyle tanıştırmak bu vesile ile dinî, dünyevî işlerini görmek ve hükümetin 

emirlerinden onları haberdar etmek hususlarında yararlanılan sosyal kuruluşlardı
399

. Her 

türlü masrafları hayırseverler tarafından kurulan vakıflarla karşılanıyordu. Akşam ve 

                                                
395   KŞS 14 / 139, Mart 1314 (1898). 
396   KŞS 14 / 141, Mart 1314 (1898). 
397   KŞS 14 / 119, Eylül 1313 (1897). 
398   KŞS 14 / 123, Eylül 1313 (1897). 
399   Osman Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İ.Ü. Hukuk Fak. Yayınları, İstanbul 1936, s. 

104. 
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yatsı namazları ve özellikle cuma namazları mahalle ve köyün bütün erkeklerinin 

katılmasıyla kılınıyordu
400

. 

Kırşehir merkezinde 1876-1900 yıllarında, 22 cami ve 19 mescit bulunuyordu. 

Keskin merkezinde 12 cami, Mecidiye’de 1 cami, Avanos merkezinde 4 cami vardı
401

. 

Köylerde de ihtiyaca göre cami ve mescitler bulunmaktaydı. O dönemde Kırşehir 

merkezindeki büyük camiler şöyleydi: 

Caca Bey Cami: 1272 yılında Kırşehir Emiri Caca Bey tarafından gözlem evi 

olarak yapılmış olan bina 1871 yılında onarılmıştır.1876 yılında cami olarak 

kullanılıyordu
402

.  

Alaaddin Cami: Kaletepe’de II. Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan cami 

1876’da harap durumdaydı
403

. 1893 yılında tamir edilerek kullanılır duruma 

gelmiştir
404

.  

Ahi Evran Cami: XIV. yüzyılda yapılan cami Ahievran Mahallesi’nde 

bulunuyordu
405

. 

Kapucu Cami: Yenice Mahallesi’nde yer alıyordu
406

. 

Bekir Kadı Cami: Bekirkadı Mahallesi’ndeydi
407

. 

İsmail Paşa Cami: Uzun Çarşı içinde bulunuyordu
408

. 

Lala (Lale) Cami : XIV. yüzyılda, kervansaray veya darphane olarak yapılmış, 

sonradan camiye çevrilmiştir
409

.  

 

                                                
400   Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı 

Araştırmaları IV, İstanbul 1984, s. 73. Kırşehir şer’iye sicillerindeki belgelerde de mahkemede 

hadiseyi anlatan kişiler “akşam namazından sonra” veya “camiye yatsı namazı için gider iken” gibi 

ifadeleri  kullanmaktadırlar. 
401   1876 – 1900 yılları arasındaki beş salnamede aynı sayıda cami olduğu görülmektedir. 
402   1876 AVS; s. 134. 
403   Aynı yer. 
404   Walter Ruben, “Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri”, (çev. A. İtil), Belleten, C. XI, S. 44, 

1947, s. 639. 
405   KŞS 14 / 78, Muharrem 1315 (1897) 
406   KŞS 14 / 33, 6 T.sânî 1312 (18 Kasım 1896). Cami kapısı üstündeki kitabede Selçuklu dönemine ait 

olduğu bildirilmekle birlikte (Halim Baki Kunter, “Kitabelerimiz I”, Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara 

1942, s. 432-436.) caminin Osmanlı döneminde inşa olunduğu, bu kitabenin bir Selçuklu camisinden 

getirilip buraya konduğu tahmin edilmektedir. Bkz. Ülgen, a.g.m., s. 256. 
407   KŞS 1. 
408   KŞS 14 / 51,77. 
409   Kırşehir’deki camiler ve diğer bazı eserler hakkında bilgi için bkz. Ruben, a.g.m., C. XI, S. 44, 1947,  

       s. 603-640; a.mlf., a.g.m., C. XII, S.45, 1948, s.173-194; Ülgen, a.g.m., s. 253-261. 
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         Kahvehane ve Hariciye Odaları 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’ye giren kahvenin kullanımı XVIII. 

yüzyılda daha da yaygınlaştı
410

. İlk kahvehane İstanbul’da açılmış ve kısa zamanda 

ülkenin birçok şehrine yayılarak, sık sık gidilen sohbet yerleri haline gelmişti
411

. 

Kırşehir merkezinde 1876 yılında 8 kahvehane bulunuyordu. 1891’de Keskin’de 

8, Avanos’da 12, Mecidiye’de ise 2 kahvehane vardı
412

. 

Kahvenin evlerde de kullanıldığı, terekelerde bulunan kahve ve kahve 

takımlarından anlaşılmaktadır. 1 numaralı KŞS’ deki 253 terekeden 43’ünde kahve 

takımı (fincan, zarf, cezve, tepsi) yer almaktadır
413

. 

Genellikle mahalle ve köyün ileri gelenlerinin evlerinin yanına yaptırdıkları 

hariciye odaları, daha ziyade misafir ağırlamak için kullanılan yerlerdi. Akşam 

oturmalarının yapıldığı, sorunların konuşulduğu bu odalarda zaman zaman şer’i 

mahkemeye intikal etmiş olan bazı davalara da bakılıyordu
414

. Kahvehane ve hariciye 

odralarında zaman zaman dinî hikayeler ve kahramanlık öyküleri okunup anlatılıyordu. 

Bu gibi toplantı yerleri dinlenme ve sohbet yerleri olmalarının yanı sıra halkın birbiri ile 

kaynaştığı, çeşitli sorunların paylaşıldığı yerlerdi. 

 

Çarşı, Pazar ve Diğer Mekanlar 

Kırşehir’deki Sûk-ı Sultanî denilen alış-veriş merkezinde çeşitli esnafa ait çarşı ve 

dükkanlar bulunuyordu. Sûk-ı Sultanî’de yer alan çarşılardan bazıları şöyleydi: 

Uzun Çarşı 
415

     Eskiciler Çarşısı 
416

  

Dülger Çarşısı 
417

   Hacı İbrahim Efendi Çarşısı 
418

 

                                                
410   Suraiye Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, (çev. Elif Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 236. 
411   Yediyıldız,”Osmanlı Toplumu”,  s. 494. 
412   1876 AVS, s. 134.   1891 AVS, s. 295-296. 
413   KŞS 1/3, 6, 7, 35, 38, 41, vd. 
414   Askerde şehit olanların ihbarı, alacak, muhalaa ve rüşdün isbatı gibi davalara bakıldığı, sicillerden 

tespit edilmektedir. 
415   KŞS 14 / 58, Mart 1313 (1897). 
416   KŞS 14 / 59, Mart 1313 (1897). 
417   KŞS 1 / 41, T.sânî 1312 (1896). 
418   KŞS 14 / 51, Mart 1313 (1897). 
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Uzun Çarşı’da farklı esnaf gruplarına ait çok sayıda dükkan vardı
419

. İsmail Paşa 

Camii ve Abdülkadir Efendi Medresesi de Uzun Çarşı içindeydi
420

. Taşhan denilen 

yerde de dükkanlar vardı
421

.  

Mahalle arasında da halkın günlük alış-verişini yaptığı dükkanlar mevcuttu. AVS’ 

ye göre 1876 yılında Kırşehir merkezinde 400’den fazla dükkan ve 40-50 dükkanı havi 

eski bir bedestan bulunuyordu
422

. 1891 yılında dükkan sayısı 600 olmuştu. Bu tarihte 

Keskin’de 120, Mecidiye’de 25, Avanos’da 100 dükkan vardı
423

. 

Kırşehir’de pazar kurulmasının, beldenin mamur olmasında fayda sağlayacağı 

düşünülmüş ve kaza meclisi tarafından 1853 yılında Dersaadet’e gönderilen mazbatada 

bu istek belirtilmiştir
424

. Ancak 1867 yılından itibaren Kırşehir’de Cuma günleri pazar 

kurulmaya başlandığı görülmektedir
425

. Keskin ve Mecidiye’de de 1891 yılında pazar 

kurulduğu tespit edilmektedir
426

. 

Kırşehir’de 1876 yılında yolcu ve tacirlerin konaklaması için kullanılan 8 han 

bulunmaktaydı
427

. 1891 yılında bu hanların sayısı 10’a çıktı. Keskin’de 5, Avanos’da 6 

han ve Kızılırmak üzerinde Kesikköprü civarında bir han gelen geçenin istirahati için 

hizmet vermekteydi
428

. Ayrıca Kırşehir merkezinde XIX. yüzyılın sonlarında bir 

“memleket saati” de kurulmuştu
429

. 

Çeşitli tarikatlara mensup dervişlerin kaldığı zaviyelerin de, halkın günlük hayatı 

açısından  önemli bir yeri vardı. İçinde medrese, hamam, çeşme, yemekhane, bahçe gibi 

yapıların bulunduğu zaviyeler, gelen-gidenin ağırlanıp, ihtiyaçlarının karşılandığı yerler 

olmasının yanında, özellikle dinî ve ahlakî bilginin öğretildiği yerlerdi. Kırşehir’de Hacı 

Bektaş-ı Veli Zaviyesi, Ahi Evran Zaviyesi, Süleyman Türkmanî Zaviyesi gibi büyük 

zaviyeler kurulmuştu
430

. 

 

                                                
419   KŞS 1 / 184, 225, 323. 
420   KŞS 14 / 51, 77. 
421    KŞS 14 / 77. 
422   1876  AVS, s. 134. 
423   1891 AVS, s. 294-296. 
424   BOA, A. MKT. UM 126 / 42, 10 C.evvel 1269 (19 Şubat 1853). 
425   BOA, A. MKT. MHM 389 / 55. 24 R.ahir 1284 (25 Ağustos 1867). 
426   1891 AVS, s. 295-296. 
427   1876 AVS, s. 134. 
428   1891 AVS, s. 294-296. 
429   1900 AVS, s. 239. 
430   İleride “Vakıflar” kısmında bu zaviyelerden bahsedilecektir. 
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b. Giyim Eşyaları 

Kişinin toplum içindeki yeri, gelir düzeyi, gelenek, iklim ve inanç gibi etkenler 

giyim şeklini etkilemektedir. Şer’iye sicillerindeki belgelerden o dönemdeki erkek, 

kadın giyimleri ile ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. Kadın ve erkek terekelerindeki giyim 

ve ziynet eşyalarından birkaç örnek vermek istiyoruz 
431

: 

-  Âşıkpaşa Mahallesi’ndeki Emine Hanım’ın terekesi
432

. 

 2 gömlek kuşak 

 entarilik 1 çift mest, 1 çift çorap 

 alaca entari püskül 

 müstamel çuha salta tepelik 

 müstamel yelek zenne şalvar 

- Merdan Ali köyünden Döne Hanım’ın terekesi
433

 

entari, salta, 9 dirhem gümüş bilezik 

- Fatıma Hatun’un terekesi
434

 

entari, salta, bilezik, 15 altun 

-  Kuşdilli Mahallesi’ndeki Asiye Hanım’ın terekesi
435

 

 urba 3 adet seksenlik altun 

 entari ve yelek 1 onluk altun 

- Âşıkpaşa Mahallesi’nden Osman Efendi’nin terekesi
436

 

 1 kürk şitari entari 

 köhne şal alaca entari 

 kıl şalvar müstamel yelek 

                                                
431   Bu  bölümde anlamını verdiğimiz kelimeler için bkz.  Şemseddin  Samî,  Kamus-ı Türkî, Çağrı Yay.,  

       İstanbul 1995; Pakalın, a.g.e.; Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara  

       1967. 
432   KŞS 1 / 51a, 25 R.ahir 1297 (6 Nisan 1880).Bu terekede adı geçen bazı giyeceklerin açıklanmasına  

ihtiyaç duyulmuştur. 

       Alaca : Pamuklu bir kumaş çeşidi.  Çuha : Yünden yapılmış bir kumaş çeşidi.  Salta : Önü düğmesiz, 

bir cins kısa cepken. Tepelik : Madenî eşya ve tellerle süslenmiş başlık.  Zenne şalvar : Kadın şalvarı. 
433   KŞS 1 / 150, 10 Şaban 1298 (8 Temmuz 1881). 
434   KŞS 1 / 299, R.ahir 1300 (8 Şubat 1883). 
435   KŞS 1 / 323, 8 Zilhicce 1300 (10 Ekim 1883).Bu terekede adı geçen urba ; üst giyeceği, 

elbise,anlamına gelmektedir.   
436   KŞS 1 / 51b, 25 R.ahir 1297 (6 Nisan 1880).Terekede adı geçen bazı giyeceklerin anlamı şöyledir: 

       Şal : Genellikle yünlü kumaşlardan yapılan boyun ile omuz atkısı olarak kullanılan giyecek.  Çar : 

Kadınların başlarını örttükleri bezden veya ipekten yapılmış baş örtüsü.  Şitari  (Çitari) : İpek ve 

pamuk karışımından dokunmuş yerli kumaş.  Fermanî : İşlemeli ve kollu yelek.  Meşlah : Tek 

parçalı, kol yerine üst yanının iki ucundan yarıkları bulunan bir çeşit giyecek.  
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 urba çarı çuha fermanî 

 gömlek Acem şalı, meşlah 

 iç donu 1 çift çorap, püskül, fes. 

- Hacıbektaş nahiyesinden Eş-şeyh Mehmet Fazlullah Efendi’nin terekesi
437

 

çuha cübbe müstamel çitari entari 

çuha şalvar çuha kaplı kürk 

Acem şalı 2 çift mest 

 2 yelek ve entari 

- Akçaağıl köyünden  Kara Osman’ın terekesi
438

 

Kefiye, köhne cebe, salta 

- Kuşdilli Mahallesi’nden Ermeni milletinden Ohannes kızı Kesni’nin terekesi
439

 

ipekli baş şalı hümayun gömlek 

çuha salta yazma 

çuha fistan şalvar, iç donu 

yelek, yemeni püskül, fes 

canfes, kuşak basma fistan 

1 çift lapçin, çorap kramise altun 

Sicillerdeki belgeler ışığında kadın ve erkek kıyafetleri genel olarak şöyle 

belirtilebilir: 

Kadın; baş için yazma, fes ve püskül kullanılıyordu. İçlik ya da iç gömleği üzerine 

entari, yelek, şalvar ve entarinin üzerine kuşak bağlanıyordu. Salta denilen önü 

düğmesiz üstlük de tercih ediliyordu. Ayağa çorap, mest ve yemeni giyiliyordu. Maddî 

durumu iyi olanlar kundura, potin ve lapçin denilen ayakkabıları kullanıyorlardı. Şal ve 

fistan da kadın kıyafetleri arasındaydı. Ziynet olarak, tepelik, altın ve gümüşten 

yapılmış bilezik, kolye, küpe, alın ve boyunlara küçük altınlar ve baş iğnesi 

kullanılıyordu. Terekelerde elmas küpeye de rastlanmaktadır.  

                                                
437   KŞS 1 / 3, 3 Şaban 1296 (23 Temmuz 1879), bkz. EK : 13. 
438   KŞS 1 / 269, 3 Recep 1300 (10 Mayıs 1883).Bu terekede adı geçen bazı giyeceklerin anlamı şöyledir: 

       Kefiye : Omuzları da örtmek üzere başa sarılan ipekten, püsküllü ince örtü.  Cebe : Zincirden veya 

halkadan örme zırh.  
439   KŞS 10 / 63, 15 Safer 1306 (21 Ekim 1888).Bu terekede adı geçen bazı giyeceklerin anlamı şöyledir: 

        Fistan : Belden aşağı giyilen geniş ve uzun bir giyecek.  Canfes : Taftayı andıran bir kumaş çeşidi.  

Lapçin : Topuklu bir ayakkabı çeşidi.  Yazma : Baş örtülerin geneline verilen addır. Yemeni ise 

motifli büyükçe bir dülbenddir.  
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Erkek: İç donu, iç gömleği, şalvar, entari, salta, kuşak, kefiye, şal, hırka, fes veya 

başlık, ayak yemenisi, mest, potin, kundura, çizme ve postal erkek giyimleri 

arasındaydı. 

Askerî sınıf mensupları görevlerine uygun kıyafet giyiyorlardı
440

. Ulemanın sarık, 

cübbe gibi kıyafetleri, zımmî din adamlarının da kendilerine özgü dinî giyecekleri 

bulunmaktaydı. 

Kullanılan giysilerin kumaşları, süslemeleri ve diğer işçilik özellikleri, kişinin 

ekonomik durumuna, iş ve çevre koşullarına göre değişiyordu. İncelediğimiz dönemde 

Kırşehir’de kullanılan kumaş ve diğer tuhafiye malzemelerinin bir kısmı şöyleydi
441

: 

 

Kumaş Çeşitleri Diğer Tuhafiye Malzemeleri 

Amelikan, asdar, ipekli, çuha, adi miyan 

kırmızı, Haleb mavilisi, beyaz basma, kırmızı 

basma, sarılı basma, yün basma, şitari (çitari), 

Ayıntab alacası, Maraş alacası, Haleb alacası, 

Fransız basması, beş renk, fosu basması, kutni, 

ham çit, siyah kabutan. 

Tokad yemenisi, Tosya şalı, Acem şalı, Kerven 

şalı, kuşak, Maraş şalı, Kırmızı kürk şalı, Felak 

şalı, üç kanad iplik, yazma, siyah yazma, yemeni, 

peştamal, bağlık, sarıklık, dülbend, kırmızı 

çizme, siyah çizme, postal, mum, çuha yelek 

delme, mendil, mest, canfes, sandık, terazi, koyun 

ve keçi derisi, çuval, şarkî heğbe, meşlah. 

         Giyim-kuşam eşyalarında çeşitli bez ve kumaş türlerinin kullanıldığı, bunların 

bazılarının imal edildikleri şehir ve memleketlerin adları ile anıldığı görülmektedir. 

Haleb, Şam, Acem, Ayıntab, Maraş, Tokad, Tosya yapımı kumaşlar yanında Amerika 

ve Fransa gibi batı ülkelerinden gelen kumaşlar da terekelerde yer almaktadır.  

Hayvancılıkla uğraşan köy halkının giyeceklerinin bir kısmı yaşam şartlarına 

uygun olarak yün ve tiftikten yapılıyordu. Diğer ahali de yün ve tiftikten yararlanıyor, 

özellikle çorap, yelek, hırka gibi giyeceklerini ve yatak, yorgan türü eşyalarını yünden 

imal ediyorlardı. 

         

 

                                                
440   KŞS 10 / 298; Binbaşı Mehmed Ali Efendi ve KŞS 6 / 86. Redif Kolağası Hacı Bekir Ağa’nın 

terekelerinde; pantolon, ceket, setre, kanule gömlek, saku, eldiven, selamlık elbisesi gibi giyecekler 

bulunmaktadır. 
441   KŞS 1 / 49, 144, 259; manifatura ve tuhafiye esnafının dükkan emtiyasından.Burada yer alan bazı 

kumaş ve tuhafiye malzemesine açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Basma : Pamuklu bir kumaş 

çeşidi. Kutni : İpekli, eni dar bir kumaş çeşidi.  Çit : Üzeri baskı tekniğiyle desenlendirilmiş basma. 

Delme : Çuhadan yapılan astarlı, önü düğmeli kolsuz yelek. 
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         c. Günlük Hayatta Kullanılan Diğer Eşyalar 

Şehir ve köyde yaşayan, çeşitli gelir düzeylerine ve mesleklere sahip olan ahaliye 

ait terekelerden örnekler vermek istiyoruz: 

- Bekirkadı Mahallesi’nden Hacı Ömer Efendi’nin 21140 guruşluk 

terekesinden
442

 

kebir kazgan sofra şire torbası halı yasdığı 

sagir kazgan sahın kebir çuval heğbe 

hamur leğeni hamam tası tohum heğbesi tüfenk 

kebir tava havlu abdestlik kazma 

kebir sini yatak takımı ekmek takımı sandık 

ibriği hurc kapaklı kuşhane fenar (fener) 

zarf ve fincan minder el temürü saat 

kahve tebsisi pelas hurdavat-ı beyt  

- Kuşdilli    Mahallesi’nden    Abdurrahman  Efendi’nin 47 278 guruşluk 

terekesinden
443

 

halı cedid nakışlı kilim torba 

nakışlı halı köhne yasdık pelas 

halı yasdığı erkan minderi yanlama (yan halısı) 

namazlağa* abestlik yorgan 

seccade güğüm kıl pelas 

müstamel kilim kulblu tas sagir hamur leğeni 

cedid halı yasdığı tabak, tebsi kuşhane ve kapak 

çuval ibrik, su tası kebir tabak 

şamdan, fanus tabak sagir tebsi 

sofra leğen kebir ve sagir tencere 

kebir fenar şire leğeni kabir ve sağir tabe 

havan, çekmece araba takımı maya kazanı 

                                                
442   KŞS 1 / 97, 5 Şaban 1297 (13 Temmuz 1880).Bu terekede adı geçen bazı eşyaların anlamları 

şöyledir: 

Zarf : Kulpsuz fincanların içine konduğu madenî ve ayaklı eşya.  Pelas : Yünden, motifsiz olarak                                        

dokunan kilim.   
443   KŞS 1 / 49, 10 Safer 1292 (18 Mart 1875). 

*  Namazlağa- Seccade : Üzerinde namaz kılınan halıya seccade, diğer kumaşlardan yapılana ise 

namazlağa adı verilmiştir. Seccade, halı dokuma olduğundan daha pahalıdır.  
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kapaklı güğüm çift takımı dağarcık 

şire tabağı ekmek takımı dülgerî takımı 

kahve takımı ısdar takımı çifte tüfenk 

yazı takımı hırdavat-ı beyt kılınç, kurade tüfenk 

- Medrese Mahallesi’nden Feyzullah Efendi’nin 2 385 guruşluk terekesi
444

 

yatak  halı yasdığı  pelas  tencere  sahın 

minder çuval heğbe tabak su tası 

hamur leğeni kebir çuval torba şire torbası hırdavat 

- Kuşdilli Mahallesi’nden Ermeni milletinden Ohannes oğlu Kavukciyan 

Agob’un 964 guruşluk terekesinden
445

 

şak pelas yünden mamul yasdık çaydanlık 

giyahdan  mamul yastık köşe minderi sürahi 

değirmi pelas makad minderi tütün tablası 

yorgan tabak, sahan nargile 

döşek sagir sahan sırça çini 

torba (torba) şişe lanba 

tabe tencere leğençe 

hırdavat-ı beyt 

- Kuşdilli Mahallesi’nden Ermeni milletinden Ohannes kızı Kesni’nin 1892 

guruşluk terekesinden
446

 

sandık frank döşeme şak kilim tebsi 

leğençe tencere yasdık sini 

fildişi tarak yorgan küçük yorgan ibrik 

beyaz tülü minder yasdık yüzü peşkir* 

hamam takımı oda tülüsü 

                                                
444   KŞS 1 / 49, 1 C.ahir 1298 (1 Mayıs 1881). 
445   KŞS 10 / 225, 20 C.evvel 1308 (1 Ocak 1891); Aslen Kayseri’nin Tekkeönü mahallesinden olup 

Kuşdilli Mahallesi’ne naklen gelmiş olan Kavukciyan Agob’un terekesi. Bkz. EK : 14.Bu terekede 

yer alan bazı eşyaların anlamları şöyleydi: 

       Giyah : Bir ot cinsi olup, kurutulup yatak, yastık yapımında kullanılmaktaydı. Makad : Üzerine 

oturulan hafif yüksek divan.  
446   KŞS 10 / 63, 15 Safer 1306 (21 Ekim 1888). 

*     Peşkir : Havlu. 
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- Bekirkadı Mahallesi’nden Redif Binbaşısı Mehmet Ali Efendi’nin 7574 

guruşluk terekesinden
447

 

çekmece abdest leğeni  masa pelas 

şamdan kahve takımı sandalye yorgan 

levha hamur leğeni karyola perde 

kamçı kahve değirmeni cam fenar perde yüzü 

sofra takımı sofra fanusu kuşhane döşek 

leğençe fincan ve kupa sandık penbe döşek 

ibrik hamam takımı şemsiye yapağı döşek 

mangal namazlağa yasdık sabun 

tebsi, sini lamba çarşab kılınç kayışı 

sahan, kefgir gümüş kutu boğça urgan 

kılınç kürek döşeme yasdık kilim 

minder  giyah döşek 

- Akçaağıl köyünden Şeyhzade oğlu Ahmed’in 46970 guruşluk 

terekesinden
448

 

yatak evani-i nuhas* sandık 

pelas karavana kıyma bıçağı 

nakışlı çuval çadır ve takım araba takımı 

müstamel çuval kurade tüfenk çift takımı 

mürekkeb çuval kılıç ekmek takımı 

  hırdavat-ı menzil 

- Merdeşe köyünden Cafer’in 23 218 guruşluk terekesinden
449

 

yatak hamur leğeni kazan çıkrık**
 

boz kilimi abdest leğeni su tası sandık 

perde ibrik araba takımı tüfenk 

kebir çuval evani-i nuhas çift takımı 

sagir çuval halı yasdık ekmek takımı 

                                                
447   KŞS 10 / 298, 25 Şevval 1309 (23 Mayıs 1892). 
448   KŞS 1 / 45, 10 R.ahir 1297 (22 Mart 1880). 

*     Evani-i nuhas : Bakır kap-kacak. 
449   KŞS 1 / 84, 8 Şaban 1297 (16 Temmuz 1880). 

**   Çıkrık : Kuyudan su çekmeye yarayan bir alet; iplik sarmaya yarayan küçük çark. 
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tohum heğbesi sahın esb takımı 

kebir kazgan harani hurdavat-ı beyt 

 

Terekelerde görüldüğü üzere çeşitli meslek, din ve gelir düzeyine sahip olan 

kişilerin evlerinde yaklaşık olarak aynı tür eşyalar kullanılıyordu. Zengin olanların 

eşyaları biraz daha fazla ve ayrıntılı olmasına rağmen temelde aynı şekilde yaşıyorlardı. 

Evin içinde sade bir yaşam tarzı vardı. Yere kilim, halı veya pelas serip üzerine 

durumlarına göre minderler döşüyorlardı. Pelas hemen her terekede yer alan bir eşyaydı.  

Tahta ve topraktan yaptıkları sedirler üstüne kendi imal ettikleri dokumaları örtüp 

oturuyorlar, yer yataklarında yatıyorlardı. Sedir üstüne örtülen halılara “yan halısı” 

deniyordu. Sedir, hem oturmak hem de yatmak için kullanılıyordu.  Karyola, sandalye, 

masa, şemsiye, fanus,  çalar saat, gibi o zamana göre lüks sayılacak eşyalara askerî 

sınıfa mensup veya zengin kişilere ait birkaç terekede tesadüf edilmektedir
450

. 

Çeşitli ürünlerini, yiyeceklerini koydukları değişik boydaki çuvallar ve heğbeler, 

yatak takımları, minder, kilim, pelas gibi yaygılar, tencere, tabak, kazgan, sahan, tas, 

helke, ibrik, leğen, tava, bıçak ve hırdavat olarak belirtilen ev eşyaları her evde 

bulunmaktaydı. 

Yine hemen her evde ekmek takımı, taam veya sofra takımı denilen yemek 

düzeneği bulunuyordu
451

. Çift takımı, araba, kazma, orak, bil gibi tarım araç-gereçleri 

birçok evde vardı. 

Sandıklar, rutubetten etkilenmeyen ağaçlardan özellikle cevizden imal ediliyordu. 

İhtiyaca göre çeşitli büyüklükte yapılıyordu. Gelin sandıklarının üzeri daha bir özenle 

süsleniyordu.  

Aydınlatma, gaz lambası, şamdan, fener, mum ve cam fanus ile yapılmaktaydı. 

Isınma aracı olarak soba, mangal kullanılıyordu. Tandır ve ocak hem ısınma hem de 

pişirme araçlarıydı.  

                                                
450   KŞS 6 / 86, 10 / 298. 
451   Rifat Özdemir, “Kırşehir’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1880-1906)”, Osmanlı Araştırmaları 

IX, İstanbul 1989, s. 151; etmek takımını “ekmeğin konulduğu külek, hamur leğeni, oklava, bişirgeç, 

ekmek tahtası, hamur kazıyıcı vb.” sofra takımını ise “sofra, sofra altlığı, mendil, peçete,  kaşık ve 

kaşıklıktan müteşekkil” olarak belirtmektedir.  
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Terekelerdeki eşyalar o tereke sahibinin meslek ve uğraşısını da göstermektedir. 

Dülgerî takımı, yazı takımı, ısdar takımı gibi eşyalar, tereke sahibinin bu eşyaları 

kullandığı bir işi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Günlük hayatta kullanılan eşyalar, yöresel bazı farklılıklara rağmen Anadolu’nun 

diğer şehirlerinde de genelde aynıydı 
452

.  

 

d. Yiyecek Maddeleri ve Beslenme Alışkanlıkları 

İklim şartlarına uygun olarak yetiştirilen tahıl ürünleri beslenmenin temelini 

oluşturuyordu. Buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, zeyrek yörede bolca 

yetiştirilmekteydi. Buğdayın un haline getirilmiş şekline dakik deniliyor, buğdaydan 

ayrıca bulgur ve yarma yapılıyordu. Tarhana; un, yoğurt ve birçok bitkinin karıştırılıp 

kurutulmasıyla hazırlanan ve çokça tüketilen bir yiyecekti. Patates, soğan, fasulye, 

sarımsak ve çeşitli meyve, sebze yörede yetişen ürünler arasındaydı. 

Bağcılığın gelişmiş olması nedeniyle üzüm ve üzümden yapılan yiyecekler bolca 

kullanılıyordu. Üzümden yapılan en önemli yiyecek pekmez olup ayrıca üzüm şerbeti, 

hoşafı ve kurusu da tüketiliyordu
453

. Sulu bir içecek olan hoşaf, elma, armut, kiraz gibi 

meyvelerden de yapılıyordu. Şer’iye sicillerinde yer alan birçok terekede “hoşaf tası” 

bulunması, beslenme kültüründe hoşafın önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. 

Yörede yetişen meyvelerden çeşitli reçeller elde ediliyordu.  Önemli bir besin maddesi 

olan balın temini için arıcılıkla da uğraşılıyordu
454

. 

Kadınlar ekmeklerini tandırlık denilen yerde pişiriyorlardı. Yufka şeklinde 

hazırlanan ekmekler kışlık olarak çokça yapılıp kurutuluyor; erişte, mantı gibi 

hamurdan yapılan yiyecekler de kışın kullanılmak üzere fazlaca kesilip saklanıyordu. 

Domatesten salça, meyvelerden “kak” denilen kurular, özellikle kayısı kurusu (çir) ve 

diğer sebzelerin kurusu kışın yiyecek ihtiyacını karşılıyordu. 

                                                
452   Köstüklü,  Hamid  Sancağı ve  Türkiye(182 Numaralı Isparta Şer’iye Siciline Görees. 42-45;  Tuş, 

Aynı tez, s. 140 vd.; Cansız,  

       a.g.m., s. 239-247. 
453   Terekelerin çoğunda şire leğeni, şire ibriği gibi eşyalar bulunması ve birçok ailenin az ya da çok bir 

miktar bağa sahip olması, üzüm ve üzümden yapılan yiyeceklerin beslenmede önemli bir yeri 

olduğunu göstermektedir. 
454   KŞS 1’deki terekelerin 11’inde arı kovanı bulunmaktadır. 
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Hemen her evde süt temin etmek üzere bir inek veya birkaç koyun 

yetiştiriliyordu
455

. Böylece süt, peynir, tereyağı ve yoğurttan yapılan yemek ve tatlılar 

beslenmeyi zenginleştiriyordu. Köylerde hayvancılıkla uğraşan aşiretlerden sağlanan 

hayvanlar kasaplar aracılığıyla halkın et ihtiyacını temin etmekte kullanılıyordu. 

Yiyecekler, kiler, ambar gibi yerlerde saklanıyordu. Geniş ailelerin mutfakları 

evden ayrı olarak avlunun içinde yer alıyor, yemek toplu olarak evin salonunda ve yerde 

yeniyordu. 

 

B. AİLE DÜZENİ 

İslamiyet’ten önceki Türk kültürü ve anlayışı aileye ve aile içindeki ilişkiye büyük 

önem veriyordu. Türklerin kendilerine çok uygun bularak kabul ettikleri İslamiyet de 

toplumun temel birimi olarak aile kurumunu görüyordu. İslamiyet ailenin sağlam bina 

edilmesi ve sürdürülmesi için nikah, miras ve boşanma hususlarını açık hükümlerle 

belirlemiştir. İnsanlar, evlenip aile kurma ve çocuk yetiştirmeye teşvik edilmiş, 

boşanma ise en son başvurulması gereken bir durum olarak belirtilmiştir. 

Müslümanlığı benimsemiş bir Türk Devleti olan Osmanlı Devleti de İslam 

hukukunun hükümlerini kendi örfî yapısıyla birleştirmiştir. 

 

        1.  Evlenme 

a. Nikah 

İslam hukukuna göre, evlenecek kız ve erkeğin karşılıklı rıza göstermesi ve iki 

şahit huzurunda birbirleriyle evlenmeyi kabul ettiklerini ifade etmeleri nikah için 

gerekliydi. Nikah sırasında erkeğin kıza “mehir” adı verilen ve sadece kızın 

kullanabileceği bir bedelin de verilmesi hükme bağlanmıştı
456

. 

Nikah evlerde veya mahkemede kadı huzurunda yapılabiliyordu. Evde yapılan 

nikahın mahkemeye tescil ettirilmesi, daha sonradan çıkabilecek anlaşmazlıklar için 

önem arz ediyordu. Kadı izni ile nikah kıyma usulü 1881 tarihli Sicill-i Nüfus 

Nizamnamesi ile yeni bir düzene bağlanmış ve nikahın tesciline böylece daha çok önem 

verilmeye başlanmıştır. Artık imamlar nikah kıydıklarında taraflara bir nikah vesikası 

                                                
455   KŞS 1, 6, 10’da yer alan terekelerin hemen hepsinde bir inek veya koyun, keçi gibi hayvanlar 

bulunmaktadır. 
456   Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali,  (Sadeleştiren:  Ali Fikri  Yavuz),  İstanbul, s. 415. 
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vermekle yetinmeyecekler ve durumu bir ilmühaber ile nüfus sicili memuruna da 

bildireceklerdi. İzinnamesiz nikahlar muteber olmakla beraber cezaî sorumluluğu da 

gerektiriyordu
457

. 

Kırşehir’de incelediğimiz dönemde nikah akdinin şer’i mahkemede yapıldığı
458

 ve 

izinname düzenlediği
459

 görülmekle birlikte evlerde de nikah akdinin gerçekleştiği ve 

sonradan bu nikahlarla ilgili anlaşmazlıkların mahkemeye yansıdığı tespit edilmektedir. 

Evlenme talebi çoğunlukla erkek tarafından geliyordu. Erkek yakınlarını alarak  

veya sadece onları göndererek- kız evine talebini bildiriyordu. Bu işleme kız isteme 

veya dünürlük deniliyordu. Kız tarafının kabul etmesi durumunda, nikah akdi genellikle 

kız evinde yapılıyordu. Kız, çoğu zaman babası, erkek kardeşi veya başka yakın 

akrabasını vekil tayin ediyordu. Erkeğin de yine yakın akrabalarını vekil tayin ettiği 

görülmekteydi. Nikah akdi, erkek ve kızın veya vekillerinin bulunmasıyla, en az iki 

şahit huzurunda imam tarafından yapılıyordu. Nikah akdi esnasında mehir de 

belirleniyordu
460

. Nikah kıyılınca kızın parmağına “alamet-i nikah” olan yüzük takılıyor 

ve başına çarşaf örtülüyordu
461

. 

Nikah akdi ile düğün arasındaki zaman, nişan devresi kabul ediliyordu
462

. Düğün 

ise erkek ve kız tarafında geleneklere göre icra ediliyor ve “velime cemiyeti”
463

 

düzenleniyordu. 

Kızın haberi olmadan bir yakını tarafından başka birisine nikah akdi yapıldığı da 

oluyordu. Ancak kız bu nikahı duyduğunda istemezse nikah geçersiz sayılıyordu
464

. 

Ama sicillerde, kızın nikah akdine itirazda bulunduğu davaların çoğunda, erkeğin nikah 

                                                
457   Nuri Köstüklü, Sosyal Tarih Perspektifinden Yalvaç’ta Aile (1892-1908), Günay Ofset, Konya 1996, 

s. 27-28.(Bundan sonra bu esere yapılan atıflarda “Yalvaç’ta Aile”kısaltması kullanılmıştır. 
458   KŞS 14 / 222, C.ahir 1316 (Kasım 1898). 
459   KŞS 10 / 84 ve 14 / 146. 
460   KŞS 14 / 80, 28 Mayıs 1313 (9 Haziran 1897) tarihli belgede; Kurancılı karyesinden Osman, 

Hüseyin Kızı Elife’nin leylen kendi hanelerinde nefsini akd ve tezvice pederini vekil edip, pederinin 

de bil-vekale Elife’yi kendisine mehr-i muaccel ve müeccel tesmiyesiyle akd ve tezvic eylediğini ve 

bu  nikaha Haydar Kahya, İbrahim ve Kamil’in şahit olduklarını ifade etmektedir. 
461   KŞS 14 / 98, Temmuz 1313 (1897). 
462  KŞ 14 / 95, 1 Temmuz 1313 (13 Temmuz 1897); Zehra Hanım ile Münib Bey arasındaki miras 

davasında, “Zehra Hanım Tevfik Efendi’ye akd-i nikah edilip tahminen iki sene sonra velime 

cemiyeti  icra kılınmıştır” denilmektedir. Tevfik Efendi de “Zehra Hanım bana nişanlanub iki sene 

sonra haneme  geldi” ifadesini kullanmaktadır. 
463   Aynı belge. Düğün yemeği. 
464   KŞS 14 / 97, 126. 
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akdini şahitlerle ispat ettiği görülmektedir
465

. Kızın nikah akdini duyup, sükut etmesi, 

nikahı kabul ettiği anlamına gelmekteydi. Müftünün fetvasında da bu hüküm 

görülmektedir
466

. 

Küçük yaştaki çocukların da aileleri tarafından nikahlarının yapıldığı tespit 

edilmektedir. Çocuklar büluğ çağına geldiğinde her iki taraf evlenmeyi kabul ederse 

nikah akdi mahkemeye tescil ettiriliyordu. Ama tarafların birinin evlenmeyi kabul 

etmemesi dava konusu oluyordu
467

. İleride “Buluğ Muhayyerliği” başlığı altında ayrıca 

temas edildiği üzere, bu davalar sonucunda genellikle anlaşma yoluna gidilmiş ve     

karşılıklı rızayla, erkek, kızı “muhala’a-ı şer’iyye”
468

 ile hul’ eylemiştir.  

İslam dinine göre birbirleriyle evlenmeleri yasak olanlar arasında süt kardeşler de 

yer alıyordu. Küçük yaşta akd edilen nikahın tescil edilmesi isteğiyle açılan davalarda, 

kızın, süt kardeşi olduğu için erkekle evlenmeyi kabul etmediği görülmektedir
469

. 

 

b. Mehir ve Başlık 

Evlenirken, kız tarafına geleneğe göre belli miktarlarda para veya mal vermek eski 

Türklerde ve diğer toplumlarda da görülüyordu. İslam hukukunda evlenecek erkeğin, 

kadına verdiği bedele mehir deniyordu. Mehir, mutlak surette kadının hakkıydı ve 

                                                
465   KŞS 14 / 141, Kurancılı karyesinden Aişe, eniştesi Abid’in, haberi olmadan kendisini Kılık oğlu 

Ali’ye nikahladığını ve Ali’nin kendisini mesva-yı şer’i olan menziline davet ettiğini söyleyerek 
itiraz etmektedir. Ali ise Aişe’nin nikah için eniştesini vekil tayin ettiğini, nikahın karye imamı 

Osman Efendi tarafından şahitler huzurunda kıyıldığını ifade etmekte ve Aişe’nin “akdi, hane 

derununda bulunan  tandırlıkta duyarak kabul eylediğini” şahitlerle ispat ettiği görülmektedir. KŞS 

14 / 80, Nikahın ispat edilmesi ile ilgili belge. 
466   KŞS 14 / 98, Kaman karyesinden Halil, Mavi Hatun ile nikahlandığını ama onun menziline 

gelmediğini iddia ettiğinde Mavi nikah akdini inkar ediyor. Bunun üzerine nikaha şahit olanlar, 

Mavi’nin babasını vekil tayin ederek nikahın akd edildiğini, Mavi’nin ise ikamet eyledikleri ahur 

sekisinin direk arkasında hazır olup akdi istima ederek sükut ettiğini söylüyorlar. Bu konuda müftüye 

başvurulduğunda, müftü “şahitlerin tezkiye olunmaları iktiza eder ve merkum Mavi Hatun’un ol 

vakit akdi işittikde sükutu rızadır” diye fetva veriyor.  
467   KŞS 14 / 62, 91, 284, 318, 421. 
468   Karşılıklı anlaşma ile boşanma, bkz. Halil Cin, Eski Hukukumuzda Boşanma, Selçuk Ü. Yayınları, 

Konya 1988, s. 72.(Bundan sonra bu esere yapılan atıflarda “Boşanma”^kısaltması kullanılmıştır. 

Muhala’a ile ilgili olarak ayrıca bkz. “Boşanma” kısmı. 
469   KŞS 14 / 160, Akçaağıl karyesinden Ali, amcası kızı Fatıma ile ikisi de sagirler iken nikahlandıkları 

için şimdi mesva-yı şer’i olan menziline davet edince, Fatıma, Ali’nin reza’an kardeşi olduğunu ifade 

ediyor. KŞS 14 / 232. Aynı karyeden Derviş oğlu Şükrü sagir iken Hacı Hüseyin’in kerimesi 

Fatıma’yla nikahlandıklarını belirtip şimdi nikahın tescil edilmesini istediğinde, Fatıma, Şükrü’nün 

reza’an kardeşi olduğunu ve kendisinin başka birine nikahlı olduğunu ifade ediyor. 
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babanın, kardeşlerin, diğer akrabaların bunda hiç hakkı olmadığı gibi, kocanın da hakkı 

olmadığı kesin kurallara bağlanmıştı
470

. 

Mehir, muaccel ve müeccel olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Nikah akdinden önce 

veya akid sırasında verilen mehire, mehr-i muaccel adı veriliyordu. Mehr-i müeccel ise 

evlenme sırasında erkeğin kadına peşin olmayarak sonradan vermeyi taahhüt ettiği 

miktardı
471

. Eğer nikah akdi sırasında müeccel miktarı tespit edilmezse, boşanma ve 

ölüm halinde emsallerine göre veya vereselerin kendi aralarında takdir edecekleri 

miktara göre, belirli bir para mehr-i müeccel adı altında terekeden düşürülerek kadına 

verilirdi
472

. 

Mehrin miktarı evlenecek kişilerin ekonomik durumlarına, o dönemin şartlarına ve 

karşılıklı anlaşmaya göre değişiyordu. Kırşehir’de 1875-1884 yıllarını kapsayan 253 

tereke kaydında mehr-i müeccelin 150-600 guruş arasında değiştiği
473

, sadece bir 

belgede 1500 guruş olduğu
474

 görülmektedir. Bu terekelerin büyük bir kısmında ise 

mehr-i müeccelin 200-250 guruş arasında belirlendiği tespit edilmektedir. 

1884-1892 yılları arasındaki terekelerin yine büyük bir kısmında mehr-i müeccelin 

200 guruş olduğu görülmektedir
475

. 

1896-1899 yılları arasını ihtiva eden 14 numaralı sicilde mehir miktarının 

belirtildiği 22 belgede mehr-i muaccel 200-1550 guruş, mehr-i müeccel ise 100-1550 

guruş arasında değişmektedir. Bu mehirlerin belge sayısına göre miktarları da 

şöyledir
476

: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
470   Özdemir, a.g.m., s. 113. 
471   Köstüklü,  Yalvaç’ta  Aile, s. 37. 
472   Özdemir, a.g.m., s. 114. 
473   KŞS 1. 
474   KŞS 1 / 3, 1296 (1879). 
475   KŞS 6 ve 10. 
476   KŞS 14. 



 114 

Tablo 9a                             Tablo 9b   

1896-1899 Yılları Arasında Mehr-i Muaccel Miktarı              1896-1899 Yılları Arasında Mehr-i Müeccel Miktarı 

Mehr-i muaccel miktarı (guruş) Belge Sayısı  Mehr-i müeccel miktarı (guruş) Belge Sayısı 

200 
300 
500 
600 
800 
999 

1000 
1500 
1550 

1 
1 
7 
1 
3 
1 

5 
2 
1 

 100 
150 
200 
250 
300 
500 

600 
800 
1000 
1500 
1550 

1 
1 
1 
2 
2 
5 

1 
1 
5 
2 
1 

TOPLAM 22  TOPLAM 22 

 

Mehir miktarı izinnamelere de kaydediliyordu
477

. Mehir olarak zaman zaman 

hınta, şair, öküz, altın gibi şeyler de verildiği oluyordu
478

. 

Evlenecek erkeğin, kızın babasına veya  yakınlarına bir bedel ödemesi İslam 

hukukuna göre caiz olmamasına rağmen “başlık” ve çeşitli adlarla kızın yakınları 

tarafından para ve mal alındığı görülmektedir. Başlık alıp verme karşılıklı rıza ile 

oluyordu. Ancak nikah akdinden sonra evliliğin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya 

aileler arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde, verilenlerin geri istenmesi söz konusu 

oluyor ve ödenen meblağın başlık veya mehir olup olmadığı dava konusu ediliyordu
479

. 

Mehirle ilgili Sadaret’e arzuhal yazıldığı da görülmektedir. Toklukeman köyünden 

redif mülazimi Haşim Ağa, kardeşi Elif’i Türkman İsmail’e tezvic etmek üzere 3000 

guruş mehr-i muaccel alıp düğün yaptığını, İsmail memleketinde bulunmadığı halde, 

kardeşi Ali Ağa’nın “3000 guruşu rüşvet verdim” diye pederini dava ettiğini belirttikten 

                                                
477   KŞS 10 / 84, 15 Şaban 1306 (16 Nisan 1889) 
478   KŞS 14 / 98, mehr-i müeccel 500 guruş, mehr-i muaccel de 200 guruş kıymetli 200 çerik hınta, 100 

guruş kıymetli 100 çerik şair ve 500 guruş kıymetli bir res öküz. 
479   KŞS 14 / 55, Savcılı karyesinden Meryem Hanım, Hasan’ın kerimesi Sultan’ı, oğlu Mehmed’e 

nikahlayıp, başlık namıyla Hasan’a 450 guruş nakid ile davar, dana, bir top şitari, üç mecidiye 

verdiğini belirtip, zifaftan evvel oğlu vefat ettiğinden verdiklerini geri istemekt edir. Hasan ise  

“başlık” namıyla bir şey almadığını ancak zikr olunan meblağın mehir namıyla kerimesine verildiğini 

iddia etmektedir. Müftüye sorulduğunda, müftü “Meryem Hanım iddiasını ispat ederse verdiklerini 

alabileceği, Hasan ispat ederse, mehr-i muaccel olarak alınanların iade olunmayacağını” fetva 

vermiştir. 
 KŞS 14 / 125. Sıddıklı karyesinden Osman, kardeşine 4 yıl önce Ümmühan’ı nikahladığını ve 12 lira-

yı Osmanî, annesi Hadice’ye başlık verdiğini ve kardeşinin 4 yıldır İzmir’de bulunduğunu belirtip, 

Ümmühan, Kürt karyesinden Cemil tarafından cebren kaçırıldığından, verdiği parayı talep etmiştir. 

Hadice’nin inkarı üzerine, başlık namıyla 12 Osmanlı lirası verdiğini şahitlerle ispat ettiği 

görülmektedir. 

 KŞS 14 / 137. Sofular karyesinden İsmail ve  14 / 181; Hanyeri karyesinden Osman başlık diye 

verdiklerini geri istemişlerdir. 
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sonra, elinde davaya uygun fetva bulunduğunu bildirmekte ve Niğde kaimmakamına bir 

kıt’a emirname gönderilmesini arz etmektedir. Bu arzuhal üzerine Sadaret’ten Niğde 

kaimmakamına “şer-i şerif ve meclis marifeti ile fetva-yı şerife rüyet olunarak sübut 

maddeye göre lahık olunacak hükmün icrası” hususunda şukka gönderildiği tespit 

edilmektedir
480

. 

 

c. Cihaz 

İslam hukukuna göre kızın veya ailesinin, evlenirken erkeğe belirli bir şey vermesi 

ve cihaz yapması zorunlu değildir. Fakat cihaz yapımı Türk geleneklerinden olması 

hasebiyle, İslamiyet’ten sonra da devam etmiş, kız aileleri imkanlarına göre cihaz 

hazırlamışlardır. 

Kırşehir’de de kız aileleri ekonomik durumlarına göre cihaz yapıyorlardı.          

Ahievran Mahallesi’nden Mehmet Efendi’nin kızı Ümmügülsüm’e verdiği cihaz malı 

şöyleydi
481

: 

bir kat yatak 10 adet terlik Acem şalı 

değirmi pelas 10 çift yün çorap püskül ve tepecik fes 

parça nuhas evani şerit takımı arap çarı 

seccade, minder sevaî entari şelvar 

bir çift halı yastığı Bağdadî entari kundura 
bir sandık salta bir takım elbise 

dört davar boyun bağı 8 mahmudiye altını 

   2 mecidiye altını 

   gümüş burma 

Cihaz eşyası tarafların imzaladığı bir kağıda veya deftere yazılıyordu. Cihaz 

kadının hakkıydı. Boşanma ve ölüm gibi durumlarda kadın cihaz eşyasını zevcinden 

veya terekesinden talep edebiliyordu. Karacaviran köyünden Fatıma Hatun ve zevci 

Mükremin arasında süren talak davasında, Fatıma Hatun evlenirken getirmiş olduğu 

cihazın, elinde bulunan bir kıt’a defter mucibince “bir yanlama, bir çift namazlağa, halı 

namazlağa, bir kilim, dört heğbe, bir çift halı yastığı, çubuklu pala, 20 adet çorap, on 

çift terlik, Mahmudiye altını, iki çift sim burma, sim gerdan, bir sandık, kutni entari, 

çuha salta, şalvar ki toplam 2500 guruşluk eşya” olduğunu söylemektedir
482

. 

                                                
480   BOA, A. MKT. DV 194 / 55, 21 Zilhicce 1277 (30 Haziran 1861). 
481   KŞS 14 / 9,11 Temmuz 1312 (23 Temmuz 1896). 
482  KŞS 14 / 50. 19 Teşrin-i sânî1312 (1 Aralık 1896) 

 Yine KŞS 14 / 128’de; Kayabaşı Mahallesi’nden Meryem ve zevci Ali arasındaki talak davasında 

Meryem götürmüş olduğu cihazı (yatak, yanlama, pelas, sandık, entari, yelek, kundura, nısf şirelik) 

taleb etmektedir. 
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Cihaz adıyla erkek tarafından kadına, evlilikten önce giyim ve ziynet eşyası 

verdiği de görülmektedir
483

. 

Kızın yaptığı el işlemeleri ve cihaz eşyaları sandığa konuluyordu. Düğün sırasında 

kızın sandığı ve diğer cihazı erkeğin yakınları ve arkadaşları tarafından özel bir törenle 

götürülüyordu. Sandık içinde yer alan terlik, çorap, boyun bağı gibi eşyalar düğünden 

sonra “adet-i belde” üzerine komşulara ve erkeğin akrabalarına hediye olarak 

veriliyordu
484

. 

 

2.  Ailede  Eş  Durumu 

İslamiyet zarurî olan hallerde birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermekle 

birlikte, tek kadınla evliliği ideal olarak görmektedir
485

. Osmanlı Devleti’nde şimdiye 

kadar yapılmış araştırmalarda tek eşle evliliğin geçerli olduğu görülmektedir
486

. XIX. 

yüzyılın ortalarında Türkiye’de bulunmuş olan Ubucini, Avrupa’da Türkiye hakkında 

birçok önyargı olduğunu ama sanılanın aksine Türkiye’de çok kadınla evliliğin son 

derece nadir görüldüğünü belirterek, İstanbul’da Müslüman nüfusunun beşte dördünün 

bir tek hanımı bulunduğunu, taşralarda ise çok eşliliğe daha az rastlandığını 

bildirmektedir
487

.  

Kırşehir 1, 6 ve 10 numaralı sicillerin muhtevi olduğu belgelerin çoğunluğu 

terekelerdir. Bu terekeleri eş durumu bakımından incelemeye çalıştık. Bunlardan 

kadınlara ait olan, eşi olmayan ve ilgili kısımları silinmiş olduğu için evli olup  

 

 

                                                
483  KŞS 14 / 357 , 15 Şubat 1314 (27 Şubat 1899), Mucur Taburu Binbaşısı Ali Efendi, Akile Hanım’a 

cihaz namıyla “ipekli çar, cevizden sandık, mavi elbise, sırmalı kundura ve potin, sırmalı fes, püskül, 

döşek, çarşab, fanila elbise, yaldızlı küpe, Acem şalı, Hamidiye Altını, v.d.” vermiştir.  
484  KŞS 14 / 14, Ağustos 1312 (1896) 
485  Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C. 2, Azim Dağıtım, İstanbul (tarihsiz).  
486  Faroqhi, a.g.e., s. 117, Köstüklü,  Yalvaç’ta Aile, s.  41-46, Özdemir. a.g.m., s. 117-118; Tuş, Aynı 

tez, s. 135; Yolalıcı, a.g.e., s. 56; Cansız, a.g.m., s. 221. 
487   H. A. Ubucini, Türkiye 1850, (çev. Cemal Karaağaçlı), C. I, s.88; C. II, s. 477-478, 1001 Temel Eser,  

       İstanbul. Ayrıca, Ubucini,  “Gerçi Kur’an, dört kadına varıncaya kadar bir evlilik hürriyeti vermiştir,  
      ama  bu  hürriyetin ve müsadenin  etrafını öyle vazifeler ve öyle mecburiyetlerle çevirmiştir ki, böyle  

      bir  davranışı  ancak  hak ve  adaleti  gözetebilecek  kimseler  yapabilir  ve  zaten  öyle  kimseler  de  

      haksızlığa meydan vermemek için tek kadınla evlenirler. Aynı zamanda  Kur’an,  tek kadınla evliliği  

      övmektedir” demektedir. Bkz. a.g.e., s. 88. 
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olmadığını anlayamadığımız terekeleri incelememize dahil etmedik. 1875 – 1884 

yıllarını ihtiva eden 1 numaralı sicilde incelenen 248 aileden 28’i iki eşli, 220 aile ise 

tek eşlidir. İkiden fazla eşin bulunduğu aileye tesadüf edilmedi. Bu durumu % ile ifade 

edersek, 248 ailenin % 88,7’si tek eşli, % 11,3’ü ise iki eşlidir. 

1884-1887 yılları arasındaki belgelerin bulunduğu 6 numaralı sicilde incelenen 

177 aileden 23’ü iki eşli, 154’ü tek eşlidir. Diğer bir ifadeyle 177 ailenin % 87’si tek 

eşli, % 13’ü iki eşlidir. Bu sicilde de ikiden fazla eşli olan aileye tesadüf edilmedi. 

1887-1892 yıllarını kapsayan 10 numaralı sicilde yer alan 219 ailenin 27’sinde 

birden fazla eş bulunmaktadır. 192 ailede ise tek eşle evlilik görülmektedir. Bu 219 

ailede tek eşlilik oranı % 87,7 çok eşlilik oranı % 12,3’dür. Birden fazla eşin bulunduğu 

27 aileden 24’ü iki eşli, 3’ü ise 3 eşlidir. 

1875-1892 yılları arasındaki tüm belgeleri beraber değerlendirdiğimizde 644 

ailenin % 87,8’inin tek eşli olduğu görülmektedir. Birden fazla eşle evliliğin olduğu 78 

ailenin 68’i köyde, 15’i ise şehir veya nahiye merkezinde oturmaktadır. Bu ailelerin 

gelir durumunu incelediğimizde, 542 guruştan 46 000 guruşa kadar değişik gelir 

düzeylerine sahip oldukları tespit edilmektedir
488

. Buna göre gelir durumu ile çok eşlilik 

arasında doğru orantı bulunmadığı söylenebilir. 

Birden fazla evliliğin hangi sebeplerle yapıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip 

değiliz. Ancak bazı evliliklerin ilk hanımdan çocuk olmaması nedeniyle yapıldığı 

görülmektedir
489

. Çünkü çok eşli bu ailelerin bir kısmının hiç çocuğu bulunmadığı
490

 

veya çocukların ikinci hanıma ait olduğu tespit edilmektedir
491

. Çocuk sebebiyle ikinci 

                                                
488   Birden fazla eşle evliliğin görüldüğü 78 ailenin gelir düzeyleri şöyledir:  

Gelir düzeyi (guruş) Aile Sayısı 

0 – 5000 

5000 – 20.000 

20.000 ve yukarısı 

48 

18 

12 

Toplam 78 

 Ayrıca eş durumlarını gösteren grafik için bkz. EK : 1. 
489   Diğer  Anadolu  şehirlerinde de  aynı  anda  birden  fazla  evliliğin g enellikle  çocuk  edinme ihtiyacı  

       nedeniyle yapıldığı anlaşılmaktadır. Bkz.  Köstüklü,  Yalvaç’ta  Aile, s. 41-46;  Yolalıcı,  a.g.e., s. 56;  

       Tuş, Aynı tez, s. 135. 
490   KŞS 1 / 233, 301 numaralı belgelerde, müteveffa Ömer ve Osman’ın iki hanımları bulunmakla 

birlikte hiç çocukları yoktur.  
491   KŞS 1 / 327, 15 R.evvel  1301 (14 Ocak 1884), İsahoca köyünden vefat eden Hacı’nın Zeyneb ve 

Fatıma isminde iki hanımı vardır. Sagir beş çocuğunun annesi Fatıma’dır. 6 / 8, 11 Receb 1301 (7 

Mayıs 1884), Sarıcılar Obası köyünden Mehmed oğlu İbrahim’in Fatıma ve Elife isminde iki hanımı 

bulunmaktadır. İki çocuğunun annesi, ikinci hanım olan Elife’dir. Bu konuyla ilgili diğer örnekler 

için bkz. 6/ 9, 110, 175 – 10 / 9, 276, 311. 
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bir evlilik yapıldığı, boşanma ile ilgili bir davada tarafların ifadesinden de 

anlaşılmaktadır.  Battal oğlu Ali, mahkemede Elmas ile 20 sene önce evlendiğini, 

mezburun çocuğu olmamasından dolayı üzerine teehhül etmesi hakkında vuku bulan 

muvafakat ve mezuniyet üzerine üç sene önce Fatıma ile nikahlandığını ifade 

etmektedir
492

. Örnekten anlaşılacağı üzere, ikinci evlilik bir zaruret neticesinde 

olmuştur. Bu evliliğin  geçerli bir sebebi olduğundan, çevrenin ve muhtemelen ilk eşin 

rızası alındıktan sonra yapıldığı söylenebilir.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, daha önce yapılan araştırmalarda da 

görüldüğü üzere
493

, Kırşehir’de tek eşle evlilik hakimdir. Birden fazla eşle evlilik bazı 

istisna durumlar dışında tercih edilmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
492   KŞS 14 / 158, bu belgede ilk hanım olan Elmas ile ikinci hanım Fatıma arasında çıkan 

anlaşmazlıktan dolayı Elmas evini terkedip biraderinin hanesine gitmiştir. Ali ise Elmas’ın tekrar eve 

dönmesini istemektedir. 
493   Özdemir. a.g.m., s. 117-118, Kırşehir’e ait 26 tereke üzerinde yapılan araştırmada tek evlilik oranı  % 

83,33, iki eşle evlilik oranı ise % 16,66’dır. 
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3.  Ailede  Çocuğun  Durumu ve Çocuk Hakları ile İlgili Müesseseler 

a. Çocuk Sayısı ve isimleri 

Kırşehir ailesindeki çocuk sayısını terekelerden tespit edebiliyoruz. 

 

Tablo 10: 1875-1884 Yılları Arasında Köy ve Şehir Merkezindeki Ailelerin Çocuk 

Sayısı
 
   (KŞS 1. Bkz. EK : 2a) 

Aile Sayısı Çocuk Sayısı 

Köy Şehir Merkezi 

Toplam Aile Sayısı 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk 

5 çocuk 

6 çocuk 

7 çocuk 

8 çocuk 

9 çocuk 

10 çocuk 

11 çocuk 

Hiç çocuğu olmayan 

26 

31 

29 

27 

32 

10 

7 

8 

2 

2 

11 

7 

10 

15 

13 

8 

8 

5 

4 

1 

- 

- 

- 

2 

36 

46 

42 

35 

40 

15 

11 

9 

2 

2 

1 

9 

TOPLAM 182 66 248 

 

1875-1884 yılları arasında aile başına düşen ortalama çocuk sayısı köyde 3,65, 

şehir merkezinde ise 3,28’dir. 
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Tablo 11: 1884-1887 Yılları Arasında  Çocuk Sayısının Dağılımı
 
  (KŞS 6. Bkz. EK : 2b.) 

Aile Sayısı Çocuk Sayısı 

Köy Şehir Merkezi 

Toplam Aile Sayısı 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk 

5 çocuk 

6 çocuk 

7 çocuk 

8 çocuk 

Hiç çocuğu olmayan 

16 

34 

35 

23 

12 

14 

3 

4 

1 

2 

7 

10 

6 

3 

2 

- 

2 

3 

18 

41 

45 

29 

15 

16 

3 

6 

4 

TOPLAM 142 35 177 

 

1884-1887 yıllarında aile başına düşen ortalama çocuk sayısı köyde 3,36, şehir 

merkezinde 3,28’dir. 

 

Tablo 12: 1887-1892 Yılları Arasında Çocuk Sayısının Dağılımı (KŞS 10. Bkz. EK: 2c)
 494

 

Aile Sayısı Çocuk Sayısı 

Köy Şehir Merkezi 

Toplam Aile Sayısı 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk 

5 çocuk 

6 çocuk 

7 çocuk  

8 çocuk 

9 çocuk 

10 ve yukarısı 

Hiç çocuğu olmayan 

16 

34 

23 

40 

25 

7 

10 

6 

4 

2 

1 

6 

17 

14 

4 

5 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

22 

51 

37 

44 

30 

8 

11 

7 

4 

3 

2 

TOPLAM 168 51 219 

 

1887-1892 yılları arasında aile başına ortalama çocuk sayısı köyde 3,89, şehir 

merkezinde 3,01’dir. 

Terekeler genel olarak değerlendirildiğinde 1875-1892 yılları arasında aile başına 

düşen ortalama çocuk sayısında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Köy ve  

                                                
494   Genel olarak 1875-1892 yılları arasında aile başına düşen ortalama çocuk sayısı için bkz. EK :2d. 
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şehirde oturan aileler arasında da bariz farklılık bulunmamakla beraber köydeki ailelerin 

çocuk sayısı ortalaması, şehir merkezindeki ailelerin çocuk sayısı ortalamasından biraz 

yüksektir. Genel olarak ele alındığında ise ailelerin ortalama 3-4 çocuk sahibi olduğu 

tespit edilmektedir. Ailelerin gelir düzeyi dikkate alındığında, çocuk sayısıyla ekonomik 

durum arasında doğru orantılı bir ilişki saptanamadı. 

Gayr-i müslimlerdeki çocuk sayısı hakkında bizi genel sonuçlara götürecek yeterli 

belge bulunmamaktadır. Sicillerde gayr-i müslimlere ait olan 4 terekeden ikisi, aslen 

Kırşehirli olmayıp ticaret için gelen ve çocuk sayısı belirtilmeyen Rumlarındır
495

. Diğer 

iki terekede Kuşdilli Mahallesi’nden Ermeni Kesni’nin 1 çocuğu, Kavukciyan’ın ise 2 

çocuğu olduğu görülmektedir
496

. 

Çocuklara verilen isimler, ailenin inancını değer yargısını yansıtması bakımından 

önem arz etmektedir. Kırşehir ailesinin çocuklarına özellikle inancından kaynaklanan 

isimler verdiğini ve bu isimleri verirken de büyüklerinin ve sevip saydıkları yakınlarının 

ismini tercih ettikleri tespit edilmektedir. 

1875-1892 yıllarını ihtiva eden terekelerde ve diğer birkaç belgede bulunan çocuk 

isimleri incelendiğinde ilk on sırada yer alan isimler şöyle tespit edildi 
497

: 

 

Tablo 13a : En Çok Görülen Kız İsimleri          Tablo 13b:  En Çok Görülen Erkek İsimleri 

Toplam kız ismi: 994  Toplam erkek ismi: 1254 

Sırı 

No 

İsim Sayısı  Sıra 

No 

İsim  Sayısı 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Fatıma 

Aişe 

Zeyneb 

Emine 

Elife 

Meryem 

Ümmügülsüm 

Hadice  

Döndü 

Rukiye 

164 

103 

70 

47 

45 

41 

38 

36 

33 

32 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Mehmed 

Mustafa 

Ali 

Osman 

Ahmed 

Ömer 

Hasan 

Halil 

Hüseyin 

İbrahim 

169 

89 

83 

83 

73 

62 

53 

48 

44 

38 

 

 

                                                
495   KŞS 1 /17, 259. 
496   KŞS 10 / 63, 225. 
497   KŞS 1,6, 10. 
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 Bu  isimler  yanında  çocuklara  verilen  diğer  isimler de  Kur’an-ı  Kerim’de geçen,  

peygamberimizin  ashabına ait olan ve diğer İslamî özellik taşıyan isimlerdir
498

.  

Görülüş sıklığına göre diğer kız ve  erkek  isimlerinin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:  

  Erkek  isimleri  Yusuf (35),  İsmail (30),  Bekir (27),  Süleyman (27),  Haydar (26),  

Musa  (21),  Veli  (18),  Mahmud  (17),  Abdullah (16),  Abdurrahman (16),  Salih (14),  

Battal (12), Arif (11) vd.  

 Kız isimleri  Sultan (31), Kezban (24),  Havva (23), Esma (16),  Habibe (12), Hüsna  

(12),  Zeliha (11),  Asiye (10), Elmas (11) vd. 

Bununla beraber erkeklere; Serdar, Karacabeğ, Gazi, Timur, Alemdar, İmirza, 

Tosun, kızlara; Beğduday, Gülbeyaz, Gülbahar, Kiraz, Elmas, Karakız, Fındık, Mercan 

gibi isimler de verildiği görülmektedir. 

Çocuklar ve büyüklerin tanıtılmasında isimlerle beraber baba isimleri de 

kullanılmaktaydı. Bunun yanı sıra kadınların “Ahmed zevcesi Fatıma” gibi eşlerinin 

ismiyle tanıtıldıklarına rastlanmaktadır. Ayrıca kişiler, kendilerini başkalarından ayıran 

unvan ve lakaplarla anılmaktaydı. Bu unvan ve lakaplar, fizikî yapı, davranış, huy ve 

alışkanlıklar; mensup olunan millet, din, aşiret, aile; sahip olunan meslek, makam; 

eğitim durumu vs. özelliklere göre verilmekteydi 
499

.  

 

b. Vasî, Nâzır ve Kayyum Tayini 

Vasî, bir kimsenin mallarında veya çocuklarının işlerinde tasarruf etmek üzere 

nasb edilen kimsedir. İslam hukukunda eşin ve küçük çocukların veya değişik 

nedenlerle geçimini temin edemeyen çocukların nafakası babaya aittir. Babanın çeşitli 

nedenlerle bunu yerine getiremediği veya öldüğü durumlarda çocukların haklarının 

korunması ve malların idaresi için vasî tayin gereklidir
500

. Bir kimse tarafından 

ölümünden sonra malından veya çocukların işlerinde tasarruf etmek üzere tayin olunan 

vasîye vasiyy-i muhtar, hakim tarafından tayin olunana vasiyy-i mansub denir. 

                                                
498   Çocuk isimlerinin dağılımı ile ilgili grafik için bkz. EK : 3a,b.   
499   KŞS 1,6,10,14’ten tespit edilen bazı unvan ve lakaplar şöyledir: Gök, Kara, Sarı, Akça, Yanık, Topal,  

       Kıvrık,  Uzun,  Çolak,  Bıyıklı,  Boynueğri,  Karakıllı,  Çopur,  Kel,  Gözübüyük,  Seyrekbasan; Kürt,  

       Tatar, Göçmen,  Çerkes,  Arab;  Lafçı, Serd,  Tatlı, Çalı,  Mercimek, Çam; Molla, Şeyh, Hacı, Kahya,  

       Beşe, Hafız, Ağa, Efendi; Terzi, Kahveci, Odacı vs. 
500   Özdemir, a.g.e., s. 124. 
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Vasînin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere mal sahibi veya hakim 

tarafından gerektiğinde tayin olunan kişiye nâzır adı verilir
501

. 

Kırşehir şer’iye sicillerindeki terekelerde, varislerin kimler olduğu belirtildikten 

sonra sagirlere kimin vasî nasb olunduğu da ifade olunmaktadır. Bu belgelerden 

vasîlerin genellikle hakim tarafından tayin edildiği anlaşılmakta ve çoğunlukla 

çocuklara annelerinin vasî nasb olunduğu görülmektedir.Annenin öldüğü veya vasî 

tayin edilmediği durumlarda büyük kardeşler, amca, dayı, ced, cedde, ammete, amca 

kızı ve oğlu gibi yakın akrabalar vasî oluyordu. İdane ile ilgili birçok belgede eytam 

müdürünün  vasî nasb olunduğu görülmektedir. Az rastlanmakla beraber mahalle ve köy 

ahalisinden güvenilir birinin
502

 veya bir devlet görevlisinin vasî tayin edildiği de tespit 

edilmektedir
503

. 

Vasî, nâzır nasb olunacak kimsenin güvenilir, bu işi yapabilecek yeterlilikte 

olmasına dikkat ediliyordu. Mucur Taburu yüzbaşısı müteveffa Mustafa Efendi’nin 

çocukları Şükrü, Aişe ve Fatıma’ya “emanet ile bilinen ve vesayet uhdesinden gelmeğe 

kadire olduğu ihbar edilen” valideleri Fatıma Hatun vasî, üveği valideleri Nefise Hanım 

da nâzır nasb edilmiştir
504

. 

Çeşitli nedenlerle yörede bulunmayan “gâib” kimseler ile ikametgahı ve hayatta 

olup olmadığı bilinmeyen mefkudulara da vasiyy-i kayyum nasb ediliyordu. Kayabaşı 

Mahallesi’nden gâib Mehmed ve Abdullah’ın tevsiye-i umurlarına mahalle ahalisinden 

Osman’ın kayyum nasb edildiği
505

, Kızılağıl köyünden mefkud Halil’in malını hıfza 

kayyum olarak kardeşi Mehmed’in tayin edildiği görülmektedir
506

.  

Küçük çocuklar dışında akıl ve beden sağlığı, işlerini yürütmeye yeterli olmayan 

kişilere de vasî, nâzır ve kayyum tayin ediliyordu. Hamidiye Mahallesi’nden müteveffa 

Ali Usta’nın kebir oğlu Mecnun Hasan’a iyileşinceye kadar vasî ve nâzır tayini 

gerektiğinden validesi Vahide Hatun’un “müstakime olup umur-ı vesayeti rüyete 

kadire” olduğunun iki şahit tarafından tasdik edilip vasî nasb olunduğu 

                                                
501  Pakalın, a.g.e., C. III, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 584 ve aynı eser  C. II, s. 666. 
502   KŞS 14 / 92, 9 K.evvel 1313 (21 Aralık 1897).  
503   KŞS 10 / 76, 15 R.ahir 1306 (19 Aralık 1888); vasî Reji memuru Halil Efendi. 
504   KŞS 14 / 2, Haziran 1312 (1896). 
505   KŞS 1 / 66, C. Evvel 1297 (Mayıs 1880). 
506   KŞS 1 / 29, Ramazan 1297 (Ağustos 1880). 
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görülmektedir
507

. Yine cünun-ı mutbık
508

 illetine müptela olan Hamdi’nin tüm emlak, 

akar ve eşyasının idaresi vasiyy-i kayyumu olan Hidayet’e teslim edilmektedir
509

. 

Belgelerde görüldüğü üzere anne-babası ölen çocuklar yalnız bırakılmıyor, işlerini 

yürütmek üzere, bu işi yapabilecek, güvenilir ve öncelikle yakınları olan kişiler onları 

korumakla görevlendiriliyordu. Başka yerde olduğu için malını koruyamayacak 

durumda olanlarla hasta ve aciz olanların da haklarının korunması devlet tarafından 

kontrol altında tutuluyordu
510

. 

Çocukların ve bakıma muhtaç olanların giyim, beslenme, barınma gibi ihtiyaçları 

için, kendi mallarından günlük belli miktar nafaka mahkemece belirleniyor ve nafaka 

hücceti düzenleniyordu. Vasî ve nâzır bu hüccete göre harcama yapıyordu. Çocuğa ne 

kadar nafaka gerekli olduğu ise bu konuda bilgili ve güvenilir kişilere danışılarak 

belirleniyordu. Çocukların ihtiyaçlarının fazla olması durumunda, vasî bu hüccetle yine 

mahkemeye başvurup nafakanın arttırılmasını isteyebiliyordu. 

Sagirlere 1875-1900 yılları arasında genellikle günlük 30-40 para, daha sonraki 

yıllarda da 40-60 para  arasında nafaka takdir ediliyordu. Nafaka takdiri ile ilgili olarak 

sicillerden birkaç örnek vermek istiyoruz: 

Bağbaşı Mahallesi’nden müteveffa Hacı Mahmud Ağa’nın sagirlerinin vasîsi 

Osman Ağa, “sagirlerin nafaka ve kisve bahaya eşedd ihtiyaçla muhtaç olmalarıyla, 

babalarından kalan nükuddan nafaka ve kisve baha takdir buyurulmasını” isteyince, 

mahkemece sagirlere günlük birer guruş nafaka takdir edilmekte, gerektiğinde istidane 

ve sagirlerin mallarından yararlanması için vasîye izin verilmektedir
511

. 

Medrese Mahallesi’nden müteveffa Mehmed Ali Efendi’nin çocuklarının vasîsi ve 

valideleri Aişe Hatun’un başvurusu üzerine mahkemece günlük kırkar para nafaka 

takdir edilmiştir
512

. 

                                                
507   KŞS 14 / 140, Mart 1314 (1898). 
508   Kesilmeksizin devam eden akıl hastalığı, bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lügat, Ankara 1990, s. 181. 
509   KŞS 6 / 82, Zilkade 1302 (Ağustos 1885), bkz. EK : 15. 
510   Eytam, mecnun, gâib ve bunamışların mallarının ve haklarının korunması ile ilgili tedbirler, 1851’de 

çıkarılan Eytam Nizamnamesi ile 1870 yılında bu nizamnameye yapılan ilavelerde belirtilmiştir. Bkz. 

Düstur, I. Tertip, I. Cilt, 1289, s. 270-281. 
511   KŞS 14 / 19, Ağustos 1312 (1896), bkz. EK : 16. 
512   KŞS 14 / 343, K.sânî  1314 (1898). 
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Ahievran Mahallesi’nden vasî Aişe Hatun mahkemeye müracaat edip “sagirlere 

daha önce günlük 30 para nafaka takdir olunduğunu ama bunun yeterli olmadığını” 

söyleyince 30’ar para daha nafaka belirlenmiştir
513

. 

Kızılağıl köyünden müteveffa Osman’ın çocuklarının vasîsi amcası Ali’nin 

başvurusu üzerine, sagirlere günlük 40’ar para nafaka takdir edildiği görülmektedir
514

. 

Vasî, çocuğun nafakasının yetmediği durumlarda veya onun menfaati için, çocuğa 

ait malın satılmasını talep edebiliyordu. Bu hallerde, mahkemece araştırma yapılıyor, 

gerçekten malın satılması çocuğun faydasına olacaksa vasîsine bu konuda izin 

veriliyordu
515

. 

Baba çocuklarına bakmakla yükümlü olduğu için boşanma durumlarında, çocuklar 

annesinin yanında kaldığı zaman,  nafakaları yine babaya ait oluyordu. Bu konuyla ilgili 

olarak, annenin çocukları için babalarından nafaka talep ettiği belgeler şer’iye 

sicillerinde yer almaktadır
516

. 

 

c. Eytam Sandıkları 

Çocukların malını korumak ve haksızlığa uğramasını engellemek üzere kurulan 

eytam sandıkları aracılığıyla, çocuğun parası o büyüyünceye kadar değer kaybetmeden 

kalıyor, hem de bu para ihtiyaç sahiplerine belli şartlarla verilerek ekonomik hayata 

katkı temin ediliyordu. 

1851 yılında çıkarılan Eytam Nizamnamesi’yle bu sandıkların işleyişi hakkında 

gerekli açıklamalar yapılmıştı. Buna göre; bir kişi ölüp geride yetim bıraktı ise, 

terekenin tespiti ve satılacak eşya için mahkemeden gönderilen katip ve memurla 

birlikte, ayrıca Emval-ı Eytam Nezareti tarafından görevlendirilecek bir kişi de tereke 

kaydında hazır bulunacaktı. Terekenin ucuza gitmemesi ve kıymetinde satılması 

hususunda özen gösterilecekti. 

Bir yetimin eytam sandığındaki parası 10’u 11,5’tan (% 15) yani kesesi 6 guruş 10 

para hesabıyla kredi olarak veriliyordu. Eğer bu şartlarda borç verilmezse kesesi 5 guruş 

                                                
513   KŞS 1 / 18, Muharrem 1296 (Ocak 1879). 
514   KŞS 1 / 69, C.ahir 1297 (1880). 
515   KŞS 14 / 154; Hamidiye Mahallesi’nden Vahide Hatun, vasîsi olduğu mecnun oğlunun nafaka ve 

diğer ihtiyaçları için babasından mevrus olan menzil ve bahçedeki hissesinin ferağına, kendisine izin 

verilmesini talep edince, durum “erbab-ı vukuftan” sorulup, şahitlerin ifadeleriyle de zahir olduktan 

sonra, vasîye, ferağa izni havi bir kıt’a hüccet veriliyor. 
516   KŞS 1 /  36 – 14 / 335, 412. 
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(% 12) faizle borç verilebiliyordu
517

. 1870 yılında nizamnameye yapılan ilavelerle 

eytam sandıkları ile ilgili birkaç yeni düzenleme daha gerçekleşti
518

. 

Kırşehir’de de yetimlerin malı eytam sandıklarında korunarak nizamnamede 20 

yaş olarak belirtilen rüşdlerine kadar nemalandırılıyordu. Eytam sandıklarından 

öncelikle çocuğun yakınlarına olmak üzere diğer kimselere de idane yapılıyordu. İdane 

hüccetlerinde paranın ne kadar süre sonra ödeneceği ve paraya uygulanacak ribh miktarı 

belirtiliyordu
519

. Parayı istidane eden kimsenin en az bir kişiyi kefil göstermesi 

gerekiyordu. 

Ahievran Mahallesi’nden Derviş Mehmed, sagir Mustafa’nın vasîsi de olan eytam 

müdürü Hüseyin Efendi’den, sagirin malından olarak 4120 guruş 8 parayı bir sene 

müddetle istidane ettiğini ve sagirin malından iştira eylediği bir kıt’a Kelam-ı Kadim 

hediyesi için de 618 guruş ki toplam 4738 guruşun zimmetinde deyni olduğunu 

belirtmiştir. Şeyh Mustafa Efendi ve Mehmed Ağa kefil olduklarını bildirmişlerdir
520

. 

Keskin kazasından İsa, sagir Haydar’ın malından olmak üzere eytam müdürü 

yedinden 4393 guruş 30 parayı üç sene müddetle istidane ettiğini, sagirin malından 

iştira eylediği bir kitap semeninden dahi 1581 guruş ki toplam 5974 guruş 30 para deyni 

olduğunu ifade etmekte ve Hulusi Usta, İsa için kefil olmaktadır
521

. 

Kındam Mahallesi’nden Yusuf, sagir Ömer ve İbrahim’in malından olarak 10 000 

guruşu 5 sene müddetle istidane ettiğini ve sagirin malından iştira eylediğini mushaf-ı 

şerif hediyesinden  dahi 6 000 guruş ki toplam 16 000 guruş  deyni olduğunu ifade 

                                                
517   Köstüklü, Yalvaç’ta Aile, s. 61. 
518   Düstur, I. Tertip, 1. Cilt, 1289, s. 277-281; 16 Zilkade 1286 (17 Şubat 1870) tarihli irade ile zeyl 

edilen maddelerde, eytam, mecnun, ma’tuh ve gâibin mallarının eytam sandığında korunması, 

vasînin huzurunda muhasebeleri ve idanelerinin yapılması, rüşdünü isbat edenlerin ve dönen 

gâiblerin muhasebeleri, reşid olmadan başka yere gidenlerin işlemleri gibi konularda alınan bazı 

tedbirler yer almaktadır. 
519   Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslam dini de faizin her şeklini şiddetle yasaklamış ve Kur’an-ı 

Kerim’de muhtelif yerlerde bu yasaklama türlü şekillerde tekrar edilmiştir. Ancak iktisadî zaruretler 

ve halk arasındaki örf ve teamüllerin baskısı ile “muamele-i şer’iye” denilen bir yola başvurulmuştur. 

Sözde bir satış işlemiyle vakıf veya yetimlere ait paralarda olduğu gibi hayra hizmet ve halkın 

ihtiyacının teminini kolaylaştırmak için yapılan bu muamele, Osmanlı hukukçularının büyük bir 
kısmı tarafından benimsenmiştir. (Barkan, “Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel 

Gelişimi”,s. 71-74). ’Muamele-i Şer’iye ile elde edilen gelire “ribh=kar”, nema=gelir”, parayı gelir 

getirmek üzere vermeye istirbah deniyordu. XIX. yüzyılın ikinci yarısı başlarında böyle  dolambaçlı 

işlemlerden ayrı olarak, düşük orandaki ribh, resmen kabul edilmiştir. (Neşet Çağatay, Makaleler ve 

İncelemeler, Selçuk Ü. Yayınları, Konya 1983, s. 152). 
520   KŞS 1 / 52, 25 R.ahır 1297 (6 Nisan 1880), bkz. EK : 17. 
521   KŞS 14 / 177, 26 Eylül 1314 (8 Ekim 1898). 
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etmektedir. Yusuf’a, Abdurrahman, Tahsin ve Hacı Bekir Ağa’nın kefil oldukları 

görülmektedir
522

. 

Belgelerde görüldüğü üzere, asıl idane edilen para üzerine, senelik olarak 

belirlenen ribh miktarı muamele-i şer’iye ile Kelam-ı Kadim, mushaf-ı şerif hediyesi ve 

kitap gibi sagirin malından satın alınan bir eşya bedeli şeklinde gösterilmektedir. 

Sicillerdeki diğer idane ile ilgili belgeleri tedkik ettiğimizde de aynı durumla 

karşılaşıyoruz. İncelediğimiz dönemde Kırşehir’de ribh oranlarının senelik % 12 ve % 

15 oranında uygulandığı tespit edilmektedir. 

İstidane edilen para ribhiyle zamanı geldiğinde sandığa ödeniyordu. Eğer çocuk 

rüşdünü ispat etmemişse aynı kişiye veya başka birisine tekrar idane ediliyordu. İlk 

idane sırasında kesede 5 guruş idane harcı alınıyordu. Daha sonraki idanelerde bu 

miktarın yarısı oranında idane harcı tahsil ediliyordu
523

. Bu tekrar idane sırasında 

sagirin malının muhasebesi de yeniden yapılıyor, sagir için yapılan harcamalar ve 

vergiler düşünülüyordu. Çocuğun sahip olduğu bağ, tarla gibi gayr-i menkullerden 

gelen gelirler de malına ekleniyordu. Çocuk 20 yaşını doldurduğunda eytam sandığında 

bulunan parasını, o zamana kadar ilave olunmuş ribhi ile beraber talep ediyordu. 

Hacımirza köyünden müteveffa Hacı Mehmed’in sagir oğlu Mehmed Gazi 

rüşdünü iddia ederek, 20 yaşını mütecaviz bulunduğu, rüşdüne vasıl, iane-i vasiden 

müstağni ve kendi umurunu bizzat rüyete kesb-i iktidar eylemiş olduğunu belirtip, 

pederinden mevrus malını ribhiyle birlikte, eytam müdürü Hacı Hasan Efendi’den talep 

ediyor. Aynı köyden Osman Efendi ve Ali Usta, Mehmed Gazi’nin akil ve balig olup 20 

yaşını doldurduğuna ve kendi işini bizzat yapabildiğine şahitlik ediyorlar
524

. 

Rüşdünü bu şekilde ispat edenlerin mallarının muhasebesi yapılıp eytam 

sandığındaki paraları ellerine teslim ediliyordu. Bu muhasebe kayıtlarında asıl malları, 

ribh miktarı, mallarına eklenen gelirler, yapılan masraflar ve vergiler belirtiliyordu. 

 

Yapılan bu muhasebe işlemiyle ilgili iki örnek vermek istiyoruz: 

                                                
522   KŞS 14 / 340, 1 Ramazan 1316 (13 Ocak 1899). 
523   Düstur, I Tertip, 1. Cilt, 1289, s. 273-274.. 
524   KŞS 14 / 136. 18 Şubat 1313 (2 Mart 1898). 
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- Karacalı, müteveffa Süleyman’ın oğlu Osman isbat-ı rüşd etmekle, vasisi, 

marifet-i şer’i şerif ve eytam müdürü marifetiyle malının muhasebesi 25 R.evvel 1300 

(3 Şubat 1883)
525

. 

 

Meblağ 

(guruş)  

2637   asıl malı 

2772   meblağ-ı merkumun 25 R.evvel 93 / R.evvel 1300, yedi senelik  

  müddette ribhi 

5409 

    69   talimat gereği faizden guruşda bir para eytam müdiriyetine ait olmakla  

  tenzili lazım gelen 

5340 

1620  müddet-i mezkurda sagirin nafakasına sarf olunan 

3720 

   37  20 para             muhasebe harcı 

3680  20 para 

 

- Aşıkpaşa Mahallesi’nden, müteveffa Boynukara oğlu Osman’ın oğlu 

Mustafa’nın muhasebesi 25 R.ahir 1305 (10 Ocak 1888). 
526

 

Meblağ 

(guruş)  

4449   asıl malı 

5111   meblağın 25 R.ahir 97 / 25 R.ahir 305, 8 senelik ribhi. 

9560 

  800   mezkur bağın 8 senelik gallesi 

  560  mahallede vaki hanenin 8 senelik icarı 

10920 

  4320  müddet-i mezkurda sagirin nafakasına sarf olunan 

6600 

  128  ribh-i mülzem makbuzundan guruşda bir parası 

6472 

  185  8 senelik vergü-yi müterakimesi 

6287 

    32  muhasebe harcı 

6255 

 

 

 

                                                
525   KŞS 1 / 256. 
526   KŞS 10 / 62, bkz. EK : 18. 
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Muhasebesi yapılıp paraları teslim edilenlerden, paralarının ödendiğini gösteren 

bir makbuz senedi alınıyordu. Muhasebe sırasında hasıl olan ribhden guruşda bir para 

eytam müdürüne kalıyordu. Ayrıca ribh eklenen paradan kesede 5 guruş muhasebe harcı 

alınıyordu
527

. 

Gâib ve mefkudların paraları da eytam sandığında değerlendiriliyordu. Bunların 

idane, ribh ve muhasebe işlemleri, nizamnameye göre aynı sagirler gibi 

yürütülüyordu
528

. Gâib veya mefkud döndüğünde eytam sandığındaki parası, hasıl olan 

ribh ve gelirleriyle beraber ödeniyordu. Gittikleri yerden dönmeyip, öldüğü 

kesinleşenlerin malları varislerine taksim ediliyordu
529

. 

 

d. Buluğ Muhayyerliği  

İslam hukuku, küçük erkek ve kızların velileri tarafından evlendirilmelerini kabul 

etmiştir 
530

.  Baba veya veli, çocuklarını küçükken akit olarak evlendirebiliyor ve karı-

koca hayatı eşlerin buluğa ermeleri ile başlıyordu. Bu durumda olan küçükler buluğ 

çağına geldiklerinde mahkemeden evlenme işlemlerinin yapılması ve izinnamelerinin 

verilmesini  talep ediyorlardı. Böylece evlilik akdi şer’iyye siciline kaydediliyordu 
531

.  

Fakat taraflardan birinin evlenmeyi kabul etmemesi de sık karşılaşılan durumlardandı. 

İslam hukuku, veli veya vasî tarafından evlendirilen küçüğe, buluğa erdikten sonra 

evliliği feshettirme yetkisini tanımıştır. Kadı kararına dayandığı için adlî boşanma 

olarak belirtilen bu yetki evlendirilen küçükler tarafından kullanılmaktaydı 
532

.  

Baba ve dedesinin dışında bir yakınının küçük yaşta evlendirdiği kız ve erkeğin, 

buluğa erdikten sonra bu evliliği isteyip istememe tercihi hıyârü’l-buluğ (buluğ 

muhayyerliği) olarak adlandırılmaktadır 
533

.  Ancak bazı özel durumlarda, velayet 

hakkını  kötüye kullanan baba  veya dedenin kararı karşısında da evlenecek kişiler 

seçim hakkını kullanabiliyordu 
534

.  

                                                
527   Düstur, I Tertip, C.1, 1289, s. 274. 
528   KŞS 1 / 56, 101, 105. 
529   KŞS 1 / 248 – 6 / 200. 
530   Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konya 1988, s. 77. 
531   Köstüklü,  Yalvaç’ta Aile, s. 29. 
532   Cin, Boşanma, s. 91. 
533   Vehbe Zuhaylî, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, (çev. Ahmet Efe ), C 9, Feza Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 

277, 281 
534   Köstüklü, Yalvaç’ta Aile, s. 30. 
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Kırşehir’de incelediğimiz dönemde küçük yaşta evliliklerin yapıldığı 

görülmektedir. Ancak, nikahlanmış küçüklerin buluğ çağından sonra başka biriyle 

nikahlarının yapılması, babası ve dedesi tarafından nikahlanan küçüğün bu nikahı 

istememesi veya genellikle kız tarafının bu nikahın yapıldığını inkar etmesi gibi 

sebeplerle çıkan anlaşmazlıklar mahkemeye intikal etmiştir. Bu nikahlarla ilgili birkaç 

örnek vermek istiyoruz:  

Hacımirza köyünden Musa, kardeşi Ali’nin kızı Hadice’yi -babasının velayetiyle-, 

12 sene önce üç yaşında iken oğlu Ömer’e nikahlamış, fakat Ali’nin, kızı Hadice’yi 

başka birine nikahlamak niyetinde olması nedeniyle aralarında husumet oluşmuştur. 

Ömer, babası ve amcası arasındaki bu husumetin önüne geçmiş ve karşılıklı rıza ile 

Hadice’yi muhala’a-ı şer’iyye ile hul’ eylemiştir 
535

.   

Mucur nahiyesine bağlı Çekdim köyünden Emir Ali oğlu Halil İbrahim ile Ali kızı 

Neslihan daha küçükken nikahlanmışlar,  buluğ çağından sonra Halil İbrahim, 

Neslihan’ın evine gelip kendisine itaat etmesini istemiş ve mahkemeye bu konuda 

dilekçe yazmıştır. Fakat Neslihan’ın bu evliliği istememesi nedeniyle aracılar vasıtasıyla 

davasından vazgeçerek anlaşma yoluna gitmiş ve Neslihan’ı hul’ eylemiştir 
536

.  

Kurugöl köyünden, Kör Ahmet oğlu Mehmed, Süleyman kızı Fatıma ile ikisi de 

küçük iken, 500 guruş mehr-i muaccel tesmiyesiyle nikahlandıklarını belirterek, 

Fatıma’nın evine gelip kendisine itaat etmesini istemiştir. Fatıma, vekili aracılğıyla bu 

duruma itiraz etmiş, sonunda anlaşmaya varılarak 4 Osmanlı lirası karşılığında, 

Mehmed davasından vazgeçmiştir 
537

. 

Yenice Mahallesi’nden Hacı İbrahim oğlu Yusuf, Hacı Hüseyin kızı Aişe ile 

küçükken nikahlandıklarını iddia ederek,  Aişe başka birine nikahlandığından, bu 

nikahın feshedilmesini ve   kendi evine gelmesini talep etmiştir. Hacı Hüseyin Ağa ise 

bu nikahı inkar ederek, kızını, 35 gün önce şahitler huzurunda başka birine 

nikahladığını ifade etmiştir 
538

.  

Hacıhasan Mahallesi’nden Bekir oğlu İsmail, 13 sene önce oğlu Bekir’e, Ömer’in 

kızı Sultan’ı babası velayetiyle nikahladığını, ama şimdi Sultan’ın Ahmet oğlu Hamdi 

                                                
535   KŞS 14 / 62 ve devamında 91, 17 Haziran 1313 (29 Haziran 1897). 
536   KŞS 14 /178, 29 Eylül 1314 ( 11 Ekim 1898). 
537   KŞS 14 / 284, 29 T.sânî 1314 ( 11 Aralık 1898). 
538   KŞS 14 / 318, 20 K.evvel 1314 ( 1 Ocak 1899). 
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ile nikah akdettiğini belirterek, bu ikinci nikahın sahih olmadığı iddasında bulunmuştur. 

Sultan ve babası ise küçükken yapıldığı söylenen bu nikahı inkar etmişlerdir. Hamdi de 

Sultan ile 26 gün önce nikahlandığı konusunda yemin vermiştir 
539

. 

Belgelerde görüldüğü üzere bu davaların hemen hepsinde anlaşma yoluna 

gidilmiş, kız ve ailesinin istemediği bir evlilik gerçekleşmemiştir. Şer’i olarak nikahın 

feshedilemediği durumlarda, karşılıklı rızaya dayalı olarak muhala’a ile sorun 

çözülmüştür.  

 

4. Boşanma 

İslam hukuku, prensip itibariyle, evlenmenin eşler arasında sürekli bir hayat 

ortaklığı kurmasını kabul eder. Bununla birlikte İslam hukukunda boşanma yasağı 

yoktur. Erkeğe “talak” adıyla karısını, kendi hür iradesiyle, hakimin veya bir din 

adamının müdahalesi olmadan boşama hakkı tanınmıştır. Ancak bu hakkın suistimal 

edilmemesi için de her çeşit tedbir alınmıştır .  

İslam hukuku karşılıklı rıza ile boşanmaya da yer vermiştir. “Muhala’a” veya 

“hul” adı verilen bu boşanma şeklinde, eşi ile anlaşamayan kadına, kocasının boşanma 

yoluna gitmemesi halinde, kendisi için çekilmez halen gelen evlilikten kurtulma imkanı 

verilmiştir. Karşılıklı anlaşma ile boşanmayı, bedele dayanan boşanma deyimiyle de 

ifade etmek mümkündür. Çünkü bu boşanmada çoğu zaman kadın kocasına bir karşılık 

öder. Bu, belli bir nakdî bedelin ödenmesi şeklinde olabileceği gibi mehir alacağından 

vazgeçmek şeklinde de olabilir
540

. 

Erkek karısına boşanma yetkisi verebilir, kadın evlenme akdi yapılırken boşanma 

hakkının kendisine tanınması şart koşulabilir. Eşlerde görülen çeşitli hastalıklar, gaiplik, 

nafakanın temin edilmemesi, geçimsizlik ve eşe zararlı olma gibi durumlarda hakim 

kararıyla da boşanma gerçekleşebilir
541

. 

Şer’iye sicillerindeki boşanma ile ilgili belgeler
542

 incelendiğinde o dönemde 

Kırşehir’de karşılıklı rıza ile boşanmanın çoğunlukta olduğu, boşanma sebebi olarak da 

                                                
539   KŞS 14 / 421, 20 Mayıs 1314 ( 1 Haziran 1898). 
540   Cin, Boşanma, s. 69-70. 
541   A.g.e., s. 87-98. 
542   1896-1899 yılları arasında ihtiva eden 14 numaralı sicilde boşanma ile ilgili 19 belge bulunmaktadır. 

Küçük yaşta nikah akidleri yapılıp, büluğdan sonra evlenmek istemeyenlerin karşılıklı anlaşmayla 

muhala’a olmaları  ile ilgili belgeler bu  konuya dahil edilmedi.  
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“adem-i hüsn-i muaşeret” diye belirtilen geçimsizliğin ön planda bulunduğu 

görülmektedir. 

Akçaağıl köyünden Yeter Hatun, 6 seneden beri evli olduğu zevci Çakır oğlu 

Osman ile aralarındaki adem-i hüsn-i muaşeret nedeniyle, mehir hakkı ve 3 ay on 

günlük iddet nafakası mukabelesinde, zevci Osman’ın kendisini hul eylediğini ve 

birbirlerinin zimmetlerini ibra ettiklerini ifade etmektedir. Osman’ın da bu durumu 

tastiklediği kayd olunmuştur
543

. 

Âşıkpaşa Mahallesi’nden Emine Hanım adem-i hüsn-i muaşerete binaen, mehir 

hakkı ve üstüne 100 guruşu, bedel-i hul vererek hul’e talip olunca, zevci Ömer kabul 

edip birbirlerinin zimmetlerini ibra etmektedirler
544

. 

Nikah akdi yapıldıktan sonra, düğün olmadan kızın evlenmekten vazgeçtiği 

durumlarda da muhala’a yapılıyordu. Burada kız, belirlenen mehir hakkından 

vazgeçiyor ve karşılıklı anlaşmaya göre hul bedeli de verdiği oluyordu
545

. 

Erkeğin kadını tatlik etme sebebi yine çoğunlukla adem-i hüsn-i muaşeret idi. 

Erkeğin kadına boşanma ile ilgili söylediği sözler önem arzediyordu. Şahitler huzurunda 

“talak-ı selase ile boşadım”, “tatlik ettim”, “terk ettim” gibi sözler şeran boşanmayı 

gerektiriyordu. Kadın, zevcinin bu sözleri söylediğini mahkemede şahitlerle ispat ettiği 

zaman boşanma gerçekleşiyordu
546

. 

Erkek boşanmayı bir şarta bağlayıp, o şartı yerine getirmediği veya yemin edip 

yeminini tutmadığı zaman da şer’an boşanmış sayılıyordu. Kayabaşı Mahallesi’nden 

Meryem Hanım, zevci Ali’nin şahitler huzurunda “bir dahi kumar oynar ve işret eder 

isem taht-ı nikahımda olan haremim benden talak-ı selase ile boş olsun” dediğini ve 

şimdiye kadar defalarca işret etmesi nedeniyle talak-ı selase ile boş olduğunu belirtip 

mehir ve nafakasını talep etmektedir
547

. 

Erkeğin, eşinin üzerine evlenmesi yani “teehhül etmesi”, adem-i hüsn-i muaşerete 

ve bu nedenle boşanmaya sebep oluyordu
548

. Erkeğin teehhül etmesi, şer’an caizdi  

                                                
543   KŞS 14 / 172, 8 Eylül 1314 (20 Eylül 1898). 
544   KŞS 14 / 333, 28 K.evvel 1314 (9 Ocak 1899). 
545   KŞS 14 / 18, 263. 
546   KŞS 14 / 110, 14 Ağustos 1313 (26 ağustos 1897). 
547   KŞS 14 / 128, Yine 88 numaralı belgede, Halil Haki Efendi’nin arkadaşlarıyla aralarında geçen bir 

konuda istid’a vermediğine yemin edip “üçden dokuza şart olsun” dediği ve sonra istid’a verdiği 

ortaya çıktığından şer’an boşanmış olduğuna hükm edilmektedir. 
548   KŞS 14 / 158, 174. 
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ancak şartları vardı. Eşler ayrı ev talebinde bulunuyorsa erkeğin bu isteği karşılaması 

gerekiyordu. Yenice Mahallesi’nden Rabia Hanım, zevci Mehmed’in, üzerine 

evlenmesinden dolayı aralarında oluşan geçimsizlik nedeniyle sekiz aydır pederinin 

hanesinde ikamet ettiğinden nafaka takdir olunmasını veya ayrı bir hane tedarik 

etmesini isteyince zevci Mehmed ayrı bir hane kurarak her bir ihtiyacını karşılamayı 

kabul etmektedir
549

. 

Bu belgede de görüldüğü üzere erkek, eşiyle nikahı devam ettiği müddetçe, çeşitli 

nedenlerle ayrı yaşasalar bile nafakasını temin etmek zorundaydı
550

. 

Eğer erkek eşini tatlik ederse, nikah sırasında belirlenmiş mehr-i müeccel ve 3 ay 

10 günlük iddet nafakasını da ödemesi gerekiyordu
551

. Kadın boşanma sırasında hamile 

ise iddet müddetinden sonra kadın doğum yapıncaya kadar nafakası devam 

ediyordu
552

.İncelediğimiz dönemde iddet nafakasının günlük 2,5 guruş olarak 

belirlendiği
553

 ve karşılıklı anlaşmayla, kürk, halı yasdığı, pelas, el değirmeni gibi 

eşyaların da iddet nafakası yerine verildiği tespit edilmektedir
554

. 

Boşanmalarda çocukların bakımı ve muhafazası konularında İslam hukuku bazı 

esaslar tespit etmiştir. Anne, erkek veya kız çocuğunu muhafaza etmek, besleyip 

büyütmek hakkına sahiptir. Annenin çocuğunu belli bir müddet içinde besleyip, 

büyütme, terbiye etme hakkına “hıdane” adı verilir. Hıdane süresi erkek çocuk için 7, 

kız için de 9 yaşını dolduruncaya kadardır. Bu yaşa gelince baba veya babanın vasiyetle 

tayin etmiş olduğu vasî, çocuğu annesinden isteyebilir. 

Çocuk bakılmak ve büyütülmek için anneye bırakıldığı zaman her türlü masrafı ve 

erkek çocuk kendi çalışıp hayatını kazanıncaya, kız çocuk ise evleninceye kadar 

nafakasının temini babaya aittir
555

. KŞS 14’teki boşanma ile ilgili belgelerde küçük 

çocukların hıdane hakkının annesine verildiği ve nafakasının babası tarafından 

                                                
549   KŞS 14 / 378, Ayrıca 64 numaralı belgede de müftünün fetvasında ilk eşin ayrı hane isteği uygun 

bulunmaktadır. 
550   KŞS 14 / 84; zevcinin bakmaması nedeniyle babasının evinde kalan Zeyneb Hanım’ın başvurusu 

üzerine, zevci Mehmed’in ödemesi için günlük 2 guruş nafaka takdir edilmiştir. 
551   KŞS 14 / 130, Teşrin-i sânî 1313 (Kasım 1897) 
552   KŞS 14 / 335, 7 Şaban 1316 (21 aralık 1898). 
553   KŞS 14 / 108, 130. 
554   KŞS 14 / 22, 8 R.ahir 1314 (16 Eylül 1896). 
555   Cin, Boşanma, s. 117-119. 
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karşılandığı görülmektedir
556

. Annede çocuğa bakmasını engelleyecek bir hastalık 

olduğunda, hıdane hakkı diğer yakınlarına verilmekteydi
557

. 

 

C. VAKIFLAR 

Vakıf, kişilerin kendilerine ait mallarını veya paralarını toplumun yararına 

bağışlamalarıdır. Osmanlı Devleti’nin daha kuruluşundan itibaren başlayan ve devletin 

siyasî ve malî kudretinin artmasıyla orantılı olarak gelişen vakıflar iki kısımda ele 

alınabilir. Birincisi bizzat kendisinden yararlanılan ve müessesat-ı hayriye denilen 

vakıflardır. Cami, mescid, medrese, mektep, imaret, kervansaray, zaviye, hastane, 

kütüphane, köprü, sebil v.s. bu gruba girmektedir. İkincisi ise bu hayır kuruluşlarının 

sürekli ve düzenli bir şekilde işlemesini temin eden bina, arazi, nakit para gibi gelir 

kaynaklarının teşkil ettiği vakıflardır
558

. 

Vakfın idarî, malî her türlü sorumluluğu vakfın idarecisi olan mütevelliye aittir. 

Mütevellinin yaptığı tasarruflara nezaret eden kişiye de nâzır denilir. Devlet, vakıfları 

ancak kadılar vasıtasıyla kontrol edebilir. Kişilerin kendi mülklerini vakfetmelerine 

vakf-ı sahih, devletin mülkiyetini elinde tutarak vakfettiği mülke de vakf-ı irsadî adı 

verilir. 

Hayır sahiplerinin yaptırdıkları eserler ve hizmetler arasında cami, mescid, 

medrese, imarethane, yol, köprü, çeşme gibi çok bilinenlerin dışında sokak, kaldırım, 

lağım, deniz feneri, konak, iskele, kabristan, su yolu gibi daha yüzlerce hayrat saymak 

mümkündür
559

. 

                                                
556  KŞS 14 / 399; muhala’a ile zevcinden boşanan Kezban Hanım, 15 aylık oğlunun hakk-ı hıdanesinden 

sakıt oluncaya değin aylık 15 guruş nafakasının babası Hacı İbrahim Ağa’ya ait olmak üzere 

anlaştıklarını ve birbirlerinin zimmetlerini ibra ettiklerini bild irmektedir. KŞS 14 / 113; hıdane hakkı 

annesi Aişe Hatun’da olan iki yaşındaki Fatıma için babası üzerine günlük 30 para nafaka takdir 

edilmiştir. KŞS 14 / 49; muhalaa ile boşanan Fatma Hanım’ın kızına, babası ödemek üzere günlük 40 

para nafaka belirlenmiştir. 
557  KŞS 14 / 118, 2 Eylül 1313 (14 Eylül 1897). 
558   Yediyıldız, “Vakıf”, İA, C. 13, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1986, s. 154-156, Yusuf Halaçoğlu, 

XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yayınları, Ankara  1995, 

s. 156.(Bundan sonra bu esere yapılan atıflarda “Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı”kısaltması 

kullanılmıştır. 
559   Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü”, Vakıaflar Dergisi, S. II, 

Ankara 1942, s. 29. Yediyıldız, “Vakıf”, s. 157, Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 

Kardelen Kitabevi, Isparta 1998, s. 230-231. 
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Nakit para da toplum yararına vakfedilmiş ve para vakıfları hukukçular 

arasındaki tartışmalara rağmen, muamele-i şer’iye yoluyla, önemli kredi ve finansman 

kurumları olarak yaşatılmıştır.  

Türk-İslam kültürünün gelişmesinde çok önemli olan vakıflar, hayat şartları 

bakımından insanlar arasında sosyal adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması 

açısından mühim bir yere sahiptir. Vakıflar, beledî ve sosyal hizmetlerin halka en iyi 

şekilde götürüldüğü, köy ve kasabaların kurulması ve fethedilen yerlerin 

Türkleştirilmesinde oynadığı rol bakımından vazgeçilmez bir müessese olmuştur
560

. 

Ayrıca lüks ve israf yasakları ve infak zihniyeti, harcanabilir gelirleri vakıflar yoluyla 

toplum refahının artmasına yöneltmiş ve bu yüzden Osmanlı sosyal güvenlik sisteminin 

temelini vakıflar oluşturmuştur
561

. 

Vakıflar 1826’da Evkaf-ı Hümayun Nezareti kuruluncaya kadar nâzır ve 

mütevelliler vasıtasıyla idare edilmiştir. 1839’da Evkaf Nezareti ülkedeki bütün 

vakıfların merkezi haline gelmiştir. Vakıfların işleyişi, teftişi ve muamelelerinde 

gerektiğinde irade ve nizamnamelerle bazı değişiklikler yapılmıştır
562

.  

Bu kısa açıklamadan sonra Kırşehir’de incelediğimiz dönemde vakıfların 

durumunu ve mahkemeye intikal etmiş vakıf kayıtlarını incelemeye çalışacağız. 

 

   1. Ahi  Evran  Vakfı 

Anadolu’da Türk-İslam kültür ve medeniyetinin oluşturulmasında ve Osmanlı 

Devleti’nin kuruluşunda mühim bir rol oynayan Anadolu’daki Ahi teşkilatının kurucusu 

Ahi Evran’ın hayatı hakkında çeşitli bilgiler olmakla beraber
563

 yapılan araştırmalarda 

asıl adının Nasirüddin Ebü’l-Hakayık Mahmud b. Ahmed olduğu tespit edilmiştir. 

Azerbaycan’ın Hoy kentinden olduğu sanılan Ahi Evran’ın 1171 yılında doğduğu 

bilinmektedir
564

. 

İlk tasavvufî terbiyeyi de Horasan ve Maveraünnehir’de iken Ahmed Yesevî’nin 

talebelerinden almıştır. Daha sonra bir Hac seyahatine çıktığı ve Bağdat’ta iken Türk 

asıllı gezgin bir sofi olan Evhadüddin Kirmanî ile tanıştığı ve O’na intisap ettiği 

                                                
560   Halaçoğlu,  Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,  s.160-161. 
561   Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı Sosyal Güvenlik Sistemi”, Osmanlı Toplum Yapısı, Konya 1996, s. 351. 
562   Akyıldız, a.g.e.,  s. 144-166. 
563   Şahin, “Ahi Evren Vakfıyyesi ve Vakıflarına Dair”, s. 328. 
564   Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Damla Matbaacılık, Konya 1991, s. 73-80. 
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anlaşılmaktadır. 1205 yılında Sadreddin Konevî’nin babası Mecdüddün İshak ve 

beraberinde birçok meşayih ve bilginlerin bulunduğu bir kafileyle Anadolu’ya gelmiş 

ve 1206 yılında Kayseri’ye yerleşmiştir. Burada bir deri atölyesi kurarak debbağlık 

yapmıştır. Bu yüzden, tarih boyunca debbağların piri olarak tanınmıştır
565

. 

1227 yılından sonra Konya’ya yerleşen Ahi Evran, Moğolların saldırısından 

sonra Denizli’ye gitmiş, kısa bir süre ardından tekrar Konya’ya dönmüştür. Mevlânâ ve 

çevresi ile Ahiler arasındaki gerginlik nedeniyle 1247 yılından sonra ömrünün son 14 

yılını Kırşehir’de geçirmiştir. Ahi Evran, Kırşehir’de çıkan bir ayaklanmanın 

bastırılması sırasında 1261 yılında ölmüştür
566

. 

Bugün Kırşehir’in tam ortasında kendi adıyla bilinen Ahievran Mahallesi’nde 

bulunan Ahi Evran zaviyesinin
567

 hangi tarihte inşa edildiği kesin bilinmemekle 

beraber, zaviye üzerinde mevcut çeşitli kitabelerden
568

, zaviyeyi teşkil eden binaların 

her birinin çeşitli zamanlarda yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ahi Evran vakfıyyesinin aslı halen mevcut değildir. Muhtelif tarihlerde kopya 

edilmiş olan suretlerinde, vakfın kimin tarafından kurulduğuna dair bir kayıt 

bulunmamakla beraber, “evladlık vakıf” statüsüne sahip olduğu kaydedilmektedir. 

“Evladlık vakıf” statüsünde olan vakıflarda, vakfedilen arazinin gelirinin bir miktarı 

zaviyenin kendi masraflarına ayrıldıktan sonra, kalan meblağ zaviyeyi yöneten şeyhin 

aileleri arasında paylaşılmaktadır. Zaviye şeyhi öldükten sonra, umumiyetle tasarruf 

hakkı ailesine intikal ettiğinden, ailenin en yaşlısı ve en ehliyetlisi olan evlat şeyhlik 

makamını işgal ederek vakfı yönetmekte ve vakfın gelirini aile fertleri arasında 

paylaştırmaktaydı
569

. 

Ahi Evran ailesinde babadan oğula intikal eden bu şeyhlik makamı, Kırşehir 

kadısının arzı ile devlet merkezi tarafından berat verilmek suretiyle tasdik olunmakta, 

                                                
565   Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Yayınları, Ankara 1997, s. 49-50.Bundan sonra 

bu esere yapılan atıflarda “Ahilik”kısaltması kullanılmıştır. 
566    Bayram, a.g.e., s. 81 vd. 
567   Anadolu’nun diğer bazı yerlerinde de Ahi Evran adına zaviyeler kurulmuştur. Ancak bu zaviyelerin  
       Ahi  Evran   tarafından mı,  yoksa  onun  adına  başkası  tarafından mı  kurulmuş  olduğu,  araştırma     

       konusudur.   Bkz.  Şahin,   “Osmanlı  Devrinde   Ahi   Evran   Zaviyesinin  Hususiyetine  Dair  Bazı  

       Mülahazalar ve Vesikalar”,   Ahilik ve Esnaf: Konferanslar ve Seminerler, İstanbul 1986, s.159-173. 

       Bundan  sonra  bu   makaleye  yapılan    atıflarda   “Osmanlı  Devrinde   Ahi   Evran..”     kısaltması       

       kullanılmıştır.   
568   Ahi Evran zaviyesi kitabeleri ve  Kırşehir’deki  diğer  kitabeler i çin bkz. Kunter, a.g.m., s. 432-436. 
569   Şahin, “Ahi Evran Vakfıyyesi ve Vakıflarına Dair”, s. 328-330. 



 137 

gerektiğinde Ahi Evran evlatları tarafından ortaklaşa olarak tasarruf edilmekteydi. 

XVIII. asrın sonları ile XIX. asra ait belgelerde Ahi Evran zaviyesi şeyhlerinin eskiden 

beri bütün esnafın pîri olduğu belirtilmektedir
570

. 

Ahi Evran zaviyesine tahsis edilen vakıf arazi arasında çeşitli köy ve mezraların 

belirli hisseleri, Kırşehir’e bağlı iki çiftlik yer ve burada mevcut tarlalar, bahçeler, 

hamam ve değirmen bulunmaktadır
571

. 

Ahi Evran cami-i şerif vakfına incelediğimiz dönemde de çeşitli mülk ve nakit 

paranın vakfedildiği görülmektedir. Müteveffa Mustafa Ağa, Ahievran Mahallesi’nde 

kendi mülkü bulunan üzüm bağındaki kavak ağaçlarını Ahi Evran camisine vakfetmişti. 

Bu dönemde bu vakfın mütevellisi ise Gürçük Osman’dı
572

. 

Ahievran  Mahallesi’ndeki cami ve çeşmenin tamir ve termimi için hayır 

sahipleri tarafından para da vakfediliyordu. Bu paranın, idane, ahz ve kabzına 

mütevellisi bulunan Hacı Mehmed’in vefatı üzerine aynı mahalleden Emrullahzade 

Mehmed Efendi’nin bu işi yapabileceği mahalle ahalisinin şahitliğiyle anlaşıldığından, 

mahkeme hakimi tarafından mevcut nükuddan % 15 guruş ücretle mütevelli tayin 

edilmişti
573

. 

 

 

 

 

 

    

                                                
570   Belgelerde, Ahi Evran zaviyesi şeyhlerinin bütün esnafın pîri olduğu zikredilmekle beraber, bu 

durumun Osmanlı Devleti’ndeki bütün esnaf teşekkülleri üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalarda, İstanbul’da faaliyet gösteren esnaf teşkilatındaki 

görevlilerin, bazen teşkilat içinden seçildiği, bazen de merkezî idare tarafından tayin edildiği 

görülmektedir. Bkz. Şahin, “Osmanlı Devrinde Ahi Evran…”, s. 161-164. 
571   Şahin, “Ahi Evran Vakfıyyesi ve Vakıflarına Dair”, s. 331-332. 
572   KŞS 14 / 78, 4 Muharrem 1315 (5 Haziran 1897) 
573   KŞS 14 / 87, 16 Muharrem 1315 (17 Haziran 1897) 
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2.  Hacı Bektaş-i  Veli  Vakfı 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı hakkında sağlam kaynaklara dayanan bilgiler 

yetersizdir. Horasan’ın Nişabur şehrinde doğduğu bilinmekle birlikte yaşadığı dönem 

hakkında farklı tarihler zikredilmektedir
574

. 

 Horasan’da Hoca Ahmed Yesevî’nin halifelerinden ders alan ve halifelik 

makamına kadar gelen Hacı Bektaş, Anadolu’da Kayseri’ye yerleşmiştir. Daha sonra 

Kırşehir’in Hacım veya Suluca Karahöyük (Hacıbektaş) yöresine gelerek kendi adına 

bir dergah bina etmiş ve irşada başlamıştır. Hacı Bektaş’la  Ahi Evran’ın aynı dönemde 

yaşadıkları ve zaman zaman görüştükleri XV. yüzyıl sonlarında yazılmış Velayetname 

adlı eserde bildirilmektedir
575

. 

Hacı Bektaş, köylü ve göçebe halk arasına girerek onların her tür davranış ve 

ihtiyaçları ile dilleriyle, şiirleriyle, müzikleriyle, ahlaklarıyla ilgilenerek, diğer büyük 

Türk düşünürleriyle beraber, dönemin olumsuz politik ve ekonomik ortamında onlara 

yaşama ve direnme gücü vermiştir
576

. Babaî şeyhi meşhur Baba İshak’ın en mühim 

halifesi olan Hacı Bektaş, Babaîlik’in adeta devamı sayılabilecek bir tarikata adını 

vermiştir
577

. 

Hacı Bektaş ve dervişlerinin etkisiyle ledünnî maarif yani İslamî esaslara göre 

yaratıcı ve tasavvuf bilgisi yayılmıştır. Bektaşî tekkelerinde tasavvufî halk edebiyatı 

büyük gelişme göstermiş, Abdal Musa, Hasan Dede, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal 

gibi önemli halk şairleri yetiştirmiştir
578

. 

Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı’nın kuruluşunun çok eski olduğu fakat ne zaman 

kurulduğunun tam olarak bilinmediği, incelenen şer’iye sicilinde belirtilmektedir
579

. 

Hacı Bektaş-ı Veli külliyesinin 1882’deki durumu Ankara Vilayet 

Salnamesi’nde şöyle açıklanmaktadır: Müceddid han-gâhı ve post-nişîn için gerekli 

yazlık ve kışlık meydanhaneler ve türbedar, mihman, aşçı, ekmekçi, esbçi babalara 

mahsus bölümleri hâvi mükemmel zaviyeler, aşhane, esbhane, ekmekhane, değirmen, 

mihmanhane ve atik bir cami ile Hacı Bektaş’ın türbesi yer almaktadır. Kırklar meydanı 

                                                
574   Çağatay,Ahilik, eserin önsözünde Hacı Bektaş’ın 1210-1271 yılları arasında yaşadığı belirtilmektedir.  
575   Bayram, a.g.e., s. 36. 
576   Çağatay,  Ahilik, s. 83. 
577   Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Yayınları, Ankara 1994, s. 102. 
578   Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yayınları, İstanbul 1994, s. 50. 
579   KŞS 14 / 107, 12 Muharrem 1314 (24 Mart 1898) 
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yanında çilehane, kızlar künbedi, Balım Sultan ve Kalender Şah hazretlerinin türbeleri 

bulunmaktadır. Han-gâhda arslan ağzı denilen büyük bir çeşme, bir havuz, babalar 

zaviyelerinin bahçeleriyle büyük bir bahçe ve bir de mağara vardır
580

. 

Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı’nın evlatlık vakıf olduğu anlaşılmakla birlikte erkek 

evlatlara meşrut olduğu yani vakf-ı ebnaiyeden bulunduğu şer-iye sicilindeki belgede 

ifade edilmektedir
581

. 

Vakfın gelirlerini Hacıbektaş nahiyesine tâbi bir kısım köylerin âşar geliri 

oluşturuyordu. Kütükçü, Engel, Sıddık, Kayasıdelik, Hasatlar, Baş, Tatar, Yeniyapan, 

Birunağıl, Çorak, Kayı, Kisecik, Hisarlar köyleri bunlardandı. Tanzimattan önce bu 

köylerin âşarı vakfiyyede şart olunduğu üzere toplanıyordu. 1839’da vakıf gelirlerinin 

Evkaf Nezareti hazinesine dahil edilmesinden sonra evkaf sandığındaki âşar bedeli 

hisseye tarh olunmuş ve 15 hisse itibariyle, dört hissesi zaviyenin tamirine, 8 hissesi 

zaviyeye gelip gidenlerin yiyeceğine ve diğer masraflara, 3 hissesi de batn-ı evvelde 

bulunan erkek evlatlara eşit verilmek üzere ayrılmıştı
582

. 

 

3. Şeyh  Süleyman  Türkmanî  Vakfı  

Mevlânâ Celaleddin ve onun etkisi ile Konya’da kurulan tarikatın fikir ve 

yolunu, yani Mevlevîliği Kırşehir’e getiren ve Mevlânâ’dan sonra babasının makamına 

geçen Sultan Veled’in halifeleri arasında yer alan Şeyh Süleyman Türkmanî’nin 

hayatına dair fazla bir kayıt yoktur
583

. Küçük yaşta iken babası Şeyh Hüseyin ile 1224 

yılında Anadolu’ya gelen Türk aşiretleri arasında Konya’ya gelmiştir. Mevlânâ’nın oğlu 

Sultan Veled’in teşvikiyle Mevlevî tarikatını yaymak üzere 1239’da Kırşehir’e 

gelmiştir. Süleyman Türkmanî’nin vakfıyesi 1297 tarihinde tanzim edildiğine göre bu 

tarihten sonra vefat ettiği düşünülmektedir
584

. 

                                                
580   1882 AVS, s. 190. 
581   KŞS 14 / 107; Hacı Bektaş-ı Veli evkafından, evladiyet ve meşrutiyet vechle hisse sahibi olanların 

ellerinde 200 seneyi aşkın mevcut bulunan beratlarda, inas evlat tarafından zabtına dair bir kayıt 
görülememiş olduğu zikr edilmektedir. 

582   Aynı belge. 
583   Şahin, “Şeyh Süleyman-ı Türkmanî …”, s. 58. 
584   Tarım, Tarihte Kırşehri, s. 33; vakfiyyenin tanzim edildiği tarihte halen hayatta olduğunu işaret eden 

ifadeler bulunmaktadır. Süleyman Türkmanî vefat edince ona birçok şeyh halifelik etmiştir. Bunların 

en meşhuru, aynı yerde mezarı bulunan Mehmed Çelebi’dir. Süleyman Türkmanî zamanında yaşamış 

olan Kaya Şeyh’in mezarı da kendi adını taşıyan mahallededir.  
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Şeyh Süleyman Türkmanî’nin 1297 tarihinde tanzim edilen asıl vakfiyyesi halen 

mevcut olmamakla beraber, asıl vakfıyyeden 1817 tarihinde kopya edilmiş nüshasında, 

vakfın evlatlık vakıf statüsünü haiz olduğu belirtilmektedir. Zaviyeye Kızılca, 

Baranaklı, Çuğun, Çukurtaş köyleri ve daha birçok köy ve mezra gelirlerinin tahsis 

edildiği bilinmektedir. Vakfa ait yerlerin vergi gelirlerinin tamamının vakfa ait olmadığı 

toprağın tasarruf şeklinde Malikane-Divanî sisteminin uygulandığı görülmektedir
585

. 

Şeyh Süleyman Türkmanî Vakfıyyesi’ndeki şartlardan anlaşıldığına göre, vakfın 

geliri evvela evkafın ve zaviyenin tamirine sarf olunduktan sonra, kalan meblağın bir 

kısmı zaviyeye gelip gidenlerin ağırlanması için kullanılmakta bir kısmı ise vakfın 

mütevellisi ve zaviye şeyhi arasında bölüşülmekteydi
586

. 

İmaret Mahallesi’nde bulunan Şeyh Süleyman Veli Dergâhı’nda incelediğimiz 

dönemde de gelen gidenlere yemek verilmekteydi
587

. Dergâh fakir fukaranın, kimsesiz 

ve düşkünlerin korunma yeriydi. Bir örnek vermek gerekirse; tekke zaviyedarlarından 

olup, bir iş için Bursa’ya giden Şeyh Halil Efendi, yanına takılıp gelen, kimsesiz ve sefil 

durumda olan Hacı Topuz oğlu Osman’ı, acıyarak tekkeye götürmüş, “bu gibi fukara da 

tabi ki kovulamayacağından” istediği kadar tekkede kalmasına izin verilmiştir 
588

. 

Vakfın “cedd-i âlâ ibnan-ı Mehmed Çelebi’nin evladına meşruta vakfı” olduğu 

belirtilmektedir
589

. Burada zikredilen Mehmed Çelebi’nin, Süleyman Türkmanî’nin 

soyundan olabileceği ileri sürülen Muhterem Hatun’un oğlu Mehmed Çelebi olduğu 

düşünülebilir
590

. 

                                                
585   Şahin, “Şeyh Süleyman-ı Türkmanî …”, s. 61, Ömer Lütfi Barkan, “Malikane-Divanî Sistemi” 

makalesinden naklen; toprağın tasarruf  şeklinde Malikane-Divanî Sisteminin uygulandığı yerlerdeki 

arazinin mülkiyeti aslında vakıf veya mülk sahibine ait olmakla beraber, vakıf veya mülk sahipleri 

toprağı işleyen ahaliden sadece  toprak kirası olarak “malikane hissesi” tabir edilen bir kira 

almaktaydılar. Bu kira genellikle mahsulün  beşte, yedide veya onda biri olarak kabul edilmişti. 

Bunun haricinde toprağı işleyen ahalinin vermeye mecbur olduğu diğer bütün vergiler ise Divanî adı 

altında doğrudan doğruya devlete, yani orada devleti temsil eden görevlilere ait bulunuyordu.  
586   Şahin, a.g.m., s. 64. 
587   KŞS 14 / 167, 11 Ağustos 1314 (23 Ağustos 1898). 
588   KŞS 14 / 73, 16 Zilhicce 1314 (18 Mayıs 1897) 
589   KŞS 14 / 161, 167 
590   Şahin, “Kırşehir Tarihinin Bazı Meselelerine Dair”, s. 282, C.H. Tarım’ın Süleyman Türkmanî’nin 

soyundan olabileceğini ileri sürdüğü Muhterem Hatun’un, bazı belgelerden anlaşıldığına göre ırsî 

olarak mülkiyet üzere, mezraların bir kısmının malikane hisselerini tasarruf ettiği ve bu yerlerin 

Muhterem Hatun’un hayatta olmadığı 1526 yılında oğulları Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi 

tasarrufunda bulunduğu yer almaktadır. 
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Vakfın gelirleri Niğde evkaf sandığında toplanıyor, masraflar ve zaviyedarların 

hisseleri buradan dağıtılıyordu
591

. Vakfın yönetimi Şeyh Süleyman neslinden gelenler 

tarafından yapılıyordu. Kardeşler zaviyenin işlerini beraber yürütüyorlardı. Evkaf 

sandığından kendilerine düşen hisseler ve masrafların karşılanması konusunda zaman 

zaman anlaşmazlıklarla ilgili mahkemeye intikal eden iki belgeden birisinde, evlad-ı 

vakıfdan olan müteveffa Şeyh Süleyman Efendi’nin oğlu Celal Efendi, babasının 1309 

– 1313 seneleri arasında üç yıl boyunca dergâha gelenlere kendi malından yemek 

verdiğini belirtip, amcası Şeyh Mehmed Efendi’nin Niğde sandığından yemek masrafı 

için aldığı paradaki hissesini talep etmektedir. Şeyh Mehmet Efendi ise evlad-ı vakıfdan 

olan Şeyh Salih ve  Şeyh Ali Efendiler ile birlikte sandıktan aldıkları 13 900 guruşdan 

Süleyman Efendi’nin hissesini ödediğini belirtmektedir
592

. 

Diğer belgede ise Şeyh Mehmed ve Şemsettin Efendiler, Şeyh Salih Efendi’nin 

Niğde evkaf sandığından aldığı 6500 guruştan kendilerine düşen hisseleri teslim 

etmediğini ifade ederek, hisselerinin teslimini istemektedirler
593

. 

 

4. Cacabey  Medresesi  ve Vakfiyesi  

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Caca Bey’in asıl adı Caca oğlu 

Nureddin Cebrail idi. Selçukluların son yıllarında Eskişehir Emiri olduğu, bir süre 

Tokat’ta kaldıktan sonra Kırşehir’e Bey olduğu bilinmektedir. Kırşehir’de yaptırdığı 

medrese kendi adıyla anılmaktadır
594

. Kitabesinden anlaşıldığına göre 1272 yılında 

yaptırılan
595

 bu medresede astronomi araştırmaları yapıldığı ve metafizik, fizik, kimya 

gibi konularda eğitim verildiği bilinmektedir. Türkçe eğitime büyük önem verilen 

medresede ayrıca İslam hukuku, felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu
596

.  

Caca Bey’e ait biri yalnız Arapça, diğer ikisi Arapça ve Moğolca iki dilde 

yazılmış olan 1272 tarihli üç adet vakfıye bulunmaktadır
597

. Caca Bey, kendisinin 

                                                
591   Kırşehir  1841’den  itibaren  kısa  bir  süre  Niğde  muhassıllığına  bağlanmış ve 1850 - 1871 yılları  

       arasında Niğde sancağı dahilinde yer almıştır. Kırşehir, Ankara vilayetine dahil edildikten sonra da  

       bazı vakıf gelirlerinin Niğde evkaf sandığında toplandığı anlaşılmaktadır.  
592   KŞS 14 / 167 
593   KŞS 14 / 161, 29 Temmuz 1314 (10 Ağustos 1898) 
594   Ülgen, a.g.m., s. 254-255; Ruben, a.g.m., C. XI, s. 603-640; Cihan, a.g.e., s. 45. 
595   Tarım, Tarihte Kırşehri, s. 44. 
596   Cihan, a.g.e., s. 45. 
597   C. H. Tarım,  Cacabey’in  son  mütevellilerinden  Receb oğlu Ali’den alınan dördüncü bir vakfıyeden  

       daha bahsetmektedir (bkz. Tarım, Tarihte Kırşehri, s. 47). Ancak Ahmet Temir, bu nüshanın diğer üç  
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başlıca Kırşehir, İskilip, Kuşhisar (Koçhisar), Sultanyüğü (Eskişehir) içinde ve 

civarında; bir kısmı da Ankara, Konya ve Aksaray’da bulunan bütün mal ve mülkünü, 

kısmen kendi torunlarına, kısmen de Kırşehir, İskilip, Talımegini (Ankara’da köy), 

Sultanyüğü ve Kayseri’de bulunan medrese, cami, han ve başka müesseselere 

vakfetmiştir. Vakfın idaresine ait meselelerle, kendi isteklerini ve sarfiyatla ilgili 

esasları Arapça ve Moğolca vesikalara yazdırmıştır. Caca Bey’in vakfiyesinde 

kurulduğu yıllarda Kırşehir’deki Cacabey medresesi yanında, mescit, hangâh, zaviye, 

mektep gibi binaların olduğu ve vakfın gelir kaynaklarının 200 kalemi aştığı  

bilinmektedir
598

. 

Caca Bey, vakfın tevliyetinin, vefatından sonra erkek evlatlarına nesilden nesile 

intikal etmesini, erkek evladın nesli kesilirse sırasıyla nesilden nesile olmak üzere kız 

evlatları, kardeşleri, azatlıları ve bunlardan kimse kalmadığı taktirde şehrin kadısına ait 

olmasını şart etmiştir
599

. 

Cacabey medresesini 1858 yılında ziyaret etmiş olan A. D. Mordtmann, 

medreseyi tarif ettikten sonra arka tarafta tuğladan yapılmış, mavi çini ile süslü minare 

ile birlikte bir cami olduğunu ve minarenin ucunun kopuk bulunduğunu belirtimiştir. 

1873 yılı ve daha sonraki yıllara ait AVS’lerde bu camiden bahsedilmeyip, Cacabey 

medresesinden cami olarak sözedilmesi, bu hakiki caminin Mordtmann’ın ziyaretinden 

az sonra yıkılmış olduğunu göstermektedir
600

.  

 

   5. Âşık  Paşa Vakfı 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Âşık Paşa’nın kendi adıyla anılan 

Âşık paşa Mahallesi’nde bulunan türbesinin kitabesinden yola çıkarak 1272 yılında 

doğduğu sanılmaktadır
601

. Asıl adı Alaaddin Ali olup, Horasanlı Baba İlyas’ın soyundan 

Baba Muhlis’in oğludur. Ali Âşık da denilen Âşık Paşa sofiyane ve dervişane bir 

terbiye almakla beraber, cemiyet ve devlet içinde vazife almaktan da geri kalmamıştır. 

Hatta bir ara elçi olarak Mısır’a gittiği dönüşte Emir Çobanoğlu’nun vezirliğini yaptığı 

                                                                                                                                          
       nüshanın biriyle aynı olduğunu ve ayrı bir nüsha olmadığını belirtemektedir ( bkz. Temir, a.g.e., s. 9). 
598  Caca Bey’in bütün mal ve mülkünün sayılıp hangi müesseselere vakfedildiğinin belirtildiği 

vakfıyelerin tercüme ve özeti için bkz. Temir, a.g.e. 
599   Temir, a.g.e., s. 121 
600   Temir, a.g.e., s. 11-12. 
601    Tarım, a.g.e, s. 26. 
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belirtilmektedir. Kırşehir’de kurduğu zaviyede sünnî inançlara uygun bir tasavvuf 

düşüncesini yaymıştır
602

. 1333’de öldüğü sanılan Âşık Paşa’nın türbesi Eretna veziri 

tarafından yaptırılmıştır. Mezar taşları kitabelerinden 4 oğlu ve bir kızı olduğu anlaşılan 

Âşık Paşa’nın oğullarından biri şair Elvan Çelebi’dir
603

. Oğullarından Selman’ın torunu 

da tarihçi Âşıkpaşazade’dir
604

. 

Âşık Paşa’nın en kıymetli eseri Garibname, Türklere Hak yolunu göstermek, 

tasavvufun inceliklerini anlatmak, yanlış yollara gitmelerini engellemek amacıyla 

yazılmış, öğretici bir kitaptır. Şair, Türkçe’ye ilgi gösterilememesinden yakınır ve eserin 

Türkçe yazıldığı için değersiz görülmemesini ister. Türkçe’nin gücünü kavramış ve ona 

dayanan bir edebiyat kurmayı amaçlamıştır
605

.  

Âşık Paşa Vakfıyyesi halen elde bulunmamasına rağmen çevre sancaklara ve 

Kırşehir’e tabi bazı karyelerin Âşık Paşa zaviyesi vakfı olduğu arşivdeki kayıtlardan 

anlaşılmaktadır. 1878 yılına ait olan bir beratta da Âşık Paşa zaviyesi vakfının nısf 

hissesinin vefat nedeniyle boş kaldığı ve bu hissenin evlad-ı vakıftan Şeyh Recebzade 

Salahuhu’ya tevcih edildiği bildirilmektedir
606

. 

Âşık Paşa zaviyesi vakfı da evlatlık vakıf statüsüne sahiptir. Zaviye, gelirleri ve 

vakıfları bakımından Ahi Evran ve Süleyman Türkmanî zaviyesine yakın bir 

büyüklükte idi. Aynı bölgede bulunan Hacı Bektaş-ı Veli zaviyesi, gelir ve vakıfları 

bakımından tüm bu zaviyelerden daha büyük bir kuruluştu
607

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
602   YA,, a.g.m., s. 4961. 
603   Tarım, Tarihte Kırşehri, s. 28. 
604   Âşıkpaşaoğlu Tarihi (hzl. N. Atsız), MEB Yayınları, İstanbul 1992, s. 5. 
605   Akyüz, a.g.e., s. 31. 
606   Tarım, Tarihte Kırşehri, s. 31. 
607   Şahin, “Şeyh Süleyman-ı Türkmanî...,”, s. 64. 
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6. Diğer  Vakıflar  

Bu büyük zaviyelerden başka Kırşehir’de Kadirî tarikatına mensup bir dergâh da 

bulunuyordu. Bazı köylerin âşar geliri bu dergâha bırakılmıştı
608

. Kadirîye dergâhının 

incelediğimiz dönemde etkili olduğu ve dergâh postnişîni Mustafa Baba’nın ahalinin 

şikayetçi olduğu yönetici hakkında padişaha arz-ı hal yazdığı görülmektedir
609

. 

 XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kırşehir’de bahsedilen tüm bu büyük vakıfların 

dışında cami, mescid, çeşme, medrese gibi yapıların vakıflar aracılığıyla inşa edildiği, 

bunların masrafları için tarla, bağ, dükkan gibi çeşitli mülkler ve paranın vakfedildiği 

görülmektedir. Şer’iye sicilinde yer alan bu vakıflardan birkaç örnek vermek istiyoruz. 

 

a. Cami ve Mescidler 

24 Zilhicce 1316 (5 Mayıs 1899) tarihli vakfıyyede; Karasagir köyünden   

Mehmed oğlu Hasan, köyleri yakınlarında Cuma namazı eda olunacak cami 

olmadığından bir sene önce kendi mülkü olan arsaya inşa ettirdiği camiye imam-hatip 

olanlara ve caminin mumu, tamiri ve diğer masraflarına verilmek üzere 1000 guruşu 

vakfeylediğini ifade ettikten sonra, “bu paranın usulüyle istirbah olunup hasıl olan 

nemasının cami masraflarına harcanmasını, hayatta olduğu müddetçe kendisinin 

mütevelli olmasını ve tevliyetin vefatından sonra evlatların eslah ve erşedine, neslin 

inkırazı halinde köyden salih bir kimseye tevcih  olunmasını” şart eylemektedir
610

.  

Bekirkadı Mahallesi’nin iki âzâsı ve ahaliden iki kişinin, Niyabet-i Şer’iye’ye 

hitaben yazdıkları jurnalde, mahalledeki caminin vakfı bulunan dükkanları icara 

vermek, icar bedellerini tahsil etmek ve gereken yerlere harcama yapmak üzere bir 

mütevelli nasbı lazım olduğundan, mahalle ahalisinden Veli Ağa oğlu Mustafa Ağa’nın 

mütevelli seçildiği ve bu nedenle eline bir kıt’a mürasele verilmesi isteği 

bildirilmektedir
611

. 

Âşıkpaşa Mahallesi’nde bulunan Karlı Mescid’in masraflarının Birgün 

Değirmeni’nin icar bedelinden karşılandığı anlaşılmaktadır
612

. Aynı zamanda mescide 

                                                
608   BOA, A. MKT. UM 231 / 74, 29 Receb 1272 (5 Nisan 1856) 
609   BOA, A. MKT. UM 271 / 30, 27 C.ahir 1273 (22 Şubat 1857) 
610   KŞS 14 / 394 
611   KŞS 14 / 419, 15 R.evvel 1316 (3 Ağustos 1898) 
612   KŞS 14 / 420, 11 Mayıs 1315 (23 Mayıs 1899) 
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para da vakfedildiği ve bu paranın muamele-i şer’iye ile istirbah edildiği 

görülmektedir
613

. 

 

b. Çeşme ve Su Yolları 

Medrese mahallesinde bulunan Bal Çeşmesi isimli çeşme ve su yolu hayır 

sahipleri tarafından yaptırılmıştı. Bu vakfın gelirleri ise şöyleydi: Kale civarında bir 

kuyumcu dükkanı, bir bab kebir oda, Hacı Mustafa Efendi tarafından vakfolunan iki 

dükkan, Kapucu Cami caddesinde bir bab dükkan, bedestan önünde iki bab dükkan, Ahi 

Sûku Caddesi’nde dört bab dükkan, çeşmenin ön tarafında bulunan yarım dönüm 

kavaklık, Kuru mevki’nde dört dönüm tarla
614

. 

Bal Çeşmesi vakfının mütevellisi olan Çaylak oğlu Muhsin Ağa’nın vazifesini 

iyi yapmadığından dolayı çeşmenin harap duruma düştüğü ve Muhsin Ağa yerine bu işe 

lâyık olduğuna şehadet edilen Menzizlizade Mustafa Efendi’nin mütevelli ve 

Çobanoğlu İbrahim Efendi’nin nâzır nasb olunduğu görülmektedir
615

. 

Vakfın mütevellisi olan Menzizlizade Mustafa Efendi vakfa bağlı olan dükkan 

ve tarlaların kayıtlarıyla ilgili mahkemeye yaptığı başvuruda, emlak ve evkaf 

kalemlerinde kayıtlı olan yerlerin Defterhane kalemince vakfıyyeye dair kaydı olmadığı 

ve tapuya da yazılmadığından zamanla vakfıyyetin geçersiz olması durumu olmaması 

için Nizamname gereğince koçanlarının eline verilmesi hususunda ihbarname hücceti 

düzenlenmesini talep etmiştir. Durumun şahitlerle zahir ve mütehakkık olduğu sicile 

kaydedilmiştir
616

. 

Âşıkpaşa Mahallesi’ndeki Kör Ömer çeşmesinin işlerinin de Karlı Mescid 

vakfına bağlı olarak yürütüldüğü anlaşılmaktadır
617

. 

 

 

 

                                                
613   KŞS 14 / 54, 11 Mart 1313 (23 Mart 1897), vakfın bu tarihte mütevellisi olan Ali Ağa, mahalle 

ahalisinden Mehmed Efendi’nin vakıf malından olarak “bir seccade esmanından mütebaki olan” 300 

guruş borcu olduğunu ve bununla ilgili elinde senet bulunduğunu belirterek meblağın teslimini 

istemektedir. 
614   KŞS 14 / 33, 6 T.sânî 1312 (18 Kasım 1896) 
615   KŞS 14 / 24, 3 C.evvel 1314 (10 Ekim 1896) 
616   KŞS 14 / 33 
617   KŞS 14 / 420, 11 Mayıs 1315 (23 Mayıs 1899) 
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c. Medrese 

Eşrefli köyünde hayır sahipleri tarafından yaptırılan 6 odalı bir medrese 

bulunuyordu. Medresenin müderrisi Kenanzade Mustafa Efendi’ydi. Müderris ve 

ahaliden üç kişi medreseye 250’şer guruş vakfetmişler ve bu paranın müderris 

ma’rifetiyle istirbah olunarak hasıl olan ribhden medresenin ihtiyaçlarının karşılanması 

ve geri kalanının müderrise ait olmasını şart etmişlerdir. Fakat daha sonra vakıftan rücu 

etmek isteyerek mahkemeye başvurduklarında, sahih vakıftan rücu edilmeyeceğine ve 

“meblağın vakfıyyetine” hüküm verildiği görülmektedir
618

. 

1500 ve 1584 tarihli Konya’ya ait Evkaf defterlerine göre, Kayseri’deki Pervane 

medresesinin vakıfları arasında Kırşehir’e bağlı Ortaköy köyünün mâlikanesi, Göynük 

köyü ile Kuruharin mezraasının geliri de bulunuyordu
619

.  

 

7. Evkaf-ı  Münderise  

Evkaf-ı münderise eseri kalmamış
 620

, yıkılmış ortadan kalkmış vakıflar olarak 

tanımlanmaktadır. 1880 yıllarında çıkan bir irade ile bu vakıfların gelirleri ilköğretim 

kurumlarının masraflarını karşılamak üzere Maarif Nezareti’ne bırakılmıştır
621

. 

İncelenen şer’iye sicilinde bu vakıflarla ilgili bir belge yer almaktadır. Bu 

belgede, Hacıhasan  Mahallesi’nden müteveffa Abdullah Efendi’nin bundan 60 sene 

önce (1839), Uzunçarşı’da bulunan iki bab bakırcı dükkanının icarını, Kuşdilli 

Mahallesi’nde Ak Sûku denilen yerdeki yol kaldırımının tamiriyle, kenarında bulunan 

harkın temizlenmesine vakfedip, tamirat masrafı olmadığı veya tamirattan sonra belli 

bir meblağ kaldığı taktirde, evlatları tarafından tasarruf edilmek üzere şart ve tayin 

eylediği belirtilmektedir. Fakat on seneden beri bu yol şosaye nakl ve tahvil olunduğu 

için tamir ve temizlenmeye lüzum kalmadığından, vakfın, evkaf-ı münderise hümkünü 

kesb eylemiş olduğu ifade edilmektedir. Bu gibi evkafın nezareti ise Maarif 

Komisyonu’na ait olduğundan bu dükkanların icar bedellerinin çarşı içinde bulunan 

                                                
618   KŞS 14 / 34, 7 T.sânî 1312 (19 Kasım 1896) 
619   Pervane medresesini, Selçuklu veziri Muineddin Süleyman yaptırmıştır. Medrese bugün ayakta  

       değildir. Bkz. Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakfları, Vakıflar  

       Bölge Müdürlüğü Yay., Kayseri 1992, s. 82-83. 
620   Devellioğlu, a.g.e., s. 868. 
621   Akyüz, a.g.e., s. 198. 
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İsmail Paşa Camisi’nin imamet vazifesine ilave edilmesi hususu Maarif Komisyonu’nca 

uygun görülmüş olduğu bildirilmektedir
622

. 

Bu bölümde, Kırşehir nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, 

burada yaşayan gayr-ı müslimlerin, Müslümanlarla iç içe oldukları ve sosyal hayatta 

beraber yaşadıkları tespit edilmiştir. Kırşehir’de günlük hayat, yaşanılan mekanlar, 

kullanılan eşyalar, birçok Anadolu şehrinden farklı değildir. Aile kurumuna önem 

verildiği, çocukların bakımına ve korunmasına özen gösterildiği, eytam sandıkları 

vasıtasıyla yetimlerin, gaib ve mecnunların malının korumaya alındığı görülmüştür. 

Kırşehir ahalisinin büyük bir kısmın, yerleşik durumda olan, Oğuz ve diğer Türk 

aşiretleri oluşturuyordu. Bu dönemde konar-göçer durumda bulunan aşiretler iskan 

edilmiştir. Çeşitli sorunlar yaşanmasına rağmen, bu aşiretlerin iskan edilmesine, 

yerleşik ahalinin huzur ve güveni; üretimin ve devlet gelirlerinin artması gibi çeşitli 

faydaları nedeniyle, önem verilmiştir. Rumeli ve Rusya’daki karışıklıklar ve 

savaşlardan dolayı birçok insanın yerini terk ederek Anadolu’ya gelmesi, muhacir iskanı 

ile ilgili yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde Kırşehir’e de Nogay 

muhacirleri ve diğer bazı muhacir grupları iskan edilmiştir. Osmanlı sosyal hayatının en 

önemli unsurlarından olan vakıfların, Kırşehir’de de önemli bir yere sahip olduğu, 

vakıflar aracılığıyla kurulan yapıların, halkın sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkı 

sağladığı ve eğitimden. temizliğe; ibadetten,  yeme-içmeye kadar önemli ihtiyaçların 

karşılanmasında vakıfların büyük rolü olduğu gözlenmiştir.  

                                                
622   KŞS 14 / 58, 29 Mart 1313 (10 Nisan 1897). 
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IV. BÖLÜM 

EKONOMİK HAYAT 

 

A . TARIM VE HAYVANCILIK 

Osmanlı Devleti’nde sosyal, ekonomik, tarihî ve askerî sebeplerin ortaya çıkardığı 

bir toprak rejimi olan mirî arazi rejimi ve mirî arazi ile vazgeçilmez bağlantısı olan 

tımar sistemi sayesinde ana üretim vasıtası olan toprak, devamlı ve verimli olarak 

işletilmiştir. Alınan tedbirlerle toprak ağalığı önlenmiş ve geçimini sağlayacak toprağa 

sahip olan köylü, refah içinde yaşamıştır. Fakat toprak düzeninde XVI. yüzyılın ikinci 

yarısında başlayan bozulmanın önü alınamamış, zaman zaman başvurulan ıslahat 

tedbirleri yetersiz kalmıştır. Tanzimat’ın ilanı ile tımar sistemi kaldırılmış, mirî arazinin 

miras suretiyle intikali ve tasarrufu konularında yeni bir takım nizamlar kabul 

edilmiştir.  

1858 tarihinde kabul edilen Arazi Kanunu’nun, mirasla intikal ve tasarruf 

konularında kabul ettiği esaslar ve daha sonra 1867 ve 1888’de yapılan düzenlemelerle 

mirî arazinin mülk haline geçişi kolaylaştırılmıştır
623

. 

Tanzimat’tan sonra ziraî üretimi arttırma ve ziraatin modernleştirilmesi için çeşitli 

meclis ve komisyonlar kurulmuştur. Uygulanan ziraat politikaları ve dış talep şartları, 

Tanzimat döneminin hızlı ziraî gelişme dönemi olmasına yol açmıştır
624

. 

Diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Kırşehir’de de ekonomik yaşam tarım ve 

hayvancılığa dayanmaktaydı. Kızılırmak ve Deliceırmak  arasındaki platolarda yer alan 

Kırşehir’de görülen karasal iklim ve toprağın özelliği ile coğrafi şartlar, doğal bitki 

örtüsü yanında ürün çeşitlerini ve üretim artışını etkilemekteydi
625

. 

 

1. Hububat Üretimi 

İncelediğimiz dönemde tahıl üretiminin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz.  

Buğday, arpa başta olmak üzere çavdar, burçak, zeyrek ve mısır yetiştiriliyordu. 

Buğdaydan elde edilen dakik, yarma (dövülmüş buğday), bulgur gibi ürünler 

                                                
623   Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1985, s. 289-

290.   Barkan, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi 

Kanunnamesi”, Tanzimat 1, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s. 372-421. 
624   Tabakoğlu, “İktisat Sistemi”, Osmanlı Dünyayı Nasıl Yönetti, İz Yayıncılık, İstanbul, s. 215 –216. 
625   YA, a.g.m., s. 4924. 
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beslenmenin temelini teşkil ediyordu. Baklagillerden en çok yetiştirilen türler; nohut, 

fasulye ve mercimekti
626

. 

Terekelerin birçoğunda çift takımı ve diğer tarım aletlerine rastlanması, halkın 

önemli bir kısmının çiftçilikle uğraştığını göstermektedir. Kırşehir 1 numaralı şer’iye 

sicilinde yer alan 253 terekeden 185’i köyde yaşayanlara, 68’i şehir merkezlerinde 

oturanlara aittir. Köyde yaşayan 185 ailenin 130’u ( %70,2’si ), şehir merkezindeki 68 

ailenin de 11’i (% 16,1’i) çift takımı ve araba , saban gibi tarım aletlerine sahiptir. 

Terekelerde görüldüğü üzere köyde yaşayanların büyük bir kısmı az veya çok çiftçilikle 

uğraşırken, şehir merkezinde bu oran daha düşüktür. 

Zaman zaman karşılaşılan kıtlık dönemleri dışında yörede üretilen tahıl ve 

baklagiller yerel ihtiyacı karşılamaya yeterli oluyordu. Bazı yıllar, yörenin ihtiyacından 

fazla ürün toplandığı da görülmekteydi
627

. 

 

2. Bağcılık ve Diğer Meyve Sebze Üretimi 

İncelediğimiz dönemde Kırşehir’de tahıl ürünlerinin yanı sıra bağcılık da mühim 

ber yere sahipti.  Terekelerin önemli bir bölümünde az veya çok bir miktar bağ olduğu 

görülmektedir
628

. Üzümün pekmez, şerbet, hoşaf türü besinlere dönüştürülmesinde 

kullanılan şire torbası, şire leğeni gibi eşyalar da terekelerin çoğunluğunda 

bulunmaktadır.  

                                                
626   Cuinet’e göre, 1890 yılı başlarında Kırşehir merkez kazasında tahıl ürünlerinin dağılımı şöyleydi 

(bkz. Cuinet,, a.g.e., s. 326): 

Ürün Çeşidi Ürün Miktarı (kile) 

Has buğday        500.000 

Arpa        300.000 

Çavdar            5.000 

Diğerleri          15.000 

Toplam        820.000 

 
627   İleride bahsedildiği gibi 1888 yılında, önceki senelere göre üç misli âşar toplanmış ve mültezimler, 

başka yerlere nakil zorluğu nedeniyle bu ürünleri satmakta zorlanmıştı. Bkz. BOA, Y.PRK.ML 9 / 
18, 15   K.sânî 1304 (27 Ocak 1889). 

628   Kırşehir 1 numaralı şer’iye sicilinde yer alan 253 terekeden 113’ünde çeşitli miktarlarda bağ 

bulunmaktadır. Bu 113 tereke sahibinin 67’si köyde, 46’sı şehir merkezinde yaşamıştır. Terekelerin  

185’inin köy, 68’inin şehirde oturanlara ait olduğu dikkate alındığında; köyde oturanların % 

36.2’sinin, şehirdekilerin ise % 67,6’sının az veya çok bağcılıkla uğraştığı söylenebilir. XIX. yüzyılın 

ortalarında Konya’da şehirde oturan 200 kişinin % 42’sinin terekesinde bağ bulunmaktadır. Bkz. 

Tuş, Aynı tez, s. 230. 



 150 

Evlerin hemen yanındaki bahçelerde bir miktar bağa  rastlanmakla birlikte, bağlar 

mahallenin veya köyün yakınında belirli yerlerde toplanmıştır. Kırşehir’in merkez 

mahallelerinden olan Dinekbağı, Bağbaşı, Kındam gibi mahalleler, çevrelerinde 

bulunan bağların çokluğundan dolayı bu isimleri almışlardı. Bunlardan başka sicillerde 

ve salnamelerde ismi geçen, bağların toplu halde bulunduğu yerler de şöyledir: 

Çukurçayır, Özbağ, Zenbilbağ, Künbedaltı, Ökse, Kızılbağ, Arpalık, Karkın, 

Havuz, Çayırdeğirmeni, Karakaya, Şile, Gökgünbağı, Altunçanak, Araplı, 

Değirmenderesi, Elbasbağ, Gümürçek, Huriler, Ağzıbüzlü. 

Bu bağların içinde üzüm hevenklerinin yanısıra çeşitli meyve ağaçları ve kavak, 

söğüt gibi ağaçlar da bulunuyordu. Çukurçayır, Özbağ, Kındam ve Dinekbağı, 

havasının güzelliği, içinde yetişen üzüm ve diğer meyvelerinin çeşitliliğiyle özel bir 

öneme sahipti
629

. 

Hacı Bektaş zaviyesinin yakınlarında büyük bir bağ yer almaktaydı ve bu bağın 

içinde, toplanan üzümün işlenmesi için özel yerler yapılmıştı
630

. 

Keskin kazasına bağlı olan köylerde pek çok bağ ve bahçe vardı. Bağlarda 

üzümün birkaç cinsi yetişiyordu, bahçelerde de meyve ve sebze üretiliyordu. Bağ ve 

bahçe ürünleri Yozgat, Çankırı gibi civar bölgelere satılıyordu
631

. Keskin’de ayrıca   

kitre*, duhan ve afyon üretiliyordu
632

.  

Yerleşim yeri dışındaki bağlarda, gerekli bakımın yapılması sırasında ve ürün 

toplanma zamanında kalmak üzere, bir – iki gözden oluşan bağ menzilleri yapılmıştı. 

Bahsedilen bağ ve bahçelerde başta üzüm olmak üzere elma, zerdali, armut, erik, 

kavun, karpuz, badem, ceviz iğde, kiraz, vişne, şeftali gibi meyveler ve çeşitli sebzeler 

yetiştirilmekteydi
633

. 

İklim ve coğrafî şartlar nedeniyle Kırşehir’de orman yok denecek kadar azdı
634

. 

Ancak suyu bol olan şehrin çevresi kavak, söğüt ve meyve ağaçlarıyla çevriliydi
635

. 

                                                
629    1882 AVS, s. 188. 
630    1882 AVS, s. 190. 
631    1891 AVS, s. 295. 
* Kitre; dokuma işlemi sırasında kullanılan yabanî astar dikeni, beyaz sakız. 
632    KŞS 1 / 49, 10 Safer 1292 (18 Mart 1875).  
633    1891 AVS, s. 296; YA, a.g.m., s. 4928; KŞS 1, 6, 10. 
634   1893 AVS, s. 316, Keskin’de meşe, ardıç ve palamuttan oluşan ormanlık alan 3000 cerîb, 

Mecidiye’deki meşe ormanı ise 2000 cerîblik bir alanı kaplıyordu. Ankara vilayetinin ormanlık 

alanlarının 296 860 cerîb olduğu dikkate alındığında, bu ormanların, vilayetin % 1,5 gibi çok düşük  

bir miktarını oluşturduğu görülmektedir. (Salnamede “1 cerîb= 10 dönüm” olarak belirtilmektedir).  
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Söğüt ve kavak ağaçları genellikle inşaatta kullanılıyordu
636

. Keskin kazası civarında 

Dinek Dağı’nda çam, meşe, ardıç, ağaçları bulunuyordu. Ahali yakacak ve diğer 

ihtiyaçlarını bu dağdan temin ediyordu
637

. Yine şehrin çevresindeki dağlarda bulunan 

çam, ardıç, yabanî armut, alıç, meşe ve diğer ağaçlardan kesilen odun ile bunlardan imal 

edilen çift aletleri, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Zile’ye satılıyordu
638

. 

 

3. Hayvancılık 

a. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık 

Birçok aile, kendi ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar inek, koyun, keçi, tavuk 

gibi hayvanları yetiştiriyordu. Köyde yaşayanlar çiftçiliğin yanı sıra durumlarına göre  

hayvancılıkla da uğraşıyorlar, bu hayvanların et, süt, yün, deri gibi ürünlerini işleyerek 

veya satarak geçimlerini temin ediyorlardı. 

Çok sayıda hayvan yetiştirilen köylerde, hayvanların otlatılması için daha geniş 

yaylaklara ihtiyaç duyuluyordu. Hayvanlarını otlatmak üzere köyden uzakta bulunanlar, 

iklime uygun olarak dokunmuş çadırlarda kalıyorlardı
639

. Hayvancılıkla uğraşan 

ailelerin bir kısmı da çoban tutuyorlardı
640

. 

Kırşehir’de yörenin ihtiyacına yetecek miktarda sığır, camus, merkep, deve ve esb     

yetiştirilmekteydi. Özellikle maden nakli gibi görevleri bulunan aşiretlerin yeterli 

miktarda deve ve at bulundurmaları gerekiyordu
641

. 

Ahalinin büyük bir kısmının çiftçilikle uğraşması, fazla sayıda öküz beslenmesini 

gerektirmektedir
642

. öküz sayısındaki fazlalığının sebebini ortaya koymaktadır. Taşıma 

aracı olarak kullanılan devenin de yerleşik ve yeni yerleşmekte olan aşiretler tarafından 

yetiştirildiği tespit edilmektedir. 

                                                                                                                                          
635   YA, a.g.m., s. 4916. 
636   1893 AVS, s. 293. 
637   1891 AVS, s. 295. 
638   1876 AVS, s. 139. 
639  Genellikle konar-göçerlikten yerleşik duruma geçmiş bu ailelerin terekelerinde çadır takımı ve 

karavan bulunmaktadır. Bu terekelerde 5-26 arasında büyükbaş, 12-150 arasında küçükbaş hayvanla 

birlikte,  taşıma ve ulaşımda kullanılan deve, at ve merkep de yer almaktadır.  
640   Terekelerin bir kısmında çoban hasılatı ve çoban ücreti gibi ifadeler bulunmaktadır.  
641   Yeni-il ve Boynuincelü aşiretleri, maden nakli için deve sağlamak ve nakli gerçekleştirmekle 

görevliydiler. Bkz. “Bazı Aşiretlerin Yönetimle İlişkileri” başlıklı kısım. 
642  Cuinet, 1890  yılında  beslenen öküz sayısını 50 bin, inek ve deve sayısını 5’er bin olarak vermektedir  

      (bkz. Cuinet, a.g.e., s.327). Öküz sayısının inekten fazla olması, halkın ihtiyacına göre uygun olmakla  

      birlikte inek sayısı ile  öküz  sayısı  arasında bu kadar  fark olması, verilerde bir yanlışlık olabileceğini  

      düşündürmektedir.  
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Ankara Vilayet Salnamesi’ne göre, XIX. yüzyılın sonlarında Kırşehir’de beslenen 

küçükbaş hayvan türleri ile onlardan elde edilen yapağı, kıl ve tiftiğin miktarı 

şöyleydi
643

: 

 

Tablo 14: Kırşehir Sancağı Dahilinde 1891 ve 1900 Yıllarında Küçükbaş Hayvan 

Türleri ve Dağılımı   (1891 AVS, s. 293-297. 1900 AVS, s. 240-251) 

1891 Yılı 1900 Yılı Kaza İsimleri 

Koyun Kıl Keçisi Tiftik 

Keçisi 

Koyun Kıl 

Keçisi 

Tiftik 

Keçisi 

Kırşehir merkez kazası 67 019 14 243 42 758 118 696 12 604 28 107 

Keskin kazası 38 556 4883 46 473 90 568 9126 114 719 

Mecidiye kazası 42 829 20 102 28 695 81 583 1750 64 049 

Avanos kazası 36 357 9444 3648 50 000 4567 13531 

TOPLAM 184 761 48 672 121 574 340 847 28 047 220 406 

 

                                                
643   Cuinet, 1890 yılı başlarında Kırşehir’deki küçükbaş hayvan sayısını yaklaşık iki kat fazla 

vermektedir (bkz. Cuinet, a.g.e., s. 327). Ancak bunun doğru olması biraz güç gözükmektedir. 1900 

AVS verileri bile Cuinet’in bildirdiği miktardan daha azdır.  
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Tablo 15: Kırşehir Sancağı Dahilinde 1891 ve 1900 Yıllarında Elde Edilen Yapağı, Kıl 

ve Tiftik Miktarı ( kıyye )    (1891 AVS, s. 293-297. 1900 AVS, s. 240-251) 

1891 Yılı 1900 Yılı Kaza İsimleri 

Yapağı Kıl Tiftik Yapağı Kıl Tiftik 

Kırşehir merkez kazası 44 000 8000 35 352 200 865 12 000 8352 

Keskin kazası 21 000 2320 32 500 95 000 8000 120 000 

Mecidiye kazası 33 553 12 620 18 325 200 000 2000 35 000 

Avanos kazası 25 000 4500 2200 50 000 1000 5000 

TOPLAM 123 553 27 440 88 377 545 865 23 000 168 352 

 

Tablolarda görüldüğü üzere küçükbaş hayvanlardan en çok koyun 

yetiştirilmektedir. Kıl keçisinin diğer türlere göre az yetiştirilmesi, şehirde dağlık ve 

fundalık alanların fazla yer almaması ile kıl keçisinin daha az kar getirmesine 

bağlanabilir. Yetiştirilen hayvanların miktarına uygun olarak en çok elde edilen ürünün 

yapağı olduğu, tiftik ve kılın daha sonra geldiği görülmektedir. 

1891 ve 1900 yılları arasında Kırşehir’de genel olarak yetiştirilen koyun 

miktarında %84, tiftik keçisinde %81 oranında bir artış olurken, kıl keçisi sayısında 

%42,3 oranında azalma tespit edilmektedir. 

1900 yılında Ankara vilayeti koyun üretiminin %19,6’sı, tiftik keçisi üretiminin 

13,3’ü ve kıl keçisi üretiminin %11,8’i Kırşehir’de yapılıyordu
644

. 

Hayvanlardan elde edilen et, süt gibi besinlerin yanı sıra yün, tiftik ve kıldan 

dokunan eşyalar günlük hayatta kullanılıyor, ayrıca çevre bölgelere satılıyordu. 

Hayvancılığın halkın geçiminde önemli bir yere sahip olması nedeniyle, devlet 

tarafından yayınlanan nizamnamelerle, hayvan alım – satımında bazı düzenlemeler 

yapılmış ve hırsızlığın önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

Sığır, manda ve merkep gibi bir hayvanını satmak isteyen kimsenin bulunduğu 

mahalle veya köyün muhtarına gidip, hayvanın cinsi ve diğer özelliklerini bildiren bir 

tezkire alması gerekiyordu. Muhtarlar hayvanın o kimsenin malı olduğunu tahkik 

                                                
644   1900 yılında Ankara vilayeti dahilinde beslenen küçükbaş hayvan miktarı şöyleydi (1900 AVS, s. 

121): 

Hayvan Türü Miktarı (Adet) 

Koyun 1 736 343 

Tiftik Keçisi 1 656 486 

Kıl Keçisi 237 250 
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ederek tezkire vereceklerdi. Hayvanı satın alan kişi bu tezkireyi de alıp saklamak 

zorundaydı. Kesim yapılan yerlere, teftiş veya zaptiye memurlarından ve belediye 

meclisinden bir memur hergün giderek kesilen hayvanların tezkirelerini toplayıp imha 

edeceklerdi. Tezkiresi olmayan hayvanlar çalınmış sayılacağı için bunlar hükümete 

teslim edilecekti. Çalıntı olduğu anlaşılırsa sirkat cezası uygulanacaktı. Eğer çalıntı 

olmayıp, sahibi çıkıp malını ispat ederse, tezkire almamasından dolayı beşer beşlik (25 

guruş ) para cezası uygulanacak, müşteri de tezkiresiz hayvan satın aldığı için yine beşer 

beşlik ceza ödeyecekti
645

. 

Mahkemeye intikal eden davalarda, genellikle otlarken kaybolan veya çalınan 

hayvanını daha sonra birinin elinde bulup isteyenlere rastlanmaktadır. Hayvanı elinde 

bulunduran kişilerin, başka birinden satın aldıkları iddiası üzerine, hayvanın asıl 

sahibinin, netacen (kendi hayvanından doğmuş) veya şir’an (satın almış) malı olduğunu 

ispat ettiği görülmektedir. Mesela; Ömerhacılı köyünden Göçmen oğlu Hüseyin Efendi, 

Boztepe köyünden Bekir ile Mecidiye kazasından Battal ve Hüseyin’in elinde bulduğu 3 

re’s devenin şir’an malı olduğunu ve 17 gün önce geceleyin hanesinden çalındığını 

şahitlerle ispat etmiştir 
646

. Avanos kazasına bağlı Abdi köyünden olan Benli oğlu 

Musa, 2,5 sene önce köyleri civarındaki mer’ada geceleyin kaybolan devesini, Tepeköy 

köyü ahalisinden Molla Mustafa elinde bulmuştur. Molla Mustafa bu deveyi Kütüköy 

ahalisinden Dede oğlu Halil’den satın aldığını ifade etmiş, ancak Musa, devenin netacen 

malı olduğunu şahitlerle ispat etmiştir. 
647

 

Kesim yerlerinde yapılan teftişlerde, çalıntı olduğu anlaşılan hayvanlara, 

hükümetçe el konulmuş ve asıl sahibine teslim edilmiştir
648

. 

“Yave” denilen sahipsiz ortada dolaşan hayvanlar da zaptiye tarafından tutulup 

beytü’l-mâla teslim ediliyordu. Bu hayvanların sahipleri ortaya çıkıncaya kadar satılıp 

bedelinin beytü’l-mâlde tutulmasının hem sahibi hem de hazine için faydalı olması 

nedeniyle
649

, mutasarrıf tarafından mahkeme-i şer’iyeye gönderilen takrir gereğince 

                                                
645   Düstur, I. Tertip, C. 1, 1289, s. 742 – 743, kara sığır, manda ve hergele nev’inden olan hayvanatın 

hırsızlıktan men’i için bu defa ittihaz ve icrasına karar verilen usule dair ilanname. 
646   KŞS 14 /  122, 20 Eylül 1313 ( 2 Ekim 1897 ).  
647   KŞS 14 / 145, 9 Nisan 1314 ( 21 Nisan 1898 ). 
648   KŞS 14 / 180, 3 T.evvel 1314 (15 Ekim 1898), Halil oğlu Mehmed’in kasaplara sattığı 12 keçi ve 

koyunun kendisine ait olduğunu iddia eden İbrahim oğlu Mustafa, iddiasını şahitlerle ispat 

etmektedir. 
649   KŞS 10 / 212, 25 R.ahir 1308 (9 Aralık 1890) 
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müzayede kaimesi düzenleniyor ve münadi vasıtasıyla satılıyordu. Yağmurlu köyü 

yakınlarında bulunan ve sahibi bulunmayan bir bargir, sancak muhasebecisi ve beytü’l-

mâl memuru vekili olan Mustafa Asım Efendi marifetiyle satılmış ve bedeli hazineye 

emanet edilmiştir 
650

.  Eğer bir hayvanın sahibi, satılmadan önce ortaya çıkıp kendi malı 

olduğunu ispat ederse, kendisine iade ediliyordu. Mesela; Bağbaşı Mahallesi’nden 

Mehmet oğlu Şakir, bir ay önce kaybettiği merkebini ararken “yave olduğu için satılıp 

bedelinin mal sandığına teslimi hakkında, Mutasarrıf tarafından mahkemeye gönderilen 

takrir gereğince müzayede kaimesi düzenlenerek münâdi İbrahim vasıtasıyla müzayede 

olunduğu” sırada bulmuş ve tarafına teslim edilmesini istemiştir. Merkebin kendisine ait 

olduğunu şahitlerle ispat edince, iade edilmiştir
651

. 

 

b. Arıcılık 

Kırşehir’de arıcılığa uygun bitki örtüsü sınırlı olmakla birlikte
652

, halkın, bal 

ihtiyacını karşılamak için az da olsa arıcılıkla uğraştığına rastlıyoruz. Kırşehir 1 

numaralı şer’iye sicilindeki 12 terekede arı kovanı bulunmaktadır. Bu terekelerin 3’ü 

köyde, 9’u şehir merkezinde oturan ahaliye aittir. Terekelerde bulunan toplam kovan 

sayısı 134’tür. 

 

B. SANAYİ VE TİCARET 

1. Ahilik ve Meslekî Yapı 

Tasavvufî bir cereyan olan fütüvvetin en mühim iki şartından biri müslüman 

olmak, diğeri ise bir meslek sahibi bulunmaktı. Fütüvvetin Anadolu’daki kolu, teşkilatın 

piri Ahi Evran’a izafeten Ahilik adıyla anılmaktadır
653

. 

                                                
650   KŞS 10 / 141, 5 Zilhicce 1306 ( 2 Ağustos 1889 ). 
651   KŞS 14 / 280, 26 T.sânî 1314 ( 8 Aralık 1898 ). Ayrıca KŞS 14 / 3, 20, 26 numaralı belgeler de 

bulunan hayvanlarla ilgilidir.  
652   YA, a.g.m., s. 4933. 
653   Arapçada feta; delikanlı, yiğit,  eli açık, iyi huylu anlamına gelip, fütüvvet ise yiğitlik, cömertlik 

manasında kullanılır. Ahi sözcüğü Arapçada “kardeşim” anlamına gelmektedir. Türkçedeki “eli açık, 

konuksever, yiğit” anlamındaki “akı” sözcüğü ile benzerliğinden dolayı, Türkler İslamiyete girdikten 

sonra akı anlamında olmak üzere ahi sözcüğünü kullanmışlardır. Genel olarak ahilik dendiğinde ise 

XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr birlikleri anlaşılmaktadır. Bkz. 

Çağatay, Ahilik,  s. 1-2, 203; Kütükoğlu,  a.g.m., s. 606. Ayrıca fütüvvet teşkilatı hakkında bkz. Franz 

Taeschner, “İslâm’da Fütüvvet Teşkilâtının Doğuşu Meselesi ve Tarihî Ana Çizgileri”, (çev. Semahat 

Yüksel), Belleten, C. 36, S. 142, 1972, s. 203-235. 
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Ahi Evran’ın fütüvvet teşkilatından  ve fütüvvetnamelerden faydalanarak, sağlam 

temeller ve kurallar üzerine oluşturmuş olduğu ahi örgütü
654

, başlangıçta Kayseri, 

Konya, Kırşehir, Ankara gibi büyük yerleşim merkezlerinde kurulmuştur
655

. Önceleri 

deri işçiliği halinde bütün memlekete yayılmış ve zamanla öteki sanatları da içine 

almıştır
656

. 

Ahi örgütü her şehir ve kasabada bağımsız olarak kurulmuş olup komşu şehir ve 

kasabalarla ilişkileri ortak ilkeler ve törenlerledir. Bölgedeki esnaf ve sanatkarların başı 

olan “ahi baba” kendi ahilerini fütüvvetnamelerinde yazılı basamaklar düzeni içinde 

yaptırıp döşediği zaviyelerde toplardı. Onları belli kurallara göre sanat, sosyal, ahlak ve 

askerî alanlarda yetiştirirdi
657

. Ayrıca yöreye gelen misafirlerin ağırlanması işini de bu 

zaviyeler üstlenirdi
658

. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ahilerin rolleri  bulunduğu gibi ilk Osmanlı 

hükümdarlarından bazılarının da teşkilat mensubu oldukları bilinmektedir. Ancak bir 

taraftan şartların giderek bazı esnaf için ağır gelmeye başlaması, diğer taraftan 

Müslüman ve gayr-ı müslim  esnafın bir arada yaşama ve teşkilatlanma gibi hususlar, 

bütün esnafın toplanabileceği yerlere ihtiyaç göstermiş, böylece esnaf yavaş yavaş 

zaviyelerden uzaklaşarak loncalarda teşkilatlanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyılda bazı 

ihtilaflar dolayısıyla Müslüman ve gayr-i müslim esnafın loncalarının ayrılmasında 

zaruret hasıl olmuştur. 

Esnaf teşkilatında, zaviyelerde ve loncalarda toplandıkları zamanlardaki isimleri 

farklı olmakla beraber, genelde iki idareci bulunurdu. Zaviyelerde iken şeyh ve nakib 

adını taşıyan idareciler muhtemelen XVI. yüzyıldan itibaren yerlerini kethuda ve 

yiğitbaşına bırakmışlardır. Bununla birlikte Ahi Evran’ın debbağ olması nedeniyle, 

debbağ, saraç ve ayakkabı dikicileri gruplarında seyh ve ahi baba adını taşıyan bir 

                                                
654   Çağatay,  Ahilik, s. 120. 
655   Bayram, a.g.e.,  s. 155. 
656   Çağatay,  Ahilik, s. 111 ve 120, ilk sıralarda ahiler sadece debbağlık ve deri işçiliği ile uğraşırken bu 

sanat kolları sonradan 32’yi bulmuştur. 
657   Çağatay,  Ahilik,s. 184. 
658   İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, (hzl. İsmet Parmaksızoğlu), MEB yayınları, İstanbul 1989, 

s. 7, 8, 26; seyahati sırasında Anadolu’ya uğrayan İbn Batuta, Türkmenlerin yaşadıkları her şehir, 

kasaba ve köyde ahilerin bulunduğunu, memleketlerine gelen yabancıları karşılama, onlarla 

ilgilenme, beslenme ve barınmalarını sağlama, onları uğursuz ve edepsizlerin ellerinden kurtarma 

konularında bunların eş ve örneklerine dünyanın hiçbir yerinde rastlamanın mümkün olmadığını 

belirtmektedir. 
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idareci son devirlere kadar mevcut olmuştur. Bu idareciler teşkilat üyesi ustaların 

seçimleri ve kadının tasdikiyle iş başına getirilirlerdi
659

.  

Esnaflıkta mertebeler alttan üste çırak, kalfa ve usta şeklinde idi. Bir üst kademeye 

geçmenin belirli süreleri ve şartları vardı. Meslekteki ehliyet ve liyakatın yanında iyi 

ahlak sahibi olmak en önemli şartlardandı
660

. 

XV. yüzyıldan itibaren ahilik geleneği ile bütünleşen loncalar belli bir heyet 

tarafından yönetiliyordu. Anadolu’da üretim ve pazarlama ortaklığını teşvik edici 

kurumlar olarak ortaya çıkan loncalar zamanla üretim kalitesini yükseltme, nitelikli 

eleman yetiştirme, iş ve ticaret ahlakını geliştirme ve denetleme, işçileri koruma ve 

üretimi en ucuz yoldan tüketiciye ulaştırma gibi görevler de üstlendiler. Loncalar esas 

itibariyle başlarındaki yönetimi ve bunun işleyiş biçimiyle devletle esnaf arasında, 

devleti temsilen idarî bir görev yüklenmekteydi
661

. 

Bir Osmanlı şehir veya kasabasında mevcut esnaf gruplarının her birinin dükkan 

ve usta sayısı ihtiyaca göre tespit ediliyordu. Ancak zaman zaman tespit edilenin çok 

üstünde dükkan ve tezgah sayısına ulaşıldığı görülüyordu. Bunların önlenmesi için 1727 

yılında “gedik” sahibi olmadıkça kimsenin dükkan açıp zenaat icra edememesi usulü 

getirildi
662

. 

Tanzimat’ın ilanından sonra yabancı devletlerle ticaret anlaşmaları imzalanmış ve 

tekelcilik kuralının sanat ve ticaretin gelişmesinde zararlı olduğu anlaşılmıştır. 1861 

yılından itibaren de sanat ve ticarette tekel usulü kaldırılmıştır
663

. 

                                                
659   Kütükoğlu, a.g.m., s. 609. Kırşehir’de Ahi Evran zaviyesi şeyhlerinin esnaf teşkilatıyla olan 

ilişkilerinin ilk devirleri şimdilik bilinmemekle beraber XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıla ait 

belgelerde bu zaviye şeyhlerinin eskiden beri bütün esnafın pîri olduğu belirtilmektedir. Fakat bu 

belgelerde Ahi Evran zaviyesi tarafından temsil edilen ananenin bazı esnaf tarafından ihlal 

edildiğinin zikredilmesi özellikle XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren, esnafın Ahi Evran makamı ile 

olan rabıtasının gevşemeye başladığına bir işarettir. Bu dönemde zaviyenin nüfuzunun bilhassa 

Anadolu, Rumeli, Bosna ve Kırım’daki esnaf teşkilatı tarafından tanındığı anlaşılmaktadır. Bkz. 

Şahin, “Osmanlı Devrinde Ahi Evran ...”, s. 164. 
660   Kemal Turan, Ahilikten Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi , M.Ü. İlahiyat Fak. 

Yayınları, İstanbul 1996, s. 43. 
661   Çaha, a.g.m., s. 387. 
662   Türkçe bir kelime olan “gedik” tekel ve imtiyaz anlamına gelmektedir. Gedik sahibi olmayan kimse 

dükkan açmak ve esnaflık yapmak hakkına sahip değildi. Bir alandaki ihtiyacın artması ile ged ik 

sayısı arttırılabildiği gibi azalması ile de aynı daldaki diğer gediklerle birleştirilebilir ya da başka bir 

branşa devredilebilirlerdi. Bkz. Çağatay, Ahilik,s. 112-118; Kütükoğlu, a.g.m., s. 64; Pakalın, a.g.e., 

C. I, s. 656. 
663   Çağatay,  Ahilik, s. 116. 
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İncelediğimiz dönemde Kırşehir’de esnaf grupları loncalara bağlı olarak 

faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Lonca odalarının esnafla ilgili işlerin yanısıra emlak 

hibesi gibi senetleri de tasdik ettikleri görülmektedir
664

. Şer’iye sicillerinden, ahi, kahya, 

kethüda ve usta başı gibi esnaf temsilcilerinin görev yaptığı tespit edilmektedir. Diğer 

Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi esnaf ve sanatkara ait dükkanların, arasta, bedestan, ve 

diğer çarşılarda bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Suk-ı sultanî denilen alış-veriş merkezinde yer alan Uzun Çarşı, farklı esnaf 

gruplarına ait çok sayıda dükkanı ihtiva ediyordu. Ayrıca, Eskiciler Çarşısı, Dülger 

Çarşısı, Hacı İbrahim Efendi Çarşısı da suk-ı sultanî dahilindeydi. Bu çarşılardaki bir 

kısım dükkanların gelirleri çeşitli vakıflara aitti
665

.  

 

İncelenen döneme ait şer’iye sicillerinden tespit edilen meslekler şunlardır
666

: 

 

Aşçı    Çoban    Kassab 

Atcı              Çuhadar    Katırcı 

Attar     Değirmenci    Kavvas  

Babuçcu    Debbağ    Kazgancı 

Bağçeci     Dellal     Keçeci 

Bakırcı     Demirci    Kunduracı  

Bakkal     Dibekci    Kuyumcu 

Balcı     Dülger    Kürkçü 

Bekmezci    Ekmekci    Nalbend 

Berber     Eskici     Nalçacı 

Bezzaz     Hamamcı    Odacı 

Boyacı     Hancı     Sarac 

Bozacı     Hatabcı    Tabib 

Cerrah     Helvacı    Terzi 

                                                
664  KŞS 14 / 96, 25 Mart 1313 (6 Nisan 1897); müteveffa Hacı Mustafa Ağa’nın torunu Cemal’e hibe 

etmiş olduğu bağ, menzil ve yoncalık için varisler arasında çıkan anlaşmazlıkla mahkeme-i şer’iye 

naibi, bu gibi emlak davalarının nizamiye mahkemelerine ai t olduğunu belirtmekte, ayrıca böyle hibe 

senetlerinin lonca odasında veya muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından onaylanmadıkça geçerli 

olmayacağını bildirmektedir.  
665   Bkz. “Vakıflar” başlıklı kısım. 
666   Tüccar grubuyla imam, mütevelli gibi görevliler ve diğer memurlar meslek gruplarına dahil edilmedi. 
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Çiftçi     Kahveci    Tuhfeci 

Çilingir     Kalaycı    Tütüncü 

Yorgancı 

 

Şer’iye sicillerindeki belgelerden, gayr-i müslimlerin ağırlıklı olarak kuyumculuk 

ve terzi esnaflığını yaptıkları tespit edilmektedir. Dokumacılık ve yün eğirme gibi 

işlerde kadınların faliyet gösterdikleri bilinmektedir
667

. Evin geçimini sağlayacak kimse 

olmaması durumunda kadınların hatta küçük yaşta kızların çalıştığı da görülmektedir. 

Avanos kazası Alaaddin Mahallesi’nden, baliğa olduğu görülen 14 yaşındaki Rukiye, 

babasının nafaka temin edemeyecek durumda olmasından dolayı Kırşehir muhasebecisi 

Agoş Efendi hizmetinde aylık 20 guruş ücretle çalışmakta idi
668

. 

 

2. Dokumacılık ve Diğer Küçük Sanayi Kuruluşları 

XIX. yüzyılda Kırşehir’de en gelişmiş yerel sanayi dalı dokumacılıktı. Yöre halkı, 

özellikle halı ve seccade dokumacılığında uzmanlaşmıştı
669

. Büyük atölyelerde yapılan 

dokumaların yanı sıra evlerdeki el tezgahlarında da dokuma yapılıyordu
670

. 

Acem halılarına benzeyen ve belki de onlardan daha güzel olan gayet zarif halılar, 

oda döşemeleri, pencere ve kapı perdeleri, kanepe, sandalye ve yastık yüzleri, çeşitli 

boylarda çuval ve heğbeler dokunmaktaydı. Bu dokumalarda büyük ölçüde yün olmak 

üzere tiftik de kullanılıyordu
671

. 

XIX. yüzyılın sonlarında İstanbul ve Anadolu’da bulunmuş olan Fransız ressam 

Lecomte, Ankara, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat şehirlerinin başlıca sanayisini halıların 

oluşturduğunu belirtmektedir. Lecomte, bu şehirlerde, çok büyük ebatta olan taban 

halısı, kanepeleri örtmek için kullanılan yan halısı ve ufak seccadeler olmak üzere üç 

                                                
667   KŞS 14/28, 18 C. evvel 1314 (25 Ekim 1896 ).  
668   KŞS 14/392, 21 Nisan 1315 ( 3 Mayıs 1899 ). Ayrıca, babası ölmüş ve annesinin bakmaya gücü 

yetmediği 11 yaşındaki kız çocuğu, senelik 18 guruş ücretle hizmet etmek ve onun terbiyesinde 

olmak üzere Kırşehir mutasarrıfına bırakılmıştır, bkz. KŞS 14/417. 10 yaşındaki bir kız çocuğu da 

Mekteb-i İdadî müdürüne aylık 5 guruş ücretle hizmet etmek üzere bırakılmıştır, bkz. KŞS 14/424. 
669   YA, a.g.m., s. 4916. 
670   Kırşehir 1 numaralı şer’iye sicilinde yer alan 22 terekede “ısdar takımı” denilen dokuma tezgahları 

bulunmaktadır. 
671   1882 AVS, s. 189, 1891 AVS, s. 233 – 293. 
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çeşit halı imal edildiğini bildirmektedir
672

. Kırşehir-kârî yan halısı civar şehirlerde de 

kullanılıyordu
673

.  

Dokumacılığın Kırşehir ekonomisinde önemli bir yeri olmasından dolayı bu 

sanayi dalının üretim ve gelirlerinin düzenli yürütülmesi için mensucat komisyonu 

kurulmuştu
674

. 

Dokuma yapılan her bölgede olduğu gibi Kırşehir’de de boyacılık yapılıyordu. 

Dükkanlarda çivit, boyak gibi boyalar satılıyordu. 

Dericilik önemli iş kollarından biriydi. Başlıca öküz, inek, koyun, keçi gibi 

hayvanlardan elde edilen derinin kullanılır hale getirilmesi işini debbağlar yapıyordu. 

Bu deriler, babuçcu ve kunduracı esnafı tarafından çeşitli ayakkabı ve terlik yapımında 

kullanılıyordu. Saraclar, işlenen deriden eğer, semer, araba takımları gibi eşyalar 

hazırlıyorlardı.  

Ankara vilayetinin birçok yerinde ve özellikle Kırşehir’de cevizden, açılır-kapanır 

sandalye ve koltuklar imal ediliyordu
675

. Yine dağlardan elde edilen keresteden çift 

aletleri yapılıyor ve civar şehirlere de satılıyordu
676

. 

Avanos kazasında lüle çamurundan bardak, su testisi ve buna benzer diğer ev 

eşyaları imal edilmekteydi
677

. Avanos dışında yaşayan ahalinin de burada yapılan 

ürünleri kullandığı, terekelerde Avanos çanağı, testisi gibi eşyalar bulunmasından 

anlaşılmaktadır. 

Hacıbektaş nahiyesinde, kehrübaya benzeyen bir çeşit taştan, yazı ve sigara 

takımları ile Avrupa’nın bardak ve kaselerine benzer su bardakları, çorba ve şerbet 

tasları, büyük kapaklı tabaklar ve şamdanlar üretilmekteydi 
678

. 

Terekelerde, mutfak eşyalarının büyük bir kısmının bakırdan yapılmış olduğu 

görülmekte, bakırcılık ve kalaycılığın çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Evlenecek 

kızın cihaz olarak bakır ev eşyaları da götürdüğü tespit edilmektedir. 

                                                
672   Pretextat Lecomte, Türkiye’de Sanatlar ve Zeneatlar, (hzl. Ayda Düz) 1001 Temel Eser, İstanbul, s. 

102. 
673   Yozgat’ta Kırşehir-kârî yan halısı, şer’iye sicillerinde yer almaktadır. Bkz. Cansız, a.g.m., s. 239. 
674   Bkz. “Komisyonlar” kısmı. 
675   1891 AVS, s. 233, 293. 
676   1876 AVS, s. 139. 
677   1891 AVS, s. 297. 
678   1900 AVS, s. 122. 
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Buğday, arpa ve diğer bazı ürünlerin öğütüldüğü değirmen, dönemin önemli 

sanayi tesislerindendi. Değirmen, üst üste konulmuş silindir taşlardan meydana 

gelmektedir. Tahrir defterlerinde dönen taş sayısı “bab” ile ifade edilmektedir. Alınan 

vergi değirmenin yılda kaç ay döndüğüne göre değişmektedir
679

. 

Kırşehir  merkezi ve köylerinde çok sayıda değirmen olduğu terekelerdeki 

değirmen hisselerinden anlaşılmaktadır. Değirmen hisseleri genellikle onikiye ayrılmış 

ve ikişer hisse şeklinde ahali tarafından alınmıştır
680

. Hisse sahiplerinin üzerlerine düşen 

vergiyi ödedikleri görülmektedir
681

. Ayrıca değirmenlerin icara verildiği ve bazı 

değirmen icarlarının vakfedildiği de tespit edilmektedir
682

. 

 

3. Memleha (Tuzla) ve Madenler 

Tuzla gelirleri Osmanlı hazinesinin en önemli kalemlerinden birini oluşturuyordu. 

Tuzlalarda üretilen tuz, sanayide, yiyecek maddelerinin uzun süre saklanmasında ve 

günlük tüketimde fazla gereksinim duyulan bir maddeydi. Bu nedenle tuzla mukataaları, 

büyük mukataalardan sayılmaktaydı
683

. 1881 yılında Düyun-i Umumiye İdaresi’nin 

kurulmasından sonra tuzlaların yönetimi  bu idareye bırakılmıştır.  

Kırşehir sancağı dahilindeki tuzlalar ve üretimleri şöyleydi:  

Hacıbektaş: Kırşehir’e 65 kilometre mesafede ve kaya halinde bulunan tuzların en 

bilinen ve halisiydi. Buradaki tuz yerin 6 metre derinliğinden çıkarılmaktaydı ve senede 

iki milyon kıyyeye yakın tuz  elde edilmekteydi. Tuzladan çıkarılan gayet halis diğer bir 

çeşit tuz, daha az olduğu için yalnız Mabeyn-i Hümayun’a gönderiliyordu
684

. 

Tepesidelik: Kırşehir’e 16 kilometre uzaklıkta olan bu tuzlada 40-50 metre 

derinlikte bulunan tuzun çıkarılması daha emekli ve masraflıydı. Senede 700 000 kıyye 

tuz elde ediliyordu. 

                                                
679   Ünal, a.g.e., s. 153. 
680   KŞS 1 / 16, 27, 35, 38, 49 vd., tereke sahiplerinin, Temürcü, Köroğlu, Çadırlı, Celeb değirmenleri ve 

diğer değirmenlerden olan hisseleri belirtilmektedir. Değirmenlerin genellikle 12 hisseden oluştuğu 

görülmekle birlikte 15, 8 ve 6 hisseye bölünmüş değirmenler de bulunmaktadır. 
681   KŞS 1 / 332, 25 R.ahir 1301 (23 Şubat 1884), Dinekbağı Mahallesi’nden Tüccar oğlu Hacı 

İsmail,Celeb değirmeninde, 12 hisseden 700 guruş değerinde 2 hisseye sahiptir. Değirmen vergisi 

olarak terekesinden 48 guruş alınmıştır. 
682   KŞS 14 / 420, 11 Mayıs 1315 (23 Mayıs 1899), Âşıkpaşa Mahallesi’ndeki Karlı Mescid’e, Birgün 

değirmeninin icar bedeli vakfedilmiştir. 
683   Ergenç, “XVIII. yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, C. 52, 

S. 203, 1988, s. 531. 
684   1900 AVS, s. 116. 
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Bu iki tuzladan elde edilen tuz, Ankara, Konya, Sivas vilayetleriyle diğer yerlere 

gönderiliyordu. Bölgedeki önemli bir tuzla da  Kırşehir ile Yozgat arasında yer 

almaktaydı : 

Sekilü: Yozgat’a 50 ve Mecidiye’ye 15 kilometre uzaklıkta olan bu kaya tuzu 

madeninden 1898 yılında bir milyon kıyyeye yakın tuz çıkarılmış ve 450 000 guruş 

gelir elde edilmiştir. Çıkarılan tuzun büyük kısmı Yozgat sancağı dahilinde 

kullanılıyordu. Sekilü tuzlası, müdürlük merkezi olup, Cağul, Akçakoyunlu, Sarıkaya 

tuzlaları buraya bağlıydı.  

Kırşehir tuzlalarından Sekilü, Ankara Düyun-ı Umumiye Nezareti’ne, Hacıbektaş 

ve Tepesidelik ise Konya Nezareti’ne bağlı olarak idare olunuyordu
685

. 

Tuzlalar dışında ayrıca Keskin kazasında bakır ve gümüş madeni 

bulunmaktaydı
686

. Mucur’da da aşı boyası madeni vardı
687

. Devletin ihtiyacı olan –barut 

imalinde kullanılan – güherçilenin önemli bir kısmı Niğde, Kayseri, Karapınar, Ilgın, 

Bor, Konya ve Kırşehir’den temin ediliyordu
688

.  

Mimar A. Saim Ülgen, Kırşehir civarındaki dağlarda özellikle çok güzel inşa 

malzemesi, alçı, mermer, aşıboyası ve Hacıbektaş taşı adı verilen albatr kalker ile her 

çeşit faydalı taşın bulunduğunu ve bu çok iyi malzemenin şehirdeki âbidelerin inşatında 

büyük rol oynadığını belirtmektedir
689

.  

 

                                                
685   1900 AVS, s. 117. 
686   1891 AVS, s. 231. 
687   1900 AVS, s. 115. Aşı boyası duvar boyamakta kullanılan kırmızı ve sarı renkte bir topraktır, bkz. 

Şemseddin Sami, a.g.e., s. 35. 
688   Tuş, Aynı tez, s. 246. 
689   Ülgen, a.g.m., s. 253. 
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4. Ticaret ve Şirketler 

a. Genel Olarak Ticaretin Durumu 

Osmanlı topraklarında gerek memleket içinde üretilen, gerekse memleket dışından 

gelen mahsul ve mamullerin üretildikleri yerler veya ulaştıkları limanlardan diğer 

yerleşim yerlerine dağıtılması işi toptancı tüccarlar tarafından yürütülürdü. Cinsi ne 

olursa olsun emtia, o malın dağıtımının yapıldığı kapan veya hana getirilir ve burada 

perakendeci tüccara satış yapılırdı. Anadolu’da hanlar, sadece malların el değiştirdiği 

yerler değil, aynı zamanda kervan bağlantılarının da yapıldığı yerlerdi
690

. 

Avrupa’da sanayi ve ticaret alanındaki gelişmelerin artmasından sonra aradaki 

gelişmeleri yerinde incelemek üzere yurt dışına öğrenci ve elçiler gönderilmiştir. 

Özellikle XIX. yüzyılda güçlü devletin ilk şartının sağlam bir ekonomi olduğu bilinci 

Osmanlı devlet adamlarında yerleşmeye başlamıştır. Devletin gelirlerini arttırabilmek 

amacıyla başta ziraat, sanayi ve ticaret olmak üzere çeşitli kaynaklardan daha fazla 

verim alma yolları aranmış ve bu yönde 1838 yılında Ziraat ve Sanayi Meclisi 

kurulmuştur. Daha sonra çeşitli nezaretlere bağlı olarak, Nafia Meclisi, Ziraat Meclisi 

gibi adlarla çalışan meclisler bir görevi yürütmüştür. 

1865 yılı ortalarında teşkil edilen Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun ardından 1868 

yılında Şûra-yı Devlet’e bağlı olarak Ticaret ve Ziraat Meclisi teşkil edilmiştir. Ziraat, 

ticaret, sanayi ve bayındırlık işlerini yürütmek üzere bundan sonra da çeşitli adlarla 

meclis ve komisyonlar kurulmuştur
691

. 

Kırşehir’de incelediğimiz dönemde ticaret, ziraat ve sanayinin gelişmesi ve 

gelirlerinin arttırılması için Menafi Komisyonu, Ticaret ve Ziraat Dairesi
692

 ve Nafia 

Komisyonu gibi adlarla komisyonlar oluşturulmuştu
693

. 

XIX. yüzyılda, ana ticaret yollarının dışında kalan Kırşehir’de ticaret etkinlikleri, 

ihtiyacı karşılayacak düzeydeydi. Yöre halkı tarım ve hayvancılık alanında kendine   

yetecek ölçüde üretim yapmaktaydı. Yörede elde edilen yapağı ve tiftiğin bir bölümü 

pazara sunulmakta ve bundan bir miktar gelir elde edilmekteydi. Ticaret bakımından  

                                                
690   Kütükoğlu, a.g.m., s. 567. 
691   Rifat Önsoy, “Tanzimat Döneminde Sanayi ve Ticaretle İlgili Meclisler (1839-1876)”, X. Türk Tarih 

Kongresi, C. IV, TTK Yayınları, Ankara 1993, s. 1687 – 1695. 
692   1876 AVS, s. 91, 1882 AVS, s. 154-155. 
693   1900 AVS, s. 236. 
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önem taşıyan ikinci ürün türü ise kilim, seccade halılar ile perdelik, döşemelik dokuma 

kumaşlar idi 
694

. 

Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi bağ ve bahçe ürünleriyle, Avanos’ta lüle 

çamurundan yapılan eşyalar ve imal edilen çift aletleri gibi malzemeler az da olsa çevre 

şehirlere satılmaktaydı. 

Kırşehir’e Yozgat, Kayseri ve diğer yerlerden attariye eşyası getiriliyordu
695

. 

Ayrıca Ayıntab, Maraş, Halep, Tokat gibi şehirlerden ve Fransa, Amerika gibi batı 

ülkelerinden kumaş çeşitleri geliyordu
696

. Ticaret için İzmir ve Eskişehir’e de 

gidiliyordu
697

. 

Şehirde üretilen veya dışarıdan getirilen malların tüketiciye ulaştırıldığı dükkanlar 

belli çarşılarda toplanmıştı. Kıymetli kumaşlar ve kuyumcu dükkanları bedestan denilen 

özel çarşıda yer alıyordu. Mahallelerde halkın günlük ihtiyacını karşıladığı fırın, bakkal, 

kasap gibi esnaf dükkanları bulunuyordu. Kırşehir ve kaza merkezlerinde kurulan 

pazarlar da önemli alış-veriş yerleriydi. Bu dönemde Yozgat sancağı merkezinde pazar 

kurulmadığına göre 
698

 oradaki ahalinin  pazar ihtiyacı için Kırşehir’e gelmiş olması 

muhtemeldir. Ayrıca Kırşehir’de bu dönemde 600 dükkan varken, Yozgat’ta 192 

dükkan bulunması 
699

, Kırşehir’deki ticarî faaliyetin sönük olmadığını göstermesi 

bakımından önemlidir.  

 

b. Şirketler 

Ticaretle uğraşanların aralarında çeşitli ortaklıklar kurdukları görülmektedir. 

Şirketü’l-vücuh denilen ortaklık biçiminde ortaya eşit sermaye ve emek koymak 

suretiyle ticaret yapılmakta ve elde edilen kâr eşit olarak bölünmektedir. Müdarebe ise 

                                                
694   YA, a.g.m., s. 4916. 
695   KŞS 14 / 28, 16 T. evvel 1312 (28 Ekim 1896), Kayabaşı Mahallesi’nden Hasan, Yozgat’tan ve diğer 

yerlerden attar dükkanı için eşya getirmiştir. 
 KŞS 14 / 261, 9 Recep 1316 (23 Kasım 1898), Ahievran Mahallesi’nden İsmail, Kayseri’den attariye 

eşyası getirip satıyordu. 
696   KŞS 1 / 259, 17 C.evvel 1300 (26 Mart 1883), aslen Niğdeli olup, Kırşehir’de ölen Rum tüccarının 

terekesinde bahsedilen yerlerden gelen kumaş çeşitleri bulunmaktadır. 
697   KŞS 14 / 30, 125, 354. 
698   Yozgat’ta 1906 yılında henüz haftalık pazar yoktu. Bkz. Sakin, a.g.e., s.147.  
699   1893 AVS, s. 284. 
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taraflardan birinin sermaye, diğerinin emek koyarak, elde edilen kârın eşit olarak 

paylaşıldığı şirkete verilen addır
700

. 

Kırşehir’de daha ziyade aile içinde kardeşler ve bazı yakın akrabalar arasında 

ortaklık kurulmaktaydı. En çok rastlanan ise iki kardeş arasında emek ve sermayenin 

eşit olarak yer aldığı ortaklık şekliydi. Mal, emlak ve ticaretleri nısfıyyet üzere müşterek 

olan kardeşlerden birinin ölmesi üzerine, ortak olan malların yarısı kalan kardeşe 

veriliyordu
701

. Üç veya daha fazla kardeşin eşit şartlarla ortak oldukları da 

görülüyordu
702

. 

Aile dışından kişilerle
703

 ve gayr-i müslimlerle
704

 de ticaret yapıldığı, çeşitli 

hayvan ve bağ, tarla gibi mülklere müşterek sahip olunduğu tespit edilmektedir. 

Ortaklardan birinin ölümü üzerine bazen diğer ortak ile varisler arasında anlaşmazlık 

çıktığı ve konunun mahkemeye intikal ettiği görülmektedir. Mesela; Ahievran 

Mahallesi’nden Ahmed Ağa, Mehmed Ağa ile babasının yarı yarıya ortak olduğu bağ ve 

menzilin tümüne Mehmed Ağa’nın oğlu İlyas’ın  el koyduğunu belirterek hakkını talep 

etmiştir 
705

. 

Ortaklığın çeşitli sebeplerle bozulması durumunda sahip olunan mallar şahitler 

huzurunda taksim ediliyordu
706

. 

Şer’iye sicillerinde, müdarebe türü şirketlere de tesadüf edilmektedir. Kuşdili 

Mahallesi’nden Abdurrahman Efendi dükkan için sermaye verip, İsmail Ağa ise 

dükkanı kurup işleterek, gelirin yarı yarıya paylaşılması üzerine ortaklık kurmuşlardı
707

. 

Ahievran Mahallesi’nden Hidayet Ağa ile Âşıkpaşa Mahallesi’nden Ramazan oğlu 

                                                
700   Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, s. 502.  
701   KŞS 6 / 6, 17, 33 ,67, 70, 1, 109. 

 KŞS 10 / 22, 39, 45, 74, 91, 100, 103, 122 vd. 
702   KŞS 1 / 178, 10 / 22, 246 – 6 / 35, 41, 54. 
703   KŞS 14 / 52, Şubat 1312 (Şubat 1897) 
704   KŞS 14 / 176, 16 Eylül 1314 (28 Eylül 1898), Akçaağıl karyesinden Süleyman ile Kuşdilli 

Mahallesi’nden Ermeni Tekran, 20 deve ve bir taya ortak sahip olmuşlardı. 14 / 42, Akçaağıl 

karyesinden Memiş ile Kuşdilli Mahallesi’nden Sitrak’ın müştereken bir doru kısrakları vardı. 
705   KŞS 14 / 117, 13 Ağustos 1313 ( 25 Ağustos 1897 ). 
706   KŞS 10 / 9, 25 Safer 1305 (12 Kasım 1887), müteveffa Süleyman’ın hayatta iken müştereken bir 

dükkan işlettiği, ölmeden önce, dükkanda bulunan emval ve borçlarının ortağı ile aralarında, şahitler 

huzurunda taksim edilerek ortaklığın bozulduğu görülmektedir. 
707   KŞS 1 / 49, 10 Safer 1292 (18 Mart 1875) 
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İsmail aralarında yine bu şekilde ortaklık tesis etmişlerdi. Hidayet Ağa sermaye vermiş, 

İsmail’de Kayseri’den attariye eşyası getirip satmıştı
708

. 

 

c. Alış-Veriş Anlaşmazlıkları ve Borçlanma 

Ev, arsa, bağ, hayvan gibi malların satışı ile ilgili işlemler ve çeşitli anlaşmazlıklar 

mahkemeye intikal ediyordu. Bu davaların bir kısmında, satışı yapan kişinin, satış 

bedelinin tümünün veya bir miktarının ödenmediğini iddia ederek mahkemeye 

başvurduğu görülmektedir
709

. Yine ev, bağ, tarla gibi malını satan ve daha sonra vefat 

eden kimsenin varislerinin bu malları talep etmesi de dava konusu olmaktadır
710

. 

Gayr-ı müslimlerin kendi aralarında
711

 ve müslümanlarla alış-veriş yaptıkları ve 

zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar meydana geldiği tespit edilmektedir
712

.  

Daha önce belirtildiği gibi küçük çocukların malları da gerektiğinde vasileri 

aracılığıyla  satışa sunuluyordu
713

. 

Alış-verişlerde, satış bedeline mukabil olarak, para dışında hayvan ve çeşitli 

mallar verildiği oluyordu. Kayıtlarda, “mukayaza ve tranba etmek” diye adlandırılan
714

 

bu işlemlerde de bazı anlaşmazlıklar çıkıyordu. Karacaviran köyünden Mehmed, Deli 

Halil’den aldığı öküzün bedeli olarak 150 çerik hınta ve boz alaca bir inek vermiş, fakat 

öküzün çift yapmaya gücü yetmediğini görerek iade etmek istemişti
715

. 

Şer’iye sicillerinde yer alan bir çok belgeden anlaşıldığına göre, ahali arasında 

fazla sayıda borçlu ve alacaklı bulunuyordu. 14 numaralı sicildeki 424 belgeden 

yaklaşık 200’ü borçludan alacağın tahsil edilmesiyle ilgilidir. Bu belgelerde dikkati 

çeken husus, Kayabaşı Mahallesi’nden Rıza Efendi, Kuşdilli Mahallesi’nden İbrahim 

Ağa ve oğlu Mahmud, Âşıkpaşa Mahallesi’nden İsmail Efendi’nin çok sayıda kişiye 

                                                
708   KŞS 14 / 261, 9 Recep 1316 (23 Kasım 1898), İsmail’in daha sonra vefat etmesi üzerine, veresesiyle 

Hidayet Ağa arasında anlaşmazlık çıkmış ve Hidayet Ağa şahitlerle ortaklığını ispat ederek, 

terekeden hissesini almıştır. 
709   KŞS 14 / 6, 45, 70. 
710   KŞS 14 / 30, 59, 105, 144. 
711   KŞS 14 / 37, 14 T.sânî 1312 (26 Kasım 1896). 
712   KŞS 14 / 59 ve 63, Medrese Mahallesi’nden Hüseyin, kendisine miras kalan dükkana Karabet’in el 

koyduğunu iddia etmekte, Karabet ise bu dükkanı onun dayısı İsmail’den satın aldığını iddia 

etmektedir. 14 / 48, Karacaviran karyesinden Musa ile Kuşdilli Mahallesi’nden Ohannes arasındaki, 

öküz alım-satımından doğan sorun sulh ile çözümlenmiştir. 
713   KŞS 14 / 69, 139, 154. 
714   KŞS 14 / 12, 21 Safer 1314 (1 Ağustos 1896), Molla Osman ile Abdülkadir Ağa, bir erkek tay ve bir 

camus dügesi ile bir esb ve 3 mecidiyeyi tranba ve mukayaza etmişlerdir.  
715   KŞS 14 / 44, 14 K. evvel 1312 (26 Aralık 1896). 
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borçlu olmalarıdır. Askerde ölmüş olanların alacaklarının tahsili ile ilgili 160 belgenin 

hemen hepsinde borçlu olan kişiler Rıza Efendi ve İbrahim Ağa’dır. Borç miktarları ise 

40 guruş ile 1000 guruş arasında değişmekle birlikte genellikle 100 guruş civarındadır. 

Tereke taksimi ile ilgili belgelerden de kişinin borç ve alacağı hakkında bilgi 

edinilmektedir
716

. 1 numaralı sicilde yer alan terekelerde normal sayılabilecek borç ve 

alacaklar
717

 dışında bazı kimselerin birçok kişiyle borç alış- verişi yaptığı 

görülmektedir. Müftüzade Mustafa’nın 16 kişiye 7268 guruş tutarında borcu ve  8798 

guruşluk alacağı vardır
718

. Abdurrahman Efendi’nin 100’den fazla kişide alacağı, 6 

kişiye borcu
719

, Necip Efendi’nin 6 kişide alacağı, 8 kişiye borcu
720

, Hacı İsa’nın 24 

kişide alacağı
721

, Terzi Abdurrahman’ın 7 kişide alacağı 18 kişiye borcu
722

 

bulunmaktadır.  

Alacaklılar arasında gayr-i  müslimlere sıkça rastlanmaktadır
723

. Mesela; Necib 

Efendi’nin Talaslı Serkez Çorbacı’ya ve Merdiye oğlu Ohannes’e
724

;  Kazgankaya 

Mahallesi’nden Köse oğlu Osman’ın Katrancıyan Keyfuruk, Beyramyan Ohannes, 

Kirkor, Magridic, Dekran, Agoş, Bağçeciyan Artin, Mahaliyan, Çaylikyan Ohannes’e 

borçları bulunmaktadır 
725

.  Yine, Boztepe köyünden Kamer oğlu Ali’nin Katranciyan 

Keyfuruk Ağa’ya 
726

, Kayabaşı Mahallesi’nden Darıcıoğlu Mustafa’nın Babuçcu oğlu 

Agob’a borcu vardır 
727

. Alacaklılar arasında gayr-ı müslimlerin sıkça bulunması, 

onların ekonomik durumlarının iyi düzeyde olduğunu göstermesi bakımından önem arz 

etmektedir.Ayrıca kadınların da borç alıp verdikleri görülmektedir. Yenice 

                                                
716   Tereke tespiti sırasında ölen kişinin alacakları ve borçları kaydedilip daha sonra alacakları tahsil 

edilip, borçları da ödeniyordu. 
717   Aile içinde, yakın eş-dost arasındaki  borçlanmalar veya günlük hayatın akışı içeresinde çeşitli esnafa  

       olan küçük miktardaki borçlanmalar, normal kabul edilecek borçlardır.  
718   KŞS 1 / 10, 20 Şevval 1296 (7 Ekim 1879). 
719   KŞS 1 / 49, 10 Safer 1292 ( 18 Mart 1875). 
720   KŞS 1 / 50, 25 R. ahir 1297 (6 Nisan 1880). 
721   KŞS 1 / 144, 20 C. ahir 1298 (20 Mayıs 1881). 
722   KŞS 1 / 290, 25 R. ahir 1300 (3 Mart 1883) 
723   Yozgat sancağında  XIX, yüzyıl sonlarında Müslümanların borç aldığı kimselerin çoğunluğu Ermeni  

ve Rum esnaftı (bkz. Cansız, Aynı tez, s.180). Kayseri’de de XIX yüzyılın ortalarında Müslüman 

esnafın yanı sıra Ermeni ve Rum esnafın hayli zengin oldukları ve kendilerinden borç alındığı 
görülmekterdir. Bkz. Ömer Demirel, “Tereke Defterlerine Göre Kayseri Tüccar ve Esnafı’nın Borç-

Alacak İlişkileri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ü. Yay., Kayseri 

2003, s. 139-150. 
724   KŞS 1 / 50, 25 R. ahir 1297 (6 Nisan 1880). 
725   KŞS 6 / 81, Zilkade 1302 ( Ağustos 1885 ). 
726   KŞS 6 / 114, 29 C.evvel 1303 ( 4 Nisan 1886 ). 
727   KŞS 10 / 189, 5 Safer 1308 ( 10 Eylül 1890 ). 
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Mahallesi’nden Elhac Mehmed Ağa’nın alacaklı olduğu kişiler arasında Tuhfeci oğlu 

Ömer’in zevcesi Aişe yer almaktadır 
728

.  İbrahim oğlu Süleyman’ın borçlu olduğu 

kişilerden biri zevcesi Ümüş’tür 
729

. Karaca Mehmed’in de kız kardeşine borcu 

bulunmaktadır 
730

. 

Yapılan bazı araştırmalarda da açıklandığı gibi bu tür borç ve alacakların fazla 

olmasının sebebi, Osmanlı hukukunda %10-15 oranındaki faizin meşru ve helal bir kâr 

olarak görülmesine bağlanabilir
731

. 

 

C. FİYATLAR VE MALÎ  DURUM 

1. Para ve Kıymetli Madenler 

Dünyadaki birçok devlet gibi madenî para sisteminin geçerli olduğu Osmanlı 

Devleti’nde, Tanzimat dönemine kadar bir para birliğinden söz etmek mümkün değildi. 

Klasik dönemlerde ana para birimi gümüş akçe olmakla birlikte piyasada hem Osmanlı 

sikkeleri, hem fethedilen memleketlerin paraları ve hem de uluslar arası ticaret yoluyla 

giren yabancı ülkelerin paraları aynı anda tedavüldeydi
732

. XVI. yüzyılın sonlarında 

Avrupa gümüşlerinden kesilen ve “guruş” adı verilen iri gümüş para,akçe karşısında 

sürekli değer kazanmış ve XVIII. yüzyılın sonlarında ana para durumuna gelmiştir
733

. 

Yine bu dönemde savaşların, malî sıkıntıyı arttırması karşısında devlet, ayarı düşük para 

basmak zorunda kalmıştır
734

. 

İlk defa Fatih zamanında basılan altın sikkelerden sonra ileriki zamanlarda Macar, 

zincirli, zer-i mahbûb gibi isimlerle piyasaya yeni altınlar sürülmüştür
735

. II. Mahmud 

zamanında, mahmudiye, hayriye ve memduhiye gibi adlarla altınlar basılmıştır
736

. 

                                                
728   KŞS 1 / 80, 20 C.ahir 1297 ( 30 Mayıs 1880). 
729   KŞS 1 / 260, 7 C.ahir 1300 ( 15 Nisan 1883). 
730   KŞS 1 / 282, 7 Receb 1300 ( 14 Mayıs 1883). 
731  Ömer Demirel, “Kuruluşundan Günümüze Çeşitli Yönleriyle Bir Osmanlı Mahallesi Sivas Küçük 

Minare Mahallesi”, Türk Yurdu, C. 19-20, S. 148-149, Ankara 2000, s. 148-149; a.mlf., “Tereke 

Defterlerine Göre Kayseri…”, s. 142. 
732  Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yayınları, İstanbul 2001, s. 83. 
733   Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 246. 
734   Kütükoğlu, a.g.m., s. 555. 
735   Şükrü Baban, “Tanzimat ve Para”, Tanzimat 1, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s. 242. 
736   Ziya Karamursal, Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, TTK yayınları, Ankara 1989, s. 211. 
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Abdülmecid devrinde paranın ıslahı yolunda gidilmiş, 1844 yılında madenî para 

rejiminde bir reform yapılarak 20, 10, 5, 1 guruşluk ve yirmi paralık gümüş sikkeler 

basılmıştır. 1846’da beş ve bir paralık bakır ufaklıklar piyasaya sürülmüştür
737

. 

1844’de yüz guruşluk Osmanlı lirası ile 1876’da 2,5 liralık beşi birlikler altın 

olarak basılmıştır. Padişahın ismi izafe olunarak yüzlük altınlar, mecidiye altını; gümüş 

para da sim mecidiye diye adlandırılmıştır. Daha sonra mecidiye altınlarına Osmanlı 

lirası denilmiş, mecidiye adı da özellikle 20 guruşluk gümüş sikkeye ait olmak üzere 

kullanılmıştır. Buna göre; Osmanlı Lirası, mecidiye ve guruş, temel para birimleridir
738

. 

Altın ve gümüş para arasındaki değeri iyi hesaplanamamasından dolayı devletin 

zarara uğraması, ayrıca 1873’ten itibaren dünya piyasalarında gümüşün değerinin 

düşmeye başlaması gibi nedenlerle, Osmanlı Devleti 1881 tarihli kararıyla gümüş 

mecidiye darbına son vererek altın lira basmaya başlamış ve altın lirayı para birimi 

olarak esas almıştır
739

. 

İlk defa Sultan Abdülmecid zamanında 1840 yılında “kaime-i mutebere-i nakdiye” 

adı altında faizli kağıt para tedavüle çıkarılmıştı
740

. Para kuponlarının en yüksek değeri 

500 guruş, en küçük değeri ise 10 guruş idi
741

. 1850 yılında çıkarılan faizsiz kaimeler 20 

ve 10 guruşluk küçük kupürler halindeydi. Sultan Abdülaziz devrinde kaime basımına 

hız verildi. Ancak tedavüldeki kamelerin artması, kıymetlerinin düşmesi neticesini 

doğurdu; 1861’de yüzlük mecidiye altını 350 guruşa yükselince kaimelerin piyasadan 

çekilmesine ihtiyaç duyuldu. II. Abdülhamid tahta geçtiğinde malî durumu düzeltmek 

üzere yeniden kaime basılması yoluna gidildi. Fakat bir süre sonra kaimelerin altın 

karşısında değer kaybetmeye başlaması, hazineye büyük zarar uğrattığından, Mart 

1879’dan itibaren toplanılmasına karar verilmiştir ve 1915 yılına kadar kaime tedavülde 

olmamıştır
742

. 

                                                
737   Çadırcı, a.g.e., s. 336 ve Baban, a.g.m., s. 260, ufaklık bakır paralar II. Abdülhamid zamanında 

tedavülden kaldırılmıştır. 
738   Çakır,  a.g.e., s. 83, yüz guruş bir Osmanlı lirası, bir mecidiye ise 20 guruş değerindedir. Sikkeler yüz 

ve elli guruşluk altın; 20, 10 ve 5 guruşluk gümüş paralardan ibarettir. Ancak düzenlemelerde 

olmamasına rağmen 25 guruşluk, 2,5 ve 5 liralık altın paralar da basılmıştır. 
739   Çakır, a.g.e., s. 84. 
740   Baban,  a.g.m., s. 246. 
741   Çakır, a.g.e., s. 76. 
742   Kütükoğlu, a.g.m., s. 556. 
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Kırşehir’de incelediğimiz dönemde alış- verişte guruş, sim mecidiye ve Osmanlı 

lirası kullanılıyordu. 1 guruş 40 para, sim mecidiye 20 guruştu. 100 guruşluk Osmanlı 

lirası belgelerde “yüzlük altın, sikke-i halisa” şeklinde de yer almaktadır
743

. Şer’iye 

sicillerinden tespit edilen diğer altın çeşitleri şöyledir: 

 

Altın Çeşidi    Değeri ( Guruş )  

5’lik altın     5 

10’luk altın     10 

20’lik altın     20 

30’luk islamiye altını    30 

80’lik altın     80 

Mahmudiye altını    25 

Gazi altını     41 * 

 

II. Mahmud’un saltanatının 9. senesinden 13. senesine kadar basılmış olan 

altınlara ahali arasında mahmudiye altını, 21. cülus senesinde basılmış hayriye 

altınlarına da gazi veya sandıklı altını deniliyordu
744

. 

Kaimenin kullanımı 1879’dan itibaren kaldırıldığı için alış-veriş ve fiyatlarda 

kaimeye tesadüf edilmedi. Ancak eytam sandığında bulunan paranın muhasebesinin 

yapıldığı bazı belgelerde kaimeye rastlanmaktadır. Sandığa konulan para kaime olarak 

hesap edilmiş olduğundan, kaimenin tedavülden kaldırılmasından sonraki 

muhasebelerde, anaparanın, 400’lük kaime 1 lira hesabıyla sikke-i haliseye tahvil 

olduğu
745

 veya lirası 120 hesabıyla anaparadan tenzil edildiği görülmektedir
746

.  

Osmanlı Devleti’nde para vakıfları ve bazı yardımlaşma sandıkları bir kenara 

bırakılacak olursa para piyasasını ellerinde tutanlar gayr-i müslim sarraflar olmuşlardır. 

Tanzimatın ilanıyla birlikte sarraflar daha modern ve teşkilatlı bir şekilde faaliyet 

göstermişlerdir. Osmanlı Devleti’nde ilk banka 1842 yılında Avrupalı tüccarlar 

tarafından İzmir’de kurulmuş, daha sonra 1847’de İstanbul’da Dersaadet Bankası teşkil 

                                                
743   KŞS 1 / 48, 52. 

* 1294 ( 1877) Devlet Salnamesi, s. 616. 
744   Karamursal, a.g.e., s. 211. 
745   KŞS 1 / 38, 290. 
746   KŞS 6 / 42, 20 R. ahir 1302 (6 Şubat 1885). 
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edilmiştir
747

. 1850’lerden itibaren Avrupa banka çevreleri ya kendi şubelerini açarak 

yada Osmanlı hükümetinden alınan ayrıcalıklara dayalı yeni bankalar kurarak, Osmanlı 

Devleti’nde doğrudan çalışmaya başlamıştır. Osmanlı ekonomisine şubeleriyle giren 

Avrupa bankalarının en önemlileri Deutsce Bank ve Credit Lyonnais’ydi. 1856’da 

açılan Osmanlı Bankası ise yabancı sermaye ile kurulan en büyük bankaydı. 1863’de 

devletten çeşitli imtiyazlar alan banka I. Dünya Savaşı’na kadar büyük kârlar elde 

etti
748

. Bunlar dışında da yabancı ve Türk sermayesiyle çeşitli bankalar kuruldu.  

Kırşehir’de bir banka şubesinin 1891 yılında kurulmuş olduğu görülmektedir. Bu 

şubede reis, bir memur, birisi gayr-i müslim olmak üzere 4 âzâ ve bir tahsildar görev 

yapıyordu. Bu dönemde Keskin ve Avanos kazalarında da birer banka şubesi yer 

alıyordu
749

. 1893 yılında bu bankaların çalışmalarına devam ettikleri, 1900’de ise 

Kırşehir, Keskin ve Avanos merkezlerinde Ziraat Bank sandığı adıyla, reis, 3 âzâ ve bir 

katibin görev yaptığı, birer bankanın bulunduğu tespit edilmektedir
750

.  

 

2. Ölçü Birimleri 

Osmanlı Devleti, Türk-İslam ve mahallî geleneklerin birleşiminden oluşan bir ölçü 

sistemi uygulamıştır. Osmanlı idaresi altında birçok bölgede ölçü terminolojisi merkezi 

sisteme uymakla beraber mahallî ağırlık ve ölçüler de kullanılmıştır. Genelde 

vergilendirmedeki ve idarî işlerdeki zaruretler Osmanlı hükümetinin belli yörelerde 

standardizasyon reformu yapmasına sebep olmuştur. Bütün devlet çapında, ağırlıkların 

ve ölçülerin standart hale getirilmesi için Tanzimat döneminde bazı düzenlemeler 

yapılmış, ancak çıkarılan nizamnameler tam anlamıyla hayata geçirilememiştir
751

.  

 

                                                
747   Çakır,  a.g.e., s. 87-89. 
748   Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923 - 1950), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1994, s. 87. 
749   1891 AVS, s. 193, 199, 202. 
750   1900 AVS, s. 235, 242, 246. 
751   Halil İnalcık, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1991, s. 22 – 43. 
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Kırşehir’de incelediğimiz dönemde kullanılan ölçü birimleri şöyleydi
752

: 

a. Uzunluk Ölçüleri 

 

Ölçü Birimi    Ölçülen Mal             Eş Değeri 

Zira’       Çeşitli kumaş ve benzerleri             75,8 cm 

Arşun ( çarşı arşunu )          //            8 rub = 68 cm 

Yarda                  //               91 cm 

Metre, metro        Çeşitli kumaş, arazi mesafesi  100 cm 

Tob           Çeşitli kumaş ve benzerleri            10-12 m 

 

b. Ağırlık ve Hacim Ölçüleri 

 

Ölçü Birimi    Ölçülen Mal     Eş Değeri 

Dirhem     iplik, gümüş          16 kırat=3,2 gr. 

Kıyye (okka )        hububat, şeker, baharat,          400 dirhem=1282 gr. 

     fasulye, peynir,yağ,kahve 

     gibi besinler ve yün, tiftik, 

     pamuk, ip, boya, sabun  

     gibi ürünler 

Çerik     buğday, arpa, mercimek 4 kıyye=5128 gr. 

     tarhana, ceviz vs. 

Batman                    peynir, tuz, pekmez, yağ, 6 kıyye=7697 gr. 

     armut, üzüm, zerdali, çir, 

     mum yağı vs. 

Şinik     un, burçak vs.          2 kutu=9,25 litre 

Kile     buğday,nohut vs.   6 çerik=30,768 kg. 

Mut     buğday, arpa, un vs.       20 kile=615,360 kg. 

 

Genellikle tahıl ve baklagillerin ölçümünde yaygın olarak kullanılan “çerik” halk 

arasında yakın zamana kadar kullanılıyordu. Yörede yaşayanların bilgisine başvurularak 

1 çeriğin 4 okka, 1 kilenin de 6 çerik olduğu tespit edildi
753

. Yozgat’ta da hububat 

ölçümünde çerik ve kile kullanılmakla birlikte “çinik” daha yaygındır
754

. 

 

                                                
752   Şer’iye sicilleri ve salnamelerden tespit edilen bu ölçü birimlerinin değerleri hakkındaki bilgilerin bir 

kısmı belgelerdeki kayıtlardan elde edildi. Belgede değeri bulunmayan birimler için şu eserlerden 

faydalanıldı: İnalcık, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”; Tuncer Baykara, Tarih Araştıma ve Yazma 

Metodu, İzmir 1995; Pakalın, a.g.e.; Şemseddin Sami, a.g.e.; Devellioğlu, a.g.e. Ayrıca bu eserlerde 
bulunamayan ve yakın zamana kadar kullanılan bazı ölçü birimleri için yörede yaşayanların bilgisine 

başvuruldu. 
753   Özdemir, a.g.m., s. 152’de “1 çerik=1 gaz tenekesi, 1 kile= 2 gaz tenekesi, 1 çinik= yarım gaz 

tenekesi” şeklinde belirtilmektedir. Terekelerdeki birim ve fiyatlar kıyaslandığında, bir çeriğin 4 

kıyye olması daha muhtemel görülmektedir. Örneğin 1 kile hububat fiyatı, 1 çerik hububat fiyatının 

yaklaşık 5 ile 7 katı arasındadır. 
754   Yozgat’ta 1 çerik : 6 kg., 1 çinik : 8 kg. dolaylarındaydı. Bkz. Sakin, a.g.e., s. 84. 
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c. Alan Ölçüleri 

Ölçü Birimi      Ölçülen Mal  Eş Değeri 

Zira’ (mimarî )          bağ   0,574 m2 

Evlek       bağ, arazi              400 mimari zira’=229,825 m2 

Dönüm      tarla, bağ, arazi 4 evlek = 919,302 m2 

Cerîb   ormanlık alan  10 dönüm 

 

Evlek tabiri ölçü birimi olmasının yanı sıra genel bir ifade ile, bir evin yapılacağı 

alan olarak da kullanılmıştır. Salnamede ormanlık alanın miktarı “cerib” ile belirtilmiş 

ve bir cerîbin 10 dönüm olduğu bildirilmiştir
755

. 

 

d. Diğer Ölçü Bildiren İfadeler 

Adet: Çeşitli eşyaların miktarının bildirilmesinde kullanılmıştır. 2 adet tabak, 3 

adet çuval, 2 adet ağaç vs.  

Deste: Kaşık, tesbih, mendil gibi eşyalarda kullanılmıştır. 

Dizi: Akik, boncuk gibi bir ipe dizili olan eşyaların miktarı dizi olarak 

belirtilmiştir. 

Göz: Ev ve diğer binaların oda sayısı, 2 gözlü menzil, 1 göz hariciye odası gibi 

ifadelerle belirtilmiştir. 

Karık,  kıt’a: Bağ ve tarlaların belirlenmiş yerlerini ifade eden kelimelerdir. 

Tulum: Peynir ve yoğurdun miktarı “tulum” olarak da ifade edilmiştir. Koyun ve  

keçi derisinden yapılan tulumun, büyüklüğüne göre içine konulan ürünün miktarı 

değişmekle birlikte, sicillerdeki ürünlerin kıyye ve tulum fiyatları mukayese 

edildiğinde, yaklaşık olarak bir tulum peynirin 20 kıyye = 25,5 kg, yoğurdun ise 17 

kıyye = 22 kg geldiği tespit edilmektedir. 

Bunların dışında bakır kab-kacak, bazen “parça” ile ifade edilerek, “iki parça, üç 

parça evani-i nuhas” diye belirtilmiştir. Yorgan, döşek, çarşaf ve yastıktan oluşan yatak 

takımı “1 kat yatak” şeklinde ifade edilmiştir. Saman, hatab gibi ürünlerde “araba” ölçü 

birimi olarak kullanılmıştır. Saman miktarının bir belgede “ton” ile belirtildiği 

görülmektedir. 

 

 

                                                
755   1893 AVS, s. 316. 
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3. Fiyatlar  

Osmanlı Devletinin, fiyat politikasını belirlerken, uygulamada genel olarak iki 

türlü yol izlediği görülmektedir. İlk olarak, umumu veya devleti ilgilendiren hususlarda 

idarenin fiyatları belirlediği bilinmektedir. Bu durum daha ziyade paranın resmî 

kurunun belirlenmesinde, genellikle yılda iki defa verilen narhta ve ordunun, 

İstanbul’un veya başka şehirlerin iaşesi için çıkarılan zahire, canlı hayvan veya diğer 

bazı maddelerin alımında yayınlanan mübayaa emirlerinde görülmektedir. İkinci olarak 

umumu veya devleti değil de sadece tarafları ilgilendiren hususlarda, serbest 

denilebilecek bir politika izlenildiğine şahit olunmaktadır
756

. 

Mahallî fiyat araştırmalarında en önemli kaynaklar arasında olan şer’iye 

sicillerinde, resmî veya piyasa fiyatlarıyla ilgili belgeler bulunmaktadır. Terekelerdeki 

fiyatlar malın cinsine göre çeşitlilik arzetmektedir. Terekede resmî fiyata tabi bir mal 

varsa, emir ve narh fiyatından, bunların dışındaki mallar da günün piyasası üzerinden 

değerlendirilmektedir. Karşılıklı yapılan alış-verişlerdeki fiyatlar piyasa, hizmet 

beratlarında veya nafaka ilamlarındaki fiyatlar da resmi fiyatlardır
757

. 

Kırşehir’de incelediğimiz döneme ait fiyatlar şer’iye sicillerinden tespit edildi. 

Büyük ölçüde terekelerden olmak üzere diğer bazı belgelerden de yararlanıldı. Fiyat 

dönemlerinin gruplandırılmasında, incelenen dört şer’iye sicilinin ait olduğu yıllar esas 

alındı. Ancak 1 numaralı şer’iye sicilinde fiyatlarla ilgili 1865 ve 1875 yıllarına ait birer 

belge bulunduğu için bu belgelerdeki fiyatlar ayrı bir grup halinde değerlendirildi. 

Fiyatları belirtirken bir maddenin sicil içerisinde görülen en düşük ve en yüksek 

değerleri dikkate alındı
758

. 14 numaralı sicilde hiç tereke kaydı bulunmadığı için, bazı 

belgelerden tespit edilen eşyaların fiyatları verilebildi. 

Fiyatların her zaman düşükten yükseğe doğru seyretmediği, aynı yıl içinde hatta 

birkaç aylık devrelerde yüksek seyredip sonra tekrar düştüğü de görülmektedir. Malın 

kalitesi, büyüklüğü, yeniliği, arz-talep ilişkisi gibi etkenler aynı dönem içinde farklı 

fiyatlara neden olmuştur. 

                                                
756   Mustafa Öztürk, “Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili”, Belleten, C. 55, S. 212, 

1991, s. 91. 
757   Öztürk, “XVIII. Yüzyılın Sonlarında Orta Anadolu’da Fiyatlar”, X. Türk Tarih Kongresi, C. IV, TTK 

Yayınları, Ankara 1993, s. 1822. 
758   Eski ve yıpranmış olduğu için normal değerinden çok düşük fiyat verilen malların, bu fiyatları 

tablolara alınmadı. 
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a. Gıda Maddelerinin fiyatları 

 

Tablo 16: Kırşehir’de 1875 –1898 Yıları Arasında Bazı Gıda Maddelerinin Fiyatları
759

      

F   İ   Y   A   T   L   A   R (Guruş) Sıra 

No 

Cinsi Birimi 

1875 1879-1884 

Yıllar Arası 

1885-1887 

Yıllar Arası 

1888-1892 

Yılları 

Arası 

1897-1898 

Yıllar Arası 

1 Hınta (Buğday) Çerik 7 2-5 1-3 1-5 1 

2 Şair (Arpa) Çerik 5 1-5 1-3 0,5-4 1 

3 Çavdar Çerik  4 - -  

4 Dakik Çerik  2-4 1-2,5 1-5  

5 Bulgur Çerik  2-5 1-3 1,5-5  

6 Yarma    
(Dövülmüş buğday) 

Çerik  2-5 1-3 1,5-5  

7 Tarhana Çerik  5 - -  

8 Burçak Çerik  2 1 1-2  

9 Nohud Çerik  2 - -  

10 Mercimek Çerik  1,5-4 1,6 -  

11 Zeyrek Çerik 2,5 2,5-4 5 1-2  

12 Mısır Çerik 5 1-3 - -  

13 Ceviz Çerik  5 - -  

14 Fasulye  Çerik  - - 2  

15 Peynir Kıyye  2 1-2 2  

16 Yoğurt Kıyye  2 - 1-1,5  

17 Revgan-ı sade Kıyye  10-30 5-10 7-15  

18 Şeker Kıyye  1,5 - 3,5  

19 Elvan şekeri Kıyye  - - 6  

20 Kırmızı şeker Kıyye  - - 4  

21 Gül şekeri Kıyye  - - 3,5  

22 Akide şekeri Kıyye  - 6 -  

23 Leblebi Kıyye  - - 2  

24 Pirinç Kıyye  - - 2  

25 Kahve Kıyye  15 10 12  

26 Sarımsak Kıyye  - - 1  

27 Pekmez Batman  5-6 5-7 4-7  

28 Tuz Batman  5 3 3  

29 Üzüm Batman  4 6,5 5 2 

30 Zerdali Batman  4 - -  

31 Armut Batman  4 - 6  

32 Çir Batman  3 - 1,5  

33 Soğan Batman  - 1 -  

34 Arı kovanı Aded  16-40 12,5-30 -  

 

1875 yılında buğday, arpa ve mısır fiyatının yüksek olması 1874 yılında görülen 

kıtlığın etkisinin hâlâ deva ettiğini göstermektedir
760

. Bu dönemden sonra hububat 

                                                
759   Gıda maddelerinin fiyatları ve bundan sonra verilen diğer fiyatlar KŞS 1, 6, 10, 14’ten belirlenmiştir.  
760   1874 ve 1887 kıtlık dönemleri için bkz. “Kuraklık ve Kıtlık” başlıklı kısım. 
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fiyatları 1-2 guruş arasında seyretmiştir. Ancak 1881 yılı ortalarından başlayarak 1882 

yılı ortalarına kadar fiyatlarda yeniden bir artış olduğu, bir çerik buğday ve arpanın 3,5-

4 ve 5 raddelerine çıktığı görülmektedir. Sebebini tespit edemediğimiz bu artıştan sonra 

1882 Ağustos ve Eylül aylarından başlayarak fiyatların tekrar eski seviyesine indiği ve 

1883 – 1884 yıllarında buğdayın 2 guruş arpanın da 1 guruş dolaylarında bulunduğu 

gözlenmektedir. 

1887 yılında Ankara ve çevresini etkileyen kıtlık döneminde hububat fiyatları 

yükselmiştir. Daha önce çeriği 1-1,5 guruş civarında seyreden buğday ve arpa fiyatları 

1887 yılı Nisan ayından itibaren 2-2,5 guruşa, Haziran ve Temmuz aylarında da 3 

guruşa ulaşmıştır. Bu kıtlık döneminin fiyatlardaki etkisi 1888 yılı başlarına kadar 

devam etmiş, Mayıs ayında buğday fiyatı 4 guruşa kadar yükselmiştir. O yıl üründen iyi 

verim alınması nedeniyle
761

, Temmuz ayından itibaren fiyatlar düşmeye başlamış ve 

buğday 3 guruşa inmiş, bir iki ay sonra da bir çerik buğdayın fiyatı iki guruş, arpanın ise 

1 guruş dolaylarına çekilmiştir. 1889 yılı Nisan ayından itibaren buğdayın da fiyatının 1 

guruşa indiği ve 1892 yılı sonlarına kadar 1-1,5 guruş arasında seyrettiği tespit 

edilmektedir. 

Diğer besin maddelerinin fiyatlarında da kıtlık dönemlerinde bir miktar değişme 

görülmekle birlikte normal zamanlarda genellikle aynı düzeylerde kaldığı 

gözlenmektedir. Ancak bazı gıda maddelerinin fiyatında yıllara göre bir miktar azalma, 

bazısında da artma olmuştur. Yapılan üretimin, genel talep karşısındaki oranı, fiyatların 

tespitinde önemli rol oynamaktadır.  

Bu dönemde Anadolu’nun diğer şehirlerinde acaba gıda maddelerinin fiyatları 

nasıldı? Burada Kırşehir’in yakınında bulunan Yozgat ve bir liman şehri olması 

nedeniyle farklı şartlara sahip olan Samsun şehirlerine bakmak istiyoruz. Yozgat’ta 

1880-1890 yılları arasında hububat fiyatları yaklaşık aynı düzeyde olmakla beraber, 

meyve ve soğan fiyatlarının Yozgat’ta daha pahalı olduğu dikkat çekmektedir
762

. Aynı 

dönemde Samsun’daki hububat, yoğurt ve meyve fiyatları Kırşehir’le yakın düzeydedir. 

Ancak pekmez, soğan ve sarımsağın Samsun’da daha pahalı; kahvenin ise daha ucuz 

                                                
761   BOA, Y. PRK. ML 9 / 18, 15 K.sânî 1304 (27 Ocak 1889). 
762   Cansız, Aynı tez, s. 172-173. Kırşehir’de yetiştirilen bağ ve bahçe ürünleri Yozgat, Çankırı gibi civar 

       bölgelere satılıyordu. Bkz. 1891 AVS, s. 295. 
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olduğu tespit edilmektedir
763

. Bu durumda, Kırşehir’deki bağ ve bahçe üretiminin 

yeterli düzeyde olmasının, fiyatları olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür. 

Kahvenin ise ticarî faaliyetlerin hayli gelişmiş olduğu Samsun’da daha ucuza elde 

edilmesi normal gözükmektedir.  

 

b. Hayvan Fiyatları 

 

Tablo 17: Kırşehir’de 1865 – 1898 Yılları Arasında Hayvan Fiyatları 

F   İ   Y   A   T   L   A   R (Guruş) Sıra 

No 

Cinsi 

1865 1875 1879-1884 

Yılları 

Arası 

1885-1887 

Yılları 

Arası 

1888-1892 

Yılları 

Arası 

1897-1898 

Yılları 

Arası 

1 Öküz  300 250-420 200-300 150-300 250-500 

2 İnek 300  150-200 150-250 100-250 150-300 

3 Dana 75  50-150 50-150 50-100  

4 Düge  300 60-400 70-125 100   

5 Tosun  121 200-400 150 80-120 300 

6 Camus 800 300 300-800 550 400-800 400 

7 Deve   1000-2500 1000-1500 750-1650  

8 Köşek   900 800   

9 Merkeb 200 200 150-200 100-200 60-160 100 

10 Bargir (esb)   300-1000 350 400-500 400-1000 

11 Kısrak   400-1000 500-800 300-600 500-600 

12 Tay   200-500 150-250  300 

13 Koyun   50-60 25-50 26-50 50 

14 Keçi   40-50 30 12-30 40-50 

15 Tiftik keçisi   50-75 30-60 50  

16 Kuzu   20-30 10 5-10  

17 Oğlak   15-20 15 8-15  

 

Hayvan fiyatlarında yıllara göre belirli bir fiyat farklılığı gözlenmemektedir. 

Genellikle fiyatlar yakın düzeyde seyretmekle birlikte bir kısmında bazı dönemler artma 

veya azalma olduğu görülmektedir. Merkeb fiyatlarının genellikle danadan pahalı ve 

inekle aşağı-yukarı aynı oluşu, bize o dönemde Kırşehir’de merkebin toplum hayatında 

önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Tabloda yer alan bu hayvanlara yaşlarına ve 

                                                
763   Yolalıcı, a.g.e., s. 96-97. 
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cinslerine göre daha başka adlar da verilmiştir
764

. Hayvanlara, her yaş ve özelliğine göre 

değişik adlar verilmesi, hayvancılığın bölgede mühim bir yeri olduğunu göstermesi 

bakımınrdan önem arz etmektedir.  

Tavukçuluk hakkında sicillerde yeterli bilgi bulunmamakla beraber ,bir tavuğun 

2,5 guruş dolaylarında olduğu tespit edilmektedir. Terekelerde yumurta sahanı, yumurta 

tavası gibi eşyalar bulunması, beslenmede yumurtanın önemli bir yeri olduğunu 

göstermektedir.  

Aynı dönemde Kırşehir’le Yozgat’taki hayvan fiyatları kıyaslandığında, arada 

büyük fark olmamakla beraber, Kırşehir’de öküz, inek, deve, at fiyatları biraz yüksek 

gözükmektedir
765

. Büyükbaş hayvanların Yozgat ekonomisinde önemli bir yer  işgal 

etmesi  ve bu cins hayvanların büyük çapta ticaretinin yapılması
766

 bu  fiyat farkını  

açıklamaktadır. Küçükbaş hayvan türleri ise birbirine yakın düzeydedir. Samsun’daki 

hayvan fiyatları, Kırşehir’deki fiyatlara yakındır. Ancak kısrak ve at fiyatlarının 

Samsun’da daha ucuz olduğu tespit edilmektedir
767

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
764   Koyunun, kuzudan büyük genç olanına şişek (dişi) ve toklu (erkek), erişkin erkeğine koç, keçinin 

erkeğine teke, bir yaşındaki genç yavrusuna cebiç, camusun yavrusuna boduk (bodak), gencine 

malak, devenin dişisine maye, gencine köşek, atın yeni doğmuş yavrusuna kulun (kulin), merkebin 
yavrusuna sıpa, ineğin yavrusuna buzağı adı verilmektedir. Ayrıca kıru´ veya firu´ tabiri tüm 

hayvanların , yavruları için kullanılmakla birlikte genellikle merkep yavrusu bu adla belirtilmektedir. 

Şer’iye  sicillerinde daha az rastlanan “iğdiş” ise hadım edilmiş at anlamına gelmektedir. Ancak diğer 

türlerin  hadım edilmişine de iğdiş tabirinin kullanıldığı görülmektedir.  
765   Cansız, Aynı tez, s. 174-178.    
766   Sakin, a.g.e., s.  87. 
767   Yolalıcı, a.g.e., s. 98. 
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c. Günlük Hayatta Kullanılan Eşya Fiyatları  

Tablo 18 de, Kırşehir ‘de günlük hayatta sıkça kullanılan eşyalarla , diğer bazı 

araç gereçlerden örnekler verilmiş ve inceleme kolaylığı sağlamak için ,bir birine yakın 

türde olan eşyalar bir araya getirilmiştir.  

 

 

 

Tablo 18 : Kırşehir 1875 –1898 Yıları Arasında Günlük Hayatta Kullanılan Eşya 

Fiyatları 

 
F   İ   Y   A   T   L   A   R (Guruş) Sıra 

No 

Cinsi Birim 

1875 1879-1884 

Yıllar Arası 

1885-1887 

Yıllar Arası 

1888-1892 

Yıllar Arası 

1897-1898 

Yıllar Arası 

1 Yatak Kat  100-300 50-250 75-100 100-135 

2 Halı Adet 200-300 250 200  200 

3 Kilim Adet 110 110-200 100-150 100-175 100-250 

4 Pala Adet  37 40 35  

5 Pelas Adet 15 25-30 15-30 40-50 50 

6 Çuval Adet 15 20-50 15-25 10-40 10-50 

7 Yanlama Adet 15 20 40 40  

8 Minder Adet 10 20-50 10-15 5-25 50 

9 Halı yasdığı Adet 20 12,5-40 25-30 20 25 

10 Torba Adet 10 10-15 10 4-8  

11 Namazlağa Adet 25 30-40 10-30 20-50 20 

12 Seccade Adet 65 80-150 60-100  70 

13 Heğbe (sagir) Adet  2 9-15 5-20  

14 Heğbe (kebir) Adet 5 3-5 40 10-40 30 

15 Perde Adet   35-40 20-40  

16 Havlu Adet  10 3-5 5-6  

        

17 Ekmek takımı Adet 10 20-50 10-30 10-30  

18 Kahve takımı Adet 80 10-100 15-26 6-30  

19 Tabak (sagir) Adet  2-6 5 5-7 7,5 
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Tablo 18 (devamı) 

 
20 Tabak (kebir) Adet 13 10-20 15 10  

21 Sahan Adet 17 7-30 5-15 5-10 7 

22 Tava (sagir) Adet  5-7 5  5    

23 Tava (kebir) Adet  25 10 15 10-20 

24 Sini (sagir) Adet 24 20-47 15 20 25 

25 Sini (kebir) Adet  50-95 60-80 50-80 100 

26 Tencere Adet 10 20-45 20 10-15 20 

27 Su tası Adet 10 2-6 5 5  

28 Hoşab tası Adet  12-20 10-25 10 15 

29 İbrik (sagir) Adet  7 10-12 7,5-10  

30 İbrik (kebir) Adet 20 50 20  20 

31 Tabe Adet 12 11-25 10-25 5-12,5  

32 Kefgir Adet 20 11-22 6-15 5-15 10 

33 Şire leğeni Adet 175 100-300 150 100-300 100 

34 Şire torbası Adet 15 10-20 20 35  

35 Çorba leğeni Adet 16 20-25    

36 El leğeni Adet  10-20  15  

37 Hamur leğeni Adet 80 30-120 26-50 20-30 40-80 

38 Leğençe Adet  25-45 15  30 

39 Kazgan (sagir) Adet  50-60 40-50 15-50  

40 Kazgan (kebir) Adet  100-155 70-150 60-70 80 

41 Güğüm Adet 70 20-70 20   

42 Tebsi Adet 14 8-15 15 10-20 10 

43 Küb Adet  7,5 4   

44 Kübecik Adet  5 2   

45 Helke (sagir) Adet  15 10-20 13-20 20 

46 Helke (kebir) Adet  30-47    

47 Kaşık Deste  6  6  

48 Bardak Adet    0,5  

49 Mankal Adet  100 80 20-60  

        

50 Isdar Takımı Adet 20 10-65 15-35 10-35  

51 Çift Takımı Adet 20 20-100 20-80 20-60  

52 Esb Takımı Adet  40-60 150 150  

53 Araba Takımı Adet 80 50-200 50-130 50-100  

54 Dağarcık Adet 1,5 7-12    

55 Orak Adet  3-10 5   

56 Saban Adet  7,5    
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Tablo 18 (devamı) 

 
57 Balta Adet  5-40  5  

58 El keseri Adet  5-8    

59 Dülger keseri Adet  15-25    

60 Bağ keseri Adet  3-7  2-5  

61 Mikras Adet  5-20  7  

62 Bil (bel) Adet  5-15 6 5-7  

63 Kazma Adet  10-20 6-10 10  

64 Bıçak Adet  5-20    

65 Pala bıçağı Adet  7-30    

66 Nerdban (merdiven) Adet  2    

67 Tırpan Adet  5    

68 Tahra Adet  10    

69 Çekiç Adet  10    

70 Nacak Adet  10    

71 Sac Adet  5-10 5   

72 Satır Adet  5-11  5-6  

73 Tabanca Adet  5-20 10-20  100 

74 Kılıç Adet 25-60 20-60 11-80 60 200 

75 Tüfenk Adet 100 50-200 20-150 20-150 150 

76 Destere Adet  10    

77 Burgu Adet  3    

78 Maşa Adet  12    

        

79 İp Kıyye  7,5-15 4-10 5-10  

80 İpek Arşın  300    

81 Çuha Arşın 20 30    

82 Deymi Arşın  1,5    

83 Alaca Tob 28,5 20    

84 Şal Arşın 1     

85 Bez Tob  20  8-10  

86 Haleb mavilisi Tob  4  8  

87 Şam şitarisi Tob   100   

88 Fransız basması Yarda  2,3    

89 Astar Tob   50 42  

90 Amelikan Tob    9,3  

91 Dülbent Tob    13-14  

92 Beyaz basma Metro  3 2-2,5 2,5  

93 Kırmızı basma Metro 1,5 2,75    
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Tablo 18 (devamı) 

 
94 Sarılı basma Metro  2    

95 Maraş şalı Aded  8    

96 Kerven şalı Aded  15    

97 Felak şalı Aded 10     

98 Acem şalı Aded  50-150 30-100   

99 Yün basma Zira 5,5     

100 Mendil Aded 1 1  4  

101 Peştamal Aded  6-9 15-20   

102 Mesh (mest) Çift  14-15    

103 Çorab Çift  8 6-8 5  

104 Çizme Çift  25 15 20  

105 Postal Çift  13  15-40  

106 Ayak yemeni Çift  15    

107 Yelek Aded  10 5 4  

108 Yazma yemeni Aded 2  2 3,5  

109 Meşlah Aded 30 50-120 20-50 50  

110 Alaca entari Aded 61 20 20-30   

111 Fermani Aded  46    

112 Gömlek Aded  4,5 5-9 3-10  

113 Zenne şalvar Aded  32  40  

114 Çuha şalvar Aded  95    

115 Sarık Aded  3-6   10 

116 Kuşak Aded  21 20-40   

117 Fes Aded   3,5 3,8  

        

118 Kibrit Deste    1,5-2,5  

119 Mum Deste    1  

120 Mum yağı Batman  2    

121 Lanba şişesi Aded  2,5  0,5-1  

122 Lanba şeridi Aded    2  

123 Kına Kıyye    3,5  

124 Çivid Kıyye  1,5    

125 Boya Kıyye  8  2-8  

126 Sabun Kıyye  12 10 3-7,5  

127 Şab Dirhem    2  

128 Pamuk Kıyye  5-10    

129 Yün Kıyye  8,5-12 6   
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Tablo 18 (devamı) 

 
130 Tiftik Kıyye  25 15   

131 Kıl Kıyye  10    

132 Yapağı Kıyye  7 5 6  

133 Post Aded 3 8-20 5 5  

134 Gön Aded  40-50  20-30  

135 Keçi derisi Aded  4 5 15  

136 Evani-i nuhas(bakır kab-kacak) Kıyye  11,5-20 10-25 6-20  

137 Gümüş Dirhem  1,1-2,2  1  

        

138 Söğüt ağacı Aded  6-22 5-20 4-22  

139 Kavak ağacı Aded  10-21 5-25 5-35  

140 Saman Araba 68 10-30 10-50 10-15  

141 Hatab (odun ) Araba  20-35    

        

142 Saat (çalar) Aded  200-500 200 50-100  

143 Altın saat Aded     1500 

144 Gümüş saat Aded     300 

145 Elmas küpe Çift     1500 

146 Sim tepelik Aded    20  

147 Sim burma Aded    20  

148 Bilezik Aded  25    

149 Akik Dizi     3,5 

150 Şamdan (sagir) Aded 8 3-15 5 5   

151 Şamdan (kebir) Aded 46 30 25-30 30-40 40 

152 Fenar Aded 34 10-20  15  

153 Beşik Aded  6    

154 Şimşir tarak Aded    0,3  

155 Çadır Aded  200 150 150-200  

156 Kuşhane Aded 25 22 15 17 15 

157 Sandık Aded  12-100 10-80 25-100  100 

158 Tesbih Deste  10    

159 Nargile Aded    6-15 5-20 

 

Eşya fiyatları incelendiğinde bazı eşya fiyatlarında yükselme bazılarında düşme 

görülmekle birlikte genel olarak belirli bir  fiyat hareketliliği gözlenmemektedir. Bir 

eşyanın farklı fiyatlarla görülmesinde, yapıldığı malzeme, büyüklüğü, işçilik özelikleri, 
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üretim yeterliliği gibi etkenler rol oynamaktadır. Tablo incelendiğinde kullanılan 

eşyaların bir kısmının başka şehir ve ülkelerden gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

d. Yazı Malzemeleri ve Kitap Fiyatları 

Tablo 19 : Kırşehir’de 1878-1888 Yılları Arasında Yazı Malzemeleri ve Kitap Fiyatları                  

Fiyatlar (guruş) Sıra 

No 

Yazı Malzemesi ve Kitaplar Birimi 

1878-1883 

Yılları Arası 

1884 1888 

1 Yazı kağıdı Deste   1 

2 Kalem Deste   2 

3 Beyaz Defter Aded   5 

4 Çerçeve Kağıdı Aded   3 

5 Divit Aded 1,5 7  

6 Divit çekmecesi Aded 70   

7 Kelam-ı Kadim (yazma) Aded 100-160   

8 Kelam-ı Kadim (basma) Aded 15-30 25 15-19 

9 Tarikat-ı Muhammediye Aded 100   

10 Mir’at-ı Kainat Aded 50   

11 Edeb Şerhi Aded 20   

12 Dürer Aded 30   

13 Hayalî Aded 5   

14 En’am-ı Şerif Aded 5 (yazma) 10  

15 Risale-i Şeyh Muhammed Gazalî Aded 3   

16 Tasavvurat Aded 10  5 

17 Molla Cami (yazma) Aded 12 20 5-10 

18 Mantık Cümlesi Aded 5   

19 Fenari Aded   1-3 

20 Emsaü’l-Hüsna Aded   1 

21 Amme Cüzü Aded   0,5 

22 Tecvid Aded   0,5 

23 Elif Cüzü Aded   0,2 

24 Risale-i Ahlak Aded   1,7 

25 Hafız Şirazî Aded   5-6 

26 Delail-i Şerif Aded  10 15 

27 Mevlüd-i Şerif Aded   5 

28 İnşa Aded   1,6 

29 Ali Kuşî Aded   3 

30 Yıldızname Aded   0,5 

31 Babadağı Aded   5 

32 Şehmeran Aded   1 

33 Tutiname Aded   1 

34 İbn-i Sina Aded   2 

35 Yusuf Hikayesi Aded   1,2 

36 Seyyid Battal Aded   3 

37 Kaside-i Bürde Aded   1 

38 Hınta Mecmuası Aded 10   

39 Sarac Haşiyesi Aded 5   

40 Netayicü’l-Ale’l-İzhar Aded  20 15 

41 Mer’a Üzerine Haşiye Aded   10 
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El yazması kitapların, basma kitaplara göre hayli pahalı olduğu görülmektedir. 

Hikaye kitapları ve Kur’an okumayı öğreten cüzler de biraz daha ucuzdur. 

 

e. Gayr-ı Menkul Fiyatları 

Gayr-ı menkule ait bazı özellikler fiyatın belirlenmesinde etkili olmaktaydı. Bir 

menzilin yeri, fevkânî veya tahtanî olması, oda sayısı, büyüklüğü, yıpranma durumu, 

yapımında kullanılan malzeme ve işçilik özelikleri fiyatı belirliyordu. Bağ bahçe ve 

tarla gibi arazilerin de bulunduğu yer , verimliliği, içindeki ağaç durumu ve çeşidi 

(eşcarî, müsmire ve gayr-i müsmire), ekilir durumda olup olmaması fiyatı etkiliyordu.  

Şer’iye sicillerinde tespit edilen fiyatlar da bu nedenle değişiklik göstermektedir. 

Aynı yıl içinde bile farklı fiyatlar görülebildiği için yıllar arasındaki fiyat hareketliliğini 

tespit etmek güç olmaktadır.  

İncelenen dönemde gayr-ı menkullerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyledir: 

 

Menzil Fiyatları 

1     göz menzil 100-1000     guruş  Bağ menzili: 

2     göz menzil 150-800       guruş   1 göz      50-150 guruş 

3     göz menzil 200-1500     guruş   2-3 göz     500      guruş 

4     göz menzil 400-1600     guruş         5     göz     1000    guruş 

5      göz menzil 500-1500     guruş   

6     göz menzil 300-2000     guruş                Hariciye odası: 

7-8  göz menzil 1000-3000   guruş  1 göz    100-200 guruş 

Fevkânî menzil 3000-10000 guruş  2 göz    200-300 guruş 

Bağ, Bahçe ve Tarla Fiyatları 

1 dönüm bağ 150-1500 guruş          Yarım dönüm bahçe 1000 guruş 

2 dönüm bağ 500-2000 guruş   1 evlek bahçe 50-500 guruş 

3 dönüm bağ 1000 guruş   3 dönüm bahçe 1000 guruş 

4 dönüm bağ 300-1600 guruş   1 dönüm tarla 100-900 guruş 

       1 evlek kavaklık 300 guruş 

           yoncalık ve eşcarî bahçe 500 guruş 
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Dükkan Fiyatları      Değirmen Fiyatları 

Uzun Çarşı’da bir dükkan 2500 guruş    1 bab değirmen 2000 guruş 

Uzun Çarşı’da kalaycı dükkanı (2 göz) 3000 guruş 12 hissede 2 değirmen  

Dülger çarşısında bir dükkan 1000 guruş   hissesi 400-1000 guruş 

Arasta altında bir dükkan 2000 guruş   6 hissede 1 hisse 1000 guruş 

Diğer çarşılarda bir dükkan 500-1500 guruş 

Kassab dükkanı 1500 guruş 

Terzi dükkanı 500 guruş 

 

İncelenen terekelerin hemen hepsinde menzil bulunduğu ve ev kiracılığının nadir 

olduğu tespit edilmektedir. Sadece bir belgede, fevkânî bir ev  aylık 100 guruş fiyatla 

kiraya verilmiştir. Terekelerde ve diğer belgelerde daha ziyade dükkan kiralarından 

sözedilmektedir. Ayrıca bazı değirmenlerin de kiralandığı anlaşılmaktadır. Bir dükkan 

kirasının senelik 560 guruş olduğu
768

 ve zahire konulan bir göz oda için 1 mecidiye kira 

istendiği görülmektedir
769

.  

 

4. Hizmet Fiyatları ve  Kırşehir Ailesinin Malî Durumu 

Genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan Kırşehir ahalisi geçimini, sahip olduğu  

tarla, bağ, bahçeden ve beslediği hayvanlardan temin etmekteydi. Devlet memurları ve 

vakıf görevlileri de aldıkları ücretlerin yanı sıra belli ölçüde tarım ve hayvancılıkla 

uğraşmaktaydı. Geçimini sağlayacak mal varlığına sahip olmayanlar, belirli ücretlerle 

başkalarına ait işleri yapıyorlardı. Belgelerden tespit edildiğine göre, 250 çerik hububat 

üretilen bir tarlanın çift ücreti için 600 guruş verilmişti
770

. Hayvanların otlatılması için 

çobana verilen ücret, senelik 600-1800 guruş arasındaydı
771

. Bunun dışında zaviye 

şeyhinin günlük hizmetini görüp, zaviyenin bazı diğer işlerini yapan bir hizmetlinin 

ücreti, senelik 1000 guruş
772

 ve bir kadının ev içi hizmetleri için aldığı para da aylık 20 

guruş civarındaydı
773

. 

                                                
768   KŞS 1 / 225, 16 Muharrem 1303 (27 Kasım 1882). 
769   KŞS 1 / 123, 22 Eylül 1313 (4 Ekim 1897). 
770   KŞS 1 / 293, 27 Şaban 1300 (3 Temmuz 1883). 
771   KŞS 1 / 106, 110, 111, 112, 114. 
772   KŞS 14 / 73, 16 Zilhicce 1314 (18 Mayıs 1897). 
773   KŞS 14 / 392, 21 Nisan 1315 (3 Mayıs 1899). 
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Ölen kişinin tüm menkul ve gayr-ı menkullerinin kaydedildiği tereke kayıtlarında, 

sahip olunan mal varlığı ve ailenin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler 

bulunmaktadır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde köyde ve şehir merkezinde oturan 

Kırşehir ailesinin malî durumu da 1, 6 ve 10 numaralı sicillerde yer alan terekelerden 

tespit edildi. Her sicilin ait olduğu dönemdeki tereke kayıtları ayrı ayrı ele alındı. 

Kadınlara ait 8 tereke
774

 ve Kırşehir’e ticaret için gelip burada ölen iki gayr-i müslim ile 

bir Müslümanın terekesi tablolara dahil edilmedi. Kırşehir’de ikamet eden iki gayr-i 

müslimin terekesi ise incelemeye alındı. Osmanlı toplum yapısında erkeğin mal varlığı, 

ailenin genel durumunu ortaya koyduğundan tereke sayısı, aile sayısı olarak 

değerlendirildi. 

Terekelerde ölen kişinin eğer başkasına borcu varsa bu borç çıkarıldıktan, alacağı 

varsa ilave edildikten sonraki miktar dikkate alındı. Mahalle ve köyde yaşayanlara göre 

terekeler tasnif edildi. Kırşehir sancağı ve kaza merkezlerinde oturanlar “mahalle” 

grubunda gösterildi. 

 

Tablo 20: 1875 – 1884 Yılları Arasındaki Terekelerin Sayısı ve Miktarı
  
    (KŞS 1)         

Tereke Sayısı Tereke Miktarı 

(guruş) Mahalle Köy 

Toplam 

0 – 999 1 9 10 

1 000 – 4 999 33 103 136 

5 000-9 999 20 40 60 

10 000 – 19 999 9 19 28 

20 000 – 30 000 2 10 12 

40 000 ve yukarısı 1 3 4 

Toplam 66 184 250 

 

Bir önceki kısımda verilen fiyatlardan yola çıkarak 4 kişilik bir ailenin geçimini 

temin etmesi için 3 – 4 gözlü bir ev (800 guruş), bir çift öküz, merkeb, inek ve 2 koyun 

(800 guruş), üç kat yatak (300 guruş), asgarî ev eşyası (çift takımı, ekmek takımı, kilim, 

                                                
774   Kadının terekesi, ailenin sahip olduğu mal varlığını genel olarak göstermediğinden, bu terekeler 

incelemeye alınmadı. 
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çuval birkaç mutfak eşyası 800 guruş), asgarî yiyecek (1800 – 2000 guruş) bir miktar 

tarla ve bağa (500 guruş) ihtiyacı bulunmaktadır. Çok genel olarak en az düzeyde sahip 

olunması gereken bu malların fiyatı 5000 guruşu geçmektedir. Bu durum göz önüne 

alınarak 5000 guruş altındaki tereke sahipleri az gelirli, 5000 – 10000 guruş 

arasındakiler orta düzeyde, bunun üstünde mal varlığı olanlar da iyi ve çok iyi olarak 

değerlendirilebilir. 

Buna göre, 1875 – 1884 yılları arasında yer alan 250 aileden, köyde oturan 184 

ailenin % 60,9’u az gelirli,  % 21,7’si orta düzeyde, % 17,4’ü iyi ve çok iyi düzeyde 

bulunmaktadır. Şehirde yaşayanların ise % 51,5’i az gelirli, % 30,3’ü orta halli, % 

18,2’si iyi ve çok iyi düzeydedir. 

Bu terekelerden en az miktarda olanı Büyük Oba köyünde Ahmed oğlu Ali’ye ait 

500 guruşluk terekedir. En yüksek tereke ise Kızılağıl köyünden Abbas oğlu Ali’nin 58 

640 guruşluk terekesidir. 

 

Tablo 21: 1884 – 1887 Yılları Arasındaki Terekelerin Sayısı ve Miktarı
 
 ( KŞS 6 ) 

 

Tereke Sayısı Tereke Miktarı 

(guruş) Mahalle Köy 

Toplam 

0 – 999 3 12 15 

1 000 – 4 999 24 94 118 

5 000 - 9 999 5 26 30 

10 000 – 19 999 3 11 15 

20 000 yukarısı 1 1 2 

Toplam 36 144 180 

 

1884 – 1887 yılları arasında köyde oturan 144 ailenin % 73,6’sı az gelirli, % 18’i 

orta halli, % 8,4’ü iyi durumdadır. Şehirde yaşayan 36 ailenin ise % 75’i az gelirli, % 

13,9’u orta düzeyde, % 11,1’i iyi durumdadır. Bu terekelerden en düşüğü Cedid Kal’a 

köyünden Veli oğlu İbrahim’e ait 403 guruşluk terekedir. En yükseği de Bağbaşı 

Mahallesi’nden Hacı Mehmed Efendi’ye ait olan 34 245 guruşluk terekedir. 
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Tablo 22: 1887 – 1892 Yılları Arasındaki Terekelerin Sayısı ve Miktarı
 
  (KŞS 10) 

 

Tereke Sayısı Tereke Miktarı 

(guruş) Mahalle Köy 

Toplam 

0 – 999 11 30 41 

1 000 – 4 999 32 112 144 

5 000 - 9 999 6 25 31 

10 000 – 19 999 2 6 8 

20 000 yukarısı  1 1 

Toplam 51 174 225 

 

1887 – 1892 yılları arasında, köyde yaşayan 174 ailenin % 81,6’sı az gelirli, % 

14,4’ü orta düzeyde % 4’ü iyi durumdadır. Şehirde oturan 51 ailenin % 84,3’ü az gelirli, 

% 11,8’i orta halli, % 3,9’u iyi düzeydedir. Bu terekelerden en az miktarda olan 455 

guruşluk tereke köyde yaşayan Zabtiye oğlu Mustafa’ya aittir. En yüksek 24 440 

guruşluk tereke ise Uzun Ali Uşağı köyünden Hacı Osman Efendi’nin terekesidir. 

Bu üç dönemdeki tüm terekeleri beraber değerlendirdiğimizde toplam 655 

terekenin % 71,2’si az gelirli, % 18,4’ü orta düzeyde, % 10,4’ü iyi durumdadır. 

Bunlardan köyde yaşayanlara ait 502 terekenin % 72,1’i az gelirli, % 18’i orta seviyede, 

% 9,9’u iyi düzeydedir. Şehirde yaşayanlara ait 153 terekenin ise % 70,1’i az gelirli, % 

18,5’i orta halli, % 11,4’ü iyi durumdadır. Şehirde yaşayanların gelir durumu biraz 

yüksek olmakla birlikte, köy ve şehir halkının yaklaşık aynı ekonomik seviyede olduğu 

söylenebilir. 

Osmanlı Devleti’nin her yönden zor durumda bulunduğu bu dönemin bir 

yansıması olarak Kırşehir’de de ailelerin genellikle ekonomik yönden iyi durumda 

bulunmadığı ve zaman geçtikçe az gelirli aile oranının arttığı görülmektedir. Fakirlik 

oranının artmasıyla beraber, orta halli ve iyi düzeyde olan aile sayısında azalma olmuş, 

en yüksek tereke miktarı da zaman geçtikçe aşağılara çekilmiştir. 

 



 190 

D. VERGİLER VE DİĞER GELİR – GİDERLER 

1. Vergiler, Diğer Gelirler ve Bazı Harcamalar 

Osmanlı Devleti, ırk, kültür, iklim ve diğer şartlar bakımından birbirinden farklı 

bölgeleri kapsayan ülkesinde tek bir vergi sistemi uygulanmamış, idarî taksimatının her 

bir bölümüne uygun vergi kanunnameleri düzenlemiştir
775

. Toplanan vergiler, İslamî 

inanç ve esaslara göre; zekat, öşür, haraç ve cizyeden oluşan şer’i vergiler ile devletçe 

çeşitli gerekçelerle toplanan örfî vergiler olmak üzere iki kısımda ele alınmıştır. 

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte yıllardan beri devam eden örfî vergiler yerine “an 

cemaatin vergi” diye adlandırılan tek bir vergi getirilmiştir. Herkesten gelirine göre 

alınması kararlaştırılan bu vergi kişilere göre değil topluluklara göre belirlenerek 

alınıyordu. 1858 yılında Tahrir-i Emlak Nezareti kurulmuş ve ülke çapında gelir 

kaynaklarının belirlenerek vergilendirilmesi işi yeni baştan ele alınmıştır. Öncelikle 

şehirden başlanmak suretiyle nüfusun, emlak ve arazinin sayımı yapılmıştır
776

. Bu 

tahrire dayalı olarak 1860 yılından itibaren, an cemaatin vergisi yerine emlak, arazi ve 

temettü vergisi getirilmişse de tahririn tamamlanmadığı yerlerde, an cemaatin vergisi bir 

müddet daha uygulamada kalmıştır
777

. 

Örfî vergilerle ilgili yapılan düzenlemelerle birlikte şer’î vergilerde de bazı 

değişiklikler yapılmış, ayrıca gayr-i müslimlerden alınan cizye Islahat Fermanı 

gereğince kaldırılmıştır. 

Yapılan düzenlemelerden sonra alınan belli başlı vergi ve harçlar şöyleydi: 

 

a. Âşar Vergisi 

Âşar, Arapçada “onda bir” anlamına gelen öşür kelimesinin çoğuludur. Şer’î bir 

vergi olan âşar vergisi de mahsulden alınan bir vergidir. Tanzimat’a kadar üründen 

değişik miktarlarda alınırken Tanzimat’tan sonra, sabit olarak onda bir oranında 

alınması karara bağlanmıştır. Yine Tanzimat’a kadar iltizamla toplanan âşar, iltizamın 

                                                
775   Şinasi, Altundağ, “Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma”, DTCFD, 

C.V., S. 2, 1947, s. 189, 191. 
776   Çadırcı, a.g.e., s. 341, 343. 
777   Çakır, a.g.e., s. 50. 
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kaldırıldığı kısa bir süre “emaneten” toplanmış ve üç yıl sonra tekrar iltizama 

dönülmüştür
778

. 

Kırşehir’de hububat, kitre, afyon, duhan ve diğer ürünlerin âşarının iltizam 

usulüyle toplandığı görülmektedir
779

. 

 

b. Hayvanlar Üzerinden Alınan Vergiler 

Koyun, keçi gibi hayvanlardan alınan vergiye ağnam resmi deniliyordu. Bu resmin 

hesaplanmasında kuzulu koyun kuzusuyla, oğlaklı keçi de oğlağıyla beraber 

sayılmaktaydı
780

. Daha önce ağıl resmi, yaylak resmi, ondalık resmi gibi adlarla alınan 

çeşitli vergiler 1859 yılından itibaren kaldırılarak, her hayvanlardan belirli miktarda 

ağnam resmi alınmaya başlandı
781

. Bir koyunun değeri, sütünden, yavrusundan ve 

yapağısından sağlanabilecek gelir gözönünde tutularak idare meclislerince saptanmış, 

yıllık belirlenen bedelin yüzde onu kadar vergi alınması uygun görülmüştür
782

. 

Deve, inek, merkep gibi hayvanlardan ilk dönemlerden beri yükleri üzerinden 

vergi alınmış, 1826’dan sonra yine yükleri üzerinden ihtisap resmi alınması kabul 

olunmuştur. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışı sırasında guruşda bir para 

hesabıyla bir resim daha alınıyordu. Tanzimat’tan sonra yük üzerinden alınan resim 

kaldırılmış ise de alım-satım resmi alınmaya devam etmiştir
783

. Özellikle büyükbaş 

hayvan hırsızlığının önüne geçilmek için, bu hayvanların satıştan önce muhtarlardan 

tezkire alınması zorunlu hale getirilmiştir. Hayvanını satmak isteyen kişi muhtara gidip 

tezkire alacak ve her tezkire için 20 para verecekti. Hayvanın satışı sırasında ise guruşda 

bir para rüsümat mültezimine verilecekti
784

.  

1879 yılında bütçe zarureti olarak, nakliyatta kullanılmayıp, sütünden, derisinden 

istifade için yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan ve hasat mevsiminde şehirlere gelen 

                                                
778   Karamursal, a.g.e., s. 168. 
779   KŞS 1 / 49, 10 Safer 1292 (18 Mart 1875), müteveffa Abdurrahman Efendi, Keskin kazasına ait 1871 

senesi kitre, duhan ve afyon âşarı mültezimine, Yusuf Ağa ile birlikte kefil olduğundan, terekesinden 

15 740 guruş kefalet bedeli alınmıştır. Ayrıca ileride iltizam sisteminden bahsedilirken, âşar 
mültezimleri ile ilgili arşiv belgelerinden tespit edilen bazı hususlar belirtilecektir.  

780   Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler”, DTCFD, C.V., S. 5,  

1947, s. 486. 
781   Karamursal, a.g.e.,, s. 178. 
782   Çadırcı, a.g.e., s. 347. 
783   Karamursal, a.g.e., s. 179. 
784   Düstur, I. Tertip, C. 1, 1289, s. 742. 
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develer ile camus yetiştirilen yerlerdeki camuslardan onar guruş vergi alınması 

kararlaştırılmıştır
785

. 

 

c. Emlak, Arazi ve Temettü Vergileri 

Tanzimat dönemi içinde yapılan tahrirler arasında en sıhhatli olanı 1859 – 1860 

yılında yapılandır
786

. Tahrir-i Emlak Nezareti tarafından yapılan bu sayımdan sonra 

mesken ve gelir getiren bütün kiralık yapılardan kıymetinin binde dördü oranında, 

kiraya verilenlerin yıllık gelirlerinden % 4 oranında emlak vergisi alınmaya başlandı. 

Arsa ve arazi üzerinde de binde dört oranında arazi vergisi konuldu
787

.  

Tüccar ve esnafın yıllık gelirleri üzerinden % 3 oranında temettü vergisi alınması 

kararlaştırıldı. 1876’da bu oran % 4’e çıkarıldı
788

. 

Emlak, arazi, temettü ve diğer vergilerini ödemeden ölenlerin borçları, 

terekelerinden alınıyordu
789

. 

 

d. Damga Vergisi 

Tekstil ve benzeri diğer ticaret mallarının kalite ve niteliğini belirleyen, aynı 

zamanda kaçak satışı önleyen damgalama işlemi sırasında belirli oranında damga 

vergisi alınıyordu. Tanzimat’tan sonra bu verginin kapsamı genişletilmiştir. 1845 

yılında damgalı resmî kağıt bastırılarak şer’î mahkemeler dışında bütün işlemlerde bu 

kağıtların kullanılması zorunluluğu getirilmiştir
790

. Bu kağıtlardan alınan vergiye 

önceleri varaka-ı sahiha, sonraları da resm-i damga adı verilmiştir
791

. 1873 yılında 

yapılan düzenlemeyle bütün resmî belgelerden alınacak damga vergisi belirlenmiş, 

kıymetli resmî kağıdın yanı sıra damga pulu kullanılmaya başlanmıştır
792

. 

                                                
785   Karamursal, a.g.e., s. 179. 
786   Çakır, a.g.e., s. 50. 
787   Çadırcı, a.g.e., s. 343, 346, 1880 yılından sonra vergilendirme oranında değişiklik yapılmıştır. 
788   Çakır, a.g.e., s. 51. 
789   KŞS 1, 6, 10. 
790   Çadırcı, a.g.e., s. 347. 
791   1852 – 1861 yılları arasında Kırşehir’den Dersaadet’e çeşitli sebeplerle gönderilen arz-ı hallerden, 

varaka bahası olarak 30 para alındığı görülmektedir. 
792   Çadırcı, a.g.e., s. 348. 
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e. Muhtelif Vergiler ve Harçlar 

Tanzimat’la birlikte, tütün üzerinden dönüm esasına göre öşür alınmaya 

başlanmıştır. Tanzimat’ın başlarında zecriye rüsumu adıyla alınan müskirat resmi, 

1859’dan sonra rüsum-ı müctemia adıyla alınmış, 1861’den sonra da resm-i mirîye 

dönüşmüştür. Karada ve denizde devlete ait yerlerde yapılan avlama mukabilinde 

“saydiye resmi” alınmıştır. Değirmenlerden, çalıştığı dönemlere göre “değirmen resmi” 

tahsil edilmiştir. 

1846 yılından sonra askerlikte kur’a usulü getirilerek kur’ası çıkanlara isterlerse 

bir bedel karşılığında askerlik yükümlülüğünü yerine getirme imkanı verilmiştir. Islahat 

Fermanı’ndan sonra Müslüman olmayanlardan, askerlik hizmetinden muaf 

tutulmalarına karşılık “bedel-i askerî” adı altında bir vergi alınmaya başlanmıştır. 1869 

yılından itibaren yol yapımı halk için zorunlu bir görev olarak benimsenmiş, yılda dört 

gün çalışma mecburiyeti getirilmiştir. Bu hizmeti bedel-i tarik ödeyerek de yerine 

getirme imkanı sağlanmıştır. 

Dahilî gümrük resimleri 1859 yılında % 12 olarak sabitlenmiş, 1866’da % 8’e 

indirilmiştir. 1874’den sonra ise kereste dışında bütün kara gümrükleri kademeli bir 

şekilde kaldırılmıştır
793

. 

Mahkeme harçları, Tanzimat’tan sonra bazı değişikliklerle devam etmiş, şer’iye 

mahkemeleri dışında kurulan diğer mahkemelerde de çeşitli harçlar alınmıştır. 

Kanunname ve nizamnamelerle belirlenmiş, çeşitli suçlardan alınan para cezaları 

yanında, bakılan davaların niteliğine göre, ilam, hüccet bedelleri mahkeme gelirlerini 

oluşturuyordu. Tereke taksimlerinde de dellaliye, kaydiye, resm-i kısmet
794

; varaka 

bahası gibi ücretler alınıyordu. Dellaliye ücreti sadece terekedeki eşyayı satan dellala ait 

değildi. Gayr-ı menkul dışındaki satılan eşyadan binde 20 oranında alınan dellaliyenin 

12’si eytam müdürüne, 5’i dellala, 3’ü mahkeme görevlilerine veriliyordu
795

. 

Kırşehir şer’iye sicillerindeki 1875-1892 yıllarına ait tereke kayıtlarında, 

belirlendiği gibi binde 20 oranında dellaliye alındığı görülmektedir. Ayrıca, toplam 

                                                
793   Çağatay, a.g.m., s. 503; Çadırcı, a.g.e., s. 347; Çakır, a.g.e., s. 54-55. 
794   Terekenin tespiti ve hasıl olan paranın vereseye dağıtılması işini “kassam” denilen görevliler 

yapıyordu. Bu işlem için resm-i kısmet veya resm-i kassamiye diye adlandırılan harç alınıyordu. 
795   Düstur, I. Tertip, C. 1 , 1289, s. 277, 7 R.evvel 1268 (31 Aralık 1851) tarihli Eytam Sandıkları 

Hakkında Nizamname. 
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tereke miktarı üzerinden binde 25 oranında resm-i kısmet, binde 1,3 – 1,5 arasında 

kaydiye, binde 0,5 – 1 arasında varaka bahası alındığı tespit edilmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi eytam sandığında parası bulunan sagir ve diğer kişilerin 

mallarının muhasebesi sırasında, muhasebe harcı ve eytam müdiriyetine verilmek üzere 

belirli oranda harç alınıyordu. 

Mahkemeler dışında diğer resmî dairelerde yapılan işlemlerden ve verilen 

belgelerden de belirlenen harçlar alınıyordu. 

 

f. Beytü’l-mâl Gelirleri 

Arapçada “mal evi” anlamına gelen beytü’l-mâl, İslamiyetin ilk devirlerinden 

itibaren devlet hazinesi ve maliye dairesi makamlarına ait olarak kullanılmıştır. Osmanlı 

Devleti de ilk zamanlarda beytü’l-mâlı bu anlamda kullanmış, fakat sonra bu tabir 

yerine “hazine-i devlet” kullanılır olmuştur. Beytü’l-mâl da daha ziyade, hazırda varisi 

olmayanların terekelerini ve buna benzer umumî malları koruyan sandık ve idareye 

denilmiştir
796

. 

Vâris bırakmadan ölenlerin terekesi beytülmal memurları veya mal memurları 

tarafından müzayede yoluyla satılıyor, hasıl olan bedelden vergiler düşürüldükten sonra 

beş yıl müddetle muhafaza ediliyordu. Bu sürede vârisi çıkmayan tereke bedelleri ve 

bunlardan alınan vergiler beytü’l-mâl gelirini oluşturuyordu
797

. 

Kırşehir’de de bu tür durumlara tesadüf edilmektedir. Aslen Nevşehirli olup, 

Kırşehir’de misafir bulunduğu sırada ölen Abdullah oğlu Hüseyin’in bilinen vârisi 

olmadığından, Kırşehir emval muhasebecisi Faik Efendi tarafından görevlendirilen 

eytam müdürü Hüseyin Efendi marifetiyle terekesi müzayede edilmişti. Elde edilen 106 

guruş 20 paradan dellaliye, kaydiye, varaka bahası, resm-i âdî ve ölenin cenaze ücreti 

çıkarılmış ve kalan 56 guruş 30 paradan, 2 guruş 30 para resm-i eminiye alınmıştı. Bu 

resm-i eminiye ile beraber dellaliye ve kaydiyenin yarısı da beytü’l-mâla aitti
798

. 

Direkliköşe Mahallesi’nden vefat eden Şehriban Hatun’un bilinen vârisi olmadığı 

için terekesi beytü’l-mâla kalmış
799

, Kayseri sancağı İncesu kazasından olup 

                                                
796   Pakalın, a.g.e., C. I, s. 222 – 226. 
797   Pakalın, a.g.e., s. 226; Karamursal, a.g.e., s. 181. 
798   KŞS 1 / 161, 20 Şevval 1298 (15 Eylül 1881). 
799   KŞS 10 / 27, 10 C.ahir 1305 (23 Şubat 1888). 
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Der’aliye’den gelirken Kırşehir’de ölen Rum milletinden Tamus’un terekesi varisi 

olmadığı için beytü’l-mâl tarafından muhafaza edilmiştir
800

. 

Bekir Kadı mahallesinden Redif Talî Taburu binbaşısı iken vefat eden Mehmed 

Ali Efendi’nin zevcesinden başka vârisi olmadığı için malının üçte biri şer’an beytü’l-

mâla ait olduğundan, terekesi sancak muhasebecisi ve beytü’l-mâl memuru Ali Emirî 

marifetiyle müzayede edilmiş ve vergiler çıkarıldıktan sonra kalan bedelin üçte biri 

beytü’l-mâla alınmıştır
801

. 

Lukata denilen buluntu eşyalar ve yave diye adlandırılan sahipsiz dolaşan 

hayvanlardan alınan vergiler beytü’l-mâla aitti. Eşya veya hayvanın sahibi 

bulunamazsa, bunların satışından elde edilen gelir de beytü’l-mâla kalıyordu
802

. 

Beytü’l-mâlda toplanan bu gelirler “müteferrik hasılat” içinde gösteriliyordu. 

 

g. Vakıf Gelirleri 

Daha önce “Vakıflar” kısmında bahsedildiği gibi hayır sahipleri tarafından kurulan 

vakıflar aracılığıyla beledî ve sosyal hizmetler halka en iyi şekilde götürülüyor ve 

ekonomik hayata önemli bir katkı sağlanıyordu. Cami, mescid, medrese, çeşme, han 

gibi tesislerin birçoğu vakıflar tarafından yapılıyor ve tamir ediliyordu. Para vakıfları da 

hem nakit para ihtiyacını karşılıyor hem de vakfa gelir temin ediliyordu. 

 

h. Kırşehir ve Ankara Vilayetinin Diğer Sancaklarına Ait Gelirler ve Bazı 

Harcamalar 

Mültezimler aracılığıyla veya devlet görevlileri tarafından toplanan vergiler ve 

diğer gelirler devletin belirli masraflarına ayrılıyordu. Düyun-ı Umumiye İdaresi 

kurulduktan sonra bir kısım gelirler bu idareye bırakılmıştı. Kırşehir’in gelirlerinin bir 

bölümü de Mabeyn-i Hümayun’a tahsis edilmişti
803

. 

                                                
800   KŞS 1 / 17, 15 Zilhicce 1296 (30 Kasım 1879). 
801   KŞS 10 / 298, 25 Şevval 1309 (23 Mayıs 1892). 
802   KŞS 10 / 141, 212 – 15 / 3, 20, 26, 280. 
803   BOA, Y. PRK. UM 18 / 84,   19  Eylül  1306  (1 Ekim 1890),   1890  yılı  Eylül  ayında,   Mabeyn-i 

Hümayun’a ait  olan tahsisat Kırşehir’den henüz gelmeyince, Ankara valisi Abidin Paşa, Dersaadet’e 

telgraf  göndererek,  Kırşehir  mutasarrıflığına tekrar  telgraf  çekildiğini bildirmiştir.  Ayrıca  oradan  

cevap gelene kadar, Ankara’daki memurların maaşı için mülhakattan gelecek 25 bin guruşun 

Mabeyn-i Hümayun’a  gönderileceğini ifade etmiştir. 
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Kırşehir sancağının ve Ankara vilayeti dahilindeki diğer sancakların bazı 

dönemlerine ait gelirleri ve bir kısım giderler, Ankara Vilayet Salnameleri’nden tespit 

edilmektedir. 

 

Tablo 23: 1876 Yılında Ankara Vilayeti Sancaklarından Mürettep  Olan Gelirler  

                    (1876 AVS, s. 141)
 804

 

Sancaklar Cehri Âşarı 

(guruş) 

Kitre Âşarı 

(guruş) 

Çayır Âşarı 

(guruş) 

Rüsumat 

Bedeli 

(guruş) 

Duhan Âşarı 

(guruş) 

Ankara sancağı   5500 187 610 4017 

Yozgat sancağı 30 300 12 750  126 640 9000 

Kayseri sancağı 102 667 115 000  220 800  

Kırşehir sancağı 480   15 535 6400 

Toplam 133 447 127 750 5500 550 585 19 417 

 

Âşar ve diğer rüsumatın yer aldığı 23 numaralı tabloda, Kırşehir’in en az vergi 

mürettebatı olan sancak olduğu, ancak duhan âşarında ikinci sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 24: Ankara Vilayetinin 1299 (1881-1882) Bütçesine Dahil Edilen Gelirler
 
 

                    (1882 AVS, s. 168) 

Kırşehir 

Sancağı 

Kayseri 

Sancağı 

Yozgat 

Sancağı 

Ankara 

Sancağı 

Toplam Gelir Çeşitleri 

guruş guruş guruş guruş guruş 

Malî vergi 1 578 508 1 022 861 2 920 916 5 829 296 1 185 1076 

Bedel-i askerî 15 305 779 888 419 249 213 723 142 8160 

Âşar 2 121 139 2 349 598 6 383 600 5 224 064 1 607 8401 

Ağnam rüsumu 1 402 911 634 721 1 915 765 4 806 442 8 759 839 

Tapu hasılatı  150 000 200 000 299 000 649 000 

Mahkeme hasılatı 40 000 100 000 84 000 153 000 377 000 

Saydiye rüsumu 1 231 4 350 1 000 11 270 17 851 

Rüsum-ı mütenevvia 4 340 50 000 49 382 44 585 148 307 

Hasılat-ı müteferrika 7 003 35 500 91 725 15 000 149 228 

Maden  32 000  615 000 647 000 

Toplam 5 170 436 5 158 918 12 065 129 17 211 379 40 105 862 

 

                                                
804   Tabloda yer alan “cehri” sarı boya kökü anlamına gelmektedir, bkz. Şemseddin Sami, a.g.e., s. 489. 
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Tablo 25: Ankara Vilayetinin 1299 (1881-1882) Bütçesine Dahil Edilen Giderler
 
 

                    (1882 AVS, s. 169) 

Kırşehir 

Sancağı 

Kayseri 

Sancağı 

Yozgat 

Sancağı 

Ankara 

Sancağı 

Toplam Gider Çeşitleri 

guruş guruş guruş guruş guruş 

Dahiliye 183 192 219 540 298 714 930 400 1 621 846 

Maliye 245 671 352 795 459 380 741 307 1 799 153 

Şer’iye 17 028 38 034 32 028 50 028 137 118 

Adliye 131 100 131 100 172 860 652 420 1 087 481 

Maarif 28 504 22 000 28 792 48 692 126 988 

Nafia 33 000 56 400 56 400 113 400 259 200 

Tahrir    929 600 929 600 

Zabtiye Askeri    2 685 168 2 675 168 

Faiz ve Bedelat 221 079 400 216 595 940 429 882 1 647 117 

Âşar    2 273 689 2 273 689 

Telgraf ve Posta    635.500 635.500 

Toplam 866 828 1 220 085 1 644 114 9 489 086 13 220 113 

 

Tablo 24’de görüldüğü üzere bu dönemde Ankara vilayeti yıllık gelirinin yaklaşık % 

13’ü Kırşehir sancağına aittir. Kırşehir ve Kayseri sancağının toplam gelir miktarı 

birbirine yakındır. Bedel-i askerî gelirinin Kayseri’de diğer sancaklara göre daha yüksek 

olmasının sebebi, bu sancaktaki gayr-i müslim nüfusun fazla olmasına bağlanabilir
805

. 

Bu dönemde bütçede en az masrafı olan sancağın Kırşehir olduğu görülmektedir. Ancak 

Kırşehir maarifine ayrılan masraf, Kayseri’den daha fazla, Yozgat’la da yaklaşık aynı 

düzeydedir. 

Tablo 26: Kırşehir Sancağının 1891 ve 1900 Yıllarına Ait Vergi Gelirleri 

                    (1891 AVS, s. 293-297; 1900 AVS, s 240-251)
 806

 

1891 YILI 1900 YILI Kaza İsimleri 

Vergi 

mürettebatı 

(guruş) 

 

Âşar 

bedeli 

(guruş) 

Ağnam 

rüsumu 

(guruş) 

Vergi 

mürettebatı 
(Emval vergisi) 

(guruş) 

Âşar 

bedeli 

(guruş) 

Ağnam 

rüsumu 

(guruş) 

Kırşehir kazası 889 777 1 353 725 843 269 741 775 1 735 125 724 188 

Keskin kazası 806 022 1 064 836 803 536 600 523 1 307 480 806 870 

Avanos kazası 427 694 732 067 373 828 262 047 513 781 206 096 

Mecidiye kazası 290 433 188 792 610 601 217 782 318 071 587 243 

Toplam 2 413 926 3 339 420 2 631 234 1 822 127 3 874 457 2 324 397 

                                                
805   Daha önce belirtildiği gibi Islahat Fermanı’ndan sonra Müslüman olmayanlardan, askerlik 

hizmetinden muaf tutulmalarına karşılık “bedel-i askerî” vergisi alınmaya başlanmıştı. 
806   1900 yılına ait salnamede bazı kazalar için “vergi mürettebatı” bazısı için ise “ em val vergisi” olarak 

belirtildiğinden, tabloda iki ifade de verilmiştir.  
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1891 yılında Kırşehir vergi gelirleri toplamı 8 384 540 guruştur. Buna göre 1882 – 

1891 yılları arasında vergi gelirlerinde yaklaşık % 62 oranında bir artış olmuştur. 

Kırşehir’in 1900 yılındaki toplam vergi geliri ise 8 020 981 guruş olup 1891 vergi 

gelirlerine göre % 4,5 oranında azalma olduğu tespit edilmektedir. 

1900 yılında Kırşehir sancağı vergi gelirleri, Ankara vilayeti toplam gelirinin % 

17,1’ini oluşturmaktadır
807

. 

 

2. Gelir ve Giderlerin İdaresi 

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıla kadar devlet gelirlerinin toplandığı ve 

masrafların yapıldığı, Hazine-i Âmire ve Enderun Hazinesi olmak üzere iki hazine 

vardı. III. Selim devrinde çoklu hazine sistemine geçilip, Hazine-i Âmire’nin yanında 

İrad-ı Cedid, Zahire ve Tersane hazineleri kuruldu
808

. 1826’dan sonra Âsakir-i 

Mansure’nin giderlerini karşılamak için Mansure Hazinesi ile Mukataat Hazinesi 

kurulmuş, daha sonra Mukataat Nezareti ve hazinesi kaldırılarak 1834’de Mansure 

Defterdarlığı tesis edilmiştir
809

.  

Kırşehir sancağı 1831 yılında Mukataat Hazinesi’ne bağlıydı. 1832 yılından 

itibaren ise Anadolu eyaletinin sancaklarıyla birlikte Kırşehir ve Kayseri sancakları da 

Mansure Hazinesi’ne devredilmiştir
810

. 1840 yılında iltizamın kaldırılmasından sonra 

muhassıllıklar tesis edilmiş ve kamu gelirlerinin toplanması işi muhassıllara 

bırakılmıştır
811

. Fakat istenen neticenin gerçekleşmemesi nedeniyle 1842 yılından sonra 

muhassıllık uygulamadan kaldırılmış ve zamanla tekrar iltizam usulüne dönülmüştür. 

Islahat Fermanı ile iltizamın kaldırılması gereği ortaya konulmuşsa da iltizam sistemi 

farklı şekilleriyle ve farklı alanlarda varlığını uzun süre devam ettirmiştir
812

. 

 

 

                                                
807   1900 AVS, s. 121, Ankara vilayetinin bu dönemde toplam geliri 46 810 959 guruşdur. 
808   Kütükoğlu, a.g.m., s. 523. 
809   Çadırcı, a.g.e., s. 105. 
810   Aynı eser, s. 15. 
811   Kırşehir sancağı da bu dönemde Konya eyaleti Niğde muhassıllığı dahilinde yer almıştır. Bkz. “İdarî 

Taksimat” kısmı. 
812   İnalcık, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, Belleten, C. 28, S. 112, Ekim 1964, s. 361-

372; Çakır, a.g.e., s. 42-48. 
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a. Mukataa ve İltizam Sistemi 

Mukataa, Osmanlı malî terimi olarak yıllık belirli gelir getiren vergi ve diğer 

kaynaklara denmektedir
813

. Ayrıca mukataa usulü, Osmanlı maliyesinin bir vergi 

toplama biçimidir. Maden işletmeleri, tuzla, şap, darphane gibi gelir kaynakları ile 

çeşitli vergiler mukataa usulü ile işletilmekteydi
814

. Mukataa gelirlerinin toplanması 

birkaç şekilde olmaktaydı. Devlet tarafından tayin edilmiş olan ve devletten maaş alan 

memurlar tarafından idare edilmesi şekline “emanetle idare” adı verilmekteydi. 

İltizamla idarede ise mukataanın işletme hakkı, genellikle üç yıllık bir süre için 

müzayede yoluyla satışa çıkarılır ve en yüksek meblağı veren iltizamı alırdı. İltizamı 

alan mültezim, bedelin bir kısmını peşin olarak öder, kalan kısmı için ise kefil 

gösterirdi
815

. Bunların bütün mal ve mülkleri hazineye ipotekli sayıldığından hiçbir şeyi 

satamazlar ve başkasına devredilmezlerdi
816

. İltizamlar tek bir şahıs tarafından 

alınabileceği gibi ortak olarak da idare edilebilmekteydi
817

. 

Kırşehir’de incelediğimiz dönemde âşar vergisi ve bazı diğer vergilerin iltizam 

yoluyla toplandığı ve mültezimlerin tüccar, sarraf gibi mesleklere sahip oldukları 

görülmektedir. Bu mültezimlerin önemli bir kısmını gayr-i müslimler oluşturuyordu ve 

yine mültezimlere kefil olanlar, genellikle sarraflıkla uğraşan gayr-i müslimlerdi. 

Mültezimlerin âşar bedelinin ihalesinde
818

 ve toplanmasında zaman zaman 

zorlukla karşılaştıkları ve şikayetlerini Dersaadet’e bildirdikleri tespit edilmektedir. 

Tüccar Mardiros, Kırşehir kazası Savcılı aşiretinden 10-15 kişide âşar bedelinden dolayı 

olan 15 460 guruş alacağını tahsil edememiş ve Sadaret’e arz-ı hal yazmıştır. Sada- 

ret’ten Konya Valisi’ne gönderilen şukkada, Mardiros’un alacağının faiziyle beraber 

tahsil edilip kendisine ödenmesi istenmiştir
819

. 

                                                
813   Kütükoğlu, a.g.m., s. 543. 
814   Ünal,  a.g.e., s. 153. 
815   Kütükoğlu,  a.g.m., s. 544. 
816   Tabakoğlu, “Osmanlı Ekonomisinde Kalkınmanın Finansmanı”, s. 124. 
817   Kütükoğlu, a.g.m., s. 545, iltizamın ömür boyu idare edilir hale getirilmesine malikane adı 

veriliyordu. Malikane uygulaması XVII. yüzyıldan başlayarak Tanzimat dönemine kadar 

mevcudiyetini sürdürmüştür. 
818  BOA, DH. TMIK. S, 13 / 9, 11 R.evvel 1315 (10 Ağustos 1897); Tüccardan Mahmud oğlu Mehmed, 

Kaman  köyüne  ait  âşar  bedelini iltizam ettiğini,  ancak bir hafta sonra ihalenin feshedilip, iltizamın 

başkasına  verildiğini bildirmiş ve durumun düzeltilmesini istemiştir.  
819   BOA, A. MKT. DV 167 / 8, 19 Muharrem 1277 (7 Ağustos 1860). Ayrıca bu belgeden anlaşıldığına 

göre,  1856 yılı âşar mültezimi Kiryaku idi. 
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Mültezimler için diğer bir sorun, iltizam edilen âşar gelirlerinin başkaları 

tarafından zaptedilmesiydi
820

. Böyle durumlarda haksız yere zaptedilen âşar bedeli 

mültezime iade ediliyordu. 

Âşar bedelinin birkaç mültezim tarafından ortaklaşa iltizam edildiği de 

görülmekteydi. Mucur nahiyesine bağlı Gümüş Künbed köyünün 1895 senesi âşarını, 

Hacı Tekran, Nafi Efendi, Abram oğlu Agob, diğer Agob ve Mehmed Çavuş 

müştereken iltizam etmişlerdi. Âşarın toplanması işini Nafi Efendi üstlenmişti
821

. 

Mültezimlerin devlete olan borçları belirlenen taksitlerle tahsil ediliyordu. Devlete 

olan borcun, mahsülü erken yetişen yerlerde Temmuz ayından başlayarak Aralık ayı 

sonuna kadar, geç yetişen yerlerde ise Eylül’den Şubat sonuna değin eşit taksitlerle 

ödenmesi gerekiyordu. Bir taksit ödenmesi gereken ayın sonuna kadar teslim edilmezse 

on gün müddet verilir, on günü geçenlere faiz uygulanır, eğer bir buçuk ayı geçtiği 

halde hâlâ ödenmezse borç senedi mukavelat muharriri vasıtasıyla Bidayet 

Mahkemesi’ne sevk edilirdi
822

. 

Kırşehir’de 1888 senesi âşar mültezimleri önceki seneye göre üç misli âşar 

toplamışlar, fakat ellerindeki malı satamamışlardı. İskelelerin uzak olması ve zahire 

tüccarının bulunmaması nedeniyle başka yerlere de nakletme imkanı olmamıştı. 

Kırşehir mültezimleri adına Garibzade Nafi Efendi, Mabeyn-i Hümayun’a gönderdiği 

bir telgrafla durumu anlatmış, borçların Şubat sonuna kadar ertelenmesini istirham 

etmişti. Dahiliye Nezareti tarafından, Maliye Nezareti’ne danışılmış, Maliye Nezareti 

ise, zimmetlerin ertelenmesinin hükm-i nizama uygun olmadığını, emsaline de sirayet 

mahzuriyeti bulunacağını bildirmiştir
823

. 

Devlet, mültezimlerin belirlenenden fazla âşar almamaları için çeşitli tedbirler 

almış ve valilere bu konuda emirler göndermiştir. Ankara Valisi’ne gönderilen bir 

telgrafta, mültezimlerin haddinden fazla âşar almalarının Ceza Kanunu’nun 180. 

maddesine göre cürüm olduğu bu nedenle mültezimlerin kanunî takibe alınmaları 

gerektiği belirtilmiş, şimdiye kadar kaç mültezimin takibe alındığı ve neticenin ne 

                                                
820   BOA, A. MKT. DV 213 / 28, 19 C.ahir 1278 (22 Aralık 1861), kuyumcu Mihal oğlu İsak’ın iltizam 

ettiği Dalakçı köyü, âşarını Tatar oğlu İbrahim ve Koca Ömer zabtetmiştir.  
821   KŞS 14 / 123, 22 Eylül 1313 (4 Ekim 1897) tarihli belgede Âşıkpaşa Mahallesi’nden Ali Efendi ile 

Hacı Tekran arasında zahire konulan odanın kirasıyla ilgili dava yer almaktadır.  
822   BOA, Y. PRK. ML 9 / 18, 15 K.sânî 1304 (27 Ocak 1889), bkz. EK : 6. 
823   Aynı belge 
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olduğunun bildirilmesi istenmişti. Ankara Valisi ise Hacıbektaş kasabası mültezimi 

tarafından âşar toplamakla görevlendirilen Antas Efendi ile kasabadan Âla oğlu 

Mehmed Çavuş’un, ahaliye şiddet icra ettikleri ve kötü söz söyledikleriyle ilgili şikayet 

olduğunu, tahkikat sonunda şikayetlerinin doğru olduğu anlaşıldığından gerekli işlemin 

yapıldığını bildirmiştir
824

. 

 

b. Çeşitli Komisyon ve Daireler 

Tanzimat’tan hemen önce 1838 yılında Hazine-i Âmire ve Mansure Hazinesi 

birleştirilerek Maliye Nezareti kurulmuştu. 1840 yılında uygulamaya konulan 

muhassıllığın 1842 yılında kaldırılmasından sonra yapılan düzenlemelerle Anadolu ve 

Rumeli Defterdarlıkları oluşturuldu. Her vilayete defterdar, her sancağa bir mal müdürü 

atandı. 1859 yılında defterdarlık ve mal müdürlükleri kaldırılarak, vilayet ve sancakların 

maliye işlerinden doğrudan doğruya valiler ve sancak yöneticileri sorumlu tutuldu. 

Hizmetin yürümesi için eyalet merkezlerine birer muhasebeci ve kâtipler atandı. 1864 

Vilayet Nizamnamesi ile defterdarlık örgütü yeniden oluşturuldu
825

. 

1840 yılında nezarete bağlı olarak kurulan Meclis-i Muhasebe-i Maliye’nin 

yapısında zamanla değişiklik yapılarak merkezde ve vilayetlerde çeşitli adlarla meclisler 

ve komisyonlar kuruldu
826

. 

Kırşehir’de malî işlerle ilgilenmek üzere muhtelif kalem ve daireler 

oluşturulmuştu. Zaman zaman Mal Kalemi olarak yer alan Muhasebe Kalemi, Vergi 

Kalemi, Tahsilat Dairesi ve Komisyonu malî işleri yürütmüşlerdi. Sancağın en yetkili 

maliye memuru, muhasebeci, kazaların ise mal müdürü idi
827

. Âşar İdaresi ve Âşar 

Tahsilat Dairesi’nin 1880’li yıllarda görev yapmakta iken daha sonraki yıllarda bu 

dairelerin bulunmadığı tespit edilmektedir
828

. 

Keskin, Avanos ve Mecidiye kazalarında Mal ve Vergi kalemleri, nahiyelerde ise 

vergi katipleri görev yapıyordu
829

. 

                                                
824   BOA, DH.TMIK. S,  16 / 105, 11 Şaban 1315 (5 Ocak 1898) 
825   Çadırcı, a.g.e., s. 230. 
826   Çakır, a.g.e., s. 40. 
827   1876, 1882, 1891, 1893, 1900 AVS. 
828   1882 AVS, s. 152 – 154. 
829   1876, 1882, 1891, 1893, 1900 AVS. 
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1854 yılından itibaren başlayıp devam eden dış borçların ödenmesinde büyük 

güçlükle karşılaşılmış ve borçların ödenmesini düzenlemek üzere 1881 yılında Düyun-ı 

Umumiye İdaresi kurulmasına karar verilmişti. Rüsum-ı sitte denilen tuz, tütün, 

müskirat, pul, ipek ve balık resimlerinin idaresi ile iç ve dış borçların ödenmesi bu 

idareye bırakılmıştı
830

. 

Kırşehir’de belirlenen vergilerin idaresini yürütmek üzere sancak merkezinde ve 

kazalarda Düyun-ı Umumiye İdaresi kuruldu. Bazı dönemlerde küçük değişiklikler 

göstermekle birlikte, sancak merkezindeki idarede müdür, kâtip, sandık emini, kantar 

katibi ve 2 nefer kolcu yer alıyordu. Kazalarda ise bir memur, kâtip ve sandık emini 

bulunuyordu. 

Tütün ve müskirat gibi mahsulat ve saireyi inhisar altına alan Reji İdaresi de 

Kırşehir merkezinde kurulmuştu. Bu idarede müdür, muhafaza memuru, muhasebe 

kâtibi ve 5 süvari görev yapıyordu. Kazalara idareye bağlı reji memurları 

gönderilmişti
831

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
830   Muharrem Kararnamesi’yle kurulması kararlaştırılan ve maliye işlerinin başına geçen ve müstakil bir 

şebeke halinde memleketin içine dağılan idarenin altı binden fazla yabancı ve yerli memuru vardı. 

Düyun-ı Umumiye, ancak Cumhuriyet’ten sonra kaldırılmış ve borçların tamamen ödenmesi de 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. Bkz, Refii Şükrü Suvla, “Tanzimat Devrinde 

İstikrazlar”, Tanzimat 1, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s. 276-285; Karamursal, a.g.e., s. 104. 
831   1891, 1893, 1900 AVS. 
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E. KURAKLIK VE KITLIK 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu’yu kasıp kavuran kıtlık dönemlerinde 

Ankara, Kırşehir ve çevresi de etkilenmiş, kuraklık ve kıtlık ahalinin zor durumlara 

düşmesine sebep olmuştur. 

1873 - 1874 yılında etkili olan ve halk arasında “290 kahtı” diye bilinen kıtlıkta 

Kırşehir halkından kimisi göç etmek zorunda kalmıştır
832

. Bu dönemde Kırşehir’den 

gönderilen ve İstanbul’da 15 Mayıs 1874 tarihinde Basiret Gazetesi’nde yayınlanan bir 

mektupta bu kıtlık olayından söz edilmekte, köylünün ağaç kabuğu ve ayrık tabir edilir 

ot kökü yediği anlatılmaktadır
833

. Kıtlık sebebiyle Kırşehir halkının ihtiyacı olan zahire 

çevre bölgelerden temin edilmiştir
834

. 

1886 ve 1887 yıllarında Adana, Konya, Sivas ve Ankara vilayetlerini etkileyen 

şiddetli kıtlıktan ahalinin son derece muzdarip olması, devletin önemli tedbirler 

almasını gerektirmiştir. İstanbul’da oluşturulan İane Komisyonu aracılığıyla diğer 

bölgelerden, kıtlık baş gösteren yerlere zahire temini yoluna gidilmiştir
835

. 

Ankara Valisi’nin Mabeyn-i Hümayun’a gönderdiği telgrafta; Ankara’ya 2 ay 

zarfında zahire yetiştirilmez ise ahalinin hali vahim olacağı belirtilmekte, Bolu ve İzmit 

dolaylarından zahire gelene kadar Yozgat’ta bulunan tüccar ve mültezimlerin 

zahiresinden bir miktarının acilen Ankara’ya gönderilmesi, ahalinin teleften korunması 

için kış basmadan tedbir alınması istenmektedir
836

. 

Kıtlıktan en çok etkilenen sancaklardan biri olan Kırşehir için gerekli olan 

zahirenin Kayseri sancağından satın alınması uygun görülmüş
837

, fakat Kayseri’den 

mevcut zahirenin kendilerini 8 ay idare edeceği bildirilmiştir. Ancak İane Komisyonu 

tarafından yapılan incelemede, Kayseri’deki zahirenin oradaki ahaliyi iki seneden fazla 

idare edeceği anlaşıldığından tüccar ve ziraat erbabı elinde bulunan buğday, arpa ve 

çavdarın uygun miktarının satın alınması yoluna gidilmiştir
838

. Ayrıca Kırşehir’e 

                                                
832   KŞS 14/402, 29 Mayıs 1315 (10 Haziran 1899) tarihli belgede; Tatar İlyas karyesinden Ahmed oğlu 

Veli’nin 1290 (1874) yılındaki kaht nedeniyle nakl-i hane ederek üç sene diyar-ı aherde bulunduğu 
ve sonra köyüne döndüğü belirtilmektedir. 

833   Pars Tuğlacı, “Kırşehir”, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985, s. 214. 
834   BOA, A.MKT.MHM 471 / 76, 12 Zilhicce 1290 (1 Ocak 1874). 
835   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 35, 3 Ağustos 1303 (15 Ağustos 1887). 
836   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 1, 12 Temmuz 1303 (24 Temmuz 1887). 
837   BOA, Y.PRK.KOM 4 / 113, 28 Şevval 1304 (20 Temmuz1887). 
838   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 51, 29 Zilhicce 1304 (19 Ağustos 1887) 
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Yozgat’tan, Sivrihisar ve Mihalıççık kazalarına da Kastamonu ve Hüdavendigar 

vilayetlerinden zahire temin edilmiştir
839

. 

Bu arada kıtlıktan dolayı göçler meydana gelmiş Kırşehir’in Darıözü 

karyesinden yedi haneden otuz nüfus, Koçhisar kazasının Çullu karyesinden yedi hane 

otuz altı nüfus Sorgun nahiyesine ve Adana’dan dört aile halkı Yozgat’a hicret 

etmiştir
840

. 

Kıtlıktan etkilenen bölgelere padişahın ihsanı olarak 360 bin kıyye un 

gönderilmiş ve muhtaçlara dağıtılmış
841

, muhtaç olan ahali için Kırşehir sancağı 

memurları ve ahalisi tarafından da 89 210 guruş toplanmıştı
842

. 

Böylece halkın çektiği büyük sıkıntıya rağmen, devletin aldığı tedbirler ve çevre 

vilayetlerin yardımlarıyla bu şiddetli kıtlık dönemi fazla zarara yol açmadan 

geçirilmiştir. 

Bu bölümde Kırşehir’in ekonomik durumu incelenmeye alınmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin genel yapısına uygun olarak Kırşehir’de de tarım ve hayvancılık en önemli 

geçim kaynağıdır. Şehirdeki çeşitli esnaf gruplarının genellikle büyük çarşılarda 

toplandığı gözlenmiştir. Bu dönemde ana ticaret yollarının dışında bulunan 

Kırşehir’deki ticaret, halkın ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Çeşitli ortaklıklar tesis 

edilmiş, alış-veriş ve borçlanma yoluyla ticarî faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki 

küçük sanayi dallarından en gelişmişi dokumacılıktır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde 

gıda, hayvan, eşya ve gayr-ı menkul fiyatlarında belirli bir hareketlilik gözlenmemiştir. 

Kırşehir’de halkın ekonomik seviyesinin genelde iyi bulunmadığı, az gelirli aile 

sayısının fazla olduğu anlaşılmaktadır. Âşar vergisi ve diğer bazı vergiler iltizam 

yoluyla toplanmıştır. Mültezimlerin önemli bir kısmını gayr-ı müslimlerin oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Çeşitli dönemlerde görülen kıtlık nedeniyle Kırşehir’den başka yerlere 

göçler görülmüştür. Bu dönemde halkın zahire ihtiyacı çevre bölgelerden gelen zahire 

ve devlet tarafından yapılan yardımlarla karşılanmıştır.  

 

                                                
839   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 35, 3 Ağustos 1303 (15 Ağustos 1887), bkz. EK : 12. 
840   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 31, 1 Ağustos 1303 (13 Ağustos 1887). 
841   BOA, Y.PRK.KOM 10 / 22, 14 Zilhicce 1304 (3 Eylül 1887). 
842   BOA, Y.PRK.KOM 5 / 142, 10 Teşrinisani 1303 (22 Kasım 1887). 
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SONUÇ 

 

Kırşehir, ilk çağlardan beri Hititler, Frigler, Persler, Makedonya, Kapadokya 

krallıkları, Romalılar ve Bizanslılar yönetiminde kalmış, Malazgirt zaferinin ardından 

1075’de Türk topraklarına katılmıştır. Bu dönemde Türkler akın akın Anadolu’ya 

gelmeye devam etmişler ve yerleştikleri yerlere genellikle kendi boy ve soylarının adını 

vermişlerdir. İncelediğimiz dönemde köy isimlerinin bir kısmının çeşitli Türk boylarına 

ait olduğu görülmektedir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetiminde olan Kırşehir, bir ara 

Danişmendliler’in eline geçmişse de ardından tekrar Anadolu Selçuklu Devleti’ne 

bağlanmış, bu devlet yıkıldıktan sonra da bölgede etkili olan beyliklerin idaresinde 

kalmıştır. 

Bu dönemde Kırşehir, Anadolu’nun önemli şehirleri arasında yer alıyordu. İlim, 

kültür ve sanat hayatındaki etkileri yüzyıllarca devam eden Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı 

Veli, Caca Bey, Âşık Paşa, Süleyman Türkmanî, Ahmed Gülşehri ve daha birçok ünlü 

sima Kırşehir’de yaşamıştır. Ancak Kırşehir, beylikler arasındaki mücadele sırasında ve 

Ankara Savaşı’ndan sonraki karışıklık devrinde saldırılara uğrayıp, yağma edilmiş ve 

eski parlaklığını yavaş yavaş yitirmiştir. XV. yüzyılın sonlarında Osmanlı idaresine 

geçen Kırşehir’in XIX. yüzyılın ilk yarısında Karaman eyaletine bağlı bir sancak olduğu 

görülmektedir. Daha sonra Konya eyaleti, Niğde sancağı kazaları arasında yer almış ve 

1870’li yıllardan itibaren Ankara vilayetine sancak statüsü ile dahil edilerek 1921 yılına 

kadar bu şekilde idare edilmiştir. Kırşehir sancağına, merkez kazasıyla birlikte, Keskin, 

Mecidiye ve Avanos kazaları bağlanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin yönetim ve teşkilatında yaptığı düzenleme ve yeniliklere 

uygun olarak, Kırşehir’de de birçok görevlinin yer aldığı çeşitli meclis, komisyon, 

kalem ve daireler kurulmuştur. Devlet görevlilerinin zaman zaman görevlerini kötüye 

kullandıkları ve ahali tarafından şikayet edildikleri görülmekle birlikte, devletin böyle 

durumların üzerinde hassasiyetle durduğu ve suçluları cezalandırdığı tespit 

edilmektedir. 
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Ankara vilayeti sancakları içinde en az nüfusa sahip olan Kırşehir’in nüfusunun 

çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyordu. Gayr-i müslimler toplam nüfusun yaklaşık 

%1,5’ini teşkil ediyordu. Sancağa yeni yerleşim yerlerinin dahil edilmesi, aşiretlerin ve 

muhacirlerin iskanı, nüfus artışını etkilemiştir. 

Kırşehir’de bulunan ilk ve orta öğretim kurumlarında, özellikle XIX. yüzyılın 

son çeyreğinde artış olmuş, çok sayıda iptidaî mektep, kaza merkezlerinde birer rüşdiye 

sancak merkezinde bir idadî ve inas mektebi açılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin bu dönemde girdiği savaşlarda ve çıkan isyanların 

bastırılmasında, Kırşehir’den de çok sayıda asker alınmış, bu askerlerin bir kısmı 

gittikleri yerlerde şehiden veya eceliyle vefat etmişlerdir. Ermeni olaylarının etkileri – 

Kırşehir’de Ermeni nüfusunun az olması nedeniyle – diğer bölgelere göre daha az 

olmuştur. 

Kırşehir köylerinin çoğunluğunu yerleşik durumda bulunan çeşitli Türk 

boylarına mensup aşiretler oluşturuyordu. Konar – göçer durumda bulunan bazı 

aşiretlerin iskanları da bu dönemde yapılmıştır. Rumeli’deki karışıklıkların artması; 

Kırım, Kafkasya, Azerbaycan, Dağıstan ve diğer bölgelerdeki Türk ve Müslüman 

ahalinin Rusya’nın baskısına maruz kalması nedeniyle, Osmanlı Devleti’nin güvenli 

bölgelerine çok sayıda göçmen gelmiş ve bunların bir bölümü Konya, Kırşehir ve 

çevresine yerleştirilmiştir. 

Kırşehir’de Müslüman ve gayr-ı müslim ahalinin birbirleriyle alış-verişte 

bulunup, ortak iş ve ticaret yaptıkları görülmektedir. Daha ziyade ticaretle ve 

kuyumculukla uğraşan gayr-i müslimler, çeşitli devlet kuruluşlarında da görev 

almışlardır. 

Ailenin sağlam temeller üzerinde kurulmasına büyük önem verilmiş ve evlenme 

aşamasında kız ve erkeğin karşılıklı rızası gözetilmiştir. Kadının mehir ve nafaka hakkı 

korunmuş dönemin şartlarına göre beslenme, giyinme ve diğer ihtiyaçlarının 

karşılanması temin edilmiştir. Kırşehir’de incelenen dönemde tek eşle evliliğin hakim 

olduğu görülmektedir. Aile başına düşen ortalama çocuk sayısı 3-4 arasındadır. Gerek 

birden fazla eşle evliliğin görülme oranı, gerekse çocuk sayısı ile ailenin ekonomik 

durumu arasında doğru orantılı bir ilişki tespit edilememiştir. Tarafların istekleri 
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doğrultusunda gerçekleşen boşanmalarda kadının ve çocukların zor durumda 

kalmamaları için tedbirler alınmıştır. 

Her insanın hakkının korunduğu, özellikle himayeye muhtaç olan çocukların 

bakım ve terbiyesi için uygun şartların oluşturulduğu, vasî ve nâzırların belirli şartlara 

göre tayin olunduğu tespit edilmektedir. Çocukların ve malını koruyamayacak durumda 

olanların paraları eytam sandıklarında muhafaza edilmiş, böylece hem paranın değer 

kaybı önlenmeye çalışılmış hem de halkın nakit para ihtiyacı karşılanmıştır. 

Kadının, o zamanın şartlarına göre sosyal hayatın içinde yer alarak, mal-mülk 

sahibi olduğu, alış-veriş yaptığı ve borç alıp verdiği görülmüştür. Çocuklara ve diğer 

himayeye muhtaç olanlara vasî ve nâzır tayin olunmuşlar, haksızlığa uğradıklarında 

mahkemeye başvurmuşlar ve gerektiğinde babalarını, eşlerini, kardeşlerini de dava 

etmişlerdir. 

Kırşehir’de kuruluşları çok eski olan Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Süleyman 

Türkmanî vakfı gibi büyük vakıfların yanı sıra incelediğimiz dönemde cami, mescid, 

medrese, su yolu ve çeşmelerin, kurulan vakıflarla yapıldığı ve hizmetlerinin 

yürütüldüğü gözlenmiştir. 

Kırşehir ahalisinin giyim, yeme-içme ve yaşantısı, diğer Anadolu şehirlerinden 

çok farklı değildir. Halk genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini temin etmektedir. 

Hayvanlardan elde edilen yün ve tiftik ile bunlardan dokunan eşyaların, Kırşehir 

ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Ayrıca Hacıbektaş, Sekilü, Tepesidelik tuzlaları, 

çevre vilayetlerin tuz ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Bu tuzlaların ve 

belirlenen diğer gelirlerin idaresi, Düyun-ı Umumiye kurulduktan sonra buraya 

devredilmiştir. 

Kırşehir’de kıtlık dönemleri dışında hububat fiyatlarında önemli bir artış 

olmamış, diğer eşya fiyatlarında da dikkati çeken bir yükselme tespit edilmemiştir. 

Lonca teşkilatına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren çeşitli esnaf gruplarının daha 

ziyade suk-ı sultanideki çarşılarda toplandığı görülmektedir.  

Osmanlı Devleti’nin her yönden zor durumda olduğu bu dönemde, Kırşehir 

ailesinin ekonomik yönden genellikle iyi durumda bulunmadığı, az gelirli aile sayısının 

fazla olduğu tespit edilmiştir. 
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Kırşehir, vergi gelirleri bakımından Ankara vilayeti sancakları arasında 

genellikle alt düzeyde yer almıştır. Kırşehir’deki âşar vergisi ve diğer bazı vergiler 

iltizam usulüyle toplanmıştır. Gerekli düzenlemeler yapılmasına rağmen mültezimlerin 

vergi toplamada bazı sorunlarla karşılaştıkları ya da ahalinin mültezimlerden şikayetçi 

olduğu durumlar da görülmüştür. 

Kırşehir’in cografî konumu, dinî ve etnik yapısı, ana ticaret yollarının üzerinde 

bulunmaması gibi sebeplerle, diğer birçok şehre göre sakin durumda bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Sosyal yaşantı yönünden diğer Anadolu şehirlerinden pek farklı 

değildir. Devletin her alanda yaptığı değişim ve yeniliklerden etkilenmiş, özellikle 

eğitim alanında önemli gelişmeler görülmüştür. Ancak devletin yaptığı bu yenilikler  

karşı karşıya kalınan siyasî ve malî sorunları çözmeye yetmemiş, Kırşehir’de de halkın 

malî durumu arzu edilen seviyeye erişememiştir.  

Bu araştırmada, Kırşehir’in XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki durumuyla ilgili 

olarak, bilinmeyen birçok konu ortaya konulmuş, arşiv belgeleri ışığında önemli 

bilgilere ulaşılmıştır. Ancak her biri ayrı bir araştırma konusu olan; daha fazla emek ve 

mesai gerektiren bölümlerin yeterince açıklığa kavuşturulduğu söylenemez. İncelenen 

dönemin ilk çeyreğindeki malî ve sosyal durum, o döneme ait şer’iye sicilleri 

bulunmadığı için eksik kalmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu bölümlerin 

diğer arşiv belgeleri ışığında incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca Kırşehir vakıflarının 

incelenen dönemdeki durumunun, yeni bir araştırma konusu olarak daha ayrıntılı 

araştırılması gerekmektedir. Bütün bu eksikliğine rağmen yapılan bu çalışmanın , 

bundan sonraki yeni çalışmalara bir başlangıç teşkil etmesi,  temenni edilmektedir.  



 209 

BİBLİYOGRAFYA 

I. KAYNAKLAR 

A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri 

1. İradeler 

Dahiliye, nr. 32142 (Safer 1278- Ağustos 1861), nr. 50860 (Şaban 1293 - Eylül 1876),  

                nr. 39 (Zilkade 1310 – Haziran 1893), nr.20 (Muharrem 1314 – Haziran   

               1896), nr. 3 (R. evvel 1315 – Ağustos 1897), nr. 7 (Şaban 1316 – Aralık  

               1898). 

Divân-Ahkâm-ı Adliye, nr. 549(C.evvel 1291-Temmuz 1874). 

2. Sadaret Mektubî Kalemi 

A. MKT. DV, 43/3, 167/8, 190/86, 194/155, 213/28. 

A. MKT. MHM, 227/31, 239/8, 265/23, 389/55, 413/79,  452/17, 471/76, 503/20,  

                            552/9,  618/2, 618/32, 618/41. 

A. MKT. MVL, 42/3, 134/97. 

A. MKT. NZD, 209/60, 365/21. 

A.MKT. UM, 70/61, 126/42, 231/74, 270/17, 271/30, 282/100, 290/14, 340/96, 417/54, 

                       418/80,  432/46, 433/89,  449/12,  452/71,  471/18,  533/97, 547/25. 

3. Sadaret Divân Kalemi 

A.DVN, 76/89. 

4. Yıldız Sarayı Arşivi 

Y. EE, 69/44. 

Y. PRK. ASK,90/22, 137/107. 

Y. PRK. AZJ, 15/4, 23/32. 

Y. PRK. BŞK, 34/70, 35/91. 

Y. PRK. KOM, 4/113, 5/1, 5/31, 5/35, 5/51, 5/142, 10/22. 

Y.PRK. ML, 9/18. 

Y.PRK. MYD, 9/10. 

Y.PRK. UM, 1/107, 1/108, 18/84, 26/22, 29/77, 32/3. 

Y.PRK. SH, 5/25. 

Y.MTV, 52/62, 75/18, 76/100. 

 



 210 

5. Nezaretler 

DH. MKT, 1320/31, 1340/54. 

DH. TMIK. S, 1/25, 13/9, 16/105. 

HR. MKT, 38/57. 

ZB, 18/28, 18/58. 

B. Kırşehir Şer’iye Sicilleri 

1   Numaralı Sicil ( 1875-1884 ) 

6   Numaralı Sicil ( 1884-1887 ) 

10 Numaralı Sicil ( 1887- 1892 ) 

14 Numaralı Sicil ( 1896-1899 ) 

C. Salnameler ve Düstur 

Devlet Salnamesi ( Salname-i  Devlet-i Aliyye-i  Osmaniyye ) ; 1263 (1847),           

                             1266 (1850), 1284 (1867), 1285 (1868), 1286 (1869), 1287 (1870),  

                             1288 (1871), 1289  (1872), 1290 (1873), 1291 (1874), 1292 ( 1875),  

                             1294 (1877), 1295 (1878), 1297 (1880). 

Ankara Vilayeti Salnamesi; 1293 (1876), 1300 (1882), 1309 (1891), 1311 (1893), 1318  

                             (1900).  

Düstur, I. Tertib, C. 1, 1289. 

D. Yayınlanmış Kaynak Eserler ve Hatıralar 

ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ, Tarih Musahabeleri, (Sadeleştiren : Enver 

Koray), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1985. 

AHMED CEVDET PAŞA, Tezâkir-i Cevdet, (yay. Cavid Baysun), TTK Yay., Ankara 

1967. 

----------, Ma’rûzât, (hzl. Yusuf Halaçoğlu), Çağrı Yay., İstanbul 1980. 

AHMET REFİK, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200), Enderun Kitabevi, İstanbul 

1989. 

Âşıkpaşaoğlu Tarihi, (hzl. N. Atsız), MEB Yay., İstanbul 1992. 

AZİZ B. ERDEŞİR- İ ESTERÂBADÎ, Bezm u Rezm, (çev. Mürsel Öztürk), Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara 1988. 

İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, (hzl. İsmet Parmaksızoğlu ), MEB Yay., 

İstanbul 1989. 



 211 

İBRAHİM EDHEM, Plevne Hatıraları, (hzl. Seyfullah Esin), 1001 Temel Eser, 

İstanbul 1979.  

MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA,  Mir’ât-ı Hakîkat, (hzl. İsmet Miroğlu), Berekât 

Yayınevi, İstanbul 1983. 

Mecelle ( Sadeleştirilmiş ), ( Sadeleştirenler: İbrahim Ural- Salih Özcan ), Fey Vakfı 

Yay., İstanbul 1995. 

MEHMED SALÂHİ, Girid Meselesi 1866-1889, (hzl. Münir Aktepe), Edebiyat Fak. 

Yay., İstanbul 1967. 

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yay.,  C. 11-12, İstanbul 

1988. 

TAHMİSCİ-ZADE MEHMED MACİD, Girit Hatıraları, (hzl. İsmet Miroğlu- İlhan 

Şahin ), 1001 Temel Eser, İstanbul 1977. 

TEMİR, Ahmet, Kırşehir Emiri Caca oğlu Nured-din’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca 

Vakfıyesi, TTK Yay., Ankara 1959. 

1897 Türk-Yunan Savaşı, (hzl. Bayram Kodaman), TTK Yay., Ankara 1993. 

 

II. TETKİK ESERLER VE MAKALELER 

A.Tetkik  Eserler  

AKDAĞ, MUSTAFA, Celâlî İsyanları 1550-1603, Ankara 1963.  

AKGÜNDÜZ, Ahmed, Şer’iye Sicilleri Mahiyeti Toplu Katoloğu ve Seçme Hükümler, 

C. I, İstanbul 1988 

AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren 

Yayıncılık, İstanbul 1993. 

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yay., İstanbul 1994. 

ALKAN, Mehmet Ö., Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim 

İstatistikleri 1893-1924, Devlet İstatistik Enstütüsü, C. 6, Ankara 2000. 

BABINGER, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (çev. Coşkun Üçok), Kültür 

Bakanlığı Yay., Mersin 1992. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., İstanbul 

2000. 



 212 

BAYKARA, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İrfan Kültür ve Eğitim 

Derneği Yay., İzmir 1995. 

BAYRAM, Mikail, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Damla Matbaacılık, 

Konya 1991. 

BEHAR, Cem, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927, Devlet 

İstatistik Enstitüsü, C. 2, Ankara 1996. 

BİLMEN, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, ( Sadeleştiren: Ali Fikri Yavuz ). 

İstanbul ( tarih yok ). 

BOZKURT, Gülnihal, Batı Hukuku’nun Türkiye’de Benimsenmesi, TTK Yay., Ankara 

1996. 

CANSIZ, İsmail, Şer’iye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Sonlarında Yozgat Sancağı, 

Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996. 

CİHAN, Avşar, Kırşehir ve İlçeleri, Özgün Matbaacılık, Kırşehir 1990. 

CİN, Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Boğaziçi Yay., İstanbul 

1985. 

----------, Eski Hukukumuzda Boşanma, Selçuk Ü. Yay., Konya 1988. 

----------, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konya 1988. 

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları, TTK Yay., Ankara 1991. 

CUINET, Vital, La Turquie d’Asie, Paris 1891. 

ÇAĞATAY, Neşet, Makaleler ve İncelemeler, Selçuk Ü. Yay., Konya 1983. 

----------, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Yay., Ankara1997. 

ÇAKIR, Coşkun, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yay., İstanbul 2001. 

DEMİRCAN, Yasemin, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü Yay., Kayseri 1992. 

DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, 

Ankara 1990. 

EHİLOĞLU, Zeki, Yemen’de Türkler, Kitabevi, İstanbul 2001. 

EREN, A. Cevat, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, Tanzimat Devri İlk Kurulan 

Komisyonu Çıkarılan Tüzükler, İstanbul 1966. 

 



 213 

ERGİN, Osman, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İ.Ü. Hukuk Fak. Neşriyatı, 

İstanbul 1936. 

ENGELHARDT, Tanzimat ve Türkiye, ( çev.: Ali Reşad ), Kaknüs Yay., İstanbul 1999. 

FAROQHİ, Suraiya, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, ( çev. Elif Kılıç ), Tarih 

Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1998. 

GEDİK, İlhan, 20. Yüzyıl Başlarında Niğde, Niğde 1996. 

HALAÇOĞLU, Yusuf,  XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan  Siyaseti ve 

Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK Yay., Ankara 1991. 

----------, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK 

Yay., Ankara 1995.  

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1943. 

----------, Osmanlı Tarihi, C. VII-VIII, TTK Yay., Ankara 1956-1962. 

KARAMURSAL, Ziya, Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, TTK Yay., Ankara 

1989. 

KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu 1830-1914, ( çev. Bahar Tırnakcı ), Tarih Vakfı 

Yurt Yay., İstanbul 2003. 

KOÇU, Reşat Ekrem, Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 1967. 

KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK Yay., Ankara 1999. 

KÖPRÜLÜ, Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Yay., Ankara 1994. 

KÖSTÜKLÜ, Nuri, Hamid Sancağı ve Türkiye ( 182 Numaralı Isparta Şer’iye Siciline 

Göre ), Selçuk Ü. Yay., Konya 1993. 

---------, Sosyal Tarih Perspektifinden Yalvaç’ta Aile ( 1892- 1908 ), Günay Ofset, 

Konya 1996. 

KURAT, Akdes Nimet, Türkiye ve İdil Boyu, DTCF Yay., Ankara 1966. 

----------, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 

DTCF Yay., Ankara 1972. 

----------, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, TTK Yay., Ankara 1993. 

KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili ( Diplomatik ), Kubbealtı 

Neşriyatı, İstanbul 1994. 



 214 

LECOMTE, Pretextat, Türkiye’de Sanatlar ve Zeneatlar, ( hzl. Ayda Düz ), 1001 Temel 

Eser, İstanbul ( tarih yok ). 

MERT, Özcan, XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Kültür Bakanlığı Yay., 

Ankara 1980. 

METİN, Halil, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, MEB Yay., 

İstanbul 1992. 

MÜTERCİMLER, Erol, Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli, Anahtar Kitaplar 

Yay., İstanbul 1993. 

ORHONLU, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretleri İskan Teşebbüsü, İstanbul 

1963. 

ORTAYLI, İlber, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880 ), TTK 

Yay., Ankara 2000. 

ÖRİK, Nahid Sırrı, Kayseri Kırşehir Kastamonu, Özyürek Yay., İstanbul 1955. 

ÖZDEMİR, Rifat, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

1998. 

ÖZKAYA, Yücel, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, Ankara 1977. 

ÖZYÜKSEL, Murat, Osmanlı – Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve 

Bağdat Demiryolları, Arba Yay., İstanbul 1988. 

PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I-III, MEB 

Yay., İstanbul 1993. 

SAKİN, Orhan, Bozok Sancağı ve Yozgat, Ankara Ofset, Ankara 2004. 

SEDES, İ. Halil, 1877-1878 Osmanlı Rus ve Romen Savaşı, Askerî Matbaası, İstanbul 

1940. 

SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK 

Yay., Ankara 1994. 

SÜMER, Faruk, Oğuzlar ( Türkmenler ) Tarihleri- Boy Teşkilatı- Destanları, Ankara 

1967. 

ŞAHİN, M. Süreyya,  Fener Patrikhanesi ve Türkiye,  Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996. 

ŞAHİN, Turhan, Öncesiyle ve Sonrasıyla 93 Harbi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 

Ankara 1988. 

ŞEMSEDDİN SAMİ,  Kamus-ı  Türkî, Çağrı Yay., İstanbul 1995. 



 215 

TARIM, Cevat Hakkı, Kırşehir Tarih ve Coğrafya Lûgatı, Kırşehir V. Matbaası, 

Kırşehir 1940. 

-----------,Tarihte Kırşehri- Gülşehri ve Babailer- Ahiler-Bektaşiler, İstanbul 1948. 

-----------, Kırşehir Tarihinde Mevlana ve Mevleviler, Sümer Matbaası, Kayseri 1961. 

----------, Kırşehir Ansiklopedisi, Sevinç Matbaası, Ankara 1960. 

TEZEL, Yahya S., Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi ( 1923-1950 ), Tarih Vakfı 

Yurt Yay., İstanbul 1994. 

TÖNÜK, Vecihi, Türkiye’de İdare Teşkilatı’nın Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu, 

İçişleri Bakanlığı Yay., Ankara 1945. 

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler  1859-1952, Arba Yay., İstanbul 

1995. 

TURAN, Kemal, Ahilikten Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi, M. 

Ü. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul 1996. 

TURAN, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, C. 1, Nakışlar Yayınevi, 

İstanbul 1978. 

TUŞ, Muhiddin, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856), Basılmamış Doktora 

Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1993. 

TÜRKAY, Cevdet, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Oymak Aşîret ve Cemâatler, İşaret Yay., İstanbul 2001. 

UBUCINI, H. A., Türkiye 1850, (çev. Cemal Karaağaçlı), C. I, II, 1001 Temel Eser, 

İstanbul (tarihsiz). 

URAS, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge  Yay., İstanbul 1987. 

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı,  Anadolu Beylikleri Ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 

TTK Yay., Ankara 1988. 

---------, Mekke-i Mükerreme Emirleri , TTK Yay., Ankara 1972. 

ÜNAL, M. Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Kardelen Kitabevi, Isparta 1998. 

VAHAPOĞLU, M. Hidayet, Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, MEB 

Yay., İstanbul 1997. 

YAZIR, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, C. 2, Azim Dağıtım, İstanbul (tarihsiz). 

YILMAZ, Mehmet, Konya Vilâyetinde Muhacir Yerleşmeleri (1854-1914), Basılmamış 

Doktora Tezi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1996. 



 216 

YOLALICI, M. Emin, XIX. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağı’nın Sosyal ve Ekonomik 

Yapısı, TTK Yay., Ankara 1998. 

ZUHAYLÎ, Vehbe, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, (çev. Ahmet Efe ), C 9, Feza Yayıncılık, 

İstanbul 1994. 

B. Makaleler 

ALTUNDAĞ, Şinasi “Osmanlı İmparatorluğu’nun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir 

Araştırma”, DTCFD, C.V, S. 2, 1947, s. 187-197. 

AYDIN, M. Akif, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi, C.2, Feza Yayıncılık, 

İstanbul 1999, s. 345-459. 

BABAN, Şükrü, “Tanzimat ve Para”, Tanzimat 1, MEB Yay., İstanbul 1999, s. 233- 

          262. 

BARKAN, Ömer Lütfi, “Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, 

Cumhuriyetin 50. Yıl Semineri, TTK Yay., Ankara 1975, s. 49-97. 

---------- , “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi 

Kanunnamesi”, Tanzimat 1, MEB Yay., İstanbul 1999, s. 321-421. 

BELGESAY, Mustafa Reşit, “Tanzimat ve Adliye Teşkilatı” Tanzimat 1, MEB Yay., 

İstanbul 1999, s. 211-220. 

BEYDİLLİ, Kemal, “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 1, 

Feza Yayıncılık, İstanbul 1999. 

CANSIZ, İsmail, “Osmanlı Döneminde Yozgat’ta Sosyal ve Kültürel Hayat”, Osmanlı 

Devleti ve Bozok Sancağı, Türk Ocakları Yozgat Şubesi Yay., Yozgat 2000, s. 

220-251. 

ÇAĞATAY, Neşet, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler” 

DTCFD, C.V, S. 5, 1947, s. 483-511. 

ÇAHA, Ömer, “Osmanlı’da Sivil Toplum” Osmanlı Toplum Yapısı,Konya 1996, s.369-

401. 

DEMİREL, Ömer, “Kuruluşundan Günümüze Çeşitli Yönleriyle Bir Osmanlı Mahallesi 

Sivas Küçük Minare Mahallesi”, Türk Yurdu, C. 19-20, S.148-149, Ankara 2000, 

s. 140-149. 



 217 

----------, “Tereke Defterlerine Göre Kayseri Tüccar ve Esnafı’nın Borç-Alacak 

İlişkileri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ü. Yay., 

Kayseri 2003, s. 139-150. 

DEVLET, Nadir, “Çağdaş Türkîler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ek Cilt, 

Çağ Yay., İstanbul 1993. 

ERGENÇ, Özer, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, 

Osmanlı Araştırmaları IV, İstanbul 1984, s. 69-78. 

----------, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, 

Belleten, C.L II, S. 203, 1988, s. 501-533. 

HÜLAGÜ, M. Metin, “Ondokuzuncu Asrın Ortalarında Kayseri’de Aşiret Olayları  

          (1845-1865)”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ü.  

          Yay., Kayseri 1998, s. 193-202. 

İHSANOĞLU, Ekmeleddin, “Eğitim ve Bilim”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 1, Feza 

Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 221-359. 

İNALCIK, Halil, “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, Belleten, C. 28, S. 

112, Ekim 1964, s. 356-394. 

-----------, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1991, s. 

21-50. 

İslam Ansiklopedisi, “Kırşehir”, C. 6, Maarif Vekaleti Yay., İstanbul 1955, s. 764-767. 

KÖPRÜLÜ, Fuad, “Vakıf Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü”,  

        Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara 1942, s. 1-35. 

KUNTER, Halim Baki, “Kitabelerimiz I”, Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara 1942, s. 431- 

         455. 

KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 2,  

        Feza Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 513-650. 

MOULİN, Anna Marie, “Kentte Koruyucu Hekimlik: Pasteur Çağında Osmanlı Tıbbı 

1887-1908”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, ( çev. Ali Berktay ), Tarih 

Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999, s. 169-193. 

ÖNSOY, Rifat, “Tanzimat Döneminde Sanayi veTicaretle İlgili Meclisler(1839-1876)”,      

X. Türk Tarih Kongresi, C. IV, TTK Yay., Ankara 1993, s. 1685-1696. 



 218 

ÖZDEMİR, Rifat, “Kırşehir’de Ailenin Sosyo- Ekonomik Yapısı ( 1880-1906)”, 

Osmanlı Araştırmaları  IX, İstanbul 1989, s. 103-157. 

 ÖZTÜRK, Mustafa, “Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili”, Belleten, 

C. 55, S. 212, 1991, s. 87-100. 

----------,XVIII. Yüzyılın Sonlarında Anadolu’da Fiyatlar”, X. Türk Tarih Kongresi-

Bildriler, C. IV, TTK Yay., Ankara 1993, s. 1821-1850. 

RUBEN, Walter, “Kırşehir’in Dikkatimizi Çeken Sanat Abideleri”, (çev. A. İtil), 

Belleten, C. XI, S. 44, 1947, s. 603-640. 

SUVLA, Refii Şükrü, “Tanzimat Devrinde İstikrazlar”, Tanzimat 1, MEB Yay., 

İstanbul 1999, s. 263-288. 

ŞAHİN, İlhan, “Şeyh Süleyman-ı Türkmanî Zaviyesinin Vakıflarına Dair”, XX. Ahilik 

Bayramı Kongresi Tebliğleri, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu 

Yayınları No:5, Kırşehir 1984, s. 57-64. 

-----------, “Ahi Evran Vakfiyesi ve Vakıflarına Dair”, Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 

1, 1984’den Ayrı Basım, s. 325-341. 

-----------, “Osmanlı Devrinde Kırşehir’in Sosyal ve Demografik Tarihi ( 1485-1584 )”, 

Türk Kültürü ve Ahilik: XXI. Ahilik Bayramı Sempozyumu ( Kırşehir 13-15 Eylül 

1985 ), İstanbul 1986, s. 227-233. 

-----------, “Osmanlı Devrinde Ahi Evran Zaviyesinin Hususiyetine Dair Bizi 

Mülahazalar ve Vesikalar”, Ahilik ve Esnaf: Konferanslar ve Seminerler,  İstanbul 

1986, s. 199- 174. 

-----------, “Kırşehir Tarihinin Bazı Meselelerine Dair”, II. Uluslar Arası Ahilik Kültürü 

Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., Kırşehir 1999, s. 277-283. 

----------, “Kırşehir”, DİA, C. 25, Ankara 2002, s. 481-485. 

TABAKOĞLU, Ahmet, “Osmanlı Ekonomisinde Kalkınmanın Finansmanı”, İktisat ve 

İş Dünyası, Eylül-Aralık 1992, s. 115-141. 

-----------, “Osmanlı Sosyal Güvenlik Sistemi”, Osmanlı Toplum Yapısı, Konya 1996, s. 

351-367. 

-----------, “İktisat Sistemi”, Osmanlı Dünyayı Nasıl Yönetti, İz Yayıncılık, İstanbul        

( tarih yok ), s. 159-242. 

 



 219 

TACAN, Necati, “Tanzimat ve Ordu”, Tanzimat 1, MEB Yay., İstanbul 1999, s. 129-

137. 

TAESCHNER, Franz, “İslâm’da Fütüvvet Teşkilâtının Doğuşu Meselesi ve Tarihî Ana 

Çizgileri”, (çev. Semahat Yüksel), Belleten, C. 36, S. 142, 1972, s. 203-235. 

TANER, Tahir, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, Tanzimat 1, MEB Yay., İstanbul 

1999, v. 221-232. 

TONKA, Bünyamin Nami, “Arşiv Belgelerine Göre Kayseri’ye Yerleşen ‘Oymak, 

Aşiret ve Cemaatler’ ”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni-

Bildiriler, C. 2, Fen-Edebiyat Fak. Yay., Kayseri 2001, s. 727-747. 

TUĞLACI, Pars, “Kırşehir”, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yay., İstanbul 1985, s. 213-

215. 

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, “Şer’î Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Mecmuası, C. IV, S. 29, 

Ankara 1935, s. 365-368. 

----------, “Çapanoğulları”, Belleten, C.38, Ankara 1974, s. 215-263. 

ÜLGEN, Ali Saim, “Kırşehir’de Türk Eserleri”, Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara 1942, s. 

253-261.  

ÜNVER, Süheyl, “Osmanlı Tababeti ve Tanzimat Hakkında Yeni Notlar”, Tanzimat 2, 

MEB Yay., İstanbul 1999, s. 933-960. 

VELDET, Hıfzı, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, Tanzimat 1, MEB Yay., 

İstanbul 1999, s. 139-209. 

YAMAN, T. Mümtaz, “Şer’i Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Mecmuası, C. XII, S. 68, 

Ankara 1938, s. 153-164. 

YEDİYILDIZ, Bahaeddin, “Vakıf”, İA, C. 13, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1986, s. 

153-172. 

----------, “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. 2, Feza Yayıncılık, İstanbul, 

s. 441-510. 

YEĞEN, Erdoğan, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Girit Olayları ve Osmanlı-Yunan ve 

Büyük Devletlerin İlişkileri”, Türk-Yunan İlişkileri, Üçüncü Askeri Tarih 

Semineri, Ankara 1986, s. 278-295. 

Yurt Ansiklopedisi, “Kırşehir”, C. 7, Anadolu Yayıncılık, 1982-1983, s. 4895-4976. 

 



 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 



 221 

Tek Eşli (%88.7) İki Eşli (%11.3)
 

Tek Eşli (%87) İki Eşli (%13)
 

Tek Eşli (%87.7)
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1a.  1875-1884 yılları arasında yer 

alan 248 ailede eş durumu 
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1c.  1887-1892 yılları arasında yer 

alan 219 ailede eş durumu 

 

1d.  1875-1892 yılları arasında yer alan toplam 644 ailede eş durumu 

 

EK: 1a, b, c, d - 1875-1892 Yılları Arasında Kırşehir Ailesinde Eş Durumu 
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2a.  1875-1884 Yılları Arasında Aile 

Başına Düşen Ortalama Çocuk 

Sayısı 

 

2b.  1884-1887 Yılları Arasında Aile 

Başına Düşen Ortalama Çocuk 

Sayısı 

 

2c.  1887-1892 Yılları Arasında Aile 

Başına Düşen Ortalama Çocuk 

Sayısı  

 

 

2d. Genel Olarak 1875-1892 Yılları Arasında Aile Başına Düşen Ortalama  

       Çocuk Sayısı  

 
EK: 2a, b, c, d - 1875-1892 Yılları Arasında Aile Başına Düşen Ortalama Çocuk Sayısı 
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3a.  1875 – 1892 yılları arasında en fazla gözlenen kız çocuk isimleri 

3b.  1875 – 1892 yılları arasında en fazla gözlenen erkek çocuk isimleri 

EK: 3a, b   -   1875 – 1892 Yılları Arasında En Fazla Gözlenen Çocuk İsimleri 
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EK: 4 –  BOA, A. MKT. MVL 134 / 97, 4 R. evvel 1278 (9 Eylül 1861), Kırşehir ve Arabsun 

kazalarının Konya eyaletinden ayrılarak Ankara eyaletine bağlanmasının bazı mahsurları 

olduğunun bildirildiği Niğde Meclisi mazbatası.  
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EK: 5 –  BOA, A. MKT. UM, 271 / 30, 27 C. ahir 1273 (22 Şubat 1857), Kırşehir Kadiriye tekkesi 

post-nişini Mustafa Baba’nın kaza müdürü Abdurrahman Efendi’yi zulümlerinden dolayı 

şikayet eden arz-ı hali. 
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EK: 6 –  BOA, Y. PRK. ML 9 /18, 10 R. evvel 1304 (22 Aralık 1888), Kırşehir 

mültezimlerinin âşar borçlarının ertelenmesini isteyen telgrafları. 
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EK: 7 –  BOA, İ.DH nr 50860, 14 Şaban 1293 (4 Eylül 1876) Kırşehir mutasarrıfı 

Salih Sırrı Efendi’nin harekat-ı nâ-marziyesine binaen yerine Burdur eski 

kaymakamı Abdullah Efendi’nin tensib olunmasına dair irade-i seniyye 
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EK: 8 –  KŞS 1 / 21, 22 Muharrem 1297 (5 Ocak 1880) Karkın Selim Ağa karyesinden 

Ömer Kızı Satı’nın zevci Memiş’in Şıbka muharebesinde şehid olduğunun 

şahitlerce ihbar edilmesi. 
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EK: 9 –  BOA, Y. PRK. BŞK 34 / 70, 30 T. sâni 1309 (12 Aralık 1893) tarihli, 

Ankara valisi Abidin Paşa’nın, Ermenilerin Yozgat’ta çıkardıkları olaylarla 

ilgili olarak gönderdiği telgraf. 
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EK:10– BOA, A. MKT. UM 340 / 96, 11 C. ahir 1275 (16 Ocak 1859) Kırşehir 

kazasına mülhak bulunan Boynuincelü aşiretinden Karacakürd cemaatinin 

kendilerine zulüm yapıldığı iddiasıyla Nevşehir kazasına ilhak edilmeleri 

talebinin tahkikini hâvi şukka. 
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EK:11 – BOA, İ. DH nr. 20, 9 Muharrem 1314 (20 Haziran 1896) Hakkında çeşitli 

suçlardan dolayı şikayet bulunduğu için tahkikat neticesine kadar Bursa’da 

kalan Kürt Mustafa Bey’in memleketine iade edilmesine dair irade-i seniyye. 
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EK:12– BOA, Y. PRK. KOM 5 / 35, 3 Ağustos 1303 (15 Ağustos 1887) Kıtlıktan 

etkilenen Kırşehir’in zahire ihtiyacının Yozgat’ca Sivas’tan celb edilen 

zahireden temini. Sivrihisar ve Mihalıccık’a Hüdavendigar ve Kastamonu 

vilayetinden zahire gönderilmesi. 
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EK:13–  KŞS 1 / 3, 32 Şaban 1296 (23 Temmuz 1879) Hacıbektaş nahiyesinden Eş-

şeyh Mehmed Fazlullah Efendi’nin terekesi 
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EK:14 – KŞS 10 / 225, 20 C. evvel 1308 (1 Ocak 1891) Aslen Kayseri’nin Tekkeönü 

Mahallesi’nden olup Kuşdilli Mahallesi’ne naklen gelmiş olan Kavukciyan 

Agob’un terekesi. 
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EK:15 – KŞS 6 / 82, 15 Zilhicce 1302 (26 Ağustos 1885) Âşıkpaşa Mahallesi’nden 

cünûn-ı mutbık illetine müptela olan Hasan oğlu Hamdi’nin emlak, akâr ve 

eşya defteri. İkinci belge KŞS 6 / 83, 17 Zilkade 1302 (28 Ağustos 1882), 

Başköy ahalisinden Serin oğlu Osman’ın terekesi. 
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EK:16 – KŞS 14 / 19, 24 Ağustos 1312 (5 Eylül 1896) Bağbaşı Mahallesi’nden 

müteveffa Hacı Mahmud Ağa’nın sagirlerine nafaka takdiri. 
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EK:17 – KŞS 1 / 52, 25 R. ahir 1297 (6 Nisan 1880) Ahievran Mahallesi’nden Derviş 

Mehmed’in, sagir Mustafa’nın eytam sandığında bulunan parasından 4738 

guruşu istidane etmesi. 
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EK:18 – KŞS 10 / 62, 25 R. ahir 1305 (10 Ocak 1888) Âşıkpaşa Mahallesi’nden 

müteveffa Osman’ın oğlu Mustafa’nın eytam sandığında bulunan parasının 

muhasebesi 
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EK:19 – Ankara  vilayetinin bir sancağı olan Kırşehir’in 1871 – 1900  yılları arasındaki   

             sınırını gösteren harita. ( 1850-1870 yılları arasında Niğde sancağının bir kazası  

             olan Kırşehir’e sancak olduktan sonra Mecidiye, Avanos, Keskin kazaları dahil  

             edilmiştir.) 
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EK:20 – 1311 (1893) tarihli Ankara Vilayet Salnamesi’nde yer alan Ankara vilayeti  

      haritası 
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EK:21 – 1311 (1893) tarihli AVS’den alınmış Ankara vilayeti sancak ve kazalarını 

gösteren harita. 
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	Tablo 18 : Kırşehir 1875 –1898 Yıları Arasında Günlük Hayatta Kullanılan Eşya Fiyatları
	Sıra No
	Sıra No
	F   İ   Y   A   T   L   A   R (Guruş)
	Cinsi
	Cinsi
	Birim
	Birim
	1875
	1879-1884
	1885-1887
	1888-1892
	1897-1898
	Yıllar Arası
	Yıllar Arası
	Yıllar Arası
	1
	Yatak
	Kat
	100-300
	100-300
	50-250
	75-100
	100-135
	2
	Halı
	Adet
	200-300
	250
	200
	200
	200
	3
	Kilim
	Adet
	110
	110-200
	100-150
	100-175
	100-250
	4
	Pala
	Adet
	37
	37
	40
	35
	5
	5
	Pelas
	Adet
	15
	25-30
	15-30
	40-50
	50
	6
	Çuval
	Adet
	15
	20-50
	15-25
	10-40
	10-50
	7
	Yanlama
	Adet
	15
	20
	40
	40
	8
	8
	Minder
	Adet
	10
	20-50
	10-15
	5-25
	50
	9
	Halı yasdığı
	Adet
	20
	12,5-40
	25-30
	20
	25
	10
	Torba
	Adet
	10
	10-15
	10
	4-8
	11
	11
	Namazlağa
	Adet
	25
	30-40
	10-30
	20-50
	20
	12
	Seccade
	Adet
	65
	80-150
	60-100
	70
	70
	13
	Heğbe (sagir)
	Adet
	2
	2
	9-15
	5-20
	14
	14
	Heğbe (kebir)
	Adet
	5
	3-5
	40
	10-40
	30
	15
	Perde
	Adet
	35-40
	35-40
	35-40
	20-40
	16
	16
	Havlu
	Adet
	10
	10
	3-5
	5-6
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	Ekmek takımı
	Adet
	10
	20-50
	10-30
	10-30
	18
	18
	Kahve takımı
	Adet
	80
	10-100
	15-26
	6-30
	19
	19
	Tabak (sagir)
	Adet
	2-6
	2-6
	5
	5-7
	7,5
	20
	Tabak (kebir)
	Adet
	13
	10-20
	15
	10
	21
	21
	Sahan
	Adet
	17
	7-30
	5-15
	5-10
	7
	22
	Tava (sagir)
	Adet
	5-7
	5-7
	5
	5
	23
	Tava (kebir)
	Adet
	25
	25
	10
	15
	10-20
	24
	Adet
	24
	20-47
	15
	20
	25
	25
	Sini (kebir)
	Adet
	50-95
	50-95
	60-80
	50-80
	100
	26
	Tencere
	Adet
	10
	20-45
	20
	10-15
	20
	27
	Su tası
	Adet
	10
	2-6
	5
	5
	28
	28
	Hoşab tası
	Adet
	12-20
	12-20
	10-25
	10
	15
	29
	İbrik (sagir)
	Adet
	7
	7
	10-12
	7,5-10
	30
	30
	İbrik (kebir)
	Adet
	20
	50
	20
	20
	20
	31
	Tabe
	Adet
	12
	11-25
	10-25
	5-12,5
	32
	32
	Kefgir
	Adet
	20
	11-22
	6-15
	5-15
	10
	33
	Şire leğeni
	Adet
	175
	100-300
	150
	100-300
	100
	34
	Şire torbası
	Adet
	15
	10-20
	20
	35
	35
	35
	Çorba leğeni
	Adet
	16
	20-25
	36
	36
	36
	36
	El leğeni
	Adet
	10-20
	10-20
	15
	15
	37
	37
	Hamur leğeni
	Adet
	80
	30-120
	26-50
	20-30
	40-80
	38
	Leğençe
	Adet
	25-45
	25-45
	15
	30
	30
	39
	Kazgan (sagir)
	Adet
	50-60
	50-60
	40-50
	15-50
	40
	40
	Kazgan (kebir)
	Adet
	100-155
	100-155
	70-150
	60-70
	80
	41
	Güğüm
	Adet
	70
	20-70
	20
	42
	42
	42
	Tebsi
	Adet
	14
	8-15
	15
	10-20
	10
	43
	Küb
	Adet
	7,5
	7,5
	4
	44
	44
	44
	Kübecik
	Adet
	5
	5
	2
	45
	45
	45
	Helke (sagir)
	Adet
	15
	15
	10-20
	13-20
	20
	46
	Helke (kebir)
	Adet
	30-47
	30-47
	47
	47
	47
	47
	Kaşık
	Deste
	6
	6
	6
	6
	48
	48
	Bardak
	Adet
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	49
	49
	Mankal
	Adet
	100
	100
	80
	20-60
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	Isdar Takımı
	Adet
	20
	10-65
	15-35
	10-35
	51
	51
	Çift Takımı
	Adet
	20
	20-100
	20-80
	20-60
	52
	52
	Esb Takımı
	Adet
	40-60
	40-60
	150
	150
	53
	53
	Araba Takımı
	Adet
	80
	50-200
	50-130
	50-100
	54
	54
	Dağarcık
	Adet
	1,5
	7-12
	55
	55
	55
	55
	Orak
	Adet
	3-10
	3-10
	5
	56
	56
	56
	Saban
	Adet
	7,5
	7,5
	57
	57
	57
	57
	Balta
	Adet
	5-40
	5-40
	5
	5
	58
	58
	El keseri
	Adet
	5-8
	5-8
	59
	59
	59
	59
	Dülger keseri
	Adet
	15-25
	15-25
	60
	60
	60
	60
	Bağ keseri
	Adet
	3-7
	3-7
	2-5
	2-5
	61
	61
	Mikras
	Adet
	5-20
	5-20
	7
	7
	62
	62
	Bil (bel)
	Adet
	5-15
	5-15
	6
	5-7
	63
	63
	Kazma
	Adet
	10-20
	10-20
	6-10
	10
	64
	64
	Bıçak
	Adet
	5-20
	5-20
	65
	65
	65
	65
	Pala bıçağı
	Adet
	7-30
	7-30
	66
	66
	66
	66
	Nerdban (merdiven)
	Adet
	2
	2
	67
	67
	67
	67
	Tırpan
	Adet
	5
	5
	68
	68
	68
	68
	Tahra
	Adet
	10
	10
	69
	69
	69
	69
	Çekiç
	Adet
	10
	10
	70
	70
	70
	70
	Nacak
	Adet
	10
	10
	71
	71
	71
	71
	Sac
	Adet
	5-10
	5-10
	5
	72
	72
	72
	Satır
	Adet
	5-11
	5-11
	5-6
	5-6
	73
	73
	Tabanca
	Adet
	5-20
	5-20
	10-20
	100
	100
	74
	Kılıç
	Adet
	25-60
	20-60
	11-80
	60
	200
	75
	Tüfenk
	Adet
	100
	50-200
	20-150
	20-150
	150
	76
	Destere
	Adet
	10
	10
	77
	77
	77
	77
	Burgu
	Adet
	3
	3
	78
	78
	78
	78
	Maşa
	Adet
	12
	12
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	İp
	Kıyye
	7,5-15
	7,5-15
	4-10
	5-10
	80
	80
	İpek
	Arşın
	300
	300
	81
	81
	81
	81
	Çuha
	Arşın
	20
	30
	82
	82
	82
	82
	Deymi
	Arşın
	1,5
	1,5
	83
	83
	83
	83
	Alaca
	Tob
	28,5
	20
	84
	84
	84
	84
	Şal
	Arşın
	1
	85
	85
	85
	85
	85
	Bez
	Tob
	20
	20
	8-10
	8-10
	86
	86
	Haleb mavilisi
	Tob
	4
	4
	8
	8
	87
	87
	Şam şitarisi
	Tob
	100
	100
	100
	88
	88
	88
	Fransız basması
	Yarda
	2,3
	2,3
	89
	89
	89
	89
	Astar
	Tob
	50
	50
	50
	42
	90
	90
	Amelikan
	Tob
	9,3
	9,3
	9,3
	9,3
	91
	91
	Dülbent
	Tob
	13-14
	13-14
	13-14
	13-14
	92
	92
	Beyaz basma
	Metro
	3
	3
	2-2,5
	2,5
	93
	93
	Kırmızı basma
	Metro
	1,5
	2,75
	94
	94
	94
	94
	Sarılı basma
	Metro
	2
	2
	95
	95
	95
	95
	Maraş şalı
	Aded
	8
	8
	96
	96
	96
	96
	Kerven şalı
	Aded
	15
	15
	97
	97
	97
	97
	Felak şalı
	Aded
	10
	98
	98
	98
	98
	98
	Acem şalı
	Aded
	50-150
	50-150
	30-100
	99
	99
	99
	Yün basma
	Zira
	5,5
	100
	100
	100
	100
	100
	Mendil
	Aded
	1
	1
	4
	4
	101
	101
	Peştamal
	Aded
	6-9
	6-9
	15-20
	102
	102
	102
	Mesh (mest)
	Çift
	14-15
	14-15
	103
	103
	103
	103
	Çorab
	Çift
	8
	8
	6-8
	5
	104
	104
	Çizme
	Çift
	25
	25
	15
	20
	105
	105
	Postal
	Çift
	13
	13
	15-40
	15-40
	106
	106
	Ayak yemeni
	Çift
	15
	15
	107
	107
	107
	107
	Yelek
	Aded
	10
	10
	5
	4
	108
	108
	Yazma yemeni
	Aded
	2
	2
	2
	3,5
	109
	109
	Meşlah
	Aded
	30
	50-120
	20-50
	50
	110
	110
	Alaca entari
	Aded
	61
	20
	20-30
	111
	111
	111
	Fermani
	Aded
	46
	46
	112
	112
	112
	112
	Gömlek
	Aded
	4,5
	4,5
	5-9
	3-10
	113
	113
	Zenne şalvar
	Aded
	32
	32
	40
	40
	114
	114
	Çuha şalvar
	Aded
	95
	95
	115
	115
	115
	115
	Sarık
	Aded
	3-6
	3-6
	10
	10
	10
	116
	Kuşak
	Aded
	21
	21
	20-40
	117
	117
	117
	Fes
	Aded
	3,5
	3,5
	3,5
	3,8
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	Kibrit
	Deste
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	119
	119
	Mum
	Deste
	1
	1
	1
	1
	120
	120
	Mum yağı
	Batman
	2
	2
	121
	121
	121
	121
	Lanba şişesi
	Aded
	2,5
	2,5
	0,5-1
	0,5-1
	122
	122
	Lanba şeridi
	Aded
	2
	2
	2
	2
	123
	123
	Kına
	Kıyye
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	124
	124
	Çivid
	Kıyye
	1,5
	1,5
	125
	125
	125
	125
	Boya
	Kıyye
	8
	8
	2-8
	2-8
	126
	126
	Sabun
	Kıyye
	12
	12
	10
	3-7,5
	127
	127
	Şab
	Dirhem
	2
	2
	2
	2
	128
	128
	Pamuk
	Kıyye
	5-10
	5-10
	129
	129
	129
	129
	Yün
	Kıyye
	8,5-12
	8,5-12
	6
	130
	130
	130
	Tiftik
	Kıyye
	25
	25
	15
	131
	131
	131
	Kıl
	Kıyye
	10
	10
	132
	132
	132
	132
	Yapağı
	Kıyye
	7
	7
	5
	6
	133
	133
	Post
	Aded
	3
	8-20
	5
	5
	134
	134
	Gön
	Aded
	40-50
	40-50
	20-30
	20-30
	135
	135
	Keçi derisi
	Aded
	4
	4
	5
	15
	136
	136
	Evani-i nuhas(bakır kab-kacak)
	Kıyye
	11,5-20
	11,5-20
	10-25
	6-20
	137
	137
	Gümüş
	Dirhem
	1,1-2,2
	1,1-2,2
	1
	1
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	138
	Söğüt ağacı
	Aded
	6-22
	6-22
	5-20
	4-22
	139
	139
	Kavak ağacı
	Aded
	10-21
	10-21
	5-25
	5-35
	140
	140
	Saman
	Araba
	68
	10-30
	10-50
	10-15
	141
	141
	Hatab (odun )
	Araba
	20-35
	20-35
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	142
	Saat (çalar)
	Aded
	200-500
	200-500
	200
	50-100
	143
	143
	Altın saat
	Aded
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	144
	Gümüş saat
	Aded
	300
	300
	300
	300
	300
	145
	Elmas küpe
	Çift
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	146
	Sim tepelik
	Aded
	20
	20
	20
	20
	147
	147
	Sim burma
	Aded
	20
	20
	20
	20
	148
	148
	Bilezik
	Aded
	25
	25
	149
	149
	149
	149
	Akik
	Dizi
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	150
	Şamdan (sagir)
	Aded
	8
	3-15
	5
	5
	151
	Şamdan (kebir)
	Aded
	46
	30
	25-30
	30-40
	40
	152
	Fenar
	Aded
	34
	10-20
	15
	15
	153
	153
	Beşik
	Aded
	6
	6
	154
	154
	154
	154
	Şimşir tarak
	Aded
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	155
	155
	Çadır
	Aded
	200
	200
	150
	150-200
	156
	156
	Kuşhane
	Aded
	25
	22
	15
	17
	15
	157
	Sandık
	Aded
	12-100
	12-100
	10-80
	25-100
	100
	158
	Tesbih
	Deste
	10
	10
	159
	159
	159
	159
	Nargile
	Aded
	6-15
	6-15
	6-15
	6-15
	5-20
	Eşya fiyatları incelendiğinde bazı eşya fiyatlarında yükselme bazılarında düşme görülmekle birlikte genel olarak belirli bir  fiyat hareketliliği gözlenmemektedir. Bir eşyanın farklı fiyatlarla görülmesinde, yapıldığı malzeme, büyüklüğü, işçilik özelikleri,
	üretim yeterliliği gibi etkenler rol oynamaktadır. Tablo incelendiğinde kullanılan eşyaların bir kısmının başka şehir ve ülkelerden gelmiş olduğu anlaşılmaktadır.
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